
Konya’nın şefkat eli 
Yemen’e uzanıyor 

Konya’dan Yemen’e ilk ula-
şan yardım derneği olan Ri-
bat İnsani Yardım Derneği 
bütün bürokratik zorlukları 
aşarak Yemen’deki maz-
lumlara ulaştı. RİBAT Eği-
tim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Küçüktoka 
Yemen’deki Müslümanlara 
yardım edilmesi çağrısında 
bulundu. n SAYFA 9’DA

Moro’nun var olma
mücadelesi anlatıldı

Millet Kıraathanesi öğretiyor Ar-Ge ve inovasyon dopingi 
Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Konya’ya 
kazandırdığı Dede Bahçesi 
Millet Kıraathanesi, 
şehrimizin tüm kesimlerini 
düzenlediği etkinliklerle 
bir araya getiriyor. Millet 
Kıraathanesi’nde “Öğrenen 
Kıraathaneler” sloganıyla 
gerçekleştirilen kültür-sanat 
etkinliklerinde söyleşiler 
ve uygulamalı eğitimler 
veriyor. n SAYFA 2’DE

MEVKA, InnoPark Tasarım 
Analiz ve Simülasyon 
Merkezi Fizibilite Projesi’ni 
destekleyecek. İmzalanan 
fizibilite desteği ile 
işletmelerin Ar-Ge ve 
inovasyon kapasitelerini 
artırmalarını, bölgedeki 
KOBİ’lerin teknoloji 
kullanım yeteneğini 
geliştirerek yüksek katma 
değerli ürünler üretmelerini 
amaçlıyor. n SAYFA 7’DE

03 En popüler isimler 
Zeynep ve Yusuf 05 ‘Güzel bir gönül

birlikteliği oluştu’ 06 Kaptı kaçtı, geri
döndü yakalandı

KALKINDIRACAK 
PROJELER ÜRECEĞİZ 

CHP’nin Meram adayı iddialı 

Cumhuriyet Halk Partisi Meram Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Gayretli, ilçeye sosyal ve ekonomik 
kazanımlar sağlayacaklarını belirterek Meram’ı 
kalkındıracak projeler üreteceklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 10’DA

ORTAK AKILLA 
HAREKET EDECEĞİZ 

Meram Belediye Başkan Adayı Kavuş:

Mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelen AK 
Parti Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa Ka-
vuş, ‘Gönül Belediyeciliği’nin önemine vurgu ya-
parak, gönüllere girmek için atılacak her adımda, 
alınacak her karar da vatandaşların vicdanına ve 
ortak aklına müracaat edeceklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

‘SELÇUKLU İÇİN REKOR 
OY HEDEFLİYORUZ’

AK Parti Selçuklu çalışmayı sürdürüyor

AK Parti Selçuklu Teşkilatı, 31 Mart Yerel Seçim-
leri öncesinde mahalle buluşmalarına Şeyh Şamil 
Mahallesi ile devam etti.  Seçim sürecinde yapılan 
algı operasyonlarına rağmen Selçuklu’da rekor oy 
hedeflendiği belirtildi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Okul servisi 
devrildi! 

206 okula 
beyaz bayrak

Çay ihracatında 
Konya üçüncü!

Padişahın adıyla 
48 yıldır yollarda

Konya’da ilkokul öğrencilerini 
taşıyan servis minibüsünün 
otomobil ile çarpışarak dev-
rilmesi sonucu 7’si çocuk 8 
kişi yaralandı. Kazayı duyarak 
olay yerine gelen çocukların 
yakınları da otomobil sürücüsü-
ne tepki gösterdi. Vatandaşlar 
polis tarafından güçlükle sakin-
leştirildi.  n SAYFA 3’TE

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığının işbirliğiyle yürütü-
len Beyaz Bayrak ve Beslenme 
Dostu Okul Projeleri kapsamın-
da sertifika almaya hak kaza-
nan okullar, törenle belgelerini 
teslim aldı.  n SAYFA 3’TE

Türkiye’den yılın ilk ayında 773 
bin 67 dolarlık çay ihraç edildi. 
İhracatta 160 tonluk pay ile Rize 
ilk sırayı alırken, bu ili 88 tonluk 
payla İstanbul ve 44 tonluk 
payla Konya izledi. DKİB Yöne-
tim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Şaban Turgut, çayın ülke ve 
bölge ihracatında önemli po-
tansiyel oluşturduğunu söyledi.  
n SAYFA 4’TE

TOFAŞ tarafından 12 Şubat 
1971’de üretimine başlanan, 
adını Bursa’nın Osmanlı’ya 
başkentlik yaptığı dönemde 
padişahlık yapan Sultan 1. 
Murad’dan alan “Murat 124”, 
aradan geçen 48 yıla rağmen 
vatandaşların ilgi odağı olmaya 
devam ediyor.  n SAYFA 12’DE
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İz bırakacağız! 
Cumhur İttifakı Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Karatay’ın son yıllarda aldığı hizmetlerle önemli 

bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, yeni dönemde iz bırakacak hizmetlerin süreceğini söyledi 
TOPTANCI YAKLAŞIM 
SERGİLEMEYECEĞİZ 

Cumhur İttifakı Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, seçim çalışma-
larını ve yeni dönemi değerlendirdi. 
“Karatay bugüne kadar belediyecilik 
anlamında önemli hizmetler almış bir 
şehrimiz” diyen Kılca, toptancı bir yak-
laşım yerine bölgesel olarak vatandaş-
ların istek ve taleplerine göre hizmetler 
yapacaklarını vurguladı. Kılca, sosyal 
ve kültürel hizmetlere ağırlık verecek-
lerinin sinyalini verdi.

GENÇ: REKORU KİMSEYE 
VERMEYECEĞİZ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç de saha çalışmalarını değerlen-
dirdi. Karatay’ın hem merkezinde hem 
de en ücra köşesinde vatandaşla bira-
raya geldiklerini dile getiren Genç, Ka-
ratay olarak girdiğimiz her seçimden 
kendi rekorumuzu kırarak çıktık. Bu dö-
nemde de hedefimiz, oyların tamamını 
alarak rekoru kimseye kaptırmamak ve 
yeni rekorlar kırmak olacak” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Ne zaman düzelecek? 
Konya’nın en eski sanayi sitelerinden 
biri olan ve oto tamir sanayi olarak 
bilinen Eski Sanayi Sitesi’nin girişinde 
yer alan kompozit rögar kapağı sanayi 
girişinde trafiğin sıkışmasına neden 
oluyor. Yenigün Gazetesi tarafından 
geçtiğimiz aylarda dile getirilen 
ve haberin yapmasının ardından 
sanayi esnafından ve sürücülerden 
büyük destek alınan konuyla ilgili 
vatandaşlar, hala çözüm bekliyor. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik 
Meclisi’nin misafiri 
olan İHH Asya Pasifik 
Sorumlusu Ömer 
Kesmen, Moro 
Müslümanlarının verdiği 
var olma mücadelesi 
ile yetimlere yönelik 
yaptıkları faaliyetleri 
anlattı. n SAYFA 11’DE
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Millet Kıraathanesi kültür hayatına katkı sağlıyor
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin Konya’ya kazandırdığı Dede 
Bahçesi Millet Kıraathanesi, şehri-
mizin tüm kesimlerini düzenledi-
ği etkinliklerle bir araya getiriyor. 
Millet Kıraathanesi’nde “Öğrenen 
Kıraathaneler” sloganıyla gerçekleş-
tirilen kültür-sanat etkinliklerinde 
söyleşiler ve uygulamalı eğitimler 
veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın açılışını yaptığı, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Dede Bah-
çesi Millet Kıraathanesi’nde yoğun 
ilgi görüyor. 5 binin üzerinde kitabın 
bulunduğu kıraathanede çocuklar, 
kitap okuyup ödevlerini yaparken; 
gençler ve emekliler de bir araya 
gelerek sohbet etme imkânı bulu-
yor.  Sosyal ve kültürel etkinlikle-
riyle toplumsal hayata önemli katkı 
sunan Büyükşehir Belediyesi Millet 
Kıraathanesi’nde, farklı kesimlere 
yönelik uzmanlar tarafından söyleşi-
ler, seminerler ve sanatsal anlamda 
uygulamalı eğitimler veriliyor. 
ŞUBAT AYI FAYDALI ETKİNLİKLERLE 

DOLU DOLU GEÇİYOR 
Öğrenen Kıraathaneler etkin-

likleri kapsamında Ocak ayında 
çok sayıda program gerçekleştiren 
Büyükşehir Belediyesi Dede Bah-
çesi Millet Kıraathanesi’nde Şubat 
ayı etkinlikleri kapsamında ilk ola-
rak Selçuklu Vaizi Gençlik Koordi-
natörü Cemalettin Oruç, Konulu 
Kur’an Sohbetleri ile vatandaşlarla 
buluştu. Diğer etkinlikte ise Konya 
İl Müftülüğü Vaizesi Fatma Hale 
Sağım, Günümüz Diliyle Mesnevi 
konusunda vatandaşları bilgilen-
dirdi. Kültür-Sanat alanında da 
Murat Küçükemek Sinema Oku-
maları başlığıyla bir program ger-
çekleştirdi.  Büyükşehir Belediyesi 
Dede Bahçesi Millet Kıraathane-
si’nin Şubat ayı etkinlik takvimi 
çerçevesinde; 13, 20 ve 27 Şu-
bat tarihlerinde Günümüz Dili İle 
Mesnevi, 14 ve 21 Şubat’ta Hz. 
Peygamber Efendimiz’den İnciler, 
23 Şubat’ta Selçuklu Şairleri ve 
Şiirleri Dinletisi, Konya Çimento 
Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri-
nin müzik performansı gerçekleş-
tirilecek.
n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Karatay’ın son yıllarda aldığı hizmetlerle önemli bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Kılca kendisinin başkanlığı 
döneminde de Karatay’ın bu yükselişinin süreceğini söyledi. AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç de, Karatay’ın yine rekor oyla belediye başkanlığını alacağını vurguladı

Yükseliş devam edecek
Cumhur İttifakı Karatay Beledi-

ye Başkan Adayı Hasan Kılca ve AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, seçim çalışmaları kapsamında 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti. Ziya-
rette Kılca ve Genç’e AK Parti Kara-
tay İlçesi Başkanlığı Tanıtım Medya 
Başkanı Muhittin Şener, AK Parti Ka-
ratay İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Uğur 
Şakraker, Karatay Belediye Meclis 
Üyeleri İzzet Yıldız-İbrahim Karataş, 
AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları 
Başkanı Sema Ersöz, AK Parti Kara-
tay Gençlik Kolları Yönetim Kurulu 
Üyesi Taha Tekin de eşlik etti. Ziya-
rette hazır bulunan Yenigün Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdullah 
Akif Solak ve Yenigün Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Rasim Atalay, ziyaret-
ten duyduğu memnuniyeti dile geti-
rerek seçim çalışmalarında başarılar 
diledi. Seçim çalışmalarıyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Cumhur 
İttifakı Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca Karatay’a iz bırakacak 
çalışmaların devam edeceğini belir-
tirken, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de, daha önce rekor oy 
alan Karatay’ın bu seçimlerde de bu 
rekoru elinde bulunduracağını vur-
guladı.  

‘ÖNEMLİ TECRÜBELER EDİNDİK’ 
Cumhur İttifakı Karatay Belediye 

Başkan Adayı Hasan Kılca, Karatay 
Belediye Başkanı Adayı olarak gö-
revin tevdi edilmesiyle çalışmalara 
hızlı bir şekilde başladıklarını söyledi. 
Konya’nın belediyecilik anlamında 
Türkiye’de örnek bir şehir olduğu-
nu, bu örnek çalışmalar içerisinde 
de kendisinin 22 yıllık bir tecrübeye 
sahip olduğunu dile getiren Kılca, 
şunları söyledi, “Diğer belediyelere 
sorsanız Konya’nın en güzel belediye-
cilik örneği verdiğini söylerler. Çünkü 
Konya belediyeleri uzun yıllardır ehil 
insanlar tarafından yönetilmiştir. Bu 
nedenle Konya’da belediyecilik anla-
mında fetret dönemi yaşanmamıştır. 
Konya’da belediyecilik anlamında 
son 4 büyükşehir Belediye Başkanıyla 
yakın çalıştım. 22 yıllık çalışma haya-
tım boyunca ciddi tecrübelerim oldu. 
2014 yerel seçimler ile yürürlüğe 
giren yeni Büyükşehir Yasası’nın uy-
gulanması, hazırlanması konusunda 
komisyonlarda görev aldım. Yasanın 
Konya gibi büyük bir alanda uygulan-
ması noktasında koordinatör olarak 
görev yaptım. Konya yine Büyükşe-
hir Yasası’nın uygulanmasında örnek 
oldu. Bu noktada büyük tecrübeler 
edindik. Yaptığımız bu çalışmalar 
kurum hafızası, belediye hafızası ve 
tecrübe kazanmamıza vesile oldu. 
Konya’nın önemli bir merkezi olan 
Karatay’a hizmet etme noktasında 
aday olmak üzere görevimizden istifa 
ettik. Cumhurbaşkanımızın tensipleri 
ile Cumhur İttifakı’nın adayı olarak 
görev bize tevdi edildi. İnşallah Allah 
görevimizi hakkıyla yapmayı nasip 
eder.”

‘TOPTANCI YAKLAŞIM 
SERGİLEMEYECEĞİZ’ 

Adaylık görevinin kendisine ve-
rilmesiyle sahaya indiğini, vatandaş-

larla biraraya geldiğini belirten Kılca, 
Karatay’a ne tür hizmetler yapılaca-
ğıyla ilgili talepleri aldıklarını kaydet-
ti. Taleplere göre hizmet anlayışları-
nı şekillendireceklerini dile getiren 
Kılca, “Vatandaşlarımızdan talepleri 
alıyoruz, bizlerden ne istiyorlar, di-
lek ve temennileri not ediyoruz. Bir 
şekilde bu talepleri yerine getirdiği-
miz zaman başarılı oluruz. Toptancı 
yaklaşımla şunu yapacağız, bunu 
yapacağız demenin verimli olacağı 
kanaatinde değiliz. Bu anlamda va-
tandaşlarımızın taleplerine göre pro-
jeler üretmek arzusundayız. Bugüne 
kadarki tecrübelerimiz de bunu gös-
teriyor. Karatay bugüne kadar bele-
diyecilik anlamında önemli hizmetler 
almış bir şehrimiz. Bu anlamda ön-
ceki dönem belediye başkanlarımıza 
ve özellikle Mehmet Hançerli Başka-
nımıza teşekkür ediyorum. Vatandaş 
yapılan yatırımı unutmuyor. Bizler de 
bu şekilde bir iz bırakarak, Karatay’a 
iz bırakarak gitmeyi Allah bize nasip 
eder diye düşünüyoruz. Karatay’a 
hizmet etmeye talibiz dedi. 

SOSYAL VE KÜLTÜREL 
HİZMETE AĞIRLIK VERİLECEK 
Kılca, Karatay’ın son yıllarda 

aldığı hizmetlerle önemli bir cazi-
be merkezi haline geldiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yayımladığı seçim manifestosunda 
yer alan anlayışla hizmetlerinin de-
vam edeceğinin altını çizen Kılca, “Bu 
anlamda özellikle turizm anlamında 
Karatay’da ciddi potansiyel var bunu 
biliyoruz. Bunun için ciddi yatırımlar 

ve hazırlıklar peşindeyiz. ulusal ve 
uluslararası düzeyde şehrimizin tu-
rizmini artıracak projelerimiz olacak. 
Yine gençlerimize yönelik sportif yatı-
rımlar olacak. engelli ve yaşlılarımıza 
yönelik projelerimiz var, onları hayata 
geçireceğiz. Fiziki belediyecilik zaten 
belediyenin asli görevi olan belediye-
cilik. Bu anlamda Karatay’da da alt 
ve üstyapı anlamında birçok sorun 
çözülmüş durumda. Biz bundan son-
ra daha çok şehrin sosyal ve kültürel 
yapısını geliştirici ve zenginleştirici, 
gençlerimizi milli, manevi değerlere 
bağlı olarak geleceğe hazırlamayı he-
defleyen projeler düşünüyoruz” diye 
konuştu. 

‘BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ’
Kılca, AK Parti ve MHP’nin oluş-

turduğu Cumhur İttifakı ile yerel 
seçimlere gidildiğini anımsattı. Özel-
likle 15 Temmuz sürecinden sonra 

oluşturulan bu birlikteliğin oldukça 
anlamlı ve verimli bir birliktelik oldu-
ğuna değinen Kılca, şunları söyledi, 
“Ülkemizde artık PKK bitme nokta-
sına geldi. Ama düşman öyle ki; biri 
biterken birini başlatıyor veya başka 
türlü tehditler oluşturmaya çalışılıyor. 
Bu anlamda bizler birlikte hareket 
etmezsek, şu belediye senin olsun 
bu belediye benim olsun kavgası içi-
ne girersek vatan elden gider. Bizler 
özellikle beka meselesi söz konusu ise 
biraya gelmeliyiz. AK Parti ve MHP li-
derlerinin de yapmış olduğu budur. 
Burada sen ben kavgası yerine biz 
olarak hareket edilmesinin vatanı-
mızın bekası için önemli olduğunu 
düşünüyorum. Biz çalışmalarımıza 
MHP İlçe başkanımızı ziyaret ederek 
başladık. Bazı yerlere birlikte gidiyo-
ruz, birlikte çalışıyoruz. Çünkü ben 
cumhur İttifakı adayıyım. Onlar da 

güzel çalışmalar yürütüyorlar teşek-
kür ediyorum. Birlikteyiz, çalışmaları-
mız güzel gidiyor.”

GENÇ: REKORU KİMSEYE 
VERMEYECEĞİZ

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de Karatay’da yaptık-
ları saha çalışmalarını değerlendirdi. 
Karatay’ın hem merkezinde hem de 
en ücra köşesinde vatandaşla bira-
raya geldiklerini dile getiren Genç, 
“Ben bu göreve 2014 yılında geldim. 
31 Mart tarihinde yapılacak olan Ma-
halli İdareler Seçimleri benim 7. seçi-
mim olacak. Karatay bazında bir tec-
rübemiz oldu. Halktan nasıl bir tepki 
gelecek, AK Parti olarak nerede çok 
güçlüyüz, nerede oy oranımız düşük, 
bunun analizleri var elimizde. Baş-
kan adayımız Hasan Kılca ile birlikte 
ziyaretlerimize devam ediyoruz. Yeni 
Büyükşehir Yasası ile birlikte bize 
bağlanan mahallelerimizin hepsini zi-
yaret ediyoruz. Taşra mahallelerimi-
ze olan ziyaretlerimizi bitirdik. Hasan 
Kılca bey Cumhur İttifakı’nın adayı. 
Bu sebeple biz bu dönemde inşallah 
oyların hepsine talibiz. Karatay olarak 
biliyorsunuz, hem Konya’da hem de 
Türkiye’de rekor düzeyde AK Parti’yi 
temsil etmekteydik. Karatay Beledi-
yesi olarak Büyükşehir, Karatay ve 
Karatay Meclis Başkanlığı’nda oyların 
tamamına talibiz. Bu manada biliyor-
sunuz Karatay olarak girdiğimiz her 
seçimden kendi rekorumuzu kırarak 
çıktık. Bu dönemde de hedefimiz, oy-
ların tamamını alarak rekoru kimseye 
kaptırmamak ve yeni rekorlar kırmak 
olacak” ifadelerini kullandı. 

Türkiye’de siyaset denince akla 
Konya’nın; Konya’da siyaset denince 
de akla Karatay’ın geldiğine işaret 
eden Mehmet Genç, “Biz, Karatay 
teşkilatı olarak yük olan değil, yük 
alan bir ilçe olalım istedik. Bunu bu 
güne kadar başarabilmiş olmanın 
mutluluğunu yaşarken, yeni döneme 
ilişkin de hedefimizin ne kadar büyük 
olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle 
çalışmalarımızı gayretle sürdürüyo-
ruz” dedi. 

KARATAY, GÖNÜL 
BELEDİYECİLİĞİNİ İSTİYOR

Karatay’ın Yeni Büyükşehir Ya-
sası ile birlikte daha büyük bir yüzöl-
çümüne sahip olduğunu ve bununla 
birlikte Karatay’da hizmetin de en 
ücra köşelere kadar zor ama başarılı 
bir şekilde götürüldüğünü gördük-
lerini dile getiren Mehmet Genç, 
“Daha dün Yenice Mahallesi’ndey-
dik. Neredeyse Aksaray’ın Eskil il-
çesine ziyarete gidecektik, o derece 
uzak bir yer. Tabi Büyükşehir Yasa-
sı’nı en iyi uygulayan ilçeler arasında 
kesinlikle Karatay vardır. Biz daha bu 
yasa uygulanmaya başlamadan önce 
çalışmalarımıza başlamıştık. Oyun 
parkları, yollar vesaire ne tür hizmet 
gerekiyorsa onu götürdük. Buradan 
mevcut Başkanımız Mehmet Han-
çerli’ye teşekkür ediyorum. Kendisi 
hakikaten büyük bir çaba harcadı ve 
geride kalan 3 dönemde Karatay’ı 
hem merkezi, hem de taşrası ile ihya 
etti. Biz şu an geçmişte yapılan çalış-
maların meyvelerini topluyoruz di-
yebilirim. Gittiğimiz yerlerde gördük 
ki, vatandaşın fiziki belediyecilik an-
lamında büyük bir eksiği kalmamış. 
Vatandaş neyi arzu ediyorsa hepsi ya-
pılmış. Tabi ufak tefek eksiklikler var-
dır, illa ki olacaktır. Bunlar da bir süreç 
işi. En kısa zamanda fiziki anlamdaki 
bu eksiklikler de giderilecektir. Kara-
tay halkının Karatay Belediye’sinden 
en büyük beklentisinin iyi gününde 
de kötü gününde de yanında olması 
olduğunu gördük. Başkanımız Meh-
met Hançerli’nin bir selamı ile mutlu 
olabiliyorlar. Başkan adayımız Hasan 
Kılca’nın onların bulunduğu mahalle-
lere kadar gidip onlarla tokalaşması 
mutlu ediyor” ifadelerini kullandı. 

‘CUMHUR İTTİFAKI KAPSAMINDA 
MHP’YLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ’

Hasan Kılca’nın Cumhur İttifa-
kı’nın Karatay Belediye Başkan Ada-
yı olduğuna dikkat çeken Mehmet 
Genç, “Karatay ilçe teşkilatları olarak 
birlikte hareket ediyoruz. Cumhur it-
tifakı olarak yola birlikte çıktık. İlk se-
çim çalışmalarımızdan birisi MHP’nin 
Karatay İlçe Başkanı’nı ziyaret etmek 
oldu. Bazı mahallelerde birlikte çalış-
malar yürütüyoruz. Mesela İsmil’de 
ev ve esnaf ziyaretini MHP Karatay 
Teşkilatı ile birlikte yürüttük. MHP 
Lideri Devlet Bahçeli sağolsun, Ye-
nikapı ruhuna sahip çıktı. Biz de bu 
kapsamda bu birlikteliği olabilecek 
en üst perdeden sağlayıp yürütmeye 
çalışıyoruz. Halkımızın bize olan gü-
venini ve teveccühünü boşa çıkarma-
yacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK-RASİM ATALAY

Cumhur İttifakı Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve beraberindeki heyet, seçim çalışmaları kapsamında Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.

Hasan Kılca Mehmet Genç
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Öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı
Konya’da ilkokul öğrencilerini 

taşıyan servis minibüsünün otomo-
bil ile çarpışarak devrilmesi sonucu 
7’si çocuk 8 kişi yaralandı. 

Kaza, saat 12.20 sıralarında 
Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahal-
lesi Akşemsettin Caddesi ile Zehra 
Sokak Kavşağı’nda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, caddeden se-
yir halinde olan ilkokul öğrencileri-
ni taşıyan Mustafa K. idaresindeki 
42 C 0286 plakalı servis minibüsü 
ile Cezayir D. idaresindeki 12 AY 
490 plakalı otomobil çarpıştı. 

Kazada yan yatan servis mi-
nibüsü sürüklenerek durdu. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine çok sa-
yıda ambulans ve polis ekibi sevk 
edildi. 

Kazada, ilkokul öğrencilerini 
götürdüğü öğrenilen servis mini-
büsünde bulunan 7 çocuk ile oto-

mobil sürücüsü yaralandı. Yaralı 
çocuklara ilk müdahaleleri olay ye-
rinde sağlık görevlilerince yapıldı. 

Bu sırada kazayı duyarak olay 
yerine gelen çocukların yakınları 

da otomobil sürücüsüne tepki gös-
terdi. Vatandaşlar polis tarafından 
güçlükle sakinleştirildi. 

Yaralı çocuklar ve otomobil sü-
rücüsü ambulanslarla çeşitli has-

tanelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Polis ekipleri çevrede tedbir 
alarak incelemelerde bulundu. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğ-
retimi Genel Müdürlüğü tarafından 
uygulanmakta olan “İyilik Okulu” 
Projesi kapsamında Karatay Mevla-
na Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğretmen, öğrenci ve velileri, bu yıl 
da örnek bir çalışmayı hayata geçir-
di.

Gıda malzemeleri, kıyafet, ayak-
kabı ve daha pek çok ihtiyaç mal-
zemesinden oluşan ve Sudan’da-
ki muhtaçlara ulaştırılmak üzere 
hazırlanan yardım aracı, yola çıktı. 
Ayrıca Sudan’da hayatında bir kez 
bile Kuran- Kerim’i eline almamış 
Müslüman kardeşlerimize hediye 
Kuran-ı Kerimlerin de ulaştırılacağı 
ifade edildi.

Dualarla yapılan uğurlama me-
rasimine Karatay Kaymakamı A. 
Selim Parlar, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, İl Mil-
li Eğitim Müdür Yardımcısı Servet 
Altuntaş, Karatay İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, öğret-
menler ve öğrenciler de katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji’nden
Vali Toprak’a ziyaret

Armağan Koleji Kurucu Tem-
silcisi Mustafa Kürkçü, Okul Mü-
dürü Musa Bağcı, Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Ekici, Rehber 
Öğretmen Kadriye Çelik ve Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Ayşe Nur Can-
bolat, Konya Valisi Cüneyt Orhan 
Toprak’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

Okul Müdürü Musa Bağcı, “Ar-

mağan Koleji olarak Sayın Valimiz 
Cüneyt Orhan Toprak’ı makamın-
da ziyaret ettik. Kendisinin bürok-
ratik kimliğinin yanında sportif ve 
neşeli kimliği de dikkatimizi cez-
betti. Kendimizi ve projelerimizi 
anlatma fırsatı verdiği için ve hoş 
sohbetinden dolayı kendilerine çok 
teşekkür ederiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

En popüler isimler 
Zeynep ve Yusuf oldu

Türkiye’de geçen yıl doğan kız 
bebekler için “Zeynep”, erkek be-
bekler için “Yusuf” en fazla tercih 
edilen isimler oldu. Türkiye İsta-
tistik Kurumu (TÜİK) tarafından 
yayımlanan bültene göre, 2018 
yılında doğan bebeklere konulan 
isimler incelendiğinde, önceki yıl-
larda olduğu gibi kızlarda “Zey-
nep”, erkeklerde de “Yusuf” ismi-
nin ilk sırada yer aldığı görüldü.

Adrese Dayalı Kayıt Sistemi 
sonuçlarına bakıldığında, kız be-
beklerde Zeynep’ten sonra en çok 
tercih edilen isimler Elif, Defne, 
Ebrar ve Eylül olurken, erkek be-
beklerde Yusuf’tan sonra en po-
püler isimler Eymen, Ömer Asaf, 
Miraç ve Ömer oldu. 

En büyük nüfusa sahip il olan 
İstanbul’da, kız bebeklerde Zey-

nep’ten sonra en çok Defne, Elif, 
Duru ve Ebrar isimlerinin tercih 
edildiği görüldü. Erkek bebeklere 
ise Ömer Asaf’tan sonra en çok 
verilen isimler Eymen, Yusuf, Ali 
Asaf ve Ömer oldu. Ankara’da, kız 
bebeklerde Zeynep’ten sonra en 
çok tercih edilen isimler Elif, Def-
ne, Duru ve Ebrar olarak belirlen-
di. Erkek bebeklere ise Eymen’den 
sonra en çok Ömer Asaf, Yusuf, 
Ömer ve Miraç isimleri verildi.

Nüfus büyüklüğünde üçüncü 
sırada yer alan İzmir’de, kız be-
beklerde Zeynep’ten sonra en çok 
Defne, Elif, Duru ve Asya isimleri 
tercih edildi.

İzmir’de erkek bebeklerde 
ise Eymen’den sonra Çınar, Aras, 
Ayaz ve Emir en çok tercih edilen 
isimler oldu. n AA

Çöp aracının çarptığı
çocuk hayatını kaybetti

Konya’da geri manevra yapan 
çöp aracının çarptığı çocuk yaşa-
mını yitirdi. Ethem A. idaresindeki 
42 FJC 97 plakalı çöp aracı, mer-
kez Selçuklu ilçesi Tepekent Ma-
hallesi’nde geri manevra yaptığı 

sırada, aracın arkasında oynayan 
5 yaşındaki Hanife Sarman’a çarp-
tı. Sarman, olay yerinde hayatını 
kaybetti. Kamyon sürücüsü Ethem 
A, jandarma ekiplerince gözaltına 
alındı. n AA

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının işbirliğiyle yürütülen Beyaz Bayrak ve Beslenme Dos-
tu Okul Projeleri kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullar, törenle belgelerini teslim aldı

Beyaz bayraklarını
törenle teslim aldılar

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık 
Bakanlığı’nın işbirliğiyle yürütülen 
Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu 
Okul Projeleri kapsamında şartları 
yerine getirerek her iki belgeyi de 
almaya hak kazanan okullara beyaz 
bayrakları ve sertifikaları düzenle-
nen törenle verildi. 

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy programda yaptı-
ğı konuşmada Milli Eğitim Bakanlı-
ğı ve Sağlık Bakanlığının aralarında 
imzalamış oldukları protokol çer-
çevesinde okullarda uygulanmak-
ta olan Beyaz Bayrak ve Beslenme 
Dostu Okul Projelerinin önemine 
dikkat çekerek il genelinde bu ser-
tifikalara sahip olan okul sayıları 
hakkında da bilgi verdi.  Belirlenen 
kriterler çerçevesinde bugün Beyaz 
Bayrak alacak okul sayısının 206 ol-
duğunu, böylelikle il genelinde bu 
sayının 10.22’ye çıktığını; bugün 
Beslenme Dostu Okul Sertifikası 
alan okul sayısının 29 olduğunu, il 
genelinde de toplam sayının 341’e 
çıktığını sözlerine ekledi. Cumhur-
başkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdo-
ğan Hanımefendinin himayelerinde 

yürütülen Sıfır Atık Projesinden de 
bahseden Gürsoy, belediyelerle iş-
birliği halinde okullarımızda bu pro-
jenin hızla hayata geçirileceğini de 
ifade etti.

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç ise yaptığı konuşmada 
bu projelerin ülkemizin geleceği için 
çok önemli olduğunu söyledi. Sağlık 
Bakanlığı tarafından uygulanmakta 
olan Koruyucu Sağlık Hizmetlerin-
den de bahseden Koç, birçok hasta-

lığın altında yatan sebebin temizlik 
ve beslenme konuları olduğunu 
sözlerine ekledi. Konya İl Milli Eği-
tim Müdürlüğü ile örnek bir işbirliği 
sergilediklerini de ifade ederek te-
şekkürlerini iletti.

Beyaz Bayrak ve Sertifikalar 
Karatay, Meram ve Selçuklu’daki 
okulların okul müdürlerine, diğer 
ilçelerin de ilçe milli eğitim müdür-
lerine teslim edildi. İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüklerinin kendi ilçelerinde 

düzenleyecekleri bir törenle sertifika 
ve beyaz bayrakları okullara teslim 
edecekleri ifade edildi.

Programa Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy ve Kon-
ya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç’un yanı sıra, İl Halk Sağlığı 
Başkanı Uzm. Dr. Kerim Yeşildağ, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları 
Servet Altuntaş ve Dündar Polatcan, 
ilçe milli eğitim müdürleri ve okul 
müdürleri katıldı. n HABER MERKEZİ

Öğrencilerden örnek yardım faaliyeti
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Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven geleneksel hale getirdi-
ği halk günlerinde vatandaşlarla 
bir araya gelmeye devam ediyor. 
Vatandaşlarla her zaman hemhal 
olduklarını belirten Başkan Özgü-
ven: “Kapımız vatandaşlarımıza 
her daim açıktır. Onların dertleriyle 
dertlenmek, onlarla hemhal olmak 
bizlerin görevidir. Onlara ve mem-
leketimize hizmet için bu makam-
ları işgal ediyoruz. Bu bilinçle her 
zaman hemşehrilerimizle bir araya 
gelmeye gayret gösteriyoruz. Göre-
ve geldiğimiz ilk günden beri birlikte 
yönetelim prensibimizle her zaman 
vatandaşlarımızla iç içe, istişare ha-
linde olduk. Yeri geldi dertleriyle 

dertlendik yeri geldi sevinçlerine 
ortak olduk. Şehrimizde kalıcı hiz-
metler gerçekleştirmenin yanı sıra 
hemşehrilerimizin sorunlarına çö-
züm üretmek her zaman önceliği-
miz olmuştur. Bizler için en büyük 
kazanç onların hayır dualarıdır, bir 
‘Allah(cc) razı olsun’ demeleri tüm 
hizmetlerin üzerindedir. Bu düsturla 
her daim onlarla bir araya gelmek, 
dertleriyle dertlenmek, elimizden 
geldiğince çözüm üretmek için çaba 
göstermeye devam edeceğiz. Bizle-
re takdirlerini sunan ve her zaman 
bizlere destek olan kıymetli vatan-
daşlarımıza teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Çay ihracatında Konya
Türkiye üçüncüsü oldu

Türkiye’den yılın ilk ayında 
773 bin 67 dolarlık çay ihraç edil-
di. Rize, söz konusu dönemde 160 
tonla en fazla çay ihraç eden il oldu. 
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği 
(DKİB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Şaban Turgut, çayın 
ülke ve bölge ihracatında önemli 
potansiyel oluşturduğunu söyledi. 

Türkiye’den ve bölgeden yapı-
lan çay ihracatının arttığına dikkati 
çeken Turgut, ülkeden yapılan il 
bazlı ihracatta da Rize’nin liderliği-
ni koruduğunu ifade etti.  Turgut, 
Türkiye’den ocak ayında 318 ton-
luk çay ihraç edildiğini belirterek, 
“Söz konusu dönemde yapılan ih-
racattan 773 bin 67 dolar gelir elde 
edildi. İhracatta 160 tonluk pay 
ile Rize ilk sırayı alırken, bu ili 88 
tonluk payla İstanbul ve 44 tonluk 

payla Konya izledi.” dedi. 
Rize’den yapılan çay ihraca-

tından 103 bin 519 dolar gelir 
elde edildiğini kaydeden Turgut, 
“Rize’den geçen yılın aynı döne-
minde ise 104 tonluk çay ihracatı 
karşılığında 60 bin 50 dolar gelir 
elde edilmişti. Böylece bu dönem-
de yapılan çay ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine göre miktarda yüz-
de 54, değerde ise yüzde 72 arttı.” 
diye konuştu. Turgut, tanıtım çalış-
malarının da çay ihracatını olumlu 
yönde etkilediğini vurgulayarak, 
“Bu kapsamda çay ihracatının ve 
ülke çeşitliliğinin giderek daha da 
artacağına inanıyoruz. Beklentimiz 
çay ihracatında yılı daha iyi seviye-
lerde bitirmek.” değerlendirmesin-
de bulundu.
n AA

AK Parti Selçuklu Teşkilatı, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde mahalle buluşmalarına Şeyh Şamil Mahallesi ile 
devam etti.  Seçim sürecinde yapılan algı operasyonlarına rağmen Selçuklu’da rekor oy hedeflendiği belirtildi

‘Selçuklu için rekor
oy hedefliyoruz!’

AK Parti Selçuklu’da Şeyh Şamil 
Mahalle Yönetimi ve sandık kurulu 
görevlileri düzenlenen toplantıda 
bir araya geldi. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve 
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı Adnan Bahçeci’nin de 
yer aldığı toplantıya teşkilat üyeleri 
yoğun ilgi gösterdi. Toplantıda yak-
laşan 31 Mart Seçimleri ile ilgili sür-
dürülen çalışmalar ele alındı.

‘SELÇUKLU İÇİN REKOR 
OY HEDEFLİYORUZ’

Teşkilat üyelerine toplantıya 
gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı 
teşekkür eden  AK Parti Selçuklu 
Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Adnan Bahçeci “ Bu 
dava sadece belediye başkanının ya 
da sadece teşkilat başkanının değil 
tüm neferler olarak hepimizin dava-
sı. Genel seçim de olsa yerel de olsa 
neticede sizler de bu işin içindesiniz. 
AK Parti’ye verdiğimiz oylar hari-
cinde verilmeyen oylardan da bizler 
sorumluyuz. Onun için hep birlikte 
çalışacağız gayret göstereceğiz. İn-
şallah Selçuklu’da oyumuzu daha 
yukarılara çıkararak rekor kırarak 
Selçuklu’ya yakışan bir sonucu san-
dıktan elde edeceğiz.  Bir muhabbet  
olursa bir gayret olursa elhamdülil-
lah orada bir bereket oluyor. Şeyh 
Şamil Mahallesine geldiğimiz za-
man burada bu bereketi yaşamış 
olduk.  Allah hepinizden razı olsun” 
şeklinde konuştu. 

‘HER SEÇİM SÜRECİNDE 
OLDUĞU GİBİ YİNE ALGI 

OPERASYONU YÜRÜTÜLÜYOR’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı tüm çalışmalarda 
birlik ve beraberlik anlayışıyla hare-
ket edilmesi gerektiğine vurgu ya-
parak : “ Selçuklumuzda çok şükür 
mükemmel bir uyumla çalışıyoruz. 
Selçuklu hem belediyecilik hem de 
teşkilatçılık yönünden Konya’da ve 

Türkiye’de örnek olmaya devam 
ediyor. Teşkilatçılık anlamında da 
AK Parti İlçe teşkilatımız mahal-
le organizasyonlarıyla hakikaten 
önemli bir örnek teşkil ediyor. Bu-
gün burada Şeyh Şamil Mahalle 
yönetimi ve sandık kurullarında 
görevli AK Partililer olarak büyük 
bir aile toplantısını gerçekleştirmiş 
oluyoruz. Davaya sahip çıkmak sa-
dece konuşmakla olmuyor bunun 
için mücadele edip gayret sarf et-
mekle oluyor. Her birimizin üzeri-
ne büyük bir sorumluluk düşüyor. 
Bu konuda Cumhurbaşkanımızın 
enerjisi mücadelesi hepimize örnek 
olmalı. Kendisi bu konuda da et-

rafındaki herkesi çalışmaya teşvik 
ediyor. Bizler de işlerimizi en iyi şe-
kilde yaparsak emin olun buradan 
alacağımız sonuçlar en başta ülke-
mizin gücüne güç katacak, hükü-
metimizin gücüne güç katacak ve 
Cumhurbaşkanımızın gücüne güç 
katacak. Bu davanın temsilcileri ne 
kadar güçlüyse Cumhurbaşkanı-
mız da o kadar güçlü. Önümüzde 
yerel seçimler var ve bu seçimler 
öncesinde bir sürü algı operasyonu 
oluşturuluyor. Bunların en başında 
oluşturulmak istenen algı ekonomi 
üzerinden yürütülüyor. Amaçları 
bu algı üzerinden AK Parti’nin oy-
larının düşmesini sağlamak. Ama 

söyledikleri şeylerin hiç birinde 
gerçeklik payı yok. Şu anda bütün 
ekonomik göstergeler yerel se-
çimler sonrasında sonuçlar hükü-
metimizi destekler nitelikte olursa 
bahar sezonuyla birlikte ekonomi 
normal seyrine girecek. Hem  döviz 
fiyatlarının yükselmesi yönündeki 
beklenti kırılacak hem de piyasalar-
daki belli baskılar ortadan kalkacak 
ve ekonominin çarkları normal işler 
hale gelecek. Ekonomi çevrelerin-
de genel beklenti bu şekilde. Ama 
bunu olumsuza döndürmek için 
müthiş bir algı operasyonu yürüt-
meye çalışıyorlar” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Özgüven: Vatandaşla hemhaliz

‘Aldığımız her kararda ortak akla müracaat edeceğiz’
AK Parti Meram Belediye Baş-

kan Adayı Mustafa Kavuş, 31 Mart 
Yerel Seçim çalışmaları kapsamın-
da mahalle ziyaretlerine devam 
ediyor. Birçok mahalleye ziyaretler 
gerçekleştirerek mahalle sakinleri 
ve esnafla bir araya gelen Kavuş, 
‘Gönül Belediyeciliği’nin önemine 
vurgu yaparak, gönüllere girmek 
için atılacak her adımda, alınacak 
her karar da vatandaşların vicda-
nına ve ortak aklına müracaat ede-
ceklerini söyledi.

AK Parti Meram Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Kavuş, seçim 
çalışmaları kapsamında mahalle 
ziyaretlerine devam ediyor. Kavuş, 
Seçim Koordinasyon Merkezi çalış-
maları kapsamında, AK Parti Me-
ram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, 
AK Parti Meram Kadın Kolları Baş-
kanı Ayşe Uçar, AK Parti Meram 
Gençlik Kolları Başkanı Mustafa 
Selman Avcı ve teşkilat üyeleriyle 
birlikte çeşitli mahallelere ziyaret-
ler gerçekleştirerek, mahalle esna-
fı ve vatandaşlarla bir araya geldi. 
Yaklaşan 31 Mart Yerel seçimlerin-
de güçlü destek isteyen Kavuş, oy 
versin vermesin bütün Meramlı-
ların gönüllerine talip olduklarını 

söyledi.
Meram’ı Meram’da yaşayan 

herkesle birlikte yönetmek istedik-
lerini belirten Kavuş, “Bizlerin bele-
diyecilik anlayışında aşk var, sevgi 
var, insana dokunan projeler var. 
Gençlere, yaşlılarımıza ve esnafla-
rımıza yönelik projelerimiz olacak. 
Rehavete kapılmadan sahadayız ve 
seçildikten sonra da her zaman sa-
hada olacağız. Meram’ı Meram’da 
yaşayan insanlarla birlikte katılım-
cı bir şekilde yönetmek istiyoruz. 
Şehrin sorunlarını bilmek, ihtiyaç-
larını öngörmek büyük bir titizlik 
gerektiriyor. O şehri yalnızca sev-
mek yetmiyor, özümsemek gere-
kiyor. Onun için söz veriyorum, ko-
yacağımız her tuğlada, karacağımız 
her harçta, dikeceğimiz her fidanda 
Merâmımız Meram, Sevdamız Me-
ram, Yolumuz Meram’dır” dedi.

Meram’ın geleceğini, Meram’ın 
yarınlarını mutlu ve huzurlu kıl-
mak istediklerini ifade eden Kavuş, 
sözlerine şöyle devam etti: “Za-
manımızı verimli, paramızı tedbirli 
kullanmak zorundayız. Dört başı 
mamur bir Meram hayali kuran her 
bir hemşehrimin gönlü huzurlu, 
vicdanı rahat olsun; verimli çalışıp, 

iktisatla yöneteceğiz. Yönetim tar-
zı itibarıyla yapılacak işlerde ‘ben’ 
kavramını ortadan çıkartacağız 
‘biz’ duygusuyla hareket edeceğiz. 
Gönüllere girmek için atacağımız 
her adımda, alacağımız her karar-
da, vatandaşımızın vicdanına ve or-
tak aklına müracaat edeceğiz. Katkı 
vermek isteyen, ‘bu işte ben de va-
rım’ diyen kim varsa fikrini önem-
seyip birlikte değerlendireceğiz”

Seçim öncesi ve seçim sonra-
sında da Meram’da sıkmadık el 
bırakmayacaklarını vurgulayan 
Kavuş, “Teşkilat mensuplarımızla 
birlikte adaylığımızın açıklandığı 
günden itibaren çalışmalarımıza 
başladık. İl ve İlçe Seçim Koordi-

nasyon Merkezimizin hazırlamış ol-
duğu programlar dahilinde son bir 
hafta içinde; Muradiye, Yaylapınar, 
Süleymaniye, Kalfalar, Alpaslan, 
Havzan, Gazanfer, Aymanas, Ay-
doğdu, Kaşınhanı, Çomaklı, Çarık-
lar, Boruktolu, Lalebahçe, Aksine, 
mahallesine ziyaretler gerçekleşti-
rip, hemşerilerimizle bir araya ge-
lerek, taleplerini dinledik. Her git-
tiğimiz mahallemizde ‘Önce İnsan, 
Önce Gönül’ diyerek sıkmadık el 
bırakmadık. Bundan sonraki süreç-
lerde de hemşerilerimizle bir arada 
olacağız ve Meram için yapılması 
gerekeni el birliğiyle yapacağız” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Ahmet Kısa, Derebucak için projelerini paylaştı

Derebucak Belediye Başkanı 
Ahmet Kısa, yerel seçim çalışma-
larını sürdürüyor. AK Parti’den 
ilçede yeniden belediye başkan 
adayı gösterilen Kısa, AK Parti 
İlçe Başkanı Adem Sütçü ve be-
raberindeki partililerle birlikte 

ilçeye bağlı mahallelerde yaptığı 
ziyaretlerde vatandaşlardan ye-
rel seçimlerde destek istedi. Son 
ziyaretlerini ilçeye bağlı Gencek 
ve Taşlıpınar Mahallesi’ne ger-
çekleştiren aynı zamanda Cum-
hur İttifakı’nın da adayı olan Kısa, 

kahvehanelerde bir araya geldiği 
mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Mevcut belediye başkanı ola-
rak hemşerilerinin kendisini çok 
yakından tanıdığını, ilçeye bugü-
ne kadar kazandırdığı hizmetleri 
bildiğini ve takip ettiğine vurgu 

yaparak, yeni dönemde de bu hiz-
metleri artırarak devam ettirmek 
istek ve arzusunda olduklarını 
ifade etti. Kısa, bu anlamda ken-
disine ziyaretlerinde gösterilen 
samimiyet ve yakın ilgiden dolayı 
teşekkür etti.  Kısa, ziyaret prog-

ramları arasında ilçeye kazandı-
racakları fasulye eleme ve paket-
leme tesislerinin kurulacağı alanı 
da ziyaret ederek, “Fasulye eleme 
ve paketleme tesisimizi kuracağı-
mız kapalı alanda zemin çalışma-
larımız son hızla devam ediyor. 

İnşallah çiftçilerimizin üretimine 
değer katacak bu tesisimizi yakın 
zamanda hizmete açmayı plan-
lıyoruz. Alanda çalışan arkadaş-
larımızı da bu çerçevede ziyaret 
ederek, kolaylıklar diledik.” dedi.
n AA

Akşehir Belediye Başkanı ve AK 
Parti Akşehir Belediye Başkan Adayı 
Salih Akkaya, 31 Mart yerel seçim-
leri çalışmaları kapsamında ilçeye 
bağlı mahalleleri ziyaret ediyor. 

İlçe merkezinde esnaf, sivil 
toplum kuruluşu, kamu kurumla-
rı ziyaretlerini de sürdüren Başkan 
Akkaya, Yarenler Mahallesi, Kileci 
Mahallesi, Ahicelal Mahallesinde-
ki ev toplantılarında vatandaşlarla 
buluştu. Başkan Akkaya’ya yaptığı 
ziyaretlerde, AK Parti Akşehir İlçe 
Başkanı Abdurrahman Çardakoğ-
lu, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları 
Başkanı Hüseyin Zeybek ve AK Parti 
İlçe Yönetim Kurulu üyeleri de eşlik 
etti. 

Seçim çalışmaları kapsamında 
Ortaca ve Reis Mahallelerinde va-
tandaşlarla bir araya gelen Akşehir 
Belediye Başkanı ve AK Parti Ak-
şehir Belediye Başkan Adayı Salih 
Akkaya “Bütün dünyadaki, Türki-
ye’nin ilerlemesinden rahatsız olan, 
Türkiye’ye köstek olmaya çalışan 
çelme atmaya çalışanlara biz bir 
kez daha Osmanlı şamarını 31 Mart 
günü vuracağız. Türkiye dinamik 
ve güçlü bir ülkedir. Türkiye’nin üç 
tarafı denizlerle çevrili ve dört tarafı 
da hainlerle, düşmanlarla çevrilidir. 
Türkiye’nin kendinden başka dostu 
yoktur. Dostu olmadığı gibi sorumlu 

olduğu bir çokta ülkeler vardır. Bü-
yük bir gönül coğrafyamız var. 31 
Mart 2019 tarihindeki yerel seçim-
lerimizde başarılarımıza bir yenisini 
daha ekleyeceğimize hep beraber 
inanıyoruz. Çünkü biz hizmet için 
varız. ‘Halka Hizmet Hakka Hizmet’ 
düsturu olan bir hareketin mensup-
larıyız. Halkımıza, hemşerilerimi-
ze, ülkemize neler katabiliriz, onun 
kaygısını taşıyoruz. Onun için dert-
leniyoruz ve onun içinde hizmete 
koşmaya devam ediyoruz” şeklinde 
konuştu. 

‘VATANDAŞIN CEBİNDEKİ 
3 KURUŞA TENEZZÜL EDİYORLAR’

AK Parti Akşehir İlçe Başka-
nı Abdurrahman Çardakoğlu ise, 
“Kıymetli arkadaşlar dünya gene-

linde biliyorsunuz. Maalesef ABD, 
İsrail, İngiltere, Fransa gibi ülkeler 
demokrasi getiriyoruz anlayışı içeri-
sinde ne yaptı? Libya’da, Suriye’de 
olanları biliyor, bunları hepimiz ta-
kip ediyoruz. En son Irak, Filistin 
ve Venezüella Cumhurbaşkanına 
yaptıklarını görüyorsunuz. ‘Biz seni 
tanımıyoruz, biz oraya şu başkanı 
gösteriyor ve onu tanıyoruz’ di-
yorlar, birde saçma sapan bir yol 
çiziyorlar. Elhamdülillah bizim dik 
duran bir Cumhurbaşkanımız var. 
Artık herkes neyin ne olduğunu 
çok iyi bilmektedir. Seçim dönem-
lerinde ya patates artıyor, ya soğan 
artıyor, ya dolar artıyor. Bunlar her 
zaman bilinçli yapılmaktadır. Va-
tandaşın cebindeki 3 kuruşa tenez-

zül ediyorlar. Vatandaş ayaklansın 
isyana teşvik olsun diye. Hükümeti 
devirme senaryolarını yaratarak 
galeyana getirmektedirler. Biz ar-
tık eski Türkiye’de yaşamıyoruz el-
hamdülillah. Bugün 2 ekmek evine 
götüremeyen var mı? İyi kötü götü-
rüyoruz değil mi? Allah razı olsun 
Akşehir’de 2002 yılından itibaren 
2004’te Belediye Başkanlığına gel-
dik. 2004, 2009, 2014 ve şimdi 
2019 seçimleri için yine karşınızda-
yız. 31 Mart Yerel Seçim gününde 
memleketimiz için, şehrimiz için 
namusumuzla gidip oyumuzu kul-
lanacağız ve ‘AK Belediyeciliğin’ 
hizmetlerini almaya devam edece-
ğiz inşallah” diye konuştu.
n İHA

CHP’li eski vekil seçim 
çalışmalarına katıldı

Eski CHP Milletvekili Umut 
Oran, seçim çalışmaları için geldiği 
Seydişehir’de sivil toplum kuru-
luşlarını ziyaret etti. Adile Baysal 
Kültür Merkezi’nde gazetecilerle 
ile bir araya gelen eski CHP İstan-
bul milletvekili Umut Oran, “Alan 
çalışması mitinglerden daha etkili, 
CHP bu yerel seçimlerde bunu ya-

pıyor. Değişim şart, ülkenin CHP 
yönetimine ihtiyacı var.” dedi. 
Oran ayrıca partide, resmi bir gö-
revi olmamasına rağmen seçim 
çalışmalarına destek verdiğini be-
lirterek, “19 il gezdim, arkadaşla-
rımıza destek veriyoruz, bu gezi-
lerimiz devam edecek.” şeklinde 
konuştu. n AA

Yurtta Abdülhamid Han’ı
anma köşesi oluşturuldu

Beyşehir ilçesinde, Kredi Yurt-
lar Kurumu’na bağlı Eşrefoğlu 
Yurdu’nda Sultan 2. Abdülhamid 
Han Anma Köşesi oluşturuldu. 
Yurt Müdürü Mustafa Songül, 
yaptığı yazılı açıklamada, Sultan 
2. Abdülhamid Han’ın ölümünün 
101. yılında rahmet ve minnetle 
andıklarını belirterek, “Sultan Ab-
dülhamid Han yakın tarihimizde 
de derin izleri olan Osmanlı Sul-
tanlarından birisidir. Aslında, uzun 
Osmanlı asırları içerisinde de ken-
dine mahsus ve yaşadığımız za-
man dilimini etkileyen bir dönem-

de padişahlık yapmıştır ve Sultan 
Abdülhamit’in etki alanı yaşadığı 
zamanla sınırlı olmayıp günümüze 
kadar gelen de bir dönemi oluştur-
maktadır. Dolayısıyla Sultan Ab-
dülhamid devreni anlamak sadece 
geçmişi değil, bugünü anlamakla 
eşdeğer.” dedi.  Songül, vefatının 
101. yıl dönümü çerçevesinde 
Eşrefoğlu Yurt Müdürlüğü’nde 
“Abdülhamid Han Anma Köşesi” 
oluşturduklarını belirterek, anma 
köşesinin yurtta kalan öğrenciler 
tarafından da yoğun ilgiyle karşı-
landığını söyledi. n AA

Seçim çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
mahalle ziyaretleri kapsamında 2 günde Karatay’a bağlı 16 taşra mahallesine giderek destek istedi

‘Güzel bir gönül
birlikteliği oluştu’

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı, 
gençlik kolları ve belediye meclis 
üyeleriyle birlikte 2 günde Kara-
tay’a bağlı 16 taşra mahallesini zi-
yaret etti. Vatandaşlarla buluşarak 
hemşehrilerinin taleplerini dinle-
yen ve 31 Mart için destek isteyen 
Hasan Kılca, “Karatayımızda güzel 
bir gönül birlikteliği oluştu. Yeni 
dönemde ilçemizi birlikte yönet-
meye devam edecek ve güzel işle-
re yine hep birlikte imza atacağız” 
dedi. 
2 GÜNDE 16 MAHALLEYE ZİYARET 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, İlçe Yönetimi, İlçe 
Gençlik Kolları yönetim kurulu 
üyeleri ile belediye meclis üyeleri-
nin katıldığı programlar kapsamda 
Karatay’a bağlı Şatır, Sakyatan, 
Göçü, Karakaya, Zincirli, Divanlar, 
Acıdort, Çengilti, Ortakonak, Kat-

rancı, İpekler, Obruk, Yavşankuyu, 
Köseali, Sürüç ve Kızören mahal-
lelerinde hemşehrileriyle buluştu.  

Vatandaşların taleplerinin 
dinlendiği ve eksikliklerin istişare 
edildiği programlarda yeni dönem 
için mahalle halkının destekleri-
ni isteyen AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç, “AK Parti 
Karatay Belediye Başkan Adayımız 
Hasan Kılca Bey, genç bir karde-

şimiz. Sizlerden dua ve destekle-
rinizi bekliyoruz. Karatay Beledi-
ye Başkanımız Mehmet Hançerli 
Bey, bugüne kadar Karatayımıza 
güzel hizmetler yaptı. Kendilerine 
sizler adına bu vesileyle bir kez 
daha teşekkür ediyoruz. Bayrağı 
devralacak Hasan Kılca Bey de bu 
çıtayı daha yükseklere taşıyacaktır. 
Bundan en ufak bir şüphemiz yok” 
ifadelerini kullandı. 

KARATAYIMIZDA GÜZEL BİR 
GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ OLUŞTU 
AK Parti Karatay Belediye 

Başkan Adayı Hasan Kılca, ziya-
ret ettikleri her yerde büyük bir 
teveccüh ile karşılandıklarını dile 
getirdiği konuşmasında şunları 
söyledi: “Karatayımızın her ya-
nına gidiyoruz. Vatandaşlarımız-
la, esnaflarımızla, çiftçilerimizle, 
STK’larımızla, sanayici ve işadam-
larımızla bir araya geliyoruz. İs-
tişareleri, görüş alışverişlerini ve 
önerileri önemsiyoruz. Ortaya 
konan fikirler, görüş ve projeler 
bizleri sevindiriyor. Dahası böyle-
ce Karatayımızda güzel bir gönül 
birliği de oluşuyor. Yeni dönemde 
ilçemizi mahallelerimizi toplumun 
tüm kesimleriyle tüm hemşehri-
lerimizle birlikte yöneteceğiz ve 
Allah’ın izni; hemşehrilerimizin 
destekleriyle güzel işlere imza ata-
cağız inşallah.” n HABER MERKEZİ

‘31 Mart’ta Osmanlı tokadını vuracağız’
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TIR’a çarpan otomobil
sürücüsü hayatını kaybetti

Konya’da TIR’a arkadan çar-
pan otomobilin sürücüsü haya-
tını kaybetti. Alınan bilgiye göre 
Serdar Kabak yönetimindeki 42 
JH 169 plakalı otomobil, Çumra 
ilçesi Üçhüyük Mahallesinde, aynı 
yönde seyreden Mehmet Salih A. 

idaresindeki 02 LD 504 plakalı 
tıra arkadan çarptı. Ağır yaralanan 
Serdar Kabak, kaldırıldığı Çumra 
Devlet Hastanesinde hayatını kay-
betti. TIR sürücüsü Mehmet Salih 
A, jandarma ekiplerince gözaltına 
alındı. n AA

Yaralı bulunan kulaklı 
orman baykuşuna tedavi 

Seydişehir’de yaralı halde bu-
lunan kulaklı orman baykuşu, te-
davi altına alındı. Doğa Koruma 
Milli Parklar Bölge Müdürlüğü 
ekipleri, Seydişehir ilçesi Suğla 
Mevkii’nde bir vatandaşın yaralı 
halde kulaklı orman baykuşu bul-
duğu bilgisini aldı. Bölgeye giden 

ekipler, vatandaştan baykuşu tes-
lim aldı. Karatay Hayvanat Bahçesi 
Veteriner Hekimliği’ne getirilen 
baykuş, tedavi altına alındı.  Kulaklı 
orman baykuşunun tedavisinin ar-
dından doğal ortamına salınacağı 
belirtildi.
n DHA

İçinde 60 bin lira bulunan çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan 2 kişiden biri, kovala-
maca sonucu; diğer şüpheli ise arkadaşını merak edip olay yerine dönünce yakalandı

Kaptı kaçtı, geri
döndü yakalandı

Konya’da, Y.Y.’nin bankadan 
çektiği 60 bin TL’nin bulunduğu 
çantayı çalan 2 şüpheliden 1’i, ko-
valamaca sonunda yakalandı. Kaçan 
diğer şüpheli ise arkadaşını merak 
edip, olay yerine dönünce yakalandı. 

Olay, dün saat 16.00 sıralarında 
Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahal-
lesi’ndeki bankalar bölgesinde mey-
dana geldi. 

Y.Y., beraberinde bir yakını ile 
bankadan 60 bin TL çekip, otomobi-
line yürümeye başladı. Ancak Y.Y.’yi 
takip eden 2 kişi, para dolu çantayı 
alıp, kaçmaya başladı. 

Y.Y., yakınıyla birlikte kovaladığı 
ikiliden Anıl Salih U.’yu para çanta-
sıyla birlikte yakaladı. Diğer şüpheli 
ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 
çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk 
edildi.

ARKADAŞINA BAKMAYA 
GELDİ, YAKALANDI

Anıl Salih U., polis tarafından gö-
zaltına alınırken, kaçan şüpheli, kısa 
süre sonra arkadaşını merak edip 
olay yerine döndü. Y.Y. tarafından 
fark edilen ve Uğur K. olduğu belir-
lenen şüpheli, kısa süren kovalama-
ca sonucu yakalandı.  

Şüphelilerden Anıl Salih U.(24), 
kendisini görüntüleyen basın men-
suplarının soruları üzerine, ‘’Biz 
kapkaç yapmadık. Kim diyor onu? 
Hani görüntü nerede? Her söyle-
nene inanma’’ derken, Uğur K.(21) 
da kavga ettiklerini ileri sürerek, 
‘’Biz kapkaç yapmadık. Kavga ettik. 
Görüntü filan her şey var’’ diye Kon-
ya’ya İstanbul’dan geldikleri tespit 
edilen 2 şüphelinin polisteki sorgu-
ları sürüyor. n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Fren balataları az kalsın TIR’ı yakacaktı
Karaman’da seyir halindeki bir 

TIR’da fren balatalarının ısınma-
sından dolayı çıkan yangın, itfaiye 
tarafından kısa sürede söndürül-
dü. Olay, akşam saat 20.30 sırala-
rında Karaman Mersin çevre yolu 
üzerinde meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, Mersin’den yüklediği 
vinç denge demirlerini Balıkesir’e 
götürmekte olan Mehmet Ö. (33), 
idaresindeki 06 FD 5446 plakalı 
tır, Karaman’a geldiği sırada dor-
sesinde yangın çıktı. Dorseden 
dumanların yükseldiğini gören sü-
rücü hemen tırı yolun sağına dur-
durarak itfaiyeden yardım istedi. 
Isınan balatalar nedeniyle dorsenin 
tekerleri de büyük bir gürültüyle 
patladı. Bunun üzerine yangın ye-
rine itfaiye ile birlikte polis ve sağlık 
ekibi de sevk edildi. Olay yerine ge-
len itfaiye ekibi yangına müdahale 

ederken, poliste tırın bulunduğu 
şeridi tedbir amaçlı trafiğe kapattı. 
İtfaiyenin yarım saatlik çalışması 
sonucu yangın tamamen söndürü-

lerek kontrol altına alınırken, dor-
sede maddi hasar oluştu. Kapanan 
yol TIR’ın çekilmesinin ardından 
yeniden ulaşıma açıldı. n İHA

Çaldıkları arabaları satan 
şebeke yakalandı

Konya’nın merkez ve Akşehir 
ilçesi ile Antalya’da çaldıkları araç-
ları, düzenledikleri sahte evraklarla 
satan bir şebeke, Akşehir Emniyet 
Müdürlüğü’nün düzenlediği ope-
rasyonla yakalandı. Edinilen bilgiye 
göre; Akşehir Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, artan oto hırsızlıkları üze-
rine özel çalışma başlattı. Şehir-
deki kamera kayıtlarını inceleyen 
ekipler, tespit ettikleri zanlıyı fiziki 
takibe aldı. Antalya, Konya ve Ak-
şehir’de toplam 9 aracın çalınması 
olayının faili olduğu şüphesiyle gö-
zaltına alınan şahsın ifadesi doğrul-
tusunda operasyon genişletildi. Y.K. 

(19) isimli şahsın, hırsızlık olaylarını 
birlikte gerçekleştirdiğini belirttiği 
E.M.O. (17) ile araçların evrakla-
rında sahtecilik yaptığı iddia edilen 
3 kişi gözaltına alındı. Antalya’da 
da çalıntı araçları satın aldığı belir-
lenen 2 kişi daha gözaltına alındı.  
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gözaltına alınan 
5 şüpheli adli makamlara sevk edil-
di. Sevk edilen 5 şüpheliden 3’ü 
serbest bırakılırken Y.K. ve E.M.O. 
tutuklanarak cezaevine konuldu. 
Öte yandan polis çalınan araçlardan 
8 tanesi bularak, sahiplerine teslim 
etti. n AA

Meslektaşımız Sadrettin
Soranlar’ın acı kaybı

Konya’da yayın yapan Rasyonel 
Haber Gazetesi’nin sahibi Sadret-
tin Soranlar’ın dedesi Hacı Ahmet 
Ünlü, 87 yaşında vefat etti. Mer-
hum Hacı Ahmet Ünlü’nün cena-
zesi Karaman’ın Ermenek ilçesine 
bağlı Güneyyurt Kasabası’nda ikin-
di namazına müteakip kılınan cena-
ze namazının ardından omuzlarda 
taşınarak dualar eşliğinde Güney-

yurt Mezarlığı’ndaki aile kabrista-
nına defnedildi. Merhumun cena-
zesine Soranlar ve Ünlü ailelerinin 
yakınları katılırken cenaze töreninin 
ardından Ünlü ve Soranlar aileleri 
taziyeleri kabul etti. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhum Hacı Ahmet 
Ünlü’ye Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve 
sabır dileriz. n MEVLÜT EGİN



13 ŞUBAT 2019 7HABER 

İşadamı Ahmet Ercan Ilgın Pankobirlik’e aday
32 yıldır Pankobirlik üyesi olan 

iş adamı Ahmet Ercan Ilgın Panko-
birlik Başkanlığına aday olduğunu 
açıkladı. Toprakla olan ilişkisinin 40 
yılı, iş adamı olarak tarım sektörün-
deki faaliyetlerinin ise 30 yılı aştığını 
ifade eden Ercan, adaylık kararında 
en büyük etkenin uzun yıllar yurti-
çi ve yurtdışında edindiği tecrübeyi 
üreticinin istifadesine sunmak oldu-
ğunu söyledi. Ahmet Ercan yaptığı 
açıklamada, “Recep Konuk Panko-
birlik Başkanı olarak bu zamana ka-
dar 32 fabrika açtı, Ilgın Pankobirlik 
yönetimi ise bölgesinde maalesef 
bir tek fabrika açmadı. Bu bölgeler-
de kalkınmayı nasıl sağlayacaksınız? 
Bizim önceliğimiz fabrika, bizim ön-
celiğimiz üretim” dedi. 

‘İLK İŞ ILGIN ŞEKER 
FABRİKASI SATIN ALINACAK’
Ercan ayrıca Ilgın Şeker Fabri-

kası’nın satışının iptalinden sonra 
mevcut durumdaki belirsizliğin 
giderilmesi için yapacakları ilk ic-
raatın da fabrikayı birlik ve üyeler 
adına satın alma girişimi olacağını 
kaydetti. 

‘ÇİFTÇİ YÖNETİME KATILACAK’
Seçim çalışmaları için sahaya 

indiklerini ve üreticilerle bir araya 
gelip projelerini anlatmaya başla-
dıklarını aktaran Ercan, “Ben oy 
kullanacak her üyeye şunu söylü-
yorum: Gelin birlikte yönetelim, 
yönetimin her safhasında beraber 
olalım” dedi.  Mevcut yönetimin de 
bir an önce Kongre tarihini açıkla-
ması gerektiğini söyleyen Ercan, 
açıklamanın ertelenmesi Ilgın Şe-
ker Fabrikası ile ilgili atılacak adım-
ların gecikmesine ve olumsuz bir 
sonucun ortaya çıkmasına sebep 
olabileceğine dikkat çekti. 

AHMET ERCAN KİMDİR?
Ahmet Ercan 12 Haziran 1971 

yılında Konya’nın Kadınhanı ilçe-
sinde dünyaya gelir. İlköğrenimini 
Kadınhanı, ortaöğrenim ve liseyi Il-
gın’da kalan eğitimini de yurtdışın-
da tamamlayan Ercan’ın toprakla 
olan ilişkisi o günlerde başlar. Daha 
küçük bir çocukken toprakla kur-
duğu bağı yaklaşık 40 yıl boyunca 
geliştirir ve toprak ananın bereke-
tine duyduğu hayranlık, toprakla 
hemhal olmuş insanların yaşam 
hakkındaki bilgeliklerini gördükçe 
daha da artar. Ahmet Ercan ta o 
zamanlardan tarımın ülke için ne 
derece stratejik öneme haiz oldu-
ğunun farkına varır. “Yaşadığımız 
coğrafyanın çetin siyasal şartları 
gereği her zaman güçlü ve dirayetli 
olmamız gerekir, gücü ise üretimle 
sağlarız” der. Bu durumda Anadolu 

toprağının cefakâr çiftçisinin sırtla-
dığı yüke omuz verilmeli ve tarım 
sektörü her daim güçlü olmalı diye 
düşünür.   

32 yıldır Pankobirlik üyesi olan 
Ercan yaşamı boyunca tarım üre-
timinin hemen her safhasında bu-
lunur. 

12 yıl boyunca “tarımın küçük 
dev ülkesi” olarak anılan Hollan-
da’da yaşar. Burada edindiği tecrü-
be ve ileri düzey tarım ve hayvan-
cılık alanındaki birikimini bugün 
Pankobirlik aracılığıyla bölge çiftçi-
sine aktarmak istemektedir. Kon-
ya’nın tüm ilçelerinde Case IH trak-
tör ana bayiliği yapan, 30 yılı aşkın 
süredir akaryakıt, tarım makineleri 
ve tarım sektöründe faal bir işada-
mı olarak öne çıkan Ahmet Ercan, 
evli ve 4 çocuk sahibidir. 
n HABER MERKEZİ

Son yıllarda verilen destekler 
sayesinde üreticilerin global pazar-
da söz sahibi olduğu Türkiye’de, 
ihracatın yüzde 64,8’i Marmara 
Bölgesi’nden gerçekleştirilirken, 
ocakta geçen yılın aynı ayına göre 
dış satımını en fazla artıran illerin 
Karadeniz ve İç Anadolu’da yer al-
dığı görüldü.

Ekonomik açıdan birçok zorluk-
la mücadele edilen 2018’de, ülke 
büyümesine en büyük katkı ihra-
cattan geldi. Bu dönemde verilen 
destek ve teşviklerin karşılık bul-
duğu ihracat alanında, Cumhuriyet 
tarihinin en iyi seviyelerine ulaşıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) verilerine bakıldığında, bu yıl 
da ihracatta elde edilen başarıların 
devam ettiği ve ocak ayına iyi bir 
performansla başlandığı görüldü. 
İhracatçı birlikleri kaydından muaf 
olan rakamlar hariç tutulduğunda, 
ocakta ihracat geçen yılın aynı ayı-

na göre yüzde 5,4 artarak 12 mil-
yar 827 milyon 129 bin dolar oldu.

İlk ay ihracatın 13 milyar dola-
ra dayanmasına en büyük katkı ise 
Marmara Bölgesi’nden geldi. Tür-
kiye’nin toplam ihracatının yüzde 
64,8’inin gerçekleştirildiği Mar-
mara Bölgesi’nde, ocakta geçen 
yılın aynı ayına göre yüzde 5,3’lük 
artışla 8 milyar 309 milyon 858 bin 
dolarlık dış satıma imza atıldı.

Marmara Bölgesi’nin ardından 
ihracata miktar bazında en büyük 
katkı sağlayan bölge ise 1 milyar 
481 milyon 922 bin dolarla Ege 
oldu. Ege Bölgesi’nde ihracattaki 
katkıya karşın geçen yılın ocak ayı-
na kıyasla yüzde 0,9’luk kayıp ya-
şandığı da dikkati çekti.

DOĞU ANADOLU 
İHRACATININ 3’TE 1’İNİ KAYBETTİ

Yılın ilk ayında ihracatı en faz-
la artan bölgeler yüzde 16,2 ile İç 
Anadolu ve yüzde 16,1’le de Kara-

deniz olarak kayıtlara geçti. Bu dö-
nemde ihracat, İç Anadolu Bölge-
si’nde 1 milyar 109 milyon 997 bin 
dolara, Karadeniz’de ise 342 mil-
yon dolara ulaştı.  Aynı dönemde 
ihracat Akdeniz Bölgesi’nde yüzde 
6,8’lik artışla 810 milyon 362 bin 
dolar, Güneydoğu Anadolu’da ise 

yüzde 3,1 yükselişle 718 milyon 
318 bin dolar düzeyinde gerçek-
leşti.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin yılın 
ilk ayında ihracatın neredeyse 3’te 
1’ini kaybettiği görüldü. Bölgenin 
ihracatı ocakta 2018’in aynı ayı-
na göre yüzde 29,6 azalarak 77,7 

milyon dolardan 54,7 milyon dola-
ra geriledi. Doğu Anadolu Bölgesi 
ihracatındaki düşüşe en fazla etki 
Elazığ’dan geldi. Elazığ’ın ihracatı 
yüzde 55 azalarak 24 milyon 137 
bin dolardan 10 milyon 869 bin do-
lara indi. Öte yandan ihracatta Iğ-
dır 3,4 milyon dolarlık, Hakkari 2,9 
milyon dolarlık kayıp yaşayan iller 
olarak sıralanırken, Kars sıfır çekti.

İHRACATTA EN BÜYÜK
 ARTIŞ BAYBURT’TA

Bu yılın ilk ayında ihracatı en 
fazla artan illere bakıldığında Bay-
burt başı çekerken, Gümüşhane ve 
Rize de ilk üçte yer alan iller oldu. 
Geçen yılın ocak ayında ihracatta sı-
fır çeken Bayburt’un, 2019’un aynı 
ayında 143 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştirdiği görüldü. Bu dönemde 
ihracatını Gümüşhane 54 bin do-
lardan 11 milyon 324 bin dolara, 
Rize ise 3 milyon 16 bin dolardan 
9 milyon 799 bin dolara yükseltti. 

Konya, Niğde, Aksaray, Nevşehir, 
Kırşehir ve Ankara ise İç Anadolu 
ihracatındaki yüzde 16,2’lik artışta 
öncü iller oldu. Söz konusu illerde 
ihracat ocakta 2018’in aynı ayına 
göre sırasıyla, yüzde 27,6, yüzde 
26,7, yüzde 23,1, yüzde 19,5, yüz-
de 19,3, yüzde 18,9 düzeyinde ger-
çekleşti.

İHRACATIN YÜZDE 43’Ü 
İSTANBUL’DAN

Türkiye ekonomisinin kalbi ko-
numundaki İstanbul, ihracatta da 
kilit illerin başını çekti. İhracatın 
yüzde 42,9’una imza atan İstan-
bul’un dış satımı, ocakta geçen yılın 
aynı ayına kıyasla yüzde 7,6 artarak 
5 milyar 511 milyon 831 bin dolar 
düzeyinde gerçekleşti. İstanbul’un 
ardından en fazla ihracat gerçek-
leştirilen il 1 milyar 312 milyon 
543 bin dolarla Kocaeli, 883 milyon 
590 bin dolarla da Bursa oldu. 
n AA

İnnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 yılı Fizibilite Desteği kapsamında 
ajansa sunduğu “InnoPark Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi Fizibilite Projesi” destek almaya hak kazandı

MEVKA İnnopark’ın
projesini destekleyecek

MEVKA, InnoPark Tasarım 
Analiz ve Simülasyon Merkezi Fi-
zibilite Projesi’ni destekleyecek. 
Proje sözleşmesi Mevlana Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekreter V. Savaş 
Ülger ile İnnoPark Konya Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi Başkan Yar-
dımcıları Mustafa Veli Tekelioğlu 
ve İbrahim Bozkurt Çağlayan tara-
fından imzalandı.

İmzalanan fizibilite desteği ile 
bölgede faaliyet gösteren işlet-
melerin ar-ge ve inovasyon kapa-
sitelerini artırmalarını, bölgedeki 
KOBİ’lerin teknoloji kullanım ye-
teneğini geliştirerek yüksek kat-
ma değerli ürünler üretmelerini 
ve ihraç etmelerini desteklemek 
amacıyla kurulacak olan InnoPark 
Tasarım Analiz ve Simülasyon 
Merkezi’nin yapılabilirliğini (fizi-
bilitesini) değerlendiren bir rapor 

oluşturulması amaçlanmaktadır. 
Yine proje kapsamında, İnnoPark 
Tasarım, Analiz ve Simülasyon 
Merkezinin yapılabilirliğini değer-
lendirmek üzere gerekli verilerin 
toplanması, değerlendirilmesi ve 
sonuçların bir fizibilite raporu şek-
linde sunulması elde edilecek so-
nuçlar arasında yer almaktadır.

Hayata geçirilecek olan proje 
ile ilgili değerlendirmelerde bu-
lunan MEVKA Genel Sekreter V. 
Savaş Ülger, “Ajansımızın Gü-
dümlü Proje Desteği kapsamın-
da desteklenerek Konya Bölgesel 
İnovasyon Merkezi olarak hizmete 
açılan ve 2015 yılında daha etkin 
hizmet sunması ve sürdürülebilir-
liğinin sağlanması amacıyla Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’ne 
dönüştürülen merkezin, bölgemiz 
sanayicilerinin ihtiyaçlarına cevap 

vermesi ve daha donanımlı hale 
getirilmesi noktasında kurum ola-
rak destek vermeye devam ediyo-
ruz. Ajansımız tarafından destek-
lenecek proje ile Konya Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi bünyesinde ku-
rulması planlanan İnnoPark Tasa-
rım, Analiz ve Simülasyon Merke-
zi’nin yapılabilirliği farklı açılardan 
ayrıntılı olarak ele alınarak bir 
raporla ortaya konulması hedef-
lenmektedir. Yapılan araştırma-
ların bu merkezin yapılabilirliği 
yönünde sonuçlanması halinde 
ise içerisinde endüstriyel tasarım, 
bilgisayar destekli mühendislik 
yazılımları ile tasarım, analiz ve 
simülasyon hizmeti verilmesi, 3D 
tarayıcı, 3D koordinat ölçüm ciha-
zı ve 3D yazıcılar ile tersine mü-
hendislik hizmetleri sunulması, 
ölçüm ve kalite kontrol hizmetleri 

verilmesi, patentle koruma altı-
na alınmış ürünlerin prototipinin 
üretilerek ticarileşmesine destek 
sağlanması, prototip üretim im-
kanları, mühendislik modelleme, 
analiz ve simülasyonlarını gerçek-
leştirebilecek, prototip ürünleri 
üretecek nitelikli personellerin bu-
lundurulması gibi pek çok hizmeti 
bir arada barındıracak bir merke-
zin kurulması hedeflenmektedir. 
Ajans olarak, bu projeyi bölgemiz 
sanayicilerinin ar-ge ve inovasyon 
ihtiyacına cevap verebilecek ka-
pasitede olması bakımından son 
derece önemsiyoruz. Projenin böl-
gemize kazandırılması noktasında 
çaba harcayan İnnoPark Konya 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yöne-
timi’ne teşekkür ediyor, projenin 
bölgemiz adına hayırlı olmasını 
diliyorum” dedi. n HABER MERKEZİ

İmece usulüyle camiyi 
bakımdan geçiriyorlar

Ilgın’a bağlı Mahmuthisar Ma-
hallesi’ndeki köylüler, köy camisini 
imece usulüyle tadilata başladı. 
Cami İmam Hatibi Hafız Yusuf 
Yıldız (29), köy camisi için köydeki 
vatandaşların ve hayırsever vatan-
daşların örnek bir işbirliği sergile-
diklerini ifade etti. 

Caminin 1960 yılında yapıldı-
ğını ve o günden beri hiçbir bakım 
yapılmadığını dile getiren Yıldız, 
şunları kaydetti: “Allah’ım milleti-
mizin ne kadar yardımsever oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. Yeter 
ki biz hizmet edelim. Köyümüz-
de ikamet eden halk, camide bir 

hayrım bir taşım olsun diye Allah 
rızasını gözeterek imece usulü ile 
çalışıyorlar. Yaşlısından gencine 
her kez bu organizasyonda görev 
aldı. Sırası gelen, gelip imece usulü 
ile camide çalışıyor. Tadilat için ge-
rekli olan bedeli mahalle sakinimiz 
Mehmet Uvat karşıladı. Bize bede-
nen çalışmak kaldı. Bakım çalış-
malarımızla caminin iç - dış boyası 
halıları ve iç kısmı yenilenecek. Bu 
hızla gidersek camimizi en kısa sü-
rede ibadete yeniden açacağız. Biz 
bir adım attık, cemaatimiz devamı-
nı getirdi. Allah kendilerinden razı 
olsun.” n AA

Ocak Ayı’nda ihracata İç Anadolu ve Karadeniz dopingi
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

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 
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Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU  VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketleme için depomuzdan malzeme tedarik edecek BAY ara elemanı aranıyor.

DEPO BÖLÜMÜNDE;  
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün 
Bayan Sekreter alınacaktır.

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, 1 MAHALLE877 Ada, 137 Parsel, 5 Nolu Bağımsız BölümÜNsatışı 
yapılacaktır.  Konya İli Meram İlçesi 1.Mahallesinde bulunan 877 Ada 137 parsel nolu taşınmaz413,25 
m² ve Arsa nitelikli ana taşınmaz Zemin + 6 katlı binada 3.kat 5 nolu bağımsızprojesindeki yeri 
belirlenerek Şeyh Sadrettin Mah. Millet Caddesi Kuğu Ap.No:4/3 deki27/180(61,99m² arsa 
paylı ) 3. kattaki daire Mesken vasıflı , tapunun 30 cilt, 2941 sayfasındaborçlu adına Tam hisse 
ile kayıtlıdır. Taşınmazın 27.12.1983 tarih yönetim planı .Taşınmaz 1971 tarihli yönetim planı 
bulunmaktadırTaşınmaz Millet Caddesinecephe, Kuğu Apartmanı Zemin Katta dükkan ve her 
normal katta 1 daire olmak üzere 3. Katta yer alan, Tren garına yakın ana yol cephesinde Z+6 katlı 
binada 3. Kat 5 bağımsız bölüm  olup, iç kapı no: 3  olan dairedir. Taşınmaz ticaret ve eğitim alanına 
yakınlığı, Meram bölgesinin en aktif yol güzergahı olan Millet Caddesine cephe, dolmuş otobüs 
duraklarına yakın ve tren garına yakın durumdadır.Taşınmaz Kuğu Apartmanı tek blok bahçe duvarı 
yok köşe başında millet caddesine bakan dükkan bulunmakta, sağ taraftaki yan bahçeden apartman 
girişi bulunmakta,bina giriş katı kuzey ve güney cephesi dekoratif taş kaplı, normal katlar yalıtımlı 
sıva üzeri boyalıdır. Bina giriş kapısı demir doğramaferforje,merdivenler mermer ve demir doğrama 
korkuluk, giriş katı asansör duvarı ve yan duvarları mermer kaplamadır. Bina girişi zeminleri ve 
duvarları tam boy mermerkaplı,asansör bulunmakta, merdiven evi duvarları ve tavanları sıva fasarit , 
üzeri boyalı bulunmakta, merdivenlermermer kaplı korkulukları demir doğrama bulunmaktadır.tespit 
sırasında Taşınmazda 3 kapı nolu 5 bağımsız bölümde mal sahibioturduğu4+1 daire 2 balkondan 
oluşuyor, daire brüt 190 m² olup net, 160 m² dir. Giriş kapısı çelik kapı, girişte vestiyer ve antre 
duvarı ahşap kaplama, salon ,lavabo , günlük oda kapıları ahşap vernikli, diğer hol tarafı kapıları 
yağlı boya doğrama, pencereleri ahşap yağlıboya , ıslak zeminleri seramik kaplama,banyo, wc 
tavana kadar seramik kaplı, tavanları sıva üzeri boyalıdır. Salon günlük odatabanları laminat kaplı, 
yatak odaları tabanları ahşap parke verniklidir.Odaların duvar ve tavanları sıva üzeri saten alçı ve 
kartonpiyer tavanları plastik boyalıdır.Mutfak duvarları tam boy fayans kaplama, mermer tezgahlı, 
alt ve üst dolapları yapılı, ebeveyn yatak odasında tam boy ahşap dolap bulunuyor, doğalgaz şofben 
ve petekleri demir döküm petek bulunmaktadır. Taşınmazın ortak kalörifer sistemi ile ısıtılmaktadır. 
Daire bakımlı durumdadır. Yapım yılı itibarı ile ortalama 30 yıllık binadır.Taşınmazın Elektrik, 
suyu,doğalgaz bulunmaktadır.
Adresi : ŞEYH SEDRETTİN MAH. MİLLET CADDESİKUĞU APT NO: 4/3 
   MERAM /KONYA 
Yüzölçümü : 160 m2
Arsa Payı : 27/180
İmar Durumu : 7 kat Mesken   sahasında olup, , Millet Caddesi ve Vali Cemal Keleşoğlu 
sokak cepheli 1982 tarih 5/42 ve1990-9/1 sayılı ruhsatı bulunmaktadır. 
Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİ MEVCUTTUR. İPOTEK DOSYASINDAN 
   SATIŞ YAPILACAKTIR. 
1. Satış Günü : 01/04/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 08/05/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri : ADALET SARAYI B BLK Z18   Z 19 İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU/ 
   KARATAY -KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK’nun 
127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen 
tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan”elektronik 
ortamdailan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/2125 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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Ribat İnsani Yardım Derneği Yemen’de yardımları 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı

Konya’dan Yemen’e 
ilk yardım heyeti ulaştı 

Konya’dan Yemen’e ilk ulaşan 
yardım derneği olan Ribat İnsani 
Yardım Derneği bütün bürokratik 
zorlukları aşarak Yemen’deki maz-
lumlara ulaştı. RİBAT Eğitim Vakfı 
bünyesinde faaliyet gösteren Ribat 
İnsani Yardım Derneği Yemen’de 
Konyalı hayırseverlerin desteğiyle 
mazlumlara yardım eli uzattı. Rİ-
BAT Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Küçüktoka, Ye-
men’de hayatını kaybeden 85 bin 
çocuğa dikkat çekerek, “85 tane 
balina ölseydi, bugün uluslararası 
insan hakları dernekleri, ulusla-
rarası çevreci diye geçinen der-
nekler, dünyayı ayağa kaldırmış-
lardı.” dedi. RİBAT Eğitim Vakfı 
bünyesinde faaliyet gösteren Ribat 
İnsani Yardım Derneği Yemen’de 
Konyalı hayırseverlerin desteğiyle 
mazlumlara yardım eli uzattı. Ri-
bat’ın Yemen’deki çalışmaları gıda 
güvenliği, barınma, sağlık, beslen-
me gibi alanlarda gerçekleşiyor. 
Yemen’de büyük bir insanlık ayıbı-
nın yaşandığına dikkat çeken Kü-
çüktoka, Müslümanların yaşanan-
lara sessiz kalarak büyük bir vebal 
altına girdiğine dikkat çekerek, Ye-
men’deki Müslümanlara yardım 
edilmesi çağrısında bulundu.

“YEMEN’DE 85 BİN ÇOCUK 
HAYATINI KAYBETTİ”

Yemen’de binlerce çocuğun 
hayatını kaybettiğini orada ölen-
lerin sadece Müslüman oldukla-
rından dolayı dünya kamuoyunun 
tepki vermediğine vurgu yapan 
Küçüktoka, “Geçen yıl sadece Ye-
men’de açlık, kıtlık ve bunların 
getirdiği hastalıklardan dolayı bin-
lerce çocuk hayatını kaybetmiştir. 
Aslında orada 85 bin çocuk değil;  
bizim vicdanımız ve insanlığımız 

öldü. Yani biz insan olarak, Müs-
lüman olarak buraya duyarsız kal-
dığımız zaman o ölümlere bence 
ortak olmuş oluyoruz. Özellikle 
şunu belirtmek istiyorum; orada 
ölen 85 bin çocuk değil de  85 tane 
balina ölseydi, bugün uluslararası 
insan hakları dernekleri, uluslara-
rası çevreci diye geçinen dernek-
ler, dünyayı ayağa kaldırmışlardı. 
Ancak orada ölenler Müslüman 
çocukları olduğu için; maalesef 
dünya yine ikiyüzlülüğünü göste-
rerek bu duruma sessiz kalmayı 
tercih etmiştir. Bu da bizi gerçek-
ten derinden yaraladı. Ribat olarak 
bu konuda bir şeyler yapmamız 
gerektiğine inandık. Kardeşleri-
mizin yüreğine bir damla da olsa 
su serpilmek amacıyla, yaralarına 
bir nebze de olsa merhem olmak 
amacıyla, kendi gayretlerimizle bir 
şeyler yapmaya çalıştık. Şu anda 
arkadaşlarımız orada büyük bir 
gayretle yardımları birebir ulaştırı-
yor. Bütün bağışçılarımızdan Allah 
razı olsun” şeklinde konuştu.

YEMEN’DE HER 10 DAKİKADA 
BİR ÇOCUK ÖLÜYOR

Yemen’deki durumun gerçek-
ten içler acısı bir hale dönüştüğüne 
dikkat çeken Ribat İnsani Yardım 
Derneği Başkanı Seyit Duman İse, 
“Şu an Yemen’de her 10 dakikada 
bir çocuk ölüyor. Açlık ve kıtlığın 
getirdiği hastalıklar ve düzgün 
beslenmemeden dolayı her 10 
dakikada bir çocuk ölüyor. Bu çok 
korkunç bir rakamdır. Sağduyulu 
her insan bu verileri incelediğin-
de vicdanın sızlamaması bence 
mümkün değildir. Binlerce Ye-
menli kardeşimiz aç susuz biçare 
ölümle pençeleşiyor. Biz de hayır-
severlerle birlikte 5 bin gıda paketi, 

hastalara ve tedavi bekleyen yara-
lılara nakdi yardım ulaştırdık. Bu-
rada susuzluk da had safhada ve 
biz de tankerlerle kamplara içme 
suyu götürüyoruz. Şu anda bütün 
zorluklara rağmen emanetleri ye-
rine ulaştırıyoruz.” diye konuştu.

400 BİN ÇOCUK 
ÖLÜMLE KARŞI KARŞIYA

Yemen’de insani kriz ölümcül 
boyutlara ulaştı. 27,4 milyon nü-
fus sahip ülkede 21 milyon insan 
gıda sıkıntısı çekiyor. 10 milyon 
insan acil yardıma muhtaç durum-
da.  Çatışma, açlık, kolera ve çeşitli 
salgın hastalıklar nedeniyle şu ana 
kadar binlerce insan öldü.  Ulus-
lararası raporlara göre Yemen’de 
ölen çocukların sayısı 85 bine ulaş-
tı. İç savaşta ölenlerin sayısı ise 16 
bin civarında. 3 milyon insan evini 
terk etmek zorunda kaldı. Sağlık 
sisteminin de çöktüğü ülkede 14,8 
milyon insan, sağlık hizmetine 
ulaşmasında büyük zorluk yaşı-
yor. Çocuklar, çatışma ve yetersiz 
beslenmeye bağlı hastalıklardan 
dolayı hayatlarını kaybediyor. Bir-
leşmiş Milletler Çocuklara Yardım 
Fonunun (UNICEF) verilerine göre 
Yemen’de 2,2 milyon çocuk akut 
yetersiz beslenme sorunu yaşar-
ken, bu çocuklardan 5 yaşın al-
tındaki 400 bini ise acilen yardım 
edilmezse ölüm riskiyle karşı kar-
şıya bulunuyor. Öte yandan Ribat 
İnsani Yardım Derneği Yemen 
heyetinde Konyalı hayırsever ve 
insani yardım gönüllülerinin yanı 
sıra Ribat Kayseri Şubesi’nden 
Recep Çamdalı, Konya Ayder Der-
neği’nden Abdulkadir Aras, Urfa 
İnfakder’den Mehmet Ali Parlak 
da yer alıyor.
n HABER MERKEZİ 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Karatay İlçe, 15880 Ada, 1 Parsel, BÜYÜKSİNAN Mahalle/Köy, 1. katta 
6 nolu mesken Nolu Bağımsız Bölüm A blok bodrum, zemin, 11 normal katlıdır.Ana yapı giriş kapısı 
alüminyum doğrama, giriş katı tabanı, kat sahanlıkları ve merdiven basamakları mermer kaplama, 
merdiven korkulukları demir doğramadan yapılıdır. Giriş katı tavanı dekoratif asma tavan ve gizli 
ışıklıdır. Dış cephesi sıvalı ve dış cephe boyalıdır.Çatısı ahşap ve üzeri kiremit kaplıdır.Parsel 
sınırları bahçe duvarı ile çevrili ve çevre düzenlemesi yapılıdır. Asansör bulunmaktadır. Kuzey ve 
batıcepheli, A Blok 1. kat 6 bağımsız bölüm numaralı mesken yaklaşık 125 m2 alanlıdır.  Mesken, 
antre,salon, 3 oda, mutfak, banyo, lavabo ve wc ile 2 balkondan oluşmaktadır. Kuru alanlar laminat 
parke,ıslak alanlar seramik kaplıdır.Odaların duvarları sıva üzeri plastik boyalı, tavanları dekoratif 
alçı ve kartonpiyer yapılıdır. Giriş kapısı çelik, diğer iç kapılar ahşap ve boyalıdır. Pencereler pvc 
doğramadır. Mutfakta tezgahın altı ve üstünde dolapları vardır. Banyo, wc ve lavabo duvarları tavana 
kadar seramik kaplıdır. Banyoda lavabo klozet ve duşakabin bulunmaktadır. Isıtma merkezi sistem 
doğalgazlıdır. Mutfak balkonu pvc doğrama ile kapatılmış, diğer balkon cam kapama sistemi ile 
kapatılmıştır. Elektrik ve su tesisatları vardır. Kıymet takdirine konu taşınmaz Konya ili, Karatayİlçesi, 
Büyük Sinan Mahallesi, 8 Cilt, 744 Sayfa, 15880 Ada, 1 parsel numaralı,2.215,00 m² yüzölçümlü, 
Karkas13 katlı Apartman, Dükkan ve Arsasıvasıflı ana taşınmazda, 1.kat,6Bağımsız bölüm numaralı, 
49/2352 arsa paylı, Mesken vasıflı taşınmaz olupBorçluadınatamolarakkayıtlı bulunmaktadır. 
Taşınmaz kat mülkiyetlidir. Taşınmaz Kuzey-Batıcephe konumludur. Brütkullanım alanı   yaklaşık 
125 m² alanlı,Net kullanım alanı ise yaklaşık (net)  95,00 m² dir. ayrıntılı bilgi dosyasındadır.
Adresi : Büyüksinan Mah. Karacadağ Sk. Baki Sitesi A Blok Kat:1 7/3 Karatay/Konya
Yüzölçümü : 95 m2   Arsa Payı : 49/2352
İmar Durumu : Kat sayısı 12, İnşaat tarzı 22*26 Ebatlı Blok Konut Alanı- Ayrıntılı bilgi dosyasındadır.  
Kıymeti : 170.000,00 TL        KDV Oranı : %1        Kaydındaki Şerhler : Tapudaki gibi. 
1. Satış Günü : 04/04/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 02/05/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri : Akabe Mah. Cemil Çiçek Cad. Yeni Adalet Sarayı B Blok Zemin kat mezat salonu 
Karatay/KONYA -
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2017/4952 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
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‘AK Parti’nin yapacağı
hiç bir şey kalmadı’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş 
ve CHP eski İstanbul Milletvekili 
Umut Oran, düzenledikleri basın 
toplantısıyla gündemi değerlendir-
di. Toplantıda konuşan CHP İl Baş-
kanı Barış Bektaş, taşrada siyaset 
yapmanın oldukça zorlaştığını dile 
getirerek, “İşler o noktaya geldi ki 
AK Parti Ereğli de köylünün boğa-
zını sıkar hale geldi. Buradan da 
gördüğümüz gibi artık iktidar orta-
ya bir siyaset koyamaz hale geldi. 
Biz sosyal ve halkçı belediyeciliği 
Konya’da hayata geçirmek için 
hemşerilerimizin desteğine ihti-
yacımız var.Tarım kenti olan Kon-
ya da büyükşehir belediyesi Ka-
fem’ler ile vakit geçiriyor. Tarıma 
ne verdiler her şey ortada. Kenti-
mizin ekonomik gücünü rantçıla-
ra veriyorlar. Hani bunlar yerli ve 
milliyiz diyordu. Tarihi dokuları 
yok ediyorlar. Hiçbir icraatları yok. 
Gelinen noktada Konya’nın bele-
diyecilik anlamında değişime ihti-
yacı vardır. Bunu gerçekleştirecek 
olanda CHP’nin sosyal ve halkçı 
belediye anlayışıdır. Onun içinde 
belediye başkan adaylarına des-
tek bekliyoruz” dedi. CHP Eski İs-
tanbul Milletvekili Umut Oran da 
yaptığı açıklamada, AK Parti’nin 
yapacağı hiçbir şeyin kalmadığı-

nı söyledi. Vatandaşlarla biraraya 
geldiklerini ve durumun iç açıcı 
olmadığını belirten Oran, şunları 
söyledi, “AK Parti ülkeyi iyi yöne-
temediği gibi bir algı pompalama 
partisi haline gelmiş, ülkemizi ger-
çek gündeminden uzaklaştırmak 
için ellerinden geleni yapmaktadır-
lar. Her bölgede aynı manzara. Se-
çime 46 gün kala söylenecek hiçbir 
şeyi kalmamış güven vermeyen 
bir parti haline gelmiştir. Sorun-
lara çözüm de üretememektedir. 
12. yüzyıl Türkiye’sinde domates 
ve biber müjdesi duymak iste-
miyoruz. Dünya marsa giderken, 
robotlar üretirken, dijital devrim 
çağındayken, ülkemizde ise iktidar 
gündemi değiştiriyor. Bu ülkemiz 
için bir utanç tablosudur. Ekono-
mimiz çok kötü olup dışa bağım-
lıdır. Konya’ya bakarsak Allah her 
şeyi vermiş, başkentlik yapmış bir 
şehirdir. Buna rağmen son on yıl-
da tarım alanlarında ve üretiminde 
yüzde 15-20 arasında bir gerileme 
var. Tarım da kendi kendine yeten 
yedi ülkeden biri iken her şeyi it-
hal eder olduk. Tarım desteklenip 
büyütülmesi yerine mevcut iktidar 
sudan ve diğer ülkelerde tarım 
yaptırıp destek veriyor. Bu bir iha-
nettir. Yerli ve milliyim diyen ikti-
darı halka havale ediyorum. Böl-

geler arası desteklerde de haksız 
bir rekabet var. Anlaşılan o ki AK 
Parti’nin yapacağı hiçbir şey kal-
madı. Meclis’te andımızı AK Parti 
ve HDP reddetti, MHP ise sessiz 
kaldı. Şimdi size soruyorum, an-
dımızı HDP ile birleşip reddeden 
kimdir? Tabi ki AK Partidir. Hiç 
kimse CHP’yi HDP ile birliktedir 
suçlaması yapamaz, böyle bir algı-
da yanlıştır. Suriyeliler bu ülkenin 
beka sorunudur. Suriye’de yaşa-
nanlara üzülüyoruz. Suriyelilerin 
yoğunlukta oldukları illerde Suri-
yeliler aday çıkaracağız diyorlar. 
Onlara eğitimde ve sağlıkta farklı 
davranışlar oluyor. Buda vatandaş-
larımızı üzüyor. Yerli ve milli siya-
set yaptığını iddia eden AK Parti 
artık hiçbir şey yapamaz durumda 
olup vatandaşımızı 25 kuruşluk 
poşete muhtaç etmiş durumdadır. 
Tanzim satışları ile 1970’lere dön-
müş bir Türkiye var. Bunları AK 
Parti iktidarı yaptı. Artık Konya da 
değişime ihtiyaç vardır. İşin ehli, 
halkçı ve sosyal belediyecilik hiz-
meti verecek olan ve herkese eşit 
davranacak üç merkez ilçe beledi-
ye başkan adaylarımız ile birlikte-
yiz. Onlara başarılar dilerken Kon-
yalılardan desteklerini bekliyoruz. 
Umutluyum.”
n HABER MERKEZİ 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meram Belediye Başkan Adayı Mehmet Gayretli, ilçeye sosyal ve 
ekonomik kazanımlar sağlayacaklarını belirterek Meram’ı kalkındıracak projeler üreteceklerini söyledi

‘Meram’ı kalkındıracağız’
Cumhuriyet Halk Partisi Meram 

İlçe Başkanı Ahmet Yiğit ve Cum-
huriyet Halk Partisi Meram Belediye 
Başkan Adayı Mehmet Gayretli Ye-
nigün Gazetesine ziyarette bulundu. 
Ziyarette Yenigün Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 
Solak ve Yazı İşleri Müdürü Rasim 
Atalay hazır bulundu. Ziyarette ko-
nuşan Cumhuriyet Halk Partisi Me-
ram Belediye Başkan Adayı Mehmet 
Gayretli, önemli projelerinin oldu-
ğunu, projeleriyle Meram’ı kalkın-
dırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu 
kapsamda hazırladıkları projelerden 
bahseden Gayretli, sözlerine şöyle 
devam etti, “Bizim Meram’ımız var 
sloganı ile Cumhuriyet Halk Partisi 
Meram Belediye Başkan Adaylığı 
görevimize tevdi edilmesinden son-
ra çalışmalarımıza hız verdik. Saha-
da şahsımıza ve partimize büyük bir 
teveccüh var. İnşallah 1Nisan sa-
bahında kazanan Konya ve Meram 
olacak. Meramlı seçmenlerimizin 
önüne 20 adet proje ile çıkıyoruz. 
Göreve gelmemiz halinde Meram’ı 
hak ettiği hizmetlere imza ataca-
ğız. Gerçekleştireceğimiz projeleri 
Konya’nın ve Meram’ın yararını gö-
zeterek çalışmalara imza atacağız. 
Dünya standartlarında bir merkez 
ile Meram’ı sanatla, yerli ve yaban-
cı turistleri de Meram’la buluştura-
cağız. Kadınların üretimde rahatça 
kazanç elde edeceği ve aynı zaman-
da  da Meram’a  katkı sunacağı bir 
kooperatifi hep birlikte kuracağız. 
Meram’a gündüz bakım evleri ka-
zandıracağız. Meram’ın gençlerine 
meslek öğretecek, meslek sahibi 
gençlerimize de istihdam sağlaya-
cağız. Genç İstihdam Kooperatifi 
kuracağız. Engelsiz Meram inşa 
edeceğiz.  Engelli vatandaşlarımızı 

toplumla buluşturmanın mücadele-
sini verecek, engelsiz Meram’ı hep 
birlikte inşa edeceğiz. Doğa dostu 
belediyecilik anlayışıyla kurulacak 
olan tesislerde atık maddeler de-
ğerlendirilecek, Meram’ın yeşili bo-
zulmayacak. Yerelde kalkınmayı ön 
plana çıkaracağız. Meram’da yaşa-
yan üniversite kazanan öğrencilere 
burs vereceğiz. Necmettin Erbakan 
Üniversitesi kazanan ve Meram’da 
ikamet eden öğrencilere üç ay ula-
şım desteği vereceğiz. Meram’a 

kültür sokağı projesi kazandıracağız. 
Meram’da sorunsuz bir kentsel dö-
nüşüm Projesi vaat ediyoruz. Me-
ram’a aşevi kazandıracağız. Makam 
araçlarını satacağız. 

‘ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ’
CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet 

Yiğit de, teşkilat olarak yaptıkları 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi.  
CHP Meram İlçe Teşkilatı olarak 
uzun bir çalışmanın ardından Me-
ram Belediye Başkan Adayı Mehmet 
Gayretli’yi kamuoyu ile paylaştıkları-

nı belirten Yiğit, “Adayımızı duyur-
duktan sonra  saha çalışmalarımıza 
hızlı bir şekilde başladık. Seçim ça-
lışmaları kapsamında esnaflarımız 
ve vatandaşlarımız ile buluşuyoruz.  
Vatandaşlarımızdan aldığımız tep-
kiler bizleri mutlu ediyor. 31 Mart 
seçimlerinden oldukça umutluyuz. 
Meram’a elimizden gelen tüm hiz-
metleri yapacağız. Sokakta vatan-
daşlarımız güzel bir iletişim kuru-
yoruz.Vatandaşlarımızdan güzel 
tepkiler alıyoruz.  31 Mart akşamına 
kadar sıkılmadık el, girilmedik gönül 
bırakmayacağız” ifadelerini kullandı. 
Ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getiren Yenigün Gazetesi So-
rumlu Yazı İşleri Müdürü Abdullah 
Akif Solak ve Yenigün Gazetesi Yazı 
İşleri Müdürü Rasim Atalay Cumhu-
riyet Halk Partisi Meram İlçe Başka-
nı Ahmet Yiğit ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Meram Belediye Başkan Ada-
yı Mehmet Gayretli’ye çalışmaların-
da başarılar diledi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karaman’da fuhuş 
operasyonu: 2 gözaltı

Karaman’da apart daireye ya-
pılan fuhuş operasyonunda 2 kişi 
gözaltına alındı. Karaman Emni-
yet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne 
bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 
eşcinsel oldukları ileri sürülen Mu-
rat Ç. (24) ve aynı yaştaki Mehmet 
Ç.’nin sosyal medya üzerinden 
müşteri bularak para karşılığı iliş-
kiye girdiğini tespit etti. Murat Ç. 
ve Mehmet Ç.’yi takibe alan polis, 
şüphelilerin kaldığı Tabduk Emre 
Mahallesi’nde bulunan kiralık 

apart daireye baskın düzenledi. 
Murat Ç. ve Mehmet Ç. gözaltına 
alındı. Emniyetteki sorgularında 
para karşılığında ilişkiye girdikleri-
ni kabul ettikleri öğrenilen şüphe-
lilerden Mehmet Ç., “Gaziantep’te 
üniversite okuyorum. Karaman’a 
geldim. Aparttaki diğer sakinlere 
polis olduğumuzu söyledik” dediği 
belirtildi. İki şüpheli de detaylı sağ-
lık kontrolleri için hastaneye sevk 
edildi. Soruşturma sürüyor.
n DHA

Mehmet Gayretli Ahmet Yiğit
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25 yıl süreyle sigara içtim. Siga-
ra içtiğim günlerde, “sigarayı bırak-
tım” diyenlerden nefret ediyordum. 
Ama sigara içmeyenlerin de benden 
nefret ettiklerini hissediyordum. On-
larca kez bırakmayı denedim. Ben 
bıraktım o peşimden geldi. Beni sev-
diğinden değildi gelişi… Bana düş-
mandı o. Öldürecekti genç yaşta.

2002 yılında bir yaz günüydü. 
Grip olmuştum. Yaz gribi… Bir siga-
ra yaktım. Öyle bir koku hissettim ki, 
ömrümde öyle bir kokuya muhatap 
olmamıştım hiç. Ne sigaranın koku-
suydu o koku ne de bildiğim bir baş-
ka nesnenin… Eşi de yoktu dünyada, 
benzeri de... Yine de o kokuyu; sigara 
ve yaz gribi tetikliyordu sanki.

O gün bir-iki saat içinde, sigarayı 

hiç söndürmeden, birinin ateşiyle di-
ğerini yakarak bitirdim bir paketi.  O 
kokunun beni terk etmesini istemi-
yordum. Belki de o kokuydu beni si-
garadan nefret ettirip, bıraktıracak se-
bep…  Bunu hissetmiştim. Kendimi 
de buna şartlandırmıştım. Bu yüzden 
ardı ardına tüttürüyordum sigarayı…

O tarihte, bir yaşında bir de oğlum 
vardı. Onu öpecek olsam, yüzünü ka-
çırıyordu benden. Çünkü nefesim ve 
bedenim çok kokuyordu. Tertemiz bir 
yavru, pis kokan bir adama kendini 
niye öptürsündü?  Asıl zoruma giden 
de bu oldu zaten.

Tarih 12 Temmuz 2002…O gün, 
yeniden doğduğum gündü… Bey-
nimde bir şimşek çaktı. 

“Sakin olmalıyım” dedim. “Hiç 

sinir lenmemeliyim 
”dedim. “Acele işe 
şeytan karışırmış” de-
dim. “Öfkeyle kalkan, 
zararla otururmuş” de-
dim. “Elimden bir kaza 
çıkar,  sigara ile savaşı 
kaybedebilirim” dedim. 
Bıraktığımı da öyle her 
önüme gelene söyle-
medim. Sigarayı bı-
rakanlar ve bırakmayı 
tavsiye edenler; “sigarayı çağrıştıran 
ne varsa onları kendinizden ve göz 
önünüzden uzaklaştırın” diye tavsi-
yede bulunurlardı hep…Ben tersini 

yaptım.
Gittim, kalitelisin-

den (en kalitelisinin canı 
cehenneme) bir paket 
sigara aldım. Güzel bir de 
çakmağım vardı. Cam-
dan yapılmış bir de kül 
tablası aldım. Paketin bir 
kenarını açtım. Sigaraları, 
uçları görünecek şekilde 
yarılarına kadar çıkardım 
dışarıya. Tam karşıma, 

her an görebileceğim bir yere, seh-
panın üzerine koydum onları. Sadece 
şunu söyledim, kimse duymadan, 
içimden, sessizce. 

“Sigara; sen burada, gözümün 
önünde duracaksın, hiçbir yere ayrıl-
mayacaksın. Sen orada duracaksın 
ve ben sana uzanmayacağım. Hase-
dinden; çatlasan da, patlasan da sana 
el sürmeyeceğim. Artık ipler senin 
değil benim elimdedir. Ben seni iç-
meyeceğim, eğer istersem de içebile-
ceğim.   Ama buna sen değil ben ka-
rar vereceğim. İçsem de irade bende, 
içmesem de bende olacak” dedim ve 
vedalaştım.

 O sigara paketi iki ay kadar öy-
lece durdu orada. Sonra gelen giden 
içti ve bitti. Ama ben hiç uzatmadım 
elimi. 

Yıl 2002, 12 Temmuz. O gün 
yeniden doğdum. O günden beri bir 
tane bile sigara içmedim. 25 yıl ara 

vermeden içmeme rağmen, bırak-
mamla birlikte; ne ağzımda yaralar 
çıktı ne sebepsiz yere sağa sola sal-
dırdım ne “otlakçılık” yaptım ne sinir-
lenince sığındım ona ne de savunma 
mekanizmalarımı çalıştırıp akla ve 
mantığa uygun olmayan bahanenler 
uydurdum.

Şimdi; öksürmüyorum, geceleri 
borazanlar ötmüyor evimde. Perdeler 
tertemiz. Bahar çiçekleri her mevsim 
odamda… Yavrum, yüzünü benden 
kaçırmıyor, onu rahatlıkla öpebiliyo-
rum artık. Onu çok seviyorum. 

Rüyalarımda; istediğim an sev-
diklerimi görebiliyorum. Sigara içer-
ken rüya bile göremiyor insan.

 Meğer sigarasız bir dünya ne 
kadar güzel, evlat ne kadar tatlıymış...

“SİGARA DA BIRAKILIR MIYMIŞ?”

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Başkan Tutal’dan yeni 
bir yatırım müjdesi

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, yatırımcıları ağır-
lamaya devam ediyor. Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
geçtiğimiz aylarda yatırımcılara 
çağrıda bulunarak Organize Sa-
nayi Bölgesi (OSB)’ne yönelik iş 
adamlarının yatırım yapmaları 
için kolaylıklar tanıyacağını duyur-
muştu. Görüşmeler neticesinde 
uluslararası faaliyet gösteren bir 
şirket ile OSB bölgesinde 6 bin 825 
metrekare parsel tahsisi yapıldı. 
Seydişehir OSB bölgesinde faali-
yete başlayacak olan firma Başkan 
Tutal’ı makamında ziyaret ederek 
yatırımları hakkında bilgi verdi. 
Firma Sahibi Koray Soylu, şişele-

me tesisinin 2019 yılı içeresinde 
faaliyete geçirmek istediklerini be-
lirterek, üretimde doğal mineralli 
su, doğal meyveli mineralli su ve 
çeşitli meşrubatların şişelemesi-
nin ve pazarlamasının yapılacağını 
belirtti. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Seydişehir’e böyle bir yatı-
rım kararına sevindiğini belirte-
rek, “Bölgede başlatılan yatırımlar 
bizim için bir istihdam fırsatıdır. 
Hemşehrilerime bir söz verdim. 
İstihdam noktasında yeni alanlar 
oluşturmaya devam edeceğiz. Ya-
tırımcımız Koray Soylu’ya Seydi-
şehir’deki girişimlerinde başarılar 
diliyor, kendisine teşekkür ediyo-
rum” dedi. n İHA

Seydişehir’de hayvan
barınağına saldırıldı

Demirciler Sanayi arkasında 
bulunan köpek barınağına giren 
kişi ya da kişiler hayvanları yara-
layarak, barınağa zarar verdi. Ba-
rınakta bulunan kulübelerin kapı-
larını kırıp köpekleri yaralayan kişi 
ya da kişiler ayrıca arkalarında çok 
sayıda içki şişesi bıraktı. Konu hak-
kında konuşan hayvansever Leyla 
Sayar, “Seydişehir Belediyesinin 
öncülüğünde hayvan barınağı ya-
pılmıştı. Bizlerde hayvanseverler 
olarak elimizden geldiğince mad-
di manevi destek vermekteydik. 

Ancak sorumsuz kişi ya da kişiler 
barınakların kapılarını zorlayarak 
açmışlar. Bu köpeklerden ne ister-
ler bu vicdan yoksunu kişiler barı-
nağın kulübesine zarar vermekle 
kalmamışlar, bazı hayvanları da 
yaralamışlar. Birinin de ayağını 
kırmışlar. Bu konuda savcılığa suç 
duyurusunda bulunacağız. Yüce 
adalet önünde hesap verecekler.” 
diye konuştu.  Sayar, yaralı hayvan-
ların tedavilerinin yaptırmak üzere 
köpekleri veterinere götürdü.
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin misafiri olan İHH Asya Pasifik Sorumlusu Ömer Kesmen, 
Moro Müslümanlarının verdiği var olma mücadelesi ile yetimlere yönelik yaptıkları faaliyetleri anlattı

Moro’nun yetimleri 
gençliğin gündeminde

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi, İHH Asya Pasifik 
Sorumlusu Ömer Kesmen’i Kılıçars-
lan Gençlik Merkezi’nde ağırladı. 
Morolu yetimlerin “Ömer Babası” 
olarak tanınan Kesmen, Gençlik 
Meclisi üyelerine Filipinler Devle-
ti’nin kontrolü olan Moro Bölge-
si’ndeki Müslümanların verdiği var 
olma mücadelesini anlattı. 40 yılı aş-
kın süredir gerçekleştirilen özgürlük 
ve bağımsızlık mücadelesinde on 
binlerce Müslüman’ın şehit edildiği 
Moro’nun hala birçok insani hizmet-
ten mahrum olduğunu belirten Kes-
men, “Ülkenin en fakir bölgelerin-
den biri olan Moro’da, insani yardım 
amaçlı elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Sadece Moro’da 800 ye-
timle ilgileniyoruz. İHH, Moro’daki 
Müslümanlara, yetim kardeşleri-
mize onların mahrum bırakıldıkları 
hizmetleri sunmaya gayret ediyor” 
dedi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi’nin davetinden duy-
duğunu memnuniyeti dile getiren 
Ömer Kesmen, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik Meclisi üyelerinin 
kurban çalışmaları ve yetimhane 
yardımları için kendilerine destek 
verdiğini belirterek, teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Yunak Kaymakamlığı, Yunak’ta 
resmi kurumlarda görev yapan 
kamu çalışanları için “Temel İlk 
Yardım Eğitim” kursu düzenledi. 
Eğitimde temel ilk yardım yöntem 
ve teknikleri uygulamalı olarak ele 
alındı. Temel İlk Yardım Sağlık Uz-
manı Halime Örnek tarafından Yu-
nak Halk Eğitim Merkezi ve Akşam 
Sanat Okulunun konferans salonun-
da verilen iki günlük eğitimde, katı-
lımcılara solunum ve kalp durması, 
yanık, donma, bilinç bozukluğu, 
zehirlenme, kırık, kanama, hayvan 
ısırması ve kaza sonrasında yaralıla-
ra ilk müdahaleyle yaralıların taşın-
ması gibi birçok olumsuz durumda 
hızlı ve pratik bir biçimde müdahale 
etme yetisi kazandırılıyor.

Eğitim boyunca pratik bilgilerin 
yanı sıra cansız mankenler üzerin-

de uygulamalı olarak dersler kamu 
çalışanlarına anlatıldı. Eğitim so-
nunda yapılan sınav sonucu Temel 
İlk Yardım Eğitim Kursu’nu başa-
rıyla tamamlayan 20 katılımcıya 3 
yıl geçerliliği olan sertifika veriliyor. 
Yunak Kaymakamı Mehmet Erdem 
Akbulut, ilk yardım eğitiminin sağla-
yacağı bilgi ve becerinin çok önemli 
olduğunu söyledi. Herkesin ilk yar-
dım konusunda eğitimli olması ge-
rektiğini ifade eden Akbulut, “İlk 
yardım bilgisiyle hayatın doğal akı-
şının bir parçası olan kaza ve diğer 
tehlikeler karşısında uygulanacak 
tedbirlerle insanı hayata bağlama 
imkanı sağlayacak.” dedi. Eğitime 
ilçenin Kaymakamı Akbulut’un yanı 
sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Bar-
baros Topaloğlu ve şube müdürleri 
katıldı.  n AA

Kamu çalışanlarına ilkyardım eğitimi verildi

Konya’nın en eski sanayi sitele-
rinden biri olan ve oto tamir sanayi 
olarak bilinen Eski Sanayi Sitesi’nin 
girişinde yer alan kompozit rögar 
kapağı sanayi girişinde trafiğin sıkış-
masına neden oluyor. Yenigün Ga-
zetesi tarafından geçtiğimiz aylarda 
dile getirilen ve haberin yapmasının 
ardından sanayi esnafından ve sü-
rücülerden büyük destek alınan ko-
nuyla ilgili vatandaşlar, hala çözüm 
bekliyor. Telefon hattının geçtiği 
tahmin edilen ve araçların dönüş-
lerini olumsuz etkileyen kompozit 

rögar kapağı ile ilgili hala bir çalış-
manın yapılmaması büyük soruna 
neden oluyor. Özellikle araç trafiği-
nin yoğun olduğu saatlerde sanayi 
girişinden sağa dönüşte bulunan 
rögar Kapağı’nın yüksek olması sağa 
dönen ve karşıdan gelen sürücülere 
zor anlar yaşamasına sebep oluyor.  
Eski Sanayi esnafı ve vatandaşlar 
rögar kapağının biran önce düzen-
lemesini istediklerini belirterek, ko-
nuyla ilgili bir çözüm beklediklerini 
dile getiriyorlar. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bu kapak ne zaman düzelecek? 

Eski Sanayi Sitesi’nin girişinde yer alan ve telefon hattının geçtiği tahmin edilen 
kompozit rögar kapağı, sürücülerin zor anlar yaşamasına neden oluyor.
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Vefalı insan diye gittiğinde arka-
da bıraktıklarını anan, unutmayan, 
halini hatırını sormak için arayan 
insana denir. Yani vefa insanın ken-
disine verilen tüm faydanın geri ve-
rilmeye çalışılmasıdır.

Vefa çalışarak elde edilebilecek 
bir özellik değildir. Vefalı insan kişi-
liğinden dolayı bu özelliğe sahiptir. 
İnsanın kişiliği de çocukluğunda 
büyük oranda gelişimini tamamlar. 
Bu yüzden vefalı insanların çocukla-
rı bunu görüp öyle yetişir ve büyük 

oranla vefalı olur. Ayrıca vefalı insan 
iyi anılır, adı hep güzel cümlelerde 
geçer. “Falanca hanımın oğlu da 
gittiğinden beri hiç aramıyor” gibi 
cümlelerin kurulduğunu hepimiz 
duymuşuzdur. İşte vefalı insanlar 
bu konuma düşmezler. Hatırları 
olanlara hatırlarını verirler ve hatır 
elde ederler.

Saygı ve sevgi göstermek konu-
sunda vefalı insanın bir sorunu yok-
tur. Arkadaşları, ailesi ve tüm çevre-
si içinde sevilip sayıldığı gibi kendisi 

de herkese öyle davranır.
Vefalı olmak insanlara değer ver-

menin tanımıdır. Yapılanlar unutul-
mamalı gün geldiğinde karşılığının 
verilmesi gerekmektedir. Güzel dav-
ranışlarda bulunsan insan güzellik-
lerle karşılaşır. Hoş güzel davranan 
birine de güzel davranılarak yol gös-
terilmektedir.

Vefa duygusuna sahip insan 
daima saygı kazanır, sevilir, top-
lum içinde sözü geçer. Yapılanlar 
unutularak hainlik içerisinde bulu-

nulmamalı. İyilik yapan kötülük gör-
düğünde döner dolaşır yine sahibini 
bulur. Vefalı insana herkes yardım 
etme çabasında olur, bilir ki bir gün 
dönüp dolaşıp yardım edecektir. 
Vefa davranışlara sadık kalmaktır, 
gün geldiğinde karşılığı ödenmesi 
gerekir. Vefa duygusuna insanların 
yanı sıra tüm canlılar hisseder. Fa-
kat insanlar diğer canlılardan üstün 
olduğundan en yoğun hissedendir. 
Vefa duygusunu hisseden ve ona 
göre davranan kişilere vefalı denir. 

Toplumda vefalı insanın hem kendi-
sine saygısı vardır hem başkalarına. 
Parmakla gösterilecek sayılı insanlar 
olmaktadır.

Hayatın her alanında vefaya yer 
vermeliyiz. Bize hissettirilen o gü-
zel duyguyu hissetmeli en güzel 
şekilde yaşamamız gerekmektedir. 
Duygunun tadını çıkarmalı değer 
vererek hayatımıza yön vermemiz 
de mümkündür. Güzel bir hayat için 
iyiliklerin günü geldiğinde karşılığı 
ödenmelidir.

VEFA

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Bu kuyruk, maden 
işçisi olabilmek için!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Zonguldak mitinginde 
Türkiye Taşkömürü Kurumu’na 
ait maden ocaklarına bin 500 işçi 
alınması sözünün ardından müra-
caat süreci başladı. İlk etapta bin 
yer altı pano ayak üretim işçisi alı-
mı için İŞKUR Genel Müdürlüğü 
sitesi üzerinden başvurular baş-
ladı. Zonguldak’ta 700, Bartın’da 
200, Karabük’te 100 işçi alımı için 
vatandaşlar başvuruların alındığı 
kurum binalarına adeta akın etti.

Zonguldak Türkiye Taş Kömü-
rü Kurumu’na alınacak bin işçi için 
müracaatlar sabah mesai saati ile 
başladı. Gençler, İŞKUR Zongul-
dak İl Müdürlüğü önünde geceden 
bu yana bekleyişlerini sürdürdü. 
00.00 itibariyle sistemin açılması 
üzerine bazı vatandaşlar başvu-
rularını internet, ALO 170 üze-
rinden yaparken bazıları ise bina 
önünde uzun kuyruklar oluşturdu. 
Müracaat için saatler önce İŞKUR 
binası önüne gelen gençler ise işçi 
alımından umutlu olduğunu ifade 
ederek. Sabaha kadar İŞKUR İl 
Müdürlüğü binası önünde bekle-
yenlerin kurum binasında mesai-
nin başlaması üzerine başvuruları 
alınmaya başlandı.

Zonguldak Valisi Erdoğan 
Bektaş, beraberinde İl Emniyet 
Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve 
İŞKUR İl Müdürü Gönül Demirsu 
ile birlikte başvuruların yapıldığı 
binada incelemelerde bulundu. 
İş başvurusu için sırada bekleyen 
gençlerle bir süre sohbet eden Vali 
Bektaş, “Müracaat süreci başladı. 
Bu yoğunluğun olacağını bekli-
yorduk. Olabildiği kadar müracaat 
şeklini rahatlatmaya genişletmeye 
çalıştık. Şu anda aslında bütün be-
lediyelerde, ticaret sanayi odaları-
nın tamamında başvuru mümkün. 
Ereğli’de burada İŞKUR ofislerin-
den müracaat mümkün. Ayrıca 
ALO 170 ve internetten de müra-
caat mümkün. Müracaat çeşitleri-
nin hiçbirinin bir diğerinden farkı 
yok. 15 Şubat ile 18 Şubat günü 
başvuranların arasında hiçbir fark 
yok. Her bir müracaat bir numara 
alacak. O numaralar noter kura-
sına girecek. Numaraların birbiri 
arasında hiçbir öncelik, sonralık bir 
farklılık yok. Biz bunu başından so-
nuna kadar olabildiği kadar objek-
tif, herkesi tatmin edecek nesnel-
likte yürüteceğiz. Gözleyeceğiz ve 
sonuçlandıracağız. Herkes rahat 
olsun” diye konuştu. n İHA

MSB’den yeni askerlik
sistemi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı: “Yeni 
Askerlik Sistemi ile ilgili olarak; ça-
lışmamızın ilk taslağı Kabine Top-
lantısında Sn. Cumhurbaşkanımı-
za sunulmuştur. Çalışmalarımız, 
diğer Bakanlıklar/Kurumlarla ko-
ordineli olarak devam ediyor açık-
laması yapıldı. Milli Savunma Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamada; 
‘Çalışmalarımız, diğer Bakanlıklar/
Kurumlarla koordineli olarak de-
vam ediyor. Maksadımız, Toplum-
dan geniş bir kabul görecek, tüm 
ihtiyaçları ve talepleri karşılayacak 
dengeli bir sistem teşkil etmektir. 

Önümüzdeki günlerde çalışma-
lar Cumhurbaşkanımızın onayına 
sunulacak. Sonuçlar müteakiben 
kamuoyuyla paylaşılacaktır’ de-
nildi. Savunma İmkân ve Kabili-
yetlerini Geliştirme Gayretleri ile 
ilgili olarak; azami yerlilik ve milli-
lik kriterleri çerçevesinde önümüz-
deki dönemde envantere alınacak 
savunma sanayi ürünleri ile çok 
daha modern silah sistemleri ve 
teçhizatla günümüz ve geleceğin 
muharebe ortamında etkinlik ve 
caydırıcılığın artırılması hedeflen-
mektedir.” n İHA

Adını, Osmanlı’nın üçüncü Padişahı Sultan 1. Murad’dan alan ve 12 Şubat 1971’de üretimine baş-
lanan Murat 124, 48 yıl önce üretilmesine rağmen hala Türk halkının gönlündeki yerini koruyor

Padişah adıyla üretildi 
48 yıldır yollarda

TOFAŞ tarafından 12 Şubat 
1971’de üretimine başlanan, adı-
nı Bursa’nın Osmanlı’ya başkentlik 
yaptığı dönemde padişahlık yapan 
Sultan 1. Murad’dan alan “Murat 
124”, aradan geçen 48 yıla rağmen 
vatandaşların ilgi odağı olmaya de-
vam ediyor.

İtalyan Fiat 124 modelinin eşi 
olarak tasarlanan “Murat 124”ün 
üretimine, 12 Şubat 1971 Cuma 
günü Cumhurbaşkanı Cevdet Su-
nay, Başbakan Süleyman Demirel, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral 
Memduh Tağmaç’ın katılımıyla TO-
FAŞ’ın Bursa’daki fabrikasının açıl-
masıyla başlandı.

Fiat’ın, İtalya dışında ortak oldu-
ğu şirketlerin ürünlerinin Fiat adını 
taşımasını istememesi üzerine, TO-
FAŞ ve Fiat yetkilileri söz konusu 
modelde kullanmak üzere isim ara-
yışına girdi.

ANADOL JÜRİSİ DEVREDE
Teklif edilen isimler arasından 

uygun olabilecek 15-20’si seçildi. 
“Anadol” modelinin ismi belirlenir-
ken oluşturulan jüri, bu kez Tofaş’ın 
otomobili için devreye girdi. Cevat 
Fehmi Başkut, Burhan Felek, Ord. 
Prof. Nazım Terzioğlu, Hulki Alisbah 
ve Bernar Nahum’dan oluşan jüri, 
fabrikanın yanından geçen çaydan 
ilham alan “Nilüfer”, Bursa ovasına 
atıf yapan “Ova”, kentin ipekçiliğin-
den yola çıkılarak önerilen “Koza”, 
eteklerine yaslandığı “Uludağ” ve 
nihayet Bursa’ya adını veren Murad 
Hüdavendigar’ı (Sultan 1. Murad) 
akla getiren “Murat” isimleri üzerin-
de durdu.

İtalyanların da kendi tarihlerin-
de adı geçen bir generali hatırlatan 
“Murat” ismini tercih etmeleri ne-
deniyle modelin ismi “Murat 124” 
olarak belirlendi. Vatandaşların sa-

hibi olmak için kuyruğa girdiği “Mu-
rat 124” için bazı gazete ve dergiler 
kuponla otomobil çekişleri düzen-
ledi. İlk yıl 7 bin 835 adet üretilen 
araç, daha sonraki yıllarda sayısını 
katlayarak 1976 yılı sonuna kadar 
134 bin 867 adet üretildi.

İLK İHRACAT MISIR’A
TOFAŞ, ilk ihracatını 1975’te bu 

araçlarla Mısır’a yaptı. Firma, o dö-
nemde 75 adet Murat 124’ü Mısır’a 
gönderdi. Yaklaşık yarım asır önce 
Bursa’da üretiminine başlanan, söz 
konusu dönemde fiyatı ve perfor-
mansıyla vatandaşların gönüllerin-
de taht kuran “Murat 124”ün yollar-
daki 48 yıllık serüveni, birçok kişiye 
göre ilk günkü heyecanıyla sürüyor.

Adına çeşitli illerde fan kulüp-
leri kurulan, binlerce lira harcana-

rak modifiye edilen, hayranlıklarını 
“sevda” olarak niteleyenler kadar, 
öldüklerinde tabutlarının, üzerinde 
taşınmasını vasiyet edenler bile olu-
yor. “Hacı Murat” olarak bilinen oto-
mobilin “0000001” şasi numarasıy-
la 1971 yılında üretilen ilk örneği ise 
sergilendiği TOFAŞ Bursa Anadolu 
Arabaları Müzesi’nde ilgi görüyor.

‘SEVDALANDIK, BIRAKAMADIK’
Eskişehir’de yaşayan Recep Gür-

lü (62), 1976’da satın aldığı “Murat 
124”ünün ruh halini tedavi ettiğini 
düşünerek 40 yıldır otomobiliyle 
adeta arkadaşlık ediyor. Murat 124 
model otomobilini orijinal haliyle 
muhafaza eden Gürlü, halk arasın-
daki tabiriyle “Hacı Murat”ı ailesi-
nin bir ferdi gibi görüyor. Özellikle 
Eskişehir’de fenomen haline gelen 

otomobili gören vatandaşlar, hem 
şaşırıyor hem de yanında özçekim 
yapıyor. Mesleğinden dolayı otomo-
billere ilgisinin olduğunu belirten 
Gürlü, “Trafiğe çıkış yılı 1971’dir. 
Yani ilk üretilen araçlardan biri. 
Şoförlük yaptığım zamanlarda taksi 
olarak kullandığım araçlardan biri 
de Murat 124’tü. Sevdalandık. Bıra-
kamadık. Oğlumla birlikte eski akse-
suarlarını bularak yıllardır modifiye-
sini yapıyoruz. Bizim için bir terapi 
yöntemi bu.” dedi.

Gürlü, kullandığı aracın üreti-
minin yapıldığı yıllarda seri imalat 
olmadığını belirterek, “Önden biraz 
para yatırılırdı. Sıra beklenirdi. 3-5 
ay sonra gelirdi. Şimdiki gibi gidip 
parayı basıp aracı alamazdınız. O 
yüzden de ilgi görürdü. Ben aracım-
dan memnunum. Oğluma da bu 
sevdayı bulaştırdım. O da çok sevi-
yor. Buradan tüm Hacı Murat sahibi 
olanların doğum gününü kutluyo-
rum.” diye konuştu.

Birçok festivale davet edildiğini 
aktaran Gürlü, “Elimden geldiğince 
gidiyorum. Antalya’dan çağırdılar. 
Adapazarı’na gittik. Yoğun ilgi gö-
rüyorum. Bu ilgiye de alıştık. Kırmızı 
ışıkta dururken insanların ilgilenme-
si, fotoğraf çekmesi hoşumuza gidi-
yor.” ifadelerini kullandı. Bilecik’te 
yaşayan 84 yaşındaki Celil Gülen 
ise 22 yıl önce bir akrabasından sa-
tın aldığı 1975 model, tüm parçaları 
orijinal Murat 124 model otomobili-
ne özenle bakıyor. Kent merkezine 
10 kilometre uzaklıktaki Pelitözü 
köyünde oturan, “fiyat biçemediği” 
Murat 124 aracını almak isteyenle-
ri çeviren Gülen, torunlarına, vefat 
ettiğinde yeşil tabutunu, yeşil oto-
mobilinin üzerine koyarak camiye 
götürmelerini vasiyet ediyor.
n AA
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Galatasaray’dan 
toplu imza töreni
Galatasaray, devre arası transfer döneminde takıma katılan yeni oyuncuları için basın toplantısı düzenledi. 
Törende konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Transferler için insanüstü gayret sarf eden arkadaşlarıma çok 

teşekkür ediyorum. Bir yanlış varsa yönetim adına benim, başarı varsa hepimizindir” dedi

Galatasaray Kulübü, devre arasında 
takıma transfer ettiği Mbaye Diagne, Mit-
roglou, Luyindama, Marcao, Semih Kaya 
ve Emre Taşdemir için basın toplantısı 
düzenledi. Galatasaray Başkanı Mustafa 
Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak 
ve Başkan Yardımcısı Yusuf Güney’in de 
katıldığı törende yeni transferler açıklama-
larda bulundu. 

İmza töreninde ilk olarak söz alan Baş-
kan Mustafa Cengiz, transferde insanüstü 
bir emek harcandığını belirterek, “Önce-
likle dün 4 şehidimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 
Bizden 1 forvet istendi fakat biz 2 forvet, 
2 defans aldık. Çok hızlı süreç içinde bu 
transferde insanüstü bir gayret sarf eden 
yönetimdeki arkadaşlarıma, teknik kadro-
ya çok teşekkür ediyorum. Bazı çalışmalar 
maddiyatla açıklanamaz. Bir armanın pe-
şindeki ruh bu transferleri yapabilirdi. Fatih 
hocamızla, teknik ekibimize ve scout ekibi-

mize teşekkür ederim. Biz elimizden geleni 
yaptık, umarım devamı gelir. Bir yanlış var-
sa bu yönetimin, onları da temsilen bana 
aittir. Ama bir başarı varsa bu hepimizin-
dir” dedi.  Başkan Cengiz, imza töreninde 
oyuncuların isim sırasına göre oturduğunu 
da belirterek, “Aktifimizde bütün futbolcu-
lar tertemizdir. İsim sırasına göre buraya 
oturdular. Bunu belirtmek isterim” şeklinde 
konuştu.

DİAGNE: “BU TAKIMIN BİR PARÇASI 
OLMAKTA DOLAYI ÇOK MUTLUYUM” 

Başkan Mustafa Cengiz’in ardından 
Galatasaray’ın yeni transferleri açıklama-
larda bulundu. Kasımpaşa’dan kadroya 
katılan bu sezon Süper Lig’in en golcü ismi 
olan Mbaye Diagne, “Herkese merhaba. 
Benim adım Diagne. Bugün aranıza Gala-
tasaray’ın futbolcusu olarak bulunuyorum. 
Bu takımın bir parçası olmakta dolayı çok 
mutluyum” dedi. 

Emre Taşdemir ise, “Öncelikle Fatih 

hocam başta olmak üzere herkese teşekkür 
ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutlu-
yum. Üç kulvardaki yarışımız sürüyor. Her 
kulvarda başarılı olmak istiyoruz” açıkla-
masını yaptı. 

LUYİNDAMA: “DAHA FAZLA 
ÇALIŞMAM GEREK” 

Standard Liege’den kadroya katılan 
Luyindama, “Herkese merhabalar. Burada 
bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Galata-
saray çok büyük bir takım. Bu da bana daha 
fazla çalışmam gerektiğini söylüyor” dedi. 

Savunmada Luyindama’nın partnerle-
rinden Marcao ise, “Galatasaray gibi dün-
ya çapında tanınan bir takımda oynadığım 
için çok mutlu ve gururluyum. Transferde 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum. Bu formayla başarılara imza atmak is-
tiyorum. Bunu da yapacağımızda kimsenin 
şüphesi olmasın” açıklamasını yaptı. 

MİTROGLOU: “BU CAMİA 
İÇİN GÜZEL ŞEYLER YAPACAĞIZ” 

Transferin son gününde Marsilya’dan 
kiralık olarak kadroya katılan Yunan golcü 
Mitroglou, “Galatasaray gibi büyük bir ca-
mianın, büyük bir ailenin parçası olduğum 
için gururluyum. Fatih hocamla çalışa-
cağım için mutluyum. Arkadaşlarımla bu 
camia için güzel şeyler yapacağız” derken, 
sarı-kırmızı takımda daha önce de forma 
giyen Semih Kaya ise şunları söyledi: 

“Merhabalar ben Semih Kaya. Yeni bir 
transfer eski bir yüz. Galatasaray için her 
zaman en iyisini yapmanın bilincindeyim. 
Burada tekrar olmak mutluluk verici. Güzel 
başarılar yakalamak istiyorum. Galata-
saray armasının olduğu, renginin olduğu 
yerde her zaman kupalar şampiyonluklar 
vardır. Elimizden gelenin en iyisini yapa-
cağız. Umarım üç kulvarda da galibiyet ve 
kupalarla sezonu tamamlarız.” 

Galatasaray’ın yeni transferleri açıkla-
maların ardından, formalarıyla basın men-
suplarına poz verdi.   n İHA

Bifouma Beşiktaş 
maçında yok

Evkur Yeni Malatyaspor’da devre arası takıma ka-
tılan Bifouma’nın Atiker Konyaspor maçında yaşadığı 
sakatlık nedeniyle cuma günü oynanacak olan Beşiktaş 
müsabakasında forma giyemeyeceği belirtildi.  E.Yeni 
Malatyaspor’a devre arası transfer olduktan sonra takıma 
kısa sürede uyum sağlayan Bifouma’nın yapılan ilk kont-
rollerinin ardından 2 hafta formasından uzak kalacağının 
öngörüldüğü açıklandı. A.Konyaspor maçında sakatlana-
rak yerini 73. dakikada Ahmet İldiz’e bırakan Bifouma’nın 
yapılan ilk kontrolünde iç yan bağlarında zorlama teşhis 
edildi. Dizinden sakatlanan golcü oyuncunun bu hafta oy-
nanacak Beşiktaş ve 23. haftadaki Çaykur Rizespor maçla-
rında takımdan uzak kalabileceği açıklanırken, bu gelişme 
teknik heyetin moralini bozdu. Teknik Direktör Erol Bulut’un 
bu gelişmenin ardından Kamara’ya Beşiktaş maçında on 
birde görev vermesinin kesinleştiği öğrenildi.  n İHA

Erzurumspor 
kuvvet çalıştı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 22. haftasında pazar günü oynayacağı Demir Grup 
Sivasspor maçı hazırlıklarına fitness salonunda kuvvet 
antrenmanıyla başladı.  Lider Medipol Başakşehir dep-
lasmanından 1 puan alarak Erzurum’a dönen Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor maçının ha-
zırlıklarına start verdi. Pazar günü Kazım Karabekir Stad-
yumu’nda oynanacak karşılaşma öncesi bugün fitness 
salonunda yapılan antrenmana eksiksiz katılan Büyükşe-
hir Belediye Erzurumspor futbolcuları, kuvvet depoladı. BB 
Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, her maçın 
ayrı bir hikayesi olduğunu dile getirerek, Demir Grup Si-
vasspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacakla-
rını söyledi.  n İHA

‘Tek hedefimiz bütün 
maçları kazanmak’

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 16 Şubat Cumar-
tesi günü Bursaspor’a konuk olacak Çaykur Rizespor’un 
Faslı futbolcusu Mohamed Abarhoun, Bursa’ya kazan-
mak için gideceklerini söyledi. Defans oyuncusu Abar-
houn, Mehmet Cengiz Tesisleri’ndeki antrenman öncesi 
gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci devreye çok iyi 
başladıklarını belirtti. İlk 4 maçta 3 galibiyet aldıklarını ifa-
de eden 29 yaşındaki futbolcu, “Bu bizim için çok iyi oldu. 
Tek hedefimiz bütün maçları kazanmak. Bu her zaman 
mümkün olmuyor. Takım olarak iyi durumdayız.” dedi.

Mohamed Abarhoun, Bursaspor maçına odaklandık-
larını aktararak, söyle konuştu: “Bursa’ya da kazanmak 
için gideceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Tek 
hedefimiz üç puan. Taraflarımız hem sahamızda hem de 
deplasman maçlarında bize çok yardımcı oldular. Onların 
desteğinin artı olduğunu düşünüyorum. Kalan maçlarda 
da elimizden geleni yapacağız. Moral olarak da çok iyi 
seviyedeyiz.” Ara transfer döneminde takıma yeni oyun-
cuların katıldığını hatırlatan Abarhoun, “Henüz uyum süre-
cini atlatamadık. Herkes takımın daha yukarılara çıkması 
için elinden geleni yapıyor. Dört maçta alınan 10 puan 
var. Önümüzdeki maçlarda bu serinin devam etmesini 
istiyoruz. Önemli olan kaybetmemek. Sahadan bir şekilde 
puanla ayrılmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mohamed Abarhoun, Rize’yi çok sevdiğini belirterek, 
“Sakin bir şehir. Ailem için bu çok önemli bir unsurdu. Bu-
rayı tercih etmemdeki faktörlerden birisiydi. En çok bunu 
sevdim.” yorumunu yaptı. n AA

Karaman: Hakemler teknolojinin verdiği imkanları doğru kullanmalı
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, VAR 

sistemi ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Hakem 
arkadaşlarımız bu teknolojinin verdiği imkanı doğru kullan-
malı. Doğru kullanamıyorlarsa o zaman futbol adına düşün-
dürücü” dedi. 

Kayserispor, Süper Toto Süper Lig’de kendi sahasında 
oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına Teknik Direktör 
Hikmet Karaman gözetiminde başladı. Antrenman öncesin-
de açıklama yapan Teknik Direktör Hikmet Kamaran, Fe-
nerbahçe maçını geride bıraktıklarını belirterek, “Hafta içi 
oynanan diğer karşılaşmalar ve alınan skorları gördük. Bu 
hafta yeni bir maç oynayacağız. Göztepe ile oynayacağız. 
Ligdeki sıralama ve takımların birbirlerine yakın olması, 3. 
düşecek takımın barajının da inanılmaz derecede yüksel-
mesi bunlar önemli faktörler. Ligde ilk haftalarda bir maç 
kazanan takımların ikinci yarıda üç maç kazandığını görü-
yoruz ve buna benzer diğer takımlar var. Transferlerle kad-
rosunu güçlendirenler var. İlerleyen haftalarda iç sahalarda 
oynamanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyacak peri-
yoda girdik. Fenerbahçe maçında iyi bir taraftar vardı ama 
bu maçta daha üst seviyede taraftar olması lazım. Taraftar 
sayısının sıralamasında Kayserispor’u yukarıda gördüm, 
bunu devam ettirmemiz lazım” şeklinde konuştu. 

Süper Lig’de uygulanan VAR sistemi ile ilgili olarak ise 
Karaman şunları söyledi: “Hakemler hata yapabilir fakat 
teknolojinin, VAR’ın olduğu bir yerde eğer hakem arkada-
şımız ekranın başına gittiğinde, zaman zaman tartışmalı 
pozisyonlar var. Televizyonun başında defalarca seyretme-
mize rağmen farklı düşünceler oluyor. Bazen öyle pozisyon-
lar oluyor ki bunların tartışması bile olmuyor. Hakem arka-
daşlarımız bu teknolojinin verdiği imkanı doğru kullanmalı. 
Doğru kullanamıyorlarsa o zaman futbol adına düşündürü-
cü. Bizim maçta da her iki taraf adına tartışacağımız pozis-
yonlar olabilir. Bir taraf adına fazla diğer taraf adına daha 
fazla olabilir. Oyun içinde enteresan kararlar var. Bir futbol 
takımını pozitif hale getirmek için iyi çalışmak gerekiyor. 
Acaba hakem arkadaşlarımızı yetiştirenler, seminerleri na-
sıl? Teknolojik anlamda ve pratik anlamda nasıl çalışıyor-
lar? 7 hocanın ayrı görevi var. Maçların analizini yaparken 
hakem arkadaşlarımız bu analizlerin arasına inanılmaz takı-
lıyor. Bütün oynadığımız maçlarda hakem arkadaşlarımıza 
ayrı bir kutu açtım. Hakemlerin sadece hatalı kararları değil 
oyun içinde aldığı pozisyonlar bile bulunuyor. Bu hatalar 
asgariye indirilebilir. Eski hakemlerimiz televizyonlarda se-
miner yapılmadığını ve hakemlerin geliştirilmediğini ifade 
ettiler, bunları yapmazsanız geriye gidersiniz.” n İHA

Ekuban: Ligi ve kupayı en iyi noktada tamamlamak istiyoruz
Trabzonspor’ur forvet oyuncusu Caleb Ekuban, 

Süper Lig’i ve Ziraat Türkiye Kupası’nı bitirebilecekleri 
en iyi noktada tamamlamak istediklerini söyledi. Trab-
zonspor’un Ganalı forvet oyuncusu Caleb Ekuban, ku-
lüp dergisine açıklamalarda bulundu. Topla ilgilenme-
ye elleriyle başladığını ifade eden Ekuban, “Ziraa en 
sevdiğim spor dalı basketboldu. Sonra küçük kardeşim 
futbola merak sardı ancak tek gidemeyecek kadar çe-
kingendi. Ben de ağabey olarak üzerime düşeni yap-
tım ve kardeşimin yanında yer aldım. Onunla birlikte 
antrenmanlara katıldım. Bu şekilde futbol hayatım 
başlamış oldu. Sonuçta kardeşime bu katkısından do-
layı müteşekkirim. O olmasaydı bugün bulunduğum 
noktada olamazdım” dedi. 

“BÜYÜK BİR TAKIMA 
TRANSFER OLACAĞINI ANLAMIŞTIM” 

Trabzonspor’dan teklif aldığında büyük bir kulübe 
ve iyi oyunculardan kurulu bir takıma transfer olacağını 
anladığını belirten Ekuban, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Takımın forvet oyuncuları Rodallega ve Burak’tı. 
İkisi de çok iyi futbolcu. Buraya futbolcu arkadaşlarım-

dan yeni şeyler öğrenip takıma katkı sağlamak için gel-
dim. Hep bunun mücadelesini verdim ve vermeye de-
vam ediyorum. Türkiye’ye geldikten sonra beni en çok 
ligin kalitesi şaşırttı. İngiltere’ye benzeyeceğini tahmin 
ediyordum ama hem teknik hem taktik hem de mü-
cadelenin beklediğimden daha üst düzeyde olduğunu 
gördüm. Futbolcuların bu ligde yer alabilmesi için bir-
çok açıdan iyi ve kendilerini hazır tutmaları gerekiyor.” 

“LİGİ VE KUPAYI EN İYİ 
NOKTADA TAMAMLAMAK İSTİYORUZ” 

Mücadele ettikleri iki kulvarda da yarışı en iyi 
yerlerde bitirmek istediklerini dile getiren başarılı fut-
bolcu, “İyi oyunculardan kurulu iyi bir takımımız var. 
Sezon içinde bazı talihsiz sakatlıklar oldu. Ancak bun-
lar futbolun içinde var. Sakatlanan arkadaşlarımızın 
yerini alan oyuncular da çok kaliteli. Sahaya çıkan, o 
formayı giyen herkes hocamızın ne istediğini, saha-
da ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu nedenle 
şanslıyız. Bizim takımımızın ismi Trabzonspor. Bu ne-
denle katıldığı her organizasyonda en iyisini hedefler. 
Ligi ve kupayı en iyi noktada tamamlamak istiyoruz. 

Futbolcular olarak bunun bilincindeyiz ve hedefimiz 
belli” ifadelerini kullandı. 

“KULÜBÜM BENDEN MEMNUNSA 
DEVAM ETMEK İSTERİM” 

Kişisel olarak en büyük hedefinin maksimum se-
viyede takımına katkı vermek olduğunu vurgulayan 
Ekuban, “Kendi performansımı an itibarıyla yüzde 
60’larda görüyorum. Çünkü yavaş yavaş alışıyorum. 
Kafamda atacağım gollerle ilgili bir sayı yok. Sadece 
çok çalışıyorum. Lig bitince kontrat konusu gündeme 
gelecek. Sezon ortasında böyle konuları asla düşün-
mem. Çünkü futbol oynuyoruz ve futbol bir bilinmezler 
oyunu. Her gün farklı bir gelişme yaşanabilir. Bundan 
dolayı işime konsantre olmuş durumdayım. Sezon 
sonu olduğunda Trabzonspor Kulübü beni görüşmek 
için çağırırsa çok mutlu olurum. Çünkü Trabzon’da çok 
mutluyum ve bu takımda olmak çok iyi hissettiriyor. 
Kulübüm benden memnunsa devam etmek isterim. 
Yine vurgulamam gerekirse benim önceliğim her za-
man çok çalışmak ve işimi düzgün yapabilmek” dedi.  
n İHA
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Amatör liglerde 
transfer dönemi uzadı
15 Şubat 2019 tarihinde sona ermesi planlanan 

2018-2019 Sezonu Amatör Futbol 2. Tescil ve Transfer 
Dönemi, lig planlamalarının etkilenmesinden dolayı 20 
Şubat 2019 Çarşamba gününe kadar uzatıldı.  03 Ocak’ta 
başlayan 2.Tescil ve Transfer dönemi 15 Şubat Cuma 
günü sona ermesi bekleniyordu ancak TFF Amatör Futbol 
İşler tarafından transfer dönemi 20 Şubat’a kadar uzattı. 
20 Şubat’a kadar takımlar tescil ve transferlerini ger-
çekleştirebilecek. Amatör futbol ligleri, karşılaşmalarda 
artan şiddet ve yaşanan üzücü olaylar nedeniyle 4, 5 ve 
6 Ocak 2019 tarihlerinde oynanmamıştı. n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular 
kürsüden inmedi

Konyalı sporcular, geride kalan hafta sonu yapılan 
Görme Engelliler Satranç, Judo ve Halter Türkiye şampi-
yonalarında dereceler elde ederek Konya’yı en iyi şekilde 
temsil etti. Halterde Mehmet Yalçın’dan 2 Türkiye rekoru 
ile şampiyonluk geldi. Denizli’de yapılan Büyükler Halter 
Türkiye Şampiyonası’nda 81 kiloda mücadele eden spor-
cu Mehmet Yalçın, 135 kilo koparma ve 163 kilo silkme 
ile 298 kilo toplamla 2 Türkiye rekoru kırarak şampiyon 
oldu. 109 kiloda Kadir Akın ise bronz madalya kazandı. 
Görme engelliler satrançta ise Eymen ile judoda Mehmet 
Can, Türkiye şampiyonu oldu. Antalya’da düzenlenen 
Görme Engelliler Satranç Türkiye Şampiyonası’nda mi-
nikler kategorisinde Konyalı sporcu Eymen İnce ile Anka-
ra’da yapılan Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda 100 
kiloda Mehmet Can Talay Türkiye Şampiyonluğu kazan-
dı. Judoda ayrıca 73 kiloda Bayram Kandemir, 81 kiloda 
Ahmet Çiftçi, 90 kiloda Hasan Şimşek ile 78 kiloda Kübra 
Aydoğdu bronz madalya aldı.  n SPOR SERVİSİ

Bayramoğlu: Geriye düşmemize rağmen oyundan kopmadık
Konya Süper Amatör Küme’nin 

15.haftasında lider Gölyazı Bele-
diyespor ile kendi sahasında karşı 
karşıya gelen Meram Kara Kartallar, 
mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı. 
Meram Kara Kartallar teknik direktö-
rü Faysal Bayramoğlu, Gölyazı Bele-
diyespor karşısında alınan mağlubi-
yeti değerlendirdi.

DEVREYE MORALSİZ GİRDİK
Hafta sonu oynanan Gölyazı Be-

lediyespor karşısında mağlup olan 
Meram Kara Kartallar’da teknik di-
rektör Faysal Bayramoğlu açıklama-
larda bulundu. Bayramoğlu maçla 
ilgili, “Ben açıkçası maç öncesinde 
umutluydum. Kazanabileceğimizi dü-
şünüyordum. Maça da iyi başladık. 
Rakipten önce gol bulduk, golden 
sonra da oyunu bırakmadık ancak bir 
karambol anında bir gol yedik. Dev-

reye böyle girersek ikinci yarıya daha 
iyi başlarız diye düşünürken, bu kez 
kalemizde ikinci golü gördük ve so-
yunma odasına moralsiz girdik. İkinci 
yarıya da yine etkili başladık ancak 
ataklarımızı sonuçlandıramadık. Ra-
kip bir gol daha buldu skor 3-1 oldu 
ancak burada beni sevindiren olay 
oyuncuların iki farkla geri düşmesine 
rağmen oyunu bırakmamaları oldu. 
Akören Kültürspor maçında olduğu 
gibi yine aynı şekilde baskılı oyunu-
muzu sürdürdük ve ikinci golü bulduk 
ama rakip yetenekli oyuncularla dolu 
olunca bir gol daha attı ve 4-2 mağlup 
olduk. Hafta sonu Çumra’ya gidece-
ğiz. Çumra’da galip gelmemiz lazım 
bizim için önemli maçlardan bir tane-
si bu maça iyi hazırlanarak galibiyetle 
dönmek istiyoruz.” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Umut: Asıl hedefimiz 
oyuncu yetiştirmek
Son dönemde alt yaş gruplarında önemli başarılar elde eden ve profesyonel takımlara oyuncu 

transfer eden Meram Kara Kartallar’da U14 ve U15 takımı antrenörü Mücahit Umut, yaptığı 
açıklamalarda şampiyonluk hedeflerinin yanı sıra ahlaklı sporcular yetiştirmek istediklerini ifade etti

Alt yaş grupların bütün ligdeler takımı 
bulunan Meram Kartallar, U15, U16 ve 
U17 liglerinde şampiyon oldu. U14 takımı 
ile de şampiyonluğa koşan siyah beyazlı 
takımda U14 ve U15 takımı antrenörü Mü-
cahit Umut, Konya Yenigün Gazetesi’ne 
açıklamalarda bulundu. Üst liglere oyuncu 
yetiştirmek için önemli çalışmalar yaptıkla-
rını belirten Umut, kendi kariyeri hakkında 
da konuştu.

38 OYUNCU TRANSFER ETTİK
Meram Kara Kartallar’ın bir futbolcu 

fabrikası gibi çalıştığını ve diğer takımlara 
oyuncu transfer ettiğini ifade eden Mücahit 
Umut, “Meram Kara Kartallar son 3-4 yıl-
dır alt liglerde önemli başarılar elde etmiş, 
şampiyonluklar yaşamış bir takım. Tabi bu-
rada önemli olan şampiyonluklardan ziya-
de Konya ve Türk futboluna yetenekli spor-
cular kazandırmak. Meram Kara Kartallar, 
ikisini de birarada yapabiliyor. Son yıllarda 
üst liglere 38 futbolcu gönderdik. Bu ko-
nuda en büyük emek kulüp başkanımız 
Mustafa Metin’in. Kendisi her türlü desteği 
her zaman veriyor. Malzeme ve çalışma 
alanları konusunda hiçbir zaman sorun ya-
şamıyoruz. Böyle olunca da hem başarılar 
üst üste geliyor hem de futbola daha fazla 
katkı sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

SON HEDEF U14 LİGİ ŞAMPİYONLUĞU
Alt yaş gruplarındaki bütün takımlarla 

şampiyon olduklarını sözlerine ekleyen 
Umut, “Bu sezon da alt yaş gruplarında 
U15, U16 ve U17 takımlarında şampiyon 
olduk. Sadece U14 takımı kaldı. Orada da 
takımımız lider. Son olarak Konya Anadolu 
Selçukspor’u 2-0 geriden gelerek 3-2 yen-
dik. Ligde son 4 maça çıkacağız ve burada 
da şampiyonluk istiyoruz. Profesyonel lig-
de mücadele eden bir takımın altyapısına 
karşı önemli bir galibiyet aldık. Meram 
Kara Kartallar da uzun süredir alt liglere 
katılıyor. Her yıl üst takımlara ne kadar çok 
oyuncu yetiştirebilirsek bizim için o kadar 
iyi olacak” dedi.

AHLAKLI SPORCULAR 
YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Antrenörlük kariyeri hakkında da açık-
lamalarda bulunan Meram Kara Kartallar 
U14 ve U15 takımı antrenörü Mücahit 

Umut, “Ben yaklaşık 5 senedir antrenörlük 
yapıyorum. İlk olarak TEİAŞ Spor’da görev 
aldım. Daha sonra ise Kadıköyspor’da 
antrenörlük yaptım. Kadıköy’de de önemli 
başarılar elde ederek şampiyonluk yaşa-
dık. Geçtiğimiz sezon ligde 70 gol atarak 
sadece 2 gol yedik. Bu sezon başında da 

Meram Kara Kartallar ile çalışmaya başla-
dık ve şu ana kadar güzel maçlar çıkardık. 
Antrenörlüğünü yaptığım U15 takımı ligin-
de şampiyon oldu. U14 takımı ile de son 4 
maça çıkacağız. Bu ligde de şampiyonluk 
yaşayarak başarımızı sürdürmek istiyoruz. 
Daha sonra Türkiye şampiyonasına katıla-

cağız. Türk futboluna ahlaklı ve yetenekli 
sporcular yetiştirmek için elimizden ge-
leni yapıyoruz. 30 yaşındayım ve antre-
nörlük hayatımda ilerleyebildiğim kadar 
ilerlemek istiyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n MUHAMMED SAYDAM

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 21 14 4 3 43 10 33 46
2.MENEMEN BLD. 21 12 7 2 45 25 20 43
3.F. KARAGÜMRÜK 21 12 4 5 36 23 13 40
4.MANİSA B.Ş.B. 21 9 8 4 33 17 16 35
5.ŞANLIURFASPOR 21 10 5 6 27 24 3 35
6.PENDİKSPOR 21 9 6 6 31 26 5 33
7.ETİMESGUT BLD. 21 8 6 7 28 25 3 30
8.TARSUS İDMAN Y. 21 7 7 7 29 32 -3 28
9.ZONGULDAK 21 6 8 7 23 27 -4 26
10.SİVAS BELEDİYE 21 7 5 9 25 30 -5 26
11.KAHRAMANMARAŞ 21 6 6 9 20 27 -7 24
12.BAK SPOR KULÜBÜ 21 5 9 7 22 32 -10 24
13.KIRKLARELİSPOR 21 6 5 10 25 30 -5 23
14.K. A. SELÇUKSPOR 21 4 10 7 30 37 -7 22
15.FETHİYESPOR 21 4 9 8 24 28 -4 21
16.DARICA G. BİRLİĞİ 21 5 5 11 19 40 -21 20
17.BANDIRMASPOR 21 4 6 11 24 37 -13 18
18.TOKATSPOR 21 2 8 11 16 30 -14 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Konya ASKF’den 
Konyaspor’a tebrik
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Türkiye 

Halter Şampiyonası’ndan madalya ile dönen Konyaspor 
Halter Takımı’nı yaptığı açıklama ile tebrik etti. Yapılan 
açıklamada, “Denizli’de düzenlenen Naim Süleyma-
noğlu Türkiye Halter Şampiyonası’nda Konyaspor Halter 
Takımı madalyalarla döndü. 81 kiloda Mehmet Yalçın 
altın ve 102 kiloda Kadir Akın ise bronz madalya kazandı. 
Konyaspor Halter Takımı, kupa ve madalyalarını Malat-
yaspor maçı öncesinde Konyaspor Asbaşkanı ve Fede-
rasyon Başkan Vekilimiz Mehmet Günbaş’a takdim etti. 
Tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadeleri yer 
aldı. n SPOR SERVİSİ 

Renklibay: Hakemlerin daha adil olması gerekiyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor’da Kulüp Baş-
kanı Zahir Renklibay, Sivas Belediye 
Spor maçının ardından açıklamalar-
da bulundu. Geçtiğimiz haftalarda ya-
şanan hakem hataları nedeniyle ciddi 
puan kayıplarına maruz kaldıklarını 
ve bu kayıpların ne yazık ki sürdüğünü 
kaydeden Kulüp Başkanı Zahir Renk-
libay, bir açıklama yaparak hakemle-
rin futbol oynamak isteyen takımlara 
karşı daha adil olmaları gerektiğini 
söyledi.

ANADOLU SELÇUK MAÇLARINDA 
HAKEM HATALARI SÜRÜYOR
2-2 biten Sivas maçında da ha-

kem hataları nedeniyle puan kaybı 
yaşadıklarını belirten Renklibay, “As-
lında birkaç haftadır bunları açıkça 
söylüyoruz. Son haftalarda özellikle 
hakem hatalarını çok fazla yaşa-
maya başladık. Sivas Belediyespor 
karşısında İlk yarıyı üstün bir oyunla 
ve 1-0 önde kapatmamıza rağmen, 
ikinci yarının hemen başında bir kişi 

eksik kalmamız, ardından penaltı 
golü ile beraberliğin gelmesi, oyun 
planlarımızı tamamen bozdu. Maçın 
berabere gittiği dakikalarda raki-
bimizin oyunu yavaşlatma, sürekli 
duraklamalarla, tempoyu düşürme 
çalışmaları oyun sistemimizi etkiledi.  
Hakemlerden isteğimiz sahada fut-
bol oynamak isteyen takımlara karşı 
daha adil olsunlar. Futbolu zaman 
geçirerek oynamaya çalışan takım-
lara önlem alsınlar.  Maç içinde ilk 
yarıda ve ikinci yarıda farklı görüntü-
lerimiz vardı.  2-2 berabere bitmesine 
rağmen son dakikalarda iki takımında 
pozisyonları oldu, kazanabileceğimiz 
gibi kaybedebilirdik. Üzgünüz, saha-
mızda puanlar kaybettik. Kaybettiği-
miz 2 puanı mutlaka telafi etmemiz 
gerekiyor. Ancak önümüzdeki maçla-
ra bakmak durumundayız. İnşallah bu 
haftaki Zonguldak Kömürspor deplas-
manında kayıplarımızı telafi edebili-
riz. Bunu yapabilecek gücümüz var” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ



Yine aynı senaryo!
Konyaspor maçından sonra ortalığı ayağa kaldıran ve o günden beri lehine hakem skandalları gündemde 

olan Galatasaray’dan sonra Fenerbahçe de, Konyaspor maçı öncesi hakemler üstünde baskı kurmaya 
çalışıyor. Yeni Malatyaspor maçında doğranan Konyaspor, Cumartesi günü aynı durum ile karşılaşabilir

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor ligin 22. Haftasında Cumartesi 
günü saat 19.00’da deplasmanda Fener-
bahçe ile karşılaşacak. Geçen hafta Evkur 
Yeni Malatyaspor maçında hakem Halil 
Umut Meler tarafından ince ince doğranan 
Konyaspor hafta sonu aynı akıbete uğraya-
bilir. Kayserispor maçından itibaren sayısız 
açıklama yapan rakip Fenerbahçe, şimdi-
den federasyonu ablukaya almış durumda. 

EN ÇOK SESİ ÇIKANIN 
EN HAKLI OLDUĞU DÜZEN

Fenerbahçe yönetimi Kayserispor ile 
oynadıkları  ve 1-0 kaybettikleri maçın 

ardından üst üste açıklamalarda bulun-
du. Galatasaray-Trabzonspor maçında 
yaşanan hakem skandalı ile perçinlenen 
gündem sonrası bütün gözler federasyona 
döndü. 

İyi niyetle yapılan adalet çağrıları Kon-
yaspor kamuoyunu rahatsız etmezken, geç-
mişte yaşanan örnekler Fenerbahçe maçı 
öncesi tedirgin ediyor. 

KONYASPOR MAÇI 
SONRASI AYAĞA KALKMIŞLARDI
Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oy-

nanan Galatasaray-Konyaspor maçında 
verilen penaltı kararı sonrası Galatasaray 

aynı yola başvurmuş ve hakemler üzerinde 
büyük bir baskı kurmuştu. O günden itiba-
ren hiçbir aleyhte kararla karşılaşmayan 
sarı kırmızılıların bir çok maçında rakipleri 
doğranmıştı.

TRABZONSPOR 
MAÇINDA DA AYNI SÜREÇ

Konyaspor bu sezon aynı durumla Trab-
zonspor maçında da karşılaşmıştı. Daha 
önce pek çok maçta Konyaspor aleyhine 
unutulmayacak yanlış kararlar veren Mete 
Kalkavan Trabzonspor maçına atanmıştı. 
Ancak Konyaspor’dan önce Trabzonspor bir 
açıklama yayınlayarak hakemi baskı altına 

almış ve bunun meyvesini maçta toplamış-
tı. 

Son bölüme kadar 0-0 eşitlikle gidilen 
maç verilen tartışmalı penaltı kararı ile 
Trabzonspor lahine dönmüştü. 

KONYASPOR’UN SESİ DUYULMUYOR
Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilginç 

hakem kararları ile puanları çalınan Kon-
yaspor da bu maçın ardından hakemlerle 
ilgili açıklamalarda bulundu. Ancak İstan-
bul takımlarının gündem belirleme kabi-
liyeti yanında cılız çıkışlar olarak kalan bu 
açıklamalar tedirginliği giderebilmiş değil. 
 n SPOR SERVİSİ

Fenerbahçe maçı 
hazırlıkları başladı

Spor Toto Süper Lig’in 21. Haftasında evinde Evkur 
Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor, Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı 
Fenerbahçe maçının hazırlıklarına dün yaptığı antrenman-
la başladı. 

1 günlük iznin ardından Büyükşehir Belediyesi Kaya-
cık Tesisleri’nde yapılan antrenman saat 17.00’de başladı 
ve  basına kapalı olarak gerçekleştirildi.  Anadolu Kartalı 
bugün yapacağı çalışma ile zorlu Fenerbahçe mazının ha-
zırlıklarını sürdürecek.  n SPOR SERVİSİ 

Süper Lig’de herkes 
hakemlerden dertli

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin 
Fahri Özçelik, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında 
İzmir deplasmanında oynanan Göztepe maçında hakem 
Fırat Aydınus’un verdiği kritik kararların, mağlubiyetlerin-
de başrolü oynadığını ifade etti. 

Yaptığı yazılı açıklamada, deplasmanda 3-2 mağlup 
oldukları karşılaşmaya ilişkin, “Göztepe maçında Fırat 
Aydınus’un VAR hakemleri ile verdiği kararlar, aldığımız 
mağlubiyette başrolü oynamıştır.” ifadesini kullanan 
Özçelik, büyük takımlara karşı hataların ses getirdiğini, 
ancak Anadolu takımlarına karşı yapılan çok daha büyük 
hataların gözden kaçtığını vurguladı. 

Açıklamasında, Türk hakemliğinin kurtuluşunun, VAR 
hakemleri ve hakemlerin standart kararlar almasından 
geçtiğini vurgulayan Metin Fahri Özçelik, büyük, küçük 
fark etmez her takım için hakemlerin adil kararlar vermesi 
gerektiğini sözlerine ekledi.  n AA

Adem Büyük: Konyaspor’a karşı beraberlik iyidir
E.Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı Adem Büyük, Be-

şiktaş ile oynayacakları maçı kazanarak hedefledikleri yere 
doğru gitmeye çalışacaklarını söyledi. 

Tecrübeli futbolcu, 1-1 berabere kaldıkları Atiker Kon-
yaspor karşılaşmasına ilişkin, “Ortada geçen bir maçtı. 
Rakibimizin uzaktan attığı şutlarla etkili olmaya çalıştığını 
gördük. Onun dışında pozisyon vermedik. İlk yarıda attıkları 
iki şut var, onun dışında başka bir şey yapmadılar. Özellikle 
biz ikinci yarıda daha iyi oynadık. Daha iyi pas yaptık, pozis-
yonlar da bulduk. Baktığınızda bizim de çok pozisyonumuz 
yok. Deplasmanda Konyaspor’a karşı beraberlik iyidir” de-
ğerlendirmesinde bulundu. 

Ligin 22. haftasında cuma günü sahalarında oynaya-
cakları Beşiktaş karşılaşmasını kazanıp, hedefledikleri nok-
taya gitmek istediklerini dile getiren Büyük, “Son dakikada 
yakaladığımız bir pozisyon var. Olabilir, kaçabilir. Maalesef 
kaçabiliyor. Önemli olan bu durumdan en iyi şekilde çıkabil-
mek, takım olabilmek, biz bunu çok iyi yapıyoruz. Bundan 
sonra da böyle olacak. Bu deplasmanda 1 puan burada bi-
zim için bir artı. Önümüzde Beşiktaş maçı var. Kendi saha-
mızda seyircimiz önünde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. He-
deflediğimiz yere doğru gitmeye çalışacağız” diye konuştu. 
n İHA

Fenerbahçe’den hakem açıklaması
Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, 

hakem kararlarını eleştirerek, “Bu çalınan 
düdükler öyle sıradan düdükler değil. Bu böyle 
gitmez. İnanın Anadolu’dan bir daha şampiyon 
çıkmaz” dedi. 

“KULÜPLER BİRLİĞİ AÇIKLAMASININ NE 
KADAR DOĞRU OLDUĞUNU GÖRDÜK” 
VAR sistemi ile ilgili son dönemde yaşanan 

eleştirileri de değerlendiren Özsoy, “Teknolo-
jiyi bomba yapmaya da kullanabilirsiniz, ilaç 
bulmaya da ama burada anladığım kadarıyla 
VAR’ı biraz daha kendi menfaatleri için kullanı-
yorlar. Bir düdük gelir, bir düdük gider. Düdük-
le işimiz yok. Sistemi sorgulamak lazım. Biz 
bağırmıyoruz ama sessizliğimiz acizlik olarak 
algılanmamalı. Fenerbahçe’nin hedefi o düdü-
ğü teslim edenler ve onları oraya getirenlerdir. 
Kulüpler Birliği açıklamasının ne kadar doğru 
olduğunu gördük. Düdük astıranların o günden 
sonra aleyhine düdük çalınmadı. Düdüğü astı-
racaksın, içerideki adamına iş yaptıracaksın ve 
hata görmeyeceksin. Fenerbahçe’yi sistemin 
dışına atmak isteyen bir yapı var ama bunu 
düşünenler boşa kürek çeker” dedi. 

“YUSUF NAMOĞLU GİDİCİ” 
Özsoy, açıklamalarına şöyle devam etti: 
“Malatya maçında Hasan Ali’ye verilen 

sarı kart, ceza alsın diye kovalanan ve bu yüz-
den verilen kart. Mehmet Topal’ın Göztepe 
maçında gördüğü kart da öyle. Tolgay’ın ikinci 
sarısı herhalde otobüste verilmiştir. MHK’nin 
gitmesi bizi kesmez, şimdiden anladığımız ka-
darıyla Yusuf Namoğlu gidici, o tablo ortada. 
Bize mal etmesinler. Yerine getirecekleri insa-
nı ısıtmaya başlamışlar. Adı geçiyor: Kuddusi 
Müftüoğlu.” 

“BİZ YAPININ VE SİSTEMİN 
DEĞİŞMESİNİ İSTİYORUZ” 

Dertlerinin Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) ile olduğunu vurgulayan Özsoy, “Kim-
le konuşursak herkes ‘Yıldırım Demirören 
TFF’ye bakmıyor, başkası bakıyor’ diyor. O 
zaman TFF’ye bakan birisi gelsin. Demirören, 
TFF’ye bakıyorsa ve biz bunu yanlış biliyorsak 
o zaman durum daha da vahim. Biz yapının ve 
sistemin değişmesini istiyoruz. ‘Federasyonda 
Fenerbahçeliler yok mu?’ diye kızıyorlar bize. 
Var. Servet Yardımcı ve Nihat Abi var. Ama on-

lar da bizim gibi doğru yaparak yanlış yapıyor-
lar. Biz onlara demiyoruz ki transfer görüşme-
sine girin! Biz Fenerbahçe’yi TFF’deki Cengiz 
Zülfikaroğlu’na, Şeref Yalçın’a yedirmeyiz. Bu 
kadar netiz, duruşumuz bu” diye konuştu. 

“ANADOLU’DAN BİR 
DAHA ŞAMPİYON ÇIKMAZ” 

Özsoy, hakem hatalarına da tepki göstere-
rek sözlerini şöyle tamamladı: 

“Hakemler her şeyi gösteriyor. Siz adamın 
gözünün içine bakarsanız küfür ettiğini görür-
sünüz. İki tane küfür edeni de bakmazsanız 
görmezsiniz. Bunlar bizi ürkütüyor. Şimdi de 
Victor Moses ısıtılıyor. 2-3 maça ceza sınırına 
gelir o da! Seversiniz, sevmezsiniz ama eski 
hakemler var (Ahmet Çakar, Erman Toroğlu), 
üslubunu seversiniz, sevmezsiniz ama bu 
isimler, hakemlik dönemlerinde çiğ yemedik-
leri için karınları ağrımıyor. O isimler göreve 
gelsin demiyoruz ama bizim şu anda istediği-
miz de budur. Bu çalınan düdükler öyle sıradan 
düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anado-
lu’dan bir daha şampiyon çıkmaz.”  
n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 21 13 6 2 32 11 21 45
2.GALATASARAY 21 11 6 4 41 23 18 39
3.BEŞİKTAŞ 21 10 6 5 40 26 14 36
4.EY MALATYASPOR 21 9 7 5 33 23 10 34
5.TRABZONSPOR 21 9 6 6 37 30 7 33
6.A. KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33
7.DG SİVASSPOR 21 8 7 6 30 28 2 31
8.KASIMPAŞA 21 9 2 10 38 37 1 29
9.ANTALYASPOR 21 8 5 8 22 30 -8 29
10.GÖZTEPE 21 8 1 12 23 27 -4 25
11.A. ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25
12.İM KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25
13.BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24
14.FENERBAHÇE 21 5 8 8 22 28 -6 23
15.MKE ANKARAGÜCÜ 21 7 2 12 20 35 -15 23
16.Ç. RİZESPOR 21 4 10 7 25 30 -5 22
17.BB ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18
18.AKHİSARSPOR 21 4 5 12 21 37 -16 17

RPS




	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16

