
Geleneklerimizi 
çocuklara öğretelim 

Çocukların mutluluk 
kervanı: şivlilik

Konya Büyükşehir Belediyesi’nce “Şivlilik” kültürünün 
yaşatılması amacıyla Şivlilik ve Fener Alayı programı 

düzenlendi. Programa katılan Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara gelenek ve görenek-
lerimizin öğretilmesi gerektiğini vurguladı. n SAYFA 3’TE

Konya’da, mübarek üç ayların başlangıcında bir Konya gele-
neği olan Fener Alayı ve Şivlilik geleneği coşkuyla kutlandı. 
Fener Alayı’nda çocuklar yaktıkları ateşin üzerinden atladı., 
Regaib Kandili günü sabah erkenden kalkan çocuklar mani-
ler okuyarak kapı kapı dolaşıp şivlilik topladı. n SAYFA 3’TE

SEDEP’le Sille kampına başladılar
SEDEP’in 3 yeni proje-
sinden biri olan Tabiat 
Okulu Sille Baraj Parkı 
içerisindeki kamp alanın-
da faaliyetlerine başladı. 
Öğrencileri ziyaret eden 
Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, 
SEDEP’in ürettiği her bir 
projeyle örnek olmaya 
devam ettiğini dile getir-
di.  n SAYFA 11’DE

03 Pekyatırmacı 
şivlilik ikram etti 11 İstihdama katkı için

kaçırılmayacak destek 12 13Balıkçı kadınların 
zorlu mücadelesi

31 Mart’la yeni bir 
dönem başlayacak

MUTLU KADINLAR, 
MUTLU NESİLLER

‘ÖMRÜNÜ BATILLA
MÜCADELEYE ADADI’

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Merhum Erbakan Hoca anıldı

Dünya nüfusunun 
yarısını oluşturan 
kadınların sağlık 
durumunu inceler-
ken hastalık yönün-
den olduğu kadar 
ruhsal ve sosyal 
yönden de ele 
almak gerekiyor. 
Kadınların kaliteli 
bir yaşam sürebil-
meleri için düzenli 
doktor kontrolleri 
ve ruhsal iyilik 
halleri büyük önem 
taşıyor.

Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından “Vefatının 8. yılında 
Necmettin Erbakan’ı Anma ve Anlama” programı düzenlendi. 
YENİAD Genel Başkanı Selman Esmerer, Erbakan Hoca’nın hakk ve 
batıl çizgisinde bir mücadele verdiğini, ömrünü batılla mücadeleye 
adadığını ifade etti.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Rekolte geçen 
yılı aratmayacak

Konya Zi-
raat Odası 
Başkanı 
Prof. Dr. 
Süleyman 
Soylu, bu 
yıl buğ-
day ekim 
alanlarında 
yüzde 10’a 
yakın bir azalma beklediklerini; 
ancak yağış dağılımın düzenli 
olması nedeniyle alınacak yük-
sek verimle bu açığın kapatıla-
cağını söyledi. Soylu, “Geçen 
yıl 20 milyon civarında bir 
rekolte oldu. Bu yıl da aynısını 
bekliyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Çocuklar istedi 
Başkan yaptı!

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz günlerde yaptığı “e-miting”de okullarındaki halı 
sahanın yenilenmesini talep eden İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin isteğini yerine getirdi 

YOĞUN BİR ÇALIŞMA SÜRDÜRÜYOR
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, biryandan mevcut Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak rutin 
işlerin takibini yaparken diğer yandan 
yeni dönemde Cumhur İttifakı'nın 
adayı olarak seçim çalışmalarını 
sürdürüyor. Oldukça yoğun bir seçim 
dönemi geçiren Başkan Altay, tüm 
bu yoğunluğa rağmen "Sıkılmadık 
el, alınmadık gönül bırakmamak" 
adına vatandaşlarla biraraya gelerek 
projelerini anlatıyor.

İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRMEDİ
Geçtiğimiz günlerde “e-miting” ile 
Konyalılara seslenen Başkan Altay, 

İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerinin okulda bulunan “Halı Sa-
hanın yenilenmesi” ile ilgili bir isteğini 

geri çevirmeyerek gerekli talimatları 
verdi, halı sahanın yenilenmesini sağ-
ladı. Okulu ziyaret eden Başkan Altay, 

öğrencilerle sohbet etti. İsteklerinin 
yerine getirilmesine sevinen öğrenci-

ler, Başkan Altay’a teşekkür etti.
n HABERİ SAYFA 4’TE 



REFERANSLAR:https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/20937/mod_resource/content/1/Kad%C4%B1n%C4%B1n%20Toplumsal%20Konumu%20ve%20Kad%C4%B1n%20Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20Etkileyen%20Fakt%C3%B6rler.pdf ; https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/kadin-sagligini-korumak-icin-9-oneri/
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KADIN SAĞLIĞINA DESTEK ÜRÜNLER 

Mutlu kadınlar mutlu nesiller 
yaratırlar. 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nü kutladığımız bu günde 
kadınların değerinden bahsetmek 

isterim. Kadın olmaktan her 
zaman mutluluk duydum. 
Bir canlı dünyaya getirme 
gücü bahsedilmiş olduğu 
için kadınların ayrıcalıklı 
olduğuna inanırım. Bu 
ayrıcalıklarının günümüzde 
her zaman değeri yeterince 
bilinmese de yadsınamaz 
bir gerçek. Tamamen de bu 
yüzden kadınların mutlu 
olması demek toplumun 

mutlu olması demektir. Kadın geleceği şekillendirir. 
Kadın mutlu olursa gelecek nesiller de mutlu yetişir.

Biz mutluluğun başı sağlık diyerek sağlık önerileri 
verelim. Kadınlara özel ve sık karşılaştığımız bazı 
problemler var.  Bunların başında doğruganlığın 
vazgeçilmezi adet dönemi ve adet dönemi sırasında 
görülen ağrılar geliyor. Ağrı en sık şikayet edilen 
durum olsa da PMS dediğimiz adet öncesi sendrom 
aslında bir belirtiler bütünü. Kadın bu dönemde 
gergin ve sinirli olur. Şişkinlik ve ağrı hissedebilir. 
Bazı ülkelerde çalışan kadınlara bu dönemde izin bile 
verilmektedir  Kendinizi rahatlatmak için bitki çayları 
ile kişniş ve rezene yağları kullanabilirsiniz. Ayrıca 
ağrıyı azaltmak için kasıklar rezene yağı ile ovulabilir. 

Kadınların başka bir sorunu ise tekrarlayan ve hat-
ta kronikleşen idrar yolu enfeksiyonları. Bol su içmek 
ve idrarı tutmamak önlemler arasında sayılabilir. Di-
ğer taraftan koruyucu olarak turna yemişi içeren şurup 
ve kapsüller koruyucu olarak kullanılabilir. Kontrol 
altına alınamadığında kabusa dönüşebilecek bu durum 
konusunda tedbir almak gerçekten önemli.

Kadın olmak sürekli bir hormonal değişim demek. 
Nasıl gençlik yıllarında adet dönemi sorunları yaşanı-
yorsa yaş aldıkça da menopoz dönemi sorunları başlı-
yor. Bu dönem de bir süre zorlayıcı olabilir. Menopoz 
döneminin sıkıntılarından kurtulmak ve sonrasında da 
sağlıklı bir döneme ulaşmak için nar çekirdeği yağı ve 
keten tohumu yağından faydalanabilirsiniz. 

Son bir hatırlatma koruyucu, önleyici ve destek 
ürünler kullanırken hekim ya da eczacınıza kendi du-
rumunuzla ilgili danışmayı unutmayın. Her kadın ayrı 
özeldir  Ama en önemli sağlık ipucu kendinizi sevmek 
ve sık sık gülümsemektir. Her sabah kalktığınızda ya-
naya bakın, kendinizi ne kadar sevdiğinizi hatırlayın 
ve gülümseyin. Çok mutlu olmanızı dilerim.

Mutlu nesiller yetiştirmenin 
yolu mutlu bir aileden geçmekte-
dir. Anne ve babasını mutlu gören 
çocuk sağlıklı büyür ve mutlu 
olur. Benim en başta söylemek 
istediğim şey, mükemmel anne 
tanımını aramayın lütfen Bizler de 
çocuklarımız büyüdükçe öğreniyo-
ruz bazı şeyleri. Her şeyi bilmi-
yoruz, içimizden gelen doğruyu 
yapıyor çocuklarımızı yetiştirmeye 
çalışıyoruz elimizden geldiğince. 
En iyi yaptığımız şeydir kendimizi 
sorgulamak, kendimize ayırdığımız 
vakitleri çocuğumuza haksızlık edi-
yormuş gibi hissettiğimiz için, bunu hep öteleriz, 
ihmal ederiz. Fakat kendimizden vazgeçmemiz 
başlarda bizde kutsal bir görev yapıyormuş hissine 
sebep olsa da zamanla bu duygu yerini mutsuz-
luğa bırakabiliyor. Bunun için lütfen çocuğunuz 
olduktan sonra kendinizden vazgeçmeyin. Arka-
daşlarınızla yediğiniz bir yemeği ya da içtiğiniz bir 
kahveyi kendinize çok görmeyin. Bunu yaptığınız 
zaman eve daha mutlu geleceksiniz ve çocuğu-
nuza tahammülünüz daha da artacak. Ve inanın 
çocuğunuz bunu hissedecek ve mutlu olacak. 
Yani mutlu anne =mutlu çocuk. Bu yüzden sadece 
çocuğunuzun mutlu olacağı şeylere odaklanmayın 
hayatınızda, arada bir kendinizi mutlu etmeniz de 
ona yansıyacaktır zaten.  

Bunun dışında ben çalışmaya 
başladıktan sonra kızımla kaliteli 
vakit geçirmeye çalışıyorum. 
Birlikte oyunlar kuruyoruz, puzzle 
yapıyoruz, baş başa kızımla bazen 
pasta yemeye gidiyoruz,  orda 
onunla muhabbet ediyoruz, kreşten 
gelince onu okulda mutlu eden 
veya üzen birşeyin olup olmadığını 
soruyorum, çünkü maalesef benim 
kızım okulda yaptıklarını uzun 
uzun anlatmıyor ben de sorularla 
çözmeye çalışıyorum. Sık sık ona 
sevgimi ifade ediyorum, ve evi da-
ğıtarak oynayınca mutlu oluyorsa 

seslenmiyorum. Sen oyna sonra ben sana yardımcı 
olurum toplamana diyorum. Birlikte sinema saati 
yapıyoruz ve çizgi film izliyoruz. Kuzenleriyle 
biraraya geldiğinde onların saklambaç oynamasına 
dahil oluyorum.  Çocuklar coşkuyu, hareketi ve 
gülen yüzü gerçekten çok seviyorlar. Mükemmel 
olmadığımı biliyorum ama ben elimden geldi-
ğince bu şekilde davranmaya çalışıyorum, çünkü 
biliyorum ki çocuk anne karnına düştüğü andan 
itibaren annenin ruh hali ile hemhal oluyor. Lütfen 
sizler de yapamadıklarınıza değil yapabildiklerini-
ze odaklanın ve mutlu olun 

8 Mart kadınlar gününüz kutlu olsun..
Mutlu kalın, sağlıcakla kalın, haftaya görüş-

mek dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bu hafta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

kapsamında “Kadın Sağlığı”nın işlendiği say-
fada ben de nar çekirdeği yağını ele alacağım. 
Yazıma başlamadan önce tüm kadınlarımızın 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum.

Sağlıklı yaş almak veya yaşlanma etkilerini 
en aza indirmek başta kadınlar olmak üzere 
herkesin en büyük isteklerinden. Nar da bu 
yolda en büyük destekçiniz olabilecek güçte. 
Çiçeği, kabuğu ve kırmızı taneleriyle hususi 
bir meyve. İnsanlığın ilk tanıştığı meyvelerden 
biri olduğu düşünülen narın sadece taneleri 
değil; suyu, kabuğu ve son dönemde daha da 
popüler olan yağı sağlık için kullanılabiliyor.

Nar, kınagiller (lythraceae) familyasından, 
küçük çekirdek ve yüzlerce tanecikten oluşan 
hafif ekşi ve şekerli bir meyvedir. Ilıman 
iklimde yetişir ve dünyadaki en lezzetli mey-

velerden biri. 
Nar çekirdeği yağında ise  nar çekirdeği-

ne özel  punisik asit (Omega 5) bulunuyor. 
Antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sis-
temini güçlendirici olarak sağlığın korunma-
sında, trigliserit olarak bilinen kan yağlarının 
düşürülmesine yardımcı olarak kullanılıyor. 

Nar çekirdeği yağı; haricen emilimi hızlı 
olması ve antiaging (yaşlanma etkilerini gecik-
tirici) özellikleri nedeniyle özellikle kadınlar 
tarafından cildi yenileme ve canlandırma 
amacıyla da tercih ediliyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin ya 
da meyvenin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: • Ephraim P Lansky, Robert A. Newmana, Punica 
Granatum (Pomegranate) And Its Potential For Preventi-
on and Treatment of Inflammation and cancer; Journal of 
Ethnopharmacology 109 (2007) 177-206. • Suat Uçar, Selhan 
Karago . The slow pyrolysis of pomegranate seeds: The effect 
of temperature on the product yields and bio-oil properties J. 
Anal. Appl. Pyrolysis 84 (2009) 151-156 • Filomena de Nigris, 
Maria Luisa et.al., Nitric Oxide 17 (2007) 50-54. • Guangmin 
Liu, Xiang Xu, Quinfeng Hao, Yanxiang Gao; Food Science 
and Technology 42 (2009) 1491-1495. • Muhammad Nadeem 
Aslama, Ephraim Philip Lansky, James Varani, Journal of Et-
hnopharmacology 103 (2006) 311-318. • Li He, Honggao Xu, 
Xuan Liu, Wenhao He, Fang Yuan, Zhangun Hou, Yanxiang 
Gao; Identification of phenolic compounds from pomegranate 
(Punica granatum L.) seed residues and investigation into their 
antioxidant capacities by HLPC-ABTS+assay; Food Research 
International, 2010. • I.A.T.M. Meerts, C.M. Verspeek-Rip 
et.al., Food and Chemical Toxicology 47 (2009) 1085-109.

Kadın hayatın kaynağıdır. Ruhuy-
la ve bedeniyle hayat gibi hareketli, 
hayat gibi değişkendir. Her değişi-
minde ihtiyaçları farklılaşır. Hayatın 
olması gerektiği gibi coşkuyla, ne-
şeyle ve sağlıkla akabilmesi için,  bu 
değişimleri fark etmek, takip etmek 
ve sağlıklı bir şekilde devamlılığını 
sağlamak gerekir.

Çocukluk döneminde idrar yolu 
enfeksiyonları, sık görülen bir sorundur. Kadınlarda görülen idrar 
yolu enfeksiyonları çok komplike olmadığı sürece antibiyotik 
kullanmadan tedavi edilebilen bir sorundur. Bol su tüketimi, 
hijyen koşullarının iyileştirilmesi, antimikrobiyal etkinliği olan 
bitkisel, doğal ürünlerin kullanımı genellikle yeterlidir.

İlk gençlik dönemlerinde rahim, yumurtalık ve meme kanseri 
gibi ailesel yatkınlığın olabileceği hastalıklar açısından mutlaka 
uyanık olunmalı, ilerleyen dönemlerde gerekli rutin tetkikler yap-
tırılmalıdır. İleride olası kemik sağlığı problemleri için kalsiyum, 
D vitamini ve diğer mineral ve vitamin takviyeleri yeterli şekilde 
yapılmalı, günlük egzersizlerle kemikler güçlendirilmelidir.

Cinsel aktif döneme geçildikten itibaren rahim ağzı kanseri 
için gerekli takipler mutlaka yapılmalıdır. Bu dönemlerde idrar 
yolu enfeksiyonlarının sıklığı da artmaya başlar. Bağışıklık siste-
minin ve hormonal dengenin sağlıklı bir şekilde desteklenmesi bu 
dönemde çok önemlidir. Çörek otu yağı ve zerdeçal ektresi gibi 
doğal ürünler düzenli olarak kullanılarak bu desteği sağlamada 
yardımcıdır.

Gebelik ve emzirme dönemi değişimin en yüksek oranda 
olduğu dönemlerdir. Özellikle ilk dönemlerde bebeğin gelişimini 
olumsuz etkileyebilecek ilaçların kullanımı kısıtlıdır. Doğal ürün-
ler çok daha fazla önem kazanır ve sabah bulantılarında, karın ve 
göğüs çatlaklarında, süt miktarını arttırmada annenin yardımına 
koşar. Bu dönemde kullanılacak tüm ürünler ne kadar doğal olur-
sa olsun mutlaka bir hekim tarafından değerlendirilmelidir.

Menopozla beraber kadın vücudundaki östrojen miktarı hızla 
düşer ve kardiyovasküler hastalık riski erkeklerle aynı seviyeye 
çıkar. Kalp damar sağlığını desteklemek için üzüm kaynaklı 
doğal ürünleri kullanmak faydalı olacaktır. Eksilen östrojen, 
fitoöstrojenik bitkisel takviyelerle kısmen yerine konabilir. Nar 
çekirdeği yağı östrojen desteği yaparken cilt ve bağ dokuyu 
güçlendirir, keten tohumu aynı zamanda kemik sağlığına destek 
sağlar.

Menopoz döneminin en önemli bir diğer problemi, pelvik 
taban kaslarının zayıflaması ve çoklu doğumların bir sonucu ola-
rak idrar kaçırma problemleridir. Yaşam kalitesini çok olumsuz 
etkileye bu sorun için mutlaka bir doktora danışılmalı ve gerekli 
tedavi alınmalıdır. Kabak çekirdeği yağının bu sorunun tedavisin-
de yardımcı olduğu gösterilmiştir. 

Tüm bu değişimleri tadını çıkararak yaşamak, hayatın içinde 
sağlıkla akmak için doğa ana her zaman yanınızda. Varlığınızı ve 
hiç bitmeyen dönüşümünüzü neşeyle kutlayın.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Mutlu Kadınlar,
Mutlu Nesiller

Çörek Otu Yağı

Kadın

Kadın Sağlığı İçin Öneriler
Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların sağlık durumunu incelerken hastalık yönünden 

olduğu kadar ruhsal ve sosyal yönden de ele almak gerekiyor. Kadınların kaliteli bir yaşam 
sürebilmeleri için düzenli doktor kontrolleri ve ruhsal iyilik halleri büyük önem taşıyor
1. Ailenizde meme 
kanseri varsa dikkat edin.
20 yaşından sonra ayda bir kez 
meme muayenesi önemlidir. Ele 
gelebilecek herhangi bir kitle ya 
da normal olarak karşılanmayan 
bir durumda vakit kaybetmeden 
doktora başvurulmalıdır. Hayat 
boyu meme muayenesi ve 
kontrolleri düzenli bir şekilde 
yapılmalıdır. 
2. Rahim ağzı 
kanserine karşı kişisel 
önlemlerinizi alın.
Rahim ve rahim ağzı kanserleri 
kadınların yaşam kalitesi ve 
süresini düşüren önemli bir 
sağlık problemidir. Kadınlarda 
40’lı yaşlardan itibaren risk 
artmaktadır. Bu dönemde düzenli 
doktor kontrolü önemlidir.

3. İlk muayene ve smear 
testinizi atlamayın
Cinsel aktivite başladıktan ya 
da her kadın 18 yaşına girdikten 
sonra yılda bir kez uzman 
doktora gitmeli ve gerekli testleri 
yaptırmalıdır.
4. Tansiyonunuz 
kontrol altında olsun.
Tarama amaçlı olarak 18 
yaşından sonra düzenli tansiyon 
ölçülmelidir. Herhangi bir 
problem görüldüğü takdirde 
yüksklik ya da düşüklük problemi 
varsa mutlaka uzman kontrolünde 
gerekli önlemler alınmalıdır. 
5. Kan şekerinize 
dikkat edin.
Kadınlar 30 yaşından 
sonra düzenli kan şekerine 
baktırmalıdır. Özellikle ailede 

diyabet hastalığı öyküsü varsa, 
doktor kontrolleri ve kan şekeri 
ölçümleri ihmal edilmemelidir.  
6. Kolesterol değerlerinizi 
dengede tutun.
Kadınlarda 45 yaşından sonra 
kolesterol değerleri tarama amaçlı 
ölçülmeli, ailede kalp hastalığı 
riski varsa 25 yaşından sonra 
ölçülmeye başlanmalıdır.
7. Menopoz 
döneminde kemik 
yoğunluğunuzu ölçtürün.
Kadınlarda ilerleyen yaş kemik 
erimesi riskini de beraberinde 
getirebilmektedir. Sağlıklı 
kadınlarda kemik yoğunluğu 
ölçümünün menopoz döneminde 
yapılması gerekir, kemik erimesi 
riski olan özel gruplarda daha 
erken yaşlarda yapılabilir. 

8. Görme ve işitme 
muayenesi düzenli 
olarak yaptırın.
Göz ve kulak sağlığı ilerleyen yaş 
ve çevresel faktörler nedeniyle 
olumsuz etkilenebilmektedir. Göz 
muayenesi 18 yaşından sonra 2 
yılda bir, işitme 10 yılda bir ve 
50 yaşından sonra 3 yılda bir 
yapılmalıdır.
9. Kalın bağırsak 
kanserine yönelik 
testler yaptırılmalı
Yaşam kalitesi ve süresi için en 
tehlikeli kanser türlerinden biri 
olan kalınbağırsak kanserine karşı 
önlem almak önemlidir. Kadınlar 
50 yaşından sonra yılda bir kez 
gaitada gizli kan baktırmalı ve her 
5 yılda bir mutlaka kolonoskopi 
yaptırmalıdır. 

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA
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Kültür Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras alanında kayıt altına alınan şivlilik 
geleneği renkli görüntülere sahne oldu. Bu geleneğin en kârlısı hiç şüphesiz ki çocuklar oldu

Şivlilik geleneğinin
en kârlısı onlar!

Konya’da mübarek üç ayların 
başlangıcında kutlanan Şivlilik Ge-
leneği yaşatılmaya devam ediyor. 
Kapı kapı dolaşan ve gittikleri her 
evden kendilerine ikram edilen çi-
kolata, kek, gofret ve benzeri he-
diyelerle dönen çocuklar, şivlilik 
geleneğini renkli hale getirirken, 
bu geleneğin en kârlıları olarak da 
onlar görülüyor.

Sabah saatlerinde ise çocuklar 
kapı kapı dolaşarak “Şivlilik” top-
ladı. Sokaklarda şeker toplayan ço-
cuklar, mutluluklarını dile getirdi. 
Öğrencilerini alarak sınıf annesiyle 
birlikte geleneği yaşatmak için ço-
cuklarla şeker toplayan sınıf öğ-
retmeni Ali Kılınç, “Konya’ya özgü 
bir şey. Öğrencilerimiz bir hafta 
10 gün öncesinden Şivlilikle ilgili 
heyecanlarını belirtmeye başladı-
lar. Bugün apartmanlarında, ma-
hallelerinde arkadaşlarıyla birlikte, 
komşularından sevdiği insanlardan 

bu tür küçük hediyeler almak onları 
çok mutlu ediyor. Biz de bu gelene-
ği yaşatmak için okula gelen öğren-
cilerimizle birlikte okulun çevresine 
çıktık. Güzel bir etkinlik oldu” ifa-
delerini kullandı. 

Sınıf annesi Çiğdem Özkan ise 
çocukların bir haftadır çok heye-
canlı olduğunu belirterek, “Hem 
derslerinden kalsın istemedim, ço-
cukların arkadaşlarıyla öğretmenle-
riyle birlikte güzel bir gün geçirme-
sini istiyoruz. Öğretmenlerimizle 
birlikte gezdirdik” dedi. 

ŞİVLİLİK’TE ÇOCUKLAR 
HATIRLANIYOR, MUTLU EDİLİYOR 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından Somut Olmayan Kül-
türel Miras Alanında kayıt altına 
alınan Şivlilik Geleneği hakkında 
şu bilgiler veriliyor: “Şivlilik, Kon-
ya’da Hicri takvime göre üç ayla-
rın başlangıcı olan Recep ayının ilk 
Perşembe’sini Cuma’ya bağlayan 

gecede ve Regaip Kandili sabahı 
çocuklarca yapılan kandil kutlama 
geleneğidir. Konya’da bu güne ‘ilk 
namaz’ adı da verilir. Kandilden 
bir hafta önce çocuklar, gece so-
kağa çıkarak bu günün geleceğini, 
trampetlerle, kavallarla, fenerlerle 
mahalle mahalle dolaşarak haber 
verirler. Fenerini alan çocuk soka-
ğa çıkar, yol ortasına gerilen ipe 
fenerini asar, bütün dükkanlar ren-
garenk, irili ufaklı karpuz, davul, 
sünme, kuyruklu ismi verilen ka-
ğıt fenerlerle, mumlarla donatılır. 
Çocuklar yakılan ateşin etrafında 
halka olur ve fener alayına katılır-
lar. Regaip Gecesinin sabahı elleri-
ne birer torba alan çocuklar kapıları 
çalmadan içeriye girer; 

Şivli şivli şişirmiş, 
Erken kalkan pişirmiş, 
İki çörek bir börek, 
Bize namazlık gerek. Şivliliiiiik... 

diye bağrışırlar. Ev sahibi önceden 

hazırlanan kuru üzüm, leblebi, in-
cir, iğde gibi çerezlerden ve günü-
müzde daha çok şekerlemelerden 
çocuklara dağıtır. Aynı gün, hemen 
her evde, yağda kızartılmış mayalı 
hamurdan ‘bişi’ yapılır ve yufkala-
rın arasına konur. Buna pekmezle 
yapılmış un helvası ilave edildiği 
de olur. Bişiler komşulara dağıtılır. 
İkindi ile akşam namazı arasında 
mezar ziyaretleri yapılır, yatsı na-
mazında camilerde mevlit okunur. 
Şivlilik günü aile büyükleri, komşu 
ve akraba ziyaretleri yapılır, ‘nama-
zın mübarek olsun’ temennisinde 
bulunulur. Bu ziyaretler sırasında 
önce yemek, ardından da çerez ve 
meyvelerden oluşan Şivlilik ikra-
mı yapılır. Çocukların hatırlandığı, 
mutlu edildiği Şivlilik, aynı zaman-
da birlik ve beraberlik duygularının 
pekiştirildiği bir gelenek olarak geç-
mişten günümüze varlığını sürdür-
mektedir.” n HABER MERKEZİ - İHA

Pekyatırmacı çocuklara
şivlilik ikram etti

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Konya’da 
gelenek haline gelen şivlilik be-
reketine ortak oldu.  Kişisel sos-
yal medya hesaplarından tüm 
çocukları şivlilik toplamaları için 
Selçuklu Belediyesi’ne davet 
eden Başkan Pekyatırmacı, sa-
bahın erken saatlerde belediye-
ye gelen çocuklara şivlilik poşeti 
dağıttı.

Başkan Pekyatırmacı, AK 
Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı Ay-
dınlıkevler Yönetimi tarafından 
düzenlenen 2. Şivlilik Dağıtım 
Etkinliği’ne de katıldı. Şivliliğin 
Konya’da yaşatılan güzel bir 
gelenek olduğunu ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı,”Gelenek, 
görenek ve değerlerin yaşatılıp 
gelecek nesillere aktarılması-
nın büyük önem taşıdığını ifade 
etti. Başkan Pekyatırmacı, “Bu-

gün Konya sokaklarımızda ayrı 
bir coşku ve bereket yaşanıyor. 
Akşam binlerce çocuğumuzun 
katılımıyla gerçekleşen fener 
alayı coşkusunun ardından  bu-
gün sabahın erken saatlerinden 
itibaren mahallerimizde  şivlilik 
canlılığını görüyoruz.  Akşam da 
hemşehrilerimizle birlikte Re-
gaip Kandilini idrak edeceğiz. 
Konya, üç aylara çocukları mut-
lu ederek başlıyor. Çocuklarımı-
zın heyecan ve mutluluğu biz-
leri de mutlu ediyor ve üç aylar 
bereketimizi artırıyor. İnşallah 
Şivlilik ve fener alayı gibi güzel 
geleneklerimiz unutulmamalı 
ve gelecek nesillere aktarılma-
lı” dedi. Başkan Pekyatırmacı, 
Regaip Kandili’nin de tüm in-
sanlığa barış, sevgi ve kardeşlik 
getirmesini diledi.
n HABER MERKEZİ

Altay, çocukların fener alayı coşkusuna ortak oldu
Konya Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından mübarek üç ayların gelişi 
dolayısıyla Konya’ya ait bir gelenek 
olan “Şivlilik” kültürünün yaşatıl-
ması amacıyla Şivlilik ve Fener Alayı 
programı düzenlendi. Binlerce Kon-
yalının katılımı ile büyük coşkuya 
sahne olan programa katılan Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak 
şehirleri inşa etmenin yanında so-
rumluklarından birisinin de çocukla-
ra gelenek ve göreneklerimizi öğret-
mek olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
Selçuklu, Meram ve Karatay Beledi-
yeleri tarafından, mübarek üç ayların 
başlangıcı nedeniyle Kültürpark’ta 
Şivlilik ve Fener Alayı programı dü-
zenledi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle 
başlayan programda konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, güzel bir Konya ge-
leneğini birlikte yaşadıklarını ifade 
etti. Çocukların üç ayların gelişini 
böyle güzel bir etkinlikle kutladığı-
nı vurgulayan Başkan Altay, “Bizim 
yapmamız gereken de şehirleri inşa 
ettiğimiz kadar çocuklarımıza da ge-
lenek ve göreneklerimizi anlatmak. 
Onlara mübarek aylara girdiğimizi 
hatırlatmak olacaktır. Çocuklarımıza 
şivlilik konusunda cömert davra-
nalım. Bu mübarek saate tüm üm-
metin çocukları için de dua edelim. 
Yoğun katılımlarınızdan dolayı he-
pinize teşekkür ediyorum” diye ko-
nuştu. AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, “Bu kocaman alanı 
doldurdunuz. Size ne yapılsa az ge-

lir. Uğur Başkanımız geçen sene 
sabah namazına gelenlere bisiklet 
hediye etti. Bütün Türkiye’ye örnek 
oldu. İnşallah bu şivlilik programı 
da Türkiye’ye örnek olacak” dedi. 
Programa katılan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ve AK Parti Meram Be-
lediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, 
Regaip Kandilinin ve üç ayların tüm 
İslam alemi için hayırlar getirmesini 
dilediler. 

İL MÜFTÜSÜ AHMET 
POÇANOĞLU DÜNYA 

MÜSLÜMANLARI İÇİN DUA ETTİ 
Dünyada zulüm gören mazlum 

Müslümanlar için dua eden Kon-
ya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise 

“Konya’mızın üç ayları böyle bayram 
havasında, Fener Alayıyla ve devam 
eden gününde de şivlilikle karşıla-
maları üç ayların gerçekten rahmet 
ve bereket ayı oluşuna da güzel bir 
vesiledir” ifadelerini kullandı. Şivlilik 
ve Fener Alayı programına katılan 
çocuklarla yakından ilgilenen Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, onlara çeşitli hediyeler 
de verdi. TRT Çocuk’ta yayınlanan 
Limon ve Zeytin çizgi film karakter-
leri, Paytak, jonklör, çocuk oyunları 
ve ilahilerin olduğu programda ço-
cuklar unutamayacakları bir akşam 
yaşadı. Yanan fenerlerin birbirinden 
güzel görüntüler oluşturduğu etkin-
liğin sonunda çocuklara şivlilik ik-
ram edildi. n HABER MERKEZİ
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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, geçtiğimiz günlerde yaptığı “e-miting”de okullarındaki halı 
sahanın yenilenmesini talep eden İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin isteğini yerine getirdi

Vatandaşın isteği 
hizmete dönüşüyor

31 Mart Mahalli İdareler Seçim 
süreci devam ederken, siyasi partiler 
ve belediye başkan adayları da ça-
lışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam-
da Büyükşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Adayı Uğur İbrahim Al-
tay, tempolu bir çalışma yürütüyor. 
Başkan Altay, biryandan mevcut 
Büyükşehir Belediye Başkanı olarak 
rutin işlerin takibini yaparken diğer 
yandan yeni dönemde Cumhur İtti-
fakı’nın adayı olarak seçim çalışma-
larını sürdürüyor. Oldukça yoğun bir 
seçim dönemi geçiren Başkan Altay, 
tüm bu yoğunluğa rağmen “Sıkıl-
madık el, alınmadık gönül bırakma-
mak” adına vatandaşlarla biraraya 
gelerek projelerini anlatıyor. Seçim 
çalışmaları kapsamında ilçelere de 
ziyaretler gerçekleştiren Başkan Al-
tay, herkese ulaşmaya çalışıyor. Va-
tandaşların istek ve taleplerini din-
leyerek not alan Başkan Altay, yeni 
dönem için de vatandaşların deste-
ğini istiyor.

BİRYANDAN SEÇİM ÇALIŞMASI, 
DİĞER YANDAN RUTİN İŞLER
Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir 

Belediye Başkan Adayı ve mevcut 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 31 Mart Mahalli İda-
reler Seçimleri kapsamındaki çalış-
malarına devam ediyor. AK Parti 
Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) 
programları kapsamında yoğun bir 
çalışma yürüten Başkan Altay, ilçe-
leri geziyor, şehir merkezinde va-
tandaşlarla biraraya geliyor. Başkan 
Altay seçim çalışmaları kapsamında 
dün Konya merkezde bazı ziyaretler 
yaparak, biryandan seçim çalışmala-
rını sürdürdü diğer yandan Büyük-
şehir Belediyesi bünyesinde devam 
eden rutin işlerin takibini yaptı. 
Yenigün Gazetesi olarak Başkan 
Altay’ın yaptığı 1 günlük çalışmayı 
takip ederek dikkat çeken ayrıntıları 
paylaşıyoruz.
GÜNE ŞİVLİLİK DAĞITARAK BAŞLADI

Milli ve manevi günlerin heyeca-
nını vatandaşlarla paylaşmayı ihmal 
etmeyerek sık sık vatandaşlarla bira-
raya gelen Başkan Altay, Konya’nın 
önemli bir geleneği olan “Şivlilik”i 
unutmadı.  İslam alemince kutla-
nan ve Üç Ayların başlangıcı olarak 
kabul edilen Regaib Kandili’nin gün-
düzünde Konya’da gelenek haline 
gelen “Şivlilik” heyecanına ortak 
olan Başkan Altay, mesaiye çocukla-
ra “Şivlilik” dağıtarak başladı. Sosyal 
medyayı da oldukça etkili kullanan 
ve buradan sık sık vatandaşlarla ile-
tişim halinde olan Başkan Altay, bir 
gün öncesinden çocukları “Şivlilik” 
için Büyükşehir Belediyesi’ne davet 
etmişti. Çağrıya kulak veren çocuk-
larla sabahın erken saatlerinde bulu-
şan Başkan Altay, çocuklara şivlilik 
dağıtarak hem bir geleneğin yaşa-
tılmasına ortak oldu hem de çocuk-
ların yüzünü güldürdü. Çocuklarla 
bir süre sohbet eden Başkan Altay, 
çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi 
de ihmal etmedi. 

RUTİN İŞLER DEVAM EDİYOR 
Başkan Altay 31 Mart Mahalli 

İdareler Seçimleri için çalışmalarını 
yürütürken diğer yandan Büyükşe-
hir Belediyesi bünyesindeki işlerin 
takibini de sürdürüyor. Çocuklara 
şivlilik ikramının ardından Büyükşe-

hir Belediyesi bünyesindeki önemli 
yatırımlardan olan Selçuklu Aile 
Sanat ve Eğitim Merkezi (ASEM)’i 
ziyaret eden Başkan Altay, burada 
yetkililerden bilgi aldı, merkezi gez-
di. KOMEK ve ASEM’lerin Konya’da 
bir marka haline geldiğini ve önemli 
bir eğitim merkezleri olduğunu vur-
gulayan Başkan Altay, buradaki hiz-
metlerin devam edeceğini söyledi. 
Selçuklu ASEM’deki sınıfları tek tek 
gezen Başkan Altay, merkezdeki el 
emeği göz nuru olan çalışmaları dik-
katlice inceledi. Yapılan çalışmaları 
çok beğendiğini ifade eden Başkan 
Altay, merkezdeki kursiyerleri ve 
öğreticileri tebrik ederek istek ve şi-
kayetlerini dinledi. 
ÖĞRENCİLER İSTEDİ BAŞKAN YAPTI!

Sosyal medyayı oldukça etkili 
bir şekilde kullanarak binlerce va-
tandaşla sıkı bir etkileşim içerisinde 
olan Başkan Altay, bu doğrultuda 
geçtiğimiz günlerde “e-miting” ile 
Konyalılara seslenmiş, yeni dönem 

projelerini anlatmıştı.  Binlerce ki-
şiyle sohbet etme imkanı bulan Baş-
kan Altay, buradan gelen istek ve 
şikayetleri de dinlemişti. e-miting’de 
İsmail Kaya Anadolu İmam Hatip Li-
sesi 12. Sınıf Öğrencisi Mümin Doğ-
ru’nun okulda bulunan “Halı Saha-
nın yenilenmesi” ile ilgili bir isteğini 
geri çevirmeyen Başkan Altay, ge-
rekli talimatları vererek halı sahanın 
yenilenmesini sağladı. Okulu ziyaret 
ederek Halı Saha çalışmasını yerin-
de gören ve istekte bulunan Mümin 
Doğru isimli öğrenciyle biraraya ge-
len Başkan Altay, öğrenciyle sohbet 
etti. Şaşkınlığını gizleyemeyen İsma-
il Kaya Anadolu İmam Hatip Lisesi 
12. Sınıf Öğrencisi Mümin Doğru, 
hem isteklerini kırmayarak sahanın 
yenilenmesini sağlamasından hem 
de okula gelerek yaptığı ziyaretten 
dolayı Başkan Altay’a tüm okul adı-
na teşekkür etti. Öğrencilerle fotoğ-
raf çektiren Başkan Altay, öğrenciler 
tarafından alkışlanarak uğurlandı. 

ESNAF ZİYARETLERİ YAPTI 
Başkan Altay okul ziyaretinin 

ardından çalışmalarına SKM kap-
samındaki Konya Gıda Toptancı-
lar Çarşısı’nda devam etti. Burada 
Toptancılar esnafını tek tek ziyaret 
ederek Mahalli İdareler Seçimle-
ri’nde destek isteyen Başkan Altay, 
esnafların sorunlarını ve isteklerini 
dinledi. Samimi bir ortamda gerçek-
leşen ziyarette esnaflar Başkan Al-
tay’a hizmetlerinden dolayı teşekkür 
etti. Başkan Altay esnaf ziyaretlerini 
sürdürürken biryandan da şivlilik 
toplayan çocuklara şivlilik dağıtmayı 
sürdürdü. 

PROGRAMLAR GÜN BOYU SÜRDÜ
Esnaf ziyaretlerinin ardından 

Başkan Altay’ın programı gün boyu 
devam etti. Akşam da Regaib Kan-
dili olması nedeniyle Yatsı Namazı’nı 
Sultan Selim Camii’nde kılan Başkan 
Altay, burada programını noktaladı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK-MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA

Selçuklu ASEM’i ziyaret eden Başkan Altay’ı çocuklar karşıladı. Başkan Altay burada eğitimler hakkında bilgi aldı, kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru çalışmaları dikkatle inceledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, çocuklara şivlilik dağıttı.

e-miting’den gelen “halı sahanın yenilenmesi” talebini geri çevirmeyen Başkan Altay, okulu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Başkan Altay, e-miting’de kendisini okula davet eden İsmail Kaya 
Anadolu İmam Hatip Lisesi 12. Sınıf Öğrencisi Mümin Doğru ile fotoğraf çektirdi.

Başkan Altay, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri kapsamında Konya Gıda 
Toptancılar Çarşısı esnafını ziyaret ederek, seçimlerde destek istedi.
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Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Azerbaycan’da ‘Bakü Fatihi’ olarak bilinen Nuri 
Paşa’yı anlattı. Güçlü, Türkiye’de milli ve yerli ilk silah fabrikasını da Haliç’te Nuri Killigil’in kurduğunu söyledi

İlk Silah Fabrikası’nı 
‘Bakü Fatihi’ kurdu

Konya Aydınlar Ocağı’nın Sel-
çuklu Salı Sohbetleri’nde, “Azerbay-
can – Bakü Fatihi Nuri Paşa ve 100. 
Yılında Kars Millî İslâm Şûrası” gün-
deme geldi.

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Enver 
Paşa’nın kardeşi ve Hacı Ahmed Pa-
şa’nın oğlu olan Mustafa Nuri Killiğil 
(Nuri Paşa)’nın 5 Mayıs 1890’da İs-
tanbul’da doğduğunu, ilkokula Ma-
nastır’da başlayıp Selanik’te bitirdi-
ğini, daha sonra ailesinin İstanbul’a 
dönmesiyle Harbiye’de okumaya 
başladığını ve 1905’de Harbiye’nin 
lise kısmını bitirdiğini söyledi.

1907 tarihinde de Mustafa Ke-
mal ile Enver’in Harbiye’den mezun 
olarak Türk ordusunda görevlen-
dirildiklerini belirten Dr. Mustafa 
Güçlü, Abdülhamid’in de II. Meşru-
tiyet’le birlikte 24 Temmuz 1908’de 
yeni anayasa olan Kanuni Esasiyi 
ilan ettiğini ve gazeteciler tarafından 
bu tarihin, “Sansürün Kaldırılışı” 
olarak baz alınarak kutlanmaya baş-
ladığını ifade etti.

TÜRKİYE’Yİ 
PARÇALAMAK İÇİN 100 PLAN
İttihat Terakki mensubu ordu 

subaylarının Abdülhamid’i hâl et-
mek için bir isyan çıkartarak (31 
Mart Vak’ası) Selanik’teki Hare-
ket Ordusu’nu harekete geçirmek 
suretiyle kontrollü darbe yaparak 
Abdülhamid’i tahtan indirdiklerini 
ifade eden Dr. Güçlü, Nuri Killiğil’in 
de bu dönemde Harbiye’yi Mülâ-
zım-ı sânî (Teğmen) rütbesiyle me-
zun olduktan sonra Makedonya 3. 
Ordu’da görevlendirildiğini söyledi. 
Güçlü, İngilizlerin Osmanlı’yı parça-
lamak ve yıkmak için hazırladığı 100 
Plan’dan söz ederek İtalyanların Li-
bya (Trablusgarb)’yı işgal ettiklerini 
ve bu sırada Balkan Savaşı’nın çık-
tığını ve Osmanlı Ordusunun büyük 
bir hezimet yaşadığını anlattı.

KAFKAS İSLAM ORDUSU 
GENCE’DE KURULDU

Rusya’da Lenin liderliğinde ger-
çekleştirilen 1917’deki Ekim devri-
minden sonra Azerbaycan’da, sos-
yalistler tarafından Bakü Sosyalist 
Komün Devleti adı altında bir dev-
let kurulduğunu dile getiren Güçlü, 
“Bunun üzerine Azerbaycan halkı 
ve vatanseverler hemen Osman-
lı’dan yardım istedi. Enver Paşa, 
Kafkas İslam Ordusu’nun kurulma-
sı için çalışma başlattı. Enver Paşa, 
kendisine bağlı ordu birliklerinden 
seçtiği 12 bin gönüllü asker ile Nuri 
Paşa’ya bağlı subay ve askerlerden 
oluşan 600’e yakın birlik, Gence’de 
oluşturulan 20 bin kişilik gönüllü 
birlikle birleşerek Kafkas İslam Or-
dusu kurulmuş oldu.” dedi.

Gence’den hareket eden Kafkas 
İslam Ordusu’nun 5 Ağustos 1918 

tarihinde Bakü’ye dayandığını ve 
ilk hamlenin püskürtülmesine rağ-
men 15 Eylül’de Bakü’ye girildiğini 
belirten Güçlü, Fars, Ermeni, Rus 
ve Sovyet yanlısı Azeri birliklerden 
oluşan ordunun yenilmesiyle birlikte 
Nuri Paşa ile iki alayıyla birlikte Ba-

kü’ye gelen Halil Paşa’nın kazanılan 
zaferle birlikte kucaklaşmalarının da 
Azerbaycan’da dillere destan oldu-
ğunu söyledi.

İLK SİLAH FABRİKASI’NI 
NURİ KİLLİGİL KURDU

Güçlü, Nuri Paşa’nın 1930’larda 
Haliç’te kurulan, 1949’da bir sabotaj 
sonucu havaya uçurulan Nuri Killi-
gil Silah Fabrikası’nın kurucusu ol-
duğunu belirterek şu bilgileri verdi: 
1938 yılında Zeytinburnu’nda kö-
mür satan bir şirketi satın alıp burayı 
dönüştüren Nuri Paşa bu fabrikada 
tabanca, matara, demir çubuk, gaz 
maskesi ve mermi üretmeye baş-
lamıştı. 2 Mart 1949’da şüpheli bir 
patlama sonucu yerle bir olan fab-
rikada aralarında Nuri Killigil’in de 
bulunduğu 27 kişi öldü. Nuri Paşa’yı 
rahmetle anıyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Kuran Kursu öğrencileri 
Afrika’da su kuyusu açtı

Çumra’nın Okçu Mahallesi 
Okçu Kız Kuran Kursu öğrenci-
leri Afrika’da yaşanan susuzluğa 
sessiz kalmadı. Okçu Kız Kuran 
Kursu öğrencileri kendi aralarında 
para topladı. Toplanan para İnsani 
Yardım Vakfı İHH aracılığıyla Af-
rika’ya gönderildi. Yapılan sondaj 
sonucu köy halkı ile hayvanlarına 
rahatlıkla yetecek temiz kaynak 
suyuna ulaşıldı.  İHH tarafından 

Afrika’nın Mali şehrine 15 kilo-
metre uzaklıkta bulunan köyüne 
Okcu- Çumra Su Kuyusu açıldı. Su 
kuyusu açılan bölgede 180 hane 
ve bin 800 kişi yaşıyor. Suya ka-
vuşan Müslümanlar büyük mut-
luluk yaşadı. Afrikalılar gözyaşını 
tutamadı. Müslümanlar Çumralı 
hayırseverlere desteklerinden do-
layı teşekkür ederken, dualarını da 
eksik etmedi. n MEVLÜT EGİN

Başkan Toru’dan ‘hayırlı olsun’ ziyaretleri

Meram Belediye Baş-
kanı Fatma Toru, son dö-
nemde gerçekleşen de-
ğişimler sonucu göreve 
gelen bürokratları ve se-
çimle iş başına gelen STK 
Başkanlarını makamla-
rında ziyaret ederek ‘Ha-
yırlı olsun’ temennisinde 
bulundu. Başkan Fatma 
Toru’nun bu ziyaretler 
çerçevesinde ilk dura-
ğı Türk Kızılay Derneği 
Konya Şube Başkanlığına 
gelen Hüzeyin Üzülmez oldu.

‘KIZILAY GİBİ BİR KOCA 
ÇINAR, YEPYENİ BİR ŞEVK VE 

HEYECAN KAZANDI’
Dernek binasında gerçekleşti-

rilen ziyarette Başkan Toru, Üzül-
mez’e yeni görevinde başarılar di-
ledi. Kızılay’ın 1.5 asrı geçen yaşıyla 
koca bir çınar ve Türkiye’nin en de-
ğerli kurumlarından biri olduğunu 
hatırlatan Başkan Toru, böylesine 
değerli bir kurumun başına Hüse-
yin Üzülmez gibi bir ismin geçmiş 
olmasının kurum ve şehir adına 
büyük bir kazanç olduğunun altını 
çizdi. Üzülmez’in, Kızılay’ın başarı 
çıtasını çok daha yukarılara taşıya-
cağından emin olduğunu kaydeden 
Toru, bu yolda kendilerinin de her 
türlü yardım ve desteğe hazır ol-
duklarını belirtti.
‘KONYA MİLLİ EĞİTİMİ, KONYA’NIN 
YETİŞTİRDİĞİ BİR İSME EMANET’

Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’nun ziyaretlerinde ikinci adre-
si ise Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğüne atanan Seyit Ali Büyük oldu. 
Büyük’e yeni görevinde başarılar di-
leyen Başkan Toru, “Bu toprakların 
yetiştirdiği başarılı bir ismin Kon-

ya’ya kazandırılmış olmasından do-
layı büyük mutluluk duyduk. Eğitim 
mücadelesi, milletimizin en önemli 
ve en başta gelen milli davalarından 
biridir. Dünyaya yön veren, değer-
lerinden kopmadan gelişmeyi ba-
şarabilmiş, ekonomi ve teknolojide 
söz sahibi bir Türkiye ancak eğitim-
de yakalayacağımız başarı ile müm-
kün. Eğitimde başarı da ancak Seyit 
Ali Büyük gibi başarılı bürokratların 
ve onların yol arkadaşlarının başa-
rısı ile yakalanacaktır. Bu vesile ile 
kendisine başarılar diliyor, Meram 
Belediyesi olarak bugüne kadar eği-
time her açıdan verdiğimiz desteğin 
artarak devam edeceğini belirtmek 
istiyorum” diye konuştu.

‘MURAT YAĞIZ İSMİNİN 
ÇİFTÇİLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR 
KAZANÇ OLMASINI DİLİYORUM’
Başkan Fatma Toru bir sonraki 

ziyaretini ise Meram Ziraat Odası 
Başkanlığına seçilen Murat Yağız’a 
gerçekleştirdi. Yağız ile Meram için 
birlikte çalıştıklarını hatırlatan Baş-
kan Fatma Toru, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Çiftçilerimiz, gece gündüz 
demeden, kar kış, soğuk sıcak dinle-
meden ekmek mücadelesini gerçek-
leştiriyorlar. Bu özverili çalışmaları 

nedeniyle herşeyin en güze-
lini hak eden çiftçilerimizin 
oda başkanlığına sorunlarıy-
la yakından ilgilenecek bir 
isim olan Murat Yağız gel-
miş olması büyük mutluluk. 
Bizde Meram Belediyesi ola-
rak her zaman çiftçimizin ya-
nında olduk. Son olarak ger-
çekleştirdiğimiz “Güneşin 
Işığı Kadının Emeği Meram 
Köyleri Melikşah Pazarı’nda 
Projesi” bu yöndeki çalışma-
larımızın önemli örneklerin-

den biri oldu. Bu proje ile üretici ve 
tüketiciyi buluşturarak her ikisinin 
de yararına olacak bir çalışmaya 
imza attık. Meram, bundan sonrada 
her zaman çiftçimizin yanında olma-
ya devam edecektir”
‘EĞİTİMDE ÇITAYI YÜKSELTMEK İÇİN 

EL BİRLİĞİ İLE ÇALIŞACAĞIZ’
Başkan Fatma Toru, günün son 

ziyaretini ise Meram İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğüne atanan Mustafa 
Koca’ya gerçekleştirdi. Meram’ın 
eğitimde farkını her zaman ortaya 
koyduğunu belirten Başkan Toru, 
“Göreve geldiğimiz günden itibaren 
her an eğitim ve eğitim neferleri-
nin yanında olduk. Okullarımızın, 
hemen hemen her sorunlarında 
yanlarında olmaya ve onlara destek 
vermeye gayret gösterdik. Çocukla-
rımız Meram’da eğitim görmeleri-
nin ayrıcalığını hissetsinler istedik. 
Meram Milli Eğitim’i Mustafa Koca 
ile taze bir heyecan kazandı. Onun 
şevki ve heyecanı ile bu destekler 
birleşince ortaya yeni başarılar çıka-
cağından şüphemiz yoktur. Koca’ya 
yeni görevinde başarılar diliyorum” 
temennisinde bulundu.
n HABER MERKEZİ
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Konya’da tarla meselesi yüzün-
den çıkan kavgada bir kişi, amcası 
tarafından av tüfeğiyle vurularak 
ağır yaralandı. Olay, merkez Meram 
ilçesi Çarıklar Fatih Mahallesi üze-
rinde bulunan tarlada meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, Osman P. 
(54) ve yeğeni Kemal P. (34) arasın-

da tarla meselesi yüzünden tartışma 
çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi 
üzerine Osman P. yanında getirdiği 
av tüfeğiyle yeğeni Kemal P.’ye 7 el 
ateş etti. Daha sonra Osman P., av 
tüfeğiyle vurarak ağır yaraladığı ye-
ğenin başında bir süre bekledi. Çev-
redekilerin ihbarı üzerine olay yerine 

polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Ağır yaralanan Kemal P., sağlık 
ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk 
müdahalenin ardından Konya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine kaldı-
rılarak tedavi alındı. Olayın ardından 
polis ekiplerince yakalanan Osman 
P. ve oğlu ise Konya Numune Hasta-

nesinde yapılan sağlık kontrollerinin 
ardından gözaltına alınarak sorgusu 
yapılmak üzere Konya Asayiş Büro 
Amirliğine götürüldü. Yaralı Kemal 
P.’nin ise durumunun ağır olduğu 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Yuvarlanan kayalar, 
Antalya yolunu kapattı

FETÖ’den aranan çift 
yol kontrolünde yakalandı

Konya-Antalya karayolu kaya-
ların yuvarlanması sonucu yakla-
şık bir saat trafiğe kapandı. Edini-
len bilgiye göre, sabah saatlerinde 
Seydişehir-Antalya karayolunun 
14. kilometresi yola yuvarlanan 
kayalar nedeniyle kapandı. Antal-
ya’ya gidiş istikametine yuvarla-
nan kayalar nedeniyle şans eseri 
ölen veya yaralanan olmadı. Olayın 

ardından bölgeye trafik ve karayol-
ları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 
saat trafiğe kapalı kalan yolda ka-
rayolları ekiplerinin kepçeyle yaptı-
ğı çalışma sonrası yolun tek şeridi 
trafiğe açılabildi. Karayoluna başka 
kaya parçalarının da düşme ihti-
mali üzerine temizleme çalışmaları 
tek şerit üzerinden sürdürüyor.
n İHA

Konya’da Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sı’na (FETÖ/PDY) yönelik soruştur-
ma kapsamında haklarında gözaltı 
kararı çıkarılan çift, Karapınar ilçe-
sinde yol kontrolünde yakalandı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 
FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen 
soruşturma kapsamında örgüt 
üyesi olduğu tespit edilen T.B. (30) 

ve eşi E.B. (28) hakkında yakalama 
kararı çıkarıldı. Karapınar-Konya 
karayolunda kontrol yapan polis 
ekipleri, durumundan şüphelen-
dikleri bir aracı durdurdu. Kimlik 
sorgusunda terör örgütüne yönelik 
soruşturma kapsamında arandık-
larını tespit edilen T.B. ve E.B. gö-
zaltına alındı.
n AA

Otomobilin önce TIR’a sonra kamyonete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 
hayatını kaybeden doktor karı kocanın cenazeleri Üçler Mezarlığı’nda toprağa verildi

Doktor karı-koca 
toprağa verildi

Konya’da otomobilin önce tıra 
daha sonra kamyonete çarpması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında hayatını kaybeden doktor ka-
rı-koca toprağa verildi. 

Kaza, dün merkez Selçuklu ilçesi 
Sarayköy Mahallesi Konya-Isparta 
yolunun 1. kilometresinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Konya’dan Beyşehir istikametine 
seyir halinde olan Süleyman Köse 
(27) idaresindeki 42 DYK 24 plaka-
lı otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
Süleyman Ç. (37) idaresindeki 47 
NH 803 plakalı tıra çarptı. Çarpış-
manın etkisiyle tır yol kenarına yan 
yatarken otomobil ise daha sonra 
tırın arkasından gelen Osman T. 
(32) idaresindeki 42 EP 064 plakalı 
kamyonete çarparak yol kenarına 
uçtu. Kazada Selçuk Üniversitesi Tıp 
Fakültesinde asistan doktor olduğu 
öğrenilen Süleyman Köse ile Sara-
yönü Devlet Hastanesinde görevli 
4 aylık hamile eşi Nurgül Köse ha-
yatını kaybetti. Hastanedeki otopsi 
işlemlerinin ardından yakınlarına 
teslim edilen doktor çift için ikindi 
namazını müteakip cenaze namazı 

kılındı. Hacıveyis Cami avlusunda 
kılınan namazın ardından doktor çif-
tin cenazesi Üçler Mezarlığı’na dua-
larla defnedildi. 

Cenazeye Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca birim müdürleri ve çif-
tin yakınları yakınları ile vatandaşlar 

katıldı. 
‘İNŞALLAH SENİ 

KUCAĞIMIZA SAĞLIKLI BİR 
ŞEKİLDE ALABİLİRİZ’ DEMİŞTİ
Öte yandan, kazada hayatını 

kaybeden Nurgül Köse’nin 4 aylık 
hamile olduğu ve bebeğine yazdığı 
günlük yürekleri burktu. Hurdaya 
dönen aracının yanında bulunan 
günlükte 28 Aralık 2018 tarihli 
sayfada, “Bebeğim; dün sana ha-

mile olduğum kesinleşti. Kan değe-
rimde yükselmiş, çok mutlu oldum. 
Şükür namazı kılacağım. Baban ya-
nımızda değildi, işteydi her zaman-
ki gibi. Telefondan aldı haberi. Çok 
merak ediyordu. Sonucu öğrenmek 
için defalarca aradı ve mutlu ha-
ber ulaştı. İnşallah seni kucağımıza 
sağlıklı bir şekilde alabiliriz” ifade-
leri yer aldı.
TIP ÖĞRENİMİ GÖRÜRKEN TANIŞMIŞ

Aksaraylı olan Süleyman Kö-
se’nin, Konya’da Meram Tıp Fakül-
tesi’nde öğrenim görürken meslek-
taşı Nurgül Köse ile tanıştığı ve çiftin 
geçen yıl eylül ayında dünyaevine 
girdiği öğrenildi.

‘İYİLİK MELEĞİ’ 
OLARAK BİLİNİYORDU

Hamile olduğunu öğrendiği gün 
bebeğine yazdığı mektupla yürek 
burkan Nurgül Köse’nin, görev yap-
tığı Sarayönü Devlet Hastanesi Acil 
Servisi’nde hastaları için gösterdiği 
fedakarlık nedeniyle ‘iyilik meleği’ 
olarak tanındığı belirtildi. Köse’nin 
hastanedeki masasının üzerine me-
sai arkadaşları tarafından çiçekler 
konuldu.
n İHA / DHA

Yeğenini tarla meselesi yüzünden vurdu

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
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Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Doğanlar karıştı, 200 polisle müdahale edildi

Komşu iki ailenin fertleri ara-
sında belirlenemeyen nedenle çı-
kan kavgada,  evlerin çatılarından 
birbirlerine taş, kiremit, cam şişe 
fırlatmaları üzerine cadde savaş 
alınana döndü. Yaklaşık 200 poli-
sin müdahalesinde, biber gazı ve 
gaz bombası fişeği atılarak taraf-

lar uzaklaştırılmaya çalışıldı. Şans 
eseri yaralanan olmazken, polisin 
mahalledeki önlemi sürüyor.

Olay, 18.00 sıralarında merkez 
Karatay İlçesi Doğanlar Mahallesi 
Doğanlar Caddesi’nde meydana 
geldi. İki komşu ailenin fertleri ara-
sında belirlenemeyen tartışma çık-

tı. Ailelerinin yakınlarının katılması 
üzerine tartışma kavgaya dönüştü. 
Tek katlı müstakil evlerin çatıları-
na çıkan gruplar, birbirlerine taş, 
kiremit ve cam şişe fırlattı.  Bunun 
üzerine başta Çevik Kuvvet olmak 
üzere yaklaşık 200 polis sevk edil-
di. Polis, öfkeli grupları sakinleştire-

meyince biber gazı ve gaz bombası 
fişeği kullanarak uzaklaştırma ça-
lıştı.  Cadde savaş alanına döner-
ken, birçok evin camları kırıldı. 

Polis güçlükle tarafları evlerine 
girmelerine sağlarken, mahalledeki 
güvenlik önlemini de sürdürüyor. 
n DHA
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Teşekkür

Tuğba & Sami KAYALAR

67 gün önce Medova Hastanesi’nde doğum yapan eşime ve o günden bu yana 
kuvözde olup dün taburcu ettiğimiz Nur İpek kızımıza sonsuz ilgi ve alaka gösteren 

Prof. Dr. Rahmi Örs’e, 
Op. Dr. Fuat Demir’e, 

Uzm. Dr. Haluk Özotuk’a, 
Dr. Cengiz Özler’e, 

Dr. Lia Sekhniashvili’e, 
Dr. Enela Spahillari’e, 

Yenidoğan Sorumlu Hemşiresi Gülay Çelik’e, 
Yenidoğan ve Kadın Doğum Bölümünün değerli hemşirelerine, 
Hastane Hasta Hakları ve İletişim Sorumlusu Vildan Yaşar’a, 

Temizlik personelinden Güvenliğe kadar 
tüm MEDOVA HASTANESİ çalışanlarına 

en kalbi duygularımızla teşekkür ederiz.
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

- En az lise mezunu
- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek

- Yeterli tecrübeye sahip
- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39
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Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYİ
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği 
bölümünden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

TUTKU SILA MERGEN
Öğrenci No: 181203023

Z-461 ZAYİ
Fatih Endüstri Meslek Lisesinden 
almış olduğum tastiknamemi 
kaybettim, hükümsüzdür.

İBRAHİM ÖNAL

Z-462

Konya’dan Yemen’e 
gönül köprüsü

Gençleri Evlendirme ve Mehir 
Vakfı tarafından, Yemen’de yaşa-
yan ihtiyaç sahibi ailelere ulaş-
tırılmak üzere ayni yardım aracı 
gönderildi. Vakıf yetkilisi Fatma 
Nur Aşcı, yardım aracını uğurla-
ma töreninde yaptığı konuşmada, 
vakıf olarak sadece evlenecek ni-
şanlı çiftlerin değil, ihtiyaç sahibi 
her insanın yanında yer almaya 
gayret ettiklerini söyledi. Mehir 
Vakfı’nın aile kurumuna yaptığı 
hizmetlerin her geçen gün arttı-
ğını, bundan sonra da faaliyetle-
rini hayırseverlerin destekleriyle 
arttırarak devam edeceklerini 
belirten Aşcı, şunları kaydetti: 
“Bugün Konya’dan Yemen’e kar-

deşlik köprüsünü güçlendirme 
amacıyla hazırlamış olduğumuz 
ayni yardım aracımızı gönderi-
yoruz. Ayni yardım kolilerimizde 
muhtelif temizlik ve kişisel ba-
kım ürünleri yer almaktadır. Bu 
projenin gerçekleşmesinde eme-
ği geçen vakıf yöneticilerimize, 
yardımların temininde bizlere 
desteklerini esirgemeyen hayır-
severlerimize ve bu eşyaların 
ve nakdi yardımların Yemen’de 
yaşayan ihtiyaç sahibi kardeşle-
rimize ulaştırılmasında yardımcı 
olan ülkemizin güzide kuruluşu 
Türk Kızılayı’na çok teşekkür edi-
yoruz.” 
n AA
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KTO Karataylı öğrenciler interaktif öğreniyor
Teknolojideki gelişmelere bağlı 

olarak eğitim-öğretim alanında da 
birçok yenilik ortaya çıkmış, gele-
neksel metotlar yerini, bireyi aktif 
kılan, zaman mekân fark etmeksi-
zin daha hızlı ve kalıcı öğrenmeyi 
sağlayacak yöntemlere bırakmıştır. 
KTO Karatay Üniversitesi Mühen-
dislik Fakültesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği öğrencileri etkin bir 
öğrenme gerçekleştirmek için “Li-
ght Board” (ışıklı tahta) aracılığıyla 
“Feynman Tekniği”ni de kullana-
rak kalıcı ve kolay öğrenme sağlı-
yor.

Bilimin her alanındaki gelişme-
leri yakından takip ederek, labora-
tuvar imkanları ile öğrencilerinin 
öğrenme eylemlerine katkı sunan 
KTO Karatay Üniversitesi de farklı 
teknik ve yöntemlerle, karmaşık 
görünen mühendislik eğitimini 

daha kolay ve anlaşılır bir hale ge-
tiriyor.

KTO Karatay Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği öğrencileri et-
kin bir öğrenme gerçekleştirmek 
için “Light Board” (ışıklı tahta) 

aracılığıyla “Feynman Tekniği”ni 
de kullanarak kalıcı ve kolay öğren-
meyi sağlıyor.

ALTUN: YURT DIŞINDA 
YAYGINLAŞAN BİR TEKNİK

Öğrencilerin kendi imkanları 
ile oluşturdukları “Light Board” 

hakkında bilgiler aktaran KTO 
Karatay Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi 
Hüseyin Oktay Altun, “Feynman 
Nobel Ödülü almış bir fizikçidir. 
KTO Karatay Üniversitesi Mü-

hendislik Fakültesi olarak bizler 
de bu teknikten eğitimlerimizde 
yararlanmak istedik. Feynman 
Tekniği’nde ana felsefe basitlik ve 
sadeliktir. Bir konuyu yeterince 
basit bir şekilde açıklayamıyorsa-
nız yeterince iyi anlayamamışınız-

dır görüşü hakimdir. Mühendislik 
bilindiği üzere karmaşık bir alan, 
bu tür karmaşık yapılarda analitik 
düşünerek konuyu ilkokul öğren-
cisine anlatır gibi anlatmak gere-
kiyor. Yurt dışında yaygınlaşan bir 
sistem “Light Board”, gençler artık 
hayatta olduğu gibi eğitimde de 
interaktif olmak istiyorlar dolayı-
sıyla video ve görsellerle daha ko-
lay, heyecanla öğreniyorlar. Anla-
tıcının yüzü öğrencilere dönük bir 
şekilde anlatım gerçekleştiriyor ve 
iletişim kurabiliyorlar. Öğrencileri-
miz büyük masraflarla oluşturula-
bilecek bu stüdyoyu kendi çabaları 
ile hızlı bir şekilde oluşturdular 
ve bizler de ders müfredatımızda 
yer verdik. Öğrencilerimizle gurur 
duyuyor ve tebrik ediyoruz.” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi’nin Knidos Kazı ve Araştırmaları ve Anemurium Kazıları ile Silifke Kalesi Ka-
zıları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın projesine dahil edildi. Bu kapsamda kazılar yıl boyu sürecek

Selçuk’un kazılarına 
Kültür Bakanlığı desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığının 
“Arkeolojik kazı çalışmalarının yıl 
boyunca sürdürülerek daha etkin ve 
verimli hale getirilmesi projesi” kap-
samında Selçuk Üniversitesi Arkeo-
loji Bölümü tarafından gerçekleştiri-
len Knidos Kazı ve Araştırmaları ve 
Anemurium Kazıları ile Sanat Tarihi 
Bölümü tarafından gerçekleştirilen 
Silifke Kalesi Kazıları yıl boyunca 
sürdürülecek. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Opera Binası’nda gerçekleştirilen 
tanıtım toplantısında, Selçuk Üni-
versitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim 
Üyeleri Prof. Dr. Ertekin M. Doksa-
naltı ve Doç. Dr. Mehmet Tekocak, 
ile Sanat Tarihi Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ali Boran’a protokol-
leri, Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy tarafından verildi. 
Sadece Türk Arkeolojisi için değil 
aynı zamanda Dünya Arkeolojisi 
için de dönüm noktası sayılacak bu 
projeler ile Anadolu’nun kültür tari-
hi açığa çıkartılırken, aynı zamanda 
Türkiye’nin tanıtımında çok önemli 
adımlar atılacak. 

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üye-
si Prof. Dr. Ertekin M. Doksanaltı, 
“Bu projeyle 20 ören yerinde 12 ay 
sürdürülecek kazılarla, arkeolojik 
keşiflerin artırılması, sağlanan ve-
rilerin bilim dünyasına aktarılma-
sı hedeflenirken diğer bir önemli 
hedef de daha fazla arkeoloğa ve 
arkeoloji işçisine istihdam sağlan-
ması ve turizm gelirlerinin artırıla-
rak özellikle bölgenin ekonomik ya-
şamının kültür turizmi bağlamında 
artırılmasıdır. Bu Projenin hayata 
geçirilebilmesi, Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü, Atatürk Kültür ve Tarih Yük-
sek Kurumu, Türk Tarih Kurumu ve 

Üniversitelerin ortak çalışmaları ile 
sağlanmıştır. Emeği geçen kurum 
ve kuruluşlara içten teşekkürlerimi-
zi sunarız” ifadelerini kullandı. 

Silifke Kalesi’nin Anadolu’da-
ki en büyük kale içi kent dokusunu 
yansıtan kazı olup Osmanlı kale içi 

şehir dokusunu ortaya çıkarmak için 
yapılan Türk dönemi kazısı olduğu 
belirtildi. Prof. Dr. Ali Boran, “Bilim 
ve Türk arkeoloji - sanat tarihine 
yeni bir sayfa açan ve üniversitele-
rin Sanat Tarihi bölümleri içinde dö-
nüm noktası olan bu projeden dolayı 

başta Kültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü, Atatürk 
Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu ve özverili sanat 
tarihçilere teşekkür ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Bildiklerimizi paylaşan bir üniversiteyiz’
Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-

ratay Üniversitesi, KTO Karatay Od-
yoloji Günleri I kapsamında “Odyo-
lojide Vestibüler ve Elektrofizyolojik 
Uygulamalar Sempozyumu” düzen-
lendi. 

Sempozyum KTO Karatay Üni-
versitesi, Odyoloji Bölümü, Odyoloji 
Konuşma ve Ses Bozuklukları Der-
neği, Odyologlar Derneği ve MO-
NOMED Mühendisliğin katkıları ile 
KTO Karatay Odyoloji Günleri I kap-
samında düzenlendi. Konya Ticaret 
Odası Konferans Salonu’nda 5-6 
Mart tarihlerinde yoğun uygulama-
lı eğitimlerle gerçekleşen etkinliğe 
odyoloji alanında çalışmaları bulu-
nan akademisyenler, işitme sektörü 
temsilcileri ve öğrenciler yoğun ilgi 
gösterdi. 

‘ODYOLOJİ ALANINDA NİTELİKLİ 
LABORATUVARA SAHİBİZ’

Türkiye’de çok az üniversitede 
odyoloji bölümünün bulunduğuna 
KTO Karatay Üniversitesi’nin de bu 
üniversitelerden biri olduğuna deği-
nerek açılış konuşmasına başlayan 
KTO Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, “Sektörün 

içerisinde, sektörle bilgilerini payla-
şan bir üniversite olduğumuzu bu 
programdaki paydaşlarımızla da bir 
kez daha göstermiş olduk. Odyoloji 
bölümünün olmazsa olmazı labo-
ratuvarlardır üniversite olarak tam 
teşekküllü, son teknoloji laboratu-
varlara sahibiz. Türkiye’de bu ko-
nuda iyi bir durumdayız, uygulamalı 
eğitim konusunda öğrencilerimize 
bütün imkanları sağlıyoruz. Sağlık 
Bilimleri Yüksekokulu’na bağlı Od-
yoloji bölümümüzde de diğer alan-
larda olduğu gibi etik kurallara bağlı, 
mesleği yeterliliği üst düzeyde odyo-
loglar yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu 
vesile ile sempozyumda emeği ge-

çenlere teşekkür ediyor, programın 
odyoloji alanına faydalar getireceği-
ne inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

‘İŞİTME SİSTEMİ SADECE 
KULAKTAN İBARET DEĞİLDİR’
KTO Karatay Üniversitesi Od-

yoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Burak Öztürk ise, “Odyolojide Test 
Bataryası Yaklaşımının Önemi” ko-
nulu sunumu ile katılımcılara odyo-
lojinin temel alanlarına ilişkin bilgi-
ler aktardı. “İşitme sistemi sadece 
kulaktan ibaret değildir, odyoloji 
sadece işitme ile de ilgilenmez” di-
yen Öztürk, “Odyoloji sadece işitme 
ile ilgilenen bir bilim değildir, den-
ge bozuklukları gibi konularla da 

yakından ilgilenir. Odyologların işi 
önce rahatsızlığı önlemek sonra ise 
doğru tanımlamaktır. Odyoloji işitsel 
değerlendirmenin tipi, derecesi, si-
metrisi ve yeri ile ilgilenir. Bu bilim 
dalında önemli olan farklı test so-
nuçlarının beraber değerlendirilerek 
yorumlanmasıdır” dedi. 
‘HASTA HİKAYESİ ÇIKIŞ NOKTAMIZ’

Amaçlarının doğru testleri ye-
teri kadar hastaya uygulayıp, doğru 
sonuç elde etmek olduğunu da ak-
taran Öztürk, “Odyoloji testlerinde 
en önemli nokta hasta hikayesidir ve 
odyologlar için hikâye, tanı başlangıç 
noktasıdır” şeklinde konuştu. 

Odyoloji alanında yurtdışında çe-
şitli çalışmalar yapan Giulio Dehesh 
ise odyolojinin teknolojik ve klinik 
bağlantılarına ilişkin katılımcılara 
bilgiler aktardı. Sunumların akabin-
de odyoloji alanında kullanılan bazı 
testler uygulamalı olarak gösterildi. 

Odyoloji Günleri I kapsamında 
gerçekleştirilen “Odyolojide Vesti-
büler ve Elektrofizyolojik Uygula-
malar Sempozyumu” sunumların 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Engel-
li Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü 
Başkanlığında, Konya Kızılay Şube-
si, İl Müftülüğü, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Gençlik Merkezi ile Kitap ve 
Medeniyet Topluluğu tarafından 
düzenlenen “Kan ve Kök Hücre 
Kampanyası” gerçekleştirildi. 

Engelli öğrencilerin de yer al-
dığı programa Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, Konya İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu, Selçuk 
Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü Cemil Paslı, Engelli 
Öğrenci Birimi Sosyal Hizmet Uz-
manı Muammer Dorukan ile kan 
bağışçıları katıldı. 

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, “Bugün güzel bir farkın-
dalık girişiminin bir parçası olmak-
tan dolayı mutluluk duyuyoruz. 
‘Gençlik kan veriyor ve can oluyor’ 
diyoruz. Gençlerimiz kan verme ve 
hayat kurtarma noktasında ortaya 
koymuş oldukları bu güzel girişimi 
de üniversite olarak desteklemek 
amacıyla burada bulunuyoruz. 

Hem Selçuk Üniversitemizin En-
gelli Öğrenciler Birimi hem bizim 
Kitap ve Medeniyet Topluluğu-
muzun üyeleri ve başkanı hem 
de Sayın Müftümüz eşliğinde ve 
başkanlığında Diyanet İşleri Konya 
Müftülüğü Gençlik Merkezinin bir-
likte organize ettiği bu çalışmanın 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
dedi. 

Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, “Selçuk Üniversitesi ve 
Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik 
Merkezi olarak, özellikle milletimi-
zin kan bağışı noktasında bir duyar-
lılık meydana getirmek amacıyla 
hem engellilerimiz, hem üniversite 
öğrencilerimiz, hem Diyanet İşleri 
Başkanlığı personelimiz bugün bu-
rada bir kan verme faaliyeti sürdür-
mektedirler. Bunun bir farkındalık 
oluşturmasını özellikle temenni 
ediyorum” dedi. 

Selçuk Üniversitesi Engelli 
Öğrenci Birimi Koordinatörü Ce-
mil Paslı, etkinliğin bir farkındalık 
oluşturmak amacıyla düzenlediğini 
ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bi-
limleri Fakültesi Maden Mühendis-
liği Bölümünce düzenlenen “Türki-
ye’de Mermer Madencilik Sektörü 
ve Girişimcilik Üzerine Bir Söyleşi”-
de maden sektörünün güncel du-
rumu, madencilik ve mermer ma-
denciliğinin sektör açısından önemi 
değerlendirildi.

Halil Cin Konferans Salonun-
da, Maden Mühendisliği ve Jeoloji 
Mühendisliği öğrencilerinin katı-
lımıyla yapılan söyleşide, REMAR 
Madencilik Yönetim Kurulu Baş-
kanı Jeoloji Mühendisi Refik Onat 

ve firmanın madencilik departman 
yöneticisi Maden Mühendisi Ah-
met Özerdem konuşma yaptı.

Öğrencilerin mezuniyet son-
rası iş yaşamına ilişkin tavsiyele-
rin verildiği söyleşide, öğrencilere 
girişimcilik konusunda ufuklarını 
genişletecek önemli bilgiler akta-
rıldı. Söyleşinin son bölümünde, 
konuşmacılar, öğrencilerin mesleki 
yaşamlarında karşılaşacakları so-
runlar ve bu sorunların aşılmasın-
da dikkat etmeleri gereken husus-
lara ilişkin tecrübe ve anekdotlarını 
paylaştı.
n HABER MERKEZİ

Selçuk’ta ‘Kan ve Kök
Hücre Kampanyası’ yapıldı

KTÜN’de mermer 
madenciliği değerlendirildi
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KOMEK’te Regaip Kandili programı yapıldı
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) ile Aile Sanat ve Eği-
tim Merkezleri (ASEM) mübarek 
Regaip Kandili dolayısıyla “Oku, 
Anla, Yaşa” isimli programda 
düzenledi. Büyükşehir Belediye-
si İrfan Medeniyeti Araştırma ve 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programa katılan Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, “Bugün Konya, ken-
dine özgü bir gelenekle üç aylara 
merhaba dedi. Dün akşam Fener 
Alayı yapıldı, bugün de sokakla-
rımız sabahın erken saatlerinden 
itibaren çocuklarımızla adeta cıvıl 
cıvıl oldu. Konya’mız hep birlikte 
üç ayların gelişini kutluyor. En 
önemlisi de çocuklarımıza böyle 
bir geleneği devam ettirme fırsa-
tımız oluşuyor. Mübarek aylarda-

yız, mübarek zamanlardayız. Hem 
Meslek Edindirme Kurslarımız, 
hem Aile Sanat ve Eğitim Merke-
zi’mizin hazırladığı programlar-
dan dolayı arkadaşlarıma teşek-
kür ediyorum. Aslında bu aylarda 
en çok yapmamız gereken şey, 
Kur’an’la hemhal olmak. Onun 
için ‘Oku, Anla ve Yaşa’ progra-

mının teması çok iyi düşünülmüş. 
Sizlere ve şehrimize faydalı olma-
sını ümit ediyorum” dedi. 

ZULÜM GÖREN 
MÜSLÜMANLAR İÇİN DUA EDELİM

İslam coğrafyasının üç ayla-
rı, gördüğü zulüm ve baskılarla 
karşıladığını dile getiren Başkan 
Altay, “Bizler burada bu tür etkin-

liklerle üç ayları karşılarken, dün-
yanın birçok yerinde Müslüman 
kardeşlerimiz sıkıntı içerisindeler. 
Duaların kabul olduğu bu zaman-
da sizlerden ve tüm hemşerileri-
mizden ümmetimiz için dua bek-
lediğimizi ifade ediyoruz. İnşallah, 
Recep ve Şaban’ı hayırla yaşamak 
ve Ramazan’a ulaşmak, sonrasın-

da da hep birlikte bayram etmek 
hepimize nasip olur” ifadelerini 
kullandı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile baş-
layan programda; Kur’an-ı Kerimi 
Doğru Anlama ve Tanıma Kur-
su kursiyerlerinin şiir dinletisi ile 
Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerif ve 
Mesnevi videoları, İl Müftülüğü 

Vaizesi ve KOMEK Öğretmeni 
Hülya Anıl’ın “İhsan Aynasında 
İnsan’’ konulu sohbeti, ney din-
letisi ile Regaip Gecesi Duası yer 
alırken Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı. 

BAŞKAN ALTAY SELÇUKLU 
ASEM’İ ZİYARET ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, eşi 
Ayşe Altay ve AK Parti Konya İl 
Kadın Kolları Başkanı Esra Doğan 
ile birlikte Büyükşehir Belediye-
si Selçuklu Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezi’ni (ASEM) de ziyaret 
ederek üyeler ve öğretmenlerle 
buluştu. Sınıfları ziyaret ederek 
ASEM üyeleri ile sohbet eden 
Başkan Altay, merkezde bulunan 
çocuklara da Regaip Kandili do-
layısıyla bir Konya geleneği olan 
“Şivlilik” ikramında bulundu. 
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Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı (SEDEP) 2019 yılında yeni et-
kinlik faaliyetleriyle eğitime değer 
katmaya devam ediyor. SEDEP’in 
3 yeni projesinden biri olan Tabiat 
Okulu Sille Baraj Parkı içerisindeki 
kamp alanında faaliyetlerine başla-
dı. Öğrencileri kapalı ortamlardan 
çıkartıp doğa ile buluşturan proje 
ile sanatsal, tarımsal ve sportif alan-
larda öğrencilerin deneyim kazan-
maları hedefleniyor. Bu kapsamda 
oluşturulan doğa atölyelerinde eği-
tim alan öğrenciler yaptıkları faa-
liyetler ile el becerilerinin, kişisel, 
sosyal ve duygusal becerilerinin 
geliştirilmesinin yanında birlikte iş 
yapabilme yeteneklerini de  güçlen-
direcekler.  

‘ÖĞRENCİLER DOĞAL HAYATI 
UYGULAMALARLA ÖĞRENECEK’
Selçuklu Belediyesi, Selçuklu 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi  işbir-
liği ile yürütülen proje kapsamında 

Selçuklu ilçe merkezinde yer alan 
ilkokul ve okul öncesi öğretmen-
lerinden gönüllü başvuru yapan 
160 sınıf atölye çalışmalarından 
faydalanacak. Projede yer alan Za-
naat Atölyesi’nde; ekmek yapımı, 
tamir bakım, kil çalışmaları, resim, 
drama, çevreden topladığı mater-
yalleri boyama ve bunlardan süs 
eşyaları yapma, iğne deliğinden 

fotoğraf çekimi, su da yüzebilen 
araçlar yapma, Ekoloji Atölyesi’n-
de bulut gözlemi, eko-sistem , Ta-
rım Atölyesi’nde çevredeki canlı ve 
cansız hayatını gözlemleme, tohum 
ve bitki ekimi ve bakımı, ağaç bu-
dama, Doğa Sporları’nda yürüyüş, 
pentatlon, oryantiring, dağcılık, 
ilkyardım, Ritim Atölyesi’nde çev-
resinde bulduğu doğal materyaller 

ile ritm aleti tasarlama, doğadaki 
seslere uygun ritm yapma  ve Ar-
keoloji Atölyesi’nde arkeolojik kazı, 
tarihi eser inceleme yapılması gibi 
konular alanında uzman kişiler ve 
öğretmenler gözetiminde birebir 
uygulamalı olarak öğretilecek.  

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı ve  Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacı-

lar SEDEP Tabiat Okulu’nu ziyaret 
ederek buradaki atölyelerde  eği-
tim alan öğrencilerle bir araya gel-
di. Atölyeleri tek tek ziyaret eden 
Pekyatırmacı ve Kayacılar yapılan 
faaliyetler hakkında bilgiler alırken 
yapılan etkinliklere katılarak öğren-
cilerle birlikte keyifli anlar yaşadılar. 
Başkan Pekyatırmacı etkinliğe katı-
lan öğrencilere şivlilik çantası da 

hediye ederek kandillerini kutladı.  
‘SEDEP HER PROJESİYLE ÖRNEK 

OLMAYA DEVAM EDİYOR’
SEDEP Tabiat Okulu’nun SE-

DEP’in en yeni ve gözde projele-
rinden biri olduğunu ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,” SEDEP 7. yılında 
da sürekli kendini geliştirmeye ve 
eğitim faaliyetleriyle örnek olmaya 
devam ediyor. SEDEP Tabiat Okulu 
da bu yıl başladığımız 3 yeni proje-
mizden biri. Proje ile çocuklarımızın 
doğayla ve tabiatla olan bağlarını  
güçlendirmeyi hedefliyoruz.  Bugün 
çocuklarımız kapalı ortamlarda ev 
içersinde yaşam sürüyor. Doğayla 
tabiatla daha çok haşır neşir olma-
larını sağlamayı amaçlıyoruz.  Pro-
jenin gelecek nesillerimizin yetişti-
rilmesinde değerli katkılar sunacağı 
düşüncesi ile proje paydaşlarımıza 
ve emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum” dedi..
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Yeni dönemde Akşehir’e 
yeni projeler kazandırılacak

Seçim çalışmaları kapsamında 
Salı Pazarı’nda esnaf ve alışveriş 
yapan vatandaşlarla buluşan Baş-
kan Akkaya, onlarla sohbet ederek 
istek ve taleplerini dinledi. Sanayi 
Yolu üzerinde ve Gazi Bulvarı üze-
rindeki esnafları da ziyaret eden 
Başkan Akkaya ve ekibi, esnaf-
larında yoğun ilgisi ile karşılaştı. 
Seçim çalışmaları kapsamında ak-
şamları da mahalle ziyaretlerine 
devam eden Başkan Akkaya ve 
Cumhur İttifakı ekibi, Alanyurt ve 
Kozağaç Mahallelerindeki toplantı-
larda vatandaşlarla buluştu. 

Akşehir’i 5 yıldır en güzel hiz-
met ve projelerle buluşturmak için 
gece gündüz çalıştıklarının altını 
çizen Başkan Akkaya, “Bu yeni 
dönemde daha güçlü bir şekilde 
çalışacağız. Çünkü artık Cumhur 
İttifakı var. Milliyetçi Hareket Par-
timizde bizimle birlikte. Allah’ın 
izniyle bu memleketin geleceği 
için bekası için bayrağımızın inme-
mesi, ezanımızın susmamasıyla 

birlikte bu memlekete daha çok 
yatırım için biz omuz omuza ver-
dik. Üçlü ve Güçlü olalım istiyoruz. 
Bu ne demek? Akşehir’de Cumhur 
İttifakı, Konya’da Cumhur İttifakı 
ve Ankara’da da Cumhur İttifakı 
desteğini arkasında hisseden hü-
kümetimizle Akşehir’imize birçok 
yeni projeyi ve hizmeti kazandır-
maya devam edeceğiz” diye ko-
nuştu. 

Başkan Akkaya, yeni dönemde 
yapılacak 60’a yakın proje ve hiz-
metler konusunda da katılımcılara 
bilgiler aktardı. 

AK Parti Akşehir İlçe Başka-
nı Abdurrahman Çardakoğlu da, 
yaptığı konuşmada Akşehir adına 
güzel yatırımlar ve projelerin bir 
bir hayat bulduğuna dikkat çekti. 

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 
Başkan Vekili Serdar Aytaç ise, 
15 Temmuz hain darbe girişimi 
sonrası Yenikapı ruhuyla oluşan 
Cumhur İttifakı ile yerel seçimlere 
geldiklerini söyledi. n İHA

TOBB Başkan Yardımcısı ve KTO Başkanı Selçuk Öztürk, yeni istihdam seferberliği ile yeni personel alan işverenin 
ilk 3 ay personeline ilişkin tüm giderlerinin devlet tarafından karşılanacağın söyleyerek, seferberliğe destek istedi

Öztürk: İstihdam için
kaçırılmayacak destek

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) Başkan Yardımcısı ve 
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı 
Selçuk Öztürk, tüm üyelerini  “2019 
İstihdam Seferberliği” kampanyası-
na katılıp sağlanan teşviklerden ya-
rarlanmaya çağırdı.

KTO Başkanı Öztürk, sanayiciler 
için getirilen yeni istihdam teşvik 
paketinin çok iyi değerlendirilmesi 
gereken bir fırsat olduğunu söyle-
di. “Burası Türkiye Burada İş Var” 
sloganıyla başlatılan 2019 istihdam 
seferberliğini memnuniyetle karşı-
ladıklarını belirten Öztürk, şöyle ko-
nuştu: “Bu teşvik paketinde aslında 
birçok madde var, ama ben özellikle 
iki önemli konuya dikkati çekmek 
istiyorum. Bunlardan bir tanesi, kısa 
çalışma ödeneği ile ilgili. Yani bir sa-
nayici arkadaşımızın son dönemdeki 
ekonomik gelişmelerden dolayı eğer 
iş kapasitesinde düşme meydana 
gelmişse ve bundan dolayı da işçi çı-
karmaya yönelmesi gerekiyorsa, bu-
nun yerine başvurulup 3 ay boyun-
ca işsizlik ödeneği, işsizlik fonundan 
kullanılabilir. Bu mevcut istihdamı 

korumaya yönelik önemli bir adım.”
Diğer önemli konunun 2019 

yılı için getirilen istihdam teşviği ol-
duğuna işaret eden Öztürk, şunları 
kaydetti: “Yeni istihdam kampan-
yası ile çok önemli bir teşvik deste-
ği geldi. Burada da bir işveren yeni 

personel istihdam ettiğinde asgari 
ücretlinin hem ücretini ve sigorta-
sını hem de gelir vergisinin tümünü 
3 ay boyunca devlet karşılıyor. Daha 
sonra aynı çalışan kardeşimizin 6 ay 
boyunca da asgari ücret dediğimiz 2 
bin 20 liralık kısmını işveren veriyor, 

geriye kalan SGK’sının, gelirler ver-
gisinin tümünü devlet ödüyor. Bu 
çok önemli bir destek. Biz bunu iş 
adamlarımıza özellikle duyurmak is-
tiyoruz, onlarla paylaşmak istiyoruz. 
Tüm iş adamlarımızı bu istihdam 
kampanyasına katılmaya davet edi-
yorum.”

Öztürk, hükümetin açıkladığı 
istihdam hedeflerinin yakalanması 
için, KTO olarak bütün üyelerine el-
lerinden gelen tüm desteği verecek-
lerini de vurguladı.

‘İHRACATTA 200 MİLYAR DOLAR 
HEDEFİ İMKANSIZ DEĞİL’

Türkiye İhracatçılar Meclisinin 
200 milyar dolar olarak açıkladığı 
ihracat hedefinin de imkansız olma-
dığını vurgulayan Öztürk, “Ocak ve 
şubat ayındaki ihracat artışını de-
ğerlendirdiğimizde, belki 200 milyar 
dolar yakalanamayacak gibi, ama 
Türkiye 170 milyar doların üzerin-
de bir ihracat gerçekleştirecektir. 
İhracatta 200 milyar dolar  hedefi 
2019’da gerçekleşmezse, 2020’de 
bu rakama ulaşırız, diye düşünüyo-
rum.” ifadelerini kullandı. n AA

SEDEP Tabiat Okulu öğrencileri doğayla buluştu

Selçuk Öztürk
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Pancar fabrikaya ulaşmadan parası çiftçinin cebinde
Üreticinin her zaman yanında 

olan ve onlara desteğini esirgeme-
yen Konya Şeker, toplamda 893 
milyon TL tutan pancar bedelinin 
şu ana kadar 619 milyon TL’sini 
avans olarak çiftçiye ödedi. PAN-
KOBİRLİK Genel Başkanı Recep 
Konuk, kalan 273 milyon TL’lik 
kısmın da bugün (Cuma) itibariyle 
çiftçiye ödenmeye başlayacağını 
dile getirdi. Konuk, 2018 yılında 
Konya Şeker’in pancar harici tarım-
sal ürünleri de çiftçiden aldığını ve 
bunun karşılığında da toplamda 2 
milyar 300 milyon TL’lik bir bedeli 
üreticiye ödediğini ifade etti.

Çiftçiyi ayakta tutan ödemelerle 
ilgili bir açıklama yapan PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Ko-
nuk, “Hep söyledik, Konya Şeker, 
çiftçi daha çok üretsin, emeğinin 
karşılığını alnının teri kurumadan 
alsın diye var. Geçtiğimiz yıl üretici 
açısından ülkemizin uğradığı finan-
sal saldırılar sebebiyle zor bir yıldı. 
Finansmana erişimin zorlaştığı ve 
hayatın pahalılaştığı bir yıldı. Konya 

Şeker olarak biz o zor yılda üretici-
mizin işini kolaylaştırmak, finans-
man maliyeti nedeniyle kazancın-
dan kaybetmesinin önüne geçmek 
için önceki yıllara göre avans mikta-
rını arttırdık. Önceki yıllarda alımını 
yapacağımız pancarın toplam bede-
linin yarısından biraz fazlasını pan-
carı teslim almadan avans olarak 

öderken bu sene pancar parasının 
yaklaşık yüzde 69’unu daha pancar 
tarladayken ödedik. Önceki kam-
panyalarda Nisan ayı ortalarında 
ödenen pancar parası ödemesini bu 
yıl da geçen yıl olduğu gibi zama-
nından önce yapmış oluyoruz. Al-
lah’a şükür bu sene Konya’nın polar 
ortalaması Türkiye geneline göre 

çok iyi. Ortalamanın yaklaşık yüzde 
10 üstündeyiz. Üreticimize bu sene 
nakliye, küspe bedeli, temiz pancar 
gibi Konya Şeker’in sağladığı ilave 
avantajları da eklediğimizde ton 
başına ortalama 281,7 TL ödedik. 
Hangi koşullarda ödüyoruz bunu? 
Ekonomimizin sistemli bir saldırı-
ya maruz kaldığı, sattığınız ürünün 

bedelinin tahsil süresinin önceki yıl-
lara göre 30-60 gün uzadığı, kam-
panya başında şeker fiyatlarının 1 
yıl önceki fiyatların altına düştüğü 
ve yaklaşık yüzde 20’lerde olan enf-
lasyona rağmen şeker fiyatının ön-
ceki yılı yakalamadığı bir dönemde 
ödüyoruz. Hem üreticimize her yıl 
yaptığımız dönemde pancar bedeli 
ödemesini yapıyor, hem de Konya 
Şeker’e özel ödemeler ilave edil-
diğinde ortalamada en iyi pancar 
parasını ödüyoruz. Biz bu parayı 
üreticimize ödüyoruz ama üretici-

mizin aldığı bu para sadece üreti-
min sürekliliğini sağlamıyor, aynı 
zamanda çarşımıza, pazarımıza da 
can suyu oluyor. Konya Şeker aslın-
da sadece üretimin üreticinin değil, 
bölge ekonomisinin de bel kemiğini 
oluşturuyor. 2018 yılında Konya Şe-
ker pancar harici de bir sürü ürünü 
çiftçiden almış. Bunun karşılığında 
da toplamda 2 Milyar 300 Milyon 
TL’lik bir bedeli üreticiye ödemişiz. 
Üretimin, üreticinin güvencesi ol-
muşuz. Peki, bunu niye yapmışız, 
bunu niye yapıyoruz? Konya’da bir 
çiftçi kooperatifi nam olsun diye mi 
bu kadar parayı üreticiye aktarıyor? 
Elbette değil. Bizim ilkemiz şudur, 
bu toprakların çocukları bu zengin 
toprakların fukara bekçileri olma-
yacaklar, üretecekler, ürettikleri 
değerli olacak, bütün dünyaya satı-
lacak, dünyanın zenginliğinden hak 
ettikleri payı alacaklar. Bakış açımız 
budur, biz ülkemize hizmet, milleti-
mize hizmet için bu çalışmaları yü-
rütüyoruz” diye konuştu. 
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Türkiye’nin en büyük tatlı su 
göllerinden Beyşehir Gölü’nde; 
levrek, Çin sazanı, Beyşehir sazanı 
gibi balık türleri bulunuyor. 650 bin 
metrekare yüz ölçümüne sahip göl-
de kayıtlı 461 kayıkla balıkçılık ya-
pılıyor. 2018 verilerine göre, gölde-
ki balıkçılıkla Beyşehir’e yaklaşık 2 
milyon liralık katma değer sağlandı. 

Beyşehir Gölü’nde erkeklerin 
yanı sıra kadınlar da balıkçılık yapı-
yor. Çoğu eşleriyle birlikte ‘Vira bis-
millah’ deyip, göle açılan 30 kadın, 
başarıyla bu işi sürdürüyor. 

Günde yaklaşık 40’ar kilo balık 
tutan kadınların, eşleriyle birlikte 
toplam kazancı da 2- 3 bin lirayı 
buluyor.   

‘KADIN, TOPLUMUN 
TEMEL TAŞIDIR’

Çiftlik Mahallesi’nde oturan ve 
eşiyle birlikte 23 yıldır balıkçılık ya-
pan, 3 çocuk annesi Rahşan Civcir 
(40), her gün sabah erken saatlerde 
kalkıp, evde besledikleri hayvan-
ların bakımını yaparak, çocukla-
rına kahvaltı hazırladıktan sonra 
eşiyle göle açıldıklarını anlattı. Ba-
lıkçılığın zor iş olduğunu belirten 
Civcir, ‘’Eşime destek olmak için 
balıkçılık yapıyorum; çünkü göl-
de balıkçılık yalnız yapılmıyor. Tek 
başına yapılabilecek iş değil. 2 yıl 
önce gölde teknemiz battı. Buz 
parçalarının üzerine çıktık, bizi ar-
kadan gelen kayık aldı. Buz parçası 

olması ve arkadaki kayığa binme-
sek biz de kayık gibi gölün tabanına 
dalacaktık. Balıkçılık güzel ve riskli 
meslektir; ancak kadınların yapa-
mayacağı bir iş yok. Kadınlarımız 
her yerde. Gölde, tarlada, Meclis’te, 
devletin her yerinde. Kadın, toplu-
mun temel taşıdır. Kadın olmadan 
hiçbir şey olmaz” diye konuştu. 

‘8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nü kutlayan ve kadınlara yönelik 
şiddete dikkat çeken Rahşan Civcir, 
‘’Kadına şiddet uygulanmamalı. 
Şiddet cezalarının da artırılması la-
zım’’ dedi. 

‘BALIKÇILIĞIN ÖLMEMESİ LAZIM’
Eşiyle birlikte 30 yıldır balıkçılık 

yapan, 3 çocuk annesi Ayşe Yılmaz 

(57) da balıkçılığın zor iş olduğunu; 
ancak alıştıklarını belirtti. Sabah 
erken saatlerde göle açıldıklarını 
belirten Yılmaz, gölde eskisi gibi 
balık olmadığını söyledi. Elektroşok 
cihazlarla yapılan kaçak avcılığın 
önüne geçilmesi gerektiğini de vur-
gulayan Yılmaz, ‘’Eskisi gibi gölde 
balık kalmadı. Ayrıca mazot paha-
landı. Bir de elektroşok cihazıyla 
kaçak avcılık yapıyor. Bu da balığın 
yok olmasına neden oluyor. Bunun 
önüne geçilmesi lazım. Biz buralar-
da 7’den 70’e balıkçılıkla geçimi-
mizi sağlıyoruz. Çocuklarımızı bü-
yütüp, evlendirmek zorundayız. 
Bunun için balıkçılığın ölmemesi 
lazım’’ diye konuştu.  n DHA

Ev almanın ve yatırım
yapmanın en uygun zamanı

Kadına şiddet ve emek
sömürüsü artıyor

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay; “Konut kredisi 
faiz oranları 1,28’e kadar geriledi. 
Faiz oranlarındaki bu düşüşün 
konut satışlarını artırmasını bek-
leniyoruz. Ev almak ve yatırım 
yapmak için tam zamanıdır” dedi. 
Ev alacaklara uyarılarda bulunan 
ve en uygun dönemin bugün-
ler olduğunu vurgulayan Konya 
Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay, “Faizlerdeki düşüşün 
satışlara olumlu yansıyacağını 
ve kredisi faiz oranlarının 1,28’e 
inmesi piyasada olumlu bir etki 
yarattı. Sektörde gözle görülür bir 
canlanma oluştu. Satışları ciddi 
anlamda artırması bekleniyoruz. 

Bu dönem ev almayı düşünenler 
için çok uygun bir dönem” dedi. 
Piyasanın canlandığını dile ge-
tiren Başkan Altınay, ‘’2018’in 
ikinci yarısında yaşanan sıkıntılar 
piyasanın durgunlaşmasına ne-
den olmuştu. 2019 itibariyle bu 
durağan dönemi atlatmaya başla-
dık. Hükümetin ve bankaların faiz 
oranlarındaki desteğiyle de piya-
sada canlanma devam edecek” 
ifadelerini kullandı. Sedat Altınay, 
ev alırken de mutlaka bir emlak-
çı aracılığıyla alınması uyarısında 
bulunarak, kaçak emlakçılarla ya-
pılan alışverişlerde mağduriyetler 
yaşanabileceğini sözlerine ekledi. 
n HABER MERKEZİ

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü Nedeniyle bir açıklama ya-
pan Eğitim-İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit, kadınların bu 
anmalı gününü kutlayarak, ülke-
mizde kadınlara karşı şiddetin ve 
emek sömürüsünün giderek arttı-
ğını söyledi.

Kadına karşı artan şiddetin 
önünü geçilmesi gerektiğini belir-
ten Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit, “17 Mart 1970 
yılında ise Birleşmiş Milletler tara-
fından 8 Mart “Dünya Emekçi Ka-
dınlar Günü” olarak ilan edilmiş-
tir. Ancak aradan geçen 162 yıla 
rağmen Türkiye’de 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü bir kez 
daha ayrımcılık ve şiddete karşı 
eşitlik mücadelesindeki kadınla-
rın seslerini duyurma çabalarının 
gölgesinde kalmaktadır” dedi. 
Özgür Ulaş Yiğit çocuk gelinlerin 
sayısının çoğaldığına dikkat çeke-
rek, “Bugün kız çocukları 4+4+4 
eğitim sistemiyle birlikte örgün 
eğitim dışına itilmiş ve çocuk 
gelin, çocuk işçi sayısında artış 
yaşanmıştır. Türkiye İstatistik Ku-
rumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 
Türkiye’de 16-17 yaş gurubunda 
olan kız çocuklarının resmi evlen-
melerinin toplam resmi evlenme-
ler içindeki oranı yüzde 4,6’dır. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
ise 2010-2015 yılları arasında 16-
17 yaşlarında evlendirilen çocuk 
gelin sayısının 232 bin 313 ol-
duğunu açıklamıştır. Basında yer 

alan haberlere göre Türkiye’de 
2018 yılında en az 255 kadın öl-
dürüldü; 61 kadına tecavüz edildi; 
380 kadın ise yaralandı.”

Kadın ve erkeklerin eşit hakla-
ra sahip olduklarının üzerinde du-
ran Özgür Ulaş Yiğit, “Erkek şidde-
ti giderek artıyor. Kadınların fıtrat 
gereği erkeklerle eşit olamayacağı, 
börek yapamayan kadının ailesinin 
dağılmaya mahkum olacağı, kadı-
nın evinin süsü olduğu, kadınlar 
için tek kariyerin annelik olduğu, 
kadının itaatinin ibadet olduğu 
yönündeki söylemler kadını yok 
sayan zihniyetin dışa vurumudur. 
Üyelerinin yüzde 57’sini kadınların 
oluşturduğu Eğitim-İş olarak, yer-
yüzüne barışı, çağdaşlığı, inceliği 
ve sayısız güzelliği kadınların ge-
tireceğine inanarak 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyo-
ruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Türkiye genelinde bu yıl buğday ekim alanlarında yüzde 10’a yakın bir azalma beklediklerini belirten Konya 
Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, buna karşılık rekoltede düşüş beklemedikleri söyledi

Ekim alanı azaldı,
rekoltesi azalmadı

Konya Ziraat Odası Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, Türkiye gene-
linde bu yıl buğday ekim alanlarında 
yüzde 10’a yakın bir azalma bekle-
diklerini; ancak yağış dağılımın dü-
zenli olması nedeniyle alınacak yük-
sek verimle bu açığın kapatılacağını 
söyledi. Soylu, “Geçen yıl 20 milyon 
civarında bir rekolte oldu. Bu yıl da 
20 ila 21 milyon ton rekolte bekliyo-
ruz” dedi. 

Ziraat Odası Başkanı Süleyman 
Soylu, bu yıl yağışlarda artış olması 
nedeniyle bitki çıkışlarının güzel ol-
duğunu, rekolte konusunda geçen 
yılı yakalayacaklarını söyledi. Soylu, 
“Tarım sezonu olarak iyi bir yıl geçir-
dğimizi söyleyebilirim. Özellikle hu-
bubat açısından 2018’deki ekimlerin 
çıkışları gayet güzel. Gerek Konya 
Ovası’nda gerekse Türkiye genelin-
de en belirleyici husus yağışlar ve 
yağışların düzenli dağılımı. Bu yılda 
uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 
26’lık bir artış, geçen yıla göre Türki-
ye geneline göre ise yüzde 40’lık bir 
artış var. İç Anadolu bölgesinde yine 
geçen yıla göre yüzde 33 oranında 
bir artış var. Uzun yıllar ortalaması-
na göre ise yüzde 16’lık bir artış söz 
konusu. Özellikle buğday, arpa ekim 
alanlarında şu an da sağlıklı bir bitki 
gelişiminin olması verim potansiyeli 
yüksek bir ortamın hazırlandığının 

göstergesi. Önümüzdeki mart, ni-
san ve mayısda da dengeli bir yağış 
alınırsa rokelteye pozitif etki yapa-
caktır” dedi.

‘YÜZDE 10’LUK BİR 
AZALMA BEKLİYORUZ’

Buğday ekim alanlarında yüz-
de 10’luk bir azalma beklediklerini; 
ancak rekoltenin yüksek olacağını 
belirten Soylu, şunları söyledi: “Son 
yıllarda özellikle buğdayda üretim 
ve ekim alanında bir azalış söz ko-
nusu. Bu azalmayı da nispeten olsun 
bu rekolte artışıyla kapatma potansi-
yelimiz şu anda mevcut. Her yıl Tür-
kiye’de iklim değişiyor. Kurak geçen 
yıllarda buğdayda çok ciddi bir azal-
ma olacaktır. Türkiye genelinde bu 
sene ekim alanlarında yüzde 10 gibi 
bir azalma tahmin ediyoruz. Tür-

kiye’de her yıl 7-7.5 milyon hektar 
civarında bir buğday ekim alanına 
karşılık bu ciddi bir rakam.  500-
700 bin hektarlara tekabul ediyor. 
Bunu ancak böyle düzenli bir yağış 

ve verimli bir yılda telafi edebiliriz. 
2018 yılında 20 milyon civarında 
bir rekolte oluştu. 2019’da böyle 
giderse yine 20 ila 21 milyon ton 
aralığında bir buğday rekoltesi tah-
min edebiliriz. Ekim alanlarındaki 
azalmayı yüksek verimle kapataca-
ğımızı düşünüyorum. 2019’da olu-
şacak buğday fiyatları, karlılık duru-
mu, 2019-2020 sezonunda çiftçinin 
buğdaya bakış açısını belirleyecektir. 
Çünkü bizim çiftçimizin özelliği; bir 
ürüne küstüğü zaman geri dönüşü 
biraz yavaş oluyor. Bu yıl verimli 
gider ve fiyatlar da iyi giderse çift-
çimizi buğdayla yeniden barıştırırız. 
Bu hem çiftçimiz açısından hem de 
ülkemizin güvenliği açısından son 
derece önemli.”
n DHA

Balıkçı kadınların zorlu mücadelesi

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Özgür Ulaş Yiğit
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‘Belediyecilikte yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Uğur İbrahim Altay, Karapınarlılar-
la buluştu. Karapınar programında 
Cumhur İttifakı’na destek isteyen 
Başkan Altay’a, AK Parti İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Ay, Karapı-
nar Belediye Başkanı ve Cumhur İt-
tifakı Adayı Mehmet Yaka, AK Parti 
İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet 
Murat Koru, AK Parti Karapınar İlçe 
Başkanı Nadi Tartan ve Milliyetçi 
Hareket Partisi Karapınar İlçe Baş-
kanı Ercan Alp eşlik etti.

‘BİRİZ, BERABERİZ 
AYNI ÇATI ALTINDAYIZ’

Vatandaşlarla görüşerek isti-
şare eden Başkan Altay, akabinde 
şehir meydanında halka seslendi. 
Karapınar’a 5 yıl boyunca önem-
li hizmetlerin gerçekleştirildiğini, 
önümüzdeki dönem de bu hiz-
metlerin artarak devam edeceğini 
belirten Başkan Altay, “Yaptıkları-
mız yapacaklarımızın garantisidir. 
Çünkü hükümet desteği yanımızda. 
Büyükşehir Belediyesi olarak biz 
buradayız. İlçe Belediye Başkanımız 
burada. Hep birlikte, aynı çatı altın-
da siyaset yapıyoruz. Çok önemli bir 
güç elde ettik. Konya’yı, Karapınar’ı 
seven bir bakanımız var. Her konu-

yu titizlikle takip ediyor. Hep bir-
likte Sayın Bakanımıza Konya’dan, 
Karapınar’dan destek veriyoruz” 
dedi.

‘AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİ 
HERKESE ÖRNEKTİR’

AK Parti belediyeciliğinin her 
zaman örnek olduğuna dikkat 
çeken Başkan Altay, “Biz beledi-
yeciliği Cumhurbaşkanı’mızdan 
öğrendik. İşte İstanbul’un halini gö-

rüyorsunuz. Önceki halini, şimdiki 
halini biliyorsunuz. Konya Belediye-
ciliği de diğer belediyelere örnek bir 
belediyeciliktir. Siz de 5 yıldır Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin gücünü 
hissediyorsunuz” diye konuştu.
KARAPINAR ARTIK METROPOL İLÇE

Karapınar Belediye Başkan 
Adayı ve Cumhur İttifakı Adayı 
Mehmet Yaka da yeni bir döneme 
girildiğini ve önümüzdeki seçimin 

çok anlamlı olduğunu belirterek, 
“Yeni 6360 Sayılı Büyükşehir Ya-
sası’yla birlikte artık biz Konya’nın 
metropol bir ilçesi olduk. Bize bağlı 
14 köy, 4 belde ve merkezdeki 24 
mahalle ile birlikte toplamda 42 
mahalle haline geldik. Allah nasip 
ederse önümüzdeki dönemde yap-
tığımız projelerle yetinmeyip üzeri-
ne yenilerini ekleyeceğiz” ifadeleri-
ni kullandı.

BAŞKAN ALTAY KARAPINAR 
KOMEK’İ ZİYARET ETTİ

Karapınar KOMEK Kurs Mer-
kezi’ni de ziyaret ederek sınıflarda 
kursiyerlerle görüşen Başkan Altay, 
Meslek Edindirme Kurslarının ilçe-
ler için büyük kazanım olduğunu 
belirtti. Altay, “KOMEK binalarına 
her gittiğimizde tüm sınıfların dolu, 
birçok hanım kardeşimizin çok yo-
ğun bir şekilde kullandığını görüyo-

ruz. Allah hepinizden razı olsun. Ol-
mayan yerlerde kursların sayısının 
artırılmasıyla ilgili yoğun bir talep 
var. Bizler de bunu karşılamak için 
her zaman yeni tesisler yapıyoruz. 
Yeni kurslar açıyoruz. Yeter ki sizler 
buraları kullanmaya devam edin” 
dedi. Başkan Altay, Karapınar prog-
ramı kapsamında Kesmez Mahalle-
si’ne geçerek esnafları ve vatandaş-
ları ziyaret etti. n HABER MERKEZİ

31 Mart’tan sonra yeni 
bir dönem başlayacak

CHP Konya milletvekili Ab-
düllatif Şener, CHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Ali Naci Çobanoğlu ve 
Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. 
Ahmet Adil Tırpan ile il binasında 
basın toplantısı düzenledi. Hükü-
metin yanlışlarını dile getirin CHP 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şe-
ner, Erdoğan’ın çıraklık dönemin-
de bir kısım güzel işler yaptığını, 
kalfalık döneminde ise ekonomik 
krizi oluşturduğunu belirterek, 
“Bilindiği gibi, 31 Mart’ta bir se-
çim var. Vatandaşlarımız sandığa 
giderek oyunu kullanacak. Vatan-
daşlarımız Türkiye’de olan biten-
leri değerlendirip oyunu ona göre 
verecektir. 16 yıldır iktidarda olan 
AK Parti iktidarının iyi bir yönetim 
sergilemediğini görüyoruz. Yandaş 
medya yoluyla her türlü yanlışla-
rını görmezden getiriyor. Hiçbir 
iktidar bu kadar süre iktidarda kal-
mamıştır. AK Parti iktidarlarının 
başarılı dönemi çıraklık dönemidir. 
Erdoğan bu dönemde güzel bir ta-
kım işler yaptı. Kalfalık döneminde 
ise ekonomik krizi oluşturdu. Er-
doğan’ın ustalık dönenimi felaket 
dönemi olacaktır. Ekonomik kriz 
hiçte teğet geçmemiştir her kesi-
mi etkilemiştir. Gelinen noktada 
Türkiye’nin demokratik niteliği 
değişmiştir. Meclis etkisiz hale ge-
tirilmiştir. Bu ülkenin en felaketli 
bir dönemi olmuştur. 31 Mart’ta 
seçime az bir zaman kala vatan-
daşlarımız yanlışları görmeye baş-
lamıştır. Sandıkta bu gidişata dur 
diyerek iktidarı uyaracaktır. Çünkü 
31 Mart seçim sonuçları iktidarı 
sarsacak olup, ülkemizde yeni bir 
dönemin başlangıcı olacaktır” dedi.

VATANDAŞLARIMIZIN 
FERYADIYLA KARŞILAŞIYORUZ

Seçim gezilerini değerlendiren 
Abdüllatif Şener, “Konya’da alan 
çalışmalarında ve seçim gezile-
rinde vatandaşlarımızın feryadıyla 
karşılaşıyoruz. Tarımsal ve sanayi 
üretimini mafetmişler. Böyle bir 

ortamda işsizliğin arttığını ve eko-
nominin daraldığını görüyoruz. Bu 
seçimlerde belediye başkanlarını 
ve meclis üyelerini seçeceğiz. Ve-
receğiniz her oy iktidara bir uyarı 
mektubu olacaktır. İktidarı uyar-
manızda bir vatandaşlık görevidir. 
Eğer iktidarı uyarmazsanız şıma-
racaktır. Ülkemizin ne hale gelece-
ğini düşünmek bile istemiyorum. 
Çünkü sorgulanmayan ve uya-
rılmayan iktidar şımararak hata 
üstüne hata yapacaktır. Onun için 
sorgulayın diyoruz. ”

CHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Ali Naci Çobanoğlu, “Selçukluda 
kadınlarımızla güçleneceğiz. Ka-
dınlarımızın olmadığı yerde hiçbir 
mücadelenin kazanılmayacağını 
biliyoruz. Onun içinde kadınları-
mızın desteği bizler için önemlidir. 
Birlikte çalışarak Selçukluda bele-
diye alacağız. Başta şehit annele-
rimiz ve Atamızın annesi Zübeyde 
Hanım olmak üzere Nene Hatun, 
Kara Fatma, şerife Hanım ve Kur-
tuluş Savaşımızın kahraman ka-
dınlarını minnetle ve rahmetle 
anarken, bütün kadınlarımızın ka-
dınlar gününü kutluyorum” diye 
konuştu.

Selçuklu Belediye Başkan Ada-
yı Prof. Dr. Ahmet Adil Tırpan 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü nedeniyle kadınlara yönelik 
projelerini ve hizmetlerini anla-
tarak, “Yuvayı dişi kuş yapar diye 
güzel bir atasözümüz vardır. Top-
lumun ana omurgasını kadınları-
mız oluşturmaktadır. Onun için-
de kadınlarımıza gereken önemi 
vereceğiz. Kadınlarımıza yönelik 
bir büro kuracağız. Onların her 
türlü sorunlarını çözeceğiz. Kadın 
ve aileye yapılan her türlü yardım 
topluma geri döner. Hedefimiz 
kadınlarla güçlenen bir Selçuklu 
oluşturmaktır. Bütün kadınlarımı-
zın kadınlar gününü kutluyorum” 
ifadelerini kullandı.
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Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı tarafından “Vefatının 8. yılında Necmettin Erbakan’ı Anma ve Anlama” programı 
düzenlendi. Programda, Milli Görüş’ün ete kemiğe bürünmüş halinin Erbakan Hoca olduğu vurgulandı

‘Ömrünü batılla
mücadeleye adadı’

Saadet Partisi Konya İl Baş-
kanlığı tarafından “Vefatının 
8. yılında Necmettin Erbakan’ı 
Anma ve Anlama” programı dü-
zenlendi. Gerçekleştirilen prog-
rama; Yeni Bir Dünya Sanayici 
ve İşadamları Derneği (YENİAD) 
Genel Başkanı Selman Esmerer, 
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu 
(GİK) Üyesi Ali İhsan Gündoğdu, 
Saadet Partisi Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Avukat 
Hasan Hüseyin Uyar, Selçuklu 
Belediye Başkan Adayı Kenan 
Özcan, Meram Belediye Başkan 
Adayı Hüseyin Saydam, Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Sinan 
Toprak, il başkan yardımcıları, 
parti ilçe başkanları, il müfettişi 
Ali Mücevher, belediye meclis 
üye adayları, Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Parlak, Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Konya İl Baş-
kanı Avukat Barış Bektaş ve çok 
sayıda partili katıldı.  

‘MİLLİ GÖRÜŞÜN ETE VE 
KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ HALİ, 
NECMETTİN ERBAKAN’DIR’
Saadet Partisi Konya Büyük-

şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar, “Rahmetli 
Erbakan Hocamız, mitinglerden 
sonra baş parmağını kaldırırdı ve 
milletimizin saadet ve selameti, 
yaşanabilir bir Türkiye için, yeni-
den büyük bir Türkiye için ve bü-
tün insanlığın saadet ve selameti 
için, adil bir düzen için takatimi-
zin sonuna kadar çalışacağımıza 
dair söz veriyorum derdi” dedi. 
“Bu sözlerin anlam ve mahiyetini 
anlamak demek, Erbakan’ı anla-
mak demektir” diyen Uyar,  “Mil-
li Görüşün ete ve kemiğe bürün-
müş hali, Necmettin Erbakan’dır. 
Milli Görüşün yaşanırlılığına en 

önemli örnek nedir dediğinizde 
buna verilecek en güzel cevap 
da hocamızın dediği gibi ‘Hayat 
iman ve cihaddır, iman varsa 
imkân da vardır” ifadelerini kul-
landı. 

‘ERBAKAN HOCA GECE 
VE GÜNDÜZ ÇALIŞTI’

Saadet Partisi Genel İda-
re Kurulu (GİK) Üyesi Ali İhsan 
Gündoğdu , Erbakan Hocanın 
mütevazi bir kişiliğe sahip oldu-
ğunu söyledi. Erbakan’ın devlet 
adamı olarak gece ve gündüz 

çalıştığını hatırlatan Gündoğdu, 
ayrıca Erbakan’ın çok daha farklı 
özelliklerinin bulunduğunu ak-
tardı. Erbakan’ın bütün dünyayı 
karşısına alacak kadar da cesur 
bir yönünün varlığına işaret eden 
Gündoğdu, “Erbakan Hocamız 
cesur olmasaydı, D8’i kurabilir 
miydi? Hocamız cesur olmasay-
dı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı yapa-
bilir miydi? Ayrıca çok da zeki bir 
insandı. Çok genç yaşta profesör 
unvanını alan nadir insanlardan 
da biriydi. Çok farklı özellikleri 

vardı. İyi de bir sanayiciydi. Ağır 
sanayi hamlesini bu yüzden yap-
tı. Aynı zamanda iyi de bir siya-
setçiydi. Yeni kurduğu partisini 
teşkilatlandırarak, Türkiye’de 
1. parti yaptı. Hoca, kendisinin 
malı ve canı ile cihad etmiş bir 
şekilde anılmasını istiyordu. Al-
lah, rahmet eylesin. Bu ümmete 
de hocayı anlamayı nasip etsin” 
şeklinde konuştu. 

‘ERBAKAN HOCA MÜCADELEYİ 
HAK VE BATIL ÇİZGİSİNDE VERDİ’

YENİAD Genel Başkanı Sel-
man Esmerer ise Erbakan Hoca-
ya sahip çıktıkları ve ona 1969 
yılında 3 vekil çıkaracak kadar oy 
verip, Türkiye’nin siyasi hayatını 
yeniden revize etmeye imkân ta-
nıdıkları için  Konyalılar’a teşek-
kür etti. Esmerer, “Konyalılar, 31 
Mart 2019 Mahalli İdareler seçi-
minde Saadet Partisi Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı 
Hasan Hüseyin Uyar kardeşimize 
destek vererek, sorumluluğunu 
bir kez daha yerine getirmelidir” 
dedi. Erbakan Hocanın bütün 
mücadeleyi hak ve batıl çizgisin-
de verdiğini de kaydeden Esme-
rer, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“ Bütün dünyada oluşturulan 
sistemi iyi okuyor ve onlara al-
ternatifler sunuyordu hocamız. 
Özellikle faizci kapitalist siste-
me karşı en büyük silahı İslam 
Birliği’ydi Erbakan’ın. Bunun 
için D8’i kurdu. Hoca, insanları 
Kapitalizm’den böyle kurtardı. 
Batının insanlara sömürü, kan 
ve gözyaşından başka bir şey 
getirmeyeceğini ifade ederdi” 
ifadelerini kullandı. Konuşmala-
rın ardından,  programa katılan 
protokol üyeleri konuşmacılara 
hediye takdimi  yaptı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Av. Hasan Hüseyin Uyar

Selman Esmerer Ali İhsan Gündoğdu

Anma ve anlama programı Saadet 
Partisi Karatay İlçe Başkanı Ali Genç’in 

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.
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İlk aşkla çalışacağım!
A Milli Takım ile anlaşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Ayrılmak isteği benim 

önceliğim değildi. Böyle bir istek olsa 2 yıl daha mukavele yapmazdım. Burada daha büyük 
başarılar için görev yapmaya çalıştım. Bazen en güzel şekilde ayrılmamız gerekiyor” dedi

Beşiktaş ve A Milli Takım Teknik 
Direktörü Şenol Güneş, Nevzat Demir 
Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. 
Bundan 4 yıl önce Fikret Orman’ın çağrı-
sıyla Beşiktaş’a göreve geldiğini belirten 
Güneş, “Bu süreç içerisinde neler yapıp 
yapmadığımızı benden fazla biliyorsu-
nuz. Beşiktaş büyük bir camiadır. Beşik-
taş’ta olan sevgi yüreğimde aynı sıcaklı-
ğıyla kalacak, kimsenin şüphesi olmasın 
Trabzon’da olduğu gibi. Orada bizi hem 
var hem yok saydılar. Daha önce yaptı-
ğım ilkelerim beni büyültür. Bir yere mal 
olmak kolay değil. Bugüne kadar hem 
taraftarlara hem de sizlere açık olmaya 
çalıştım. Gizli bir hesap yapma içerisine 
girmekten üzüldüğümü söyledim. Türki-
ye’nin en büyük kurumunun başkanı ve 
en büyük kulübünün başkanı biliyor ama 
dışarıya net açıklanmıyor. 

İçerideki özel şeyleri o kadar da bil-
meyin. Açıklandı zaten ben de düşünce-
mi açıkladım. Benim milli takım ile ilgili 
düşüncemi siz de biliyorsunuz. Beşik-
taş’tan ayrıldıktan sonra gideceğim bir 
kulüp istemem. Türk milli takımı daha 
onur verici bir olay” diye konuştu. 
“BURADAN AYRILDIĞIMDA GİDECEĞİM 
TAKIM MİLLİ TAKIM DİYE SÖYLEDİM” 

Sorunlardan şikayetçi olmak tartış-
mak yerine çözmeye çalıştıklarını anla-
tan Güneş, “Oyunculara da bu durumu 
sorabilirsiniz. 

Kişiliksiz adama kim saygı gösterir. 
Ama öyle görüntü vermişsek de elimiz-
den gelen gayreti gösteririz düzeltmek 
için. Başardığımız işi hep beraber yap-
tık. Bugün mazeretlerin arkasına sığınıp 
başarısızlığı örtmem. Ortada bir başarı-
sızlık varsa hesabı ben veririm. 

Ben başarısızlığı kimseyle paylaş-
mam, ama başarıyı herkesle paylaşı-
rım. Önemle altını çizmek isterim ki bir 
hayal kırıklığı yaşamıyorum. Sonuçlar-
dan giderek söylenenleri saygıyla kar-
şılıyorum. Sadece bir değişim sürecini 
yaşadığını düşünüyorum Beşiktaş’ın. Bu 
olumsuzluk değildir. Herkes başarısının 
arkasından bir gün bunu yaşayacaktır. 
Değişim sürecini sancılı yaşayacağı-

mız bir gerçek. Başkan ve yönetimin bu 
gayret içinde olduğunu düşünüyorum. 
Başkanla benim ne gibi kavgam olabilir. 
Görevime son verebilir. Ben oyuncuyla 
kavga edemem, farklı fikrim olursa oy-
natmam kadroya almam. Kavga değildir 
görüş ayrılığı vardır” şeklinde konuştu. 

“AYRILMAK İSTEĞİ 
BENİM ÖNCELİĞİM DEĞİLDİ” 

Beşiktaş’ın kadrosu ve ekonomisiyle 
çelişkiler yaşadığını dile getiren Güneş, 
“Büyük bir camiada, Beşiktaş’ta çalıştım 
ve bana şans verdiler. 4 yılda çok şey 
gördüm öğrendim. Futbolda beklentiyi 
büyütünce yatırımınız onun altında kala-
biliyor. Ayrılmak isteği benim önceliğim 
değildi. Böyle bir istek olsa 2 yıl daha 
mukavele yapmazdım. Burada daha 
büyük başarılar için görev yapmaya ça-
lıştım. Hedefim oydu ama bazen oldu 
bazen olmadı. Bazen en güzel şekilde 
ayrılmamız gerekiyor. Zaman zaman 
fikir ayrılığımız olsa da başkanımız da 
benim için çok değerli” ifadelerini kul-
landı. 

“SON GÜN BİLE İLK 
GÜNKÜ AŞKLA ÇALIŞACAĞIM” 

Güneş, siyah-beyazlı camiada ayrık 
otların temizlenmesini istediğini söyle-
yerek, “Ben iki tarafta çalışmayı doğru 
bulmam dedim. Başkana da fikrim bu 
diye söyledim. Bir gün sonra da gittim 
TFF Başkanı ile konuştum. O gün de 
mukavelem hayata geçmemişti. Ben git-
mek istesem o gün de giderdim. Ben bu 
takıdan ayrıldığımda gideceğim takım 
milli takımdır demiştim. Görevim bitin-
ceye kadar başkana ve yönetime saygı-
sızlığım olmayacak. Dışarıya yansıyan 
şeyler tabi ki de var. Görüşlerin açık ve 
net olması gerekiyor. Ben burada bir hile 
yapayım da kalayım diye düşünmedim. 
Ayrılacağım son gün bile ilk günkü aşkla 
çalışacağım. Bunu oyuncum da görüyor 
ve ondan daha fazlasını istiyorum. Bu-
radan ayrılmam doğru değil diyen arka-
daşlar var onlara da saygı duyuyorum. 
Ben buradayken görevin başından ayrıl-
mayacağımı söyledim devam ediyorum. 
Milli takım olayı ayrı bir olay” dedi. 

“BEN NAMUSUMLA GELDİM, 
NAMUSUMLA GİDERİM” 

Hayatı boyunca insanlara futbolu sev-
dirmeye çalıştığını vurgulayan deneyimli 
teknik adam, “Futbolseverlerin sevdiği, 
saydığı ortak değer oldum. Tüm futbol-
severlere saygı, sevgilerimi sunuyorum. 
Bugün de Ersun Hoca ile Ali Koç ile Mus-
tafa Denizli ile Fatih ile görüşeceğim. Bu 
hafta bani maça çıkarken tehdit edenlere 
söylüyorum. Mezarlık temizleyen arka-
daşlarıma mezarımı hazırla dedim. Ben 
namusumla geldim, namusumla giderim. 
Fenerbahçe sahasına gidemeyenlere na-
sıl gideceksin tehdidi yapıyorsa bu şiddet-
tir. Ben bunları mahkemeye vermiyorum. 
Benim Fenerbahçe ile bir kavgam yok. 
Ben Fenerbahçe’ye hiç saldırmadım. Eğer 
bir yanlış varsa karşı taraftan olmuştur. 
Fenerbahçe camiasıyla hiçbir sorunum 
olmaz. Ali Koç saygı duyduğum bir insan. 
Açık ararsanız bulursunuz. Benim niyetim 
herkese güzel bakmak. Onun için lütfen 
bunları yerine oturtalım” açıklamasını 
yaptı.   n İHA

Süper Lig’de 25.hafta 
hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak 
maçları yönetecek hakemler belli oldu. Cumartesi günü 
oynanacak M. Başakşehir-Fenerbahçe maçında Hüseyin 
Göçek düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto 
Süper Lig’in 25. haftasında yarın, 9 Mart Cumartesi, 10 
Mart Pazar ve 11 Mart Pazartesi günleri oynanacak maç-
larda görev alacak hakemleri açıkladı. M. Başakşehir ile 
Fenerbahçe arasında oynanacak maçta Hüseyin Göçek 
görev alacak. Yapılan açıklamaya göre haftanın hakemle-
ri şöyle: Bugün 20:30 Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni 
Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen. Yarın 16:00 Trabzonspor 
- Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 19:00 MKE Ankaragü-
cü - Bursaspor: Serkan Çınar, 

19:00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe: Hüseyin Gö-
çek. 10 Mart Pazar 13:30 Aytemiz Alanyaspor - Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan, 16:00 Göztepe - 
Kasımpaşa: Koray Gençerler, 

16:00 Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor: 
Halis Özkahya, 19:00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor: Ali Pa-
labıyık. 11 Mart Pazartesi 20:00 Galatasaray - Antalyaspor: 
Arda Kardeşler.  n İHA

Anadolu Selçuk’ta
Avcı ile yollar ayrıldı

TFF 2. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor’da alınan kötü sonuçların ardından Tek-
nik Direktör Alper Avcı ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan 
açıklamada, “Kulübümüzün içinde bulunduğu durum ve 
son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından teknik 
direktörümüz Alper Avcı ile bir araya gelen Yönetim Ku-
rulumuz, karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması kararını 
almıştır. Alper Avcı ve ekibine bu güne kadar kulübümüze 
verdikleri hizmetler nedeni ile teşekkür ediyor, bundan 
sonraki yaşantılarında başarılar diliyoruz. Yönetim Kuru-
lumuz, takımımızın hafta sonunda deplasmanda oynaya-
cağımız Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasına  
yeni teknik heyeti ile çıkması için gerekli çalışmalara ive-
dilikle başlamıştır” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Antalyaspor 
taktik çalıştı

Deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın ha-
zırlıklarını sürdüren Antalyaspor, dünden itibaren karşılaş-
manın taktik provalarının da startını verdi. Atilla Vehbi Ko-
nuk Tesisleri’nde yapılan antrenman düz koşu ve ısınma 
hareketleri ile başladı. 5’e 2 top kapma oyunu ile devam 
eden antrenmanda daha sonra Galatasaray maçının tak-
tik provalarının uygulandığı çalışmalar gerçekleştirildi. 
Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetiminde hücum ve 
savunma varyasyonlarının çalışıldığı antrenman, serbest 
şut çalışması ile sona erdi.  n İHA

Akşehir’de Şipitin Çıksın Futbol Turnuvası tamamlandı
Konya’nın Akşehir İlçe Kaymakamlı-

ğı, Akşehir Belediyesi, Akşehir Gençlik 
Merkezi ve Spor İlçe Müdürlüğünün bir-
likte organize ettiği 5. Şipitin Çıksın Kül-
tür ve Spor Şenliği Futbol Turnuvasında 
şampiyon Yeni Mahalle Futbol Takımı 
oldu. 

Final maçında Yeni Mahalle ile Ça-
kıllar Mahallesi futbol takımları karşı 
karşıya geldi. Maçı 5-3 kazanan Yeni 
Mahalle Futbol Takımı şampiyon olur-
ken, ikinciliği Çakıllar Mahallesi Futbol 
Takımı kazandı. Turnuvanın üçüncüsü 
ise Değirmenköy’ü 8-0 mağlup eden 
Doğrugöz Mahallesi oldu. Turnuva so-
nunda yapılan ödül töreninde derece 
alan takımlara kupaları ve madalyaları 
turnuvayı izleyen ilçe protokolü tarafın-
dan verildi. Kaymakam Mehmet Türk, 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti 
İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, 
MHP İlçe Başkanı Salih Akça, ödül tö-
reni sırasında yaptıkları konuşmalarda 
tüm takımları tebrik ederek, organizas-

yonda emeği geçen herkese teşekkür 
etti. Ödül töreninin ardından protokol ve 
dereceye giren takımlar hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Turnuvanın final maçını, Akşehir 
Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti 
İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, 

MHP İlçe Başkanı Salih Akça, ilçe proto-
kol üyeleri, bazı kamu kurum müdürleri 
ile çok sayıda vatandaş izledi.
  n İHA

Trabzonspor’da Olcay Şahan affedildi
Trabzonspor’da kadro dışı bıra-

kılmasının ardından çalışmalarını 
takımdan ayrı olarak sürdüren Olcay 
Şahan, affedilmesinin ardından ta-
kımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. 
Teknik Direktör Ünal Karaman’a sarı-
lan Olcay, takım arkadaşlarıyla has-
ret giderdi. Spor Toto Süper Lig’in 25. 
haftasında sahasında Akhisarspor ile 
karşılaşacak olan Trabzonspor, Meh-
met Ali Yılmaz Tesisleri’nde, Teknik 
Direktör Ünal Karaman yönetiminde 
1 günlük iznin ardından hazırlıklarını 
sürdürdü. Tedavileri devam eden 
Pereira ve Abdulkadir Ömür çalış-
mada yer almazken, Karadeniz ekibi 
ısınmanın ardından pas ve topa sahip 
olma oyunları oynadı. Son bölümde 
ise taktiksel çalışmalar yapıldı. 

OLCAY ŞAHAN ANTRENMANDA 
Bordo-mavililerde Akhisarspor 

maçı hazırlıklarını basına kapalı 
olarak gerçekleşirken, kadro dışı bı-
rakılmasının ardından takımdan ayrı 
olarak çalışmalarını sürdüren Olcay 

Şahan, affedilmesiyle birlikte ilk ant-
renmanına çıktı. Trabzonspor medya 
biriminin paylaştığı fotoğraf ve gö-
rüntülerde oyuncunun moralli oldu-
ğu görülürken, takım arkadaşlarıyla 
hasret gideren 31 yaşındaki Olcay, 
Teknik Direktör Ünal Karaman’a sa-
rıldı. Olcay, Ünal Karaman’ın yaptığı 
konuşmanın ardından, “Ait olduğum 
yere döndüğüm için mutluyum” ifa-
delerini kullandı 

TRABZONSPOR DİKEN ÜSTÜNDE
Gelecek sezon Avrupa Kupaların-

da olma adına tüm imkanlarını se-
ferber eden Trabzonspor, Spor Toto 
Süper Lig’de kümede kalma mücade-
lesi veren Akhisarspor ve Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ile oynayacağı 
iki maça diken üstünde giriyor. Zira-
at Türkiye Kupası’na veda etmesinin 
ardından Avrupa Kupalarına katılma 
adına giden tek yolu Spor Toto Sü-
per Lig’den geçen Trabzonspor, bu 
hedef doğrultusunda tüm imkanlarını 
seferber etti. Kulübün mali yapısını 

da Avrupa Kupalarına katılma adına 
dizayn eden ve bu yönde girişimlerde 
bulunan bordo-mavililer son iki haf-
ta da sahasında oynayacağı Teleset 

Mobilya Akhisarspor ve deplasman-
da oynayacağı Büyükşehir Belediyesi 
Erzurumspor maçları hayati önem 
taşıyor. 

İKİ TAKIMDA 
KÜME DÜŞME HATTINDA 

Spor Toto Süper Lig’in 25 ve 
26 haftalarında Trabzonspor, ligde 
kümede kalma mücadelesi veren 
Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile oynayacak. İki ta-
kım içinde hayati önem taşıyan ve 
Trabzonspor maçına dönüm noktası 
olarak gören rakipleri karşısında 
bordo-mavililerde söz konusu maç-
ları Avrupa Kupalarına katılma adına 
önemli bir viraj olarak değerlendiri-
yor. Ligde Ege temsilcisinin 21, Erzu-
rumspor’un ise 22 puanı bulunuyor. 

MİLLİ ARAYA KADAR 
HEDEF 43 PUAN 

Trabzonspor, ligde kalma mü-
cadelesi veren rakipleri Akhisarspor 
ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
maçlarından 6 puanla ayrılarak, Av-
rupa Kupalarına katılma adına milli 
araya moralli girmek istiyor. Spor 
Toto Süper Lig, A Milli Takımın 2020 
Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme-

leri’nde 22 Mart’ta deplasmanda 
Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de 
Moldova ile oynayacağı maçlar ne-
deniyle 19 gün ara verilecek. Bor-
do-mavililer, 16 Mart’ta oynayacağı 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
maçından sonra gireceği milli arada 
sakat oyuncularında takıma dönme-
siyle birlikte ligin geri kalan bölümü-
ne eksiklerini büyük oranda gidermiş 
olacak. Yaşar Kemal Uğurlu, Trab-
zonspor’un bu sezon 3 maçını yöne-
tecek Spor Toto Süper Lig’in 25. haf-
tasında Trabzonspor ile Akhisarspor 
arasında oynanacak olan müsaba-
kayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. 
Yardımcılıklarını ise Ali Saygın Ogel 
ve Candaş Elbil yapacak. Hakem 
Yaşar Kemal Uğurlu, bu sezon ise 
bordo-mavililerin 3. kez maçını yö-
netecek. Trabzonspor’un sahasında 
Sivasspor’u 3-1 ve deplasmanda 
Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldığı 
maçı yönetmişti.  
n İHA
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‘En büyük aday Gölyazı!’
Konya Süper Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Gölyazı Belediyespor’da Antrenör Alpaslan Işık 

ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Ömer Yaşar ile yola devam edilme kararı alındı. Bu kararın 
ardından açıklamalarda bulunan Antrenör Ömer Yaşar, şampiyonluğun en büyük adayının Gölyazı olduğunu ifade etti

Konya Süper Amatör Küme’de mü-
cadele eden Cihanbeyli temsilcisi Göl-
yazı Belediyespor, ligde yaşadığı puan 
kayıplarının ardından Antrenör Alpaslan 
Işık ile yollarını ayırdı. Ligde şampiyon-
luk mücadelesi veren Ereğlispor ile aynı 
puanda bulunan ve averaj ile 2.sırada yer 
alan yeşil kırmızılı takım, Antrenör Ömer 
Yaşar’a emanet edildi. Konya Yenigün 
Gazetesi’ne açıklamalarda bulunan 
Ömer Yaşar, futbolcu grubuna güvendi-
ğini ve sezon sonunda hedeflenen şam-
piyonluğa ulaşmak için ellerinden gelen 
her şey yapacaklarını ifade etti.

İÇ SAHADA ÇUMRA’YA MAĞLUP OLDU
Ligde aldığı güzel sonuçlar ile zir-

veye kadar çıkan Gölyazı Belediyespor, 
17.hafta maçında Ç.Çumra Belediyespor 
ile iç sahada karşı karşıya geldi. Bu 
maçta alınan 2-1’lik yenilginin ardından 
Antrenör Alpaslan Işık ile yollar ayrıldı. 
Yönetim kurulundan yapılan açıklama-
da, “Alpaslan Işık hocamızla yollarımızı 
ayırdık. Emeklerinden dolayı kendisine 
teşekkür eder antrenörlük hayatında 
başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı. Geç-
tiğimiz hafta ligde çekilen Yeni Doğanhi-
sarspor’a karşı 3-0 hükmen galip sayılan 
Gölyazı, antrenörlük kodluğuna Ömer 
Yaşar’ı getirdi.
ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI BİZİZ

Sezon başında yardımcı antrenör 
olarak Gölyazı Belediyespor ile anlaşan 
Ömer Yaşar, antrenör olarak yaptığı ilk 
açıklamada, şampiyonluğun en büyük 
adayı olduklarını ifade etti. Yaşar, “Göl-
yazıspor yönetimi bizleri layık gördü bu 
görevi onlara teşekkür ederek başlamak 
istiyorum. Gölyazıspor şampiyonluk he-
deflerinde hiçbir sapma olmadan emin 
adımlarla yürümektedir. Hiçbir sorun 
teşkil etmeden mücadelemizle, oyuncu 
grubu kalitemizle, futbolun doğrularıyla, 
şampiyonluğun en büyük adayıdır Gölya-
zıspor. Yönetim, takım, taraftar birlikte-
liği ile başarı kaçınılmazdır. Tekrardan 
teşekkür ediyor çıktığımız bu yolda yolun 

sonunu şampiyon olarak bitirmek için eli-
mizden gelenin en iyisini yapacağımızı 
tüm Gölyazıspor gönüldaşlarının bilme-
sini istiyorum” şeklinde konuştu.

LİGDE SON 4 HAFTA 
Konya Süper Amatör Küme’de şam-

piyon yarışı kızışmaya başladı. Ligin ilk 
sırasında 44 puanla Ereğlispor yer alır-
ken, Gölyazı Belediyespor 44 puan ve 
averaj ile 2.sırada bulunuyor. 19.hafta 
maçında Gölyazı, Saiteli Kadınhanı Bele-
diyespor’u konuk edecek. Ligden çekilen 
Yeni Emirgazi ile karşılaşacak olan Ereğ-
lispor ise 3-0 hükmen galip sayılacak. 
Süper Amatör Küme’de son hafta Ereğ-
lispor, Gölyazı’yı konuk edecek. Bölgesel 
Amatör Ligi’ne yükselecek olan ekibin bu 
mücadelede belli olması bekleniyor.   
n SPOR SERVİSİ

TSYD, Resul Çelik’i 
makamında ziyaret etti

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Konya Şubesi 
Yönetim Kurulu üyeleri,  Meram Kaymakamı Resul Çelik’i 
makamında ziyaret etti. Ziyarette, TSYD  Konya Şubesi 
hakkında bilgi veren başkan Murat Dönmez, seçkin bir 
basın kuruluşu olan TSYD’nin spor organizasyonlarında 
tek yetkili kuruluş olduğunu, bünyelerinde bulunan spor 
kulübü ile de Konya’da 350 sporcuyu barındırdıklarını 
söyledi. Sporcuların başarılı bir grafik sergilediğini anım-
satan Dönmez, son olarak Balkan Şampiyonası’nda altın 
madalya kazandıklarını anımsattı.  Meram Kaymakamı 
Resul Çelik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek,  gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulmaları için 
sporla tanışmalarını sağlamak adına kaymakamlık olarak 
her zaman TSYD ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını 
söyledi. Ziyarette, TSYD Konya Şubesi As Başkanı Meh-
met Yenikaynak ve yönetim kurulu üyeleri Mürsel Çetin ve 
Halil İbrahim Parlak da hazır bulundu. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol’a 
oyun kurucu takviyesi

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basket-
bol Takımı, Ürdün Milli Takımı’nda da forma giyen çifte 
pasaportlu Sinan Eid ile sözleşme imzaladı. Konya Büyük-
şehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda ger-
çekleşen imza törenine Konyaspor Basketbol Takımı İdari 
Menajeri Hüseyin Bilgin ve yeni transfer Sinan Eid katıldı. 
1.91 m boyundaki oyun kurucu daha önce Hacettepe Üni-
versitesi, Adanaspor, Gemlik Basketbol, Mamak ve Aydın 
Efespor’da forma giydi. İmza töreni sonrasında konuşan 
Sinan Eid, “Bugün burada sözleşme imzaladığım için çok 
mutluyum. Konyaspor arması ve forması için elimden ge-
len gayreti göstereceğim. Hepimiz için hayırlı olsun” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar için iki kritik hafta

Konyaspor Basketbol Edirne deplasmanında

Konya Süper Amatör Küme ekip-
lerinden Meram Kara Kartallar teknik 
direktörü Faysal Bayramoğlu Kadın-
hanı Belediyespor maçını değerlen-
dirdi. Bayramoğlu önümüzdeki iki 
hafta kendileri için önemli olduğunu 
vurguladı. 

Bayramoğlu maçla ilgili “Kadın-
hanı karşısında da bu sezon hemen 
hemen bütün maçlarda yaşadığımız 
sorunları yaşadık. Rakip karşısında 
iyi oynamamıza rağmen sonuca 
ulaşma noktasında büyük eksiği-
miz var. Kadınhanı’nda da yine iyi 
oynadık rakip karşısında ezilmedik 
hatta etkili pozisyonlar ürettik ancak 
gol yollarındaki sıkıntımız yine baş 
gösterdi. İlk dakikalardan itibaren ra-
kip üzerinde baskı kurduk ancak gol 
bulamadık. Buna karşılık rakibin de 
pozisyonları oldu ama onlar iki po-
zisyonu değerlendirerek mücadeleyi 
kazandılar. İki takım da iyi mücade-
le etti kaybeden tarafın rakibi tebrik 
edeceği bir maçtı onlar kazandı. 
Rakibi tebrik ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.

Önümüzdeki iki hafta için ko-

nuşan Bayramoğlu, “Bu hafta 
Havzanspor önümüzdeki hafta ise 
Ülkümspor ile karşılaşacağız. Bi-
zim için iki kritik hafta bu iki maçı 
kesinlikle kazanmamız gerekiyor. 
Eğer bu maçları kazanırsak ligden 
düşme sıkıntımız olmayacak diye 
düşünüyorum. Eğer bu iki maçı da 
kaybedersek sonraki iki hafta bizim 
için kabusa dönüşebilir. Bu açıdan 
kesinlikle kazanmamız gerekiyor. 
Eğer kötü oynayarak bu ligden düşer-

sek üzülmezdim ancak bu kadar iyi 
oynayıp rakipler üzerinde baskı ku-
rabilen bir takım olmamıza rağmen 
düşersek gerçekten çok üzüleceğim. 
Belki oynadığımız her maçı kazana-
bilecekken kaybettik ve bu durumda-
yız. Eğer girdiğimiz pozisyonları de-
ğerlendirerek kazanabilseydik belki 
bugün şampiyon adaylarından biri 
de biz olabilirdik ancak tecrübesizli-
ğimizin kurbanı olduk” dedi. 
 n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi temsilci-
miz Konyaspor, ligin 22.hafta mü-
cadelesinde Edirne Spor’a konuk 
olacak. 

Bugün Mimar Sinan Spor Salo-
nu’ndaki mücadele saat 17.00’de 

başlayacak. Konyaspor ismi ile 
çıktığı ilk maçta ligin güçlü ekiple-
rinden Ormanspor’u deviren yeşil 
beyazlı takım, bu karşılaşmadan 
da galibiyet ile ayrılarak üst sırala-
ra yükselmek istiyor. Konya ekibi, 

ligde oynanan 21 maçta aldığı 13 
galibiyet ile 5.sırada yer alıyor. 

Ev sahibi Edirne Spor ise 2 ga-
libiyet ile ligin son sırasında bulu-
nuyor. 
 n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 24 16 6 2 38 11 27 54
2.GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46
3.BEŞİKTAŞ 24 11 8 5 47 32 15 41
4.TRABZONSPOR 24 10 7 7 42 35 7 37
5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35
6.EY MALATYASPOR 24 9 7 8 34 30 4 34
7.İM KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32
8.ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32
9.DG SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31
10.A. ALANYASPOR 24 9 4 11 26 29 -3 31
11.KASIMPAŞA 24 9 3 12 41 46 -5 30
12.ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30
13.Ç. RİZESPOR 24 6 10 8 32 33 -1 28
14.FENERBAHÇE 24 6 10 8 29 34 -5 28
15.BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27
16.GÖZTEPE 24 8 2 14 26 33 -7 26
17.BB ERZURUMSPOR 24 4 10 10 25 32 -7 22
18.AKHİSARSPOR 24 5 6 13 24 39 -15 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Beşiktaş maçına 
sabıkalı hakem 

Spor Toto 
Süper Lig temsil-
cimiz Atiker Kon-
yaspor’un Pazar 
günü Beşiktaş ile 
oynayacağı maçı 
hakem Ali Pala-
bıyık yönetecek. 
Merkez Hakem 
Kurulu tarafından yapılan açıklamada Palabıyık’ın yar-
dımcılıklarını Serkan Olguncan ve Cevdet Kömürcüoğlu 
yaparken, maçın dördüncü hakeminin ise Özgür Yankaya 
olduğu ifade edildi. 

Konyaspor maçlarında sicili bir hayli kabarık olan Ali 
Palabıyık’ın Beşiktaş maçına atanması Konyaspor tarafta-
rının tepkisini çekti.  n SPOR SERVİSİ 

Süper Lig’de 25. hafta 
heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig’de 
25. hafta bugün yapılacak 
tek maçla başlayacak. Yeni 
4 Eylül Stadı’nda 20.30’da 
oynanacak müsabakada De-
mir Grup Sivasspor ile Evkur 
Yeni Malatyaspor karşı kar-
şıya gelecek.

Süper Lig’in 25. hafta-
sında yapılacak maçların 
programı şöyle:

Bugoün: 20.30 Demir 
Grup Sivasspor-Evkur Yeni 
Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)

Yarın: 16.00 Trab-
zonspor-Akhisarspor (Me-
dical Park), 19.00 MKE An-
karagücü-Bursaspor (Eryaman), 19.00 
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. 
İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

10 Mart Pazar: 13.30 Aytemiz 
Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor (Bahçeşehir Okulları), 16.00 

Göztepe-Kasımpaşa (Bornova), 16.00 
Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kay-
serispor (Çaykur Didi), 19.00 Beşik-
taş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)

11 Mart Pazartesi: 20.00 Galatasa-
ray-Antalyaspor (Türk Telekom)
n AA

PFDK’dan Konyaspor’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 
kararlarını açıkladı. Göztepe maçında 
yaşanan saha olayları nedeniyle kurula 
sevk edilen Konyaspor para ve bloke 
cezasına çarptırıldı.

PFDK’dan yapılan açıklamada, 
“Konyaspor Kulübünün, 03.03.2019 
tarihinde oynanan Konyaspor - Göz-
tepe Spor Toto Süper Lig Lefter Küçü-
kandonyadis Sezonu müsabakasında, 
taraftarlarının neden olduğu saha olay-
ları nedeniyle takdiren 50 bin TL para 

cezası ile cezalandırılmasına, Aynı 
müsabakada Konyaspor Kulübünün, 
taraftarlarının neden olduğu çirkin ve 
kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. 
maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahü-
ratta bulunan kule site kuzey üst D, E, F, 
GÜNEY ALT C, D, E blokta yer alan se-
yircilerin elektronik bilet kapsamındaki 
kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir 
sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsaba-
kaya girişlerinin engellenmesine, karar 
verilmiştir” denildi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, çocukların 
yüzünde gülümseme oldu
Atiker Konyaspor, mübarek 3 ayların başlangıç sevincini simgeleyen şivlilik etkinliğine kayıtsız kalmadı. Konyaspor 
ikinci başkanı Okay Tınkır, takım kaptanı Ali Çamdalı ve Petar Filipovic, Karatay Çocuk Evleri Sitesi ile Korunmaya 

Muhtaç, Kimsesiz Çocuklar Vakfı’nda kalan çocukları ziyaret ederek onlara hediyeler dağıttı
Atiker Konyaspor her sene geleneksel hale getir-

diği Şivlilik Etkinliğini bu yıl Karatay Çocuk Evleri’nde 
düzenlenen törenle gerçekleştirdi.  Şivlilik paketlerinin 
dağıtımına Karatay Kaymakamı A. Selim Parlar, Ati-
ker Konyaspor Başkan Yardımcısı Okay Tınkır, kaptan 
Ali Çamdalı, Petar Filipovic, Genel Müdür Bahri Bıçak-
çı,  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal 
Erdoğan ile kurum amirleri katıldı. 

Karatay Çocuk Evleri Sitesi ile Korunmaya Muh-
taç, Kimsesiz Çocuklar Vakfı’nda kalan çocukların renk 
kattığı Şivlilik Etkiliğinde Karatay Kaymakamı A. Selim 
Parlar, İkinci Başkan Okay Tınkır ve İl Müdürü Bilal Er-
doğan birer konuşma yaparak katılımcıları selamladı.

Başkan yardımcısı Okay Tınkır burada yaptığı 
konuşmada “ Başkanımız ve yönetim kurulundaki 
arkadaşlarımızın da selamlarını ve kandil mesajlarını 
sizlere iletmek istiyorum. Buradaki tüm misafirlere, 
çocuklarımıza ve değerli protokole hayırlı kandiller 
diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu güne kadar 
sosyal projeler içerisinde hep yer aldık, inşallah bun-

dan sonra da bu sosyal projelerde yer almaya  devam 
edeceğiz. Konyaspor ailesi gün geçtikçe büyüyor 
hem sportif anlamda hem de sosyal projeler anla-
mında. İnşallah bundan sonra tek temennimiz Atiker 
Konyaspor’un daha büyüyerek daha güzel adımlarla 
ilerleyen senelerde Süper Lig şampiyonu olarak siz 
Konyalı sporseverlere ve Konyalı hemşerilerimize bu 
duyguyu da tattırmak olacaktır.Hepinize bu programa 
katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum “ dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Yeşil Beyaz Atiker 
Konyaspor bayraklarıyla süslenen etkinlik alanında 
protokol ve futbolcular Ali Çamdalı ile Petar Filipovic 
çocuklarımızı sevindirdi. Yoğun sevgi seli içinde ge-
çen programda kçocuklar uzun süre oyuncuları bırak-
madı, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirip formala-
rını imzalattılar. 

Kaptan Ali Çamdalı ve Filipovic de hiçbir çocuğun 
isteğini geri çevirmeyerek uzun süre onlarla ilgilene-
rek gönüllerini aldı.
n SPOR SERVİSİ
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