
Hırsızlık nöbeti bir can aldı! 
Konya’da farklı tarihler-
de 13 keçisi ve 2 koyunu 
çalınan bir kişi, ağılında 

nöbet tuttuğu sırada 
daha önce mahalleden 

hırsızlık yaptığı öne 
sürülen 3 şahsı sabah 
saatlerinde ağılının 

önünde görünce pompalı 
tüfekle ateş etti. Olayda 
hırsızlık şüphelilerinden 
1’i hayatını kaybetti, 2’si 
yaralandı. n SAYFA 6’DA

03 Muhasebeciler yüksek 
lisansı tamamladı 06 Kaçak silaha 

geçit verilmiyor 07 Memurun maddi 
kaybı önlenmeli!

Dev yatırımda 
sona gelindi

Karatay’a
6 yeni okul

10 milyon TL’lik yatırımla 
yapılan Ereğli Ağız ve Diş 
Sağlığı merkezi, tamamlanma 
aşamasına geldi. AK Parti Kon-
ya Milletvekili Halil Etyemez, 
“Ereğlili hemşerilerimizle bir-
likte Ereğli’yi daha iyi noktaya 
taşıyacağız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Bugüne kadar eğitime yaptığı 
katkıyla adından söz ettiren Ka-
ratay Belediyesi, yeni yatırımal-
ra imza atıyor. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, 
ilçeye 32 milyon TL’lik bütçeli 
6 yeni okul kazandırdıklarının 
müjdesini verdi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Buğday ekim alanları azalıyor! İş yükü fazla, eleman yetersiz! 
2018 Hububat Sektörel Değer-
lendirme Paneli’nin sonucunu 
açıklayan UHK Başkanı Özkan 
Taşpınar, çiftçinin buğday ekimin-
den uzaklaştığına işaret ederek, 
buğday üretiminin artırılması için 
girdi maliyetlerini azaltacak bir 
düzenlemeye acil ihtiyaç olduğunu 
vurguladı. Taşpınar, tarım destek-
leme takviminin 1 Ocak yerine, 1 
Ekim olarak yeniden belirlenmesi 
gerektiğini söyledi. n SAYFA 5’TE

Konya Meram-Karatay ve Sel-
çuklu Nüfus Dairelerinde çipli 
nüfus kimlik kartlarının yanı sıra 
ehliyet ve pasaportların da Nü-
fus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne devredilmesin-
den dolayı, yoğunluk yaşanıyor. 
Personel eksikliği yoğunluğu 
tetiklerken, hizmetler yoğunluk 
nedeniyle aksıyor. Vatandaş ise 
işlerin hızlanması için çözüm 
bekliyor. n SAYFA 12’DE
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GÜNEYSINIR’A
46 MİLYON LİRA!

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Güneysınır’ı ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi’nin 

Güneysınır’a 46 milyon liralık yatırım yaptığını 
hatırlatan Başkan Altay, “Yeni başarı hikayeleri 

yazmak için buradayız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

OTİZMLİ ÇOCUKLARA 
ANLAMLI DESTEK

Konya’da Arçelik, Beko bayileri ve servis teşkilatının 
desteğinde otizmli çocukların eğitimi için başlatılan 
bağış kampanyası başarıyla sonuçlandı. Bağış çeki, 
SOBE’ye teslim edildi. SOBE Vakfı Başkanı Mustafa 

Ak, yapılan desteklerin çok kıymetli olduğunu 
söyledi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

‘ADALETLİ YÖNETİM 
VAADEDİYORUM’

Yerel seçim çalışmaları devam eden İyi Parti’de 
Konya adayları, gerçekleştirilen bir toplantı ile 

tanıtıldı.  İyi Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Oğuz Şimşek, “Şeffaflığa, halka hesap 

vermeye, vicdana ve adalete dayalı bir yönetim 
anlayışı vadediyorum” dedi.  n HABERİ SAYFA 11’DE

İslam’a adanmış bir ömür
Enderun Eğitim Vakfı’nın çalışmalarında büyük 

katkısı bulunan ve gençlerin İslam ahlakıyla 
yetişmesi için ömrünü adayan Osman Bağcı 

Hocaefendi, öğrencileri ve sevenleri tarafından 
düzenlenen bir programla anıldı.

Dualarla anılan merhum Osman Bağcı’nın Kur’an 
aşığı olduğuna, İslami doğru olarak öğrenmek, 
yaşamak ve anlatmak için büyük mücadeleler 

verdiğine vurgu yapıldı. Ayrıca merhum Bağcı’nın 
ahlaklı nesiller yetiştirme gayretinde olduğu 

anlatıldı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Koca yürekliler
Sefaköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ‘Asker Ağabeyim Üşümesin’ adıyla başlattıkları 
kampanya ile el emeği örülen atkılar Mehmetçikle buluşturdu. Proje büyük beğeni kazandı

‘ASKER AĞABEYİM 
ÜŞÜMESİN’ DEDİLER

Sefaköy İlkokulu öğrencileri ve öğret-
menleri ‘Asker Ağabeyim Üşümesin’ adlı 
başlattığı kampanya ile el emeği örülen 
atkılar Mehmetçikle buluştu. Anlamlı 
kampanyaya öğrenciler, öğretmenler, ve-
liler ve hayırseverler yoğun ilgi gösterdi.  
Öğrenciler ve veliler tarafından örülen at-
kılar mektuplar ile Hakkari merkeze bağlı 
dört farklı karakola gönderildi  ve askerle-
re dağıtıldı.

PROJE ASKERLERİ 
MEMNUN ETTİ

Kampanya hakkında bilgi veren Sefaköy 
İlkokulu Okul Müdürü Harun Doğan, 
“Toplam 90 adet atkı Hakkari merkeze 
bağlı dört farklı karakola gönderildi ve 
dağıtımı yapıldı. Atkı hediyelerini alan as-
kerlerimiz tarafından teşekkürler gelme-
ye başladı. Askerlerimizin memnuniyeti 
öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi, hayır-
severlerimizi ve tüm Sefaköy Mahalle 
halkımızı memnun etti” dedi.  n SAYFA 4’TE

Merhum Osman Bağcı

Özkan Taşpınar
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 Enderun Eğitim Vakfı’nın çalışmalarında büyük katkısı bulunan ve gençlerin İslam ahlakıyla yetişmesi için ömrünü 
adayan Osman Bağcı Hocaefendi, öğrencileri ve sevenleri tarafından düzenlenen bir programla anıldı

Osman Bağcı Hoca anıldı

Geçtiğimiz yıl umre ziyare-
ti sırasında Medine’de hayatını 
kaybeden Enderun Eğitim Vak-
fı’na büyük hizmetleri bulunan 
Osman Bağcı Hocaefendi için 
anma programı düzenlendi. En-
derun Eğitim Vakfı ve Başak-El-
mas Liseleri Mezunları Derneği 
(B.E.M.DER.) tarafından hazırla-
nan ve Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Selçuklu Belediyesi, Meram 
Belediyesi , Karatay Belediyesi 
destekleri ile hazırlanan program 
Selçuklu Kongre Merkezinde ger-
çekleştirildi. Düzenlenen progra-
ma Vali Yardımcısı Mehmet Ay-
dın, Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti 
Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç,  İŞKUR 
Konya İl Müdürü Emrah Keleş,  
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı (CİB) Konya İl Müdürü 
Abdurrahman Fidancı,STK baş-
kanları ile çok sayıda vatandaş 
katıldı. Anma programı Hacıve-
yiszade Cami Müezzini Mehmet 
Şimşek’in Kuranı Kerim tilaveti 
ile başladı.

‘OSMAN HOCAMIN 
KURANA AŞIKLIĞI, KURANI 
YAŞAMASI İLE ÖRNEKTİ’

Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen programın açılış ko-
nuşmasını yapan Enderun Eğitim 
Vakfı Konya Şube Başkanı Mus-
tafa Metin, bütün Peygamberle-
rin ortak bir vazifesinin Allah’ın 
dinini öğretmek, yaşamak ve teb-
liğ etmek olduğunu belirterek,“-
Bütün Müslümanların vazifesi de 
bu. İslami doğru olarak öğren-
mek, yaşamak ve anlatmak. İşte 
Osman hocam buydu. Kuran aşı-
ğıydı. Osman Hocam ile 36 sene 
beraberliğimiz var. Osman hoca-
mın kurana aşıklığı, Kuranı yaşa-

ması ile örnekti. Osman Hocam 
öğrendiği ve yaşadığını hem ya-
şantısıyla, hem de sözleri ile biz 
gençlere aktarır, gösterir ve ör-
nek olurdu. Allah Razı olsun Os-
man hocamızdan. Rabbim mari-
feti ile muamele eylesin. Osman 
hocamızı Enderun Eğitim Vakfı 
olarak , BEMDER olarak , talebe-
leri olarak çok özledik.   Rabbim 
bizlere de böyle güzel ölümler 
nasip etsin” ifadelerini kullandı.

‘OSMAN HOCAM ÇOK 
DEĞERLİ İZLER BIRAKTI’

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı da Osman 
Bağcı’nın bir hak aşığı ve eğitim 
anlamında da örnek bir şahsiyet 
olduğunu ifade ederek, “ Osman 
Hocam bir hak aşığı idi. Eğitim 
alanında da örnek olan bir insan. 
Öğrencileri tek tek birebir ilgile-
nen ve onların gelişimlerini bire 
bir takip eden ve  onları koruyan 
ve kollayan çok müstesna bir in-
sandı. Vefatını öğrendiğimiz za-
man çok üzüldük. İslam dini teb-
liğ dinidir. Hepimizin üzerinde 
bir vazife var. Biz sadece kendi-
mizden sorumlu değiliz. Çevre-
mizdeki herkesten sorumluyuz. 
Bunu yapabilmek için başta eği-
tim geliyor. Çocuklarımızı en iyi 
şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. 
Bu anlamda Osman hocam çok 
değerli izler bıraktı. Çok değerli 
talebeler yetiştirdi. Allah ondan 
razı olsun” şeklinde konuştu. 
Açılış konuşmaları ve sinevizyon 
gösterilerinin ardından düzen-
lenen panelde; Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Abdullah Erdal Tümer, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Müşaviri Ahmet 
Beledağ, Eğitimci Cemil Usta, 
Necmettin Erbakan Üniversite-
si Temel İslami İlimler Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Ali Akpınar ve 

TBMM Dış İlişkiler Protokol Gö-
revlisi Mücahit Arslan merhum 
Osman Bağcı’yı anlattı.

‘OSMAN HOCANIN 
FEDAKÂRLIKLARINA  GAYRET VE 

KOŞTURMALARINA ŞAHİT OLDUK’
Osman Bağcı Hoca ile ilgili 

hatıralarını anlatan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Temel İs-

lami İlimler Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Ali Akpınar, “ Biz Müslüman-
lar kökleri olan bir ümmetiz. Biz 
büyüklerimizin, değerlerimizin 
kıymetini kaybedince daha iyi 
anlıyoruz. İlla kaybetmemiz mi 
gerekiyor. İlla elimizden çıkıp 
gitmesi mi gerekiyor? Asıl olan 
o değerlerin yaşarken, aramız-

da bulunurken kadri kıymetini 
bilmektir. Elbette biz geçmişle-
rimizi, ahirete gidenleri hayırla 
anacağız. Hayırla yad edeceğiz. 
Güzel insanların sayısını çoğalt-
mamız gerekiyor. O güzel in-
sanların güzel yönlerini görerek 
bizde daha ileriye daha güzele 
nasıl koşabiliriz noktasında kafa 
yormamız gerekiyor.  1986 yıllı-
larında Osman hocamız ile Nev-
şehir’de tanışmıştık.  Aramızda 
10 yaş fark olmasına rağmen bizi 
her gördüğünde ayrı bir severdi. 
Ayrı bir değer verildi. Bizi hoca 
olarak öne geçirildi. Hep bir gö-
nül birliğimiz oldu. Dua birliği-
miz oldu. Sohbet birliğimiz oldu. 
Hayırlı işlerde birliğimiz ve bera-
berliğimiz oldu. Hep güzel şey-
leri gördük. Güzel işlerine şahit 
olduk. O fedakârlıkları gayret ve 
koşturmalarına şahit olduk” dedi. 
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavi-
ri Ahmet Beledağ da Osman Bağ-
cı hocayı şu cümlelerle anlattı; “ 
Her insanın sahabelerden, karak-
terlerden bir öz ve özne taşır. Bir-

de otururken aklıma geldi. Hangi 
sahabeye bakayım da Osman Ho-
camı özleştireyim diye. Osman 
bin Ma’zun R.A aklıma geldi. Os-
man bin Ma’zunu okudukça bak-
tım ki Osman Hocamı hasretlerin 
tevazu ettiği gibi tebaıya takıl-
dım. Osman bin Ma’zun R.A ilk 
Müslüman olan sahabelerdendir” 
ifadelerini kullandı. 

‘OSMAN HOCANIN HAYATI HEP 
MÜTEVAZİ OLMUŞTUR’

TBMM Dış İlişkiler Protokol 
Görevlisi Mücahit Arslan mer-
hum Osman Bağcı’yı da, “ Os-
man Bağcı hoca benim için bir 
öğretmendi. Bizim Müdür Yar-
dımcımızdı. 1991 yılında Elmas 
Kolejine geldim. 12 yaşındaydım. 
Osman Hocamın bir farkı vardı. 
O hiçbir zaman tarikat şeyhi de-
ğildi.  Bir grubun lideri değildi. 
O mütevazi yaşayan bir hoca idi. 
Osman hocanın hayatı hep müte-
vazi olmuştur.  Osman Hocamın 
çizgisi hiç değişmedi.  O haya-
tında zamanın ve çağın bütün 
zorluklara karşın dimdik direnen 
devrimci bir dervişti. Derviş bir 
adamdı.  Bizler yurtta kalıyorduk. 
Osman Hocanın 3 gün yurtta 
ayrılamadığına şahidim. Evine 
gitmediğini bilirim. Özel Elmas 
Lisesinde Osman Bağcı hocanın 
yeri çok farklıdır. Osman Bağcı 
hocanın sohbetlerinde muhte-
şem tespitleri vardı. Osman ho-
cam samimi ve harbi bir insandı. 
Osman hocam hepimizi ilmihal 
ve Kuranı Kerim meali okuma-
ya teşvik etmiştir. Osman Hoca 
kitap okuyanlara karşı büyük bir 
ilgisi var idi. Kitap okuyan bir kişi 
var ise o kitapları hemen almış-
tır”  şeklinde konuştu.  Program 
konuşmların ardından yapılan 
dua ile son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anma programı Hacıveyiszade Cami Müezzini 
Mehmet Şimşek’in Kuranı Kerim tilaveti ile başladı

Mustafa MetinAhmet Pekyatırmacı

Düzenlenen panelde; Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Abdullah Erdal Tümer, 
Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Ahmet Beledağ, Eğitimci Cemil Usta, Prof. Dr. Ali Akpınar ve Meclis 

Dış İlişkiler Protokol Görevlisi Mücahit Arslan merhum Osman Bağcı’yı anlattı.
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Yüksek lisans diplomalarını törenle aldılar
Konya SMMM Odasında, Selçuk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü işbirliğinde Muhasebe ve De-
netim Bilim dalında Tezsiz Yüksek 
Lisans yapan öğrencilere mezuniyet 
ve kep atma töreni düzenlendi. Me-
zuniyet törenine Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Ay ve Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Mustafa Demirci katıldı. 
Konya SMMM Odası Başkanı Seyit 
Faruk Özselek; “Oda olarak bizler 
eğitimlere ve seminer programları-
na önem veriyoruz ve birçok alanda 
eğitim programları düzenliyoruz. 
Odamız ve Selçuk Üniversitesi iş-
birliği ile uzun zamandır Muhasebe 
ve Denetim Bilim dalında Tezsiz 
Yüksek Lisans programımız devam 

etmekte olup, birçok meslektaşı-
mız, stajyerimiz, diğer katılımcılar 
ve bunun yanında Konya dışından 
birçok meslektaşımız mezun oldu-
lar. Selçuk Üniversitesi ile işbirli-
ğimiz sadece yüksek lisansta değil 
uzlaştırmacılık, bağımsız denetçilik 

sürekli eğitimleri ve benzeri birçok 
eğitimde devam etmektedir. Bu 
süreçte emeği geçen başta Sayın 
Rektörümüz olmak üzere, Müdür-
lerimize, Tez Danışmanlarına ve 
Öğretim Üyelerine teşekkürlerimi 
sunarım. Değerli mezun arkadaşla-

rım mezun olduğunuz bilim dalında 
belirli bir bilgi yoğunluğuna ulaşmış 
bulunuyorsunuz, sizlere de çalışma 
hayatlarınızda başarılar diliyorum 
ve törene katılımlarınızdan dolayı 
teşekkür ediyorum.” dedi. Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens-

titüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa 
Demirci de “Selçuk Üniversitesi bu 
sene 42. yılını kutluyor, bir ömürlük 
geçmişi olan köklü bir üniversite. 
Bu üniversitede yönetici olduktan 
sonra üniversitenin gerek ülkede 
gerek yurt dışında ne kadar büyük 

bir albenisi olduğunu o zaman fark 
etmiştim. Kuzey Afrika da çok po-
püler bir üniversite olarak karşımıza 
çıkıyor. Sürekli yabancı öğrenci mü-
racaatıyla karşı karşıyayız.” diyerek 
Selçuk Üniversitesinin önemine dik-
kat çekti. 

MUHARREM KARABACAK DA 
DİPLOMA ALDI

Açılış konuşmalarının ardından 
Diploma Törenine geçildi. Kep gi-
yerek diplomasını alanlar arasında 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak ve Bilecik SMMM Odası 
Başkanı Sayın Süleyman Kıral yer 
aldı. Diplomalar Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin ve Konya SMMM Odası Başkanı 
Seyit Faruk Özselek tarafından tak-
dim edildi. Tören mezunların kep 
atmasından sonra toplu fotoğraf çe-
kimiyle son buldu. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, ilçenin farklı nok-
talarında vatandaşlarla buluşmaya 
devam ediyor. Başkan Ahmet Pek-
yatırmacı, ziyaretler kapsamında 
Marangozlar Sanayi, Akşemsettin 
Mahallesi Kapalı Semt Pazarı, Bin-
konutlar Mahallesi Oval Çarşı ve 
Kapalı Semt Pazarı’nda esnaf ve va-
tandaşlarla görüştü ve gelen istek ve 
önerileri dinledi. 

Belediye hizmetleri hakkında 
vatandaşlara bilgi veren Başkan 
Pekyatırmacı, “Yatırımlarımızla 
Selçuklu’nun yaşam standardına 
katkı sunarken prestijli eserlerimiz-
le de şehrimize de değer katıyo-
ruz. Bütün bu hizmetleri üretirken 
hemşehrilerimizin güven ve deste-
ğini her zaman yanımızda hissettik. 
İnşallah bu birlik ve beraberlik bağ-
larımızı daha da güçlendireceğiz ve 

yeni dönemde de ilçemize güzel 
hizmetler kazandırmanın gayretin-
de olacağız” dedi.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
ilçe halkının ihtiyaçları doğrultusun-
da yeni pazar alanları oluştururken 
mevcut pazar alanlarını modern 
hale getirmek için de çalışmalar 
sürdürdüklerini de ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, “Akşemsettin 
Mahallesine kazandırdığımız kapalı 

pazarımız bu çalışmalarımıza güzel 
bir örnek teşkil etti. Burada mimari 
yapısı, konforu ve ferahlığı ile hem 
pazarcı esnafının memnun kaldığı, 
hem de mahalle sakinlerinin haftalık 
alışverişlerini rahatça yapabildiği bir 
pazar alanı oluşturduk. Yaz -kış hal-
kımıza kullanım kolaylığı sağlayan 
pazarımız bölge halkının ihtiyacına 
cevap veriyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sektör Kimya’dan 
sosyal sorumluluk projesi

Sektör Kimya “Damlaya dam-
laya CAN olur” sloganı ile kök 
hücre ve kan bağışı kampanyası 
başlattı. Konya Organize Sanayi 
Bölgesinde yer alan Sektör Kim-
ya, Öykü Arin ve tüm lösemililer 
için Kızılay işbirliğinde kök hücre 
ve kan bağışı kampanyası başlattı. 
Şirket çalışanları ile birlikte bağışta 
bulunan sektör kimya bağış yap-

mak için farklı yerlerden gelen ki-
şileri de şirket bünyesinde ağırladı. 
Konu ile alakalı açıklamada bulu-
nan Satın Alma Şefi Deniz Düzgün 
“Yapmış olduğumuz etkinlik birer 
sosyal sorumluluk olduğu kadar 
aynı zamanda bir vatandaşlık gö-
revidir. Umarız diğer kurum ve ku-
ruluşlar içinde örnek teşkil eder” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

Özel Türmak Okulları’nda 
bir ilke imza atıldı

Özel Türmak Ortaokulu 7. Sı-
nıf öğrencisi ilk kişisel resim ser-
gisini gerçekleştirdi. Özel Türmak 
Okulları Görsel Sanatlar Öğretme-
ni Yasemin Sarıcı ve  öğrencimiz 
Zeynep Hamide Toprak sergi hak-
kında bilgi verdi. 

Resim yapmanın insanların 
duygularını, düşüncelerini ve ha-
yallerini yansıtabileceği en iyi yol 
olduğuna dikkat çeken Yasemin 
Sarıcı, “Kişi anlatmak istediğini 
önce çizer, sonra boyalarla resme 
canlılık verir ve süsler. Aynı za-
manda terapi gibidir, iç dünyanın 
dış dünyaya aktarımıdır. Zeynep 
Hamide Toprak da bu anlamda çok 
başarılı ve yetenekli bir öğrencim” 
dedi. Sarıcı, serginin önümüzdeki 
2 ay boyunca ziyarete açık olacağı-

nı belirtti.
Resim çizmeye 2-3 yaşların-

dayken çöp adam resimleri çize-
rek başladığını ifade eden Zeynep 
Hamide Toprak ise, hedeflerinin 
arasında resim galerilerinde re-
simlerinin sergilenmesinin yer al-
dığını dile getirdi. Tamamı kendi 
resimlerinden oluşan resim sergi-
sinin kendisini çok mutlu ettiğini 
dile getiren Toprak, “Bu durumun 
beni bu kadar heyecanlandıracağı-
nı ve mutlu edeceğini hayal dahi 
etmemiştim. Çok mutluyum. Bu 
konuda beni destekleyen ve yar-
dımlarını esirgemeyen öğretme-
nim Yasemin Sarıcı’ya, bana bu 
olanağı sağlayan okul yönetimine 
de ayrıca teşekkür ederim” ifadele-
rini kullandı.  n HABER MERKEZİ

Konya’da Arçelik, Beko bayileri ve servis teşkilatının desteğinde otizmli çocukların eğitimi için 
başlatılan bağış kampanyası başarıyla sonuçlandı. Bağış çeki, SOBE’ye teslim edildi

Otizmli çocuklar
için anlamlı destek

Konya’da Arçelik, Beko bayi teş-
kilatı ve yetkili servislerinin başlat-
tığı kampanyayla Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Vakfı’na (SOBE) ba-
ğış toplandı. Kampanya kapsamın-
da Kasım-Aralık 2018 döneminde 
Konya’daki Arçelik ve Beko bayile-
rinden gerçekleşen her beyaz eşya, 
ankastre ürün, klima ve TV satışı 
için 5 TL bağış elde edildi. Arçelik, 
toplanan bağışları SOBE Vakfı’na 
takdim etti. 

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa 
Ak’ın ev sahipliğinde düzenlenen 
törene Selçuklu Belediyesi Meclis 
Üyesi Ali Ziya Yalçınkaya, Arçelik 
Pazarlama Direktörü Mehmet Tü-
fekçi, Arçelik ve SOBE Vakfı yöneti-
cileri katıldı. 

Bağış çekini takdimi sırasında 
konuşan Arçelik Türkiye Pazarlama 
Direktörü Mehmet Tüfekçi, “Marka-
larımızla tüketicilerimizin hayatları-
na pek çok noktada dokunuyoruz. 
Üstün teknolojili ürünlerimiz ve 
hizmetlerimizle tüketicilerimizin ha-
yatlarını kolaylaştırmaya çalışırken, 
toplumsal sorunlara karşı bir çözüm 
ortağı olma sorumluluğuyla hareket 
ediyoruz” dedi.

Her 68 çocuktan birinin otizm-
li dünyaya geldiğine dikkat çeken 
Tüfekçi sözlerine şöyle devam etti: 

“Konya’mızda çok değerli SOBE 
Vakfı ile Arçelik, Beko bayi ve ser-
vis ağımızın da desteğini alarak 

çok anlamlı bir kampanya gerçek-
leştirdik. Öncelikle SOBE Vakfına, 
Vakıf Başkanı Mustafa Ak ve diğer 
çalışanlarına teşekkür ediyoruz. 
Otizmli çocuklarımız için dünya 
standartlarında bir eğitim imkâ-
nı sunuyorlar; SOBE Vakfı Avru-
pa’nın metrekare olarak en büyük 
otizmli eğitim merkezine sahip. 
Böyle kapsamlı bir merkezin Kon-
ya’da olması ülkemiz açısından çok 
gurur verici.”

Tüfekçi kampanyaya destek-
lerinden ötürü Arçelik, Beko bayi 
teşkilatına ve yetkili servislerine de 
teşekkür etti. Türkiye’de otizmli bi-
reylerin eğitimi alanında örnek ku-
rum olmayı hedeflediklerini belirten 
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak ise, 
“Otizmli çocuklarımızın eğitim ve 
rehabilitasyon konusundaki gerek-
sinimlerini karşılamayı, ailelere bu 
konuda destek olmayı amaçlıyoruz. 
Bu yolda bize verilen her bir destek 
çok kıymetli. Bu noktada Arçelik gibi 
güçlü bir kurumun desteğini almak 
bizi hem mutlu ediyor hem de gu-
rurlandırıyor, kendilerine çok teşek-
kür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘İlçe halkının ihtiyaçlarına göre yatırım’
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‘Vatanını ve bayrağını seven nesiller yetiştireceğiz’
Ülkü Ocakları Konya İl Başkan-

lığı üstlendiği “ Fırat Yılmaz Ça-
kıroğlu ve Gizem Kılıç “ kütüphane 
projeleri ile Konya’da iki okula kü-
tüphane kuracak. 

Ege Üniversitesi’nde PKK’lı 
teröristlerce şehit edilen ve Kon-
yaspor sevdalısı Fırat Çakıroğlu 
ismi Konya Spor Lisesinde,  iki kez 
ince bağırsak nakli olan ve üçüncü 
kez nakil olması gereken 20 yaşın-
da hayatını kaybeden Gizem Kılıç 
adını da İsmil’de kurulacak kütüp-
hane yaşatacak. Kütüphane projesi 
hakkında bilgi veren  Ülkü Ocak-
ları İl Başkanı Mustafa Taha Çini 
kampanyaya destek beklediklerini 
ifade ederek, “Ülkü Ocakları Konya 
İl Başkanlığı olarak Her Kitap Bir 
Fırat adında bir kampanya başlat-
tık. Yine Ülkücü şehitlerimizden 
olan Gizem Kılıç içinde kütüphane 
kampanyamız var. Ülkü Ocakları 
olarak inşallah hayırseverlerimizin 
destekleri ile Konya Spor Lisesi ve 
Karatay ilçesine bağlı İsmil Ma-
hallesinde bulunan bir okulumuza 
kütüphane açacağız.  Kütüphane 
kurma çalışmamızı sosyal medya 
adreslerimizden paylaştığımızdan 

bu yana Türkiye’nin her yerinde 
ülküdaşlarımız ile hayırsever va-
tandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. 
Buda bizleri oldukça mutlu etti.  
Gençliğimize faydalı olabilecek, 
vatanına ve millete hayırlı bir isim 
olacak şekilde yetişmelerini sağla-
yacak her türlü kitabı kabul ediyo-
ruz.  Bizlere kitap göndermek iste-
yen  kitap bağışçılarımız kargo yolu 
ile yada Ocak İl Binamıza kitapları 
teslim edebilirler.  Kampanyamızı 
sosyal medya adresinde paylaştığı-
mız an itibari ile destek olan her-
kese teşekkür ediyorum.  Konyalı 
hemşerilerimizden ve ülküdaşla-
rımızdan desteklerini bekliyoruz” 
dedi.

‘ÜLKÜ OCAKLARI GAYESİ VATANINI 
MİLLETİNİ VE BAYRAĞINI SEVEN 

NESİLLER YETİŞTİRMEK’
Ülkü Ocaklarının  gayesi ve 

amacı vatanını milletini ve bayrağı-
nı seven nesiller yetişmesine katkı 
sağlamak olduğuna dikkat çeken 
Çini, “Toplumların gelecek ideali-
ni sürekli olarak yeniden inşa eden 
gençliktir. Gençliğin yeni ufuklara 
doğru ilerlemek amacıyla milli ül-
küler edinmesi ise toplumun gele-
ceğini garanti altına alır. Gençliğin 
milli ülküleri benimsemesi için de 
yol göstericilerin, aydınların ve li-
derlerin milli düşüncelere yönelik 
politika ve gayeleri olmalıdır. Bu yol 
göstericiler, gençliğin bir arada top-

lanması için milli ülküleri en doğru 
biçimde özümsemelerini sağlayacak 
oluşumları ve yapılanmaları kurma-
lıdırlar. Ancak bu sayede toplumun 
geleceği olan gençler milli ülküler 
ile donanır ve toplumu en iyi şekilde 
daha ileriye götürür. Türk gençli-
ğinin milli ülküleri benimsemesini 
sağlayan ve Türk milletini maziden 
atiye götüren oluşumlar her daim 
varolmuştur. Türk gençliğinin milli 
ülküler etrafında toplanması için her 
devirde teşkilatlar kurulmuş ve eği-
timler verilmiştir. Türk tarihinin son 
yüzyılında Türk milliyetçiliği fikrinin 
önder isimleri tarihten bu yana ge-
len milli şuurun yeniden canlanma-
sı amacıyla farklı yapılanmalara ve 

dernekleşme faaliyetlerinde bulun-
muşlardır. Bu yapılanmaların önder 
isimleri kurulan cumhuriyete fikir 
babalığı yaparak cumhuriyetin ku-
rucu unsuru olan Türk milliyetçiliği 
fikriyatını yüceltmeye çalışmışlardır. 
Ülkü Ocakları gayesi ve amacı va-
tanını milletini ve bayrağını seven 
nesiller yetişmesine katkı sağlamak. 
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı 
olarak gençlerimizin kendilerini ye-
tiştirmeleri konusunda tüm desteği 
sağlıyoruz. Ücretsiz olarak üniver-
site hazırlık kursları eğitimleri ve-
riyoruz. Yine üniversite de okuyan 
kardeşlerimize ücretsiz olarak İngi-
lizce kursları düzenliyoruz.  Haftada 
iki gün teşkilatlarımıza eğitim se-

minerleri veriyoruz. Seminerlerimi-
zin bir günü dini, bir günü ise milli 
konular olmak üzere gerçekleşiyor.  
Ülkü Ocakları Konya olarak Kül-
türel, spor ve tarih programlarına 
ve gezilerine de ağırlık veriyoruz. 
Gençlerimizin birbirleri ile daha iyi 
iletişim kurmalarını sağlamak için 
gereken tüm çalışmaları yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU VE 
GİZEM KILIÇ ANILACAK

Ülkü Ocakları Konya İl Başkan-
lığı olarak Fırat Yılmaz Çakıroğlu 
ve Gizem Kılıç için anma programı 
düzenleyeceklerine dikkat çeken 
Çini, “Ülkücü şehidimiz Fırat Yıl-
maz Çakıroğlu ve Gizem Kılıç’ı 23 
Şubat Cumartesi günü Mevlana 
Kültür Merkezi  Sema Salonu’n-
da  saat 14:00 da anma programı 
düzenleyeceğiz.  Ülkücü Şehit Fırat 
Yılmaz Çakıroğlu’nun annesi Öz-
lem Erdem ve Gizem Kılıç’ın an-
nesi Aysel İşlek Yıldız’ın katılacağı 
“Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve Gizem 
Kılıç Anma Gecesi” programımıza 
tüm Fıratlar ve Gizemler davetli-
dir”  şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Boy limitinin altındaki
balık satışına ceza

Konya’da, boy limitinin altında 
avlandığı tesbit edilen balık satıcı-
sına bin 635 liralık idari para cezası 
kesildi. 

Alınan bilgiye göre, alınan bir 
ihbarı değerlendiren Konya İl Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü, Balıkçı-
lık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Konya’nın Merkez Selçuk-
lu İlçesi, Genç Osman Caddesi’nde 

satış yapan balık satıcısının ürün-
lerini denetledi. Tezgah üzerinde 
satışa sunulan sudak balığının 
yapılan ölçümlerde boy limitinin 
altında olduğunu belirleyen ekip-
ler, satıcıya bin 635 lira idari para 
cezası uyguladı. El konulan balık-
ların Karatay Hayvanat Bahçesi’ne 
bağışlandığı belirtildi.
n AA

‘Sık hastalanan çocukların 
yarısı sağlıklı çocuklar’ 

Uzman Doktor Nazife Alptekin, 
sık hastalanma şikayeti ile başvu-
ran çocukların yarısının normal 
sağlıklı çocuk olduğunu söyledi. 
Medicana Konya Hastanesi Ço-
cuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
Doktor Nazife Alptekin, sık has-
talanan çocuk tanımını yaparak, 
“Çocuk kliniğinde sık hastalanma 
çok sık bir yakınmadır. Bu yakın-
ma aileleri tedirgin etmesine kar-
şılık bu çocukların yaklaşık yarısı 
tamamen sağlıklıdır. Özellikle beş 
yaş altı olup, kreşe yada okula gi-
den çocuklar, bunların kardeşi olan 
çocuklar yılda 10-12 kez solunum 
yolu enfeksiyonu geçirebilmekte-
dir. Ayrıca ortalama bir üst solu-
num yolu enfeksiyonu periyodu 
1 hafta sürerse ve maksimum 2 
haftaya uzarsa, yılda 10 kez üst 
solunum yolu enfeksiyonu geçiren 
bir çocuk yılın yarısını hasta olarak 
geçirebilir. Sağlıklı bir çocukta ba-
ğışıklık elemanlarının erişkin de-
ğerlerine ulaşması ortalama 5-6 
yaşta tamamlanmaktadır. Özellik-
le çocukların 0-6 yaş arasında sık 
hastalanmalarının temel sebebi de 
budur” dedi. 

Sağlıklı çocukların yineleyen 
enfeksiyon geçiren çocukların yak-
laşık yarısını oluşturduğunu dile 
getiren Uzman Doktor Alptekin 
şöyle konuştu; “Sık hastalanan 
çocuğun değerlendirmesi, ayrıntılı 
bir öykü ve fizik muayene ile başla-
malı, ilk incelemenin ardından ileri 
laboratuvar testlerine karar veril-
melidir. Öyküde enfeksiyonların 
başlangıç yaşı, sayısı, etkeni, tipi 
ve seyri sorgulanmalıdır. Ailede 
immün yetmezlik öyküsü, akraba 
evliliği ve aile bireylerinde sık has-
talanma varlığına dikkat edilmeli-
dir. Kreşe gitme, pasif sigara içici-
liği ve hava kirliliği olumsuz çevre 
koşullarıdır. Kreş ve okula giden 
çocukların ilk yıllarda enfeksiyon 
sıklığı yüksektir. Fizik muayenele-
rinde büyüme-gelişmeleri değer-
lendirilmeli, olağandışı bulgular 
belirtilmelidir. Sık hastalanma 
ile başvuran çocukların yarısının 
normal sağlıklı çocuk olduğu ve 
bunların ortalama 5-6 yaşlarında 
enfeksiyon sıklığının azalacağının 
bilinmesi aileler açısından iyimser 
bakış sağlamalıdır.”
n İHA

Sefaköy İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri ‘Asker Ağabeyim Üşümesin’ adıyla başlattıkları 
kampanya ile el emeği örülen atkılar Mehmetçikle buluşturdu. Proje büyük beğeni kazandı

Minik ellerden asker
ağabeylerine atkı!

Sefaköy İlkokulu öğrencileri ve 
öğretmenleri ‘Asker Ağabeyim Üşü-
mesin’ adlı başlattığı kampanya ile 
el emeği örülen atkılar Mehmetçikle 
buluştu. Gerçekleştiren kampan-
ya öğrenciler, öğretmenler, veliler 
ve hayırseverler yoğun ilgi göster-
di.  Öğrenciler ve veliler tarafından 
örülen atkılar mektuplar ile Hakkari 
merkeze bağlı dört farklı karakola 
gönderildi  ve askerlere dağıtıldı. Dü-
zenlenen kampanya hakkında bilgi 
veren Sefaköy İlkokulu Okul Mü-
dürü Harun Doğan , “Bu projemiz 
ilk olarak sınıf öğretmenlerimizden 
Sevgi Özgün’ün anaokuluna giden 
çocuklarının yoğurt kovası, dil çubu-
ğu ve ip yardımıyla el becerisi geliş-
tirmeleri için atkı örme çalışmaları 
bizlere örnek oldu. Sınıf öğretmen-
lerimiz Sevgi Özgün ve Hilal Adıgü-
zel’in bu çalışmayı okulumuzda da 
yapmak istediklerini söylediklerinde 
bizlerde okul idaresi olarak memnun 
olduk. Önce kendi sınıflarında uy-
guladılar. Sonra da diğer sınıflarda 
uygulama çalışmaları başladı. Oku-
lumuzda uygulamak istememizin 
bir diğer sebebi ise kış mevsiminde 
Sefaköy mahallemizin soğuk ve kar 
yağışlı olmasından dolayı öğrencile-
rimiz teneffüslerde dışarıya fazla çı-
kamayacakları için bu soğuk günleri 
daha verimli bir zaman dilimi olarak 
değerlendirmek istedik. Her öğrenci 
evden kendi istediği bir renkte ip ve 
yoğurt kovası getirerek çalışmalara 
adım attık. Bu çalışma tüm okulda 
memnuniyetle karşılandı. Ekip arka-

daşlarımla birlikte yaptığımız değer-
lendirmeler sonucunda bu çalışmayı 
projeye çevirmeye karar verdik. Hep 
birlikte askerlerimiz için atkı örüp 
onlara hediye etme fikrinde karar 
kıldık. Yapılan değerlendirmeler so-
nucunda kendimize bir yol haritası 
hazırladık. Çalışma planı hazırladık. 
İş bölümü yapıldı. Projemize bir isim 
ve slogan bulma fikrini konuşurken 
okulumuz müdür yardımcıların-
dan Şadiye Yılmaz Bilir projemizin 
adının Asker ağabeyim üşümesin 
olabileceği fikrini belirtti. Ortak bir 
kararla kabul edildi. Projemizle ilgili 
afiş hazırladık” dedi.

‘ATKILARIMIZ  ASKERLERE 
ULAŞTIRILMAYA DEVAM EDECEK’

Kampanyanın duyurulması ile 
birlikte kampanyaya yoğun bir ilgi 
ile karşılaştığına dikkat çeken Okul 
Müdürü Harun Doğan, “Okulu-

muzun sosyal medya hesabından, 
web sayfasından ve velilere duyuru 
yapılarak tanıtımı gerçekleştirildi. 
Gerek sosyal medyadan gerekse 
farklı şekillerde bizlere ulaşan ha-
yırseverler projemizin iplerini temin 
etmeye başladık. Sefaköy’de ki ha-
yırseverlerden de yoğun bir bağış 
aldık. İplerin rengini özellikle de 
yeşil olarak belirledik. Zira askerler 
sadece yeşil renk kullanmaktadırlar. 
Örülen atkıların askerlerimize gön-
derileceği öğrencilerimizi fazlasıyla 
heyecanlandırdı. Atkı örme etkinli-
ğimiz projeye dönüşerek bu şekilde 
başladı. Öğrencilerimizin seve seve 
heyecanla atkı örmeleri mahalle-
miz Sefaköy’de de geniş bir yankı 
uyandırdı. Projemizi duyup katkıda 
bulunmak isteyen mahallemiz ba-
yanları biz de atkı örmek istiyoruz 
diyerek bizden ip talebinde bulun-

dular. Bu yaklaşım bizleri ziyade-
siyle memnun etti. Mahallemizdeki 
bayanların da katılımıyla atkı örme 
etkinliğimiz giderek hızlandı. Örü-
len atkıların üzerine okulumuzun 
adının ve projemizin adının yer al-
dığı etiketler yerleştirildi. Toplanan 
atkılar ilk etapta dört koli hazırla-
narak toplam 90 adet atkı Hakkari 
merkeze bağlı dört farklı karakola 
gönderildi. Görevli komutanlar ta-
rafından dağıtımları gerçekleştirildi. 
Atkı hediyelerini alan askerlerimiz 
tarafından teşekkürler gelmeye 
başladı. Askerlerimizin memnuni-
yeti öğrencilerimizi, öğretmenle-
rimizi, hayırseverlerimizi ve tüm 
Sefaköy Mahalle halkımızı memnun 
etti. Şuan atkılarımız halen örülme-
ye devam etmekte olup yeni hazır-
lanacak olan koliler yine askerleri-
mize ulaştırılmaya devam edeceğiz. 
Bu projenin hazırlanmasında, uy-
gulanmasında ve gerçekleştirilme-
sinde emeği geçen öğrencilerimize, 
fedakar öğretmenlerimize, müdür 
yardımcılarıma, Sefaköy halkına, 
tüm hayırseverlere ve özellikle de 
bizlerden desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen  Reha Bilir’e teşekkür 
ederim” ifadelerini kullandı. Öğren-
ciler gönderdikleri mektuplarda, “ 
Sizler kahramansınız. Atkıları güle 
güle takın.Sizi çok seviyoruz. Asker 
ağabeyim üşümesin. Asker ağabe-
yim seni çok seviyorum. Bende siz-
ler gibi asker olacağım” ifadelerine 
yer verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Bozkır Ziraat Odası Başkanı 
Ali Öztürk göreve başladı

Yunak Devlet Hastanesi 
Başhekimi görevine başladı

Bozkır ilçesinde geçtiğimiz 
günlerde yapılan oda seçimle-
rinde Bozkır Ziraat Odası Baş-
kanı seçilen Ali Öztürk ve yeni 
yönetimi göreve başladı.

Bozkır Belediye Düğün Salo-
nu’nda yapılan seçimlerin sonu-
cunda  oda yönetimini kazanan 
Öztürk, mazbatasını aldıktan 
sonra yeni yönetim kurulu üye-
leri ile ilk toplantısını gerçekleş-
tirerek, görevine başladı.

Başkan Öztürk burada yap-
tığı açıklamada, “Bozkır Ziraat 
Odası yönetimi olarak mazbata-
mızı aldıktan sonra ilk yönetim 
kurulu toplantımızı gerçekleşti-
rerek göreve başladık. 

İlerleyen günlerde ekibimiz-
le beraber Çiftçilerimiz yararı-
na güzel hizmetler yapabilmek 

için var gücümüzle çalışacağız. 
Oluşturmuş olduğumuz yeni yö-
netim kurulunun ilçemiz Bozkır 
ve sorumluluk alanımız da olan 

Ahırlı ve Yalıhüyük çiftçilerimize 
de hayırlı olmasını temenni ede-
rim.” dedi.
n AA

Yunak Hacı İzzet Baysal Dev-
let Hastanesi Başhekimliğine ata-
nan Dr. Hikmet Akbulut görevine 
başladı. Yunak Devlet Hastanesi 
Başhekimi Dr. Hasan Kurşun’un 
tayininin çıkması nedeniyle bo-
şalan başhekimlik görevine 2018 
yılından itibaren hastanenin ço-
cuk polikliniğinde görev yapan 
Dr. Hikmet Akbulut atandı. 1988 
yılında Konya’da dünyaya gelen 
Akbulut, 2011 yıllında Isparta Sü-
leyman Demirel Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’nden mezun oldu.

Selçuk Üniversitesi’nde Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları anabilim 
dalında uzmanlığını tamamlayan 
Akbulut’un 2011-2012 yıllarında 
Malkara Toplum Sağlığı Merkezi, 
Malkara Devlet Hastanesi ve 112 
Acil Servisinde, 2012-2017 tarih-

leri arasında Selçuk Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev 
yaptığı daha sonra Yunak Devlet 
Hastanesi’nde başhekimlik göre-
vine getirildi.

Görevine başlayan Başhekim 
Hikmet Akbulut yaptığı açıklama-
da, “İlçemizde yaşayan insanları-

mızın sağlığı bizim için her şeyden 
önemli. Sağlık hizmeti, tüm birim-
leri ve personeliyle bir ekip işidir. 
Ben ve tüm çalışma arkadaşlarım-
la birlikte sağlık hizmetlerinde gü-
zel işler yapmak istiyoruz. Yunak 
halkı hizmetin en iyisine layıktır.” 
dedi. n AA

2018 Hububat Sektörel Değerlendirme Paneli’nin sonucunu açıklayan UHK Başkanı Özkan Taşpınar, çiftçinin buğday ekiminden uzak-
laştığına işaret ederek, buğday üretiminin artırılması için girdi maliyetlerini azaltacak bir düzenlemeye acil ihtiyaç olduğunu vurguladı

Buğday üreticisi korunmalı
Ulusal Hububat Konseyi 

(UHK) ve Eskişehir Ticaret Borsa-
sı iş birliğiyle 26 Ocak’ta Eskişe-
hir’de düzenlenen 2018 Hububat 
Sektörel Değerlendirme Pane-
li’nin sonuç raporu açıklandı. Ra-
porda Türkiye’nin hububat başta 
olmak üzere buğdayda da dış ti-
caret fazlası verdiği verilerle or-
taya konuldu. Buğdayda ithalatın 
kaçınılmaz bir gerçek olduğu, asıl 
olanın dış ticaret dengesi olduğu 
hususu da vurgulanarak ekim 
alanlarında yaşanan daralmaya 
dikkat çekildi.

TÜKETİCİYİ KORUMAK 
ÜRETİCİYİ KORUMAKTAN GEÇER

Sonuç raporunu değerlen-
diren Ulusal Hububat Konseyi 
(UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, 
buğdayda ithalatının ve unlu ma-
muller ihracatı karşılığı ve kalite 
amaçlı yapıldığını belirtti. Mamul 
madde karşılığı yapılan buğday 
ithalatının ürüne katma değer 
kazandırdığından ve istihdama 
katkı sağladığından doğal bir du-
rum olup, evrensel bir uygulama 
niteliğinde olduğunu ifade eden 
Taşpınar, kalite amaçlı yapılan it-
halatın ise ürün yetersizliğinden 
değil, farklı amaçlar için talep 
edilen kaliteli buğday ihtiyacının 
karşılanamamasından kaynak-
landığını aktardı.

“TMO’nun üretici, tüketici, 
tüccar, sanayici açısından den-
geleri sağlayan hububat başta 
olmak üzere farklı ürünlerde 
piyasayı düzenlemede önemli 
bir rol üstlendiği, bunu da fark-
lı seçenek ve yöntemlerle yeri-
ne getirmeye çalıştığı ve belirli 
ölçüde de başarılı olduğu teyit 
edildi” diyen UHK Başkanı Öz-
kan Taşpınar, “Bununla birlikte 
içinde bulunduğumuz yıl başta 
olmak üzere bazı yıllarda tüke-
ticiyi koruma baskısı sebebiyle 
üretimi zorlayıcı bazı kararlar al-
dığı da dikkati çekmektedir. Üre-
timi zorlayan ve özellikle buğday 
ekiminden uzaklaştıran uygula-
malar arasında; zamansız fiyat 
açıklaması, fiyatın beklenenin 
altında olması, zamansız itha-
lat kararları, buğdayın kasası 
olarak tanımlanan kurumun 

yeterli stok bulundurmaması gibi 
hususlar sıralanabilir. Tüketiciyi 
korumanın üreticiyi korumadan 
geçtiği daima göz önünde bulun-
durulmalıdır. Arz güvenliğinin 
olmadığı bir ortamda tüketicinin 
korunmasından ve gıda güveli-
ğinden bahsedilemeyeceği ger-
çeğinin altı panelde çizilmiştir” 
dedi.

ORGANİK MADDE 
SEFERBERLİĞİ ÇAĞRISI

Verimliliğin önündeki en 
önemli engellerden birisinin de 
topraklardaki organik madde ye-
tersizliği olduğunu belirten UHK 
Başkanı Özkan Taşpınar, “Toprak 
kalitesinin en önemli unsuru or-
ganik maddedir. Organik medde 
içeriği iyi olan topraklarda verim 
ve kalite yüksek olmaktadır. Şu 
anda verimliliğin önündeki en 
önemli engellerden birisi toprak-
larımızdaki organik madde ye-
tersizliğidir. Bu diğer tarla bitki-
lerinde olduğu gibi buğdayda da 
verimliliği kısıtlayarak, aşırı girdi 
kullanımına bağlı maliyetlerin 
yükselmesine neden olmaktadır. 
Bu sorunun; kamu, özel sektör, 
sivil toplum örgütleri ve diğer 
tüm ilgili kurum ve kuruluşla-
rın dahil olacağı Organik Madde 
Seferberliği ile, çözüme kavuştu-
rulabileceği değerlendirilmiştir” 
dedi.

EKİM ALANLARINDAKİ 
DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Panelde buğday ekim alanla-
rındaki düşüşün devam ettiği hu-
susunun bir kez daha gündeme 
getirildiğini ifade eden Taşpınar, 
“10-12 yıl önce 9 milyon hek-
tar olan buğday ekim alanı 7.2 
milyon hektara düşmüştür. Bu 
üretimin sürdürülebilirliği ve arz 
güvenliği açısından riskler oluş-
turmaktadır. Bu açıdan stratejik 
ürün olan buğdayda üretimi sür-
dürülebilir kılmak için; TMO’nun 
fiyat belirleme ve açıklama za-
manları, ithalat zamanlaması ile 
ilgili yukarıda bahsi geçen uygu-

lamalar üreticinin buğday ekimi-
ne devamı açısından hayati önem 
taşımaktadır. Buğdaya verilen ve 
yıllardır aynı kalan 5 kuruşluk 
desteğin 10 kuruşa çıkarılması 
çok olumlu bir yaklaşım olarak 
değerlendirilmiş ve takdirle kar-
şılanmıştır. Ancak hissedilir 
bir etki oluşturması için 
bu rakamın en 

az 20 kuruşa yükseltilmesi öne-
rilmektedir. Ayrıca yağışa dayalı, 
kuru tarım koşullarında (nadas-i-
ki yılda bir ürün alınması) üre-
tim yapan Orta Anadolu, Doğu 
Anadolu ve Geçit Bölgelerinin 
bu alanlarında ürün desteği ya-

nında alan desteği de verilmesi 
(fındık ve diğer bazı ürünlerde 
olduğu gibi), ya da verilen ürün 
desteğinin 2 katına çıkartılması 
dezavantajlı olan bu bölgelerde 
buğday üretiminin sürdürüle-
bilirliği açısından hayati öneme 
sahiptir. Arazi toplulaştırması, 
sulama gibi tarımın makro ko-
nularında önemli yatırımlar ya-
pılmış ve kayda değer gelişmeler 
kaydedilmiş olup ilgili ile takip 
edilmektedir. Arazi toplulaştır-
ma; üretim verimliliğini artıran, 
maliyetleri düşüren ve ekonomik 
ölçekte üretim yapma imkanı 
sağlayan bir uygulama olduğun-
dan, kararlılıkla devam ettirilme-
lidir. Sulama özelikle buğday gibi 
ağırlıklı olarak marjinal alanlarda 
tarımı yapılan ürünler için verim 
artışı yolunu açmaktadır. Uzunca 
bir zamandır kararlılıkla devam 
ettirilen gölet, baraj gibi sulama 
yatırımları yanında, sulama koo-
peratifleri ve sulama birlik alan-
larının rehabilitasyonu projeleri 
aynı kararlılıkla devam ettirilme-
lidir. İç Anadolu ve Geçit Bölgele-
ri gibi su eksikliği olan alanlarda 
dış havzalardan su getirilmesine 
yönelik fizibil bulunanlar proje-
lendirilmeli, yatırım programla-
rına alınmalı ve hızla uygulama 
safhasına geçilmelidir. Artan 
döviz kurlarına bağlı olarak üre-
tim maliyetleri yükselişi dikkate 
alındığında, en büyük payı alan 
tarımsal motorinde ÖTV’nin kal-
dırılmasının gündeme alınması 

önerilmektedir” diye konuştu.

TARIM DESTEKLEMELERİNDE 
1 EKİM BAZ ALINMALI

Buğdayda fazla çeşit soru-
nunda özellikle ticaret borsaları, 
lisanslı depocular ve ticaret erba-
bı tarafından sıkça dile getirildi-
ğine dikkat çeken Taşpınar, sınıf-
lama ve depolamada karşılaşılan 
zorlukların çözümü karşısında 
başta TMO olmak üzere Tarım 
ve Orman Bakanlığın ilgili kuru-
luşları, ticaret borsaları ve ilişkili 
kurum ve kuruluşlar aktif rol oy-
naması gerektiğini belirtti.

“Tarım desteklemelerinde 1 
Ocak’ın baz alınması ve destek-
lerin tarımsal üretim süreçleri ile 
uyumsuz olarak geç ödenmesi, 
girdi temini ve kullanımındaki 
sorunları da beraberinde getir-
mektedir” hatırlatmasında da 
bulunan UHK Başkanı Özkan 
Taşpınar, “Tarım destekleme 
takviminin 1 Ocak yerine, 1 Ekim 
olarak yeniden belirlenmesi, des-
teğin tarımsal üretim süreçleri 
ile uyumuna önemli katkı sağ-
layacaktır. Tarımsal desteklerin 
önceden verilmesi ya da en kısa 
sürede ödenmesi, faydalılık ve 
desteklerin üretime yansıması 
açısından önem arz etmektedir. 
Diğer taraftan uluslararası piya-
salardan da kaynaklanan eko-
nomik sorunlar sebebi ile girdi 
fiyatlarının yükselmesi üreticinin 
finansmanı çok daha önemli hale 
getirmiştir. Üretici birlik ve ko-
operatiflerinin üye üreticilerine 
girdi temini uygulamaları daha 
etkin devam etmelidir. Ayrıca Zi-
raat Bankası’nın bu konuda üst-
lendiği rol; daha kolaylaştırıcı ve 
etkin olmalıdır”

Lisanslı Depoculuk ve Ürün 
İhtisas Borsası ile ilgili mevzu-
at çalışmalarının uygulamadan 
önce geldiğini, çalışmalara TMO 
ve TOBB’un öncülük ettiğini dile 
getiren Taşpınar, pazarlama so-
rununu çözen, üreticiyi koruyan, 
ticareti ulusal ve uluslararası öl-
çeğe taşıyan bu uygulamaların 
kararlılıkla sürdürülmesi ve üre-
ticinin ürünü karşılığı finansman 
teminin güçlendirilmesi gerekti-
ğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ
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Otomobil TIR’a 
arkadan çarptı: 1 yaralı

Aksaray’da otomobilin tıra 
arkadan çarpması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralandı. Kaza, Aksaray-Ankara 
karayolunun 10. kilometresinde 
meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Anka-
ra’dan Aksaray istikametine seyre-
den Mustafa S. (49) yönetimindeki 
42 E 0459 plakalı otomobil, sürü-
cüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu önünde aynı 

istikamete seyreden Ali K. (46) ida-
resindeki 67 TY 843 plakalı tıra ar-
kadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 
otomobilin tavanı ezilip koparken 
sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü 
olay yerine gelen ambulansla Ak-
saray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralının sağlık durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA

Beyşehir’de silah
kaçakçılarına operasyon

Beyşehir’de bir evde yapılan 
aramada 19 tabanca ve tüfekle 
ile bu silahlara ait malzemeler ele 
geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı 
ekiplerince, Beyşehir İlçesi Huğ-
lu Mahallesinde yaşayan Hasan 
Y.’nin (58) ruhsatsız ve faturasız si-
lah satışı yaptığı istihbaratı üzerine 
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından alınan arama kararı üzeri-
ne şahsın evinde ve eklentilerinde 

arama yapıldı. Aramada 9 faturasız 
yivsiz av tüfeği, 4 kurusıkı tabanca, 
3 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 
1 kısa dipçikli tek kırma av tüfeği, 
2 havalı tüfek, 153 adet av tüfeği 
yedek parçası, 15 tabanca namlu-
su, 6 fişek, 26 tabanca şarjörü ele 
geçirildi. Malzemelere el konulur-
ken gözaltına alınan şüphelinin adli 
makamlara sevk edileceği bildirildi.
n İHA

Konya’da farklı tarihlerde 13 keçisi ve 2 koyunu çalınan bir kişi, ağılında nöbet tuttuğu sırada daha önce mahal-
leden hırsızlık yaptığı öne sürülen 3 şahsı sabah saatlerinde ağılının önünde görünce pompalı tüfekle vurdu

Nöbet tutup ağıla 
gelen hırsızları vurdu

Konya’da farklı tarihlerde 13 
keçisi ve 2 koyunu çalınan bir kişi, 
ağılında nöbet tuttuğu sırada daha 
önce mahalleden hırsızlık yaptığı 
öne sürülen 3 şahsı sabah saatlerin-
de ağılının önünde görünce pompa-
lı tüfekle ateş etti. Olayda hırsızlık 
şüphelilerinden 1’i hayatını kaybetti, 
2’si yaralandı. 

Olay, saat 05.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Akpınar Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, mahallede farklı tarih-
lerde koyun ve keçi hırsızlık olayları 
meydana gelmesi üzerine jandarma 
ekipleri, mahallede devriye atmaya 
başladı. Mahalle sakinlerinden bazı-
ları ise yaşanan hırsızlık olaylarının 
ardından ağıllarında kalarak nöbet 
tutmaya başladı. Hırsızlar tarafın-
dan 13 keçisi ve 2 koyunu çalınan 
A.K. de hayvanları besledikleri ağılın 
yakınında kalmaya başladı. A.K. sa-
bah saatlerinde dışarıdan ses geldi-
ğini duyunca hemen dışarı çıktı. Bu 
sırada daha önce de mahalleden hır-
sızlık yaptığı belirlenen Emre U. (28) 
Emre A. (27) ve Ömer A. (27) ile kar-
şılaştı. Şüphelileri karşısında gören 
A.K., ateş elinde bulunan pompalı 
tüfekle ateş etti. Vücudunun çeşitli 
yerlerinden yaralanan şüpheliler 34 
LV 4162 plakalı otomobille kaçmaya 
başladı. A.K. ise kaçan şüphelilerin 
arkasından ateş etmeyi sürdürdü. 

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ 
HAYATINI KAYBETTİ 

Ağır yaralanan Emre U., idare-
sindeki otomobille bir kaç yere çar-
parak olay yerinden kaçtı. Bir süre 
sonra aracın kontrolünü kaybeden 
Emre U. olay yerinin yaklaşık 500 

metre uzağındaki tepeden aşağı 
araçla uçtu. Köylülerin ihbarı üze-
rine olay yerine jandarma ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri Emre U.’nun 
hayatını kaybettiğini belirledi. Gö-
zünden yaralanan Emre A. ve vücu-
dunun çeşitli yerlerinden yaralanan 
Ömer A. ise ambulansla hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Jan-
darma ekipleri ise olay yerinde ince-
lemelerde bulundu. 

3 aydan beri mahallelerinde hır-
sızlık olaylarının başladığını söyleyen 
Akpınar Mahallesi Muhtarı Mustafa 
Kayahan, “Hırsızlık olaylarından bü-
tün mahalle tedirgin olmaya başladı. 
Gün arası hırsızlık olayları devam 
ediyor. Tüm bu civarda bu hırsızlar 

dönüyor. Gündüz bunlar akşama 
kadar buralardaymış” dedi. 

‘İNŞALLAH BÖYLE BİR OLAYLA 
BİR DAHA KARŞILAŞMAYIZ’

Mahalle sakinlerinden biri ise 
“Bu rahatsızlık bizim mahallemizde 
2-3 aydan beri var. Sürekli de bu 
olaylar oluyor. 

Mahalle sakinleri olarak tedbir 
amaçlı, jandarma da gerekli zaman 
devriyeleri attı. Biz de mahalle sa-
kinleri olarak emek ettikleri belli 
malları var bunlara kendi tedbirle-
rini almak amacıyla böyle bir olay 
oldu. Bizim mahallemiz çok küçük 
bir mahalle, çok tutkun bir mahal-
le. Birlik beraberlik olan bir mahal-
le. İnşallah böyle bir olayla bir daha 
karşılaşmayız diyoruz. Sabah olmuş 

bu olay mal sakinleri takipteymiş 
zaten bunları. Çünkü 2 gün önce bir 
daha tekrarlanmış. Bundan 10-15 
gün önce tekrarlanmış böyle olduğu 
için mal sahipleri de tedbir amaçlı 
biraz erken mala gelmişler. O anda 
herhalde büyük ihtimal hırsızlarla 
karşılaşmışlar. Olay bu şekilde ol-
muş” ifadelerini kullandı. 

Koyunları çalınan Ayşe Öztürk 
(60) ise “Bizim de koyunlarımız ça-
lındı. İki ay oldu, buradan götürdü-
ler. Körpe kuzuları kaldı küçük kü-
çük meleye meleye öldüler” dedi. 

Öte yandan, hırsızlık şüphelile-
rinden 1’ini öldüren 2’sini de yarala-
yan A.K. ise olaydan sonra jandarma 
ekiplerince gözaltına alındı.
n İHA
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www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Kapkaçı para karşılığında yapmışlar
Önceki gün meydana gelen 

olayda içinde 60 bin TL bulunan 
çantayı alıp kaçarken yakalanan 2 
kişiyi para karşılığında azmettirdiği 
öne sürülen Abdulhafız Aslanhan, 
İstanbul’a kaçarken yakalandı.

Y.Y.’nin bankadan çektiği 60 bin 
TL’nin bulunduğu çantayı alıp ka-
çarken yakalanan 2 kişinin para kar-
şılığı kapkaççılık yaptığı ortaya çıktı. 
Bu kişilere para vereceğini söylediği 
öne sürülen Abdulhafiz Aslanhan da 
(51), İstanbul’a kaçarken yakalandı. 
İfadeleri alınan 3 kişi çıkarıldığı mah-
kemece ‘yağma’ suçundan tutuklan-
dı. Olay, geçen pazartesi günü saat 
16.00 sıralarında Karatay ilçesi Fevzi 
Çakmak Mahallesi’ndeki bankalar 
bölgesinde meydana geldi. Y.Y., be-
raberinde oğlu ile bankadan 60 bin 
TL çekip, otomobiline yürümeye 

başladı. Ancak Y.Y.’yi takip eden 2 
kişi, para dolu çantayı zorla alıp, kaç-
maya başladı. Y.Y., yakınıyla birlikte 
kovaladığı ikiliden Anıl Salih Usta’yı 
(24) para çantasıyla birlikte yakala-
dı. İki grup arasında yumruklaşma 
meydana gelirken, diğer şüpheli 
kaçtı.

ARKADAŞINA BAKMAYA 
GELDİ, YAKALANDI

Anıl Salih Usta, polis tarafından 
gözaltına alınırken, kaçan şüpheli, 
kısa süre sonra arkadaşını merak 
edip olay yerine döndü. Y.Y. tara-
fından fark edilen ve Uğur Küçüt 
Bibercioğlu (21) olduğu belirlenen 

şüpheli, kısa süren kovalamaca so-
nucu yakalandı.  

Şüphelilerden Anıl Salih Usta, 
kendisini görüntüleyen basın men-
suplarına, ‘’Biz kapkaç yapmadık. 
Kim diyor onu? Hani görüntü nere-
de? Her söylenene inanma’’ derken, 
Uğur K. da kavga ettiklerini ileri sü-

rerek, ‘’Biz kapkaç yapmadık. Kav-
ga ettik. Görüntü filan her şey var’’ 
dedi.

ELEBAŞI İSTANBUL’A 
KAÇARKEN YAKALANDI

İşsiz olduklarını ve İstanbul’da 
sokaklarda yaşadıklarını belirten 2 
kişi, ifadesinde Abdulhafiz Aslan-

han’ın kendilerine para vereceğini 
söyleyerek Konya’ya getirip, bir kişi-
yi dövmelerini, sonra o kişinin çan-
tasını alıp kapkaççılık yapmalarını 
istediğini ileri sürdü. Bunun üzerine 
çalışma başlatan Asayiş Şubesi Gasp 
Büro Amirliği ekipleri, Abdulhafiz 
Aslanhan’ın İstanbul’dan kiraladığı 
aracın plakasını belirledi. Polis, As-
lanhan’ı otomobille İstanbul’a kaçar-
ken Afyonkarahisar karayolu üze-
rinde yakaladı. Aslanhan’ın diğer 2 
şüpheliyi İstanbul’dan para verece-
ğini söyleyip Konya’ya getirdiğini, 
olay sırasında kendisinin uzaktan 
izlediğini, şüphelilerin yakalandığı-
nı görünce olay yerinden kaçtığını 
söylediği öğrenildi. İfadeleri alınan 3 
kişi çıkarıldığı mahkemece ‘yağma’ 
suçundan tutuklandı. 
n DHA

1 ölü,
2 yaralı
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Konya’nın kalkınmasına TANAP destek sağlıyor
Trans Anadolu Doğal Gaz 

Boru Hattı Projesi (TANAP) Doğu 
Anadolu Bölgesi’ni doğal gazla 
buluştururken, bölgenin sosyal ve 
ekonomik kalkınmasına da katkı 
sağlıyor.

TANAP ve Habitat Derneği iş 
birliğiyle Sosyal ve Çevresel Yatı-
rım Programları kapsamında Er-
zurum, Kars ve Ardahan’da hayata 
geçirilen Sosyoekonomik Kalkınma 
Programı’yla bölgedeki illerde ağaç 
dikilip, sulama ve içme projelerine 
destek verilerek, köy çocukları tek-
nolojiyle buluşturuluyor. TANAP 
Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal 
ve Çevre Direktörü Erdem, TA-
NAP’ın sadece bir boru hattı şirketi 
olarak anılmasını istemediklerini 
söyledi.

‘ÇOCUKLAR TEKNOLOJİYLE 
BULUŞTURULUYOR’

Çevreye, sosyal, kültürel değer-

lere ve geçtikleri yörelerdeki insan-
ların beklentilerine değer veren bir 
şirket olarak da anılmak istedikleri-
ni ifade eden Erdem, şöyle konuş-
tu: “Doğudaki illere yönelik hazırla-
dığımız ‘proje karavanı’ sayesinde 
Doğu Anadolu’daki tüm illeri ge-
zerek, buradaki insanlara ulaşma 
imkanı buluyoruz. Doğudaki illeri 
2 senedir gezdiğimiz karavan saye-
sinde çocuklarımıza, kadınlarımıza 
ve engelli vatandaşlarımıza kodla-
ma ve robotik alanla ilgili, teknolo-
jik ve finansal farkındalık eğitimleri 
veriyoruz.”

Erdem, karavanla yapılan köy 
ziyaretlerinden çok olumlu dö-
nüşler aldıklarını belirterek, “Bu 
proje çok güzel şeylerin başlangıcı 
olacaktır. Ülkemiz için de oldukça 
önemli olan eğitimi TANAP olarak 
öncelikli alanımız olarak görüyo-
ruz.” dedi.

‘SULAMA VE İÇME SUYU 
PROJELERİNE DE DESTEK VERİYOR’

TANAP’ın, eğitimin yanı sıra, 
çevresel ve ekonomik kalkınma 
anlamında da birçok projeye imza 
attığını aktaran Erdem, şunları 
kaydetti: “Doğu Anadolu Projesi 
ve Konya Ovası Projesi Bölge Baş-
kanlıklarıyla geçtiğimiz köylerdeki 

sulama programları ve içme suyu 
projelerine destek veriyoruz. Bu-
nun yanı sıra halihazırda yarısını 
tamamladığımız 600 bin ağaç dik-
me hedefimiz devam ediyor. Aka-
demisyen ve öğretmenlerimize 
eğitimler verirken, Otizm Vakfıyla 
da otizmlilere yönelik çalışmalar 
yapıyoruz. Bunun yanı sıra Sağlık 

Bakanlığıyla yürüttüğümüz ortak 
çalışma kapsamında Doğu Anado-
lu’daki illerimize 4 çeker tam teçhi-
zatlı ambulanslar aldık.”

Erdem, TANAP olarak bine ya-
kın proje yürüttüklerini ifade ede-
rek, Saros Körfezi’nde batırılacak 
uçakla birlikte, ekolojinin koruna-
cağını, balıkçılığın gelişeceğini ve 

ülke turizmine önemli katkı sunu-
lacağını sözlerine ekledi.

BÖLGEDE GÖNÜLLÜ 
AĞI OLUŞTURULDU

Habitat Derneği Başkanı Sezai 
Hazır ise TANAP’ın finanse ettiği 
Sosyoekonomik Kalkınma Progra-
mı’nın partneri olduklarını aktara-
rak, proje kapsamında 20 binden 
fazla insana ulaştıklarını belirtti.

TANAP boru hattının geçtiği 
yörelerdeki yaşam kalitesini iyileş-
tirmek adına 2017 yılında bu pro-
jeye başladıklarını kaydeden Hazır, 
“Köylerdeki kadın, çocuk ve genç-
leri teknolojiyle buluşturarak, yöre 
ekonomisinin gelişimine yönelik 
fizibilite çalışması yaptık ve bölge-
de önemli bir gönüllü ağı oluştur-
duk.” ifadelerini kullandı. Hazır, 
TANAP’ın yaptığı projelerle güzel 
bir sosyal sorumluluk örneği oluş-
turduğunu dile getirdi. n AA

Türkiye Kamu-Sen Araştırma 
Geliştirme Merkezi’nin yapmış ol-
duğu 2019 Ocak ayına ait asgari 
geçim endeksi sonuçları açıklandı. 
Sonuçları değerlendiren Türk Eği-
tim-Sen Konya 2 Nolu Şube Baş-
kanı Veli Doğrul, Ortalama memur 
maaşının 3 bin 786 TL olduğunu 
hatırlattı. Rakamlara göre 4 kişilik 
bir ailenin aylık zorunlu harcaması-
nın 6 bin 370 TL olduğunu belirten 
Doğrul, “Dolayısıyla ortalama maaş 
alan memurun geçimini sağlaması 
için 2584 TL’ye daha ihtiyacı vardır” 
dedi ve bu farkın kapanması gerek-
tiğini söyledi. 

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, Türkiye 
İstatistik Kurumu’ndan alınan Ocak 
2019 fiyatlarına göre yapılan araştır-
mada çalışan tek kişinin yoksulluk 
sınırının 3.088,65 TL olarak hesap-
landığının bilgisini verdi. Dört kişilik 
bir ailenin asgari geçim haddinin 
6.370,32 Lira olarak belirlendiğini 
dile getiren Doğrul şu bilgileri ver-
di, “Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin 
asgari geçim haddinin bir önceki aya 
göre yüzde 2,01 oranında azaldığını 
göstermektedir. Çalışan tek kişinin 
açlık sınırı da bir önceki aya göre 
yüzde 1,78 oranında düşmüş ve 
2.390,73 Lira olarak hesaplanmıştır. 
Türkiye’de 4 kişilik bir ailenin orta-

lama gıda ve barınma harcamaları 
toplamı ise 2019 yılı Ocak ayında 
2.409,60 Lira olarak tahmin edil-
miştir. 

Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir 
ailenin sağlık kuruluşlarının belirle-
diği gibi sağlıklı bir biçimde besle-
nebilmesi için gerekli harcamanın 
Ocak 2019 verilerine göre günlük 
50,2 TL olduğu belirlenmiştir. Aile-
nin aylık gıda harcaması toplamı ise 
1.506,03 TL olmuştur. Ocak 2019 

itibarı ile ortalama 3.786,21 TL üc-
ret alan bir memurun ailesi için yap-
tığı gıda harcaması, maaşının yüzde 
39,78’ini oluşturmuştur. Türkiye İs-
tatistik Kurumu verilerinde 903,57 
TL olarak belirlenen kira gideri ise 
Ocak 2019 ortalama maaşının yüz-
de 23,86’sına denk gelmiştir. Buna 
göre bir memur, ortalama maaşının 
yüzde 63,64’ünü yalnızca gıda ve 
barınma harcamalarına ayırmak zo-
runda kalmıştır. Diğer ihtiyaçlarını 

karşılamak için ise maaşının yüzde 
36,36’sı kalmıştır. Ortalama ücretle 
geçinen bir memur ailesinin ulaşım, 
sağlık, eğitim, haberleşme, giyim 
gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını kar-
şılaması için Ocak 2019 maaşından 
geriye yalnızca 1376,67 TL kalmış-
tır.”

FARK KAPATILMALI
 “Ortalama memur maaşının 3 

bin 786 TL olduğu bir dönemde 4 
kişilik bir ailenin aylık zorunlu har-
caması ise 6 bin 370 TL’dir” diyen 
Doğrul,  ortalama maaş alan me-
murun geçimini sağlaması için 2 bin 
584 TL’ye daha ihtiyacı olduğuna 
dikkat çekti.  Gün geçtikçe açılan bu 
farkın bir an önce kapatılması ge-
rektiğini vurgulayan Doğrul,  “Dar 
ve sabit gelirli kesimin yaşadıkları 
ekonomik sıkıntıların sona erme-
si için yetkililerin tedbir alması ve 
ivedi şekilde adımlar atması gerek-
mektedir.  Toplu sözleşmede atılan 
yanlış imzaların bedelini memur 
ve emekliler ödememelidir. Türki-
ye Kamu-Sen kamu çalışanlarının 
gerçek temsilcisi olarak her daim 
çalışanların ve emeklilerin hizmetin-
dedir. Daha fazla maddi kayıplar ya-
şamadan kamu çalışanlarının yetkiyi 
ehline verme zamanı gelmiştir” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ

NEÜ’den vatandaşa 
salep ikramı

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi (NEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi 
tarafından öğrenci, çalışan ve has-
talara salep ikramı yapıldı.

Fakülte bahçesinde gerçekleş-
tirilen ikrama yoğun ilgi gösteren 
öğrenciler ve vatandaşlar soğuk 
havada verilen sıcak salep ikra-
mından memnun olduklarını söy-

leyerek emeği geçenlere teşekkür 
ettiler. NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu da etkinliğe katılarak salep 
dağıttı. Daha sonra fakülte binası-
na geçen Rektör Zorlu fakülte yö-
netimi ile birlikte klinikleri ziyaret 
ederek hastalara geçmiş olsun di-
leklerinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

ÇYDD, Fatma Sibel 
Ünsal’la devam dedi

Çağdaş Yaşamı Destekleme 
Derneği (ÇYDD) Konya şubesinin 
13. Olağan genel kurulunda yapı-
lan seçimde Mimar Fatsa Sibel Ün-
sal yeniden Konya Şube Başkanlı-
ğına seçildi.

Dernek binasında gerçekleş-
tirilen kongre sonucu üyelere ve 
katılımcılara teşekkür eden ÇYDD 
Konya Şube Başkanı Fatma Sibel 
Ünsal, “ Kuruluşunda bu güne 
kadar derneğimize yönetici, üye 
ve gönüllülük temelinde her türlü 
katkı sunan ve emeği geçenlere te-
şekkürlerimizi sunarız. 2018-2019 
Eğitim döneminde toplam 95 üni-
versite öğrencisine ve 39 orta öğ-
retim öğrencisine burs verilmiştir. 
Ülkemizde yaşanan sorunların he-

pimiz farkındayız biliyoruz ve onun 
için buradayız. ÇYDD gibi demok-
ratik kitle örgütlerinin yaşaması 
için dünden daha fazla bugün des-
teğimizi vermeliyiz. Onun içindir 
ki sadece genel kurullarda değil, 
diğer zamanlarda da görüş, öne-
ri ve desteğimizi sürdürmeliyiz, 
çalışmalarına katılmalıyız” dedi. 
Kongre sonucu ÇYDD Konya Şu-
besi yönetim kurulu görev dağılımı 
şöyle oluştu. ÇYDD Konya Şubesi 
Başkanı Fatma Sibel Ünsal, Başkan 
yardımcısı Ayşe Özesen, Sayman 
Ayşe Bolluk, Yazman Ahmet Üre-
sin, Üye M. Esin Elmalı, Üye Halil 
Arıkan ve Üye Asuman Bağcı’dan 
oluştu.
n HABER MERKEZİ

10 milyon TL’lik yatırımla yapılan Ereğli Ağız ve Diş Sağlığı merkezi, tamamlanma aşamasına geldi. AK Parti 
Konya Milletvekili Halil Etyemez, “Ereğlili hemşerilerimizle birlikte Ereğli’yi daha iyi noktaya taşıyacağız” dedi

Dev yatırımda
geri sayım başladı

Ereğli’de 10 milyon TL yatırımla 
yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi, tamamlanma aşamasına geldi. 
20 üniteden oluşan ve son tekno-
loji cihazlarla donatılan Ağız ve Diş 
Sağlığı Merkezi, yakında hizmete 
açılacak. AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, “Ülkemize her alan-
da çağ atlatan AK Parti’mizin yaptığı 
yatırımlardan Ereğli’miz de kendine 
düşen payı alıyor, almaya da devam 
edecek. Milletimizle, hemşehrile-
rimizle bir ve beraber olarak Ereğ-
li’mizi daha iyi noktalara taşıyaca-
ğız.” dedi.

Ereğli Toros Mahallesi’ndeki 
devlet hastanesi yanında yaklaşık 1 
yıl önce temeli atılan Ereğli Ağız ve 
Diş Sağlığı Merkezi’nde son noktaya 
gelindi. Tamamlanma aşamasına 
gelen Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 
binası açılışa hazır hale geldi. Mer-
kezin yakında hizmete gireceğini 
ve Ereğlili hemşehrilerine hizmet 
vermeye başlayacağını belirten AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-
mez, yeni merkezin 20 üniteden 
oluştuğunu kaydetti. Merkezin son 
teknoloji cihazlarla donatıldığını ifa-
de eden Milletvekili Halil Etyemez, 
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nin 10 
milyon TL bedelle Ereğli’ye kazandı-
rıldığını vurguladı.

Yeni binaya taşınılmasıyla mev-
cut binada yaşanan sıkışıklık soru-
nunun ortadan kalkacağını anlatan 
Milletvekili Etyemez, “Özellikle kış 
aylarında hasta potansiyelinin yük-
sek olmasından dolayı mevcut bina 

yetersiz kalıyordu. Sağlık Bakanlığı 
ile yaptığımız istişareler sonrası yeni 
binanın yapılmasına karar verdik. 1 
yıl önce temelini attığımız merkezi, 
bugün hizmete hazır hale getirdik. 
Yeni Ağız ve Diş Sağlığı Merke-
zi’miz, içerisinde yer alacak son tek-
noloji cihazlarla vatandaşlarımıza 
hizmet verecek. Şu anda mevcut 17 
diş hekimimiz bulunuyor. Bu sayı 
önümüzdeki günlerde daha artacak. 
Hemşehrilerimiz daha kaliteli hiz-
met alacak.” dedi.

Son rötuşları yapılan merkezin 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ka-
tılımıyla açılmasını hedeflediklerini 
belirten Halil Etyemez, “Sayın Baka-
nımızı Ereğli’de ağırlamayı ve Ağız 
ve Diş Sağlığı Merkezi’nin yanı sıra 
Ereğli Devlet Hastanesi’nin de açılışı 

yapmayı arzu ediyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Ereğlili hemşehrilerinin refahı-
nın artması için gece gündüz deme-
den çalışmaya devam edeceklerinin 
altını çizen Etyemez, “Ereğlili hem-
şehrilerimiz bizim başımızın tacı. 
Her şeyin en iyisini ve kalitesini hak 
ediyorlar. Ülkemize her alanda çağ 
atlatan AK Partimizin yaptığı yatı-
rımlardan Ereğli’miz de, Konya’mız 
da kendine düşen payı alıyor, alma-
ya da devam edecek. İlk günkü aşkla 
önce millet, önce memleket diyerek 
çalışmalarımıza devam edeceğiz. 
Milletimizle, hemşehrilerimizle bir 
ve beraber olarak Ereğli’mizi daha 
iyi noktalara taşıyacağız.” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ

Memurun maddi kaybı önlenmeli!
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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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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

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

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

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

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

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

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER
alınacaktır

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

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.
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1. Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda tapu kayıtları yazılı gayrimenkullerin 2886 Sayılı Yasanın 
45.Maddesi hükümleri dahilinde açık artırma usulü ile satılacaktır.
2. İhale tarihi 21/02/2019 Perşembe günü saat 14.00’de Belediyemiz Encümen salonunda 
yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen 
serbesttir.
-İhaleye katılacak olanlardan istenen belgeler;
A-  Gerçek kişi olması halinde:
a) 1 adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
b) Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası, 
c) Noter tasdikli İmza beyannamesi,
d) Vekil ise noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi,
e) Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu ( Süresiz ve limit içi ), 
B-  Tüzel Kişi olması halinde:
a) 1 Adet dilekçe,
b) Türkiye de tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası,
c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

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

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ARSA SATIŞ İLANI

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

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

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 14/03/2019 günü, saat 09:50 - 09:55 arası.
2.İhale Tarihi : 04/04/2019 günü, saat 09:50 - 09:55 arası.
İhale Yeri : FEVZİÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ SOK. NO:20/1
    (KONYAPARK YEDİEMİN DEPOSU) KARATAY/KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 15.000,00  1 %1 42ADF04 Plakalı , 1997 Model , OPEL Marka , 

VECTRA Tipli , X20XEV14340248 Motor No’lu , 
W01000036V007792 Şasi No’lu , Rengi Koyu Gri 
, genel durumu itibariyle iyi durumda, arabanın 
muhtelif yerlerinde ufak çizikler mevcut, arka 
tamponda plastik aksamında boyada kabarma 
mevcut, sol arka far üstünde küçük ezik mevcut, 
lastiklerin durumu %30 civarında

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2018/12465 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 943075

Örnek No: 25*

Konya’da antikacılardan alınarak bir araya getirilmiş, yaşanmışlık dolu eşyalarla süslenmiş butik otelde, ziyaretçilere gördükleri 
bütün eşyaları satın alabilme imkanı veriliyor. Otelde kalan birçok kişi, gördüğü eşyaları hayran kaldığı için satın alıyor

Oteldeki her şey satılık
Hem otantik hem de modern eş-

yalar kullanılarak dekore edilen otel-
de, çağın popüler eşyaları, modern 
tarzı yansıtan perdeler, tabureler, 
sandalyeler ve koltukların yanı sıra 
eski saatler, köy evlerinde kullanılan 
testiler, sandıklar, aynalar, antika 
halı ve kilimler bulunuyor. Mevlana 
Türbesi’nin yanı başında bulunan, 
kafe bölümündeki 200 yıllık dergah 
kapısı ile ziyaretçilerini şaşırtan otel, 
rengarenk dekorasyonuyla da ilgi 
görüyor. Hayatının 10 yılını bir otel 
odasında geçiren, otelin 42 yaşın-
daki sahibi Ömer Sunar, bu sürede 
bir müşteri olarak yaşadığı tecrübe-
leri işletmesindeki hizmetlere yan-
sıtıyor. Otelin sahibi Ömer Sunar, iş 
hayatına Konya’da bankacılıkla baş-
ladığını, 6 yıl sonra İstanbul’a taşına-
rak yatırım şirketlerine danışmanlık 
yaptığını söyledi.

‘BANA CİDDİ ANLAMDA 
BİRİKİM KAZANDIRDI’

İstanbul’da yaklaşık 10 yıl yaşa-
dığını belirten Sunar, şöyle devam 
etti: “35 yaşıma geldiğimde 10 se-
nedir otel odasında ikamet eden 
biriydim. Evim yoktu ve benim için 
İstanbul’da en kolayı otel odasında 
yaşamaktı. Ben turizmci değilim 
açıkçası. 3 yıldır çeşitli ödüller alan, 
önemli platformlarda 9,5 puanla 
‘Olağanüstü oteller’ kategorisin-
de yer alan bir otelin sahibiyim. 
10’uncu yılı bitirdiğimde otel işlet-
mekten hiç anlamazdım, nasıl yapı-
lacağına dair hiçbir fikrim yoktu ama 

nasıl yapılmayacağını çok iyi biliyor-
dum. Otelde uzun yıllar misafirlik 
tecrübesi bana ciddi anlamda biri-
kim kazandırdı.” Otel açmaya karar 
verme sürecini anlatan Sunar, “Bir 
pazar sabahı yine bir otel odasın-
da uyanıp baktım, duvardaki tablo 
benim değil, televizyonun markası-
nı ben seçmedim, eşyaların hiçbiri 
bana ait değil, yapay bir hayatım var. 
O gün vazgeçtim o hayattan.” diye 
konuştu.

‘YAŞANMIŞLIKLARIMI 
BU OTELE YANSITTIM’

Sunar, tecrübelerinden yola çı-
karak Konya’da bir otel açmaya ka-
rar verdiğini dile getirerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Otelin dekorasyo-
nu için titiz bir çalışma yürüttük. 
Burası insanların hayatlarında pek 
birebir görmedikleri şeylerle dolu. 
Dünyanın birçok yerini dolaştım. 

Yaşanmışlıklarımı bu otele yansıt-
tım. Hem yurt içi hem de yurt dı-
şındaki gözlemlerim, otelin eskiyle 
yeni, etnikle modern karışımı bir 
dekorasyona sahip olmasını sağladı. 

Avustralya ve Amerika’daki deko-
rasyon dergilerinden insanların en 
çok beğendiği renkleri araştırdık ve 
bu renkleri otelimizin her köşesinde 
kullandık. En çok beğenilen 25 ren-

gi kullandık. Her yatak odasını farklı 
renk yaptık. Camilerin minarelerini 
süsleyen nakkaşlar, her odanın tava-
nına farklı renklerle desenler yaptı.”

KALDIĞI ODANIN 
YATAĞINI SATIN ALDI

Eskiyle yeniyi bir arada kullana-
rak farklı bir mekan hazırladıklarını 
ifade eden Sunar, şunları kaydetti: 
“Eşyaları eskicilerden ve antikacı-
lardan alıyorum. Yaşanmışlığı olan 
eşyaları çok seviyorum. Burası adeta 
bir antika deposu. Misafirler buraya 
geldiklerinde önce büyük şaşkınlık 
yaşıyor. Çünkü içeride birçok rengi 
ve objeyi bir arada görüyor. Şaş-
kınlığın ardından bunları yanında 
götürebilme şansı misafirler için ke-
yifli bir serüvene dönüşüyor. Bu oteli 
ziyaret edenler için içeride adeta bir 
hazine, define avı başlıyor. ‘Ne ala-
bilirim’ diye her şeyi inceliyorlar. Bu 

otelde dokunduğunuz bütün eşyalar 
satılık. Şu ana kadar beni şaşırtan iki 
şey oldu. Konyalı bir hanımefendi 
otele gelip kahvaltı yaptı. Akşama 
kadar burada kaldı, kitap okudu, 
geceyi de burada geçirmeye karar 
verdi. Sabah kaldığı yatağı satın al-
mak istediğini söyledi ve satın aldı. 
İstanbul’dan bir misafirimiz kaldığı 
odanın perdesini satın aldı.”

Sunar, misafirlerin beğendikleri 
her şeyi satın alabileceklerine işa-
ret ederek, “En çok satın alınanlar 
küçük kırlentlerimiz. Gerçek antika 
kilimlerden yastıklar yapıyoruz. Yıl-
da yaklaşık 350 tane satıyoruz. Ku-
rumsal kokumuzu bile satın alanlar 
oluyor. Buraya gelen herkesi, evimi-
ze gelen misafirler gibi görüyoruz. 
Buradan ayrılırlarken arkalarından 
su dökerek uğurluyoruz.” ifadelerini 
kullandı. n AA

Beyşehir’de çeşitli eğitim 
kurumlarında faaliyet gösteren 
kantin işletmecileri, düzenlenen 
toplantıda bir araya geldi. Konya 
Kantinciler Odası Başkanı Etem 
Tartar ve yönetim kurulu üyeleri, 
ilçe merkezinde bir restoranda dü-
zenlenen toplantıda ilçede faaliyet 
gösteren kantin işletmecileriyle 

bir araya geldi. Toplantıda, ilçede 
bulunan kantin işletmecilerinin 
bir dernek çatısı altında toplan-
masına karar verilirken, bu ça-
lışmayı yürütecek yetkili isim ise 
Erol Gökmenoğlu olarak belirlendi. 
Gökmenoğlu, yaptığı konuşma-
da, Beyşehir’de faaliyet gösteren 
kantin işletmecilerinin birlik ve be-

raberliğini sağlayarak tek bir çatı 
altında bir araya gelebilmesi için 
toplandıklarını belirterek, “Kan-
tinciler olarak ilerleyen zamanda 
bir dernek kurarak faaliyetlerimizi 
bundan sonra bu dernek adı altın-
da gerçekleştireceğiz. Tüm katı-
lımcılarımıza teşekkür ediyorum” 
dedi. n AA

Beyşehir’de kantinciler
tek çatı altında toplanıyor
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Sektöre yeni bir soluk getirecek
İsmihan Çetin Kuaför & Gü-

zellik salonunu Meram Yeni Yol 
Alt geçit girişinde düzenlenen açı-
lış töreniyle Konyalı müşterilerine 
hizmet etme başladı. Bir süre Kon-
ya medyasında bir televizyonda 
haber spikeri olarak görev yapan, 
daha sonra sektör değiştirerek ken-
di firmasını kuran İsmihan Çetin, 
Meram yeni yol Alt geçit girişinde 
hem Konya ekonomisini, hem de 
Türk ekonomisine katkıda bulun-
mak adına İsmihan Çetin kuaför ve 
Güzellik salonunu düzenlenen bir 
törenle açıldı.. Türk ekonomisinde 
durağanlık yaşandığı bu günlerde 
İsmihan Çetin isimli girişimcinin 
açtığı kuaför&Güzellik salonunu 
takdir topladı.

Hizmete açılan ve seçkin davet-
linin katıldığı İsmihan Çetin Kuaför 
ve Güzellik Salonu bayan kuaför sa-
lonu şıklığı ve muhteşem dekoruy-
la dikkat çekerken, iç tasarımı da 
davetliler tarafından çok beğenildi. 

Böylesi bir salonu öncelikle yoğun 
talep üzerine açtıklarının altını çi-
zen işletme sahibi İsmihan Çetin, 
hedeflerini bayan kuaförlüğü sek-
törüne yeni bir boyut getirmek ola-
rak ortaya koyduk. İsmihan Çetin 

Bayan Kuaför ve Güzellik Salonu 
’nda verilen hizmetlerimiz saç ke-
siminden, gelin saçı yapımına, ma-
nikürden pediküre, cilt bakımından 
makyaja kadar geniş bir yelpazeyi 
oluşturuyor. Tamamen bayanlara 
hitap eden salonumuzda haftanın 6 
günü hizmet üretilecek. Nişan, dü-
ğün ve özel günlerde hizmet alacak 
olan bayanlarımızın mutlaka daha 
önceden randevu almalarını rica 
ediyoruz. Bayanlarımızın kişisel 
bakımları içinde mükemmeli ayak-
larına getirdik ve kendilerine A’dan 
Z’ye hizmet paketi sunuyoruz.” 
dedi. Protokol konuşmalarını ardın-
dan açılış pastası İsmihan Çetin ve 
çalışanlarıyla birlikte  kesildi.
n HABER MERKEZİ

Mühendislere 
arabuculuk anlatıldı

Makine Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi ile Konya Hukuki 
Anlaşmazlıklarda Arabuluculuk 
Derneği(HUKARADER) işbirli-
ğiyle organize edilen “Ticari ve 
İşçi-İşveren Alacaklarıyla ilgili 
uyuşmazlıklarda Arabuluculuk” 
konulu seminerde oda üyesi Ma-
kine Mühendisleri bilgilendirildi. 
Konya Makine Mühendisleri Odası 
çok amaçlı salonunda gerçekleş-
tirilen “Ticari ve İşçi-İşveren Ala-
caklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda 
Arabuluculuk” konulu seminerde 
Konya Hukuki Anlaşmazlıklarda 
Arabuluculuk Derneği Başkanı 
Elife Kazancı, yönetim kurulu üye-
leri Av-Arb. Can Ünal, Salih Ünal 
ve Salih Öztürk konuşmacı ola-
rak katıldı. Seminerde konuşma-
sı olarak katılan HUKARADER’li  

avukat-Arabulucular, katılımcı  
Makine Mühendislerine  Arabulu-
culuk,Zorunlu  İşçi-İşveren arasın-
daki arabuluculuk, Zorunlu Ticari 
arabuluculuk, kapsam dışı konu-
lar,. Dava şartı, Ticari Davalarda 
arabuluculuk konularında geniş 
bilgiler aktardılar. Seminer sonun-
da ise katılımcı Makine Mühen-
dislerinin soruları, seminer veren 
Hukarader’li Avukat-Arabulucu-
lar tarafından tek tek cevaplandı. 
Konya Makine Mühendisler odası 
yetkilileri, bu gerçekleştirilen Tica-
ri ve İşçi-İşveren Alacaklarıyla ilgili 
uyuşmazlıklarda Arabuluculuk se-
minerinin kendileri açışından bil-
gilendirici bir seminer olduğunu, 
makine mühendislerinin bu konu-
da faydalandıklarını dile getirdiler.
n HABER MERKEZİ

Gençlik Anaokulu 
el sanatları sergisinde

Özel Gençlik Anaokulu alan 
gezileri kapsamında “8. Dünden 
Bugüne Geleneksel Türk El Sanat-
ları Şöleni” sergisini gezdi. Sergide 
yer alan kündekari, habbablık, hat-
tı gubari, yemeni yapımı, sedefci-
lik, mütteka ve üfleme cam sanatı 
gibi yüz yıllar boyunca babadan 
oğula geçen birçok değerli el sa-
natlarını ve bu sanatların çok az sa-
yıdaki önemli ustalarını öğrenciler 
büyük bir dikkatle izledi. Oyuncak 

kuklalarla eğlenceli oyunlar oyna-
yan çocuklar bu sergi sayesinde 
geçmişe küçük bir yolculuk yapma 
şansını yakaladı.

Okul müdürü Aliye Duman, 
el sanatlarını Türk geleneklerinde 
önemli bir yeri olduğunun altını çi-
zerek çocuklara unutulan el sanat-
larını öğretmenin geçmişle gelecek 
arasındaki bağı kuvvetlendirmede 
büyük önem taşıdığını söyledi.
n HABER MERKEZİ 

Bugüne kadar eğitime yaptığı katkıyla adından söz ettiren Karatay Belediyesi, yeni yatırımalra imza atıyor. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, ilçeye 32 milyon TL’lik bütçeli 6 yeni okul kazandırdıklarının müjdesini verdi

Karatay, 6 yeni okul 
daha kazandırıyor

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli; Karatay İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Ömer Büyükmanav ile 
birlikte Doğuş, Hamzaoğlu Mahal-
lelerinde yapımı devam eden Ana-
okullarının ve Akabe Mahallesinde 
yükselen BİLSEM’in inşaatlarına gi-
derek incelemelerde bulundu. Kara-
tay Belediyesi’nin 2004 yılından bu 
yana ilçeye kazandırdığı 26 okul 5 
kapalı spor salonu, 27 suni çim saha 
ile Karatay’da eğitime olan desteğini 
arttırdığını kaydeden Başkan Han-
çerli; eğitim yatırımlarının önemine 
dikkat çekerek, ülkemizin geleceği 
olan çocuklarımızın daha modern ve 
nezih koşullarda eğitim görmeleri 
için çalıştıklarını dile getirdi.

ANAOKULLARININ 
İNŞAAT ÇALIŞMALARI 

TAMAMLANMAK ÜZERE 
Başkan Mehmet Hançerli, Kara-

tay Belediyesi olarak yaptıkları Eren-
ler, Fetihkent ve Gaziosmanpaşa 
anaokullarında minik öğrencilerin 
eğitim gördüğünü belirterek; Ham-
zaoğlu ve Doğuş Mahallelerine yapı-
mı süren anaokullarının da en kısa 
sürede tamamlanacağını dile getir-
di. Başkan Hançerli, anaokullarının 
içerisinde 8’er derslik, çok amaçlı 
salon, yemekhane, mutfak gibi alan-
lar yer alacağını söyledi.  

KARATAY’DA EĞİTİMDE KALİTE 
BİLSEM İLE YÜKSELECEK

Sınavla tespit edilen özel ye-
tenekli öğrencilerin örgün eğitim 
kurumlarındaki eğitimlerini aksat-
mayacak şekilde bireysel yetenek-
lerinin farkında olmalarını sağlamak 
ve sahip oldukları kapasitelerini ge-
liştirerek üst düzeyde kullanmalarını 
sağlamak amacıyla BİLSEM’in inşa-
at çalışmalarının da hızla sürdüğünü 
kaydeden Başkan Hançerli;  Akabe 
Mahallesi’nde Cemil Çiçek Caddesi 

ile Saçlı Kasap Caddelerinin kesişti-
ği noktada yapımı hızla devam eden 
BİLSEM’de; 3.966 m²’lik alanda 
Fizik, Kimya, Biyoloji, Bilişim, Fen 
Bilimleri laboratuvarları ve atölye-
si, Güzel Sanatlar, Müzik, Robotik 
Atölyesi, gözlemevi, 2 yabancı dil 
dersliği, matematik, coğrafya, tarih, 
felsefe, edebiyat derslikleri, kütüp-
hane, kafeterya ve idari bölümler 
yer alacağını söyledi. 

YENİ OKULLARA 32 MİLYON 
240 BİN TL’LİK DEV BÜTÇE

Başkan Hançerli, 2004 yılından 
bu yana ilçeye kazandırdıkları 23 

okula 1 anaokulu 1 ilkokul ve 1 or-
taokul daha ekleyeceklerinin müj-
desini verdi. Hacıveyiszade Mahal-
lesi’ne 8 derslikli bir anaokulu daha 
kazandıracaklarını belirten Başkan 
Mehmet Hançerli; anaokulunun 
çok amaçlı salonu, yemekhanesi ve 
derslikleri ile öğrencilerin ihtiyaçla-
rına cevap verecek kapasitede oldu-
ğunu söyledi. Başkan Hançerli, Fevzi 
Çakmak Mahallesi’ne 24 derslikli bir 
ilkokul ve Hamzaoğlu Mahallesi’ne 
24 derslikli ortaokul daha yapacak-
larını söyledi. Başkan Hançerli, okul-
ların çok amaçlı salon, beden eğitimi 

salonu, kütüphane, fen laboratuvarı, 
müzik dersliği gibi pek çok imkana 
sahip olacağını dile getirdi. Başkan 
Hançerli Karatay’a kazandırılan 6 
yeni okulun 32.240.332,66’TL’lik 
dev bütçeyle yapıldığının altını çizdi. 

“ÖĞRENCİLERİMİZ BU 
ÜLKEYİ OMUZLAYACAKLAR”
Başkan Hançerli; “Geleceğin 

mutlu, kalkınmış ve huzurlu büyük 
Türkiye’si çocuklarımızın ve gençle-
rimizin çok iyi şekilde eğitilmesine 
bağlıdır. Bu nedenle gençlerimizin 
ve çocuklarımızın eğitimine ve ge-
lişmesine imkanlarımız ölçüsünde 
desteğimizi sürdürüyoruz. Gelece-
ğimizin teminatı öğrencilerimizi ne 
kadar iyi yetiştirebilirsek ülkemizin 
yarınları da o kadar aydınlık olacak-
tır. Gelecekte bu ülkeyi ve bu şehri 
omuzlayacaklar.” dedi.

BÜYÜKMANAV’DAN BAŞKAN 
HANÇERLİ’YE TEŞEKKÜR

Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Ömer Büyükmanav ise; okul 
öncesi eğitimin çocuklarda zihinsel 
gelişimde ve kabiliyetlerin gelişi-
minde çok büyük bir rol oynadığını 
dile getirerek; eğitime kazandırdığı 
modern tesisler ve eğitim çalışma-
ları için Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli’ye teşekkür etti. 
Büyükmanav; Karatay Kaymakam-
lığı, Karatay Belediyesi ve Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş-
birliği ile Ortaöğretim kurumlarında 
eğitim gören öğrencilerin akademik 
başarısını arttırmak ve Karatay’da 
eğitim seviyesini yükseltmek ama-
cıyla başlatılan Akademik Kaliteyi 
İyileştirme Projesi’nin de Karatay’ın 
eğitim ve öğretim hayatına yeni bir 
soluk getirdiğini belirterek; Projeye 
verdiği büyük destek nedeniyle Baş-
kan Hançerli’ye ayrıca teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Yerel seçim çalışmaları devam 
eden İYİ Parti’de Konya adayları, 
gerçekleştirilen bir toplantı ile tanıtıl-
dı.  Bir otelde düzenlenen programa 
İYİ Parti Konya İl Başkanı Gökhan 
Tozoğlu, İYİ Parti Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek, 
İYİ Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Ahmet Tamer, İYİ Parti Selçuk-
lu Belediye Başkan Adayı Muammer 
Çağlayan, İYİ Parti Meram Belediye 
Başkan Adayı İlker Yiğit ile çok sayı-
da partili katıldı. Düzenlenen toplan-
tıda konuşan İYİ Parti’nin İl Başkanı 
Gökhan Tozoğlu, “Ülkemiz seçimlere 
doğru ilerlerken, aynı anda da ekono-
mik sıkıntıların pençesinde mücadele 
veren bir durumla karşı karşıyadır. 
Ne yazık ki vatandaşın gündeminde 
seçim değil geçim vardır.  Yerel yöne-
timler Türkiye için kıymetli görevler 
yapıyor. Ancak Türkiye’deki ağır eko-
nomik kriz yerele de yansıdı.  Beledi-
yeler de ciddi borç yükü altında kaldı. 
İYİ Parti bir başarı serüveni yazacak. 
AK Parti’nin ders almaya ihtiyacı var-
dır. Bunun çözümü de İYİ Parti’dir” 
ifadelerini kullandı. 
‘UMUTLARI YENİDEN YEŞERTMEK İÇİN 

GÖREVE TALİP OLDUM’ 

İYİ Parti Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkan Adayı Oğuz Şimşek ise 
programda yaptığı konuşmada, “Şef-
faflığa, halka hesap vermeye, vicdana 
ve adalete dayalı bir yönetim anlayışı 
vadediyorum. Yaptığı işi özenle ya-
pan, herkesin hakkına saygıyla yak-
laşan, sorumluluklarını ve yetkilerini 
bilen, kibirden arınmış, güler yüzlü, 
liyakat sahibi, dinamik ve genç bir yö-
netim kadrosu vadediyorum. Seçim 
gezilerimde umutsuzluğa kapılarak 
sandığa gitmeyeceğini söyleyen va-
tandaşlarımızla karşılaşıyorum. Ben 
umutları yeniden yeşertmek, solan 

yüzleri güldürmek için bu göreve talip 
oldum” dedi.

‘ŞEHRİN EMİNİ OLMAYI 
ARZULUYORUZ’

İYİ Parti Meram Belediye Başkan 
Adayı İlker Yiğit de programda yaptı-
ğı konuşmada, “Meram’ın sorunlarını 
çözmek için ayrı ayrı çalışmaktayız. 
Meram’ı üniversite, sivil toplum ku-
ruluşları, muhtarlarımız ve Meramlı 
vatandaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. 
Meram’ın temel sorunu liyakatsiz, ye-
tersiz, bilimden ve bilgiden uzak, adil 
olmayan, rantı düşünen ve Meram’ın 
geleceğini feda eden bir belediyecilik 

anlayışı. Meram’da komşuluk, do-
ğal doku, kültür, hava, ruh ve umut 
kaybediliyor. Meram’da gönlü kırılan 
insanlar kaldı. Meramlıların gönlünü 
almaya geliyoruz. Adaletli olacağız. 
İyi belediyecilik yapacağız” dedi. İYİ 
Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Ahmet Tamer, “Konya’mızın merkez 
belediyelerine baktığımız zaman son 
20 yılda ‘şehrin emini olacağız’ diye 
yola çıkanlar makama oturduklarında 
camdan kulelerinde vatandaştan ko-
puk siyaset izledi. Biz ‘Üreten Karatay, 
Kazanan Karatay’ sloganıyla çıktığı-
mız bu yolda ilçe sınırlarında en ücra 
mahallede bile oturan vatandaşları-
mıza ulaşarak, paylaşımcı ve adil bele-
diyecilik anlayışıyla yandaşlığı yıkarak 
ayrım yapmadan her bir cana değmek 
için Karatay ilçemizden belediye baş-
kan adayı olduk” şeklinde konuştu. 
İYİ Parti Selçuklu Belediye Başkan 
Adayı Muammer Çağlayan ise, “Sel-
çuklu ilçesinde eleştiriye açık, düşün-
ce ve ifade özgürlüne saygılı, çoğulcu 
ve katılımcı olacağım. Selçuklu’nun 
menfaatlerini ön planda tutacağım. 
Yolsuzluk, yoksukluk ve israfla müca-
dele edeceğim” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İYİ Parti Konya adaylarını tanıttı

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli,  yapımı devam eden Anaokulları ve 
BİLSEM’in (Bilim ve Sanat Eğitim Merkezi) inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.
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Sorgusuz sualsiz, elimden tutup 
beni büyüten onlarca hayalin sü-
rüklediği yere doğru ilerlemekteyim. 
Hiç; nedenini, niçinini soramadım bu 
zamana kadar… Hayatımı bir zincir-
leme hayal tamlaması esir aldı. 

Süregelen hayatın soğuğundan, 
sığındım düşlerin sıcaklığına… Bir-
biri ardınca gerçekleşmeyen onlarca 
hayalin ortasında buluverdim kendi-
mi… Onlarla yaşıyoruz ya zaten! Ol-
masalar nasıl umut edeceğiz? Koca 
bir hiç olur yaşamak. 

Hayatın makyajı da hayaller olsa 
gerek. Gölgeler düşürüp olumsuz-
luklara, parlattık umudu… Renklerle, 
pırıltılarla süsledik yaşamı… Elimiz-
den gelen de buydu. Ama ne yazık ki 
hayallerimiz de onları kıskanan cadı-

ların elinden kurtulamaz oldu. 
Bir pamuk prenses gibi kırmızı 

elmanın güzelliğine kandık. Daldığı-
mız uzunca uykunun masumluğuna 
inandık. Bir prensin gelip bizi öpe-
rek uyandıracağını, bu sayede güzel 
günlere yolculuk edeceğimizi ümit 
ettik. Ne yazık ki öyle de olmadı. De-
ğil mi Azizim?

Daldığımız uykuda gördüğümüz 
düşleri gerçek hayat sandık. Açtık 
tele-ekranı karşımıza, her yapmacık 
senaryoyu hayatımıza uyarlamaya 
çalıştık.  Düşünce suçu işledik Azi-
zim. Hayallerimize ihanet ettik, yap-
mamalıydık. 

Sevgiyi, aşkı sahteliğe alet etme-
meliydik.

Seni özlüyorum azizim. Semada-

ki poyrazın, kar yağışına 
özlem duyduğu gibi… 
İlkbaharda bulutların, 
gökkuşağına hasretin-
den dolayı gözyaşı dök-
tüğü gibi… Gündüzün, 
geceye kavuşurken 
utancından kıpkırmızı 
olduğu gibi…

Her hayalimi; iler-
deki pembe panjurlu 
evimin penceresinden 
dışarıyı seyrediyormuş gibi kuruyo-
rum. Ah, işte bana eşlik eden o mi-
nik kuşum da karşımda… Çok uzak 
diyarlardan, kanatlarının arasında 

umut getiriyor bana… 
Küçük ayaklarına gizle-
miş olduğu bir sükût-u 
hayal... Kucaklıyorum 
onu; hayatıma hemen 
dâhil etmek istercesi-
ne…

Hayalin içinde de 
düş kurabiliyormuş in-
san Azizim. 

Ama her defasında 
ipleri birbirine dolayıp, 

elimde tutamadığım bir uçurma 
misaliydi içimdeki mavi gökyüzüne 
saldığım pembe hayallerim… Ya 
ben beceriksizdim ya da rüzgâr çok 

acımasızdı.  Küfemde iki büklüm 
taşıdığım umutla, ağır aksak iler-
lediğim hayatta, güz güneşi vurdu 
yüreğimin bir köşesine… Aldatıcı 
sıcaklığına kandım ben de… 

Gönlümün güneyine vuran gü-
neş ile kuzeyine vuran ayaz hep kar-
deşçe yaşadı. Ama hayatım ile ha-
yallerim hep birbirine düşman oldu. 
İkisi de bir elden ömrümün sağından 
ve solundan çekiştirdi. Hangisine 
sığınacağımı bilemeden kalakaldım 
arafta…

Umduğum, beklediğim bir haya-
lin sıcaklığına sığınmaktı. Olmasa da 
olurdu. Ben onu düşünmekten hiç 
yorulmazdım. Elbet bir gün gerçek 
olacak umuduyla kavururdum yürek 
tenceremde düşlerimi… O an bir 

tebessüm gelip yüzümün en güzel 
gamzesi oluverirdi. Mutluluk, yüreci-
ğimin bir köşesine dokunurdu. 

Düşlediklerimiz bir geminin gü-
vertesinden bize el sallayarak uzak-
laştı, kayboldu uçsuz bucaksız mavi-
nin ortasında Azizim.

Hayallerimize de yasak getir-
diler... Onunda modasını belirledi 
yapmacık dünyalar. Oysa samanlık 
seyran olsaydı ne güzel olurdu. 

Hayallerimi karşıma aldım. Otur-
duk ömür sofrasına… Ekmeğin 
yanına kuru soğan kırdık, başladık 
maziden ve mutluluğun asıl ma-
nasından bahsetmeye… Çok şey 
yitirmişiz Azizim. Hayatı zorlaştıran, 
hayalleri ulaşılmaz kılan aslında biz-
mişiz... 

ZİNCİRLEME HAYAL TAMLAMASI

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Adnan 
Bedlek, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt 
Sistemi (ADNKS),2018 sonuçların-
dan “Türkiye’nin Hemşehri Profili” 
konusunda açıklama yaptı. Yapılan 
açıklamada, yabancı nüfus hariç 
Türkiye’nin nüfusu 80 milyon 792 
bin 848 olarak tespit edildiği bildiril-
di. Buna göre, nüfusa kayıtlı olunan 
illere bakıldığında Türkiye’de en çok 
Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı kişilerin 
yaşadığı belirlendi. Yani Türkiye’de 
en çok hemşehrisi olanlar 2 milyon 
770 bin 690 kişi ile Şanlıurfalılar 
oldu. Türkiye’de yaşayan Şanlıurfa-
lıların yabancı nüfus hariç Türkiye 
nüfusunun yüzde 3,4’ünü oluştura-
rak nüfusa kayıtlı olunan il sıralama-
sında ilk sırada yer aldı.Nüfusa kayıt-
lı olunan il sıralamasında Konyalılar 
yüzde 3,2’lik pay ve 2 milyon 574 
bin 93 kişiyle ikinci sırada, İstanbul-
lular yüzde 3,1’lik pay ve 2 milyon 
540 bin 686kişiyle üçüncü sırada, 
Diyarbakırlılar yüzde 2,8’lik pay ve 2 
milyon 254 bin 49 kişiyle dördüncü 
ve Ankaralılar yüzde 2,5’lik pay ve 2 
milyon bin 664 kişiyle 5’inci oldu. 

TÜRKİYE’DE EN AZ YALOVALI, 
TUNCELİLİ VE BİLECİKLİ VAR
ADNKS 2018 sonuçlarına göre 

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü ille-
rinden Karaman’ın nüfusuna kayıt-
lı vatandaşların sayısı 354 bin 555 
oldu. Karamanlılar Türkiye’deki 
yabancılar hariç nüfusun yüzde 

0,44’ünü oluşturarak 72’inci sırada 
yer aldı. Türkiye’de en az hemşeh-
risi bulunanlar ise Yalovalılar oldu. 
Yalovalılar  129 bin 317 kişiyle 
Türkiye nüfusundan yüzde 0,16 
pay alarak sonuncu oldu. 

En az hemşehrisi bulunanlar 
sıralamasında Yalovalıları yüzde 

0,32 pay ve  257 bin 608 kişiy-
le Tuncelililer, yüzde 0,34 pay ve  
272 bin 814 kişiyle Bilecikliler, 
yüzde 0,34 pay ve  277 bin 801 
kişiyle Bayburtlular ve yüzde 0,40 
pay ve  322 bin 199 kişiyle Kilisliler 
takip etti.
n EMİNE ÖZDEMİR

Şairler, öğrencilere 
söyleşi gerçekleştirdiler

2019 Yılının ilk günlerinde 
okuyucusu ile buluşan “Selçukya 
Şairleri ve Şiirleri Antolojisi” kita-
bının yapımcısı ve şairleri, değişik 
mekan ve ortamlarda organize 
edilen “Şiir Dinletisi” programları 
ile şiir severler ile buluşmaya de-
vam ediyor.

Kitap yapımcısı Gazeteci Hik-
met Peker’in öncülüğündeki şair-
ler, bu kapsamda hafta içerisinde 
Konya Meram Merkezde bulunan 
şehrin en eski ve en fazla öğrenci 
potansiyeline sahip okullarından 
“Atatürk Kız Meslek Lisesi” sosyal 
faaliyet salonunda öğrenciler ile şiir 
tadında bir dinletiye imza attılar.

Okul Müdiresi Hanife Yıldı-
rım ve Müdür Yardımcısı Nusret 
Sertoğlu beyin izni ve nezaretin-
de gerçekleşen programda, şair-
ler Tayyar Yıldırım, Demet Esen, 
Emel Kocaoğlu ve Fatma Toroslu 
kitaptaki özgün şiirlerinden su-
numlar yaptılar ve öğrencilerden 
büyük beğeni ve alkış aldılar. 
Program dahilinde bazı öğrenci ve 
öğretmen ve öğrencilerinde oku-
dukları şiirler ile program duygu 
yoğunluğu ve samimi bir ortamda 
gerçekleşti.

Toplu hatıra fotoğrafı çekimi 
sonrası, şairler öğrencilere kitap-
larını imzaladılar. n HABER MERKEZİ

Başkan Kale’den 
doğalgaz müjdesi

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, ilçeye doğalgazın 
gelmesi için kararlılıkla yürütülen 
çalışmaların artık son aşamaya 
geldiğini belirtti.  Konya’nın Cihan-
beyli İlçesi’ne doğalgazın gelmesi 
için yapılan çalışmalarda artık son 
aşamaya gelindi. Konuyla ilgili 
Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’na (EPDK) önemli bir ziyaret 
gerçekleştirildi. AK Parti Konya 
Milletvekilleri Gülay Samancı ve 
Orhan Erdem, Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı Ayşe Türkmenoğ-
lu ve Cihanbeyli Belediye Başkanı 
Mehmet Kale, EPDK Başkanı Mus-
tafa Yılmaz ile konuyu görüştü.  
Toplantının ardından açıklama-
larda bulunan Cihanbeyli Beledi-
ye Başkanı Mehmet Kale, ilçeye 
doğalgazın gelmesi için kararlı-

lıkla yürütülen çalışmalarda artık 
son aşamaya gelindiğini belirtti. 
Kale “Özlemle beklediğimiz do-
ğalgaz yatırımı programa alınıyor. 
Doğalgaz inşallah en kısa sürede 
Cihanbeyli’de -Yeniceoba bölgesi 
de dahil- kullanılmaya başlana-
cak. İlçemize ve tüm hemşehrile-
rimize hayırlı olsun. Bu vesileyle 
ilgi ve alakalarından dolayı EPDK 
Başkanımız Sayın Mustafa Yılmaz 
ile Konya Milletvekillerimiz Sayın 
Gülay Samancı ve Orhan Erdem’e 
ve Cumhurbaşkanlığı Başdanış-
manımız Sayın Ayşe Türkmenoğ-
lu’na çok teşekkür ediyorum” dedi.  
Başkan Kale sözlerini “İlçemiz için 
çalışmaya, üretmeye, hizmet et-
meye devam inşallah...” diyerek 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ 

Kimlik kartları, ehliyet ve pasaport değişim işlemlerinden dolayı artan iş yükü nedeniyle Konya merkezde bulunan Nüfus daire-
leri işlere yetişemiyor. Bu duruma elemanın yetersizliği de eklenince, vatandaşların işlerinde aksamalar olduğu iddia ediliyor

İş yükü fazla 
eleman yetersiz!

Konya Meram-Karatay ve Sel-
çuklu Nüfus Dairelerinde çipli nüfus 
kimlik kartlarının yanı sıra ehliyet ve 
pasaportların da Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne 
devredilmesinden dolayı, özellikle 
Konya Merkezde bulunan üç nüfus 
müdürlüklerinde yoğunluk yaşa-
nıyor. Personel eksikliği yoğunlu-
ğu tetiklerken, hizmetler yoğunluk 
nedeniyle aksıyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Büro 
Memur-Sen Konya Şube Başka-
nı Mahmut Çimen, “Son günlerde 
Konya Meram, Karatay ve Selçuklu 
Nüfus Dairelerinde son günlerde 
yaşanan yoğunluk, yetersiz personel 
eksikliği ve yoğun iş talebinden kay-
naklanıyor” dedi.

Çimen, Nüfus dairelerindeki 
personelin yetersiz olduğunu söy-
ledi. Buna karşın  82 milyon çipli 
nüfus kimlik kartlarının değişmesi 
ehliyet ve pasaportlarında Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür-
lüğüne devredilmesinden dolayı iş 
yükünün artmasıyla, özellikle Konya 
merkezdeki Karatay, Meram ve Sel-
çuklu nüfus dairelerindeki yoğunluk 

her geçen gün arttığını belirten Çi-
men, şöyle devam etti, “Hükümet 
ve Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü yetkililerinin bir an önce 
personel sayılarının artırılması için 
çalışmaların yapılması gerekmek-
tedir. Yeterli personel sayısına ula-
şıldığı takdirde hem personel, hem 
de vatandaş rahat bir hizmete ka-

vuşacaktır. Nüfus Müdürlüğü’nde-
ki personel yetersizliği konusunda 
sıkça şikâyet alıyoruz. Adres beyanı, 
Kimlik değişimi, pasaport, Ehliyet 
değişimi, ölüm doğum, ikametgâh 
belgesi başta olmak üzere yüzlerce 
işlem yapılmaktadır. Mevcut olan 
personel verilen görevini özverili bir 
şekilde çalışmalarını sürdürmesine 

rağmen vatandaşlar işlem yaptır-
mak için saatlerce beklemek zorun-
da kalıyor. Konya Karatay, Meram 
ve Selçuklu İlçe Nüfus müdürlük-
lerindeki yoğunlukların bir an önce 
azaltılması için özelikle bu üç ilçe 
nüfus dairelerinde personel yeter-
sizliğinin giderilmesi lazım. Perso-
nel sırtında çok büyük bir yük var.
Bu yükün hafifletilmeli, yetkililer-
den bu konuda bir an önce çalışma 
yapmalarını talep ediyoruz. Talebi-
miz yerine geldiği takdirde Nüfus 
dairesi çalışanlarımız rahat hizmet 
verebilecek. Vatandaşlarımız ise sı-
kıntısız ve beklemeden hizmetlerini 
alabileceklerdir” dedi.

Nüfus Dairelerindeki yoğunluk 
ve hizmetin aksaması konusunda 
görüşlerini belirten Vatandaşlar ise, 
işlemlerini yaptırmaları için önce 
randevu almalarına rağmen, yoğun-
luğun çok ve eksik personelin olması 
nedeniyle uzun süre hizmet alabil-
me adına Nüfus daireleri önünde  
beklediklerini vurguladılar.Yetkilile-
rin bir an önce bu sorunu çözmeleri 
gerektiğini söylediler.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’de 2 milyon 574 bin 93 Konyalı var

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Mahmut Çimen
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Geçtiğimiz günlerde Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu hoca tanışma ve bilgilen-
dirme toplantısı düzenledi. Toplantıda 
konuşan Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, 
üniversiteyle ilgili hedefleri hakkında 
bilgiler verdi. Göreve geldikleri günden 
itibaren adalet, ehliyet ve meşveret ol-
mak üzere 3 tane temel esasın kendile-
rinin yönetim anlayışını oluşturduğuna 
dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Zorlu, her 
konuda ellerinden geldiğince adil olma-
ya çalışacaklarını söyledi. 

Cem Zorlu Hoca, göreve geleli 
yaklaşık 2 ay gibi bir süre olmuştu. Bu 
süre zarfında üniversiteyle ilgili ne ya-
pılıp edildiği, yeni döneme ilişkin nasıl 
bir yol haritası çizildiği, üniversitenin 

hedefleri ve bu hedefler doğrultu-
sunda atacağı adımlar merak konusu 
olmuştu. 

Zira, Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nin her ne kadar 9 yılı geride 
bıraksa da kuruluş aşamasını yenice 
bitirip artık yeni yeni gelişme aşama-
sına geçtiği gerçeği göz önünde bu-
lundurularak, eğitimde Konya markası 
oluşturmak adına Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nin yönelimi sadece üni-
versitenin akademik kadrosunu, öğ-
rencilerini ve idari kadroyu değil, tüm 
Konya’yı ilgilendirmekteydi. 

Buradan hareketle Prof. Dr. Cem 
Zorlu Hoca’nın basınla tanışmak için 
düzenlemiş olduğu programın dave-
tini görünce gazeteciler olarak heye-

canlandık. Anlaşılan oydu 
ki, geride kalan 2 aylık sü-
reçte üniversiteyi tanıma 
dönemi tamamlanmış ve 
yapılabilecekler hususun-
da kafa yorulmuştu. Sıra 
bunları kamuoyuyla pay-
laşmaya gelmişti. 

Rektör Prof. Dr. Cem 
Zorlu hoca göreve geldi-
ğinden bu yana Erbakan 
ismini yaşatmak adına 
büyük çalışmalara imza attı. Öncelikle 
üniversitenin internet sitesi URLS de-
ğiştirerek gönüllere girmeyi başardı. 

Yine düzenlediği basın 
toplantısında Necmettin 
Erbakan Üniversitesi-
ni, Erbakan Hocanın 
adına yakışır bir hale 
getireceklerine değinen 
Rektör Prof. Dr. Zorlu, 
“Öncelikle bölgede son-
ra Türkiye’de ardından 
da dünyada adından 
bahsedilir bir üniversite 
haline getirmek temel 

hedefimiz. Biz bunun için varız burada. 
Ekip olarak bunun için varız. Bunun 
için gecemizi gündüzümüze katarak 

çalışacağız hep birlikte. Gerçekten 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan siyasi 
kimliğiyle tanınan, bilinen bir şahsiyet 
olmakla birlikte, aslında pek dikkate 
alınmayan, belki ikinci planda kalan 
müthiş ve donanımlı ve dünya çapında 
bir bilim adamı. Hocamızın bu özelliği-
ni ön plana çıkarmaya çalışacağız. Ça-
lışmalarımız devam ediyor. Hocamızla 
ilgili bir müze kurma çalışmamız var. 
İnşallah bunu da en kısa süre içerisin-
de hayata geçirmeyi düşünüyoruz” 
cümleleriyle, Erbakan Hoca’nın siyasi 
kimliğinin yanında dünyaca tanınmış 
bir bilim adamı olduğunu vurgula-
mıştı. Yine bu cümlelerin devamında 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin 
en az Prof. Dr. Necmettin Erbakan Ho-

ca’nın ismi kadar dünyada tanınır hale 
gelmesini sağlamak için çaba har-
cayacaklarını söylemişti. Bu söylem, 
hedefin ne kadar büyük olduğunu, çı-
tanın ne kadar yükseğe koyulduğunu 
gözler önüne seriyor. Rektör hocanın 
bu açıklaması Necmettin Erbakan sev-
dalılarını  ve NEÜ akademisyenleri ve 
öğrencilerini heyecanlandırdı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu 
hocanın ve ekibinin Necmettin Erba-
kan isimine sahip çıkması ve sahiplen-
mesi oldukça güzel ve anlamlı. Sayın 
rektörümüz Prof. Dr. Cem Zorlu ve 
kurmaylarına çalışmalarında başarılar 
dilerim. Rabbim yar ve yardımcıları 
olsun.

CEM HOCA, ERBAKAN HOCA’NIN HAKKINI VERECEK

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Başkan Özgüven’i 
duygulandıran ziyaret

Ereğli Engelsiz Yarınlar Der-
neği Başkanı, yönetimi ve engelli 
vatandaşlar Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’i makamında ziyaret 
ederek verdiği desteklerden dolayı 
teşekkür ettiler. Duygulu anların 
yaşandığı ziyarette Başkan Özgü-
ven’e çiçek takdiminde bulundu-
lar.

“Başkanımıza yürekten te-
şekkür ediyoruz” diyen Engelsiz 
Yarınlar Derneği Başkanı Songül 
Vural, “Sayın Belediye Başkanımız 
göreve geldiği ilk andan beri der-
neğimize ve engelli bireylerimize 
çok kıymetli destekler vermiştir. 
Her zaman yanımızda oldular ve 
her türlü talebimize karşılık vere-
rek engelli bireylerimizin kişisel 
gelişimlerine, topluma kazandı-
rılmalarında öncü oldular. En-
gelli bireylerimize baba, ağabey, 
kardeşleri gibi yaklaşarak onların 
da büyük sevgilerini kazandılar. 
Tüm destekleri için teşekkür et-
mek amacıyla Başkanımızı ziyaret 
etmek istedik. Her zaman oldu-
ğu gibi bizi kırmayarak bu duygu 
dolu anları bizlere yaşattığı için ve 
duyarlı bir şekilde her zaman ya-
nımızda oldukları için kendilerine 
derneğim ve engelli bireylerimiz 
adına yürekten teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.

Duygularını ifade eden Öz-
güven, “Öncelikle bu nazik zi-
yaretleri için Engelsiz Yarınlar 
Derneği Başkanımıza, yönetimine 
ve engelli bireylerimize teşekkür 
ediyorum. Engelsiz Yarınlar Der-
neğimiz gerçekten çok değerli 
ve kıymetli bir görevi ifa ediyor. 
Engelli bireylerimizin kişisel geli-
şimlerinde ve topluma kazandırıl-
malarında özverili bir şekilde ça-
lışmalar yürütüyorlar. Bu önemli 
ve kıymetli çalışmalarında onlara 
destek olabiliyorsak ne mutlu 
bize. Bizler şehrimize kalıcı hiz-
metler yapmanın yanı sıra sosyal 
belediyecilik kapsamında hizmet-
ler yürütmeye gayret gösteriyor 
ve çok önemsiyoruz. Bu anlam-
da defalarca belirttiğimiz gibi her 
bireyin birer engelli adayı olduğu 
bilinciyle bu özel bireylerimize eli-
mizden geldiğince destek olmaya 
çalışıyoruz. Allah(cc) rızası gözete-
rek yaptığımız bu hizmetlerimizin 
onlardan takdir görmesi bizleri 
daha da mutlu ediyor, duygulan-
dırıyor. Onların gönülden sevgi-
leri bizim için her şeyden daha 
önemli ve değerlidir. Bir kez daha 
ziyaretleri için teşekkür ediyor, 
her zaman yanlarında olduğumu-
zu belirtmek istiyorum” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Termal, 
Mart’ta hizmette

Seydişehir’de yapımı süren 
termal tesislerin inşaat çalışmala-
rında sona yaklaşıldı. Seydişehir 
Belediyesinin Ketirağılları bölge-
sinde yaptırdığı ve inşaat çalış-
malarında sona yaklaşılan, 13 bin 
metrekarelik alan üzerine kurulu 
Termal Sosyal Tesisler içerisinde, 
2 adet yüzme havuzu, saunası, ha-
mamı, su buharı, fitnes salonu, kür 
odaları, seyir terasları bulunuyor. 

Konu hakkında gazetecilere 
bilgi veren Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, Belediye Sosyal Termal 
Tesislerin mart ayı içerisinde ta-
mamlanacağı ifade ederek, YİKOP 
tarafından projeye 1 milyon 75 bin 
lira ödenek sağlandığını belirterek 
şunları söyledi: “Sağlanan bu öde-
nek Termal Sosyal Tesisin tamam-
lanma aşamasında kullanılacak. 

Bu ödeneğin sağlanmasında yar-
dımları olan Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak ve AK Parti Konya 
Milletvekili Ziya Altunyaldız’a des-
tekleri için teşekkür ederim.” 

Başkan Tutal, termal tesislerin, 
inşaat alanının fiziki olarak yüzde 
doksan oranında tamamlandığını, 
elektrik trafosu gibi eksikliklerin gi-
derilmesinin ardından işletmenin 
çevre düzenlemesi tamamlanarak 
mart ayında hizmete gireceğini be-
lirtti. Tutal ayrıca, valilikten terma-
le sağlanan ödeneğin yanı sıra Ke-
tenli Mahallesi’nde bulunan sağlık 
evi için 80 bin, Ortakaraören Şerife 
Hasan Hüseyin Kocaman ilkokulu 
için 90 bin, İmam Hatip Lisesi için 
6 bin 800 lira ödenek sağlandığını 
sözlerine ekledi.
n AA

Güneysınır halkıyla buluşan AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ülkemizi geleceğe hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi

‘Gelecek için geceyi
gündüze katıyoruz’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı; Güney-
sınır Belediye Başkanı İsmail Özcan, 
Güneysınır Belediye Başkan Adayı 
Ahmet Demir, AK Parti Güneysınır 
İlçe Başkanı Mehmet Kahraman ve 
MHP Güneysınır İlçe Başkanı Yüksel 
Koyun ile birlikte Güneysınır’da va-
tandaşlarla buluştu. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı ile birlikte ilçe 
ziyaretlerini sürdürüyor. Güneysınır 
Kültür Merkezi’nde partililerle bir 
araya gelen Başkan Altay, Güneysı-
nırlıların her seçim döneminde AK 
Parti’ye çok yoğun destek verdiğini 
belirterek, “Hayırlı bir yola çıktık. Biz 
birer dava insanıyız. Sayın Cumhur-
başkanımızın liderliğinde ülkemizi 
geleceğe hazırlamak için gece-gün-
düz demeden koşturuyoruz. Şimdi 
yeni bir dönemin başlangıcındayız. 
Burada mevcut belediye başkanı-
mız var, belediye başkan adayımız 
var. Bizden önce görev yapanlar var. 
Şimdi biz varız. Ama hepimizin or-
tak anlayışı halka hizmet hakka hiz-
mettir. Bunun için çalışıyoruz bunun 
için gayret ediyoruz” dedi. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN GÜNEYSINIR’A 
45 MİLYON LİRA YATIRIM 

1990’lı yıllara atıfta bulunan 
Başkan Altay, Belediyeciliği Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’dan öğrendiklerini ifade ederek, 
“2014 yılında yeni bir atılım dönemi 
başladı ve Yeni Büyükşehir Yasa-
sı çıktı. O zaman biz meydanlarda 
yeni Büyükşehir Yasası’nın ne ka-
dar önemli olduğunu, ne yenilikler 
getirdiğini, özellikle merkezin dışın-
daki ilçelerimizde ne kadar önemli 
yatırımların geleceğini anlatıyorduk. 
Muhalefet de meydanlarda Büyük-
şehir Yasası’nın uygulanamaya-
cağını, özellikle de Konya’da asla 
uygulanamayacağını söylüyorlardı. 
Aradan 5 yıl geçti. Büyükşehir Be-
lediyesi olarak Güneysınırımız’a tam 
46 milyon liralık yatırım gerçekleş-
tirdik. Bunun içinde prestij caddeler, 

şu anda içinde bulunduğumuz bina 
olan Şehir Konağı, kültür merkezi, 
yeni pazar yeri, alt yapı hizmetleri 
dahil. Ama yetmez. Şimdi yeni şey-
ler söylemek lazım. Yeni başarı hika-
yeleri oluşturmak lazım. Bunun için 
buradayız” diye konuştu. 

‘CUMHUR İTTİFAKI İLE ÜLKEMİZ 
İÇİN GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRDİK’

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Cumhur İttifakıyla daha güçlü 
bir Türkiye’nin kapılarının aralana-
cağını kaydederek başladığı konuş-
masına, “Yakaladığı tüm sinerjiyi 
ülkenin sıçraması için kullanacak, 
Türkiye üzerinde hain emelleri 

olanlara fırsat vermeyecek bir bir-
liktelik geçtiğimiz genel seçimlerde 
yol buldu ve başarıya ulaştı. Yerel 
seçimlerde de Cumhur İttifakımızın 
devamı niteliğinde liderlerimiz kara-
rını verdiler. 31 ilçemizde tek adayla 
bu seçimleri yürütme kararı aldılar. 
26 ilçede AK Parti, 5 ilçede de MHP 
adaylarıyla bu seçime hazırlanıyo-
ruz. Büyükşehirde de Uğur İbrahim 
Altay kardeşimiz bu ittifakın adayı. 
Ona sahip çıkacağınıza olan inancım 
tam” ifadelerini kullandı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Altay’a hizmetlerinden do-
layı teşekkür eden Angı, “5 yıldır, 

gece gündüz demeden koşturmuş 
bir belediye başkanımız var, tüm 
meclis üyeleriyle beraber. Güney-
sınırımızın bir sorunu olduğunda 
bunu nasıl çözebiliriz, kendi im-
kanları yetmediği yerlerde Büyük-
şehirle bunu nasıl yürütürüz, kamu 
kaynaklarıyla yapılacaksa bakanlık-
larımızın yürüteceği projelerse bu-
nun neresinden destek veririz diye 
çaba sarf ettiler. Çok güzel işler 
yaptılar. Allah onlardan razı olsun” 
ifadelerini kullandı. 

‘AK PARTİ ÇALINMADIK 
KAPI, DOKUNMADIK GÖNÜL 

BIRAKMAYACAK’
Güneysınır Belediye Başkanı İs-

mail Özcan, Türkiye’de belediyecilik 
denilince, hizmet denilince akla ilk 
AK Parti belediyeciliğinin geldiğini 
vurgulayarak, Büyükşehir Yasa-
sı’nın en başarılı uygulayıcısının da 
Konya Büyükşehir Belediyesi oldu-
ğuna dikkat çekti. AK Parti İlçe Baş-
kanı Mehmet Kahraman da 31 Mart 
mahalli seçimlerinde AK Parti’ye en 
yüksek oyun Güneysınır’dan çıkma-
sı için sıkılmadık el, çalınmadık kapı, 
dokunmadık gönül bırakmayacakla-
rını dile getirdi. 

Kendilerine tevdi edilen görevi 
en iyi şekilde yerine getirmeye aday 
olduğunu söyleyen Güneysınır Be-
lediye Başkan Adayı Ahmet Demir 
ise, “Cumhurbaşkanımızın koydu-
ğu gönül belediyeciliği vizyonuyla 
hemşerilerimizle gönül koridoru 
oluşturarak Türkiye ve Konya reko-
ru kırmak suretiyle 18 mahallemiz-
de çalışacağız, gayret göstereceğiz” 
şeklinde konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı; Güney-
sınır Belediye Başkanı İsmail Özcan, 
Güneysınır Belediye Başkan Adayı 
Ahmet Demir, AK Parti Güneysınır 
İlçe Başkanı Mehmet Kahraman ve 
MHP Güneysınır İlçe Başkanı Yüksel 
Koyun ile birlikte Güneysınır’da es-
nafları ziyaret ederek vatandaşlarla 
istişarelerde bulundu.
n İHA
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Geleneksel Uğurlu Hamleler 
Satranç Turnuvası sona erdi

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Tem-
silciliği faaliyet takviminde yer alan Geleneksel Uğurlu 
Hamleler Satranç Turnuvası 09-10 Şubat 2019 tarihle-
rinde yapıldı. Geleneksel Uğurlu Hamleler Satranç Tur-
nuvası’nda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu; 7 
Yaş Genelde; 1. Kerem Duksal, 2.Ebubekir Evrim Aktaş, 
3. Betül Gökçepınar. 7 Yaş Kızlarda; 1. Zümra Karatürk, 
2.Ümmüye Selin Göncü, 3.Ekin Daldal. 10 Yaş Genel; 
1.Burak Duksal, 2.Tibet Ceran, 3.Mehmet Efe Kurşunlu. 
10 Yaş Kızlarda; 1.Ezgi Tekin, 2.Özge Akın, 3.Habibe Esin 
Göncü. 12 Yaş Genelde; 1. Ahmet Servet Ercan, 2.Ferda 
Tufan,, 3.Efe Çoban. 12 Yaş Kızlarda; 1.Sevdenur Tufan, 
2.Nisa Nur Özkaya, 3.Sümeyye Dönmez. 14 Yaş Genel-
de; 1.Yaşar Efe Kayan, 2.Ömer Beyazıt Malğaç, 3.Alper 
Ünsal. 14 Yaş Kızlarda; 1.Ece Atalay, 2.Ceyda Tekin, 
3.Elif Yanar. n SPOR SERVİSİ

Milli takıma 
Konyaspor damgası!

Atiker Konyaspor’un U14 takımından 9 futbolcu Riva 
Milli Takımlar Hasan Doğan Tesisleri’nde düzenlenen 
organizasyonda forma giydi. Genç Milli Takımlar tara-
fından yapılan ve 2005 doğumlu oyuncuları kapsayan 14 
yaş altı seçmelerinin ikinci etabına Atiker Konyaspor Fut-
bol Akademisi damga vurdu. İstanbul karması ile Ankara 
Karması arasında dün oynanan ve Ankara Karması’nın 
2-0 kazandığı müsabakada golleri Konyasporlu oyuncu 
Mevlana Halis Erdoğdu kaydetti.  

U14 Milli takım seçmelerine Atiker Konyaspor’dan 
Enes Erol, Arda ahan, Mevlana Halis Erdoğdu, Furkan 
Başak, Batuhan Bayer, Ozan Özsen, Emre Kutlu, Ali Mert 
Yeni ve Buğra Yıldırım davet edilmişti. n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar U14’te şampiyonluk istiyor
Konya U14 Ligi’nde Meram Kara 

Kartallar Konyaspor’un pilot takımı 
Anadolu Selçukspor’un U14 takımını 
muhteşem bir geri dönüşe imza ata-
rak 3-2 mağlup etti ve liderlik koltuğu-
na oturdu.

4 MAÇI KAYIPSIZ 
GEÇMEK İSTİYOR

Altyapı gruplarında yakaladığı 
başarılarla adından söz ettiren Me-
ram Kara Kartallar, U14’te adım adım 
grup şampiyonluğuna ilerliyor. U14 
Ligi’nde geçtiğimiz hafta sonu Anado-
lu Selçukspor ile karşılaşan siyah-be-
yazlılar 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 
kazanarak liderlik koltuğuna oturdu. 
Meram Kara Kartallar kalan 4 haftayı 
da kayıpsız kapatarak grup şampiyon-
luğunu elde etmek istiyor. 

OYUNCULARIMA 
GÜVENİYORUM

Meram Kara Kartallar U14 antre-
nörü Mücahit Umut yaptığı açıklama-
da, “Konya’nın profesyonel liglerdeki 
temsilcilerinden bir tanesi karşısında 
2-0 geriye düştükten sonra kazanmak 
bizim adımıza önemli. Bu bana göre 
önemli bir başarıdır. Oyuncu arkadaş-
lar üstün bir mücadele örneği göste-
rerek gönül verdikleri takımları adına 
muhteşem bir galibiyet aldı. Bizim he-
defimiz sırasıyla grup, il, bölge ve Tür-
kiye şampiyonluğudur. Anadolu Sel-
çukspor karşısında kazandık ancak bu 
bizim için başarı değildir. Kalan 4 haf-
tada mağlubiyetsiz yolumuza devam 
ederek, hedeflerimize tek tek ulaşıp 
markalaşmış Meram Kara Kartallar 
ismini öne çıkarmak istiyoruz. Oyuncu 
grubumuzun bunu başaracağına da 
inanıyorum” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Deplasmanda 
gibi oynuyoruz!

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 2. Başkan Okay Tınkır açıklamalarda 
bulundu. İç sahada oynanan maçlarda taraftar desteğine ihtiyaç duyduklarını dile getiren Tınkır, 

“Konya’da kendi evimizde değiliz sanki dışarıdan misafir takım pozisyondayız” ifadelerini kullandı
Pilot takım Konya Anadolu Sel-

çukspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son 
olarak Sivas Belediye Spor ile kendi 
sahasında 2-2 berabere kaldı. Bu sonuç 
ile puanını 22’ye yükselten temsilcimiz 
21.haftayı 14.sırada kapattı. 

Konya Anadolu Selçukspor’da 2. 
Başkan Okay Tınkır, yaptığı açıklamada 
iç sahada maçlarında Konyalı futbolse-
verlere destek çağırında bulunurken, ya-
pılan hakem hatalarının da bir an önce 
son bulmasını istedi.

BİZİ YALNIZ BIRAKMASINLAR
Yaptığı açıklamada ilk olarak Kon-

yalılara seslenen Konya Anadolu Sel-
çukspor 2. Başkanı Okay Tınkır, taraftar 
desteği isterken, “Burada en büyük ta-
lihsizliğimiz taraftarımızın olmaması. 
Maalesef bunu üzülerek söylüyorum. Biz 
burada Konya’da kendi evimizde değiliz 
sanki dışarıdan misafir takım pozisyon-
dayız. 

Özellikle Konyalı futbolseverlere bu-
radan seslenmek istiyorum. Bizi yalnız 
bırakmasınlar. Unutmamalıyız ki Kon-
yaspor’umuzun pilot takımı burası. Bizi 
ne kadar desteklerlerse, bizim enerjimiz 
ne kadar yüksek olursa, biz de inşallah 
yukarılara doğru o kadar hızlı tırmanırız” 
ifadelerini kullandı.

EKSİKLERİ TAMAMLAMALIYIZ
İyi futbol yetiştirmek ve Konyaspor’a 

altyapı olmak için çalışmaya devam 
edeceklerini de dile getiren Okay Tınkır, 
“Burada biz futbolun güzel yanını sergi-
lemeye çalışıyoruz. 

Bir kolej takımı havasında ekibimiz, 
yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ile 
birlikte Atiker Konyaspor’umuza iyi fut-
bolcular yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun 
için çok çalışmaya devam edeceğiz. İç 
sahada oynadığımız son iki maçta geri-
ye düşmemize rağmen takımımız reak-
siyon gösterdi ve maçı çevirdi. Sahada 
her şeyi yapabilecek gücümüz olduğunu 
biliyoruz. Ama eksik olan yanlarımızın 
tamamlanması gerekiyor” dedi.
KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM EDECEĞİZ

Zonguldak Kömürspor ile oynanacak 

olan maçtan iyi bir sonuç ile dönerek 
çıkışa devam edecekierni de belirten 
Tınkır, “Zaman zaman hakem arkadaş-
larımızın farklı etkiler altında kalarak 
verdiği hatalı kararlar puan kayıplarımı-
za neden oluyor. Bunun önüne geçebil-
mek için tribün gücümüzü doğru kullan-
mamız gerekli. 

Şimdi hafta sonunda deplasmanda 
oynayacağımız Zonguldak Kömürspor 
karşılaşması için hazırlanacağız. Bu 
deplasmandan alacağımız puanlar ile 
kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sezon sonunda takımımızın ligi en 
iyi yerde bitireceğinden endişemiz yok. 
Ayrıca genç futbolcularımızın da geli-
şimlerini tamamlayarak Konyaspor için 
hazır birer futbolcu olmaları en büyük 
beklentimiz” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 
n SPOR SERVİSİ

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
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TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Meramlı halterciler Dubai’den 5 madalya ile döndü 
Dubai’de düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Ku-

pası Meram Belediyesporlu haltercilerin büyük başarıları-
na sahne oldu. Kupadan ikisi Dünya Şampiyonluğu olmak 
üzere beş madalya ile dönen sporcuları tebrik eden Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, “Meram’da, hem spor hem 
de engelliler için yaptığımız yatırımların meyvelerini top-
luyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.  

39 ÜLKEDEN 220 SPORCU KATILDI
Meram Belediyesporlu halterciler, Dubai’de düzen-

lenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası’nda iki Dünya 
Şampiyonluğu bir ikincilik ve bir üçüncülük kazandı. Du-
bai’de 39 ülkeden 220 sporcunun katılımıyla gerçekleşti-
rilen organizasyonda, Nazmiye Muslu Muratlı 100 kiloluk 
kaldırışıyla 45 kiloda altın madalya almaya hak kazandı. 
Sibel Çam 73 kg’da 115 kiloluk kaldırışı ile şampiyona 
ikincisi olurken, Yasemin Ceylan 61 kg’da 100 kilo, Besra 
Duman ise 55 kg’da 110 kiloluk kaldırışıyla üçüncü olarak 
bronz madalya kazandılar. Besra Duman’ın elde ettiği de-
rece gençler kategorisinde de geçerli sayıldı. Bu sebeple, 
18 yaşındaki milli sporcu, 110 kiloluk derecesi ile gençler 
kategorisinde altın madalyaya uzandı. 

“SPORCULARIMIZIN HER GÜN BAŞKA 
BİR BAŞARISI İLE GURURLANIYORUZ” 

Uluslararası Şampiyonada aldıkları madalyalarla Me-
ram’ın gururu olan haltercileri tebrik eden Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, “Dubai’de düzenlenen 10. Fazza 
Para Halter Dünya Kupası’nda ikisi Dünya Şampiyonluğu 
olmak üzere toplam 5 madalya kazanan sporcularımızı ve 
onların yetişmelerinde büyük emekleri olan antrenörlerini 
canı gönülden tebrik ediyorum.  Meram Belediyesporlu 
sporcularımız son dönemde üst üste önemli başarılar aldı. 
Tüm Meram, böylesine önemli bir Uluslararası turnuvada 
alınan madalyalardan büyük gurur duydu. Bize bu gururu 
yaşatan sporcularımızın başarılarının artarak devam etme-
sini ümit ediyorum. Meram Belediyesi’nin yatırımlarında 
hem spor hem de bedensel engelliler özel birer alan oldu. 
Gençleri spora özendirmek ve engellileri hayata yeniden 
kazandırmak için onlarca proje ürettik. Bu sportif başarılar 
bizim her iki alanda da doğru adımlar attığımızın göster-
geleri olması sebebiyle bizim için özel anlamlar taşıyor” 
diye konuştu. 
n SPOR SERVİSİ



Petar Filipovic: İyi 
performans sergiliyoruz 

Atiker Konyaspor’un deneyimli savunma oyuncusu Petar Filipovic 6 maçtır kaybetmediklerini ve iyi 
bir performans ortaya koyduklarını söyledi. Fenerbahçe maçının zor olacağını belirten Filipovic, İyi 

performanslarını Fenerbahçe deplasmanında devam ettirerek kazanmak istediklerini ifade etti

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları 
sürüyor. Dün saat 15.00’te yapılan antren-
man öncesinde gazetecilere açıklamalarda 
bulunan deneyimli stoper Petar Filipovic 6 
maçtır kaybetmediklerini ve bu seriyi Fe-
nerbahçe karşısında da sürdürmek istedik-
lerini söyledi. 

HAKEMİN VERDİĞİ 
KARAR DOĞRU DEĞİLDİ

Evkur Yeni Malatyaspor maçını de-
ğerlendiren Petar Filipovic, “Evkur Yeni 
Malatyaspor ile çok zorlu bir maç oynadık. 

Özellikle savunma anlamında iyi oynadı-
ğımızı düşünüyorum. Çok fazla net fırsat 
vermedik. Onlar da kompakt bir futbol oy-
nadılar. Zor oldu. Maçın sonucuna hakem 
kararlarının da etki ettiğine inanıyorum. 
Verdiği karar çok doğru değildi. 

Son dakikada gelişen pozisyonda eline 
çarpmasaydı sonuç daha farklı olabilir, top 
ceza alanında kalıp gol bile olabilirdi. An-
cak penaltı kararı çıkmadı. Biz yolumuza 
bakacağız. Başarılı bir takımız ve bu başa-
rının da devam edeceğini düşünüyorum” 
dedi.

İYİ PERFORMANS SERGİLİYORUZ
Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe ma-

çına da değinen Petar, “Fenerbahçe Süper 
Lig’in en iyi ekiplerinden birisi. Sezona iyi 
başlamadılar ancak önemli bir çıkış için-
deler. Son Zenit maçında da iyi bir perfor-
mans sergilediler. Öbür taraftan biz de son 
6 maçımızı kaybetmedik. İyi performans 
sergiliyoruz. Bu performansımızı bu maçta 
da sürdürerek, puan ya da puanlar almak 
istiyoruz” diye konuştu.

KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM
Geçen sezon yaşadığı sakatlıktan sonra 

uzun süre sahalardan uzak kalan Petar Fili-
povic fiziksel durumunu da değerlendirdi. 
Kendini iyi hissettiğini söyleyen Filipovic, 
“Geçen sezon çok ağır bir sakatlık yaşadım. 
Kariyerimin ilk ciddi sakatlığıydı. Ağır bir 
operasyon geçirdikten sonra çok zorlu ve kar-
maşık bir süreç yaşadım. Bu süreci atlattım. 
Şu anda fiziksel olarak kendimi iyi hissediyo-
rum. Sakatlığın fiziksel ve ruhsal yaralarını 
sarmış durumdayım. Umarım bir daha böyle 
bir sakatlık yaşamam. Konyaspor’a sağlıklı 
bir şekilde hizmet etmeye devam ederim” 
ifadelerini kullandı.   n SPOR SERVİSİ

Kritik maçın 
hakemi Fırat Aydınus
Spor Toto Süper Lig’in 22. Haftasında Cumartesi günü 

saat 19.00’da deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak 
Atiker Konyaspor’un zorlu maçının hakemi açıklandı. Kritik 
mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus’un yardım-
cılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yaparken maçın 
dördüncü hakemi Arda Kardeşler. 

Spor Toto Süper Lig’de 22. hafta maçlarını yönetecek 
hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez 
Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 22. 
hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 20.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş: Cüneyt 
Çakır

16 Şubat Cumartesi: 13.30 Akhisarspor-MKE Ankara-
gücü: Halis Özkahya, 16.00 Bursaspor-Çaykur Rizespor: 
Halil Umut Meler, 19.00 Fenerbahçe-Atiker Konyaspor: 
Fırat Aydınus

17 Şubat Pazar: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor-Demir Grup Sivasspor: Bülent Yıldırım, 16.00 İs-
tikbal Mobilya Kayserispor-Göztepe: Serkan Tokat, 16.00 
Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor: Suat Arslanboğa, 19.00 
Kasımpaşa-Galatasaray:Ali Palabıyık

18 Şubat Pazartesi: 20.00 Antalyaspor-Medipol Ba-
şakşehir: Mete Kalkavan  n AA

Fenerbahçe de 
hazırlıklara başladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 16 
Şubat Cumartesi günü sahasında Atiker Konyaspor ile oy-
nayacağı maçın hazırlıklarına başladı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden alınan bilgi-
ye göre teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbah-
çe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, 
UEFA Avrupa Ligi’ndeki Zenit maçında ilk 11’de sahaya 
çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. 

Diğer oyuncular salonda gerçekleştirilen egzersiz ha-
reketlerinin ardından sahaya geçerken antrenman; koşu, 
ısınma ve koordinasyon hareketleriyle sürdü.

21 yaş altı takımın katılımıyla yapılan hücum ve de-
fans organizasyonlarıyla devam eden antrenman, bireysel 
çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, Atiker Konyaspor maçı hazırlıklarını 
bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.  n AA

Yılmaz: Hakemleri veya VAR’ı konuşmak istemiyoruz
Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Celalettin Yıl-

maz, Fenerbahçe ile oynayacakları maç sonrası hakem-
ler ve VAR sisteminden söz edilmesini istemediklerini 
söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında cumartesi 
günü Kadıköy’de karşılaşacakları Fenerbahçe maçı ile 
ilgili açıklamada bulunan Atiker Konyaspor Başkan Yar-
dımcısı Celalettin Yılmaz, maçtan sonra sadece güzel 
futbolun, güzel ortamın, oyuncuların ortaya koyduğu 
mücadelenin konuşulmasını arzu ettiklerini dile getire-
rek, “Şunu samimiyetimle söylüyorum, hafta sonunda 
Fenerbahçe ile oynayacağımız maçtan sonra Konyaspor 
Kulübü olarak, hakemlerle ve VAR sistemi ile ilgili, hem 
de skor ne olursa olsun konuşmak istemiyoruz. Çünkü 
hakemleri ve VAR sistemini konuşmak, futbol ailesine 
büyük zararlar veriyor, futbolun marka değerini aşağıla-
ra çekiyor. Hakemlik müessesine olan saygımızı, ama 
önce güvenimizi sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. 
Bunun için de hakemlerimiz kuralları uyguladıkları za-
man ortaya çok keyif veren oyun çıkıyor. Oynayan da, 
seyreden de bu oyundan keyif alıyor. Kurallar harfiyen 
uygulanırsa ve bütün oyuncular ve kulüpler de sonu-
ca bakmadan buna riayet ederse, hem futbolumuzun 

marka değeri yükselir, hem de hakemlik müessesesi, 
gelenin vurduğu, gidenin vurduğu evin cümle kapısı ko-
numundan kurtulur” şeklinde konuştu. 

“PUAN ALMAK İÇİN GİDECEĞİZ” 
Fenerbahçe maçına rövanşı almak için gidecekleri-

ni belirten Celalettin Yılmaz, “İlk yarının 4. haftasında 
sahamız ve seyircimiz önünde 1-0 yenildiğimiz Fe-
nerbahçe’den rövanşı alarak, yukarılara tırmanışımızı 
sürdüreceğiz. Sadece bizim için değil, karşı taraf için 
de kolay maç olmayacak. 3 skorlu bir maç olacağını 
düşünüyorum. Ama gönlüm kazanmamızdan yana. Sa-
haya kazanmak için çıkacağız. Fenerbahçe çok zorlu bir 
Avrupa maçı oynadı ve kazandı. Bizimle oynayacakları 
maç öncesi fiziksel bir yıpranmaları olabilir ama moral 
olarak en üst seviyedeler. Fenerbahçe’nin durumu bizi 
çok fazla ilgilendirmiyor. Biz kendi işimize bakıyoruz. 
Malatyaspor maçını unuttuk ve tamamen Fenerbahçe 
maçına odaklandık. Şunu da belirtmekte yarar var, bizi 
yukarılara tırmanmak isteyen bir rakip ve oldukça zorlu 
bir atmosfer bekliyor. Aklımızdaki bütün olumsuz düşün-
celeri bir tarafa bırakıp, şehir olarak bu maça yoğunlaş-
malıyız. Kadıköy’den en iyi sonucu almamız gerekiyor 
ve bunu da başaracak güç bizde var” diye konuştu. n İHA

Erol Bulut’tan Aykut Kocaman’a sert cevap
Temsilcimiz Aitker Konyaspor ile 1-1 berabere ka-

lan Yeni Malatyaspor’da teknik direktör Erol Bulut, Aykut 
Kocaman’ın maç sonu açıklamalarına sert cevap verdi. 
Yeni Malatyaspor’un maç boyunca yerden kalkmama-
sını, sürekli Konyasporlu oyunculara kart aldırmaya ça-
lışmasını eleştiren Aykut Kocaman’a cevap veren Erol 
Bulut, “Puan kaybedince böyle konuşuluyor” dedi.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını 
yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor teknik direktörü Erol 
Bulut, ligde ikinci yarının daha zor ve çetin geçeceğini 
ifade ederek, “Geçmiş yıllara baktığınızda da bu aynı 
şekilde geçmiştir. Nitekim bu senede aynı şekilde ge-
çiyor. Hem kupada hem de ligde iyi yerlerde bitirmek 
istiyoruz. Kupada inşallah final olur, ligde de şuan ki 
konumumuzu korumaya çalışacağız. İnşallah bunu 
34.haftaya kadar yapabiliriz. Bunu yapabilecek kadro-
muzda var. Futbolcularımızı kupa olsun lig olsun değiş-
ken bir şekilde oynatmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar 
en iyi şekilde götürdük, bundan sonrada aynı şekilde 
götürmeye çalışacağız” diye konuştu.

“SAVUNMA VE HÜCUMDA İYİ 
İŞLER YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Bulut, oyun sistemlerine ilişkin, “Geçen seneki 
kadroyla bu seneki kadroya baktığınızda tamamen de-
ğişken bir futbolcu gurubu var. Tabi kendimizi geliştir-

meye çalışıyoruz. Geliştirirken, bir noktaya kadar ufak 
tefek sıkıntılar yaşayacaksınız ama biz o noktayı tam 
olarak yakalayamadık iyi anlamda, hücum anlamın-
da. Bunu her hafta geliştirmeye çalışıyoruz. Son 2-3 
maçımızda da hücum ve savunma anlamında gayet iyi 
oynadığımızı düşünüyorum. Sadece yakaladığımız po-
zisyonları biraz daha iyi değerlendirebiliriz. İnşallah bu 
haftaki maçta olur ve devam edeceğini düşünüyorum. 
Tüm futbolcularımız buna hazır ve her şeyin bilincin-
deler. Bu süreç tabii ki kolay değil. Bugünden yarına 
hiçbir şey değişmiyor. Bizim gelişimizden 14-15 aylık 
bir süreç oldu. Bu süreci her iki kulvarda hem savun-
ma hem de hücum anlamında en iyi şekilde yapmaya 
çalışıyoruz. Tabi ki kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 
Geliştirirken de ufak tefek sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz” 
şeklinde konuştu.

“PUANI MALATYASPOR KAYBETTİ”
Bulut, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Ko-

caman’ın 1-1 kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklama-
larına ilişkin şunları söyledi: “Aykut hoca belki kendi 
açısından haklı olabilir ama ben o görüşte değilim. 
Topun oyunda kalma süresi 61 dakika, bu bayağı uzun 
bir zaman. İkincisi yapılan faullere bakalım, verilmeyen 
kartlara bakalım. Bakıldığında daha az kart verildiğini 
düşünüyorum. 2-3 kart daha fazla olması gerektiğini 

düşünüyorum. Birincisi Jahovic’in Mina’ya yaptığı ha-
reket kesinlikle sarı kart. Kaval kemiğine gelen bir dar-
be var, hakem sarı kart göstermedi. Ondan sonra attığı 
penaltıdan sonra Fabien’in kolunu ısırdı, ikinci sarı 
karttan kırmızı kart olması gerekiyor. İssam’a yapılan 
faul, Milosevic eliyle dudağına vurdu, dudağı patladı. 
Orada da faul ve sarı kart olması gerekiyordu. Bunlar hiç 
verilmedi. Puan kaybettiğiniz zaman böyle sözlere baş-
vuruyorsunuz. Bence Konyaspor’un buna ihtiyacı yok. 
İyi futbol oynuyorlar, iyi takım, en iyisini yapmaya ça-
lışıyorlar. Burada bizim adımıza kaybedilen 2 puan var. 
Konyaspor’un 1 puan aldığından dolayı mutlu olması la-
zım. Puan kaybedildiyse, bunu Malatyaspor kaybetti.”

“SORUNLARI YARATAN KİŞİLER BİZİZ”
Bulut, sorunları futbolun içinde olan kişilerin ya-

rattığına vurgu yaparken, “Sistemle alakalı aslında 
sorunlar yokta sorunları yaratan kişiler biziz. O yüzden 
tabi ki VAR sisteminin daha adaletli olduğunu söylüyo-
ruz. Ama yine de ufak tefek hatalar oluyor. Bunu doğal 
karşılamamız lazım ama bazen de VAR sistemine gidip, 
bakılması gerektiğini düşünüyorum. Konyaspor maçın-
da kazanılan bir penaltı vardı, onu da VAR’dan izlemiş 
olsalardı belki kararlarını değiştirebilirlerdi” yanıtını 
verdi. 
n DHA

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

