
Renault ve Dacia fırsat sunuyor Kartal, Zümrüt’ü hatırlattı!
Renault ve Dacia, 12 ay 
vade seçeneği ve sıfır 
faizle sunduğu otomobil 
kampanyasına şubat ayında 
da devam ediyor. Renault 
ticari araçlarda 60 bin TL’ye 
12 ay o faiz, Dacia Ticari 
araçlarda 50 bin TL 12 ay o faiz 
imkanı sunuyor. Çelik Motorlu 
Araçlar Satış Müdürü Bülent 
Tutar, Renault ve Dacia’nın  
binek modellerde  yüzde 0 
faiz fırsatı ile müşterililerini 
beklediğini ifade etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Kartal’da 8 katlı bina 
bilinmeyen bir nedenle 
çöktü. Olay yerine çok 
sayıda itfaiye ekibi 
gönderilirken, göçük 
altında kalanlar olup 
olmadığı araştırılıyor. 
Kartal Bankalar 
Caddesi’nde 8 katlı bina 
bilinmeyen bir nedenden 
dolayı çöktü. Olay yerine 
çok sayıda itfaiye ekibi 
yönlendirildi. Ekipler 
çalışmalarını sürdürüyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Tapu sevinci yaşadılar Düğünlerin yeni adresi!
Meram Belediyesi, 
18. madde 
uygulaması 
tamamlanan 
Konya’nın en 
merkezi 10 
mahallesinde 
daha tapuları 
dağıtmaya başladı. 
Haksahipleri 
tapularını Başkan 
Fatma Toru’nun 
elinden aldılar. 
n SAYFA 4’TE

Selçuklu Kongre 
Merkezi, düğünlerin 
yeni adresi oldu. 
SKM Satış Müdürü 
Murat Güzel, Selçuklu 
Kongre Merkezi’nin, 
deneyimli ekibinin 
ellerinden 
çıkan lezzetlerle 
oluşturulmuş davet 
menüleri ile düğünleri 
unutulmaz hale 
getirdiklerini söyledi. 
n SAYFA 5’TE

07 Fransa’ya uzanan 
başarı öyküsü 10 50 zanlıdan 10’u 

daha yakalandı 12 Cimri sanatseverlerin 
beğenisini kazandı

Osman Bağcı 
Hoca anılacak

‘Birlikteliği 
pekiştireceğiz’

Esnafımızın 
yanındayız

Ömrünü 
İslam’a adayan, 
binlerce 
öğrencinin 
yetişmesine 
katkı sağlayan, 
geçtiğimiz yıl 
Medine’de 
hayatını kaybe-
den Enderun Eğitim Vakfı Konya 
Şube Başkanı Merhum Osman 
Bağcı Hocaefendi düzenlene-
cek program ile anılacak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tuhafiyeciler ve manifaturacılar 
esnafını ziyaret eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, esnaflarla her zaman 
biraraya gelerek yaşanan 
birlikteliği pekiştirmeye devam 
edeceklerini ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Oto Galericiler Sitesi’nde bulu-
nan esnafları ziyaret eden AK 
Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, AK Parti 
kadroları olarak sadece bugün 
değil, her zaman esnafın ve 
vatandaşın yanında olduklarını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 4’TE
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‘İTTİFAKIN RUHU 
UZUN YILLAR YAŞASIN’

MHP ile yapılan Cumhur İttifakı’na ilişkin 
değerlendirmede bulunan AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, “Bu birlikteliğin uzun 

vadedeki hedefler için de devam edeceğine 
inanıyorum. Bu konuda karşılıklı sayı ve sevgi 
içerisinde hassas bir şekilde çalışıyoruz” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

MERAM’IN GELECEĞİ 
DAHA GÜZEL OLACAK

Meram’ın muhtarlarıyla biraraya gelen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 

“Bugüne kadar hizmet eden muhtarlarımıza teşekkür 
ediyoruz. Meram’ın geleceği daha güzel olur 

inşallah” dedi. n HABERİ SAYFA 4’TE

AKBAŞ YENİDEN 
BAŞKAN SEÇİLDİ

Çumra Ziraat Odası 
Başkanlığı seçimlerinde 
mevcut Başkan Süleyman 
Akbaş güven tazeledi. Başkan 
Akbaş yaptığı konuşmada, 
“Halka hizmet Hakk’a 
hizmet anlayışıyla gücümüz 
yettiğince çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

KONYA’NIN DENİZİNDE 
SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Geçen yıl yaşanan kurak dönem dolayısıyla artan tarım-
sal sulama talebi ve yaz sıcaklarıyla artan buharlaşma 
kayıpları sebebiyle su seviyesi önemli ölçüde düşüş 

gösteren Beyşehir Gölü’nde doluluk oranının kış mev-
siminde gelen yağışlarla beraber gözle görülür ölçüde 

artış gösterdiği bildirildi. n HABERİ SAYFA 7’DE

Dönüşüm sürecek
Meram’da ciddi bir kentsel dönüşüm çalışmasının sürdüğünü belirten AK Parti Meram Belediye 

Başkan Adayı Mustafa Kavuş, bu çalışmaların yeni dönemde de devam edeceğinin sinyalini verdi 
GİRMEDİK GÖNÜL 
BIRAKMAYACAĞIZ

AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları ve se-
çildiği takdirde Meram’da yapılacak pro-
jelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
Partisinin Konya’da yaptığı aday tanıtım 
toplantısının ardından hızlı bir şekilde sa-
haya inerek çalışmalarına başladıklarını 
kaydeden Kavuş, sıkmadık el, girmedik 
gönül bırakmayacaklarının altını çizdi.

SANAYİLEŞMEDE
KABUĞU KIRACAK

Mevcut Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’nun kentsel dönüşüm ve imar çalış-
maları anlamında önemli projeler yürüttü-
ğünü hatırlatan Kavuş, “Devlette devam 
esastır, bu projelerin devamını sağlaya-
cağız, inşallah Allah tamamlamayı bize 
nasip etsin” diye konuştu. Ayrıca Kavuş, 
Meram’ın sanayileşme anlamında da ka-
buğunu kıracağını vurguladı.  n SAYFA 3’TE

Yayalar öncelikli! 
Konya’nın merkez ve ilçelerinin tamamında 
belirli noktalardaki yaya geçitlerinde ve işaret 
levhası bulunan kavşaklarda yayaların öncelikli 
olduğu hususuna dikkat çekilerek, yaya 
önceliği konusunda sürücüler uyarıldı. Okul 
önlerinde öğrencilere uygulamalı olarak eğitim 
verilirken, bilgilendirici broşürler, sınıflardaki 
öğrencilere ve sürücülere dağıtıldı. 
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Renault ve Dacia, 12 ay vade seçeneği ve sıfır faizle sunduğu otomobil kampanyasına şubat ayında da devam edi-
yor. Renault ticari araçlarda 60 bin TL’ye 12 ay o faiz, Dacia Ticari araçlarda 50 bin TL 12 ay o faiz imkanı sunuyor

Renault ve Dacia’dan 
Şubat Ayı’nda sıfır faiz 

Her ay sunduğu kampanyalarla 
kullanıcıları mutlu eden Renault, bu  
ayda kullanıcılara güzel kampanya-
lar sunmaya devam ediyor. Renault, 
şubat ayında Clio HB, Clio, Sport 
Tourer, Megane Sedan ve tüm hafif 
ticari araç modellerinde sıfır faiz fır-
satının yanı sıra 2018 model binek 
modellerde avantajlı fiyatlar sunu-
yor.  Renault ve Dacia’nın Şubat  ayı 
kampanyaları hakkında bilgi veren 
Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü 
Bülent Tutar, Renault ve Dacia’nın  
binek modellerde  yüzde 0 faiz fırsatı 
ile müşterililerini beklediğini ifade 
etti.

RENAULT BİNEK MODELLERİNDE 
YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI

Çelik Motorlu Araçlar Satış 
Müdürü Bülent Tutar, Renault’un 
binek modellerinde yüzde 0 faiz  
fırsatı sunduğuna dikkat çekerek, 
“Şubat ayında Renault binek mo-
dellerinde sıfır faiz fırsatı ve 2018 
model yılı binek modellerde avan-
tajlı fiyatlarla müşterilerimiz ile bu-
luşuyor. Megane Sedan, Clio HB, 
Clio Sport Tourer, modellerinin sa-
tın alımlarında, 24 bin TL kredi tu-
tarı ve 12 ay vade seçeneği için yüz-
de 0 faiz oranından müşterilerimiz 
yararlanabilir.  Farklı tutar, vade 
veya faiz oranlarından yararlanmak 
isteyenler için ise maksimum 60 
bin TL kredi tutarı ve 30 aya varan 
vade seçeneği için yüzde 1,99 faiz 
oranı ile müşterilerimizi bekliyoruz. 
Finansman kampanyaları, Megane 
Sedan, Clio HB, Clio Sport Tourer, 
modellerinin, satın alımlarında ge-
çerlidir ve anlaşmalı finans kuru-
luşunun şartlarına bağlıdır. Kam-
panyalı faiz oranları sadece Maxxi 
Koruma (Kredi Koruma Sigortası) 
ile birlikte geçerlidir. MaxxiKo-
ruma satın alınmadığı durumda, 
anlaşmalı finans kuruluşunun baz 
faiz oranı uygulanır. Finansman 
kampanyaları birleştirilemez. Kredi 
tahsis ücretleri kredi bedeline dahil 
değildir. Ayrıca Renault binek araç 
perakende müşterileri için 2018 
model yılı devlet hurda teşvikli Clio 
HB 66 bin 900TL’den , 2018 model 
yılı devlet hurda teşvikli Megane 
Sedan 86 bin 900TL’den başlayan 
fiyatlarla stoklarla sınırlı olarak satı-
şa sunuluyor.Kampanyalar stoklarla 
sınırlıdır ve 28.02.2019 tarihine ka-
dar geçerlidir” ifadelerini kullandı.

TÜM RENAULT HAFİF TİCARİ 
ARAÇLARDA  60 BİN TL 12 AY  

YÜZDE 0 FAİZ FIRSATI
Renault hafif ticari araç modelle-

rinin uyguladığı kampanyalar ile de 
müşterileri ile buluşuyor. Renault 
Hafif ticari modellerde ise 60 bin lira 
kredi kullanacak müşteriler, 12 ay 
vade seçeneği için sıfır faiz avanta-
jından faydalanabiliyor. Hafif ticari 
araçlardaki kampanyalar hakkında 
da bilgi veren Çelik Motorlu Araçlar 
Satış Müdürü Bülent Tutar, “Şubat 
ayında, tüm Renault hafif ticari araç 
modellerinin satın alımlarında, 60 
bin  TL kredi tutarı ve 12 ay vade 
seçeneği için yüzde 0 faiz oranından 
yararlandırıyoruz.  Farklı tutar, vade 
veya faiz oranlarından yararlanmak 
isteyenler için ise maksimum 60 bin 
TL kredi tutarı ve 30 aya varan vade 
seçeneği için  yüzde 1,99 faiz oranı 
Renault yetkili satıcısı Çelik Motorlu 
Araçlar A.Ş müşterilerimizi bekli-
yor” dedi.

DACİA DA ŞUBAT AYINDA BİNEK
VE HAFİF TİCARİ ARAÇ 

MODELLERİNDE SIFIR FAİZ FIRSATI
Dacia da şubat ayında binek ve 

hafif ticari araç modellerinde sıfır faiz 
fırsatı sunmaya devam ediyor. Dus-
ter, Logan, Lodgy ve Sandero model-
lerinin benzinli versiyonlarında 24 bin 
lira kredi ve 12 ay vade seçeneği için 
sıfır faiz kullanılabiliyor. Dacia’nın Şu-
bat ayı kampanyaları hakkında bilgi 
veren Çelik Motorlu Araçlar Satış Mü-
dürü Bülent Tutar, “  Şubat ayında, 
Duster, Logan, Lodgy, Sandero satın 
alımlarında, 24 bin  TL kredi tutarı 
ve 12 ay vade seçeneği için yüzde 0 
faiz oranı fırsatından müşterilerimiz 
yararlanabiliyor.  Farklı tutar, vade 
veya faiz oranlarından yararlanmak 
isteyen müşterilerimiz  için maksi-
mum 60 bin TL kredi tutarı ve 30 aya 
kadar yüzde 1,99 faiz oranı  imkanı-
nı sunuyoruz.  Ayrıca Dokker modeli 
için ise 50 bin TL kredi, 12 ay vade 
seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor. 
Daha fazla kredi veya vade talep eden 
müşteriler için avantajlı faiz oranları 
bulunuyor” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD  ÇAĞLA Bülent Tutar
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‘Meram, Konya’nın butik bir ilçesi’
AK Parti Meram İlçe Başkanı 

Mustafa Dolular, seçime gidilen sü-
reçte yapılan saha çalışmalarını, ya-
pılan ziyaretleri, vatandaşın beklen-
tilerini Konya Yenigün Gazetesi’ne 
değerlendirdi. 

AK Parti Genel Merkezi’nin tali-
matıyla tevazu, samimiyet ve gayret 
ifadeleriyle önce millet ve memle-
ket diyerek yola çıktıklarını dile ge-
tiren Mustafa Dolular, “Ülkemizin 
2023-2071 hedeflerine ilişkin top-
lumumuzda da karşılık bulduğunu 
anladığımız bir algı var.  Yaklaşık 
15 gündür sahadayız. Genel ola-
rak sıcak bir karşılama oluyor ama 
dünya genelinde yaşanan ekonomik 
problemlerin de küçük karşılıkları 
oluyor” dedi. 

‘HALK, MERAM’IN ÖZÜNÜNÜN 
KORUNMASINI İSTİYOR’

Meram halkıyla sürekli iç içe 
olduklarını ve her gün ziyaretlerde 
bulunarak onların talep ve beklenti-
lerini aldıklarını dile getiren AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Konya’nın merkez ilçeleri içinde 
bir karşılaştırma yaptığımız zaman 
hemşerilerimizin kaygısı ikinci plana 
atılmış bir ilçe olduğu yönünde. Me-
ram’ın dört tarafı sarılmış durumda. 
Bir tarafta Selçuklu, Karatay, diğer 
yanda tarım arazileri, öbür tarafı-
mızda orman ve su alanları bulunu-
yor. Bu manada Meram’ın Selçuklu 
ve Karatay gibi beton yapılan an-
lamında hızlı bir şekilde gelişmesi 
beklenemez. Bu durum aslında be-
lediye açısından dezavantaj, ilçede 
ikamet edenler açısından ise avantaj 
oluşturuyor. Meram Belediyesi’nin 
geliri diğer ilçelere göre daha az 
olurken, Meram’da yaşayanlar ise 
betonlaşmadan ziyade doğal alanlar 
içerisinde daha huzurlu ve müreffeh 
bir şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. 
Hizmetlerde dönem dönem gecik-
meler de olabiliyor. Vatandaşın ge-
nel manadaki şikayetleri de yatırım-
lardan neden Meram’ın daha fazla 
pay almadığı yönünde oluyor” dedi. 
‘MERAM, KONYA’NIN BUTİK İLÇESİ’

Meram halkıyla biraraya gel-
diklerinde sadece Meram özelinde 
değil Konya’ya bir bütün olarak 
bakmak gerektiğini söylediklerini 
belirten Dolular, “Bu bütün içe-
risinde bütün ilçelerin kendi iç 
dinamiklerini göz önüne almaya 
çalışıyoruz. Cazibe merkezleri iki 
tür olur. Birincisi ziyaret edilebilir 
cazibe merkezi, diğeri ise yaşana-
bilir cazibe merkezi. Değer olarak 
baktığınızda ise Meram’daki yapı-

lar Selçuklu ve Karatay’dan daha 
kıymetli. Bu manada Meram butik 
bir ilçedir. Meram’ın huzur dolu bir 
ilçe olduğu ve bu huzuru bu şekliy-
le yakaladığı unutulmamalıdır. Biz, 
yaşanabilir bir cazibe merkezi ola-
rak kalmasını istiyoruz Meram’ın. 
Derdimiz Meram’ı büyütmek değil, 
kendi iç gelişimini sağlamak. Mev-
cut yaşayan nüfusun daha kaliteli 
halde yaşamasını sağlamaya dö-
nük bir gayretimiz olacak. Tabiat 
varlıkları olarak, kültürel varlıklar 
olarak sit alanlarının bol olduğu bir 
ilçe olduğu gerçeğinden hareketle, 
daha gelişmiş bir Meram olmasını 
istiyoruz. İnsanlara bunu anlattığı-
mızda olumlu görülüyor” ifadelerini 
kullandı. 

‘SABIRLI VE İTİDALLİ 
DAVRANMALIYIZ’

Meram’a başkanlık vasfıyla hiz-
met edenlerin sadece bir dönem bu 
görevde bulunmaları ile ilgili de yo-
rum yapan Dolular, “Meram’da bele-
diye başkanlığı yapmak hakikaten çok 
zor. Yukarıda saydığımız maddelere 
baktığınız zaman bunu anlayabiliyor-
sunuz. Bugün Meram’ın her yerinde 
aynı sorunlar yaşanıyor. Bir Çomaklı 
Mahallesi’nde bile istediğimiz gibi ha-
reket edemiyoruz. Bu da ister istemez 
idarecileri yoruyor. Çünkü vatandaşın 
sizden beklentileri var, ilçeye hizmet 
etmeniz gerekiyor. Bir şeyler yapma-
nız gerekiyor. Ama elinizi kolunuzu 
bağlayan bazı gerekçeler var. Fiziki 
yapılaşmadan ziyade sosyal belediye-

cilik alanında yoğunlaşmak zorunda 
kalıyorsunuz. Fiziki belediyecilik anla-
mında yaptıklarınız da sosyal faaliye-
te dönük olarak yapılabiliyor. Hareket 
alanınız çok dar. Bunun içerisinde en 
iyiyi yapmaya çalışıyorsunuz. Yaşa-
nılabilir bir Meram, Konya’nın süsü 
olacak. Bunu böyle kabul etmek gere-
kiyor. Biraz huzur, ferah bir alan, ra-
hatlık lazım Konya’ya. Bu da yeşil do-
kusu sürekli gelişen Meram ilçesidir. 
İdarecilerimiz üretmek için kendileri-
ni yıpratıyor. Buna bağlı olarak ikinci 
dönem daha zor oluyor. Meram, biraz 
da sabır istiyor. Tabi kimsenin elinde 
sihirli bir değnek yok. Sabırlı ve itidalli 
davranmak gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

‘İTTİFAKIN RUHU UZUN YILLAR 
YAŞASIN İSTİYORUZ’

MHP ile yapılan Cumhur İttifa-
kı’na ilişki de değerlendirmede bu-
lunan AK Parti Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular, “Hem AK Parti Ge-
nel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan hem de 
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 
Cumhur İttifakı’nda devletin bekası 
için karar kıldı. Biz de MHP Meram 
İlçe Başkanımız İbrahim Ay’ı ziyaret 
ettik. Birlikte güzel bir çalışma orta-
ya koyuyoruz. Sahada bunun olum-
lu karşılığını görüyoruz. Seçmen kit-
lesinde de bunun karşılığı var. Bizim 
sağ cenahta bir birlikteliğe zaten yıl-
lardır ihtiyacımız vardı. Bu birlikte-
liğin uzun vadedeki hedefler için de 
devam edeceğine inanıyorum. Bu 
konuda karşılıklı sayı ve sevgi içeri-
sinde hassas bir şekilde çalışıyoruz” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Mazlumların elinden 
tutabilirsek ne mutlu bize

Türk Kızılay’ı Selçuklu Şubesi 
genel kurul öncesi ilk toplantısını 
gerçekleştirdi. Yapılan hazırlık ve 
istişare toplantısında görevlen-
dirmeler gerçekleştirilirken önü-
müzdeki dönem için planlamalar 
yapıldı. Türk Kızılay’ı çatısı altında 
buluşan üyeler, “Allah rızası için 
yapılacak tüm hizmetlerde gönüllü 
olduklarını belirterek, Güçlü Tür-

kiye için Güçlü Kızılay’da bizlerde 
varız” dediler. Başkan Zekeriya 
Kartal da, “Çok kıymetli arkadaş-
lardan oluşan yönetim kurulumuz 
ve üyelerimiz ile yurtiçi ve yurtdı-
şında güzel projelere imza atmak 
en büyük hedefimiz, en ücra köşe-
de dahi olsa bir mazlumun elinden 
tutabilirsek ne mutlu bize“ ifadele-
rini kullandı. n HABER MERKEZİ

Osman Bağcı Hoca  
dualarla yad edilecek

Ömrünü İslam’a 
adayan, binlerce öğ-
rencinin yetişmesine 
katkı sağlayan, geç-
tiğimiz yıl Medine‘de 
hayatını kaybeden 
Enderun Eğitim Vakfı 
Konya Şube Başkanı 
Merhum Osman Bağ-
cı Hocaefendi düzen-
lenecek program ile 
anılacak. 12 Şubat Salı 
günü saat 20:30 Selçuklu Kongre 
Merkezinde gerçekleşecek prog-
ramda İslam’a adanmış bir ömür 

yaşayan Osman Bağ-
cı Hocaefendi anıla-
cak.  Merhum Osman 
Bağcı hoca ahlaklı ve 
inançlı nesillerin ye-
tişmesine büyük katkı 
sağlamıştı. Düzenle-
nen anma programı-
na Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Selçuklu 
Belediyesi, Meram 
Belediyesi, Karatay 

Belediyesi, Enderun Eğitim Vakfı 
Konya Şubesi destek veriyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

“Sıkmadık el girmedik gönül bırakmayacağız” diyen AK Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş, seçime kadar saha çalışmalarını sürdüreceklerini 
söyledi. Meram’da ciddi bir kentsel dönüşüm çalışmasının devam ettiğini belirten Kavuş, dönüşüm çalışmalarının devam edeceğinin sinyalini verdi 

‘Devlette devamlılık esastır!’
AK Parti Meram Belediye Baş-

kan Adayı Mustafa Kavuş, Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. Kavuş’a 
ziyarette AK Parti Meram İlçe Başka-
nı Mustafa Dolular, AK Parti Meram 
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Uçar, 
AK Parti Meram İlçe Gençlik Kolları 
Başkanı Mustafa Selman Avcı da eş-
lik etti. Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Meram’ın Konya’nın dışarı-
ya açılan yüzü olduğunu bu anlamda 
özel bir ilçe olduğunu vurguladı. Me-
ram Belediye Başkan Adaylığı süre-
cinin hayırlı olmasını dileyen Arslan, 
Kavuş’a başarılar diledi. 

SIKMADIĞIMIZ EL, ÇALMADIĞIMIZ 
KAPI BIRAKMAYACAĞIZ 

AK Parti Meram Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Kavuş, seçim 
çalışmaları ve seçildiği takdirde 
Meram’da yapılacak projelerle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Par-
tisinin Konya’da yaptığı aday tanı-

tım toplantısının ardından hızlı bir 
şekilde sahaya inerek çalışmalarına 
başladıklarını kaydeden Kavuş, sık-
madık el, girmedik gönül bırakma-
yacaklarının altını çizdi. AK Parti’nin 
bu seçimlerdeki sloganının samimi-
yetle, tevazu ve gayretle çalışarak 
gönüllere girmek olduğunu hatırla-
tan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Hizmet etmek zordur. Hizmeti ya-
parken kırmadan, dökmeden, insan-
ların taleplerini yerine getirerek, in-
sanların gönüllerine girerek yapmak 
da gerekiyor. Bu anlamda sadece 
çalışmak yetmiyor. Yaptığımız çalış-
malarla sahadaki karşılığımızın çok 
iyi olduğunu görmüş olduk. Vatan-
daşlarımızın karşılaması karşıladık-
tan sonra da uğurlaması çok güzel. 
Hiç bir olumsuz örnek yok şuan.”

ASIL FOTOĞRAFTAN SONRA 
ÇÖZÜMLERE BAŞLANACAK 

Meram’ın eski bir yerleşim yeri 
olduğunu bu anlamda ilçedeki be-
lediyecilik faaliyetlerinin diğer ilçe-
lere göre daha zor olduğuna dikkat 

çeken Kavuş, yenilenme çalışmala-
rını sürdüreceklerini söyledi. Mev-
cut Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru’nun kentsel dönüşüm ve imar 

çalışmaları anlamında önemli pro-
jeler yürüttüğünü hatırlatan Kavuş, 
sözlerine şöyle devam etti, “İmar 
çalışması bittikten sonra dönüşüm 

tamamlanmadan bazı altyapılar 
yapılamıyor. Dolayısı ile biran önce 
kentsel dönüşümün hızlı ilerlemesi 
lazım. Bu konuda Meram’da mesa-
feler alınmaya başladı. Bir de kent-
sel dönüşüm olmayan bölgelerdeki 
beklentiyi de artırdı.  İmar konusun-
daki kısımlar bitti sayılır, bizim işi-
miz müteahhitlerin bu bölgelere 
girmesini sağlamak. Bu anlamda 
Belediyenin öncü olması lazım, Me-
ram’da kurulan kooperatiflerin ama-
cı da bu zaten. Biz başkan olduktan 
sonra dönüşümle ilgili süreci şöyle 
değerlendireceğiz; önce müteahhit-
leri toplayıp bu bölgelere yönlendi-
receğiz. Bunda başarısız olursak çok 
fazla seçenek kalmıyor devletimizin 
en büyük kurumlarından biri TOKİ. 
Belki TOKİ ile belki de belediye ön-
cülüğünde dönüşümü hızlı tamam-
lamaya yönelik farklı yöntemlere 
bakacağız. Asıl fotoğrafı gördükten 
sonra bu konuda net bir çözüm su-
nacağız. Vatandaşın beklentilerini 
yerine getirme gayretinde olacağız. 

Dönüşümle alakalı Fatma hanımın 
başlattığı büyük projeler var. Dev-
lette devam esastır, bu projelerin 
devamını sağlayacağız, inşallah Al-
lah tamamlamayı bize nasip etsin. 
Çünkü birçok yerde yıkımlar yapıldı, 
ne kadar hızlı ve düzgün bir şekilde 
buradaki süreci tamamlarsak diğer 
alanlarla ilgili dönüşüm de o kadar 
kolay olur.”

MERAM KABUĞUNU KIRACAK
Meram İlçesinin sanayi anlamın-

da da önemli mesafeler kat ettiğini, 
gelinen noktanın üzerine koyma 
gayretinde olacaklarını belirten Ka-
vuş, “Sanayiler genelde Selçuklu ve 
Karatay’da ama o şirketlerde çalışan 
işçilerin çoğu da Meram’da oturu-
yor. Meram İlçesinde sanayi, tarım 
ve hayvancılıkla ilgili çalışmalar var. 
Meram’ın buna ihtiyacı var. Bu ma-
nada Meram’ın potansiyeli de yeri 
de var. Sanayileşmedeki kabuğunu 
da bu anlamda kırmış olacağız” ifa-
delerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mustafa Kavuş

AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular, 
31 Mart Mahalli İdareler 
Seçimi’ne gidilen süreçte 
yapılan çalışmaları 
değerlendirdi.
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Hasan Kılca’dan Oto Galericiler esnafına ziyaret
AK Parti Karatay Belediye 

Başkan Adayı Hasan Kılca, seçim 
çalışmaları kapsamında Oto Gale-
riciler Sitesi’nde bulunan esnafları 
ziyaret etti. AK Parti Karatay İlçe 
Yönetimi, gençlik kolları ile meclis 
üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde 
Hasan Kılca, esnaflardan destek 
istedi. AK Parti Karatay Beledi-
ye Başkan Adayı Hasan Kılca, 31 
Mart Yerel Seçimleri’ne yönelik 
çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdürüyor.

Toplumun her kesimi ile bir 
araya gelen ve büyük ilgi gören 
Hasan Kılca, çalışmaları kapsa-
mında Karatay Oto Galericiler 
Sitesi’nde esnafları tek tek ziyaret 
ederek esnafların taleplerini din-
ledi ve 31 Mart için desteklerini 
istedi. Adalet ve Kalkınma Par-
tisi (AK Parti) Karatay İlçe Yöne-
tim Kurulu Üyeleri, İlçe Gençlik 

Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri 
ile belediye meclis üyelerinin de 
katıldığı ziyaretlerde esnaflarla 
istişare eden AK Parti Karatay Be-
lediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 

AK Parti kadroları olarak sadece 
bugün değil, her zaman esnafın 
ve vatandaşın yanında olduklarını 
söyledi.

Hasan Kılca, “Esnaf ve va-

tandaşlarımızı ziyaret ederek ça-
lışmalarında kolaylıklar diledik. 
Esnafımızla ve vatandaşlarımızla 
selamlaştık ve hasbihal ettik. Sa-
dece bugün için değil; esnafları-

mızla, sanayicilerimizle, çiftçileri-
mizle, vatandaşlarımızla velhasıl 
toplumun tüm kesimleriyle her 
an bir aradayız. AK Parti kadro-
larının farkı bu. İnşallah 1 Nisan 

günü itibariyle de hep birlikte çok 
daha güzel bir Karatay için gayret 
etmeyi sürdüreceğiz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi, 18. madde 
uygulaması tamamlanan Konya’nın 
en merkezi 10 mahallesinde daha 
tapuları dağıtmaya başladı. Sonuç-
lanan imar planları gereğince 3194 
sayılı İmar Yasasının 18. madde-
sine istinaden sadece 2018 yılında 
15 milyon m2 alanda 14148 maliki 
kapsayan arazi ve arsa düzenleme-
leri tamamlandı. Tapu dağıtım tö-
reni Meram Belediyesi meclis salo-
nunda gerçekleştirildi. Haksahipleri 
tapularını Başkan Fatma Toru’nun 
elinden aldılar.

İmar planlama ve imar uygula-
ması çalışmalarının yaklaşık 3 yıl-
dır süregeldiğini hatırlatan Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, eki-
bin özverili çalışmaları sonucunda 
Meram’ın 30-40 yıldır devam eden 
imar ve mülkiyet problemlerinin bü-
yük ölçüde çözüldüğünü belirtti.
‘SORUNLAR GERİDE KALDI, MERAM 
ARTIK GELECEĞE GÜVENLE BAKIYOR’

Meram’ın 59 mahallesinde 45 
milyon m² alanda planları yeniledik-

lerini söyleyen Başkan Fatma Toru, 
“2014 yılında iş başına geldiğimizde 
Meram’da kronikleşmiş bir hal alan 
“İmar ve Mülkiyet” sorununun çö-
zümü için ekibimizle birlikte kolları 
sıvadık. İmar planlarını bütüncül 
olarak ele aldık. Mahallelerimiz gü-
nümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına 
yanıt verilecek şekilde düzenlendi. 
Meram artık geleceğe güvenle bakı-
yor. İmar sorunları artık geride kaldı. 
Bu noktada destek veren herkese 
teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız 
da bizlere destek verdi. Sorunların 
çözümü için bize güvendi. Bizde on-
ların bu güvenini boşa çıkarmadık” 
diye konuştu.

2014 sonrası dönemde mes-
kun ve yarı meskun 25795 maliki 
kapsayan 22 milyon m² alanda 18. 
madde imar uygulamalarını ta-
mamladıklarını ifade eden Başkan 
Toru, sözlerini şöyle sürdürdü; “Es-
kiden 18. madde uygulamasına halk 
karşı çıkardı. Şimdi hangi mahalleye 
giderseniz gidin, hangi vatandaşla 

görüşürseniz görüşün 18. maddenin 
tamamlanmasını bekliyor. Çünkü 
vatandaşımız 18. madde tamamlan-
madan parseli üzerinde tasarrufta 
bulunamıyor. Biz bu mahallelerde-
ki çalışmalarımızda 5411 yeni imar 
parseli ürettik. Plansız gelişen mes-
kun alanlarda genel olarak küçük 
yüzölçümlü parsel boyutlarından 
ada ölçeğinde parsel boyutuna geçil-
di. Bütüncül olarak yenilenen imar 
planları sonrası imar uygulamaları 
etaplar halinde gerçekleştirildi.

‘4,5 YILDA 35 MİLYON M² 
GİBİ REKOR BİR ALANDA 

UYGULAMA GERÇEKLEŞTİRDİK’
Başkan Toru, “Yerel yönetim-

lerin en temel görevi şehrin planlı, 
sağlıklı gelişimini sağlamak üzere 
imarlı altyapılı arsa üretimini sağla-
maktır. Revizyon plan çalışması ger-
çekleştirilen mahallelerimiz; temel 
altyapı gereksinimlerinin dahi kar-
şılanmasında sıkıntı yaşanan, plan-
sız gelişen kent bölgeleri haline dö-
nüşmüştür” şeklinde konuştu. 18. 

madde uygulamaları tamamlanarak 
tapuları dağıtılan mahallelerimizin 
ulaşım, altyapı, sosyal, kültürel, eği-
tim, sağlık tüm sıkıntıların ana sebe-
bi imar sorunu olduğunu hatırlatan 
Başkan Toru; “Merkeze yürüme 
mesafesinde bulunan Konyamızın 
en eski mahallelerinden Aydoğdu, 
Öğretmenevleri, Araböldüren, Ge-
çit, Saadet, Pirebi, Mehmet Vehbi, 
Aksinne, Kurtuluş ve tapuda ismi 
23 mahalle olarak geçen mahallele-
rimizde 18. Madde imar uygulama-
sını tamamlayıp tapularını dağıtma 
aşamasına gelmiş olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Belediye ön-
cülüğünde gerçekleştirilen dönü-
şüm sahalarının dışında kalan ve 
tapu dağıtımı gerçekleştirdiğimiz 
mahallelerimizin özel sektör eli ile 
yenilendiğini hep birlikte müşahe-
de edeceğiz. Tapusunu alan vatan-
daşlarımız bir araya gelerek arsaları 
üzerinde tasarrufta bulunabilecek-
lerdir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Pekyatırmacı, tuhafiyeci 
esnafını ziyaret etti 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, tuhafiyeciler ve 
manifaturacılar esnafını ziyaret 
etti. AK Parti Selçuklu İlçe Yöne-
tim ve Gençlik Kolları üyelerinin-
de katıldığı ziyaretlerde Başkan 
Pekyatırmacı, esnafların istek ve 
önerilerini dinledi. Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
ilçenin farklı noktalarında esnaf ve 
vatandaşlarla buluşmaya devam 
ediyor. Manifaturacılar ve tuhafi-
yeciler esnafıyla görüşen Başkan 
Pekyatırmacı, esnafımızın her za-
man yanında olmaya gayret edi-
yor, onların bize ilettikleri sorunla-
rın çözümü için çalışıyoruz” dedi. 
Konya’nın her alanda gösterdiği 
başarının sırrının birlik ve bera-
berlik olduğunu kaydeden Başkan 
Pekyatırmacı, esnaflarla da her 
zaman bir araya gelerek bu birliği 
pekiştirmeye devam edeceklerini 
ifade etti” dedi. 

Selçuklu’da belediye ile vatan-
daş arasında engel bulunmadığı-
nın altını çizen Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Selçuklu yatırımlar ve hizmetler-
le değerine değer katmaya devam 
ediyor. Bu başarıda ekip ruhu ve 

planlı işleyişin yanında hemşehri-
lerimizin güveni ve güçlü desteği 
var. Altyapı, temizlik ve yeşil alan 
gibi temel belediyecilik hizmet-
lerinin yanında ilçemizin farklı 
noktalarına birçok hizmet kazan-
dırıyoruz. Mahalle konakları, spor 
salonları, sağlık tesisleri, sosyal ve 
kültürel etkinliklerle Selçuklu her 
yıl gelişimini artırarak devam edi-
yor” dedi. 
‘HASTANELERİMİZ HER BAKIMDAN 

GÜZEL İMKANLARA SAHİP’ 
Daha sonra program kapsa-

mında Ali Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları Has-
tanesine geçen Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Hastane Başhekimi Erkan Ataş 
ve hastahane yönetimini ziyaret 
etti. Burada başhekimle birlikte 
hastanenin çeşitli servislerinde ya-
taklı tedavi gören hasta ve hasta 
yakınlarını ziyaret ederek geçmiş 
olsun dileklerinde bulundu. Servis 
sorumlusu doktorlardan hastaların 
sağlık durumu hakkında bilgiler de 
alan Başkan Pekyatırmacı, yeni be-
beği dünyaya gelen ailelere ihtiyaç 
seti hediye etti. 
n HABER MERKEZİ

Meram’ın muhtarlarıyla biraraya gelen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugüne 
kadar hizmet eden muhtarlarımıza teşekkür ediyoruz. Meram’ın geleceği daha güzel olur inşallah” dedi

Meram’ın geleceği
daha güzel olacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Meram Belediye Başkan adayı 
Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile bir-
likte Meram Muhtarlar Derneği’nde 
muhtarlarıyla bir araya geldi. Muh-
tarlarla çok güzel bir ahenk yakala-
dıklarını, bundan sonra hep birlikte 
daha çok çalışacaklarını belirten 
Başkan Altay, “Meram’a bugüne 
kadar hizmet eden kardeşlerimize 
teşekkür ediyoruz. Meram’ın gele-
ceği inşallah bugününden daha gü-
zel olur” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Meram Belediye Başkan adayı 

Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram 
İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile 
birlikte Meram Muhtarlar Derne-
ği’ni ziyaret etti. Dernekte mahalle 
muhtarlarıyla bir araya gelen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtara 
verdiği değerden dolayı muhtarlı-
ğın popülaritesinin çok yükseldiğini 
ifade ederek, mahallelerdeki aday 
sayısının fazla olmasının demokra-
silerdeki güzellikten kaynaklandığı-
nı söyledi. Selçuklu’da muhtarlarla 
çok güzel bir ahenk yakaladıklarını 
hatırlatarak, bundan sonra Kon-
ya’daki tüm muhtarlarla daha çok 
birlikte çalışacaklarını kaydeden 

Başkan Altay, “Meram’ın geleceği 
inşallah bugününden çok daha gü-
zel olur. Bugüne kadar hizmet eden 
kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
Şehrimiz ve ilçemiz için taş üstü-
ne taş koyan herkese minnettarız. 
Meram adayımız Mustafa Kavuş 
beyle de yeni dönemde hep birlikte 
gayret ederek Meram’da en yüksek 
desteği almaya çalışıyoruz. Konya 
belediyecilik anlamında çok önem-
li gelişmeler elde etti. Meram’da 
en önemli mesele sayın Cumhur-
başkanımızın söz verdiği metro 
işinin başlaması. Metronun hayata 
geçmesi ve planlanan caddelerin 
açılmasıyla birlikte inşallah Me-
ramımızda çok büyük bir hareket 

olacaktır” ifadelerini kullandı. Ziya-
rete katılan AK Parti Meram Bele-
diye Başkan adayı Mustafa Kavuş, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu ve Karatay 
Belediye Başkan adaylarıyla çok 
güzel bir ekip olacaklarını ve Kon-
ya’ya en güzel şekilde hizmet ede-
ceklerini ifade etti. Meram Muh-
tarlar Derneği Başkanı Ali Ermiş 
de Meram için gerçekleştirilecek 
hizmetleri birlikte yürütmenin ken-
dilerine onur vereceğini belirterek, 
ziyareti nedeniyle Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ve Meram Belediyesi Başkan adayı 
Mustafa Kavuş’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Meram’da tapu sevinci yaşanıyor
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Beş yıldızlı düğünlerin yeni adresi; SKM
Yaşamınız boyunca unutul-

mayacak en güzel anınız, Selçuklu 
Kongre Merkezi ayrıcalığı ile bir 
masala dönüşüyor. Hayallerin dü-
ğünü için tercihiniz ister sevdikle-
rinizle ziyafet düzeninde eşsiz bir 
düğün yemeği,ister nikahınız için 
şık bir kokteyl olsun; özel bir gece 
geçirmeniz için Selçuklu Kongre 
Merkezinin beş yıldızlı mutfağı ve 
profesyonel ekibi size kusursuz bir 
hizmet sunuyor.

Kubad Âbâd Balo Salonu;1400 
m2 kullanım alanı, 9 metre tavan 
yüksekliği, 950 araçlık otoparkı 
ve1200 kişiye kadar ağırlama ka-
pasitesi ile Bölgenin ve Konya’nın 
en büyük balo salonu olan Kubad 
Âbâd, adeta bir sarayı andırıyor. 
Çiftlerin en özel günlerini büyük 
bir keyife dönüştürmelerine im-
kân sağlayan balo salonu Kongre 
Merkezi’nin giriş katında yer alıyor. 
Gün ışığı almasının yanı sıra mo-
dern mimarisiyle de misafirlerin 
dikkatini çekmeyi başarıyor.
SELÇUKLU KONGRE MERKEZİ’NİN 

BÜYÜLÜ ATMOSFERİNDE 
UTULMAYACAK NİKAH 

MERASİMLERİ
SKM, uygun ışık ve akustik sis-

temi ile çiftlere ve misafirlere keyifli 

bir ortam sunarken hem yaz hem 
kış düğünlerinin ve görkemli ni-
kahların vazgeçilmez mekânı olu-
yor. Türkiye’ nin en modern salon-
larında muhteşem bir nikah sizleri 
bekliyor.

Düğün ve Nikah organizas-
yonları için görüşlerini açıklayan 
SKMSatış Müdürü Murat Güzel‘’ 
Selçuklu Kongre Merkezi’nin, de-
neyimli ekibinin ellerinden çıkan 
lezzetlerle oluşturulmuş davet me-
nüleri ve isteğe göre hazırlanabilen 
butik menüler, çiftlerin kendi seçi-
mine bırakılan eşsiz konseptler ile 
görkemli düğünler ve nikahlara ev 
sahipliği yaptığını, ömür boyu akıl-

lardan silinmeyecek organizasyon-
lara imza atmak için her detayın 
düşünüldüğünü belirtti.

Çiftlerin hazırlıklarında hayal 
ettikleri ve düşündükleri her ihti-
yaca cevap veren Selçuklu Kong-
re Merkezi, çiftlerin mutluluğuna 
ortak olmanın heyecanını taşıyor. 
Hazırlıklar sırasında çiftlerin yeni 
trendleri takip edebileceği geniş bir 
hizmet yelpazesi sunuyor.

SİZ YALNIZCA HAYAL EDİN…
Gelin ve damadın hayatlarının 

en güzel gününü unutulmaz anlara 
dönüştüren ve önemli dokunuşlar 
yapan Selçuklu Kongre Merke-
zi, çiftlerin en romantik anlarının 

şahitliğini yaparken,her çifte özel 
dekor, tasarım ve müzik alterna-
tiflerinden seçim yapma imkânı 
veriyor. Hatta çocuklar bile düşü-
nülüyor ve Cep Sinemasında dü-
ğün gecesi çocuklara özel farklı bir 
aktivite yapma imkanı sunuluyor.

Son olarak Murat Güzel; evli-
lik planı yapan çiftlerin, özenli ve 
güler yüzlü servisi, profesyonel ve 
misafir odaklı hizmet anlayışıy-
la Selçuklu Kongre Merkezi’ne-
03322334242numaralı telefondan 
ulaşabileceklerini,SKM’nin güler 
yüzlü ve dinamik satış ekibi ile gö-
rüşebileceklerini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Sosyal faaliyetler 
protokolü imzalandı

Özel Lokman Hekim Sağlık 
Meslek Lisesi KTO Karatay Üniver-
sitesiyle Eğitim, Kültür, Sportif ve 
Sosyal faaliyetler protokolü imzala-
dı. Lokman Hekim Yönetim Kuru-
lu Başkanı Ali İhsan Kaya ve Okul 
Müdürü Osman Kabalak KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Bayram 
Sade ile Üniversitede düzenlenen 
törenle protokolü imzaladı. KTO 
Karatay Üniversitesi Rektörü Bay-
ram Sade törende yaptığı konuş-
mada Lise öğrencilerinin gelişimi 
ve sosyal faaliyetlerde daha aktif 

duruma getirilmesi için Üniversite 
olarak ellerinden gelenin en iyisi-
ni yapmaya çalışacaklarını söyledi 
Lokman Hekim Sağlık Meslek Li-
sesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
İhsan Kaya ise; “Öğrencilerimizin 
hem Üniversiteye geçiş ve uyum 
sürecinde hem de sosyal faaliyetle-
rinin daha aktif olmaları için KTO 
Karatay Üniversitemizle Önemli 
bir protokol imzaladık. HHer iki 
tarafa ve öğrencilerimize hayırlı 
olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karataylı kadınlardan 
ihtiyaç sahiplerine yardım

 Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi, gerçekleştirdik-
leri ev ziyaretleri ile tespit ettikleri 
yardıma ihtiyacı olan ailelerin ya-
nında olmaya devam ediyor. Ka-
dın Meclisi barınma ihtiyacı olan 
ailelerin Karatay Belediyesi Şefkat 
Evlerine yerleştirilmesinden, gıda 
ihtiyacı olan ailelere gıda paketi 
ulaştırılmasına kadar pek çok ko-
nuda çalışmalar gerçekleştirerek; 
yardımların ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmasında aktif rol oynuyor. 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Kara-
tay Belediyesi Şefkat Evlerindeki 
aileleri ziyaret etti. Aileler, kendi-
lerine gıda yardımı kolisi getiren 
Kent Konseyi Kadın Meclisinin 
ziyaretinden büyük memnuniyet 
duyduklarını dile getirdiler. Kara-
tay Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Aynur Avşar, ka-
dınların yerel yönetimlerde aktif 
rol almalarının önemine değine-
rek; ihtiyaç sahiplerine ulaşma ve 
ihtiyaçları yerinde değerlendirme 

noktasında Karatay Belediyesi 
Kent Konseyi Kadın Meclisi’nin 
çalışmaları ile ihtiyaç sahiplerinin 
sıkıntılarının paylaşılmasında Ka-
dın Meclisinin ailelere ulaşmasının 
çok daha kolay olduğunu söyledi. 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli’nin desteği ile her zaman 
ihtiyaç sahiplerinin yanında ola-
caklarını vurgulayan Aynur Avşar, 
Başkan Hançerli’ye destekleri için 
teşekkür etti.  Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli sosyal 
belediyeciliğin gereklerini yerine 
getirirken; Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’nin ihtiyaç sahiplerine sa-
dece maddi anlamda yardımların 
ulaştırılmasında değil; aynı zaman-
da onların acılarının paylaşılması 
ve zor günlerinde yanlarında olun-
ması noktasında da çok önemli bir 
rol üstlendiğini belirterek; Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’ni çalışmalarından dolayı 
tebrik etti.
n HABER MERKEZİ 

AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı AK Parti Grup Toplantısına katıldı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Kurum’la Görüştü

Ankara’ya çıkarma
AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, 

Ankara’da bir dizi programa katıl-
dı. AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez’in eşliğinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’nde (TBMM) düzen-
lenen AK Parti Grup Toplantısı’nda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı dinleyen Ereğli İlçe Teşkilatı, 
toplantının ardından Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’la görüştü. AK Parti 
Genel Başkan Yardımcıları ve Konya 
Milletvekilleri ile toplantıda bir ara-
ya gelen teşkilat mensupları, Millet-
vekili Etyemez ile birlikte Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u da 
ziyaret etti.

Ankara’da Ereğli Rüzgarı esti. 
AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübe-
yir Dursun, Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, Belediye Başkan Adayı 
Adem Erdal, ilçe ana kademe, kadın 
kolları ve gençlik kolları Ankara’da 
bir dizi programa katıldı. Belediye 
Başkanı Özgüven ve Belediye Baş-
kan Adayı Erdal programlarda bir 
arada olarak birlik beraberlik mesajı 
verdi. 

CUMHURBAŞKANI 
ERDOĞAN’DAN EREĞLİ’YE SELAM

İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, 
Belediye Başkanı Özgüven, Belediye 
Başkan Adayı Erdal ve teşkilat men-
supları, AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez’in eşliğinde ilk olarak 
AK Parti Grup Toplantısına katıldı. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ı dinleyen teşkilat mensupları 
sık sık ‘Ereğli burada, Reisinin ya-
nında’ sloganları atarak grup toplan-
tısına renk kattı. Grup toplantısının 
ardından Milletvekili Etyemez, İlçe 
Başkanı Dursun, Belediye Başkanı 
Özgüven, Belediye Başkan Adayı 
Erdal ve teşkilat mensupları, Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’la görüşerek 
hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, Ereğli’den gelen 
misafirlerle birlikte olmaktan mut-
luluk duyduğunu ifade etti. Ereğli’ye 
ayrı bir önem verdiğini kaydeden 
Erdoğan, tüm Ereğlili vatandaşlara 
selam söyledi. 

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI VE 
MİLLETVEKİLLERİYLE TOPLANTI
Cumhurbaşkanıyla yapılan gö-

rüşmeden sonra 15 Temmuz hain 
darbe ve işgal girişiminde terör ör-
gütü FETÖ’nün TBMM’de bomba-
ladığı yerleri gezen AK Parti Ereğli 

İlçe Teşkilatı, Milletvekili Etyemez 
ile birlikte Genel Kurul çalışmaları-
nı izledi. Teşkilat mensupları, daha 
sonra AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcıları Erkan Kandemir ve Leyla 
Şahin Usta, AK Parti Konya Millet-
vekilleri Ahmet Sorgun, Tahir Akyü-
rek, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, 
Gülay Samancı ve Halil Etyemez ile 
toplantıda bir araya geldi. Toplantı-
nın gündemi 31 Mart seçimleri oldu. 

Toplantıda konuşan Genel Baş-
kan Yardımcısı Erkan Kandemir, 
Konya’nın Türkiye’nin özeti olduğu-
nu belirterek 31 Mart seçimlerinde 
de AK Parti’nin Konya’da rekor kıra-
cağına inandığını söyledi. Ereğli’ye 
ayrı bir önem verdiklerini vurgula-
yan Erkan Kandemir, AK Parti’nin 
seçimleri kazanmasıyla yatırımların 

süreceğinin, Ereğli’nin ve Konya’nın 
hizmette şaha kalkacağının altını 
çizdi.  Genel Başkan Yardımcısı Ley-
la Şahin Usta ise her zaman önce 
millet, önce memleket dediklerini 
ifade ederek tevazu, samimiyet ve 
gayretle çalışacaklarını kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kon-
ya’ya ve ilçelerine ayrı bir önem 
verdiğini aktaran Leyla Şahin Usta, 
Cumhurbaşkanının güvenini boşa 
çıkartmayacaklarını söyledi. Usta, en 
kısa sürede tüm milletvekilleri ola-
rak Ereğli’ye giderek seçim çalışma-
larına destek vereceklerini açıkladı.  
Konya Milletvekilleri de toplantıda 
birer konuşma yaptı.

BAKAN KURUM’DAN DESTEK
Milletvekili Halil Etyemez, 

AK Parti İlçe Başkanı Dursun, 

Belediye Başkanı Özgüven, Bele-
diye Başkan Adayı Erdal ve İlçe 
Teşkilatı, TBMM’deki temasların 
ardından Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum ile görüştü. 
Ereğli’nin ihtiyaçlarını dinleyerek 
not alan Bakan Murat Kurum, 
Ereğli’nin her zaman yanında ol-
duğunu, vatandaşların refah se-
viyesini arttıracak tüm projeleri 
destekleyeceklerini açıkladı. Ba-
kan Kurum, “Önümüzdeki gün-
lerde inşallah Ereğli’de olacağım. 
Yatırımları ve Ereğli’mize yapma-
yı planladığımız yeni projeleri ye-
rinde inceleyeceğiz. Bir ve beraber 
olarak Ereğli’mizi daha iyi nokta-
lara taşıyacağız. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Murat Güzel
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Konya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü ve Konya Tesisat İn-
şaat Malzemecileri Derneği (KON-
TİMDER) işbirliği ile 2019 İstihdam 
Teşvikleri hakkında bilgilendirme 
toplantısı yapıldı. KONTİMDER 
Konferans Salonunda yapılan top-
lantıya KONTİMDER Yönetim Ku-
rulu Başkanı Ahmet Yasin Bilen, 
yönetim kurulu ve dernek üyeleri 
katıldı. 

Konya Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürü Emrah Keleş yaptığı su-
numda Milli İstihdam Seferberliği, 
İstihdam Teşvikleri, İşbaşı Eğitim 
Programı, İşe İlk Adım Projesi ve 
Kısa Çalışma Ödeneği hakkında 
bilgilendirme yaptı.  Emrah Ke-
leş, İstihdam Şurası’nda Milli İs-
tihdam Seferberliği’nin ikinci fazı 
kapsamında uygulanacak teşvik 
ve desteklerin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklandığını belirterek, “Türkiye 

ekonomisinin büyümesini daha 
da güçlendirecek olan teşvik ve 
desteklerimiz, iş arayanlarımız ve 
işverenlerimiz başta olmak üzere; 
kadınlar, gençler ve engellilere yö-
nelik birçok avantajı da beraberin-
de getirmektedir.” dedi.  Yürürlüğe 
giren 7103 ve 4447 sayılı kanuna 
eklenen 19 ve 21’inci maddeler 

kapsamında ilave istihdam teşvik-
leri verildiğini vurgulayan Emrah 
Keleş, şöyle konuştu: “2018-2020 
yılları arasında ortalama çalışan sa-
yısına ilave olarak istihdam edilen 
her bir sigortalının, sigorta primleri 
ile vergilerini 12-18 ay süreyle ve 
işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre 
bağlı olarak değişen tutarlarla kar-

şılanacaktır.Ayrıca İŞKUR’a kayıtlı 
işsizlerin mesleki deneyimleri ve 
teorik eğitimini aldıkları meslek-
lerde uygulamayı görmesi, çalışma 
ortamına uyumunun sağlanması 
amacıyla İşbaşı Eğitim programla-
rı düzenlemektedir. Bu program-
lar işsizlerin mesleki yeterliliklerini 
geliştirebilecekleri ve tecrübe edi-
necekleri, işverenlerin de herhangi 
bir maliyete katlanmadan işgücü 
temin edecekleri bir program.” 
Emrah Keleş, işbaşı eğitim prog-
ramına katılmak isteyenlerin, iş-
yerlerini kendilerinin bulabileceği 
gibi İŞKUR’dan işyeri talep edebi-
leceklerini belirtti. İşverenlerin de 
talepte bulunabileceğini kaydeden 
Keleş,  iş ve meslek danışmanlığı 
hizmetlerinden faydalanarak prog-
rama katılım yapılabileceğini söy-
ledi. Üyelerin yoğun ilgi gösterdiği 
toplantı soru cevap bölümü ile sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

‘Kadının gücünü 
hissettireceğim’

31 Mart 2019 Yerel Seçim-
leri için geri sayıma başlandı. 
“Muhtarlık gönüllülük esasına 
dayanan, siyaset üstü bir yer-
dir” diyerek KoneviMahallesi’ne 
Muhtarlık adaylığını duyuran 
Birgel Tiraki, seçildiği takdirde 
mahalledeki değişimlerle, kadın-
ların gücünü bir kez daha ispat-
layacağını ifade etti. Mahalledeki 
sorunları, çözüme kavuşturacağı-
nın sözünü vererek konuşmasına 
başlayan Konevi Mahallesi Muh-
tar Adayı Birgel Tiraki, “Genel ve 
yerel yönetimde, kadınların daha 
fazla söz sahibi olması gerekti-
ğine inancım tam. Mahmuriye 
Mahallesi ve Pirebi Mahallesi’nin 
bir kısmının eklendiği Konevi Ma-
hallesi’ne kadın eli değmesinin 
vaktinin geldiğini görerek bu yola 
çıkmaya karar verdim. Mahalle 
sakinlerimize, bir anne titizliğiyle 
çalışmalarımı yürüteceğimin sö-
zünü veriyorum. Konevi Mahalle-
si, anne dokunuşuyla değişecek” 
dedi. Seçildiği takdirde yapacağı 
çalışmalardan bahseden Tiraki, 
“Mahallede sen ve ben yok. Biz 
olacağız. Bunun için ‘Mahalle 
Meclisini’ oluşturacağız. İhtiyaç 
sahibi ailelerimizi hiçbir zaman 

unutmayarak, güzel ve anlamlı 
projelerle yanlarında olduğumu-
zu hissettireceğiz. Çocuklarımıza 
ve kadınlarımıza yönelik şiddettin 
karşısında olduğumuzu göstere-
ceğiz. Kadınlarımızın her zaman 
destekçisi olacağız. Mahallede, 
öncelikle çocuklar olmak üzere 
herkesin faydalanabileceği bir kü-
tüphane oluşturarak, okuma kül-
türünü geniş kitlelere yayacağız.  
Sokaktaki dostlarımız için mama 
ve barınma odakları sağlayacağız. 
Uzun yıllar çalışma hayatının içe-
risinde olan biri olarak her zaman 
yeni ve anlamlı projelerle mahal-
lelimizin yanında olduğumu gös-
termiş olacağım. Mahallemize bir 
kadın eli değdiğini hissettirece-
ğim” şeklinde konuştu.

BİRGEL TİRAKİ KİMDİR?
1966 Antakya doğumlu olan 

Birgel Tiraki, aslen Konya Hadim-
lidir. Evli ve iki çocuk annesi olan 
Birgel Tiraki, 20 yıllık çalışma ha-
yatının 12 yılı, İstanbul Vakıfbank 
Şubelerinde sonrasında ise Konya 
Vakıfbank Şubesinde çalışarak 
emekliliğe ayrılmıştır.  Tiraki, Ko-
nevi Mahallesi’nde bulunan Honça 
Mantı Ev Yemekleri’nin işletme 
sahibidir. n HABER MERKEZİ

Çumra Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut Başkan Süleyman Akbaş güven tazeledi. Başkan Akbaş yaptığı 
konuşmada, “Halka hizmet Hakk’a hizmet anlayışıyla gücümüz yettiğince çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi

Çumra Ziraat’ta Akbaş 
yeniden başkan seçildi

Çumra Ziraat Odası Başkanlı-
ğı seçimi gerçekleştirildi. Mevcut 
Başkan Süleyman Akbaş oyların 
çoğunluğunu alarak yeniden baş-
kanlığa seçildi. Seçimlerin ardından 
konuşan Başkan Süleyman Akbaş, 
Çumra Ziraat Odası delegelerine 
ve çiftçilere teşekkür etti. “Beni bu 
göreve tekrar layık gören çiftçimizin 
her zaman yanında olacağım” diyen 
Başkan Akbaş, gücünün yettiği ka-
dar hizmet etmeye devam edeceği-
ni vurguladı. “Halka hizmet Hakk’a 
hizmet” anlayışıyla çalışmalarını 
sürdüreceklerini kaydeden Başkan 
Akbaş,  sözlerine şöyle devam etti, 

“Çiftçilerimizin bütün kurumlarda 
hakkını savunmaya devam edece-
ğim. Bundan önce de olduğu gibi 
bundan sonra da çiftçilerimizin is-
teklerini dinleyerek birlik ve bera-
berlik içerisinde çözüme kavuştu-
racağız kimsenin kuşkusu olmasın. 
Ayrıca seçim günü asayişi sağlayan 
Emniyet müdürümüze ve emniyet 
personeline, Adaletli seçim ortamı 
sağlayan seçim müdürlüğümüze ve 
divan kurulumuza da teşekkürle-
rimi sunarım.” Çumra Ziraat Odası 
Başkanlığının yeni yönetim kurulu 
şu şekilde oluştu: Asil üyeler: Süley-
man Akbaş, Yaşar Dur, Hasan Erdil, 

Adem Şen, Sedat Uğur, Mehmet 
Yavuz ve Rafet Kurnaz. Çumra Zira-
at Odası Meclis Kurulu ise şu şekil-
de olmuştur. Asil Üyeler: Süleyman 
Akbaş, Muammer Acaz, Ali Cebe-
cioğlu, Veysel Küçüksolak, Sedat 
Uğur, Mehmet Tok, Mümin Özer, 
Yaşar Dur, Ahmet Demirkıran, Ha-
san Hüseyin Yoğurtcu, İrfat Yıldız, 
Adem Şen, Mehmet Yavuz, Hasan 
Erdil, Rafet Kurnaz, Mehmet Sami 
Harmancı, Nasır Türkoğlu, Mehmet 
Ertaş, Süleyman Sakarya, Erdal Bü-
yüksarı ve Yaşar Fenyılmaz olarak 
oluştu.
n HABER MERKEZİ

KONTİMDER’de ‘istihdam’ semineri yapıldı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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‘Bağ-Kur primleri düşürülsün’ Nesibe Aydın’dan ‘bronz’ başarı
Yunak Esnaf ve Sanatkarlar Oda-

sı Başkanı İbrahim Ayaz  yapmış ol-
duğu  açıklama ile Bağ-Kur primle-
rinin makul bir seviyeye çekilmesini 
talep etti. Asgari ücretin artmasıyla 
birlikte Bağ-Kur primlerinin de arta-
rak en düşük Bağ kur pirimin  700 TL 
den, 882 TL ye yükselmesi  nedeni 
ile Esnaf ve Sanatkarlarımız primle-
rini ödeyemeyecek duruma gelmiş-
tir diyen Başkan Ayaz;Bizler küçük 
esnaf ve sanatkarlar olarak hiçbir 
şekilde devletimize yük olmadık. Her 
daim devletimizin yanında yer aldık.
Her zaman ekonominin temel taşla-
rı olduk olmaya da devam edeceğiz.
Sosyal güvencemiz olan Bağ-kur 
primini alın terimizle ailemizin rız-
kından kısarak ödemeye çalışıyoruz.
Devletimizden  Bağ-kur primlerini 
makul bir seviyeye (500 TL’)ye çe-
kilmesini talep ediyor ve bu konuda 
müjdeli bir haber bekliyoruz dedi.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulları öğren-
cilerinden Ömer talip Akalın, 26. Ulusal 
Bilim Olimpiyatları Bilgisayar Dalı’nda 
bronz madalya kazanarak hem Kon-
ya’nın, hem okulu Nesibe Aydın Konya 
okullarının gururu oldu. 2018-2019 
eğitim öğretim yılının ilk döneminde 
26.nci gerçekleştirilen Ulusal Bilim 
Olimpiyatları Bilgisayar dalında Kon-
ya’yı temsil eden Nesibe Aydın Konya 
Okulları öğrencisi Ömer Talip Akalın, 
başarılı bir performans göstererek 26. 
Ulusal Bilim Olimpiyatları Bilgisayar 
Dalı’nda üçüncü olarak madalya aldı. 
Nesibe Aydın Konya Okulları yönetim 
kurulu üyesi Can Ünal, “Okulumuz öğ-
rencisi Ömer talip Akalın’ın 26. Ulusal 
Bilim Olimpiyatları Bilgisayar dalında 
üçüncü olması biz yöneticileri ve ve-
lilerimizi mutlu etmiştir. Öğrencimiz 
Ömer Talip Akalın’ı en içten dilekle-
rimizle kutluyor. Başarılarının devam 
ederek artması temenni ediyoruz.”dedi.
n HABER MERKEZİ  

Süleyman Akbaş
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Beyşehir Gölü rahat bir nefes aldı
Türkiye’nin en büyük tatlı su 

gölü olan Beyşehir Gölü’ndeki su 
seviyesinin kış mevsiminde gelen 
yağışlarla beraber giderek yükseldi-
ği bildirildi. 

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, geçen yıl yaşanan kurak 
dönem dolayısıyla artan tarımsal su-
lama talebi ve yaz sıcaklarıyla artan 
buharlaşma kayıpları sebebiyle su 
seviyesi önemli ölçüde düşüş göste-
ren Beyşehir Gölü’nde doluluk ora-
nının kış mevsiminde gelen yağış-
larla beraber gözle görülür ölçüde 
artış gösterdiğini söyledi.  2018 yı-
lının sonbahar dönemi ve ardından 
başlayan kış döneminde etkili olan 
kar ve yağmur yağışlarının ilçede ta-
rımsal alanlara bereket getirdiğini, 
Beyşehir Gölü’ne de adeta ilaç gibi 
geldiğini belirten Başkan Özaltun, 

“Beyşehir Gölü Türkiye’nin en bü-
yük tatlı su gölü konumunda. Konya 
Ovası ile göle kıyısı olan Isparta’nın 
yerleşim merkezindeki tarımsal 
alanlara da yaz döneminde sularıyla 
hayat veriyor, bereket sunuyor. İlçe-

mizin de içme suyu ihtiyacını karşı-
layan önemli bir içme suyu havzası 
konumunda bulunuyor. Bu nedenle 
önemini anlatmaya gerek yok. Do-
layısıyla doluluk oranı ve su seviyesi 
durumu bizler için, bölgemiz için 

çok önemli. Son yağışlarla birlikte 
Beyşehir Gölü’nü besleyen dere ve 
kaynaklardan önemli ölçüde bir su 
akışı var. Ayrıca, yağışlar yönünden 
yine bereketli bir dönem yaşayan 
komşu ilçe Derebucak ilçemizden 

Gembos Derivasyonu vasıtasıyla 
gölümüze aktarılan sular da Tür-
kiye’nin en büyük tatlı su gölüyle 
buluşmasını sürdürüyor. Dağlarda-
ki eriyen kar suları ve yağmur ya-
ğışlarının olumlu etkilerini daha kış 

ortasında gözlemlemeye başladık. 
Yaz döneminde kent merkezimiz-
deki göl kıyısında yaşanan o görmek 
istemediğimiz çekilme manzaraları 
da değişmeye başladı. Kıyı kesim 
sularla dolarken, son yağışlar gölü-
müze adeta hayat verdi. Beyşehir 
Gölü’nde su seviyesinin artmasını 
Belediyemizin drone çekimleriyle de 
gözler önüne serdik. İnşallah, bu ya-
ğışlar kış mevsiminin bu son günle-
rinde ve ilkbahar döneminde de de-
vam ederse su seviyesi ve doluluk 
yönünden Beyşehir Gölü yine eski 
özlenen günlerine dönecektir diye 
umut ediyoruz. Cenab-ı Allah’tan 
sadece bölgemize değil, ülkemizde 
ihtiyaç olan her alana, her bölgeye 
afetinden koruyarak bol yağışlar 
vermesini diliyoruz” ifadelerini kul-
landı. n İHA

Aksaray’da 1 ay içerisinde meydana gelen 20 
ayrı hırsızlık olayında yapılan operasyonlarla gözaltı-
na alınan 23 şüpheliden 13’ü tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü ekiplerince yapılan 1 aylık çalışmalarda 
çeşitli suç olayları aydınlatıldı. Yapılan çalışmalarda, 
meydana gelen 20 ayrı hırsızlık olayından yakalana-
rak gözaltına alınan 23 zanlıdan 13’ü tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Çalışmalarda kesici aletle kas-
ten adam öldürme olayını gerçekleştiren 1 şüpheli 
de ekipler tarafından yapılan operasyonla suç aleti 
bıçakla yakalanarak cezaevine teslim edildi. 

Diğer yandan kayıp olarak aranan 23 şahıs bulu-
narak ailelerine teslim edilirken, ülkeye kaçak yollarla 
giren ve suça karışan 19 yabancı uyruklu şüphelinin 
sınır dışı işlemleri gerçekleştirildi. Olaylara karışan ki-
şiden 2 ruhsatsız tabanca, 3 pompalı tüfek, 2 kurusıkı 
tabanca, 38 bıçak, 2 çalıntı oto, 3 motosiklet ve çalıntı 
malzemeler elde edilerek sahiplerine teslim edildi. 
n İHA

MEDAŞ’ın Sille’deki 
yatırımı tamamlandı

Selçuklu Belediyesi’nin Sil-
le’nin çehresini değiştirmek ama-
cıyla yaptığı çalışma kapsamında 
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (ME-
DAŞ) tarafından yapılan yatırım 
tamamlandı. Konya’nın erken dö-
nemlerinden itibaren zengin bir 
kültürel birikime ev sahipliği yapan 
ve günümüze ulaşabilen kültür 
varlıklarının yanında Türk İslam 
Kültür zenginliklerine sıkı sıkıya 
bağlı olan Sille’ye yapılan 700 bin 
liralık yatırım tamamlandı. Yerli 

ve yabancı birçok turistin gözdesi 
olan Sille’de göze hoş görünme-
yen ve Sille siluetini bozan havai 
hat yer altına alındı. Ayrıca son 
dönemlerde Sille’nin gözdesi olan 
Sille Barajına giden cadde üzeri-
ne de aydınlatma yapıldı. MEDAŞ 
tarafından yapılan açıklamada, söz 
konusu yatırımın süresi içinde ta-
mamlanmasından ve Konya turiz-
mine katkıda bulunmaktan dolayı 
duyulan memnuniyet ifade edildi.
n İHA

‘3600 ek gösterge düzenlemesi
yeni adaletsizlikler doğuracak’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “Kamu 
çalışanlarına yönelik 3600 ek gös-
terge düzenlemesinin detaylarının 
belli olduğu yönünde bazı haberler 
basın yayın kuruluşlarında yayın-
lanmaktadır. Şu ana kadar Türk 
Eğitim-Sen Konfederasyonumuza 
bu yönde ulaşmış herhangi bir tas-
lak bulunmamakla birlikte, böyle 
bir çalışmaya ilişkin henüz tarafı-
mıza davet gelmemiştir. 

Haberlere konu olan taslak-
ta, polis, din görevlisi, hemşire ve 
öğretmenlerin yanında şube mü-
dürleri, il müdürleri, bölge müdür-
leri ve üniversite yöneticilerinin de 
kapsama dahil edildiği belirtilmek-
tedir” dedi.

Türkiye Kamu-Sen ve Türk 

Eğitim-Sen olarak daha önce de 
defalarca bu konuyu dile getirdik-
lerini belirten Tanfer Ata, “Ek gös-
terge uygulaması bütün memur-
ları da kapsayacak şekilde yeniden 
ele alınmadan, yardımcı hizmetler 
sınıfına ek gösterge verilmeden ya-
pılacak her türlü düzenleme eksik 
kalacak ve var olan sorunları de-
rinleştirmekten yeni adaletsizlikler 
doğurmaktan öteye gidemeyecek-
tir. Bu noktada Türkiye Kamu Sen 
ve Türk Eğitim-Sen’in ek gösterge 
uygulamasına ilişkin talep ve öne-
rileri mutlak surette dikkate alın-
malı ve hazırlanacak taslak tüm 
memurların beklentilerine cevap 
verecek nitelikte geniş çerçeveli 
olmalıdır” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

9. Uluslararası Flüt Yarışması’nda ikinci olan Merve Başoğlu’nu tebrik eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, “Koruma altında yetiştirdiğimiz Merve Başoğlu kızımız ile bir kez daha gurur duydum” dedi

Konya’dan Fransa’ya 
uzanan başarı öyküsü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Fransa’nın Nice kentinde yapılan 
9. Uluslararası Flüt Yarışmasın’nda 
ikinci olan ve devlet koruması altın-
da yetişen Merve Başoğlu’nu tebrik 
etti. Merve Başoğlu’nun başarısı ile 
bir kez daha gurur duyduklarını an-
latan Bakan Selçuk, “Merve’yi canı 
gönülden tebrik ediyorum. Merve, 
uluslararası müzik yarışmalarında, 
yan flüt alanında aldığı dereceleri-
ne bir yenisini daha ekledi.’ dedi. 
Bakanlığın ve TOBB’un sağladı-
ğı burs ile Başoğlu’nun eğitimine 
2017 yılından bu yana Fransa’da 
devam ettiğini belirten Bakan Sel-
çuk, Merve’nin koruma altındaki ço-
cuklar için örnek bir isim olduğunu 
da belirtti. Selçuk; ‘Kızımıza verdiği 
destek ve inanç için Emine Erdoğan 
Hanımefendi’ye de ayrıca teşekkür 
etmek isterim. Merve’nin bu başa-
rısında Hanımefendinin etkisi çok 
büyük” diye konuştu. 

‘EMİNE ERDOĞAN SAYESİNDE 
HAYALLERİM GERÇEK OLUYOR’
Aldığı her derecenin müzik yol-

culuğunda kendisini motive ettiğini 
söyleyen Merve Başoğlu ise, kendi-
sini bu yolculuğunda destekleyenle-
re teşekkürlerini iletti. Başoğlu, ya-
rışma sonrası şunları söyledi: “Yan 
flütü ilk kez İlkokul öğretmenim ça-
larken görmüştüm. Görünüşü, du-
ruşu o kadar güzeldi ki çalmayı çok 
istedim. Sevgi Evleri açıldığında da 
ilk ben girmiştim. Yeteneğimi geliş-
tirmem için bana özel oda verildi ki 
bunu hiç unutamam. Biz dokuz kar-
deşiz, bu imkânı sağlamamız müm-
kün değildi. Bilkent Üniversitesi 
Müzik ve Sahne Sanatları Fakülte-
si’nde burslu okurken, Cumhurbaş-
kanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, 
hep hayalini kurduğum uluslararası 
standarttaki bir flütü bana hediye 
ederek çalışmalarıma büyük destek 
oldu. Yeni flütüm sayesinde müzik 
hocam Cem Önertürk ile yürüttüğü-
müz çalışmalarıma daha iyi motive 
oldum. Desteklendiğimi bilmek ve 
görmek beni çok mutlu etti. Bütün 
bu süreçte beni destekleyip yürek-

lendiren Bakanlığımıza ve eğitimi-
me katkı sağlayan TOBB’a çok te-
şekkür ediyorum. Çok çalışarak hem 
üzerimde emeği olan herkesi mutlu 
etmek hem de ülkemizi en iyi şekil-
de temsil ederek eğitimime devam 
etmek en büyük idealim.” 

KONYA’DAN FRANSA’YA 
BİR BAŞARI ÖYKÜSÜ 

Konya Çimento Güzel Sanatlar 
Lisesi’ni 2010’da kazanarak müzik 
eğitimine başlayan Başoğlu, öğret-
menlerinin teşvikiyle yan flüt çalma-
ya başladı. Liseyi birincilikle bitiren 
Başoğlu, 2014’te Bilkent Üniversi-
tesi Müzik ve Sahne Sanatları Fa-
kültesini tam burslu olarak kazandı. 
Müzik alanında birçok başarıya imza 
atan genç müzisyen, Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emi-
ne Erdoğan’ın başarısı için hediye 
ettiği yan flütle çalışmalarına dört 
elle sarıldı. Başoğlu, ‘ Travers La Flû-
te’ derneğinin düzenlediği ve dün-
yanın dört bir yanından müzisyen-
lerin katıldığı yarışmada, Berlin’de 
eğitim gören flütist arkadaşı Mutlu 
İşdar ile birlikte Joseph Haydn’ın 
flüt için bestelediği Echo ve Jindrich 
Feld’in iki flüt için bestelediği “duo 
concertant” isimli eserlerini icra 
etti. Fluttissimo Nice Festivali kap-
samında gerçekleştirilen yarışmada 
düet performansları büyük beğeni 
toplayan Başoğlu ve İşdar ikinciliğe 
layık görüldü. Merve Başoğlu geç-
tiğimiz yıl da solo performansla ka-
tıldığı aynı yarışmada birinci oldu. 

Yarışmanın jürisinde Fransa ‘dan 
Maxence Larrieu, Frankfurt’tan Sa-
rah Louvion, İsviçre’den Felix Ren-
ggli, Türkiye’den Didem Karakaya 
ve Sezin Alıcı ile Fransa’dan Michel 
Quagliozz yer aldı. 

KORUNMA ALTINDAKİ 
KARDEŞLERİ DE MÜZİSYEN 

Kendisinden küçük kardeşleri de 
Bakanlık kuruluşlarında korunma ve 
bakım altında yetişen Başoğlu’nun, 
Necmettin Erdoğan Üniversitesi’nde 
okuyan kardeşi Muhammet Başoğ-
lu piyano ve viyola çalıyor. Ankara 
Devlet Konservatuvarı’nda okuyan 
kardeşi Büşra Başoğlu de kontrbas 
eğitimi alıyor ve o da uluslararası 
yarışmalara hazırlanıyor.
n İHA

20 ayrı hırsızlık olayında 13 tutuklama 
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

- Bireysel Kombili 
- 2+1 100 m2 dairem ve 
asansörlü kapıcı dairesi 

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

NİĞMET USTA

Z-449

 

167 Kalem Gıda Malzemesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/48025
1-İdarenin
a) Adresi : HANAYBAŞI EVLİYALAR 9 42080 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3323228527 - 3323228526
c) Elektronik Posta Adresi : mevlanasevgievleri@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü için 167 kalem gıda 
   malzemesi alım
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Hizmet binası ambarı
c) Teslim tarihi : Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünün gıda ambarlarına 
   istenilen saat ve tarihte yüklenici tarafından teslim edilecektir. 
   Sözleşme süresi içerisinde 01/04/2019 - 31/12/2019 tarihleri 
   arasında pey der pey alınacaktır. (9 ay süreli )
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Hanaybaşı Mahallesi 
   Evliyalar Sokak No: 9 Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati : 08.03.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Konya 
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne bedeli ödendikten sonra Mevlana Çocuk Evleri Sitesi 
Müdürlüğünden alınabilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Mevlana Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü Hanaybaşı 
Mahallesi Evliyalar Sokak No: 9 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
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1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 
45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
2. İhale tarihi 21/02/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen salonunda 
yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen 
serbesttir.
-İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;
A-  Gerçek kişi olması halinde:
a) 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası, 
c) Noter tasdikli İmza beyannamesi,
d) Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
e) Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ), 
B-  Tüzel Kişi olması halinde:
a) 1 Adet dilekçe,
b) Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküsü,
e) Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü,
f) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2019 yılı-Tüzel kişi )
g) Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına ait belge,
h) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ),
C- İsteklerin Ortak Girişim Olması Halinde:
a) Ortak girişim olması halinde tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış 
ortaklık sözleşmesi ve A ve B bendinde belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.,
b) A,B,C bentlerinde istenilen belgeler asılları veya noter tasdikli suretleri olması zorunludur.
c) İhale saatinden iki saat öncesine kadar geçici teminat ile birlikte yukarıdaki belgeleri Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğüne getiren herkes ihaleye iştirak edebilir.
d) Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. 
e) Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
3- Arsa Bedellerinin Ödeme Şekli:
a) Satış bedelinin %25 ‘lik kısmı ihale onayının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde, kalan  
ödemeleri  aşağıdaki listede belirtildiği şekilde ödenecektir.  (K.D.V. den muaftır.) 
İlan olunur.

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 938948

MAHALLE ADA PARSEL M² GEÇİCİ TEMİNAT MUHAMMEN BEDEL NİTELİĞİ İMAR DURUMU MEVKİİ ÖDEME ŞEKLİ
SİLLE 28617 1 1,539.00 10,650.00 355,000.00 ARSA mesken 2 kat PARSANA %25 Peşin kalan miktar 6 eşit taksit
SİLLE 28617 5 600 4,200.00 140,000.00 ARSA mesken 2 kat PARSANA %25 Peşin kalan miktar 6 eşit taksit
SİLLE 22217 5 551 3,900.00 130,000.00 ARSA mesken 2 kat PARSANA %25 Peşin kalan miktar 6 eşit taksit
SİLLE 28614 1 1,186.00 7,200.00 240,000.00 ARSA mesken 2 kat PARSANA %25 Peşin kalan miktar 6 eşit taksit
SİLLE 28635 1 1515 10,500.00 350,000.00 ARSA mesken 2 kat PARSANA %25 Peşin kalan miktar 6 eşit taksit
SİLLE 28659 9 684 4,800.00 160,000.00 ARSA mesken 2 kat PARSANA %25 Peşin kalan miktar 6 eşit taksit
DİKİLİTAŞ 18962 6 4,145.02 48,000.00 1,600,000.00 ARSA mesken E:1.27 Taks: 0.30 KOSOVA %25 Peşin kalan miktar 12 eşit taksit

Karapınarlılar Bakan Murat
Kurum’a teşekkür etti

Kulu Belediye Başkan Adayı 
Galip Polat vatandaşla buluştu

Konya Karapınarlılar Derneği 
(KARDER) Başkanı Fikret Danış, 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’a teşekkür etti. Bakan Ku-
rum, Konya’da faaliyet gösteren 
derneklerine 240 metrekare bina 
tahsis edildiğini söyledi. 

Karapınar Belediye Meclis 
toplantısında Belediye Başkanı 

Mehmet Yaka ile görüşen KAR-
DER Başkanı Danış, önümüzdeki 
günlerde yeni binalarına taşına-
caklarını söyledi. Dernek Başkanı 
Danış, “Ekim ayında Karapınarlı 
Bakan Kurum’a sorunumuzu ilet-
tik. Kendisi bu konuda bize destek 
verdi. Belediye Meclis toplantısın-
da binası tarafımıza tahsis edilece-

ği ve bütün prosedürlerin yapıldığı 
kaydedildi. Konya Şato Form mev-
kisinde 4 odalı ve 240 metre kare 
daire tarafımıza verildi. 

Bakanımız Kurum ile Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka ve mec-
lis üyelerine teşekkür ediyorum.” 
dedi.
n AA

Kulu Belediye Başkan adayı 
Galip Polat, “Yarım saatte aldığım 
adaylık kararında vatandaşın kat-
kısı çok büyük” dedi. 

Düzenlediği toplantıda seçil-
mesi halinde ilçede yapacaklarını 
anlatan başkan adayı Polat, “Ko-
num olarak ülkemizin çok iyi ye-
rinde bulunan ilçemizin çok daha 

iyi yerlerde olması gerek bizde 
bunun için çalışacağız, başkanlık 
dönemimizde haftanın üç günü 
vatandaşlarımızla beraber olaca-
ğız sorunları anında halletme yo-
luna gideceğiz. 

Sosyal ve kültürel belediye-
cilik adına her şeyi yapacağız.” 
dedi. Yaklaşık 2 buçuk saat sü-

ren toplantı soru cevap şeklinde 
devam etti. Öte yandan seçim 
çalışmalarını sürdüren diğer aday 
KUGİAD Başkanı İsa Çakmak da, 
“Temennimiz birlik ve beraberlik 
içerisinde kavgasız bir seçim geçi-
rilmesini istiyoruz, kazananın Kulu 
olmasını istiyoruz.” diye konuştu.
n AA

FETÖ’nün ‘mahrem 
imamlarına’ operasyon

Konya merkezli 28 ilde, Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Dev-
let Yapılanması’na (FETÖ/PDY) 
yönelik soruşturma kapsamında, 
örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine 
(TSK) yerleştirdiği askeri persone-
le “mahrem imamlık” yaptıkları 
iddiasıyla haklarında gözaltı kararı 
çıkarılan 50 zanlıdan 10’u daha ya-
kalandı.

Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında, daha önce gözaltına 
alınan örgüt mensubu askeri per-
sonel ve bu personele “mahrem 
imamlık” yaptığı tespit edilen kişi-
lerin verdiği ifadeler doğrultusun-
da belirlenen 50 şüpheliden 10’u 

daha gözaltına alındı.
Böylece gözaltına alınanların 

sayısı 26’ya yükseldi. Adreslerin-
de bulunamayan 24 şüphelinin 
yakalanmasına yönelik çalışmalar 
devam ediyor. Konya merkezli 28 
ilde, FETÖ/PDY’ye yönelik soruş-
turma kapsamında dün, örgütün 
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) 
yerleştirdiği askeri personele 
“mahrem imamlık” yaptıkları id-
diasıyla 50 şüpheli hakkında yaka-
lama kararı çıkarılmıştı. İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Şubesi ekiple-
rince düzenlenen operasyon kap-
samında, şüphelilerden 16’sı gö-
zaltına alınmıştı. n AA

Otomobil şarampole
devrildi: 2’si ağır 5 yaralı

Ilgın’da otomobilin şarampole 
devrilmesi sonucu 2’si ağır 5 kişi 
yaralandı. Suriye uyruklu Ahmet 
Muhammet El Buneyya idaresin-
deki 42 MA 2312 plakalı otomobil, 
Ilgın Meslek Yüksek Okulu önün-
deki kavşakta şarampole devrildi. 
Kazada, sürücü ile araçtaki Suriyeli 
Uveyd Ahmed, Hamed Ahmed ve 

2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay 
yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta 
sıkışan 2 kişiyi yaklaşık bir saatlik 
çalışma sonucu çıkardı. Ambu-
lanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Dev-
let Hastanesine kaldırılan yaralı-
lardan 2’sinin hayati tehlikesinin 
bulunduğu öğrenildi.
n AA

Bebeğini boğarak öldürdüğünü iddia ettiği arkadaşını 7 yerinden bıçaklayıp öldüren Azerbaycan 
uyruklu anneye, tahrik ve iyi hal indirimi de yapılarak 16 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Bebeği öldürülen
anneye ceza indirimi

9 aylık bebeğini boğduğunu 
iddia ettiği arkadaşı Ümit Göker’i 
(34), 7 yerinden bıçaklayarak öl-
düren Azerbaycan uyruklu Aysel 
Eshme (28) ‘tasarlayarak öldürme’ 
suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası 
istemiyle yargılandığı davada ‘tahrik 
ve iyi hal’ indirimiyle 16 yıl 8 ay ha-
pis cezasına çarptırıldı.

Olay, 1 Aralık 2017 günü Sel-
çuklu ilçesi Bosna Hersek Mahal-
lesi’ndeki Selçuk Üniversitesi’nin 
kampüs girişinde meydana gel-
di. Barda çalışan Azeri Aysel Eshme, 
eşi M.E.’den (39) olay tarihinden 2 
yıl önce boşandı ancak çift, birlik-
te yaşamaya devam etti. Çiftin bu 
birliktelikten Emir ismini verdikle-
ri oğulları dünyaya geldi. Eshme, 
olaydan yaklaşık 2 ay önce, M.E.’yi 

terk edip, Ümit Göker ile yaşamaya 
başladı. Olay gecesi de boşandığı 
eşinden olan 9 aylık Emir’i sevgili-
si Göker’e bırakarak, çalıştığı bara 
gitti. Göker, gece yarısı Emir’i ka-
nepeden düştüğünü ileri sürerek, 
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 
götürdü. Minik Emir, hayati tehlike-
si olduğu için yoğun bakım ünitesin-
de tedavi altına alındı. Doktorların, 
şüphelenip, hastane polisine yaptığı 
ihbar üzerine Ümit Göker, gözaltına 
alındı. Polis merkezindeki sorgusu-
nun ardından adliyeye sevk edilen 
Göker, adli kontrol kararıyla serbest 
bırakıldı. Anne Aysel Eshme, has-
taneye çocuğunu görmeye gittiğin-
de Ümit Göker’i de çağırdı. Eshme, 
burada Göker’e çocuğunun nasıl bu 
hale geldiğini sordu. Oğlunun nefes-

siz kaldığını öğrenen Aysel Eshme, 
yanında getirdiği bıçakla yaklaşık 50 
metre kovaladığı Ümit Göker’i 7 ye-
rinden bıçaklayarak, öldürdü.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE
Konya 1’inci Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde ‘tasarlayarak kasten öl-
dürme’ suçundan yargılanan Aysel 
Eshme, davanın dün yapılan 6’ncı 
duruşmasına tutuklu bulundu-
ğu Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumu’ndan, SEGBİS ile katıldı. 
Duruşmada Adli Tıp Kurumu Baş-
kanlığı’ndan gönderilen ve tutuklu 
annenin akıl sağlığının yerinde oldu-
ğu ile cezai ehliyetinin tam olduğu-
nu bildiren rapor okundu.  Cumhuri-
yet savcısı da mütalaasında; sanığın, 
oğlunun ölümünden Ümit Göker’i 
sorumlu tutarak, öldürmek maksa-

dıyla büyük bir bıçağı yanına aldığı-
nı, maktulü telefonla arayarak olay 
yerine çağırdığını, içinde bulunduğu 
haksız tahrikin etkisi altında kalarak  
‘tasarlayarak öldürme’ suçunu işle-
diğini bildirerek, 24 yıl hapis cezası 
verilmesini talep etti.

HAKSIZ TAHRİKLE 
CEZASI 16 YILA İNDİRİLDİ  

Son sözü sorulan Aysel Eshme 
ise “Ben insanlara zarar verebilecek 
biri değilim. Beraatimi talep ediyo-
rum” dedi. Mahkeme heyeti, Aysel 
Eshme’yi önce ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezasına  çarptırdı. Ar-
dından cezayı, ‘suçu tahrik altında 
işlediğine’ kanaat getirerek, 20 yıla 
indirdi. ‘İyi hal’ indirimi de yaparak, 
16 yıl 8 aya düşürdü. 
n DHA



117 ŞUBAT 2019HABER 

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ sloganıyla 2019 yılı ‘Yayaya Öncelikli Trafik Yılı’ olarak 
ilan edildi. Bu kapsamda yayaların trafikte öncelikli olduğunu göstermeye yönelik çeşitli farkındalık etkinlikleri yapılıyor

Trafikte yaya ayrıcalığı!

Konya’nın merkez ve ilçeleri-
nin tamamında belirli noktalar-
daki yaya geçitlerinde ve işaret 
levhası bulunan kavşaklarda ya-
yaların öncelikli olduğu hususu-
na dikkat çekilerek, yaya önceliği 
konusunda sürücüler uyarıldı. 
Okul önlerinde öğrencilere uy-
gulamalı olarak eğitim verilirken, 
bilgilendirici broşürler, sınıflar-
daki öğrencilere ve sürücülere 
dağıtıldı. 

‘ÖNCELİK HER ZAMAN 
YAYALARIN OLMALI’

Seydişehir ilçesinde trafikte 
yaya önceliği bilincinin oluşturul-
ması amacıyla ilçe Kaymakamı 
Aydın Erdoğan trafik uygulama-
sına katıldı. Seydişehir Atatürk 
Caddesi Merkez ilkokulu önün-
de, ışıksız yaya geçidinde yayalar 
için Kaymakam Erdoğan’ın yanı 
sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe 
Jandarma Komutanı ve sivil top-
lum kuruluşları temsilcilerinin 
katıldığı farkındalık uygulama-
sı yapıldı. Uygulamaya katılan 
İlçe Kaymakamı Aydın Erdoğan, 
“Trafik ışıklarının, polisinin ol-
madığı yerde yayalara öncelik 
verilmesi gerektiğini, sürücüler-
de öncelik bilincinin oluşturul-
ması amacıyla İçişleri Bakanlı-
ğının ‘Öncelik Hayatın, Öncelik 
Yayanın’ uygulamasının yapıyo-
ruz.” dedi. Atatürk Caddesi’nden 
geçen araçları durdurarak sürü-
cülere yeni uygulama hakkında 
bilgi veren Kaymakam Erdoğan, 
sürücülerden trafik ışıklarının ol-
madığı okul önlerinde ve kavşak-
larda, yaya geçitlerinde kurallara 
uymayanlara ciddi para cezaları 
verileceğini de dile getirdi.

ÖĞRENCİLER YAYA GEÇİTİ 
KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLDİ

Yalıhüyük Ortaokuluna gelen 
Jandarma ve Polis trafik ekiple-
ri önce öğrencilere, daha sonra 

ilçe merkezinde bulunan kıraat-
hanelere giderek vatandaşlara 
trafikte yaya bilincinin oluştur-
mak için broşür dağıttı. Görevli 
Polis Memuru Mehmet Günte-
mur, “Zaten trafik kanununda, 
yaya geçitlerine yaya adım attığı 
anda araçlar durmak zorunda, 
buradan bütün şoförlerimizden 
rica ediyorum yayalara öncelik 
tanıyın. Herkese kazasız güzel 
günler diliyorum.” dedi.  Trafik-
te yaya bilincinin oluşturulması 
projesine İlçe Jandarma Komu-
tanı Hakan Doğan, İlçe Emniyet 
Amiri Ömer Sevsarı, İlçe Yazı iş-
leri Müdürü Ahmet İhsan Kaya, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan 
Balaban da katıldı. 

SÜRÜCÜLERE YAYA ÖNCELİĞİ 
UYGULAMASI YAPILDI

Karapınar’da yaya geçitleri-
nin fark edilmesi, kullanılması 
ve yayalara öncelik verilmesi için 
başlatılan “Öncelik Hayatın Ön-
celik Yayanın” uygulaması baş-
ladı. İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı trafik ekipleri Karapınar 
Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 
önündeki yaya geçidi üzerinde 
araçları durdurarak sürücüle-
re broşür dağıttı. İlçe Emniyet 
Müdürü Mehmet Akbaba’nın da 
katıldığı uygulamada durduru-
lan sürücülere projenin önemini 
anlatan çeşitli broşürler verdi. 
İlçe Emniyet Müdürü Akbaba, 
sürücülerden projeye uymalarını 
isteyerek, “Bizler hem sürücüyüz 
aynı zamanda birer yayayız. Bu 
nedenle çocuklarımızın ve vatan-
daşlarımızın güvenliği için yaya 
öncelikli trafik uygulamasına 
önem vermelerini istiyoruz. Ön-
celik hayatın öncelik yayaların.” 
dedi. 
‘OKUL VARSA HIZINIZI AZALTIN’

Beyşehir’de trafikte yaya ön-
celiği bilincinin oluşturulması 

amacıyla düzenlenen trafik far-
kındalık uygulamasına İlçe Kay-
makamı Yusuf Özdemir de ka-
tıldı. Kaymakam Özdemir, trafik 
polisleri ve öğrencilerle birlikte 
sürücülere bilgilendirme broşü-
rü dağıttı. Trafikte yaya önceliği 
bilincinin oluşturulması amacıyla 
düzenlenen trafik farkındalık uy-
gulamasına takılan sürücülere, 
trafik ekipleri önce bilgilendirme 
broşürü verdi, ardından lokum 
ve bisküvi ikram etti. Antalya 
Caddesi, Türk Telekom kavşa-
ğında yapılan uygulamaya Bey-
şehir Belediye Başkan Yardımcı-
sı Halim Gümüşel, İlçe Emniyet 
Müdürü Salih Erdem, İlçe Jan-
darma Komutanı Binbaşı Yalçın 
Urlu, daire amirleri, trafik ekiple-
ri ve öğrenciler katıldı.

Uygulamaya katılan Kayma-
kam Özdemir, söz konusu proje 
hakkında şunları söyledi: “Özel-
likle şoförlük yapan kişilerin araç 

kullanım esnasında okul önlerin-
de, yaya geçitlerinde veya kav-
şak noktalarında hızlarını azaltıp 
yayalara öncelik vererek trafik 
akışını daha güvenli sağlamak 
amaçlanmaktadır. Yaya ölüm-
lerinin oldukça yüksek oranda 
gerçekleştiğini biliyoruz. Dolayı-
sıyla bu gün burada öğrencile-
rimizle ve kurum amirlerimizle 
beraber bir farkındalık yaratarak 
şoför arkadaşlara öncelikli ola-
rak yolun yayada olduğunu yani 
belirlenmiş anlamda yayada ol-
duğunu izah etmek için bu pro-
jeye bakanlığımızın emri olarak 
katkı sağlamış olduk. Devletimi-
zin tüm unsurları ile farkındalık 
eyleminde olduğunu göstermek 
amacıyla bugün hep beraber bu-
radayız.”

Uygulama kapsamında dur-
durulan araçların sürücüleri-
ne, trafik ekipleri ve öğrenciler, 
kavşaklara ve yaya geçitlerine 

yaklaşırken yaya geçiyorsa ilk 
geçit hakkının onlara verileceği-
ni anlatan bilgilendirme broşürü 
verdi.

SÜRÜCÜLERE UYGULAMANIN 
ÖNEMİ ANLATILDI

Yunak Kaymakamlığı tara-
fından trafikte yaya önceliği bi-
lincinin oluşturulması ve yaya 
geçitlerinin kullanımını yaygın-
laştırılması amacı ile “Öncelik 
Hayatın, Öncelik Yayanın” sloga-
nıyla polis ve Jandarma ekipleri 
ilçede trafik uygulaması yaptı. 
Yunak Hükümet Caddesi Kent 
Meydanı’nda gerçekleştirilen 
trafik uygulamasında, Yunak 
Kaymakamı Mehmet Erdem Ak-
bulut beraberinde, Yunak Bele-
diye Başkanı Abdullah Emre De-
mirhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Barbaros Topaloğlu, İlçe Jandar-
ma Komutanı Adem Güneş sü-
rücülere yayalara yol verecekleri 
yeni uygulama hakkında bilgi 

verdi.
Daha sonra Yunak Kayma-

kamı Mehmet Erdem Akbulut 
ve beraberindekiler yaya yolun-
dan geçerek sürücüler üzerinde 
farkındalık oluşturmaya çalıştı, 
durduralan sürücülere uygula-
manın önemini anlatan broşürler 
dağıttı. Kaymakam Akbulut, va-
tandaşlardan uygulamaya has-
sasiyet göstermelerini isteyerek, 
“Vatandaşlarımızdan bu konuda 
beklentimiz daha duyarlı olma-
ları, hassas olmaları ve yayalara 
öncelik vermeleridir. İnşallah 
tüm ülkede olduğu gibi ilçemiz-
de de önemli bir şekilde uygula-
maya devam edeceğiz. İlçemizde 
bu duyarlılığı oluşturacağız. Va-
tandaşlarımızda isteğimiz şudur, 
Mutlaka bu uygulamaya uysun-
lar. Çünkü biz hem sürücüyüz 
aynı zamanda her birimiz birer 
yayayız. Bu manada çocuklarımı-
zın güvenliği için vatandaşların 
güvenliği için yaya öncelikli trafik 
uygulamasına önem versinler. 
Tüm vatandaşlarımızdan beklen-
timiz budur.” diye konuştu.

ILGIN KAYMAKAMI 
KADIOĞLU ETKİNLİĞE KATILDI
Ilgın’da yaya geçitlerinin fark 

edilmesi, kullanılması ve yaya-
lara öncelik verilmesi için baş-
latılan “Öncelik Hayatın Öncelik 
Yayanın” uygulaması başlatıldı. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı 
trafik ekipleri Kaplıca kavşağı ve 
Endüstri Meslek Lisesi önündeki 
yaya geçidi üzerinde araçları dur-
durarak sürücülere broşür verdi. 
İlçe Kaymamı Fatih Kadiroğlu da 
katıldığı uygulamada durduru-
lan sürücülere projenin önemini 
anlatan çeşitli broşürler dağıttı. 
Polis ekipleri, sürücülere, yaya 
geçidinden geçerken yavaşlama-
ları konusunda çeşitli telkinlerde 
bulundu. n AA
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Akşehir Belediyesi farkındalığı artırmaya çalışıyor
Akşehir Belediyesi, Akşehir 

Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan 
‘Toplum Tabanlı Kanser Tarama 
İşbirliği Protokolü’ ile, vatan-
daşların kanser taramalarında 
farkındalığını artırmak ve sağlık 
hizmetlerine ulaşımını kolaylaş-
tırmayı hedefliyor. 

Bu kapsamda 30 Ocak tari-
hinde Akşehir Belediyesi ile Ak-
şehir Sağlık Müdürlüğü arasında 
protokol imzalandı. 

Konuyla ilgili bilgi veren 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, belediyeciliğin sadece 
yol, kaldırım yapmaktan ibaret 
olmadığına değinerek, belediye-
lerin insanın doğumundan ölü-
müne kadar her alanda hizmet 
verdiğini belirtti. Başkan Akka-
ya, “Belediyemiz ile Akşehir İlçe 
Sağlık Müdürlüğümüz arasında 
Toplum Tabanlı Kanser Tara-

ma İşbirliği Protokolü imzalayıp, 
değerli hemşehrilerimizin kan-
ser taramalarında farkındalığını 
artırmak ve sağlık hizmetlerine 
ulaşımını kolaylaştırmayı he-
defliyoruz. Bu kapsamda Şubat 
ayından itibaren merkezden 
uzak mahallelerimizdeki kanser 
tarama hedef nüfusuna dahil 
olan hanım kardeşlerimizin Ak-
şehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağ-
lıklı Hayat Merkezi ve Akşehir 
Devlet Hastanesinde taramala-
rının yapılabilmesi için Belediye-
miz tarafından ulaşımlarını sağlı-
yoruz. Amacımız sağlık alanında 
da hemşehrilerimizin en iyi hiz-
meti alabilmesidir” ifadelerini 
kullandı. 

Yapılan protokol gereğince 
merkeze uzak mahallelerdeki 
30-65 yaş arası kadınlar HPV 
DNA Testi (rahim ağzı kanser 

taraması), 40-69 yaş arası ka-
dınlarda mamografi çekimi için 
Akşehir Belediyesi tarafından 
sağlanan araçlarla gerekli sağlık 
kurumlarına taşınacak. Taraması 
ve testleri yapılan kadınlar daha 
sonra yine Akşehir Belediyesi ta-
rafından sağlanan araçla tekrar 
mahallelerine bırakılacak. 

Bu kapsamda ilk olarak Çam-
lı Mahallesinden 12 kadın gerekli 
taramalar ve testler için Akşehir 
Belediyesinin sağladığı araçla 
mahallelerinden alınıp İlçe Sağ-
lık Müdürlüğü ve Akşehir Devlet 
Hastanesindeki gerekli tahlil ve 
taramalarının ardından tekrar 
araçla mahallelerine bırakıldı. 
Yapılan protokol gereğince haf-
tada en az 1 gün olmak üzere 20 
vatandaşın taramasının yapılma-
sı hedeflenmekte.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği Cimri, Konyalı tiyatro se-
verlerden yoğun ilgi gördü. Şehir Tiyatrosu oyuncularının performansı ayakta alkışlandı

Cimri, sanatseverlerin 
beğenisini kazandı

Konya Büyükşehir Belediye-
si Şehir Tiyatrosu’nun sahnelediği 
Fransız Komedi Yazarı Moliere’in 
ünlü eseri Cimri, Konyalı tiyatro 
severlerden yoğun ilgi gördü. Tüm 
koltukların dolu olduğu salonda Şe-
hir Tiyatrosu oyuncularının perfor-
mansı ayakta alkışlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu tarafından hazır-
lanan Ünlü Fransız Komedi Yazarı 
Moliere’in Cimri adlı oyunu izle-
yiciyle buluştu. Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gösterime giren oyu-
nun ilk gösterimi, Konyalı sanat-
severler tarafından büyük bir ilgi 
gördü. Yönetmenliğini Umut Top-
rak’ın yaptığı, Şehir tiyatrosu oyun-
cularının büyük bir ustalıkla seyirci 
karşısına çıktığı Cimri oyununda 
günümüze dönük atıflar, seyirci 
tarafından büyük alkış aldı. İlk kez 
Moliere tarafından 1668 yılında 
yazılan Cimri tiyatro oyunu, Harpa-
gon’un şahsında cimri bir adamın 
düştüğü gülünç durumlar, sergile-
diği tuhaf davranışlar ve bunlardan 
çıkarılacak dersleri anlatıyor. Oyun, 
11, 12, 18 ve 19 Şubat tarihlerinde 
de Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
sanatseverlerle buluşacak. 

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ OYUNLAR 
ŞUBAT AYINDA DEVAM EDECEK 
Konyalı tiyatro severler, Şubat 

ayında da tiyatroya doyacak. Bu 
kapsamda “Babaannemin Çantası” 
oyunu 9 Şubat’ta, “Hay Aksi” oyunu 
8-9 Şubat’ta seyircisiyle buluşur-
ken; “Bir Teyyareci Vecihi Hürkuş” 
oyunu 22-23 Şubat tarihlerinde 
sahnelenecek. “Amak-ı Hayal” 25-
26 Şubat’ta Konyalı sanatseverlerin 
beğenisine bir kez daha sunulurken, 
bir çocuk oyunu olan “Kuyudaki As-
lan” oyunu ise 28 Şubat’ta sahnele-

necek. 
BİLET SATIŞ NOKTALARI 

Konyalı sanatseverler tiyatro 
biletlerini; Mevlana Kültür Merke-

zi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya 
Tren Garı’nın karşısındaki Kültür 
A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye 
Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür 

A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.
konyakultur.com adresinden satın 
alabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Gençler Başkan Oğuz’la buluştu

Çumra’da eğitim gören gençler 
Çumra Belediye Başkanı Dr.Meh-
met Oğuz’la Çumra Belediyesi Sul-
tan Abdülhamid Han Bilgehane-
sinde bir araya geldi. 2014 Mahalli 
idareler seçimlerinden sonra İlçeye 
ve Gençlere kazandırılan yatırımlar 
ve hizmetlerden dolayı Çumra’lı 
gençler Başkan Oğuz’a teşekkür 
etti. 

Başkan Oğuz; 2014 öncesi 
Okullardan sonra sizlere bir araya 
gelebileceğimiz beraber ders çalı-
şıp faaliyet yapabileceğimiz yerler 

yoktu yıl 2019 oldu Mevla’ya hamd 
olsun yeni bir çok tesis kazandırıla-
rak sizlerle farklı farklı mekanlarda 
bir araya gelip faaliyetlerimizi ya-
pabilir hale geldik. Şuan içerisinde 
bulunduğumuz alan ise 1939 yılın-
da halk evi olarak yapılmış ancak 
20 yıla yakındır atıl bir durumda 
olan yerdi tadilatı yenilemesi yapıl-
dı ve Allah binlerce kez razı olsun 
İlçemize bir çok hizmeti olan bizim 
kahramanımız bizim Sultanımız 
Abdülhamid Han’ın ismini taşıyan 
sizlerin emrinde olan Bilgehane 

haline geldi. Gençlik merkezimiz-
de şuan 150 evladımız haftasonu 
eğitim görüyor inşallah bu sayılar 
çok daha fazla rakamlara ulaşacak 
Gençlik Merkezimiz tamamlandı, 
Sentetik Sahamız ve 21 Halısaha-
mız tamamlandı, Stadyumumuz 
içerisinde 4 tane salonla tamam-
lanmak üzere, 8 Yeni okulumuz 
tamamlanıyor 4 tanesi eğitime 
başladı az önce aylık meclisimizde 
yine aldığımız bir kararla 10 bin m² 
yeni bir arsa  satın aldık Fen Lisesi 
alanımızı genişletmiş olduk. Genç-

lerimizin okullardan sonra 2. Ad-
reslerini 3. Adreslerini oluşturduk 
ve adreslerle derslerini çalışabile-
cekleri, sporlarını yapabilecekleri, 
sohbetlerini yapabilecekleri yerle-
rimizi artık var. 

Düzenlenen program sonunda 
Gençlik meclisi tarafından düzen-
lenen sportif etkinliklerde dereceye 
giren öğrenciler ödüllerini aldılar. 
Gençler Başkan Oğuz’a teşekkür 
ederek sevgi gösterileriyle progra-
mı sonlandırdılar.
n HABER MERKEZİ

İnsan hata yapma 
eğilimine göre yaratıl-
mıştır. Hata yapmak 
fıtrata uygun hareket 
etmek anlamına gelmek-
tedir. Hata yapmak bir 
kusur değildir. İnsanın 
doğasında olan bir özel-
liktir. Hata yapmak, insa-
na kusursuz olmadığını, 
mükemmel olmadığını 
hatırlatmaktadır.

İnsanların sürekli 
hata yapması kabul edilemez. Fakat 
hata yapmak insana aittir. Hata bilme-
den yapılır. Bu nedenle hata yapmak 
ile yanlış yapmak arasında fark vardır. 
Hata bilmeden, yanlış bilerek yapılır. 
İnsanoğlu hata yapmaya meyilli olarak 
yaratılmıştır.  Bu fıtratı kabul etmek ge-
rekir.

Bir hata yapan kişiye dünyanın 
sonuymuş gibi davranmak ve onun 
kalbini kırmak doğru değildir. Biraz 
anlayışlı olmak ve insanları tanımak, 
insanlara fırsat ve şans vermek gerekir. 
Atalarımız, kendi hayatlarında bunu 
çok iyi gözlemlemişlerdir. Bu nedenle 
hatsız kul olmaz diyerek genel geçer bir 
söz dile getirmişlerdir.

İnsanlar hata yapmaktan korkma-
malıdır. Hata yapmak insanları tecrübe 
sahibi yapar. İnsanlar hatalarından 
ders çıkarmalıdır. İnsanların hataların-
dan ders almaları gerekir. Hata yapmak 
şansının herkese verilmesi gerekir.Ay-
rıca bu insanların kendilerini tanımaları 
anlamına da gelmektedir.

İnsanları hata yapan bir varlık ola-
rak kabul etmek onların eksik olduğu 
anlamına gelmez. Hata insanın var-
lığından bir parçadır. İnsan beşerdir, 
şaşar. Bu nedenle insanlara değer ver-
mek, sabırlı olmak gerekir. Hatalar biz 
perçinler, güçlendirir.

Hiçbir insan kusursuz değildir. 
Dünyanın en iyi, en bilgili, en ahlaklı, 
en zengin kişilerin bile yaptığı yanlışlar, 
hatalar vardır.

Allah, insana nefis denilen şeyi 

vermiştir. Nefis ise, 
insanların dürtüleri ile 
hareket etmesine sebep 
olur.

 Ne olursa olsun 
hepimiz insanız. Hepi-
mizin zaafları, duyguları, 
çıkarlar ve değerleri var. 
Zaman zaman duygu-
larımıza kapılarak kendi 
nefsimiz için olmadık 
şeyler yapabiliriz. Allah’ın 

en sevgili kulları şüphesiz 
ki peygamberlerdir. 

Kuran’ı incelediğimizde, pey-
gamberlerin bile zaman zaman hata 
yaptıklarını hatta günah işlediklerini 
görebiliyoruz. Örneğin mertebesi en 
yüksek peygamberlerden biri olan Hz. 
Musa bile cinayet işlemiş, bir adamın 
canına kıymıştır; ancak sonra pişman 
olarak tövbe etmiş ve tövbesi Allah ta-
rafından kabul edilmiştir. 

Peygamberler bile hata yapabilir-
ken, biz sıradan insanların hata yapma-
ması, kusursuz olması, günahlardan 
tamamen arınık olması mümkün mü-
dür? Orhan Gencebay ünlü şarkısında 
‘’Hatasız kul olmaz, hatamla sev beni.’’ 
diyerek bunu bir kez daha vurgulama-
ya çalışmıştır. evet, hatasız kul olmaz, 
bunu bilmek ve huna göre insanlara 
yaklaşmak gerek. İnsanları o hataları ile 
kabullenip, o hataları ile sevmek, onlar-
la dost olmak gerek. Gül bile dikensiz 
değildir. Nitekim onu koklayıp tutmak 
isteyenler, ellerine batacak iğneleri de 
kabullenmek zorundadır. Hatasız, gü-
nahsız olan tek varlıklar, meleklerdir. 
Onların da hatasız veya günahsız olma-
sı tamamen Allah’ın emrinden kaynak-
lanmaktadır. Bizdeki nefis onlarda bu-
lunsaydı, elbette ki onlar da insanoğlu 
gibi ziyana düşecek, çeşitli hatalar 
yapacaklardı. Çevremizdeki insanları 
hataları ile kabul ettiğimizde mutlu ola-
biliriz. Elmanın sapı var, armudun çöpü 
var düşüncesini benimseyerek herkes-
te bir kusur bulmaya kalkarsak dostsuz 
ve yalnız kalmaya mahkum oluruz. 

HATASIZ KUL OLMAZ

Tes-İş Konya Şube Başkanı 
Behçet Şenbilir, “2019 Ocak ayı 
istatistikliklerine göre Tes-İş sendi-
kası yüzde 26.04 olan örgütlenme 
oranı ile Türk-İş’e bağlı sendikalar 
arasındaki birinciliğini sürdürüyor. 
Ocak 2019 ayında 405 enerji iş-
çisini daha Tes-İş ailesine kazan-
dırarak; toplamda 61 bin 32 üyesi 
ile büyüyen ve üye sayısını artıran 
sendikalar arasında yer almıştır” 
dedi.  6356 Sayılı Sendikalar ve 
Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ge-
reğince; “İşkollarındaki İşçi Sayı-
ları ve Sendikaların Üye Sayılarına 
İlişkin 2019 Ocak Ayı İstatistik-
leri Hakkında Tebliğ” yayınlandı. 
Yayınlanan tebliği değerlendiren 
Tes-İş Konya Behçet Şenbilir; “Ya-
yınlanan istatistiklere göre Türki-
ye’deki toplam sendikalı işçi sayısı 
1.859.038ve ülke genelinde sendi-
kalaşma oranı yüzde 13.86’dır. Bu 
istatistikteki rakamlar gösteriyor 
ki sendikalaşma oranı çok düşük 
gözükmektedir. Bağlı olduğumuz 
konfederasyonumuz Türk-İş, 975 
bin 300 üyesi ile sendikalı toplam 
işçi sayısının yarıdan fazlasını tem-
sil etmektedir. Diğer tüm konfe-
derasyonların ve bağımsızların 
toplamından daha yüksek sayıda 
üyesi ile Türkiye’nin en büyük işçi 
örgütüdür. Türk-İş Konfederasyo-

nu çatısı altında sendikal faaliyetini 
sürdüren TES-İŞ, yüzde 26.04 olan 
örgütlenme oranı ile Türk-İş’e bağ-
lı sendikalar arasındaki birinciliğini 
korumaktadır. Üye sayısını dikka-
te aldığımızda ise beşinci büyük 
sendika konumundadır. Temmuz 
2018 tarihinde enerji işkolunda ça-
lışan işçi sayısı 248.051 iken, Ocak 
2019’da bu rakam 234 bin 455 
olmuştur. Sendikamız, Temmuz 
2018 ile karşılaştırıldığında 405 
enerji işçisi kardeşimizi daha Tes-
İş ailesine kazandırarak; toplamda 
61.032 üyesi ile büyüyen ve üye 
sayısını artıran sendikalar arasında 
yer almıştır. Emeği geçenlere te-
şekkür ederiz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Tes-İş örgütlenme
oranında birinci oldu

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA



7 ŞUBAT 2019 13HABER

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Hüseyin SEZEN’in

babası Üyemiz Serbest Muhasebeci 

Mehmet SEZEN’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 942364  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Herkes gülücükleriyle etrafı bir 
güneş misali aydınlatıyor. Ben ise 
bir kenarda içimde bastıramadığım 
duygularımla, mekik dokuyorum. Ak-
lımdaki soruları bu küçük bedenimle 
cevaplamam çok zor... Yaşadıklarım 
bana birkaç beden büyük... Elimde bir 
poşet... Diğer çocuklarınki gibi çikolata 
ve şekerlerle dolu değil. Sadece peçete 
var içinde... Ağladığımda gözlerimi bile 
silemeyeceğim kadar değerli peçete-
ler…

Suskun gözlerim, içime akıtıyor 
gözyaşlarımı… Gökyüzüne haykırmak 
istiyorum. “Neden diğer çocuklar gibi 
olamıyorum?” diye. Dünya bize neden 
adaletsiz davranıyor? Herkesin beni 
gördüğünde bir canavar görmüş gibi 
gözlerini yere eğip, uzaklaşmaları beni 
çok üzüyor. Ben ister miydim bir ek-
mek parası için onlarca kişinin peşinde 

gezmeyi? Yalvaran gözlerle baktığım 
herkes beni “yok kardeşim” diyerek bir 
kenara itiyor. 

Bazıları acıyorlar bana, o gözle-
rinde ki duyguyu hissedebiliyorum, 
görebiliyorum. İlk başlarda çok utanı-
yordum.  Ama bu gözler, küçümseyici 
bakışlara da alıştı. Canım yanmıyor 
bana acınmasından dolayı… Çoğu kişi 
arkamdan konuşuyor. “Anaları baba-
ları bunlara bakamıyor sonra sokağa 
salıyor.” diye. Ama hiç kimse bilmiyor 
annemin çok hasta olduğunu ve baba-
mın öldüğünü… 

Beni üzen tek şey hiç arkadaşımın 
olmaması… Mahallemizdeki çocuklar 
bana yaklaşmıyor bile… Ben de top 
oynamak istiyorum ama onlar beni 
hep görmemezlikten geliyor. Bazen ise 
benimle alay ediyorlar. Okula da gide-
miyorum. Herkesin üstündeki o terte-

miz formaları görünce, 
işte tamda o zaman 
gözyaşlarıma hâkim 
olamıyorum. Göz pınar-
larım; yaşları, dünyanın 
kirlettiği yeryüzüne dam-
la damla bırakıyor.

Anneme hiçbir şey 
söylemiyorum. Çünkü 
onu üzmek istemiyo-
rum. Biliyorum o ben-
den daha çok istiyor 
okumamı… Ama o hasta bedeni 
benim için çabalamasına izin vermi-
yor. Benim onun için gayret etmem 
gerekiyor. Benim evim var! Ama her-
kes bana sokak çocuğu diyor. Hiçbir 
şey bilmeden konuşmak ne de kolay 

geliyor insanlara… Ama 
kimsenin ağzı torba değil 
ki büzüp kapatasın.

Tam10 yaşımdayım. 
Yaşıtlarım dördüncü sınıfı 
okuyor. Ben ise sadece 
ikinci sınıfa kadar okuya-
bildim. Babam hayatta idi 
o zamanlar... Benim dok-
tor olmamı isterdi hep... 
Çat pat öğrendiğim oku-
ma ve yazmayla karalıyo-

rum bunları... Çok seviyorum yazmayı, 
becerebildiğim tek şey de bu zaten… 
Çünkü kimse beni dinlemiyor. Belki de 
bu yüzden seviyorum…

Sokak çocuklarının duyguları yok, 
onlar sadece istemesini bilir sanıyor 

insanlar… İstemeyi istemiyoruz biz 
ama mecburuz… Çünkü biz bütün 
çocuklardan önce hayatın zorluklarıy-
la tanışırız. Onlar sıcacık yuvalarında 
süslü püslü hayallerle geçirir tüm za-
manlarını ama biz soğuk sokaklarda 
“Bugünde evimize bir şey alabilecek 
miyiz?” diye kafamızda hesap yaparız. 

Hayatların kâğıt parçaları üzerine 
kurulduğunu, biz çok önceden öğre-
niriz. Annem her zaman “bu halimize 
de şükredelim” der. Ben bunu hâlâ 
anlayamıyorum. Şükürsüzce yaşayan 
zengin çocuklarıyla doluyken çevre, bi-
zim şükretmemizi söylemek?..  Annem 
bunları duysa kızar bana… “Hayatın, 
bizim bir imtihanımız olduğunu ve 
bunda da bir hayr olduğunu” söylüyor.

Buna ben de inanmaya başladım. 
Çünkü Peygamberimizin yetim ve 
mahzun çocukların yanında olduğunu 

öğrendim annemden… O da hem ye-
tim, hem de öksüzmüş. 

Hep dua ediyorum. “Bir gün bizde 
mutlu olalım ve bütün sokak çocukla-
rına yardım edelim” diye. Yalan dünya 
işte, ona selam vermezdim de yolum 
üzerinden geçiyor. Ama ben biliyorum 
başımıza gelen şeylerin, oturup üzül-
memiz için değil de; güçlenip, hamd 
ederek ayağa kalmamız gerektiği için 
olduğunu… Bu yüzden güçlüyüm. 
Hayata karşı duruşumu bozmayaca-
ğım. Zalimlerin yüreği titresin ve bun-
dan sonra gerisini onlar düşünsün.

Dik dur çocuk, virgülü değilsin 
kimsenin. Üzülmek utanmaktan iyidir. 
Ve unutma ki; toprağın bir karış altında 
hiçbir dünya otoritesinin temin edeme-
yeceği bir adalet vardır. 

(Hayata dair, bir mektup)

SESSİZ VAVEYLA

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Başıboş köpekler koyun ağılına saldırdı
Seydişehir ilçesine bağlı Gökhüyük 

Mahallesi’nde besi damına saldıran ba-
şıboş köpekler, ağılda bulunan gebe ko-
yunlardan 3 tanesini telef etti. Alınan 
bilgiye göre, hayvanların sahibi Tayyar 
Yaman, tesadüfen ağılını kontrol için git-
mesiyle daha fazla hayvanın telef olma-
sını engelledi. Konuyla ilgili açıklamada 
bulunan besici Tayyar Yaman şöyle ko-
nuştu: “Çocuklarla beraber geçimimizi 
besicilikten sağlıyoruz. Ama bu başıboş 
köpeklerle son zamanlarda başımız dert-
te. Üç gün öncede böyle bir durumla kar-

şılaştık. Allah’tan kuzuların doğumları 
nedeniyle gece geç saatlerde olsa sık sık 
ağılı kontrol ediyoruz. Tesadüfen yine 
gece bir buçuk sıralarında ağıla gittiğim 
zamanda çok sayıda köpeğin hayvanlara 
saldırdığını gördüm. Eğer tesadüfen orda 
olmasam kuzuların panikleyerek yığıl-
maları daha büyük faciaya yol açacaktı. 
Yine de 20 bin liraya yakın zararımız var. 
Çünkü ölen üç koyununda doğumu ya-
kındı. Bu konuda çaresiziz, diyerek yetki-
lilerden yardım istiyoruz.”
n AA

Yaralı baykuş koruma altına alındı

Konya’da, yaralı halde bulunan orman 
baykuşu koruma altına alındı. Alınan bil-
giye göre, Sarayönü ilçesinde bir vatandaş 
tarafından yaralı vaziyette bulunarak İlçe 
Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bırakılan 
orman baykuşu, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekiplerine 

teslim edildi. Ekipler, kulaklı orman bay-
kuşu olduğu tesbit edilen türün yaralı 
olduğunu belirleyince, tedavisi amacıyla 
Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner He-
kimliği’ne götürdü. Yaralı baykuşun te-
davisinin ardından tekrar doğal ortamına 
bırakılacağı öğrenildi. n AA

İstanbul Kartal’da, patlama sonrası 8 katlı bir binada çökme meydana geldi. Olay yerine 
çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkazda aramalar yapıyor

İstanbul’da 8 katlı
bina yerle bir oldu

Kartal’da 8 katlı bina bilin-
meyen bir nedenle çöktü. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi 
gönderilirken, göçük altında 
kalanlar olup olmadığı araştı-
rılıyor. Kartal Bankalar Cadde-
si’nde 8 katlı bina bilinmeyen 
bir nedenden dolayı çöktü. Olay 
yerine çok sayıda itfaiye ekibi 
yönlendirildi. Ekipler çalışmala-
rını sürdürüyor. 

Kartal ilçesi Cevizli Mahal-
lesinde çöken 8 katlı binada 24 
daire ile zemin katta bir atölye-
nin çalıştığı öğrenildi. Cevizli 
Muhtarı Memiş Dikilidaş, bina-
nın 40 yaşın üzerinde olduğu-
na dikkat çekerek, “Yıkılan bi-
nanın zemin katında bir tekstil 
atölyesi faaliyet gösteriyordu. 
Aktif olan atölyede 20 kişi za-
man zaman çalışıyordu. Apart-
manda 24 mesken bulunuyor. 
Daha önce mahallemizde her 
hangi bir sebeple bina çökmedi. 
Yıkılan bina eski 40-50 yaşında 
bir binaydı. Ancak şimdiye ka-
dar her hangi bir sıkıntı olduğu 
bilgisi gelmedi. Yıkımın neden 
kaynaklandığını bilmiyorum” 
dedi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR 
KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR

İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nden yapılan açıklamada, 
“Kartal Orhantepe Mahallesi 
Sema Sokak’ta meydana gelen 
bina çökmesine İBB itfaiyesi 
(Kartal, Maltepe, Pendik, Ka-
yışdağı, Kadıköy, Yakacık, Bak-

kalköy, Sultanbeyli, Şişli) 26 
araç, 86 personelle müdahale 
etmektedir.” denildi.  İlk belir-
lemelere göre 1 kişi yaşamını 
yitirdi, yaralı 4 kişi ise kurtarıl-
maya çalışılıyor. Olay yerinden 
geçen kişilerin de hafif şekilde 
yaralandığı öğrenildi. Binada 
yaşayanların yakınları da haberi 

alarak olay yerine akın etti.
AFAD EKİPLERİ HIZLA 

MÜDAHALE ETMEYE BAŞLADI
İhbar üzerine olay yerine 

AFAD, polis, sağlık ve itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Olay ye-
rinde güvenlik şeridi oluştu-
rulurken, kurtarma ekipleri 
çalışmalarına başladı. Ekipler 
tarafından enkazdan çıkarılan 
bir kadın, ambulansla hastane-
ye götürüldü. Bu arada, ekiple-
rin çalışmaları sırasında, çatının 
bir bölümünde yeniden çökme 
yaşandı.  Bu arada bina enka-
zının altında çok sayıda aracın 
kaldığı da görüldü.  Öte yandan, 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın 
olay yerine hareket ettiği bildi-
rildi.

Orhantepe Mahallesi Muh-
tarı Zeki Dağ, 8 katlı binada 14 
daire olduğunu, yaklaşık 27-30 
kişinin binada yaşadığını söy-
ledi. Dağ, binada oturanların 
yakınlara göre enkaz altına 15 
civarında kişinin bulunduğu-
nu ifade ederek, altta bulunan 
konfeksiyon atölyenin ise boş 
olduğunu dile getirdi.
n AA / İHA

Depoda 2,5 lira, tezgahta 5 lira!
Türkiye’de yılda yaklaşık 

500 bin ton elma üretimiyle 
ikinci durumda bulunan Ka-
raman’da, elmanın depo çıkış 
fiyatı kalitesine göre kilosu 1,5 
ila 2,5 lira arasında değişirken, 
İstanbul’da 4 ila 5 liradan satı-
lıyor.  çÜreticinin mevsiminde 
dalında 1 ila 1,5 lira arasında 
değişen fiyatlardan elma sat-
tığı Karaman’da, 120 bin ton 
soğuk hava deposu kapasitesi 
bulunuyor. Elma üreticisi ve so-
ğuk hava deposu sahibi Tamer 
Yıldızbaş, yurt içi piyasada el-
manın kilosu eğer 5 liranın üze-
rinde satılıyorsa, bunun fahiş bir 
fiyat olduğunu söyledi. Elmanın 
fiziki şekli ve cinsine göre fiya-
tının değiştiğini belirten Tamer 
Yıldızbaş, “Şuan Karaman’dan 
yurt içi piyasaya 1,5 ila 2,5 lira 
arasında elmayı sevk ediyo-
ruz. Elma fiyatlarında ambalaj 

malzemesi ile gideceği yer çok 
önemlidir. Elmanın yurt içi piya-
salarda gideceği yere gittikten 
sonra perakendeciye satan son 
satıcının maliyetleri hakkında 
bir bilgimiz yok. Ama bir karton 
kutuyla elmanın sevk edilmesi 
kiloda maliyeti 1 lira arttırıyor. 
Gittiği yerde bu ürünler mar-
kette olsun, pazarda olsun mut-
laka fire veriyor. Alıcının sürekli 
elmayı eliyle kontrol etmesi bu 
ürünün yüzde 20’ye kadar satıl-
mamasına neden oluyor. Bunun 
da dökülmesi üzerine satıcı da 
bunu maliyetin üzerine ekliyor. 
Fahiş fiyatlarla satılması burada 
tüketimimizin azalmasına ne-
den oluyor. Daha uygun fiyata 
satılırsa daha fazla tüketileceği 
kanaatindeyim. Elmanın kilosu 
eğer 5 liranın üzerinde satılıyor-
sa bu fahiş bir fiyattır” dedi.
n İHA

İyi Parti’nin Beyşehir adayı çekildi
İyi Parti tarafından Beyşehir 

Belediye Başkan adayı göste-
rilen Nuri Bülbül’ün partisine 
verdiği istifa dilekçesiyle aday-
lıktan çekildiği bildirildi. İyi Parti 
Beyşehir İlçe Başkanı Sezer Telli 
de, yaptığı açıklamada, belediye 
başkan adaylarının ani gelişen 
sağlık durumu nedeniyle istifa 
dilekçesini ilçe teşkilatına sun-
duğunu belirterek, yeni bir aday 
belirlemek için parti yönetimi-
nin akşam saatlerinde bir top-
lantı yapacağını belirtti.

Beyşehir’de mimarlık yapan 
Bülbül’ün partisine sunduğu is-
tifa dilekçesinde şu ifadeler yer 
aldı: “31 Mart 2019 tarihinde 

yapılacak yerel seçimler için 
Beyşehir Belediye Başkanlığı 
görevine talip oldum ve tara-
fınızdan aday gösterildim. Bu 
gururu ailem, sevenlerim ve 
Beyşehirli hemşerilerimle bera-
ber yaşadım. Ancak, ani gelişen 
bir sağlık problemi nedeniyle 
sürece devam ettiremeyeceğim 
doktorlarım tarafından tavsiye 
edilmiştir. Bu nedenle İyi Parti 
Beyşehir Belediye Başkanlığı 
adaylığından istifa ediyorum. 
Bu süreçte desteklerini benden 
esirgemeyen herkese şükranla-
rımı sunar, seçimin memleke-
timize hayırlı olmasını temenni 
ederim.” n AA
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Kayserispor 
Fener’i ezberliyor

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe maçı ha-
zırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Hikmet Karaman 
antrenmanda elindeki not kağıdına bakarak oyunculara 
sahada nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda ta-
limatlar verdi. İstikbal Mobilya Kayserispor, kendi sa-
hasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını 
Kadir Has Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. 
Ganalı Asamoah Gyan’ın düz koşu yaptığı antrenmanda 
Teknik Direktör Hikmet Karaman, almış olduğu notlara 
bakarak futbolculara talimatlar verdi. Hikmet Karaman’ın 
özellikle defans oyuncularına uyarılarda bulunduğu ant-
renmanda takım oyuncuları taktik ağırlıklı çalıştı.
n İHA

Antalya’da Cissokho 
kadro dışı kaldı

Spor Toto Süper Ligi takımlarından Antalyaspor’a se-
zon başında transfer olan 31 yaşındaki Fransız futbolcu 
Aly Cissokho kadro dışı bırakıldı. Antalyaspor’da sezon 
başı Evkur Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Fransız 
futbolcu Aly Cissokho, yönetimin kararıyla performans 
düşüklüğü ve takıma uyum sağlamakta zorlanması ge-
rekçesiyle kadro dışı kaldı. Sezon başında Antalyaspor ile 
2+1 yıllık sözleşme imzalayan Cissokho, kırmızı-beyazlı 
formayla 2’si Ziraat Türkiye Kupası ve 14’ü Spor Toto Sü-
per Lig olmak üzere toplam 16 maça çıktı. 
n İHA

Paşa’nın kupada 
rakibi Akhisarspor

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final turu ilk maçında 
Kasımpaşa, bugün deplasmanda Akhisarspor ile karşı 
karşıya gelecek. Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Çey-
rek Finali’nde yarın deplasmanda Akhisarspor ile oyna-
yacak. 20.30’da başlayacak mücadeleyi Serkan Tokat 
yönetecek. Tokat’ın yardımcılıklarını ise Mustafa Sön-
mez ve Mustafa Savranlar yapacak. Kasımpaşa, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda mücadele edeceği rakibi Akhisarspor 
ile bu turnuvada ilk kez karşılaşacak. Daha önce Süper 
Lig’de ve 1. Lig’de Kasımpaşa ile Akhisarspor toplam 15 
kez oynarken bu maçlarda lacivert-beyazlılar 6 galibiyet 
aldı. Manisa temsilcisi ise 7 defa 3 puan alan taraf olur-
ken, 2 mücadelede ise kazanan çıkmadı.  
n İHA

Hakan Keleş: Tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz
Demir Grup Sivasspor Teknik Direk-

törü Hakan Keleş, “Akhisarspor maçı 
bizim için çok önemli bir maç. Bir an 
önce o maçı da kazanıp üst sıralara 
doğru tırmanışa devam etmek istiyo-
ruz” dedi. 

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasın-
da kendi sahasında Akhisarspor ile kar-
şılaşacak olan Demir Grup Sivasspor 
karşılaşmanın hazırlıklarına kulüp 
tesislerinde başladı. Teknik Direktör 
Hakan Keleş yönetiminde gerçekleş-
tirilen antrenman düz koşu ve ısınma 
hareketleriyle başladı. Daha sonra is-
tasyon çalışması yapan futbolcular pas, 
top kapma ve çift kale maçın ardından 
antrenmanı tamamladı. 

Basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Teknik Direktör Hakan Keleş, 
Kasımpaşa galibiyetine değinerek, 
“Kasımpaşa ilk yarı kendi sahamızda 
3-0 yenildiğimiz bir rakipti. Deplasman-
dan 3-1 galibiyetle döndük. Kasımpa-
şa’yı iyi analiz ettik, iyi oyunla beraber 
hak ettiğimiz bir 3 puan aldığımızı düşü-
nüyorum” dedi. 

‘ÜST SIRALARA 
DOĞRU TIRMANIŞA DEVAM 

ETMEK İSTİYORUZ’
Kasımpaşa maçındaki galibiyetin 

ligdeki hedefe ulaşmak için bir adım 

olduğunu kaydeden Keleş, “Önümüzde 
şimdi Akhisarspor maçı var. Akhisar’ı 
da yendiğimiz takdirde hedefimize bir 
adım daha yaklaşmış olacağız. Bizim 
için çok zor bir maç ama oyun olarak ve 
puan olarak bir çıkışımız var, bunu de-
vam ettirmek istiyoruz. Akhisar maçı bi-
zim için çok önemli bir maç. Bir an önce 
o maçı da kazanıp üst sıralara doğru 
tırmanışa devam etmek istiyoruz” diye 

konuştu. 
Devre arası transfer döneminde Ja-

ponya’nın Yokohama takımından trans-
fer edilen ve çıktığı ilk antrenmanda 
sakatlanan Portekizli forvet Hugo Vieira 
hakkında da bilgiler veren Keleş, “Ken-
di ülkesine gitti. Şu anda 2 haftalık bir 
tedavi süreci var. Ondan sonra ameliyat 
olma durumu var. Net bir şey yok. Ken-
di özel doktoru ilgileniyor. Duruma göre 

bakacağız” şeklinde konuştu. 
Keleş, Kasımpaşa maçında sakatla-

nıp oyundan çıkan orta saha oyuncusu 
Fousseni Diabate’de bir sıkıntı olmadı-
ğını, oyuncunun Akhisarspor maçında 
forma giyebileceğini söyledi. 

Öte yandan ligin devre arasında 
Medipol Başakşehir’e transfer olan Bre-
zilyalı yıldız Robinho, Sivas’a gelerek 
takım arkadaşlarıyla vedalaştı. n AA

Mustafa Kaplan: Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü 

Mustafa Kaplan, yapılan transferler son-
rasında yeni bir heyecan oluşturduklarını 
belirterek, “İstediğimiz düzeye gelince 
sahada bambaşka bir Ankaragücü seyret-
tireceğiz.” dedi. Kaplan, yeni transferler, 
Trabzonspor karşısında sergilenen futbol 
ve Kasımpaşa maçına dair değerlendir-
melerde bulundu. 

Spor Toto Süper Lig’de geçen hafta oy-
nadıkları ve 1-0 kaybettikleri Trabzonspor 
maçında cesaretli bir oyun sergilediklerinin 
altını çizen Kaplan, “Trabzonspor maçı-
na da puan veya puanlar için çıktık. Trab-
zonspor karşısında sahaya yansıttığımız 
oyun, önümüzdeki haftalar için bize umut 
verdi. Takımımız, özellikle atak yapma ve 
gol atma stresi yaşıyordu. 

Sergilediğimiz oyunla bunu kırabilece-
ğimizi gösterdik. Takımda maç kazanma 
isteği, arzusu oluştu.” diye konuştu. 

“GÜZEL GÜNLERİN GELECEĞİNİ 

SÖYLEYEBİLİRİM” 
Teknik direktör Mustafa Kaplan, Spor 

Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahala-
rında oynayacakları Kasımpaşa maçına 
galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgula-
yarak, elde edilecek 3 puanla bir seri baş-
latmak istediklerini söyledi.

Kasımpaşa karşısına 3 puan parolasıy-
la çıkacaklarını dile getiren Kaplan, “Raki-
bimiz iyi bir takım, seyircimizin de desteği 
ile 90 dakika mücadele eden bir oyun sergi-
leyeceğiz. Güzel günlerin geleceğini söyle-
yebilirim.” ifadelerini kullandı. 

Sezon başında transfer politikasında 
yanlışlar olduğunu vurgulayan Kaplan, şun-
ları kaydetti:

“Takımımızın kemik kadrosu hep sa-
kattı. Antrenmanlarımızı düzenli olarak ya-
pamadık. İsteksizlik hat safhadaydı. Devre 
arası araştırarak transferler yaptık. Yeni dü-
zenimiz ile hem antrenman isteğimiz hem 
de tempomuz arttı. Yeni transferlerimizin 

takımımıza katkı sağladığını rahatlıkla söy-
leyebilirim. Yeni bir heyecan yarattık. Tabii 
ki rekabet arttı ve derin bir kadro oluştu. Bu 
bizim için avantaj. Kasımpaşa maçında 
yine ilk defa sahaya çıkacak oyuncular ola-
caktır. İstediğimiz düzeye gelince sahada 
bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz. 
Hazır olmayan oyuncularımız var ama he-
men takıma adapte olabilmeleri için ekstra 
çalışmalar yapıyoruz. Gece gündüz prog-
ramlı bir şekilde çalışıyoruz.” 

Mustafa Kaplan, Ankaragücü tarafta-
rına da değinerek, “Ankaragücü taraftarı 
her zaman artı bir havadır. Bu yüzden iç 
sahada oynayacak olmamız büyük avantaj. 
Kasımpaşa maçında büyük Ankaragücü 
taraftarının tribünleri dolduracağına adım 
gibi eminim. Taraftarlarımız bizim 12. 
adamımız, takımlarını 90 dakika destek-
leyeceklerinden hiç şüphemiz yok. Biz de 
onlara maç sonu 3 puanı hediye edeceğiz.” 
değerlendirmesinde bulundu. n AA

Gençler güven veriyor!
Devre arasında Onur Recep Kıvrak ve Esteban Alvarado ile yollarını ayıran Trabzonspor’da, genç kaleciler 

Uğurcan Çakır ile Arda Akbulut da performanslarıyla güven verip deneyimli kalecilerin boşluğunu doldurdular
Bordo-mavililerde, ligin 12. haftasında 5-0’lık 

Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından kap-
tan Onur Recep Kıvrak, kadro dışı bırakıldı. Devre 
arasında tecrübeli kaleci ile yollar ayrılırken Kos-
ta Rikalı kaleci Esteban Alvarado da alacaklarını 
gerekçe göstererek ülkesine döndü. Kadrosundan 
iki tecrübeli kalecinin ayrıldığı Karadeniz ekibi, 
transfer yasağı nedeniyle kalesini genç eldivenle-
re teslim etti. Trabzonspor altyapısından yetişen 
Uğurcan Çakır, Onur Recep Kıvrak’ın yokluğunda 
kalede boşluğu doldurdu ancak sakatlanınca teknik 
direktör Ünal Karaman, son oynanan Ümraniyespor 
maçında 18 yaşındaki Arda Akbulut’a görev verdi.

ONUR’DAN DAHA AZ GOL YEDİ
Trabzonspor’da Onur Recep Kıvrak, ligin 12 

haftasında bin 80 dakika sahada kalırken kalesinde 
18 gol, maç başına 1,5 gördü. Bu oyuncunun ta-
kımdan ayrılmasının ardından Uğurcan Çakır, lig-
de 8 maçta 720 dakika sahada kalırken 9 gol yedi, 
Ziraat Türkiye Kupası’nda da 4 maçta 342 dakika 
oynadı ve kalesinde 2 gole engel olamadı. Böylece 
Uğurcan Çakır, 12 resmi karşılaşmada bin 62 daki-
kada süre alıp 11 gol yiyerek maç başına 0.91 golle 
oynadı.

ARDA İLK KEZ
Trabzonspor’da Arda Akbulut da Uğurcan Ça-

kır’ın Ankaragücü maçında sakatlanmasının ar-
dından ilk kez Ümraniyespor karşısında A takım 
formasıyla ilk 11’de görev yaptı. Daha önce Ziraat 
Türkiye Kupası’nda Sivas Belediyespor maçının 
son 18 dakikasında Uğurcan Çakır’ın yerine görev 
yapan Arda Akbulut, böylece kupada 2 maçta 108 
dakika kaleyi korurken gol yemedi. Takımdan ay-
rılan Esteban Alvarado da bu sezon sadece Ziraat 
Türkiye Kupası’nda 1 maçta forma giymiş ve 2 gol 
kalesinde görmüştü.

GALATASARAY MAÇI
Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 21. haf-

tasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı 
maçta ise kaleyi hangi oyuncunun koruyacağı be-
lirsizliğini koruyor. 

Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan Uğurcan 
Çakır’ın antrenmanların ardından sağlık ekibi ve 
teknik heyetin vereceği karar sonrası durumu belli 
olacak. 

Uğurcan Çakır’ın forma giymemesi halinde 
Ümraniyespor maçında olduğu gibi kaleyi Arda Ak-
bulut koruyacak. 
n AA



Konyalı sporcular şampiyonanın ilk gününde madalya kazandı
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılım 

aşamasındaki önemli organizasyonlardan olan 
ve Türk sporcuların da dünya şampiyonluğu için 
mücadele ettiği Dünya-Para Tekvando Şampiyo-
nası Antalya’da başladı. Konyalı sporcular şam-
piyonanın ilk gününü madalya ile kapattı. Nurgül 
Bilek ve Mehmet Sami Saraç, altın madalya ka-
zandı.

Antalya Belek’te 5-6 Şubat’ta 69 ülkeden 
258’i erkek 396 sporcunun katıldığı Dünya-Para 
Tekvando Şampiyonası açılış seremonisine Vali 
Yardımcısı Nurettin Ateş, Dünya Tekvando Fede-
rasyonu Başkanı Chungwon Choue, Türkiye Tek-
vando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Antal-
ya Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Burhanettin 
Hacıcaferoğlu ve paralimpik komite yetkilileri 
katıldı. 

ORGANİZASYONLAR DEVAM EDECEK
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 

Metin Şahin, Tokyo Paralimpik Oyunları’na Pa-
ra-Tekvando’da dahil edildiğini söyledi. Şahin, 
“2020 Olimpiyat Oyunları öncesi son dünya şam-
piyonası Antalya’da gerçekleştiriliyor. Dünyanın 

her yerinden sporcular geldi, Dünya Para-Tek-
vando Şampiyonası’nın ardından Antalya’da 
7-17 Şubat’ta 4. WT Başkanlık Kupası ve 6. Ulus-
lararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvalarıyla 
devam edecek” dedi. 

Dünya Tekvando Federasyonu Başkanı Chun-
gwon Choue, ikinci defa geldiği Antalya’da Para 
Tekvando Dünya Şampiyonası yapılmasının ken-
disini çok mutlu ettiğini kaydetti. Choue, “Türkiye 
dünya tekvandosunda önemli bir yerde ve büyük 
organizasyonlara ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de 
şimdiye kadar hiç yapılmayan Büyükler Dünya 
Şampiyonası’nın da yakın zamanda düzenlene-
ceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 

Şampiyonanın ilk gününde müsabaka (Kyo-
rugi) dalında Türk Milli Takımı’ndan, Konya Bü-
yükşehir Belediyesporlu sporcu Mehmet Sami 
Saraç K42 A +75 kategorisinde, Mehmet Vasıf 
Yakut ise K43 A +75’de rakiplerini geride bıraka-
rak altın madalya kazanmayı başardı. Erkelerde 
Yıldıray Erdiç, K41 A -99 kategorisinde üçün-
cülük elde etti. Kadınlarda ise Semra Kara K41 
A-49 kategorisinde bronz madalya kazanmayı 

başardı. Konya Gençlik Spor Takımı’nda Nurgül 
Bilek ise kendi branşında altın madalya kazanma 
başarısı gösterdi. Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu yaptığı açıklamada başarılı olan 
sporcuları tebrik etti.

‘PARA-TEKVANDO’DA REKOR KIRDIK’
Dünya Tekvando Federasyonu Denetçi Yöne-

tim Kurulu Üyesi ve Türkiye Tekvando Federas-
yonu Dış İlişkiler Sorumlusu Ali Sağırkaya, yap-
tığı açıklamada, bu organizasyonun Türkiye’de 
ikinci kez düzenlendiğini söyledi. Sağırkaya, 
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na Para-Tek-
vando dahil edildiğini vurgulayarak, “2020 Olim-
piyat Oyunları öncesi son dünya şampiyonası An-
talya’da gerçekleştiriliyor. Ayrıca 58 ülkeden 396 
sporcunun katılımıyla Para-Tekvando’da rekor 
kırdık. Dünyanın her yerinden sporcular geldi.” 
ifadelerini kullandı. Dünya şampiyonasında de-
rece elde edecek sporcuların paralimpik oyunları 
için puanlar alacağını dile getiren Sağırkaya, bu 
organizasyondan sonraki turnuvaların daha kü-
çük organizasyonlar olacağını anlattı.
n SPOR SERVİSİ/İHA

Ereğlispor’dan 
hakem tepkisi!

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Ereğlispor, son oynanan Kadınhanı Belediyespor maçının 
ardından karşılaşmada yaşanan hakem hataları nedeni ile bir açıklama yayınladı. Kulüp Başkanı Bilgin 

Kamış açıklamasında Ereğlispor’un haklarını her platformda savunacaklarını ifade etti
Konya Süper Amatör Küme’de şam-

piyonluk mücadelesi veren Ereğlispor, 
14.hafta maçında deplasmanda Kadın-
hanı Belediyespor 2-2 berabere kaldı. 2-0 
öne geçmesine rağmen 10 kişi kaldıktan 
sonra kalesinde 2 gol gören yeşil beyazlı 
takımda, hakemlere tepki sürüyor. Ereğ-
lispor Kulüp Başkanı Bilgin Kamış, yaptığı 
açıklama son haftalara girilirken  hakem-
lerin daha dikkatli olmasını gerektiğini be-
lirtti. Kamış ayrıca, kendilerini Kadınha-
nı’nda iyi bir şekilde ağırlayan Kadınhanı 
Belediyespor yetkililerine teşekkür etti.
EREĞLİSPOR’UN HAKKINI ARAYACAĞIZ

Ereğlispor Kulüp Başkanı Bilgin Ka-
mış, hakemlerin Fair – Play çerçevesinde 
adaletli bir şekilde maç yönetmesi gerek-
tiğini ifade ederek, “Sahada ter döken 
bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 
Maçın son saniyesine kadar mücadelele-
rini esirgemediler. Yalnız artık herhalde 
bir iki satır laf etmenin yeri ve zamanı 
geldi. Ereğlispor maçlarındaki hakem 
performansları artık inanılacak gibi değil. 
Lig ortalamasının çok altında. Biz hep di-
yoruz ki futbol bir ailedir, futbol ailesinin 
içinde futbolcular, teknik direktörler, yö-
neticiler, hakemler de var. Hakemler de 
bu ailenin bir parçası. Yorum yaparken 
aman dikkat edelim, hiçbir kötü niyet ol-
madan, tertemiz niyetlerle sahaya çıkan 
hakemlerimizi rencide etmeyelim, onlara 
yönelik böyle bir baskı oluşmasına biz ve-
sile olmayalım diyoruz. Ama bunun böyle 
olmadığını anladık. Hakemler de insan-
dır, çıplak gözle de hata yapabilirler. Bu 
olgu, büyük Ereğlispor kültüründeki hoş-
görüyle kabul görmüş bir gerçektir. Ancak 
bazı hakemler aynı takıma hata yapmayı 
alışkanlık haline getiriyor ve bunu da 
maalesef adalet adına yapıyorlarsa; ya 
ezberleri yanlıştır, ya da art niyetlidirler. 

Hakemler, adalet dağıtan hakimler değil-
dir. Hakemler, Fair - Play ruhuna uygun 
olarak; gördüğüne düdük çalan, adil, 
dürüst ve mert insanlardır. Hakemler ve 
kurullar, olayları başlatan, tahrik eden, 
provoke edenler ile bu tahrike tepki vere-
rek önlemeye çalışanları aynı kategoride 
görmemelidir. Kurullar, mağduru asıl 

suçlu gibi değerlendirmemelidir. Özel-
likle Süper Küme’de şampiyonluk yarışı 
hat safhada iken, son haftalarda şampi-
yonluğu ve küme düşmeyi etkileyecek 
hakem hataları zirve yapan haksızlıklar 
camiamızın sabrını taşırmıştır. Ereğlispor 
Kulübü’nün tüm platformlarda hakkını en 
kuvvetli şekilde arayacağından kimsenin 

şüphesi olmasın” dedi.
KADINHANI’NA TEŞEKKÜR

Deplasmanda çok iyi bir şekilde ağır-
landıklarını da sözlerine ekleyen Kamış, 
“Kadınhanı’na gittiğimiz andan itibaren 
yakın ilgi ve alaka gösteren başta Kadın-
hanı Belediye Başkanı Nuri Ödük, Kulüp 
Başkanı Hüseyin Ekici ve Kadınhanı 
Şoförler Odası Başkanı Erol Karamanlı 
olmak üzere ev sahibi takım yönetim, 
teknik kadro ve oyuncularına centilmen-
liklerinden dolayı teşekkür ederiz. Saha-
da kıyasıya mücadele eden iki takım maç 
sonunda dostluğun en güzel örneklerini 
sergilemiştir. Türk futbolunun içinde bu-
lunduğu durum göz önüne alındığında 
S.Kadınhanı Belediyespor Kulübü ve Ka-
dınhanı halkının gösterdiği misafirperver-
liğine teşekkür ederiz. Ayrıca Kadınhanı 
deplasmanında bizleri yalnız bırakmayan 
Ereğli Şoförler Odası Başkanı Sayın Yal-
çın Bozkır’a takımım adına teşekkür ede-
rim” diyerek sözlerini tamamladı. 
n SPOR SERVİSİ

Dr. Mehmet Oğuz 
sporcuları ödüllendirdi

Atiker Konyaspor’da Teknik Direktör Aykut Kocaman, 
transferin son gününde takıma dahil edilen eski öğren-
cisi Ali Çamdalı hakkında konuştu. Çamdalı’nın takıma 
katkı sağlamayacağına inandığını ifade eden Kocaman, 
“Ali Çamdalı Konyaspor tarihinin en başarılı dönemlerin-
de bu takımın en önemli parçalarından biri ve kaptanıydı. 
Biz ayrıldıktan sonra yaşananlar, Ali Çamdalı’nın yeni-
den takıma dahil olması tam anlamıyla bir İade-i İtibar, 
bundan da daha önemlisi hak ettiği değerin verilmesidir. 
Ali Çamdalı, bu takıma sezonun kalan bölümünde ve 
bundan sonraki yıllarda yine arkadaşlarıyla birlikte katkı 
sağlamaya devam edecektir. Esas konuşulması gere-
kenler bunlar” ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ 

‘Mutlu Çarşamba’ 
projesi sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde engelli 
gençler için hayata geçirdiği ‘Mutlu Çarşamba’ projesi 
tüm hızıyla devam ediyor. Konya’da da büyük bir ilgi gö-
ren projede spor salonlarında her Çarşamba günü resmi 
ve özel rehabilitasyon merkezlerinde bulunan özel spor-
culara ve engelli bireylere yönelik çeşitli spor aktiviteleri 
gerçekleşiyor. Yapılan çalışmalarda engelli bireylerine 
güzel zaman geçirmesi ve hayata daha kolay adaptasyon 
sağlamaları amaçlanıyor.  n SPOR SERVİSİ 

Taşkentsporlu Judocular Ankara’ya madalya için gitti
Taşkentspor Kulübü judocuları, Ankara’da 

yapılacak olan Türkiye Gençler Bay-Bayan 
Judo şampiyonası madalya almak için iddialı 
gitti. Judo Federasyon Başkanlığı’nın 2019 yılı 
faaliyet programında yer alan Türkiye Gençler 
Judo Şampiyonası 8-10 Şubat 2019 tarihlerin-
de Ankara ‘da Federasyon Tesisleri’nde yer 
alan judo salonunda yapılacak. Şampiyonada 
Taşkentspor’u 52 kiloda İlayda Merve Koçyiğit 
ve 63 kiloda Rabia Aleyna Turgut temsil ede-
cek. Sporcuların antrenörlüğü ise Samet Sak 
yapacak. Hazırlıkları tamamlayan Taşkentspor-
lu antrenör ve judocular bugün şampiyonanın 
yapılacağı Ankara’ya iddialı bir şekilde gitti.

SPORCULARIMIZDAN 
MADALYA BEKLİYORUZ

Taşkentspor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı 
şampiyona ilgili yaptığı açıklamada sporcuları-
na güvendiklerini ifade etti. Şanlı, “Ankara’da 
yapılacak olan şampiyonaya katılacak olan 
sporcularımızdan madalya bekliyoruz. Bilindi-
ği üzere bu sporcularımız daha önce de Türkiye 
şampiyonasında 3. olmuşlardı. Türkiye Genç-
ler Judo Şampiyonası’nda Konya’mız adına 
mücadele edecek olan sporcu ve antrenörümü-
ze başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.
 n SPOR SERVİSİ

157 ŞUBAT 2019SPOR 2

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 20 13 4 3 42 10 32 43
2.MENEMEN BELEDİYE 20 11 7 2 42 25 17 40
3.F. KARAGÜMRÜK 20 11 4 5 34 22 12 37
4.MANİSA B.Ş.B. 20 9 8 3 33 14 19 35
5.ŞANLIURFASPOR 20 10 5 5 27 23 4 35
6.PENDİKSPOR 20 9 6 5 30 24 6 33
7.TARSUS İDMAN Y. 20 7 7 6 29 29 0 28
8.ETİMESGUT BLD. 20 7 6 7 25 25 0 27
9.SİVAS BELEDİYE 20 7 4 9 23 28 -5 25
10.KAHRAMANMARAŞ 20 6 6 8 19 25 -6 24
11.KIRKLARELİSPOR 20 6 5 9 24 28 -4 23
12.ZONGULDAK 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.K. A. SELÇUKSPOR 20 4 9 7 28 35 -7 21
14.BAK SPOR KULÜBÜ 20 4 9 7 20 31 -11 21
15.DARICA G. BİRLİĞİ 20 5 5 10 19 37 -18 20
16.FETHİYESPOR 20 3 9 8 21 28 -7 18
17.BANDIRMASPOR 20 3 6 11 22 36 -14 15
18.TOKATSPOR 20 2 8 10 16 29 -13 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



Anadolu Selçuk’ta hazırlıklar başladı Konyasporlu Ali Karakaya’nın milli heyecanı 
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 21.haf-

ta müsabakasında iç sahada Sivas 
Belediye Spor ile karşılaşacak olan 
Konya Anadolu Selçukspor hazırlık-
larına başladı. Teknik direktör Alper 
Avcı ve yardımcı antrenörler neza-
retinde Karatay Belediyesi Tatlıcak 
tesislerinde gerçekleştirilen antren-
man salonda yapılan ağırlık –kuvvet 
çalışmaları ile başladı. Futbolcular 
sahada yapılan top kontrolü ve pas 
çalışmasının ardından iki grup ha-
linde yarı sahada taktik bir çalışma 
yaparken antrenman yarı sahada oy-
nanan çift kale maç ile tamamlandı. 
Kaleciler takımdan ayrı olarak kaleci 
antrenörü Alpaslan Uysal yönetimin-
de çalışırken, tedavi süreci devam 
eden Ekrem Kayılıbal salonda yap-
tığı ağırlık ve kuvvet çalışmalarının 
ardından koşu yaparak antrenmanı 
tamamladı. Kahramanmaraşspor 
deplasman maçında yaşadığı ha-

fif sakatlık nedeniyle Emre Torun 
antrenmana katılmadı. Antrenmanı 
kulüp başkanı Zahir Renklibay, 2. 

Başkan Okay Tınkır ve Kulüp Menaje-
ri Alim Öztaş ile birlikte takip etti.  
 n SPOR SERVİSİ

17 Yaş Altı Milli Futbol 
Takımı, 12-14 Şubat’ta İs-
tanbul’da Hırvatistan ile 2 
hazırlık maçı yapacak. Tür-
kiye Futbol Federasyonun-
dan (TFF) yapılan açıkla-
mada, 9 Şubat Cumartesi 
günü İstanbul’da toplana-
cak milli takımın, 12 ve 14 
Şubat’ta TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve 
Eğitim Tesisleri’nde Hır-
vatistan ile karşılaşacağı 
belirtildi. Açıklanan milli 
takım kadrosunda Atiker 
Konyasporlu futbolcu Ali 
Karakaya da yer aldı.

Turhan Sofuoğlu’nun 
teknik direktörlüğünü yap-
tığı 17 Yaş Altı Milli Takımı’nın aday 
kadrosunda yer alan oyuncular şöyle: 
Kaleciler: Emir Bayram Can (Altınor-
du), Emre Yılmaz (Nürnberg)

Defans: Çağtay Kurukalıp (Ka-
sımpaşa), Ertuğrul Kurtuluş (Bur-
saspor), Hüseyin Bakırsu (Eintracht 
Frankfurt), Mert Ahmet Akbulut (Bo-
russia Dortmund), Muhammed Emin 

Sarıkaya (Bursaspor), Nuri 
Emre Akşit (Ajax), Se-
mih Altıkulaç (Olympique 
Lyon), Yusuf Şahin Örnek 
(Köln)

Orta saha: Ali Karaka-
ya (Atiker Konyaspor), Ba-
tın Özdemir (Fenerbahçe), 
Cem Tuna Türkmen (Bayer 
Leverkusen), Ferhat Ço-
ğalan (Lille), Hakan Yeşil 
(1461 Trabzon), Halil İbra-
him Sevinç (Antalyaspor), 
Mustafa Kapı (Galatasa-
ray), Samed Onur (Bayer 
Leverkusen), Zeynullah 
Türkay (Bursaspor)

Forvet: Muhammet 
Akpınar (Trabzonspor), 

Muhammet Tunahan Taşçı (Nec Nij-
megen), Polat Abay (Altınordu), Yu-
suf Cemal Çiçekdal (Bochum).  
 n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 20 13 5 2 31 10 21 44
2.GALATASARAY 20 10 6 4 38 22 16 36
3.BEŞİKTAŞ 20 9 6 5 38 26 12 33
4.Y. MALATYASPOR 20 9 6 5 32 22 10 33
5.TRABZONSPOR 20 9 6 5 36 27 9 33
6.ATİKER KONYASPOR 20 8 8 4 27 21 6 32
7.KASIMPAŞA 20 9 2 9 38 34 4 29
8.SİVASSPOR 20 7 7 6 28 27 1 28
9.ANTALYASPOR 20 8 4 8 21 29 -8 28
10.A. ALANYASPOR 20 7 4 9 18 23 -5 25
11.BURSASPOR 20 4 12 4 19 19 0 24
12.FENERBAHÇE 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.GÖZTEPE 20 7 1 12 20 25 -5 22
14.KAYSERİSPOR 20 5 7 8 17 27 -10 22
15.Ç. RİZESPOR 20 4 9 7 24 29 -5 21
16.ANKARAGÜCÜ 20 6 2 12 17 35 -18 20
17.ERZURUMSPOR 20 3 8 9 18 26 -8 17
18.AKHİSARSPOR 20 4 5 11 20 35 -15 17

Çaykur Rizespor’da hedef üç puan
Spor Toto Süper Lig’de 9 Şubat Cumartesi günü Antal-

yaspor’u konuk edecek Çaykur Rizespor’un kalecisi Gök-
han Akkan, bu maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki ant-
renman öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci 
yarıya çok güzel başladıklarını belirtti.

İlk yarıyı çok düşük puanla tamamladıklarını ifade 
eden Gökhan, “Hedefimiz üç maçta da galibiyet almaktı ve 
arkadaşlarımızla bunu başardık. Bunu da devam ettirmek 
istiyoruz.” dedi.

Gökhan, hafta sonu oynayacakları Antalyaspor maçına 
iyi hazırlandıklarının altını çizerek, “Antalyaspor maçını 
da kazanmak istiyoruz. Kendi sahamızda ve taraftarımızın 
önünde oynayacağız. Taraftarımızın bize destek vermesini 
istiyoruz. Onların da desteğiyle bu maçımızı da kazanmak 
istiyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Çaykur Rizesporlu kaleci, performansına ilişkin ise 
şunları kaydetti: “Tüm takım arkadaşlarım elinden ge-
leni yapıyor. Bunu da birlik ve beraberlikle başarıyoruz. 
Bireysel olarak bir şeyler katmaya çalışıyorum. Bu başarı 
takımın başarısıdır. Yeni transferlerin gelmesi ile birlikte 
takımın havası değişti. Çok iyi futbolcular, takıma çok güzel 
katkı veriyorlar.” 
n AA

Atiker Konyaspor’dan 
Fatih Terim’e taziye
Atiker Konyaspor yönetimi vefat eden Fatih Terim’in 

babası Talat Demir için taziye mesajı yayınladı. Atiker 
Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıkla-
mada, “Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in ba-
bası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş 
bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, başta Fatih 
Terim olmak üzere, ailesi, yakınları ve sevenlerine baş-
sağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı. n SPOR SERVİSİ

Alanyaspor’da 
Göztepe mesaisi

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında deplasmanda 
Göztepe ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazır-
lıklarını yaptığı idmanla sürdürdü. Aytemiz Alanyaspor, 
pazar günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçının 
hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Alanyaspor 
Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde, Teknik Direktör Sergen 
Yalçın’ın gözetiminde yapılan idmana futbolcular ısınma 
hareketleriyle başladı. Daha sonra kuvvet çalışması ya-
pan turuncu-yeşilli ekip, antrenmanın son bölümünü ise 
esneme hareketleriyle tamamladı. İdmanda Sackey ve 
Obi takımdan ayrı çalıştı. 

Alanyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını akşam yaptı-
ğı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü. n İHA

Anadolu Kartalı’nın
‘karşı karşıya’ sorunu
Aykut Kocaman’ın takımın başına gelmesi ile birlikte önemli bir ivme yakalayan Spor Toto Süper 
Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da hücumcuların şanssızlığı sezona damgasını vurdu. Pek çok 

maçta kaleci ile karşı karşıya golleri kaçıran yeşil beyazlılar önemli puanlar bıraktı

Bursaspor ile 0-0 berabere kalan ve 
gelecek hafta Evkur Yeni Malatyaspor ile 
kritik bir mücadeleye çıkan Atiker Kon-
yaspor’da gündem hücumcuların şans-
sızlığı. Aykut Kocaman’ın takımın başına 
gelişi ile birlikte Avrupa adına önemli bir 
ivme yakalayan yeşil beyazlılarda, bu se-
zon pek çok maçta kaleci ile karşı karşıya 
kalınan pozisyonları değerlendireme-
menin üzüntüsü yaşanıyor. Son olarak 
Bursaspor maçında Fofana ile kritik bir 
pozisyonu değerlendiremeyen Anadolu 
Kartalı, adeta 3 puandan oldu. 

JAHOVİC KURBAN KESMİŞTİ
Fofana’nın Bursaspor maçında kaleci 

Muhammed ile karşı karşıya kaçırdığı po-
zisyon bu sezon Konyaspor açısından ilk 
değil. Ön bölgede oynayan pek çok oyun-
cu geride kalan maçlarda benzer pozis-
yonları gole çeviremeyerek taraftara saç 
baş yoldurmuştu. Hatta takımın santrforu 
Jahovic Trabzonspor maçında kaçırdığı 
gollerden sonra kurban kestirmişti. 

ŞİMDİ GÖZLER YENİ 
MALATYA MAÇINDA

Bursaspor maçından 1 puanla ayrılan 

Atiker Konyaspor’da şimdi de gözler Yeni 
Malatyaspor maçına çevrildi. Pazar günü 
13.30’da Malatya ekibi ile zorlu bir maça 
çıkacak olan Anadolu Kartalı bu maçı ka-
zanarak zirve yarışındaki iddiasını sürdür-
mek istiyor. 

Bursaspor beraberliği ile 32 puanda 
kalan yeşil beyazlıların bu maçtaki en bü-
yük kozu yine taraftarı olacak. 

4 MAÇIN 3’Ü İÇ SAHADA
Evkur Yeni Malatyaspor’u mağlup 

ederek çıkışına kaldığı yerden devam et-
mek isteyen Atiker Konyaspor bu zorlu vi-

rajı aşması durumunda büyük bir avantaj 
yakalayabilir. 

5 maçlık namağlup serisi bulunan 
Anadolu Kartalı Yeni Malatyaspor maçı-
nın ardından Fenerbahçe deplasmanına 
gidecek. Bu zorlu deplasmanın ardından 
ise Kayseri ve Göztepe ile iç sahada kar-
şılaşacak. 

İç sahada kolay kolay puan kaybet-
meyen Konyaspor iç sahadaki 3 maçtan 9 
puan alması durumunda Avrupa yarışın-
da önemli bir avantaj yakalayacak. 
n SPOR SERVİSİ
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