
Lokmanya, lokma tatlısını sevdiriyor KOMEK’ler akademiye dönüşecek
Genç girişimciler Cemal 
Kabar ve Umut Yasin Sırataş 
geleneksel lokma tatlısını 
sevdirebilmek için Lokmanya 
adı verilen bir işletme açtı. 
Ferhuniye Mah. Başarabey-
ler Sokakta hizmete açılan 
Lokmanya Konyalılardan tam 
not aldı. İşletmede lokma 
tatlısı ile orijinal Belçika çiko-
latası birleştirilerek ayrıcalıklı 
bir tat oluşturuyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ve Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş ile birlikte KOMEK 
Büyük Aymanas Kurs Merkezi 
ve Meram Aile sanat ve Eğitim 
Merkezi’ni ziyaret ederek kursi-
yerlerle görüştü. Başkan Altay, 
yeni dönemde KOMEK’lerin bir 
akademiye dönüştürülmesiyle ilgi-
li çalışma yürüttüklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Katil zanlısı 
yakalandı

Ağılları kuzu 
sesleri sardı

Türkiye’nin Varşova 
Büyükelçiliği, 
Erasmus eğitimi 
için bulunduğu 
Polonya’da 
öldürülen Konya 
Selçuk Üniversitesi 
öğrencisi Furkan 
Kocaman’ın 
katil zanlısının 
yakalandığını 
açıkladı. 
n SAYFA 6’DA

Orta Anadolu’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun 
olarak yapıldığı illerden Konya’da, üreticilerin ağılında 
kuzulama döneminin tatlı telaşı yaşanıyor. Yeni doğan 
kuzuların sesinin yükseldiği ağıllardaki bu hareketlilik 

bereket olarak yansıyor. n SAYFA 7’DE

03 ‘Akif, döneminin 
manevi önderiydi’ 06 Engelli vatandaşın 

büfesi soyuldu 11 Yetişkin olmadan
anne baba olunmaz

SUYLA GELEN BEREKET
BALIKÇIYI SEVİNDİRDİ

BAKIRCILIK MESLEĞİ
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Göle su geldi, balıkçı sevindi

Bakırcılar Odası 1 yılı değerlendirdi

Suğla Gölü havzası, bu yıl bölgenin aldığı yağışlarla birlikte 6 metreye 
yükselerek genişledi. Havzanın genişlemesi, gölde balıkçılık yapan 
köylülerin de yüzünü güldürdü. Suların yükselmesi, av yasağının 
öncesinde göle bereket de getirdi.

Konya Bakırcılar Esnaf Odası Başkanı İbrahim Işık ve yönetim kurulu 
üyeleri geride kalan 1 yıllık yönetim süreçlerini değerlendirdi. 
KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak’ın da katıldığı toplantıda 
Işık, üyelerin mesleki gelişimlerine ve sosyalleşmesine dönük 
faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Gençlerdeki ışık
güven veriyor’

En güçlü kadın
CEO’lar arasında

Talha Bayrakçı Gençlik 
Merkezi’nden hizmet alan 
gençlerle bir araya gelen Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Gençlerimizin 
gözlerindeki ışık geleceğe 
olan güvenimizi arttırıyor” dedi. 
Ziyarette Başkan Pekyatırmacı, 
öğrencilerden gelen istek ve 
önerileri de dinledi.  
n HABERİ SAYFA 5’TE

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Global’in Genel 
Müdürü Beril Koparal, en pres-
tijli ekonomi dergilerinden biri 
olan Ekonomist’in “ Türkiye’nin 
En Güçlü 50 Kadın CEO’su”  
listesinde yerini aldı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Yuva kuyruğu!
TOKİ ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından 3+1 ve 2+1 şeklinde yapılacak olan 

sosyal konutlar için ön kayıtların başlamasının ardından ilgili bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu 
TOKİ BÜYÜK 

SEVİNÇ UYANDIRDI
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, yeni 
döneme ilişkin seçim manifesto-
sunda dar gelirlilere konut müj-
desi vermişti. Konya’da büyük bir 
sevinç uyandıran proje hiç bek-
lemeden Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum ile Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay arasında imzalanan 
protokolle ete kemiğe bürünmüş, 
TOKİ başvuruları geçtiğimiz gün 
başlamıştı.

VATANDAŞ FIRSAT 
OLARAK GÖRÜYOR

Beyhekim Mahallesi’nde yapıla-
cak olan 1057 dairelik sosyal ko-
nut projesine Konyalıların ilgisi bir 
hayli yoğun oldu. 22 Mart’a kadar 
sürecek olan ön başvurulara uy-
gun koşulları sağlayan Konyalılar 
bir an önce başvurularını yapabil-
mek için sabahın ilk ışıkları ile bir-
likte ilgili banka şubelerinin önüne 
gelerek uzun kuyruklar oluşturu-
yor. Vatandaşlar bu projeyi ev sa-
hibi olmak için bir fırsat olarak gö-
rüyor.  n SAYFA 2’DE

100 ülkeden gelecekler 
Konya, dünyada bir marka haline gelen Tarım Fuarı için 
hazırlanıyor. 19-23 Mart tarihlerinde TÜYAP Konya Fuar 
Merkezi’nde yapılacak olan fuara ilişkin bilgi veren Genel 
Müdür İlhan Ersözlü, 5 günde 100 ülkeden 300 bin ziyaretçi 
beklediklerini söyledi.
2018 yılında yapılan Konya Tarım Fuarı’nda bin 9 adet ikili 
iş görüşmesi ile milyonlarca dolarlık iş hacmi gerçekleştiği-
ne dikkat çeken İlhan Ersözlü, “Bu yıl da ülke ekonomimize 
yeni ihracat bağlarının kurulduğu bir nokta olarak destekte 
bulunmayı hedefliyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

İlhan Ersözlü
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Geleneksel lokmayı modern şekilde Konyalıları buluşturmayı hedefleyen 
Lokmanya lokma tatlısına yeni bir boyut kazandırdı. Tadanlardan tam not alıyor

Konya’nın yeni 
tadı: Lokmanya

Genç girişimciler Cemal Kabar 
ve Umut Yasin Sırataş geleneksel 
lokma tatlısını sevdirebilmek için 
Lokmanya adı verilen bir işletme 
açtı. Ferhuniye Mah. Başarabey-
ler Sokakta hizmete açılan Lok-
manya Konyalılardan tam not aldı. 
İşletmede lokma tatlısı ile orijinal 
Belçika çikolatası birleştirilerek ay-
rıcalıklı bir tat oluşturuyor.

‘18 ÇEŞİT SÜSLEME İLE 
LOKMALARIMIZI SUNUYORUZ’
İşletme hakkında bilgi veren 

Lokmanya İşletme sahiplerinden 
Cemal Kabar geleneksel lokma 
tatlısını geleneksel bir tat getir-
diklerine dikkat çekerek, “Yıllar-
dan beri geleneksel hale gelen 
lokmamıza yeni bir nefes, yeni 
bir soluk getirdik. Kültürpark ci-
varında Konya’nın merkezinde 
hizmet sunuyoruz. Lokmalarımı-
zın en büyük özelliği hamurunun 

yağ çekmemesi , hamurumuzun 
çıtır olması ve şerbet olmaması. 
Lokmalarımız geleneksel lokma-
larımızdan daha hafiftir. Lokma-
larımızın üst süslemeleri Belçika 
çikolatası ile yapıyoruz.  Ürünleri-
miz oldukça kaliteli. Lokmamızın 
iç dolgusunda Bavyera kreması ya 
da çikolata kreması kullanıyoruz. 
Üst süslemeye ise Belçika çikola-
tası kullanıyoruz. Kullandığımız 
tüm ürünlerimiz çikolatasından 
kremasına en kaliteli ürünler. 
Buda geleneksel lokmamızı daha 
da güzelleştiriyor. Daha da güzel 
bir tat veriyor.  Lokmalarımızın üst 
süslemelerinde ise fındık, fıstık, 
ceviz, Antepfıstığı, çikolata süsle-
mesi, bonibon süslemesi oluyor.  
Lokmamız Konyalılar tarafından 
çok beğenildi. Lokmamızı deneyen 
müşterilerimiz tekrar gelerek lok-
mamızın tadına tekrar bakıyorlar. 

Müşterilerimiz iş yerimizin deko-
rundan da oldukça etkileniyor. 18 
çeşit süsleme yapıyoruz” ifadeleri-
ni kullandı. 

‘LOKMALARIMIZI SICAK SICAK 
MÜŞTERİLERİMİZE SUNUYORUZ’

lokmaları sıcak bir şekilde 
müşterilerine sunduklarını ifade 
eden Lokmanya İşletme sahip-
lerinden Cemal Kabar, “ 75 met-
rekare alanda müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Gündüz 12:00 
‘den gece 23:00 kadar Konyalıla-
ra Lokmalarımızı buluşturuyoruz.  
Lokmalarımızı sıcak sıcak müşte-
rilerimize sunuyoruz. Çikolatala-
rımızı da erimiş şekilde sıcak bir 
şekilde servis ediyoruz.  Lokma-
larımız tat olarak ağır değil. Tüm 
Konyalı hemşerilerimizin bu lez-
zeti tatmaya davet ediyoruz. Gele-
neksel lokmamızı modern şekilde 
sunarak unutturmuyoruz. Hem de 

modern hale getirmiş oluyoruz.  
İstanbul’da lokmayı bu şekilde ye-
miştim. Bu lezzetin Konyalılar da 
buluşması istediğim için işyerimizi 
açtık.  Lokma çeşitlerimizde 6 adet 
menümüz var. Menülerimiz 15 
TL’den başlıyor” şeklinde konuştu.

‘KONYALILARI  
İŞYERİMİZE BEKLİYORUZ’

Tüm Konyalıları işyerine bek-
lediklerini ifade eden Kabar, “Kon-
yamıza nezih ve güzel bir işletme 
kazandırdık.  Tüm Konyalı hem-
şerilerimizi Lokma tatlımıza yeni 
bir tat kazandırdığımız işyerimize 
bekliyoruz. Konyalıların açıldığı-
mız günden bu yana göstermiş 
oldukları ilgi ve alakadan olduk-
ça memnunuz. Bizleri açıldığımız 
günden bu yana yalnız bırakma-
yan Konyalı vatandaşlarımıza te-
şekkür ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beril Koparal, en güçlü 
kadın CEO’lar arasında

Minikler performanslarıyla
gönüllerin birincisi oldu

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Global’in Genel Mü-
dürü Beril Koparal, en prestijli eko-
nomi dergilerinden biri olan Eko-
nomist’in “ Türkiye’nin En Güçlü 
50 Kadın CEO’su”  listesinde yerini 
aldı. Bu yıl 7.’si düzenlenen araş-
tırmaya 3. kez seçilen Koparal, 
markanın 2018 yılından beri Ame-
rika’daki operasyonunu yürütüyor. 
Koparal listede yer almasıyla ilgili 

olarak “ Bu senede Türkiye’ye de-
ğer katan Ekonomist Dergisi’nin 
“Türkiye’nin En Güçlü 50 Kadın 
CEO’su ” araştırmasında yer alma-
nın mutluluğunu yaşıyorum. Gü-
nümüzde kadın çalışanların global 
markalarda söz sahibi olması ger-
çekten umut verici… Umarım bu 
rakam, günbegün daha da güçle-
nerek artmaya devam eder” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi Kreşi’nin 
minik öğrencileri İstiklal Marşını 
güzel okumak için yarıştılar. 12 
Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü 
programında Karatay Belediyesi 
kreşi öğrencileri ‘İstiklal Marşı’nı 
Güzel Okuma Yarışmasında’ bü-
yük heyecan yaşadılar. 12 Mart İs-
tiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıy-
la yapılan yarışma ile öğrencilerin 
geçmiş ile gelecek arasında tarihi, 
milli ve manevi köprü kurabilme-
leri, vatan, millet, bayrak sevgisi ve 
saygısını geliştirmeleri amaçlanan 
etkinlikte kreş öğrencileri tek tek 
İstiklal Marşını okudu. Yarışma so-
nunda dereceye giren öğrencilere 
hediye verildi. 

Çocukların sağlıklı fiziksel ve 
zihinsel gelişimini sağlamak için 
her imkanın yer aldığı Karatay Be-
lediyesi kreşi uzman eğitimcileri 
ile örnek bir çalışma performansı 
sergilediklerini ifade eden Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; programı hazırlayan öğ-

retmenlere teşekkür etti. Başkan 
Mehmet Hançerli, “İstiklal Marşı; 
Türk Milletinin yurt ve bayrak sev-
gisinin, özgür ve bağımsız yaşa-
ma tutkusundan ödün vermeden 
haksızlıklara karşı dimdik ayakta 
durarak yeniden var olma müca-
delesinin ölümsüzleştiği dizelerdir. 
Her okuduğumuzda bizi gururlan-
dıran İstiklal Marşı kurtuluş mü-
cadelemizin kazanıldığı dönemin 
şartlarını ve mücadelenin şiddetini 
anlatmaktadır. Burada şiir okuyan 
minik öğrencilerimizin hepsi bizim 
gönlümüzün birincisidir. Önemli 
olan bu ruhun yaşatılmasıdır. Öğ-
rencilerimize vatan, bayrak, mil-
let sevgisini aşılamak üzere bizler 
böyle bir etkinlik düzenledik. Bü-
tün öğrencilerimiz İstiklal Marşı’nı 
oldukça güzel bir şekilde okudular. 
İstiklal Marşı’nı okuyan tüm çocuk-
larımızı gönülden tebrik ediyorum. 
Bu vesileyle bu mücadeleyi dizele-
re döken Vatan Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’u rahmetle ve minnetle 
anıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

TOKİ ile Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan protokolün ardından sosyal konutlar için ön kayıtların başlamasının ardından ilgili bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu

Başvuru yapan mutlu ayrılıyor
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, yeni dö-
neme ilişkin seçim manifestosunu 
açıklarken, dar gelirli vatandaşların 
ev sahibi olabilmesi için uygun ko-
şullarda sosyal konut projesi yapıla-
cağını anlatmış, bu da Konya’da bü-
yük bir sevinç uyandırmıştı. Aradan 
kısa bir süre geçtikten sonra Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 
ile Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay arasında 
TOKİ yetkililerinin de katılımıyla 
protokol imzalanmış ve ardından 
başvurular birkaç gün önce ilana 
çıkılmıştı. 

SABAHIN İLK IŞIKLARIYLA 
BANKANIN YOLUNU TUTUYORLAR

Beyhekim Mahallesi’nde yapı-
lacak olan 2+1 ve 3+1 şeklindeki 
1057 dairelik sosyal konut projesi-
ne Konyalıların ilgisi bir hayli yoğun 
oldu. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ 
ile protokolü imzalanan 3+1 ve 
2+1 sosyal konutlar için ön kayıt-
ların başladığını söyledi. Kayıtlar 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
internet sitesi üzerinden alınıyor. 11 

Mart tarihinde başlayan ve 22 Mart 
tarihine kadar devam edecek olan 
ön başvurulara uygun koşulları sağ-
layan Konyalılar bir an önce başvu-
rularını yapabilmek için sabahın ilk 
ışıkları ile birlikte ilgili banka şubele-
rinin önüne gelerek uzun kuyruklar 
oluşturuyor. 

‘YA NASİP DEDİK, 
BAŞVURU İÇİN GELDİK’

Kendisinin bir evinin bulun-
madığını ve uzun zamandan beri 
banka kredisi çekmeden nasıl ev 

alabileceğini düşündüğünü belir-
ten Abdürrahim Göktürk, sabahın 
erken saatlerinde gelip, bankanın 
önünde sıraya girdiğini söyledi. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
TOKİ ile yaptığı anlaşmayı bir fır-
sat olarak gördüklerini dile getiren 
Göktürk, “Tabi fırsat olarak görü-
yoruz ama yapılacak olan konut 
sayısı ile yapılan başvuruyu kıyas-
ladığımız zaman arada bir uçurum 
olduğunu görebiliyoruz. İlk etapta 
1057 daire yapılacağını söyledikten 

sonra Başkanımız devamında yeni 
etapların yapılacağını duyurmuştu. 
Hakikaten Konya’nın bu alanda bir 
açığı varmış. Diğer yandan ödeme 
koşullarının daha cazip hale getiril-
mesi iyi olacaktır. Ya nasip dedik ve 
bize de çıkar umuduyla gelip başvu-
ru yapmak üzere sıraya girdik” diye 
konuştu. 
‘HAYALİMİZ BİR EV SAHİBİ OLMAK’

Bir ev sahibi olabilme hayali ve 
umuduyla ön başvuruyu yapmak 
için bankaya geldiğini söyleyen 

Emin Özdemir de, “Başkanımızın 
TOKİ ile ilgili açıklamasının ardın-
dan heyecanlandık. Bu proje, Konya 
için hakikaten ihtiyaç duyduğu bir 
hizmetti. Uzun zamandır bu proje-
nin hayalini kuruyorduk. Ev kira-
larının çok yüksek olduğu böylesi 
bir dönemde en azından başımızı 
sokacak bir evimiz olsun istiyorduk. 
Bizim gibi düşünen bütün hemşe-
rilerimiz de başvuru yapmak için 
bankaların yolunu tutmuş. Burada 
görüyorsunuz, ciddi bir yoğunluk 

var. İnşallah biz de bu vesileyle bir 
ev sahibi oluruz” dedi. 

GEÇ BİLE KALINDI
Sosyal konut projesinden ev sa-

hibi olabilmek için sıraya giren ve 
başvurusunu yapmış olmanın se-
vincini yaşayan Ümit Yeşilkaya ise, 
“Şükür, başvurumuzu yaptık. Tabi 
bu işin ilk aşaması. Kurada çıkar, 
çıkmaz bilemeyiz. Öncelikle Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür 
ediyorum. Uzun süredir bekliyor-
duk, geç bile kaldı diyebilirim. Sayı-
nın da daha fazla olması gerekiyor. 
Bin küsur daire yapılacak ama bu-
nun şu ana kadar 20 katı başvuru 
var. Taksitlerin de biraz yüksek ol-
duğunu düşünüyorum. Bu durum 
biraz zorlayacak. Ama ailemizden 
de destek alarak ödemelerini yap-
maya çalışacağız tabi bize çıkarsa. 
Yapılan hamle doğru ama eğer uy-
gunsa rakamlar bir daha gözden 
geçirilmeli. Kiracılığın ne kadar zor 
olduğunu kirada oturanlar bilir. Biz 
de bir umutla geldik” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
n EMİNE ÖZDEMİR
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‘Akif, döneminin manevi önderiydi’

İstiklâl Marşı’nın Kabulünün 98. Yıldönü-
mü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü et-
kinlikleri kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi 
Sultan Veled Salonunda 12 Mart 2019 tarihin-
de bir tören düzenlendi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ko-
ordinesinde Karatay Fen Lisesi öğretmen 
ve öğrencilerinin hazırladığı program, Okul 
Müdürü Hayrettin Çimen’in 
açış konuşması ile başladı. 
Konuşmasında, ilk defa Tür-
kiye Büyük Millet Meclisinin 
salonunda Hamdullah Suphi 
Bey tarafından okunan İstiklal 
Marşının kabulünün üzerin-
den 98 yıl geçtiğini vurgula-
yan Çimen, İstiklal Marşının 
yazılış sürecine de değindi.

Programda konuşan Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
da Osmanlı’nın son dönemle-
rinde vatanımızı işgal etmek 
isteyenlere karşı verilen milli 
mücadeleye değinerek ka-
dın-erkek hep birlikte büyük 

bir destan yazıldığını ifade etti. Milli Mücadele 
döneminde manevi önderlere ihtiyaç duyul-
duğunu belirten Vali Toprak, Mehmet Akif Er-
soy’un o sürecin manevi önderi olduğunu da 
söyledi. Vali Toprak, Mehmet Akif’in kaleme 
aldığı İstiklal Marşını “o, milletimindir”  diye-
rek Safahat’ına almadığını da vurgulayarak bu 
marşın her bir mısrasının ayrı bir anlam yük-

lü olduğunu sözlerine ekledi. 
Program, Karatay Fen Lisesi 
tarafından hazırlanan İstiklâl 
Marşının Kabulünün 98. Yıl-
dönümü ve Mehmet Akif Er-
soy’u Anma Programının icra 
edilmesiyle devam etti. Daha 
sonra il geneli yapılan İstiklal 
Marşı’nı Güzel Okuma Yarış-
masında Karatay, Meram ve 
Selçuklu ilçelerinde birinci olan 
öğrencilere Vali Toprak tara-
fından ödülleri takdim edildi. 
Programa Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak’ın yanı sıra il 
protokolünden geniş bir katı-
lım sağlandı. n HABER MERKEZİ

Konya, dünyada bir marka haline gelen Tarım Fuarı için hazırlanıyor. 19-23 Mart tarihlerinde TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde 
yapılacak olan fuara ilişkin bilgi veren Genel Müdür İlhan Ersözlü, 5 günde 100 ülkeden 300 bin ziyaretçi beklediklerini söyledi

Hedef 300 bin ziyaretçi!
TÜYAP Konya Fuarcılık tara-

fından düzenlenen 17’nci Tarım, 
Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla 
Teknolojileri Fuarı, 19-23 Mart’ta 
Konya Ticaret Odası-TÜYAP Kon-
ya Uluslararası Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. Konuyla ilgili dü-
zenlenen basın toplantısına TÜYAP 
Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel 
Müdürü İlhan Ersözlü, TARMAKBİR 
Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, 
Konya Ticaret Odası Yönetim Kuru-
lu Üyesi Ramazan Erkuş, Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü Müdür 
Yardımcısı Mehmet Tugay ile basın 
mensupları katıldı.

‘TARIM FUARI ÜRETİCİ VE 
ÇİFTÇİLERİMİZİN BULUŞMA 

NOKTASI OLACAK’
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-

metleri Genel Müdürü İlhan Er-
sözlü, 17. Konya Tarım Fuarı’nın 
19 Mart’ta kapılarını ziyaretçilere 
açacağını söyledi. Fuar kapsamında 
Türk tarım sektörünün Konya’da 
buluşacağını belirten İlhan Ersözlü, 
“Bir yılı aşkın süredir devam eden 
satış ve pazarlama faaliyetleri sonra-
sında Konya Tarım Fuarı, bu yıl fu-
aye ile birlikte 7 ayrı salonda 60 bin 
metrekare kapalı, 30 bin metrekare 
açık alan olmak üzere toplam 90 
bin sergileme alanında 100 ülkeden 
441 firmanın ve bin 341 markanın 
katılımıyla gerçekleştirilecek. 5 gün 
boyunca 100 ülkeden 300 binin üze-
rinde ziyaretçi ağırlanacak. Tarımsal 
mekanizasyon anlamında tüm tek-
nolojik yeniliklerin görücüye çıkaca-
ğı fuar, Türkiye’de ilk kez lansmanı 
yapılacak traktörden biçerdövere, 
tarımsal ekipmanlara ve çeşitli et-
kinliklere de ev sahipliği yapacak. 
Yurt içinden ziraat odalarımız, tarım 

il ve ilçe müdürlüklerimiz, koopera-
tiflerimiz ve PANKOBİRLİK destek 
ve işbirlikleri ile gerçekleştiren heyet 
organizasyonları ile Konya, üretici ve 
çiftçilerimizin buluşma noktası ola-
cak” dedi.

‘FUAR İÇİN 50 ÜLKEDEN 
3 BİN 500 İŞ İNSANI GELECEK’
TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz-

metleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü 
50 ülkeden 3 bin 500’ün üzerinde iş 
insanının Konya’da olacağına dikkat 
çekerek, “Türk tarım sektörünün 
gururu olan Konya Tarım Fuarı, 5 
gün boyunca hedef pazar niteliği 
taşıyan ve ihracat oranlarımızın yük-
sek olduğu ülkelerden gelecek he-
yetlere ev sahipliği yapacak. Bu 
kapsamda 50 ülkeden 3 bin 500’ün 
üzerinde iş insanı Konya’da olacak. 
Geçtiğimiz yıl bin 9 ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirmiştik. İnşallah bu yıl da 
ülke ekonomimize yeni ihracatlarla 
destek olmayı hedefliyoruz” dedi.  

‘KONYA TARIM FUARI, 
17. KEZ SEKTÖR 

PROFESYONELLERİYLE BULUŞACAK’
2018 yılında yapılan Konya Ta-

rım Fuarı’nda bin 9 adet ikili iş gö-

rüşmesi ile milyonlarca dolarlık iş 
hacmi gerçekleştiğine dikkat çeken 
İlhan Ersözlü, “Bu yıl da ülke eko-
nomimize yeni ihracat bağlarının 
kurulduğu bir nokta olarak destek-
te bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca 
TÜYAP Konya, Türkiye’nin ve Av-
rupa’nın her yıl yapılan en büyük 
tarımsal mekanizasyon fuarı olan 
Konya Tarım Fuarı ile 2019 yılında 
300 binin üzerinde ziyaretçiye ev sa-
hipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarım 
sektörünün hasat zamanı olan Kon-
ya Tarım Fuarı, kazançlı bağlantılar 
için 17. kez sektör profesyonelleriyle 

buluşacak”  ifadelerini kullandı. 
‘İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ 
GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ’

TARMAKBİR Yönetim Kuru-
lu Başkanı Şenol Önal da, sektörde 
yaşanan daralma sebebi ile sektör-
lerinin ihracatta zorladığına dikkat 
çekerek, “Üretim, verim ve kalitenin 
arttırılması, gelişen bilgi ve teknolo-
jileri takip etmek, anlamak ve uygu-
lamakla mümkündür. Gelişen bilgi 
ve teknolojiyi takip etmenin, hatta 
bunu karşılamalı olarak yapabilme-
nin en kolay ve verimli yolu ise fu-
arlardan geçmektedir. Tüm sektör 

paydaşlarımızı, sektörün en büyük 
Fuarına, Konya Tarım 2019’a davet 
ediyoruz. Son verilere göre, sektör-
de üretim ve iç piyasadaki daralma 
yüzde 70 mertebesine ulaşmış du-
rumda. Buda bizi daha fazla ihracat 
yapmaya zorluyor. Biz de bu hedef-
ler doğrultusunda hem bakanlıklar 
nezdinde çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz.  Hem de fuarlarımıza nite-
lik alım heyetleri geliştirilmesi için 
gayret sarf ediyoruz. Katılımcıların 
ve yabancı ziyaretçilerin dahil olaca-
ğı uluslararası ikili iş görüşmelerini 
programını , 20-21 Mart 2019 tari-

hinde fuar alanında gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz” dedi.

‘TARIM VE TARIM FUARI 
DENİLDİĞİNDE AKLA İLK 
GELEN KONYA OLUYOR’

Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü Müdür Yardımcısı Mehmet 
Tugay ise,  “Tarım ve tarım fuarı de-
nildiğinde akla ilk gelen Konya olu-
yor. Bu duruma gelmemiz ise bu işe 
inanarak çalışmamız ve gayret gös-
termemiz sonucu gerçekleşti. Konya 
yaklaşık 4 milyon hektar yüzölçümü 
ile ülkemizin en büyük toprağına sa-
hip ilimiz. Bunun yaklaşık bir milyon 
890 bin hektarında tarım yapılmak-
ta. Tarım yapılan alanların yüzde 
30’unda da yani 600 bin hektarda 
sulu tarım yapılmakta. Şehrimiz 
ülkemizin gıdasının sigortası konu-
munda olup en temel gıda maddele-
rini yoğun bir şekilde üretmektedir” 
ifadelerini kullandı. 

‘KONYAYI VE ÜLKEMİZİ GÜÇLÜ 
TARIM FUARI BEKLİYOR’ 

Konya Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi Ramazan Erkuş da 
Konya’yı ve Türkiye’yi güçlü bir tarım 
fuarı beklediğine dikkat çekerek, “Ül-
kemizin dünyanın ilk 10 ekonomisi 
arasına girme ve ihracat hedeflerine 
ulaşmasındaki en önemli payı, tarım 
ve tarımsal sanayi ürünlerinin alaca-
ğını düşündüğümüzde bu fuarın ne 
kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. 
Bu yıl ülkemizi ve Konya’mızı güçlü 
bir tarım fuarı bekliyor. 2019 Konya 
Tarım Fuarı’nda, yabancı alım heyet-
leri ve ziyaretçi konusunda önemli 
gelişmeler yaşanacak. Birçok ülke-
den alım heyetleri gelecek. Yabancı 
katılımcı konusunda önemli organi-
zasyonlar yapıldı” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İlhan Ersözlü Şenol Önal Mehmet Tugay Ramazan Erkuş
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Altınokta Körler Derneği
Vali Toprak’ı ziyaret etti

Mehir Vakfı Afrika’ya 
Kur-an’ı Kerim gönderdi

Altınokta Körler Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Mehmet Ali Şa-
hin ve dernek üyeleri Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ı makamın-
da ziyaret etti. Derneğin çalışma-
ları hakkında bilgi veren Başkan 
Mehmet Ali Şahin, dernek olarak 
gerçekleştirdikleri faaliyetlerle 
görme engellileri hayata bağlama 
noktasında ellerinden gelen gay-
reti sarf ettiklerini dile getirdi. Altı-
nokta Körler Derneği Konya Şube-
si olarak dernek bünyesinde çeşitli 
hediyelik oyuncakları üyelerin 
gayretleriyle imal ettiklerini ve bu 
oyuncakları satarak derneğe gelir 
elde etmeye çalıştıklarını dile ge-
tiren Şahin, dernek üyelerinin ya-
şadığı sıkıntıları paylaşmak için ne-
zaketen ziyaret ettiklerini kaydetti. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Konya Valisi Cüneyt 
Orhan Toprak, Dernek Başkanı 
Mehmet Ali Şahin ve üyelerine 
çalışmalarında başarılar diledi. Her 
zaman engellilerin yanında olduk-

larını ifade eden Vali Toprak, en-
gellilerin sorunlarına ortak olmak 
ve bu sorunlara çözüm üretmek 
için valilik olarak her zaman des-
tek olacaklarının sözünü verdi. 
n HABER MERKEZİ

İslam Dünyası Sivil Toplum 
Kuruluşları Birliği, Türk Kızılayı, 
Hayrat İnsani Yardım Derneği ve 
Mehir Vakfı iş birliğiyle başlatılan 
“Afrika’da Kur’an Kardeşliği” pro-
jesi kapsamında toplanan Kur’an-ı 
Kerim ve Elif-Ba’lar Afrika’daki 17 
ülkeye dağıtılmak üzere Hayrat 

İnsani Yardım Derneği’ne teslim 
edildi. Mehir Vakfı Yetkilisi Fatma 
Nur Aşcı, Afrikalı Müslümanların 
karşılaştığı her türlü zorluğa rağ-
men çocuklarının eğitimine önem 
verdiğini söyledi. Afrika’da bulu-
nan okulların misyoner tutumları 
yüzünden halkın kendi eğitim sis-

temlerini geliştirdiğini ifade eden 
Aşçı, “Çocuklar sabahları medrese 
dersine, öğlen de okullarına gidiyor, 
akşam ise tekrar medreseye gelip 
eğitimlerine devam ediyor. Ülkele-
rinde yaşanan ekonomik kriz minik 
ellerin kalem ve defter tutmasına 
izin vermemektedir.” dedi. n AA

Saadet Partisi Selçuklu Bele-
diye Başkan Adayı Kenan Özcan 
seçim çalışmalarına devam ediyor.  
Kayseri Tomarza Şıhbarak Köyü 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neğini ziyaret eden Özcan, “Birlik 
ve beraberliğimiz için kurulan bu 
dernekler toplumumuzun gele-
ceğini imar ediyor. Dolayısıyla 
bizlerin görevlerindeki zorlukla-

rın aynısı sivil toplum kuruluşları 
da yaşıyor. Selçuklu ilçe teşkilatı 
olarak daha öncede çeşitli ziyaret-
lerimiz oldu. Bugün de Kayserili 
hemşerilerimiz ile buluştuk ve pro-
jelerimizi aktardık. Bu ziyaret ve-
silesi ile bizleri nazik karşılamala-
rından ve misafirperverliklerinden 
dolayı dernek başkanı Ziyettin Yerli 
bey ve yönetim kuruluna teşekkür 

ederiz. Bizler  bu buluşma vesilesi 
ile Konya’ya ve Selçuklu’ya dair ha-
yallerimizi dile getirdik.  Selçuklu, 
yaşanabilir bir Selçuklu ve Üreten 
bir Selçuklu olmayı çoktan hak et-
miş bir ilçemiz. Bu zamana kadar 
da yapılan hizmetler için de teşek-
kür ediyoruz. Ama şunu da ifade 
ediyoruz ki Anadolu’nun Başkent-
liğini yapmış bir diyar daha iyilerini 

hak ediyor” diye konuştu. Kayseri 
Tomarza Şıhbarak Köyü Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Ziyettin Yerli ise “Bizleri zi-
yaret eden Saadet Partisi Selçuklu 
Belediye Başkan Adayı Kenan Öz-
can Bey ve heyetine teşekkür eder 
çalışmalarında kolaylıklar dileriz” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Anadolu Etap çalışanları
Karapınar’da kan bağışladı

Karapınarlı öğrenciler
Ankara’yı gezdi

Anadolu Etap, gönüllülük ça-
lışmaları kapsamında bu kez Türk 
Kızılayı’na destek oldu. Anadolu 
Etap’ın Konya Karapınar çiftliğin-
de düzenlenen etkinlikte, çalışan-
lar Türk Kızılayı’na hem kan hem 
de kök hücre bağışında bulundu. 
Kızılay yetkililerinin kan bağışının 
önemine dair bilgilendirme yaptığı 
etkinlikte 49 çalışan gönüllü olarak 
bağış yaptı.

Topluma sosyal fayda sağlama 
hedefi ile gönüllülük projelerine 
özel önem veren Anadolu Etap, 
Konya Karapınar’da bulunan çift-
liğinde düzenlediği gönüllülük or-
ganizasyonunda çalışanlarıyla bir-
likte Türk Kızılayı’na destek oldu. 
7 Mart 2019 tarihinde gerçekleşti-
rilen Kızılay Kan Bağışı etkinliğin-
de Anadolu Etap çalışanları, Türk 
Kızılayı’na hem kan hem de donör 
bekleyen hastalar için kök hücre 
bağışında bulundu.

Kök hücre ve kan bağışı önce-
sinde Kızılay’dan yetkililer Anado-
lu Etap Konya Karapınar çiftliğine 

gelerek;  kimlerin kan ve kök hücre 
verebileceği, kan vermenin fay-
daları ve kan bağışının toplumsal 
önemi hakkında bilgilendirme 
yaptı. Etkinlikte, 49 çalışan gönüllü 
olarak kan ve kök hücre bağışında 
bulundu. 

‘KAN BAĞIŞI DAVRANIŞ 
HALİNE GETİRİLMELİ’

Çalışanlara, gösterdikleri du-
yarlılık için teşekkür eden Tesis 
Sorumlusu Kıdemli Ziraat Mü-
hendisi Tayfun Keles, “Türk Kı-
zılayı’na destek olmak hepimizin 
görevi. Çalışanlarımız kan bağışı-
nın yanı sıra kök hücre bağışı da 
yaparak donör bekleyen hastalara 
umut oldu. Türk Kızılayı’na bağış 
yapmak konusunda farkındalık 
yaratmak ve vatandaşlarımızın 
kan bağışı konusunu davranış ha-
line getirmesine katkıda bulunmak 
amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkin-
likle ihtiyaç sahibi hastalara destek 
olmaktan büyük mutluluk duyuyo-
ruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Karapınar TOKİ Yavuz Selim 
ilkokulu öğrencileri Ankara Kültür, 
Değer ve Tabiat Varlıkları tanıtım 
gezisine katıldı. Karapınar Bele-
diyesi tarafında desteklenen ge-
zide 128 öğrenci, 4 danışman ve 
4 sınıf velisinin katıldığı etkinlikte 
Anıtkabir, eski ve yeni Türkiye 
Büyük Millet Meclisi binası ile Ma-
mak ilçesindeki Akvaryum gezildi.  
Okul Müdürü Süleyman Karade-
niz ziyarete ilişkin şunları söyledi: 
“Öğrencilerimiz gittikleri yerlerde 
incelemeler yaparak yetkililerden 
geceyle ilgili bilgi aldı. Derslerde 
öğrendikleri yerleri yaşayıp görme 
imkanı buldular. Atamızı anmak, 

Cumhuriyetin kurulduğu koşulla-
rı yerinde görmek için buz geziyi 
düzenledik. Vatan sevgisi; tarihi-
ni bilmek, kitaplarda okudukla-
rını masal olmadığını görmek en 
önemlisi tarihini sahiplenmekle 
başlıyor. Çocuklarımız tarihini bil-
meli ve öğrenmelidir. Bu geziler 
tarihi bilincin yerleşmesi açısından 
da çok değerli. Her çocuk ülkesini 
ve kültürünü doğru öğrenmelidir. 
Gezimizin düzenlenmesinde eme-
ği geçen Karapınar Belediye Baş-
kanı Mehmet Yaka ile desteklerini 
esirgemeyen herkese teşekkür 
ederiz.”
n AA

Başkan Altay, yeni dönemde KOMEK’lerin bir akademiye dönüştürülmesiyle ilgili çalışma yürüttüklerini 
söyleyerek, “Birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzda aşamayacağımız sorun yok” dedi

Altay: KOMEK’ler 
akademiye dönüşecek

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı ve Me-
ram Belediye Başkan Adayı Musta-
fa Kavuş ile birlikte KOMEK Büyük 
Aymanas Kurs Merkezi ve Meram 
Aile sanat ve Eğitim Merkezi’ni zi-
yaret ederek kursiyerlerle görüştü. 
Başkan Altay, yeni dönemde KO-
MEK’lerin bir akademiye dönüştü-
rülmesiyle ilgili çalışma yürüttükle-
rini söyleyerek, “Birlik ve beraberlik 
içerisinde olduğumuzda aşamaya-
cağımız sorun yok” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Meslek Edin-
dirme Kursları (KOMEK) Büyük Ay-
manas Kurs Merkezi ile Meram Aile, 
Sanat ve Eğitim Merkezi’ni (ASEM) 
ziyaret etti. 

YENİ DÖNEMDE KOMEK’LERİN 
AKADEMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı ve AK Parti Meram Belediye 
Başkan Adayı Mustafa Kavuş ile bir-
likte önce KOMEK Büyük Aymanas 
Kurs Merkezi’nde kursiyerlere hita-
ben konuşan Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
yeni dönemin özellikle merkez ilçe-
lerde koordinasyonun üst seviyede 
olduğu bir dönem olacağını, Büyük-
şehir Belediyesi öncülüğünde şehrin 
eksiklerini tamamlamak için çaba 
sarf ettiklerini söyledi. KOMEK’te 
fedakarca görev yapan hocalara te-
şekkür eden Başkan Altay, “Yeni 
dönemde KOMEK’lerin bir akade-

miye dönüştürülmesi, ileri seviyede 
eğitim vermesiyle ilgili bir çalışma 
yürütüyoruz. Birlik ve beraberlik 
içerisinde olduğumuzda aşamaya-
cağımız sorun yok. Konya’da elham-
dülillah AK Parti’ye çok yüksek bir 
destek var. Bu dönemde sizlerden 
talebimiz gönlümüzü ferah tutacak, 
gittiğimiz her yerde göğsümüzü ka-
bartacak bir destek bekliyoruz” ifa-

delerini kullandı. 
TÜRKİYE’NİN GÜCÜNE 

GÜÇ KATMAK ADINA YEREL 
SEÇİMLERİ ÖNEMSİYORUZ 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Türkiye birçok saldırıyla karşı 
karşıya. Yeni dönemde Sayın Cum-
hurbaşkanımızın elini güçlü tutmak, 
Türkiye’nin gücüne güç katmak adı-
na yerel seçimleri önemsiyoruz. Do-
layısıyla bu seçimlerde alacağımız 
oy oranları çok önemli” diye konuş-
tu. Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş ise, 31 Mart’taki 
yerel seçimler için destek isteyerek 
Meram’da yaşayan vatandaşların en 
yüksek desteği vereceğine inandığı-
nı ifade etti. 

MERAM ASEM ZİYARET EDİLDİ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı ve Meram Be-
lediye Başkan Adayı Mustafa Kavuş 
daha sonra Büyükşehir Belediyesi 
Meram Aile, Sanat ve Eğitim Mer-
kezi’ni ziyaret ederek sınıfları ziyaret 
etti. Burada kursiyerlerle görüşen 
Başkan Altay ve Angı, ebru sınıfında 
ebru yaptı.
n HABER MERKEZİ

Özcan: Selçuklu’ya dair hayallerimiz var
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‘Cumhur İttifakı milli ve asil bir ittifaktır’

AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl 
Seçim Koordinasyon Merkezinin 
31 Mart seçimleri öncesi organize 
ettiği ilçe ziyaretleri kapsamında 
Kulu, Cihanbeyli ve Altınekin il-
çelerini ziyaret etti.

AK Parti ve Milliyetçi Hareket 
Partisi ilçe başkanlarının da eşlik 
ettiği ziyaretlerde halkla buluşan 
Ak Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, seçimlerin ülke için 
önemini anlatarak Cumhur İttifa-

kı’na destek istedi.
İlk olarak Kulu Seçim Koor-

dinasyon Merkezini ziyaret eden 
Akyürek, dünyanın dört bir ya-
nında emperyalistlerin yeni bir 
savaş başlattığını belirterek, 
Müslüman kanlarının aktığı bu 
savaşlarda emperyalistlere karşı 
Türkiye’nin güçlü olması gerekti-
ğini dile getirdi. 

15 Temmuz’da gerçekleşti-
rilen darbe girişimini hatırlatan 
Akyürek, “O gece uçaklar kalktı, 

tanklar halkın üzerine sürüldü. 
Darbe başarılı olsaydı Türkiye 50 
yıl geriye gidecekti” dedi.

Akyürek, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Aile Sanat ve Eğitim 
Merkezi olarak hizmet veren Kulu 
Şehir Konağı ile esnafları ziyaret 
ederek Cumhur İttifakı’nın Kulu 
Belediye Başkan Adayı Murat Ün-
ver’e destek istedi.

Kulu’dan sonra Cihanbeyli’ye 
geçerek Büyükşehir Belediyesi 
Cihanbeyli Aile Sanat ve Eğitim 

Merkezini ziyaret ederek kur-
siyerlerle sohbet eden AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
Cihanbeyli’de 2014 yılında ve 
rilen desteğin artarak devam et-
mesi gerektiğini ifade etti. 

Akyürek, Cihanbeyli’de, Yeni 
Büyükşehir Yasası sonrası ilk beş 
yıllık hedeflerin büyük çoğunlu-
ğuna ulaşıldığını, bundan sonra 
eksik kalan köy yolları ve alt yapı-
ların tamamlanma dönemi olaca-
ğını söyledi.

YEREL SEÇİMLER 
BEKA MESELESİDİR

Cihanbeyli Belediye Başkanı 
ve Cumhur ittifakı Adayı Mehmet 
Kale’ye destek isteyen Akyürek, 
“Bu seçimler sadece bir belediye 
seçimi değil; Türkiye’nin ulusal 
ve uluslararası alanda var olma 
mücadelesi verdiği bir beka se-
çimi meselesidir. 31 Mart yerel 
seçimleri bu yönüyle Türkiye’nin 
seçimini ifade ediyor” diye konuş-
tu.

Altınekin ilçesinde ve ilçeye 
bağlı Akıncılar mahallesinde de 
vatandaşlarla buluşan Akyürek, 
Cumhur İttifakı’nın Büyük Tür-
kiye yürüyüşünü engellemek is-
teyenlere karşı yapılan yerli ve 
milli bir ittifak olduğunu dile ge-
tirdi. Akyürek, Altınekin Belediye 
Başkanı ve Cumhur ittifakı Adayı 
Muharrem Dere’ye ve Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a destek istedi.
n HABER MERKEZİ

‘Uğur İbrahim Altay’ın
yanında ve destekçisiyiz’

Belediye ve Özel İdare Çalı-
şanları Sendikası (BEM-BİR-SEN) 
Yönetimi, Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, KOSKİ Genel Müdürlüğü 
ve ilçe belediyelerinde görevli olan 
sendika işyeri ve ilçe temsilcileri is-
tişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bem-Bir-Sen Konya Şubesi 
Başkanı Sait Közoğlu temsilciler 
toplantısı açılış konuşmasında, 
“Bizlerle birlikte koşan, çalışan, 
emek harcayan gençlik kollarımız, 
kadın kollarımız, ana kadememiz 
hep birlikte çalıştık, hep birlikte 
güzel işler yaptık. Her birinize çok 
teşekkür ediyoruz. Gönüllerinize 
sağlık. Şimdi 2019’da aynı çaba-
yı göstermeliyiz. Teşkilatçılığın 
temelinde ilk sırada heyecanımız 
var. Allah’a şükür bu heyecan biz-
lerde mevcut. Daha sonra azim. 
Bizimle beraber yürüyen arkadaş-
larımızın sürekli azimli, sabırlı ve 
disiplinli olması gerekli. Medeniyet 
bilincimiz, tarih bilgimiz, yoldaşlık 
bilgimiz inancımız bizi biz yapan 
ve bizleri bu görevlere getiren de-
ğerlerimizdir. Müslümanların bir-
birlerine destek olmaları̧  sıkıntılı 
anlarında yardıma koşmaları̧  İs-
lâm’ın yücelmesi için Allah yolun-
da fedakârlıklar göstermeleri biz-
leri bir arada tutan unsurlardandır. 
Ana unsurumuz ümmet bilincidir. 
Müslümanlar kardeştir. Kardeşli-
ğin gereği ise diğer mü’min kar-
deşine sahip çıkmaktır. Dünyadaki 
Müslüman kardeşlerimize destek 
olmak için kampanyalar düzenle-
dik, düzenlemeye de devam ede-
ceğiz” dedi. 

31 Mart yerel seçimlerinin 

önemine değinen Bem-Bir-Sen 
Konya Şubesi Başkanı Sait Közoğ-
lu,  “Yeni dönemde sosyal denge 
sözleşmesinin devam edeceği bil-
gisi paylaşan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay’a sendikamız ve 
üyelerimiz adına şükranlarımızı 
sunuyoruz. Sayın Başkanımızın 
birikimlerine, tecrübelerine güve-
niyoruz. Konya’mıza güzel hizmet-
ler yapacağından şüphemiz yok. 
Konya halkı ve çalışanlarıyla sık 
sık biraraya gelerek her kesimin 
fikir ve önerilerine önem veren, 
istişarelerde bulunan, halkla iç içe 
olan, alçak gönüllülüğü, güler yüzü 
ve samimiyeti ile gönülleri fethet-
miştir. Sendika olarak Başkanımızı 
destekliyoruz” diye konuştu. Tem-
silciler toplantısına Bem-Bir-Sen 
Genel Başkan Vekili Recai Karslı, 
Genel Başkan Yardımcısı Medeni 
Sevinç, Genel Başkan Yardımcısı 
Nurettin Sever katıldı.

Verimlilik yönetimi temalı ko-
nuşmasında Genel Başkan Vekili 
Recai Karslı “Ülkemizin gelecek 
hedeflerindeki verimlilik başarısı, 
kurumlarımızın verimlilik artırma 
çalışmalarının yansımasıyla müm-
kündür. Ülkemizde her alanda 
verimlilik bilgi ve bilincinin arttı-
rılması, kurumlarımızın buna göre 
yeniden yapılanması, verimlilik 
artırma program ve projelerinin 
yaygınlaştırılması, teknolojik alt-
yapının geliştirilmesi ve işgücünün 
niteliğinin yükseltilmesi verimlilik 
odaklı büyümenin temel koşulla-
rındandır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi’nden hizmet alan gençlerle bir araya gelen Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “Gençlerimizin gözlerindeki ışık geleceğe olan güvenimizi arttırıyor” dedi   

‘Gelecek, gençlerle
daha güzel olacak’
Selçuklu’da gençlik hizmetle-

rinde öğrencilere sosyal, kültürel ve 
bilimsel katkılar sunan Talha Bay-
rakçı Gençlik Merkezi öğrencilerin 
kariyer planlamasına katkı sağlıyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı yıl boyu öğrencilerden 
yoğun ilgi gören merkezi ziyaret 
ederek gençlerle bir araya geldi. 

AK Parti Selçuklu İlçe Başka-
nı Mustafa Hakan Özer ve teşkilat 
üyelerinin yanı sıra Selçuklu Beledi-
yesi Başkan Yardımcılarının da yer 
aldığı ziyarette gençlik faaliyetlerine 
yönelik yapılabilecek çalışmalar ele 
alındı. Ziyarette Başkan Pekyatır-
macı, öğrencilerden gelen istek ve 
önerileri de dinledi.   
‘GÖZLERİNİZDEKİ IŞIĞI GÖRDÜKÇE 
SİZE OLAN GÜVENİMİZ ARTIYOR’

Selçuklu’da gençlere ve genç-
lik hizmetlerine her zaman ayrı 
bir önem verdiklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı; “ Sizler ülkemizin 
geleceğisiniz. Sizlerin en iyi şekilde 
yetişmeniz önemli ve bizler de bu-
nun için gayret ediyoruz. Amacımız 
sizlere güzel bir gelecek bırakmak. 
Bu noktada gençlerimizle ilgili pek 
çok çalışma yapıyoruz. Selçuklu Be-
lediyesi’nin Gençlik Meclisi gençli-
ğin yararına pek çok güzel faaliyete 
imza atıyor. Biz de her zaman bu 
çalışmalara destek veriyoruz. Farklı 
platformlarda gençlik meclisimiz-
den arkadaşlarımızla birlikteydik. 
Seçimden sonraki süreçte de siz-
lerle daha çok bir araya geleceğiz 
ve çalışmalarınıza bundan önceki 
süreçte olduğu gibi yine destek ve-
receğiz. İnşallah gelecek bugünden 
daha güzel olacak diyoruz. Sizlerin 
gözlerinizdeki ışığı, yüzlerinizdeki 
gülümsemeyi gördükçe bizim de 
ümitlerimiz artıyor ve bu konuda 
sizlere güveniyoruz. Derslerinizde 
hedeflerinizde ve hayallerinizde 
başarılı olmanız duasında bulunu-
yorum ve katılımınız için teşekkür 
ediyorum” dedi.

‘GENÇ NESİL GELECEĞİMİZDİR’
Konuşmasına gençlik merke-

zine ismi verilerek yaşatılan Talha 
Bayrakçı’yı rahmetle anarak başla-
yan Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer,” O da sizler 
gibi bir genç kardeşimizdi. Sadece 
kendisi ile ilgili değil ülkesi ve şehri 
ile ilgili endişeler taşıyordu ve bu-
nun için bir çaba içerisindeydi. Elim 
bir kazada hayatını kaybetti. Kendi-
sini rahmetle anıyoruz” dedi. Genç 
neslin ülkemizin geleceği olduğunu 
ifade eden Başkan Özer,” Günceli 
yakalayan ve ülkemizin geleceğini 
belirleyecek olan sizlersiniz. Bizler 
de sizlere bunları yapabileceğiniz 
daha iyi imkanlar oluşturmak için 
çaba sarf ediyoruz. Ülke olarak geç-
mişten bugünlere çok büyük zorluk-
ları geride bırakarak geldik. Bugün 
belki ihtiyaç ve eksikliklerimiz hala 
vardır ama bunlar çaba ve gayret 

ile inşallah daha iyi ve ileri nokta-
lara taşınacak. Bunları yapabilecek 
insanlarda sizlersiniz. Çünkü için-
de bulunduğumuz dünyayı, içinde 
bulunduğumuz zamanı en güzel 
sizler yorumluyorsunuz. Bugünün 
dünyasına baktığımızda özellikle 
son birkaç yılda yaşadıklarımız bize 
gösteriyor ki dünyadaki iletişim ve 
dünyanın yönünü güçlü ülkeler 
belirliyor. Onun için bizimde güçlü 

olmamız, donanımlı nesiller yetiş-
tirmemiz gerekiyor. Bu noktada siz-
lerin de önemli sorumlulukları var. 
Hangi alanda eğitim alıyorsanız onu 
en iyi şekilde almanız ve ülkemizin 
kalkınmasına katkı sağlamanız ge-
rekiyor. Çünkü ülkemize dair bir 
şeyler yapmamız, gayret etmemiz 
ve geçmişteki açığı kapatmamız ge-
rekiyor. Batı yüz küsur senedir bu 
yolda ilerliyor. Ama hamdolsun ka-

lifiye ve her şeyin farkında olan bir 
nesil geliyor. Biz sizlere çok güveni-
yoruz. Selçuklu rakamsal ve oransal 
olarak en fazla gencin yaşadığı ilçe. 
Bizler de elimizden geldiği kadar 
sizlerle bir araya gelmeye, sizlere 
katkı sağlamaya, destek verme-
ye gayret ediyoruz. Bu çerçeve de 
inşallah bir araya gelmeye devam 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Servis minibüsü ile
otomobil çarpıştı

Polisin yol kontrolünde 
eroin ele geçirildi 

Aksaray’da otomobil ile öğren-
ci servis minibüsünün çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kaza-
sında 1 kişi yaralandı. Kaza, Ereğli 
Kapı Mahallesi Selçuk Bulvarı üze-
rinde Kergi Kavşağında yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, şehir mer-
kezi istikametine seyreden Abdur-
rahman K. (47) idaresindeki 68 S 
0310 plakalı öğrenci servis mini-
büsü, kavşaktan çıkan Sadettin 
A. (67) yönetimindeki 68 EK 565 

plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 
otomobilde yolcu olarak bulunan 
sürücünün eşi Leyla A. (66) yara-
lanırken, otomobilin ön kısmında 
hasar meydana geldi. Yaralı, olay 
yerine gelen 112 Acil Yardım ekip-
lerince Aksaray Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırılırken, 
polis kaza yerinde incelemelerde 
bulundu. Kazayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n İHA

Ereğli ilçesinde polisin yaptığı 
yol uygulamasında bir araçta eroin 
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele 
Grup Amirliği görevlilerince Ziya 
Gökalp Mahallesi Adana-Konya 
karayolu üzerinde yapılan yol uy-
gulamasında, şüphe üzerine 42 
plakalı bir araç durduruldu. Polis 

ekipleri, A.K., H.K. ve S.İ. isimli 
şahısların içinde olduğu araçta ara-
ma yaptı. Aramada araç içerisine 
zulalanmış vaziyette sigara paketi 
içerisinde 5 ayrı şeffaf poşette ol-
mak üzere toplamda daralı ağırlığı 
16,72 gram gelen eroin maddesi 
ele geçirildi. Olayla ilgili tahkikat 
başlatıldı. n İHA

Polonya’da bıçaklı saldırıya uğrayarak öldürülen Furkan Kocaman’ın arkadaşı Buse Özge Çiçek, olaydan 
bir gün önce görüştüğü Kocaman’ın kendisine, oradaki ortamı hiç sevmediğini anlattığını söyledi

Sevmediği Polonya
onun mezarı oldu!

Polonya’da uğradığı bıçaklı saldı-
rı sonucu hayatını kaybeden üniver-
site öğrencisi Furkan Kocaman’ın 
(21), okul ve sıra arkadaşı Buse 
Özge Çiçek, Furkan ile iki gün önce 
telefonla görüştüğünü Polonya’daki 
ortamı sevmediğini  söylediğini an-
lattı. Çiçek, ‘’İki gün önce konuştu-
ğumuzda, ‘O kadar sıkılıyorum ki, 
burada yapacak bir şey yok.  Sade-
ce kariyerimdeki özgeçmişimde bu 
çalışmayı doldurmak için, İngilizce-
mi geliştirmek için geldim buraya’ 
demişti. Ortamını çok sevmemişti. 
‘Bize göre değil buranın ortamı’ di-
yordu. Hak etmediği şekilde ölüm 
haberini aldık. Umarım gereği yapı-
lır” dedi.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Uluslarara-
sı İlişkiler 2’nci sınıf öğrencisi Fur-
kan Kocaman, Erasmus Değişim 
Programı kapsamında  gittiği Po-
lonya’nın Wroclaw  kentinde geçen 
cumartesi günü bir alışveriş mer-
kezinde uğradığı bıçaklı saldırıda 
yaşamını yitirdi. Yaklaşık iki hafta 
önce Polonya’ya giden Furkan Ko-
caman’ın, üniversitesinde ise üzün-
tü yaşanıyor. Kocaman’ın hazırlıkla 
birlikte 3 yıldır sıra arkadaşlığını ya-
pan Buse Özge Çiçek,  arkadaşını şu 
sözlerle anlattı: “Furkan kelimelere 
sığmayacak bir insandı. Hayatımda 
tanıdığım en iyi, en temiz, en doğru 
en olgun insandı. Biz 3 yıldır, İngi-
lizce hazırlık sınıfından beri  berabe-
riz. Sıra arkadaşımdı. 3 yıl boyunca 
ağzından kötü bir laf duymadım. Ya 
da beni bir kez bile incitmedi. Keli-
meleri seçerken bile özenle seçen bir 

insandı. Hatta bazen yanlış konuştu-
ğunda ‘Buse ben böyle dedim ama 
bu anlama geliyor, kırmadım demi 
seni’ diyen bir insandı.’’

‘POLONYA’DAKİ ORTAMI 
ÇOK SEVMEMİŞTİ’

Furkan’ın Polonya’yı sadece ka-
riyerindeki özgeçmişine yazabilmek 
ve İngilizcesini geliştirmek için gitti-
ğini belirten Çiçek, iki gün önce te-
lefonla görüştüğünü ve Polonya’daki 
ortamı sevmediğini dile getirdiğini 
ifade etti. Çiçek, şunları söyledi: 
“Erasmus’a gitmeyi sadece özgeç-
mişini doldurmak içindi. İleride iş 
imkanı olunca özgeçmişimde dol-

sun diye. Hatta iki gün önce konuş-
tuğumuzda, ‘ O kadar sıkılıyorum ki, 
burada yapacak bir şey yok, sadece 
kariyerimdeki özgeçmişim de bu 
çalışmayı doldurmak için, İngilizce-
mi geliştirmek için geldim buraya’ 
demişti. Ortamını çok sevmemişti. 
‘Bize göre değil, buranın ortamı. Sa-
kinliğe alışmamışım. Konya’yı, Türk 
yemeklerini çok özlüyorum.  İki haf-
tadır korna sesini bile özledim, duya-
mıyorum’ diyordu.’’

Kendisi de Erasmus’a hazırlandı-
ğı için tavsiyeler almak için aradığını 
belirten Çiçek, ‘’Ben de Erasmus’a 
hazırlanıyordum. Onun hakkında 

konuştum. Bana tavsiye eder misin, 
dedim. Oda ‘Burası çok küçük, İngi-
lizceni burada geliştiremezsin, bura-
ya gelme tavsiye etmem. Ben İngi-
lizcemi kendim çalışıyorum. Burada 
herkes Türkçe konuşuyor’ diyordu” 
dedi. 

‘KİMSEYİ KIRMAYAN, 
EFENDİ BİR İNSANDI’

Furkan Kocaman’ın kimseyi 
kırmayan, efendi bir insan olduğu-
nu da belirten Buse Özge Çiçek, “O 
kadar sessiz bin insandı ki; en yakın 
arkadaşı olmama rağmen, ben se-
lam vermeden başını kaldırıp bana 
selam vermeyen bir insandı. Biri laf 
atsa bile dönüp cevabını verecek bir 
insan değil, susardı. O kadar efen-
diydi ki; herhangi bir karşı söz söy-
leyeceğini düşünmüyorum. Her gün 
mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz buna 
rağmen bir tane kötü bir özelliğini 
söyleyemem. Çünkü yok” dedi.

‘BİRLİKTE DÜKKAN 
AÇALIM DİYORDUK’

Beraber dükkan açma hedefleri 
olduğunu da belirten Çiçek, “Hedefi 
hakkında, ‘Bakalım zaman ne gös-
terecek’ diyordu. Kafasında kesin 
bir şey yoktu. Bizim hep hayalimiz 
ileride bir dükkan açalım, işletelim, 
orada börekler olsun, el açma bö-
rekler olsun hep öyle hayaller vardı 
kafamızda. Ne zaman arasam odada 
yalnız oturuyorum, film izliyorum, 
burada kendim çalışıyorum diyordu. 
Yapacak bir şey yok diyordu. Vakit 
geçsin diye spora yazılmıştı. Yürü-
yüş yapıyordu. Hak etmediği şekilde 
ölüm haberini aldık. Umarım gereği 
yapılır” diye konuştu” n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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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

Konyalı öğrencinin katil zanlısı yakalandı
Türkiye’nin Varşova Büyükel-

çiliği, Erasmus eğitimi için bulun-
duğu Polonya’da öldürülen Konya 
Selçuk Üniversitesi öğrencisi Fur-
kan Kocaman’ın katil zanlısının ya-
kalandığını açıkladı. 

Varşova Büyükelçiliği, üniversi-
te öğrencisi Furkan Kocaman’ın Po-
lonya’da öldürülmesi ile ilgili açık-
lama yaptı. Büyükelçilik tarafından 
yapılan açıklamada, “Konya Selçuk 
Üniversitesi öğrencisi Furkan Koca-
man’ın Erasmus eğitimi nedeniyle 
bulunduğu Polonya’nın Wroclaw 
şehrinde bir alışveriş merkezinin 
yiyecek-içecek bölümünde 9 Mart 
2019 akşamı uğradığı saldırı so-
nunda hayatını kaybettiği büyük 
bir üzüntüyle öğrenilmiştir” ifa-
delerine yer verildi.  Açıklamada, 
saldırıyı bıçakla gerçekleştiren fai-
lin yakalandığı ve saldırganın Türk 

vatandaşı olduğuna ilişkin bilginin 
henüz resmen teyit edilmediği be-
lirtildi. Yasalar gereği soruşturma-

nın bu aşamasında polis makamla-
rınca resmi bilgi verilmediği ifade 
edilen açıklamada, Furkan Koca-

man’ın cenazesinin nakli konusun-
da savcılık prosedürlerinin tamam-
lanmasının ardından ailenin isteği 

çerçevesinde gerekenin yapılacağı 
ifade edildi. Açıklamanın devamın-
da şu ifadeler yer verildi: 

“Konu hakkında gelişmeler 
duyurulacak olup, yaşanan bu acı 
olayın bir an evvel aydınlatılmasını 
ve failin cezalandırılmasını bekle-
mekteyiz. Bu son derece müessif 
olay nedeniyle başta hayatını kay-
beden gencimizin ailesi olmak üze-
re tüm vatandaşlarımıza başsağlığı 
diliyoruz. Olayın Büyükelçiliğimize 
intikal ettirildiği 10 Mart Pazar sa-
bahından itibaren Dışişleri Bakan-
lığı üst yönetimi ve ilgili birimleri, 
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik 
Programları Merkezi Başkanlığı ve 
Konya Selçuk Üniversitesi yöneti-
miyle de istişare halinde ilgili Po-
lonya makamlarıyla temasa geçil-
miştir. Polonya polis makamlarıyla 
yakından işbirliği sürdürülmekte-
dir. Hayatını kaybeden gencimizin 
ailesine de bilgi verilmiştir.”
n İHA

Yardıma giderken takla attılar
Çeltik ilçesine öğrencilere kırta-

siye yardımı için giden üniversiteli-
lerin içinde bulunduğu otomobilin 
şarampole yuvarlanması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
4 kişi yaralandı. Kaza, Çeltik ilçe-
si Darboğaz mevkiinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Marma-
ra Üniversitesi öğrencisi oldukları 
öğrenilen ve öğrencilere kırtasiye 
yardımı için yola çıkan öğrenci gru-
bunun içinde bulunduğu M.Enes 
B. (22) idaresindeki 07 MGK 24 
plakalı otomobil, Çeltik’ten Yunak 
istikametine giderken virajı alama-
yarak kontrolden çıktı. Yoldan çıkan 

otomobil şarampolde yuvarlanarak 
takla attı. Kazada araç sürücüsü M. 
Enes B. ve araçta bulunan İstofan 
A. (21), Esra Çağla Ö. (20), Burcu G. 
(21) yaralandı. Yaralılardan araç sü-
rücüsü M.Enes B. olay yerine sevk 
edilen ambulansla Akşehir Devlet 
Hastanesine, diğer yaralılar ise Yu-
nak Hacı İzzet Baysal Devlet Has-
tanesine kaldırıldı. Tedavi altına alı-
nan yaralıların hayati tehlikelerinin 
olmadığı öğrenildi. Çevreye dağılan 
kırtasiye malzemeleri ise jandarma 
ekipleri tarafından toplanarak ema-
nete alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Engelli vatandaşın büfesi soyuldu
Kulu’da bir yardım derneğinin 

katkılarıyla engelli bir vatandaş için 
yaptırılan büfe, kimliği belirsiz kişi 
veya kişilerce soyuldu. Edinilen bil-
giye göre, Hükümet Konağı Bahçe-
si yakınlarında Kulu Eğitim Kültür 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği katkılarıyla Malik E. için yaptı-
rılan büfe kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerce soyuldu. Kendi ekmeğini 
kazanmak için çalışan Malik E.’nin 
büfesine küçük pencerenin camını 
kırıp içeriye giren şüpheli ya da şüp-
heliler, kasadaki bozuk paraları ve 

oyuncakları alarak kayıplara karış-
tı. Sabah iş yerine gelen esnafların 
büfenin camının kırık olduğunu fark 
etmeleri üzerine durum iş yeri sahi-
bi Mikail E.’ye bildirildi. Engelli ara-
cıyla iş yerine gelen Malik E., “Hem 
vakit geçirip hem de ekmek parası 
3-5 kuruş kazanıyordum. Her kim 
bunu yapmışsa beni üzdüler. Yaka-
lanmalarını istiyorum” dedi. Olayın 
ardından iş yerine gelen polis, büfe-
de inceleme yaptıktan sonra hırsız 
ya da hırsızların yakalanması için 
çalışma başlattı. n İHA
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Orta Anadolu’da küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yoğun olarak yapıldığı illerden Konya’da, üreticilerin 
ağılında kuzulama döneminin tatlı telaşı yaşanıyor. Bu hareketlilik bereket olarak yansıyor

Üreticinin ağılında
Mart bereketi var

Türkiye’de, büyükbaş hayvan 
sayısı ile ilk, küçükbaş hayvan sa-
yısı ile ikinci sırada bulunan ilde, 
üreticiler kuzuların sağlıklı doğması 
için bugünlerde tam gün mesai ya-
pıyor. Günün neredeyse tamamını 
kuzulamak üzere olan koyunların 
yanında geçiren üreticilerin ağılı, 
mart ayında dünyaya gelen kuzula-
rın sesleriyle şenleniyor. Meraya ot-
latmaya götürülerek beslenen ko-
yunlardan ayrı olarak ağılda tutulan 
kuzuların, anneleriyle buluşma anı 
ise renkli görüntülere sahne oluyor. 
Buluşma saatinin yaklaşmasıyla 
kuzular ağılda, koyunlar ise dışa-
rıda sabırsızlanırken, kapının açıl-
masıyla anneler ve yavruları birkaç 
dakika içinde birbirini koklayarak 
buluyor. Kokularından tanıdıkları 
annelerini bulunca hemen emme-

ye başlayan kuzuların bu buluşma-
sı, yaz dönemine kadar sürüyor. 
Sarayönü ilçesinin, koyunculuğun 
en yoğun yapıldığı mahallelerinden 
Gözlü’de, ailesiyle çiftçilik yapan 69 
yaşındaki Necdet Gözlü, yeni doğan 
her kuzuyla ağıldaki bereketin daha 
da artırdığını söyledi.

‘KOYUN ÇOK
 BEREKETLİ BİR HAYVAN’

Sekiz yaşından beri koyunculuk 
yaptığını belirten Gözlü, “Bu iş bize 
dedemin dedesinden kalma. 61 se-
nedir bu işin içindeyim. Çobanlık 
peygamber mesleğidir. Koyun çok 
bereketli bir hayvan. Bu hayvanı 
kapısında taşıyan yokluk görmez. 
Çünkü üretici için bu koyunlar her 
an paradır.” diye konuştu. Gözlü, 
üreticilerin mart ayında en yoğun 
dönemi yaşadıklarını ifade ederek, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaptı-
ğımız işin en sıkıntılı, en zorlu dö-
nemi bugünlerdir. Takip edersen, 
uykusuz kalırsan, gece gündüz ar-
dında gezersen kazanırsın. Bir ay 
sonra kuzu öldü mü koyun bomboş 
kalır. Kuzu doğduktan sonra ilk üç 
gün çok önemli. İlk hafta kuzunun 
açlığını geçirmeden, soğutmadan 
anayı bulur emzirirsen, o kuzu aya-
ğa kalkar. O üç gün kuzu ile ilgilen-
mezsen ortada kalır.”

‘KUZU KOYUNU 
KOKLAYARAK BULUR’

Kuzunun, yüzlerce koyun içe-
risinden annesini kokusu ile bul-
duğunu anlatan Gözlü, “Kuzu, ana 
rahminde beş ay durur. Doğumdan 
sonra koyun kuzuyu, kuzu koyunu 
koklayarak bulur. İki aylık olun-
ca da sesiyle tanır.” diye konuştu. 

Ağılındaki 600 koyundan, ikiz do-
ğumlarla birlikte yaklaşık 750 kuzu 
beklediklerini dile getiren Gözlü, 
şunları kaydetti: “Bu kuzular mart 
ayında doğar. Nisanda ana ile ya-
yılmaya başlar. Yem yok. Herkes 
bileğinin ekmeğini yiyecek, doğa-
dan bulacak. Ana ot yiyecek, çiçek 
yiyecek. Kuzu da çiçeğin kalorili 
sütünü emecek. İşte yüksek ran-
dımanın sırrı burada. Doğumda 
yaklaşık yüzde 10 zayiat verilir. 
Ama şimdi çoğu yer-
de yüzde 50-60 za-
yiat veriliyor. Bunun 
nedeni de erken koç 
katılması ve doğum-
ların zamanından 
önce, yeni kışın ger-
çekleşmesi.”
n AA

Bozkır Etnografya 
Müzesi ihaleye çıkıyor

Osmanlı döneminde yapılan ve 
Bozkır’ın ilk belediye binalarından 
biri olan tarihi binanın 2016 yılında 
Konya Büyükşehir Belediyesi tara-
fından restorasyonu tamamlandı 
ve Konya Valiliği ile birlikte yü-
rütülecek projeyle de bina Bozkır 
Etnografya müzesi olarak hizmet 
vermeye başlayacak.

Daha önce Konya Valisi Cü-
neyt Orhan Toprak ile birlikte ta-
rihi binada incelemelerde bulunan 
Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün, bugün itibariyle Konya Valisi 
Sayın Cüneyt Orhan Toprak’ın ön-
derliğinde projenin hazırlandığını 
ve iç kısımlarının düzenlenmesi 
konusunda ihalenin yapılacağını 
belirtti. Binanın müze olarak dü-
zenlenmesiyle birlikte Bozkır’ın 
müzecilik ve turizm anlamında 
önemli bir mesafe alacağını vurgu-
layan Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün açıklamalarında şu ifa-
delere yer verdi, “Daha önce Sayın 
Valimiz ile birlikte binayı inceleyip 
bu tarihi binada yapmak istediği-
miz çalışmayı anlattığımızda Sayın 
Valimiz bu çalışmanın çok önemli 
olduğunu vurgulamıştı. Bugün ise 
birlikte bir proje çalışması yaptık 
ve artık Bozkır Etnografya Müze-

sinin iç kısımlarının düzenlenmesi 
ve müze olarak faaliyete geçmesi 
için projenin ihale süreci başladı. 
Sayın Valimize destekleri için ilçe 
sakinlerimiz adına teşekkürlerimi 
sunuyorum” dedi. Bozkır’ın tarih 
sahnesinde uzun yıllar yer aldığı-
nı ve bu tarih sahnesinden birçok 
tarihi mekanların hala Bozkır’da 
eski ihtişamıyla birlikte ayakta 
durduklarını belirten Başkan Gün, 
“Bozkır, tarihi mekanlar bakımın-
dan çok zengin bir yerdir. Tarihi 
milattan önce 2 binli yıllara kadar 
dayanan ilçemiz, tarih sahnesi bo-
yunca ev sahipliği yaptığı tüm me-
deniyetlerden izler taşımaktadır. 
Kuracağımız bu etnografya müze-
sinde bu izlerin yanı sıra Bozkır’ı-
mızın örf, adet ve geleneklerini de 
yer alacak. Bu projemizi tamamla-
dığımızda inşallah bu müze Bozkır 
için çok ayrı bir yere sahip olacak. 
Hizmet bayrağını devretmeden 
önce tüm gücümüzle bu projenin 
ihalesinin yapılması ve uygulama-
ya başlaması için çalışmaya devam 
edeceğiz. Şimdiden Bozkır Etnog-
rafya Müzesinin ilçemize, bölgemi-
ze, Konyamıza ve Ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Göl sularının yükselmesi balıkçıyı sevindirdi
Seydişehir ilçesindeki balıkçılar, 

yağışlı geçen dönemin ardından su 
seviyesinin 6 metreye yükseldiği Suğ-
la Gölü’nde av yasağı öncesi son ba-
lıkları avlıyor. İlçenin kuzeybatısında 
yer alan ve 16 bin hektarlık alana yayı-
lan göle sahili bulunan mahallelerde 
yaşayan birçok kişi, yıllardır aileleriyle 
balıkçılık yapıyor. Suğla Gölü havzası, 
bu yıl bölgenin aldığı yağışlarla bir-
likte 6 metreye yükselerek genişledi. 
Havzanın genişlemesi, gölde balık-

çılık yapan köylülerin de yüzünü gül-
dürdü. Gölde 15 yıldır balıkçılık yapan 
Muzaffer Dalar, gölün yükselmesinin 
suyun kalitesini de artırdığını söyledi. 
Bölgede birçok ailenin, gölde balıkçı-
lık yaparak geçimini sağladığını belir-
ten Dalar, şöyle konuştu: “Son günler-
de çıktığımız avlar oldukça bereketli 
geçiyor. Göldeki su seviyesinde şu an 
6 metre kadar bir yükseklik var. Kasım 
ve aralık aylarına göre de 4-5 metre 
yükseklik oluştu. Su da oldukça kali-

teli, balıkçılık için elverişli. Av yasağı 
15 Mart’ta başlayacak. Haziran ayının 
15’inde tekrar sezonu açacağız. Avcı-
ların ve diğer insanların av yasağına, 
kurallara uymasını istiyoruz. Yasak-
lara uyulursa bu gölden gelecek elde 
edilir. Yumurta bırakacak olan balığı 
tutarsak, herhangi bir gelecek elde 
etme şansımız yoktur.”

‘BİZE BEREKET GETİRDİ’
Eşiyle 15 yıldır balıkçılık yapan 

Ayşe Yılmaz da suların yüksel-

mesinin av yasağı öncesinde bereketi 
de beraberinde getirdiğini aktararak, 
‘’Yaz aylarında sular çekildiğinde 
havza da da-
ralıyor. Bu 
yıl iyi ya-
ğış aldı ve 
göl doldu. 
Bu da bize 

bereket getirdi.” dedi.  Gölde uzun 
yıllardır ava çıkan Abdullah Halka ise 
6 metreye yükselen göl sayesinde 
çıktıkları avların güzel geçtiğini ifade 
ederek, bu mevsimde sazan, levrek 
ve Çin sazanı avladıklarını anlattı.

DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE 
DİKKATİ ÇEKİYOR

Seydişehir, Ahırlı ve Yalıhüyük 
ilçelerinin çevrelediği Suğla Gölü, 
çok sayıda kuş türüne de ev sahipliği 
yapıyor. 

Toros Dağları’ndan gelen kar su-
ları ile beslenen gölde, bölgede ya-
şayan 85 aile, kurdukları kooperatifle 
balıkçılık yapıyor. 

Gölde, aynalı sazan, Çin sazanı, 
tatlı su kefali, gümüş, kadife balığı 
ve tatlı su ıstakozu avlayan aileler, 
geçimlerini av sezonunda tuttukları 
balıkları satarak sağlıyor. Göl, doğal 
güzellikleri ve bitki örtüsüyle ziyaret-
çilerine de eşsiz güzellikler sunuyor.
n AA

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Mahmut Vesim TAŞBAŞ’nin

annesi Esme TAŞBAŞ’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 962774  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI
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EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

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

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

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

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı kaybettim, 

hükümsüzdür.

MERVE TURAN

Z-463

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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; 
Paketlemeci 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.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
DIŞ TİCARET; 
Lisans yada Önlisans mezunu, 
İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek seviyede) İngilizce bilen (Tercihen 2 dil bilen)
Müşteri odaklı, yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı 
Takım çalışmasına önem veren, yeniliğe ve gelişime açık personel alınacaktır.
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Oldum olası sevemedim şu özel günleri.  
Neredeyse 365 günün tamamına bir ad verecek-
ler.  Hatta 365 gün bile az gelecek, bazen de aynı 
güne iki isim birden verecekler. 

Ben hiç doğum günümü kutlamadım. Kutla-
mak için de özel bir gayretin içinde hiç olmadım. 

Çocuklarımda da böyle bir merakın olmadığı-
na şahit oluyorum.  

Demek ki onlar da “hık demişim de burnum-
dan düşmüşler..” 

Ya da şöyle derler: 
 “Armut, dibine düşermiş.” 
Sadece “doğum günü” mü, kutlamadığım 

özel günler? Elbette hayır. 
Ben, “Anneler Gününde” annemi aramam hiç. 

Dolayısıyla, “Babalar Gününde” de babamı ara-
mam.  Anlayacağınız, bu özel günlerde anne ve 

babamı; “bu 
günlerin yüzü 
suyu hürme-
tine olsun” diye aramam. Eğer arar-
sam da bundan önceki ve bundan 
sonraki günlerde ne için arıyorsam, o 
günlerde de aynı nedenlerle ararım. 
“Babacığım, anacığım, gününüz kutlu 
olsun” diye özel bir gayretin içine hiç 
girmedim. Onlar da; “bugün bizim 
günümüz hâlbuki oğlumuz bizi niye 
aramıyor ki?” diyerek bir serzenişte 
bulunmazlar…  Ama babamı da ana-
mı da sık sık ziyaret ederim. Seslerini 
duymadığım günlerde de sonsuz ağırlıklar çöker 
omuzlarıma. 

“Dünya Kadınlar Günü”, “Dünya Erkekler 

Günü”, “Dün-
ya Çocuklar 
Günü”, “Dün-

ya Yaşlılar Günü”,   gibi günler bana 
zorlama olarak verilen gün adları gibi 
geliyor. Bir bakarsınız bundan sonra 
da; “Bir Yaşındaki Çocuklar Günü”, 
“On Beşine Yeni Girenler Günü”, “On 
Sekizinden Gün Alanlar Günü”, “Yet-
mişine Merdiven Dayayanlar Günü”, 
“Gözleri Toprağa Bakanlar günü” gibi 
daha nicelerine kapılar açılır da, şöyle 
ağzımızın tadıyla ömrümüz boyunca 
her Allah’ın günü doya doya bayramlar 

ederiz. 
Bir derneğin kuruluş çalışmaları ile ilgili mev-

zuatı incelerken çalışmalarım esnasında; Konya 

Valiliği, İl Dernekler Müdürlüğü web sitesinde, 
karşıma bir hayli ilginç sayılabilecek dernek 
isimleri çıkmıştı. 

“Sille’den Gelen Atları Sulama Derneği” 
“Güz Yapraklarını Toplama Derneği” 
“Rahvan Atları, Binicilik, Yetiştiricilik ve Yarış-

tırıcılık İhtisas Kulübü Derneği” gibi... 
Kim bilir bu dernekler de hangi amaçlarla 

hangi işlevleri yerine getirebilmek maksatlarıyla 
kurulmuşlardı! 

Yukarıda bahsettiğim özel günler  birkaç yıldır 
bana, bu ilginç dernek isimlerini çağrıştırıyor 
hep.

“Sevgililer Günü” diye kutlanan bir günün asıl 
amacının, sevgiden ziyade, ekonomik kaygılarla 
ilan edildiği söylenir halk arasında. 

Özellikle  “Sevgililer Günün’de, gazete ve 
diğer iletişim araçlarında rastladığımız 
haberler de çok manidar oluyor. Kimi 
sevgilisinin başını kesip gövdesiyle 
birlikte farklı ortamlara bırakıyor kimi 
eşini balta ile kovalayıp kafasını yarıyor 
kimi anasının sırtında odun sopası kırı-
yor v.s. Hatta birkaç gün önce anasını 
sopayla öldürenine bile rastladık. Elbette 
bu olayları da bu özel günlerde, “tasar-
lanarak yapılan olaylarmış” gibi sunan 
medyamızın, halk adına ne gibi faydalar 
kazandırdıklarını da iyice bir düşünmele-
ri gerekiyor. 

“Dünya Kadınlar Gününde”  her yıl; 
memleketimin “Misak-ı Milli” hudutları 
içerisinde kargaşalıklar çıkartıp, toprak-
larımızın bir kısmını; canımızdan, kanı-
mızdan ayırıp, başka amaçlar uğruna, 
başkalarının hizmetine sunma gayreti 
içinde olanların eylemlerine bile şahit 
olmaktayız. 

Zaman zaman, istisnasız hepsinde 
bazı tatsızlıklar yaşansa da, içerisinde; 
mutluluğu, mutsuzluğundan daha fazla 
yer tutan aile kurumunun kutsallığına 
halel getirecek eylemlere de zemin hazır-
lama günleri olarak kullanılıyor bu özel 
günler. Boşanmalar teşvik edilip, aile 
kurumu içinde başkaldırılara, isyanlara  
neden oluyor diye düşünüyorum ben.

Beni, bu düşüncelerimden dolayı, 
“geri kafalı olmakla, “çağın gerisinde 
kalmakla”, “medeniyetin nimetlerine 
uzak durmakla suçlayanlar” da çıkabilir 
elbette.

Hem onlara, hem de benim gibi dü-
şünenlerin hepsine birden selam olsun. 

Ayrıca; “Benim Gibi Düşünenler 
Gününüz” de kutlu olsun.

BENİM GİBİ DÜŞÜNENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 168 Ada, 49 Parsel, ÇETMİ/
YENİ Mahalle/Köy. Taşınmazın meyve bahçesi olduğu, %30’dan fazla 
eğimli olduğu, taşınmazın teraslanmış ve üzerinde bahçe tesis edilmiş 
olduğu, taşınmazın üzerinde damla sulama sistemi bulunduğu, taşınmazın 
üzerinde 12 yaşında 145 adet elma ağacı, 20 yaşında 24 adet bağ omcası, 
20 yaşında 2 adet kiraz ağacı, 7 yaşında 1 adet ceviz ağacının bulunduğu 
tespit edilmiştir.
Adresi : Çetmi Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 2.788,21 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 71.593,50 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 168 Ada, 50 Parsel, ÇETMİ/
YENİ Mahalle/Köy. Taşınmazın meyve bahçesi olduğu, %30’dan fazla 
eğimli olduğu, taşınmazın teraslanmış ve üzerinde bahçe tesis edilmiş 
olduğu, içerisinde 21 m² sulama havuzu bulunudğu, taşınmazın üzerinde 
damla sulama sistemi bulunduğu, taşınmazın üzerinde 15 yaşında 30 adet 
kiraz ağacı, 10 yaşında 3 adet ceviz ağacı, 20 yaşında 18 adet elma ağacı, 
20 yaşında 2 adet erik ağacı, 15 yaşında 1 şeftali ağacı ve 15 yaşında 8 
adet asma omcasının bulunduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çetmi Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 2.710,22 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 55.848,73 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 578 Ada, 32 Parsel, 
BALCILAR Mahalle/Köy. Taşınmazın üzerinde ekonomik önemi olmayan 
kendiliğinden yetişen yabani çalı ağaçcıklarının bulunduğu, herhangi bir 
tarımsal ürün bulunmadığı, taşınmazın uzun süredir işlenmediği, sulama 
imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Balcılar Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 17.461,07 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 34.922,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 168 Ada, 54 Parsel, ÇETMİ/
YENİ Mahalle/Köy. Taşınmazın üzerinde ekonomik önemi olmayan 
kendiliğinden yetişen yabani çalı ağaçcıklarının bulunduğu, herhangi bir 
tarımsal ürün bulunmadığı, taşınmazın uzun süredir işlenmediği, sulama 
imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çetmi Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 2.157,10 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 6.471,30 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:15 - 14:20 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 219 Ada, 186 Parsel, ÇETMİ/
YENİ Mahalle/Köy. Taşınmazın üzerinde ekonomik önemi olmayan 
kendiliğinden yetişen yabani çalı ağaçcıklarının bulunduğu, herhangi bir 
tarımsal ürün bulunmadığı, taşınmazın uzun süredir işlenmediği, sulama 
imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çetmi Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 4.089,48 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 6.134,22 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 210 Ada, 11 Parsel, ÇETMİ/
YENİ Mahalle/Köy. Taşınmazın üzerinde ekonomik önemi olmayan 
kendiliğinden yetişen yabani çalı ağaçcıklarının bulunduğu, herhangi bir 

tarımsal ürün bulunmadığı, taşınmazın uzun süredir işlenmediği, sulama 
imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çetmi Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 2.334,84 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 4.669,68 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:25 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:25 - 14:30 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 219 Ada, 74 Parsel, ÇETMİ/
YENİ Mahalle/Köy. Taşınmazın üzerinde ekonomik önemi olmayan 
kendiliğinden yetişen yabani çalı ağaçcıklarının bulunduğu, herhangi bir 
tarımsal ürün bulunmadığı, taşınmazın uzun süredir işlenmediği, sulama 
imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çetmi Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 3.110,76 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 4.666,14 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Taşkent İlçe, 214 Ada, 448 Parsel, ÇETMİ/
YENİ Mahalle/Köy. Taşınmazın üzerinde ekonomik önemi olmayan 
kendiliğinden yetişen yabani çalı ağaçcıklarının bulunduğu, herhangi bir 
tarımsal ürün bulunmadığı, taşınmazın uzun süredir işlenmediği, sulama 
imkanı bulunmayan kuru tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Çetmi Mahallesi Taşkent / KONYA
Yüzölçümü : 2.400,53 m² 
Arsa Payı : 1/1 
İmar Durumu : Yok 
Kıymeti : 3.600,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü : 24/04/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 29/05/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Hadim Belediyesi Hadim/ KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün 
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada 
tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada 
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki 
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin 
%50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini 
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında 
pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. 
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre 
verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden 
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan 
hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3-İhale alıcılarının satışa konu parsellerin hisse bölünmemesi, ifraz 
edilmemesi ve arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri 
projesi kapsamında oluşabilecek değişiklikleri kabul etmiş 
sayılacakları ve bu hususları bilerek ve kabullenerek ihaleye katıldıkları 
geçerli sayılacaktır. 
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler 
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu 
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas 
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp 
daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan 
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen 
mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat 
bedelinden alınacaktır.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık 
olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul 
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/56 Tlmt. sayılı 
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e 
karşılık gelmektedir. 

T.C.
HADİM İCRA DAİRESİ

2018/56 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 961574

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Bisikletlinin ağır 
yaralandığı kaza 
kamerada

Ereğli’de hafif ticari araç bisikletli Osman Öz-
saraç'a (66) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havaya 
fırlayan Özsaraç ağır yaralanırken, bisikleti ikiye 
bölündü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Ziya Gö-
kalp Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. 
Namık Kemal Altay (44) yönetimindeki 51 AAE 
990 plakalı hafif ticari araç, iddiaya göre, önünde 
aniden sola manevra yapan Osman Özsaraç'ın 
kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 
bisikletiyle birlikte havaya fırlayan Özsaraç ağır 
yaralandı. Bisiklet de ikiye bölündü. Osman Özsa-
raç, çağrılan 112 Acil ambulansıyla Ereğli Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Altay, ifadesi alın-
mak üzere polis merkezine götürüldü. Çevredeki 
iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n DHA
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Hazırlanan raporu Binali Yıldırım’a verdi
Özel Öğretim Kursları plat-

formu tarafından hazırlanan özel 
öğretim kurslarının kapatılmasına 
karşı titizlikle hazırlanan rapor, eski 
Başbakan, TBMM Başkanı ve 31 
Mart’ta yapılacak olan yerel seçim-
lerde AK Parti (Cumhur İttifakı) İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
adayı olan Binali Yıldırım’a, Özel 
Öğretim Kursları Platform kurucu 
üyesi Mehmet Yalçın tarafından İs-
tanbul’da verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2019-
2020 Eğitim-öğretim yılından 
itibaren özel öğretim kurslarının 
kapatılacağı yönündeki kararına 
karşı yaklaşık üç bin kurs kurucu ve 
temsilcisiyle birlikte “Kurslar niçin 
kapatılmamalı?”, “Kurslar kapanır-
sa ne olur?” soruları çerçevesinde 
bir rapor hazırladı.

“Özel öğretim kursları, kurum-
larımıza sahip çıkalım” sloganıyla 
çıkılan yolda çalışmalar tüm Ülke 
genelinde aralıksız devam ediyor. 
Son olarak Özel Öğretim kursları 

platformu kurucu üyelerinden biri 
olan Yalçın Öğretim Kursları Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mehmet Yal-
çın, İstanbul’da Bizim Beylikdüzü 
Vakfının 4. Kuruluş yıldönümüne 
katılan Ak parti(Cumhur ittifakı) İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı Binalı Yıldırım’a program 
sonunda bizzat hazırlanan raporu 
takdim ederken, rapor hakkında 
bilgiler aktardı.

Görüşme hakkında bilgi veren 
Platform kurucu üyesi ve Özel Yal-
çın Öğretim Kursları Sahibi Meh-
met Yalçın, “Yoğun bir çalışma 
sonunda eski Başbakanlardan, eski 
TBMM Başkanı ve 31 Mart’ta yapı-
lacak olan yerel seçimlerde Ak Parti 
(Cumhur İttifakı) İstanbul Büyükşe-
hir Belediye Başkan adayı olan Bi-
nali Yıldırım beyle görüşme imkânı 
bulduk. İlk önce platform tarafın-
dan titizlikle hazırlanan raporu tak-
dim ettim. Daha sonra kısa bir süre 
olmasına rağmen hızlı bir şekilde 
rapor hakkında bilgiler aktardım. 

Raporda, kursların kapatılmasının 
FETO, PKK, PDY gibi örgütlere yeni 
hareket alanı oluşturacağını ve bi-
zim evlatlarımıza doğrudan ulaşma 
imkanı vereceğini, yeni 15 Tem-
muzlara (Allah Korusun) sebep ola-
cağını alt ve orta düzey ekonomik 
düzeydeki velilerin çocuklarının 
büyük zarar göreceğini, atanama-
yan işsiz öğretmenler ordusuna 

ise on binlerin katılacağı belirttim. 
Özel öğretim kurslarının, anayasal 
kurumlar olduğunu ve Özel öğre-
tim kurslarının Anayasa Mahkeme 
kararı doğrultusunda yasal zorun-
luluk olarak açıldığını vurguladım. 
Milli Eğitime bağlı okullarda açılan 
kursların sınava hazırlık ihtiyacını 
karşılamada yetersiz kaldığı, öğ-
rencilerin kursa gitmek istediği, 

kursların öğrenciyi bir bütünlük 
içinde sınava hazırlarken, bireysel 
ihtiyaçları da dikkate aldığı, teorik 
bilgilerin pratiğe dökülmesini, sı-
nav ve soru mantığını öğrenciye 
doğru kavrattığı belirtilen raporda 
özel öğretim kurslarının ihtiyaçtan 
doğduğu belirttim. Mezun öğren-
ciler için akla ilk gelen Halk Eğitim 
merkezlerinin kurs düzenlemesi ise 
yine fiziki şartların ve halk eğitime 
bağlı mevcut kurs binalarının ihti-
yacı karşılaması kesinlikle müm-
kün olmadığını vurguladım. Ayrıca 
kursların kapanması durumunda 
oluşacak ihtiyacı, okullardaki hafta 
sonu destekleme kurslarında yok 
etmelerinin mümkün görünmediği 
aşikardır. Eğitimde asıl eşitsizliğin 
devlet okulu ile özel okullar ara-
sında yaşandığı belirtilen raporda 
özel öğretim kurslarının fırsat eşit-
sizliğini azalttığına vurgu yaptım. 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
onay alarak resmi olarak faaliyet 
gösteren Özel Öğretim Kursların-

da, başta kurucu olmak üzere, ku-
rum ortakları ve ataması yapılan 
kurs öğretmeni ve kurs personeli, 
güvenlik soruşturmasından geçe-
rek, özellikle FETÖ yapılanması ile 
bir bağının olup olmadığı araştırıl-
mış, bağı olan kişilere kurum açma 
yetkisi kesinlikle verilmediği gibi, 
öğretmen ve personel atamalarına 
da izin verilmediğini söyledim. Son 
olarak Milli Eğitim Bakanlığı okul-
larda destekleme kursları açmayı 
planlayarak bu gerçeği kabul etmiş, 
kurs gerçeğini görmezlikten gele-
memiş demektir. Bütün okulları 
kursa çevirmek çözüm olmadığını, 
kursların kapatılması durumunda 
bundan en çok zararı orta ve alt 
gelirli ailelerin sınavlara hazırlık ko-
nusunda sorun yaşayacak, yıllarca 
atama bekleyen işsiz öğretmenler 
ordusuna on binler katılacaktır” 
dedi. Binali Yıldırım ise raporu in-
celeyeceğini ve gereken desteği 
vereceğinin sözünü verdi.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Karatay 
Belediye Başkan Adayı Sinan Top-
rak Karatay’da çeşitli kahvehanele-
ri ziyarette bulunarak vatandaşlara 
Belediye Başkanı seçildiklerinde ya-
pacakları projeleri anlattı. Toprak, 
“Bütün hakaretlere karalamalara 
karşın çalışmalarını sürdürdüklerini 
geçmişte Millî Görüş belediyeciliği 
ile Konya’da efsane hizmetler yap-
tık. İsraf etmeden halkımıza hizmet 
ettik. Tüm Türkiye’ye örnek olduk. 
Yine tarihi bir seçim arifesindeyiz. 
Halkımızın tercihi ile inşallah ye-
niden Millî Görüş belediyeciliğine 
kavuşacak. İttifak yapmadan, ken-
di adaylarımızla seçime giriyoruz. 
Çalmadık kapı, uğramadık ma-
halle bırakmayacağız. Mesajımızı 
herkese ulaştıracağız. Daha önce 
kime oy verilmiş olursa olsun her-
kesin oyuna talibiz. Oy pusulasın-
da 1. sıradayız. En güzel hizmetler 
için oylarınıza talibiz Vatandaşlar 
artık yeni bir ses bekliyor. Bu ses 
tek parti biziz Allah’ın izni ile. Biz 
yanlışları, yolsuzluk ve israfı anla-
tırken, bunları biz yapalım diye de-
ğil, ortadan kalksın diye geliyoruz. 
Biz parti menfaatini ülke menfaa-
tinden önde tutmuyoruz. Ülkenin 

bekası adı altında parti menfaatle-
ri için ülkenin geleceğini tehlikeye 
atan partiye karşı geliyoruz. Biz bu 
ülkeyi hırsıza ve arsıza teslim et-
meyeceğiz. Bugün ülkemizin için-
de bulunduğu durum göz önüne 
alınırsa seçimlerin önemi bir kez 
daha görünmektedir. İnsanlarımızı 
huzursuz, bunalım halindedir. Bizi 
biz yapan değerlerden uzaklaştık. 
Mücevherden binalar da yapılsa bu 
bunalımdan uzaklaştıramazsınız. 

Bu yüzden önce ahlak ve manevi-
yat diyoruz. Yaşadığımız şehirde in-
sanlığa yakışmayacak pek çok tablo 
ile karşı karşıyayız. Evine ekmek 
götüremeyen kardeşlerimiz var 
beldemizde. Pazar artıklarını top-
layan analarımız var. Faiz belasına 
bulaşmış üreticilerimiz, milli olma-
yan politikalarda ezilen çiftçilerimiz 
var. Fuhuş ve uyuşturucu batağı-
na düşmüş gençlerimiz var. Tüm 
bu travmalara duyarsız kalıp, suni 

gündemler ile halkı oyalayan bir 
yönetim ile karşı karşıyayız. İnşal-
lah 1 Nisan’da Karatay Belediyesi 
yönetimine geldiğimiz zaman önce 
ahlak ve maneviyat diyerek yola 
çıkacağız. İsrafın olmadığı yandaşa 
peşkeş çekilmeyen bir yönetim an-
layışını hayata geçireceğiz. Beton-
laşmış bir Karatay yerine asıl ruhu-
muza uygun, yaşanabilir bir şehir 
inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir’e yeni Otogar
Hizmet Binası yapılacak

‘Konya’nın tarihi dokusunu 
yeniden kazandıracağız’

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Seydişehir Belediyesinin birlik-
te yürüteceği çalışma kapsamında 
Seydişehir’e yeni otogar hizmet 
binası yapılacak. Yapılacak yeni 
Otogar Hizmet binasının vatan-
daşlardan gelen talep ve istekler 
doğrultusunda yapılacağını belir-
ten Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “İlçeye yatırımla-
rımız tüm hızıyla devam edecek. 
Hayata geçireceğimiz projelerimiz-
le birçok yeniliğe imza atacağız. Bir 
ilçeye veya her hangi bir yerleşim 
yerine girdiğiniz zaman o yerle-

şim yerinin görüntüsü oradaki oto 
terminalinin görüntüsüyle bellidir. 
İlçemize gelen yabancı bir vatan-
daşın, otogarın kötü halini gördüğü 
zaman,  tüm şehrin böyle olduğu 
gibi bir algıya erişir. Bu nedenle bu 
algıya son vermeyi hedefliyoruz” 
dedi. Yapılacak olan yeni otogar 
hizmet binasının yeri konusunda 
halkla yapılacak istişareler ve gö-
rüşler doğrultusunda belirlenece-
ğini ifade eden başkan Tutal, rahat, 
modern ve ilçeye yakışır bir otogar 
hizmet binası yapılacağını kaydetti.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar Konya’nın 
Derbent İlçesinde Seçim Koordi-
nasyon Merkezi açılışı gerçekleş-
tirdi. Açılışa Derbent Belediye Baş-
kan Adayı Hüseyin Karaçam ve 
çok sayıda parti mensubu katıldı. 
Kuran’ı Kerim tilaveti ile gerçek-
leştirilen açılıştan sonra vatandaş-
lara seslenen Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Uyar, “Konya büyük 
medeniyetlere ev sahipliği yapmış 
bir şehir. Selçuklu devletimizin 
emir ve idare merkezi olan bir şe-
hir bu kadim kenti son yıllarda taş-
tan ve betonlardan oluşan bir şehir 
haline çevirdiler. Tarihsel dokusu-
nu, çevresini bozmaya başladılar. 
Yöneticilik yapan arkadaşlar yöne-
timimi oyun sanmaya başladılar. 

Allah’ın izni milletimizin de isteği 
ile iş başına geldiğimizde yatay 
mimariye önem vererek komşu-
luk ilişkilerini attırmayı, taştan ve 
betondan yorulmuş bu şehri tarihi 
dokusu ile yeniden canlandırmaya 
çalışacağız” dedi.

TARIMA HER TÜRLÜ 
DESTEK VERİLECEK

Derbent Belediye Başkan Ada-
yı Hüseyin Karaçam ise Derbent’in 
gelir kaynağının tarım ve hayvan-
cılık olduğunu, yöneticilerin tarıma 
destek vermediklerini, belediye 
başkanı seçilmeleri halinde ilçe 
halkının ana geçim kaynağı olan 
tarım ve hayvancılığı geliştirmek 
ve bu alanda katma değer üret-
mek için çalışmalarının olacağını 
dile getirdi. 
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi Kadın Hakları Komisyonu 18 yaş altı evliliklere dikkat çekmek amacıyla Erken Yaş-
ta Evlilik Çalıştayı düzenledi. Çalıştayda çocuk evliliklerin sağlıklı nesillerin yetişmesine engel olduğu belirtildi

‘Yetişkin olmadan 
anne-baba olunmaz!’

KTO Karatay Üniversitesi Ka-
dın Hakları Komisyonu tarafından 
“Erken Yaşta Evlilik” konulu bir 
çalıştay düzenlendi. KTO Karatay 
Üniversitesi Sosyal Tesislerinde 
gerçekleştirilen çalıştaya, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Aile, Çalışma ve Sos-
yal Hizmetler Konya İl Müdürlüğü 
Konya Çocuk Destek Merkezi Mü-
dürü Mustafa Duru, KTO Karatay 
Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Kamil Alptekin ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Konya İl Müdürlüğü Şiddet İzleme 
ve Önleme Merkezi Müdürü Selma 
Semerkant, akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı. 

Türk tarihinde kadının yeri ve 
önemine dair örnekler vererek ko-
nuşmasına başlayan KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-
ram Sade, “Bizim kültürümüzde 
kadınlar değerlidir, hayatın her ala-
nındadır bu durum Osmanlı Dev-
leti’nde de Selçuklular’da da hep 
böyle olmuştur. Tarihimizde Fatma 
Bacı ve nice kadınlarımız vardır. 
Günümüzde yaşadığımız temel so-
run ise kadınlar üzerinden birtakım 
insanların acizliklerini farklı yollarla 
kapatmaya çalışmasından kaynak-
lanmaktadır. Yaşanan bu sorunları 
ancak toplumsal tepkilerle, cinsiyeti 
bir kenara bırakarak çözüme kavuş-
turabiliriz” ifadelerine yer verdi. 

ERKEN YAŞTA EVLİLİK BİREYSEL 
DEĞİL, TOPLUMSAL BİR SORUN 
Erken yaşta evliliğin sadece bi-

reysel değil toplumsal birçok soruna 

da yol açtığını aktaran KTO Karatay 
Üniversitesi Kadın Hakları Komisyo-
nu Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şe-
rife Özkan Nesimioğlu, “Erken yaşta 
evliliği 18 yaş altı evlilik olarak ta-
nımlıyoruz. Ülkemizde resmi kayıt-

lardan aldığımız bilgilere göre erken 
yaşta evlilik oranı yüzde 4, bu rakam 
göç olgusu ile daha da vahim bir hal 
alıyor. Sadece bireyleri etkilemek-
le kalmayıp toplumsal, sosyolojik, 
psikososyal birçok soruna da zemin 

hazırlıyor” şeklinde konuştu. 
YETİŞKİN OLMADAN 

ANNE BABA OLUYORLAR
“Erken yaşta evlilik yetişkin 

olmadan anne-baba olmaktır, ya-
şama, oyun, barınma ve güvenlik 
haklarından küçük yaşta mahrum 
kalmaktır” diyen Sosyal Hizmet Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Alpte-
kin, erken yaşta evliliğin sosyoeko-
nomik anlamda gelişmişlik düzeyi 
düşük Doğu Anadolu, Güneydoğu 
Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde 
daha yoğun bir şekilde gerçekleşti-
ğinin de altını çizdi. Çalıştay erken 
yaşta evliliğe dair farklı konuların 
incelendiği oturumlar ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘Yaşanabilir bir Karatay için çalışacağız’

..... ..... .....
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Farabi Türkistan’ın Farab şehrin-
de doğmuş, 870-950 yılları arasında
yaşamış ünlü Türk düşünürü ve bi-
lim adamıdır. Buhara, Bağdat, Şam,
Kahire,HarranveHalepgibizamanın
önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır.
Felsefe,matematik,mantık,siyasetbi-
limivemusikialanındaeserleryazmış-
tır.İslamdünyasındafelsefealanında
Muallim-iEvvel(İlkÖğretmen)olarak
hitapedilenAristoilekıyaslanmaktave
ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen)
olarakanılmaktadır.

Farabi’nin ideal devlet modeli
ErdemliŞehir’dir.Erdemlişehrinyö-
neticisine ayrı bir önemvermektedir.
Çünküonuhayatvehareketinkaynağı
olarakgörmektedir.

Erdemli şehir tektir. Âlim ve er-
demli kişilerin bulunduğu bir yerdir.
Bu şehirde toplum üyeleri birbirine
yardımeder.

Erdemliolmayanşehirlerisedört
çeşittir:CahilŞehir,FasıkŞehir,Deği-
şebilenŞehirveSapkınŞehir.Erdemli

olmayan şehirlerde insani değerler
gelişmemiştir.Bunlar,başkalaşmışve
bozulmuşniteliksiztoplumlardır.

Farabi’yegöreerdemlişehir,bü-
yük, orta ve küçük olmak üzere üç
çeşittir.Büyükerdemlişehir,dünyanın
ma’murtümbölgelerinde;ortaerdem-
lişehir,dünyadaki tekbirmilletinbir
arayagelmesiyle;küçükerdemlişehir
ise,herhangibirmilletinyerleştiğiböl-
gedetekbirşehirmeydanagetirmesi
ileoluşur.

Farabi,erdemlişehribiyolojikola-
raksağlıklıbirinsanvücudunabenze-
tir.

Birvücudunherorganınınkendine
göregörevivardırvebunlarınhepsinin
sağlıklı çalışması kalbebağlıdır. Tıpkı
bunungibi erdemli şehrin kurumve
kuruluşlarınınsağlıklıveverimlibirşe-
kildeçalışmasışehiryöneticisininkabi-
liyetvetutumuylailgilidir.Erdemlişeh-
riteşkiledenunsurlar,yaradılıştaçeşitli
vebirbirlerindenüstünyapıdadırlar.

Bunlarınarasındabaşkanlıkgöre-

vini üstlenecek kapasi-
tede insanlar vemerte-
beceonayakıninsanlar
bulunur. Bunların her
biri kendi kabiliyetlerini
başkanıngayelerineuy-
gunbirsurettekullanan-
lardır.

Farabi’ye göre er-
demli şehrin yöneticisi
herhangi bir insan ola-
maz.Çünkü;yöneticilik
ikişeyilemümkünolabilir:

 • Yaradılış itibarıyla yöneticiliğe
yetenekliolunmalıdır.

•Yöneticiolacakkişi,yöneticilikle
ilgiliyeteneklerikazanmışolmalıdır.

Erdemlişehrinyöneticisibirbaşka
insanın hükmü, yönetimi altına gir-
mesimümkünolmayan insandır.O,
mükemmelliğeulaşmışbilfiilaklasa-
hipolmuşbirinsanolmalıdır.Bubah-

sedilen özelliklerinin yanı
sıraFârâbî,erdemlişehrin
yöneticisininşuözellikleri
biraradataşımasıgerek-
liliğiüzerindedurmuştur.

 • Organları tam ve
eksiksizolmalıdırkikendi
üzerine düşen görevleri
gerektiği gibi yerinegeti-
rebilsin.O, buorganlarla
ilgilibirfiiliyerinegetirir-
kenkolaycayapabilmeli.

•Yönetici,kendisinesöylenenher
sözü konuşanın amacını ölçerek ko-
laycaanlayabilmeyeteneğinedesahip
olabilmeli.

 • Anladığı, gördüğü, duyduğu
şeylerikolaycazihnindesaklayabilme
yeteneğine sahip olmalı, hemen he-
menhiçbirşeyiunutmamalıdır.

•Çokzekiveuyanıkolmalı,bir-
şeyle ilgili bir delili gördüğü zaman

onunneye işaretettiğinikolaycase-
zebilmeli.

•Zihnindebulunanherşeyiko-
laycaifadeedebilmeyeteneğinesahip
olmalıdır.

 • Bilgi edinmeyi ve öğrenmeyi
sevmelidir.

•Doğasıgereğidoğruyuvedoğru
insanlarısevmeli,yalandanveyalancı-
dannefretetmelidir.

 •Yemeği, içmeyi, cinsel zevkler
peşindekoşmayısevmemeliveonları
arzulamamalıdır.

•Gümüş,altınvebenzericinsten
dünyeviamaçlarpeşindekoşmamalı-
dır.

•Yüksekruhluolmalı,şerefi,ulu-
luğusevmeli,ruhunuaşağılıkveçirkin
olanşeylerinüzerindetutmalıdır.

•Adaletiveadilinsanlarısevmeli,
baskıvezulümlehareketedeninsan-
lardan nefret etmelidir. Başkalarına
karşı insaflı olmalıdır.Baskıyamaruz
kalan insanlaraacımalı,güzel,asilve
doğru gördüğü şeyleri desteklemeli,

adaleti uygulamaya davet edildiğinde
onugerçekleştirmedeisteksizveinatçı
olmamalıdır.

 •Yapılmasını istediği şey konu-
sunda ısrarcı,azimliolmalı,korkuve
zaafgöstermeksizincesurbirşekilde
onugerçekleştirmelidir.

Erdemlitoplumlarınolduğuyerde,
erdemli yöneticiler olur. Peygamber
efendimiz(sav)“Bulunduğunuzhale
göreyönetilirsiniz”buyurmuştur.Bizi
yönetenyöneticilerimizdensıksıkşika-
yetetmeninbiranlamıkalmıyor.Önce
toplum olarak kendimize çeki düzen
vereceğiz. Bunu sağladığımız zaman,
toplumun kalitesi ve seviyesi yükse-
lir.“Birtoplulukkendinideğiştirmedik-
çeAllahdaonlarıdeğiştirmeyecektir”.
RadSüresiayet11.

Bakiselamlar.
  Kaynak: Yrd.Doç.Dr., Demoka-

an Demirel,Farabi’nin İdeal Devleti;
ErdemliŞehir,NiğdeüniversitesiİİBF
Dergisi,2014,cilt7, sayı1, sayfa 358-
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HASAN ÇAĞLA

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği, geleneksel şiir akşamları ilk bö-
lümünde fotoğraf ve halk müziği 
sanatçısı Bayram Kabadayı özel bir 
sunum gerçekleştirdi. Anadolu Ka-
dınları Fotoğraf Gösterimi ve Sel-
çukya şiir akşamları müdavimi şa-
irlerden Galip Ayata Ahmet Şener 
Hasan Karaca ile şair İrfan Çelik’in 
şiirlerinden bestelediği bozlak ve 
türkülerle şiir akşamına eşsiz bir ke-
yif katan Bayram Kabadayı izleyici-
lerden yoğun ilgi gördü.

Fotoğraf sunumunda Kabadayı, 
“Anadolu’daki gizli güçlerdir onlar, 
Ne zaman fotoğraf çekmek için yol-
lara düşsem, mutlaka yol kenarında 
kâh patates toplarken, kâh domates 

dikerken, kâh koyun güderken rast-
larız o güzelim Anadolu kadınlarına. 
Hep güler yüzlüdür Anadolu kadın-
ları. Çalışmak yormuyor onları, ak-
sine çalışınca daha dinç olduklarını 
söylüyorlar. Günün birinde göller 
bölgesi gezimizde yolumuz Aydın 
civarlarına düşmüştü. Genel olarak 
Yörüklerin yaşadığı bu ilimizde eke-
nek alanları bir hayli verimlidir: Üzü-
münden tütününe, incirinden buğ-
dayına her şey yetişiyor oralarda. 
Tahmin edebileceğiniz gibi, genelde 
tarlalarda çalışan Anadolu kadınları-
nı görürsünüz: Yaklaşırsınız fotoğraf 
çekmek için ‘çek kuzum çek şu se-
filliklerimizi çekinde görsünler’ diye 
şaka yollu seslenirler. Ama onları o 

manada gören de olmaz! Gönülleri 
çok geniştir Anadolu kadınlarının, 
size mutlaka çay, aç iseniz, ekmek 
ikram ederler. Misafirperverdirler. 
Hem çalışırlar hem de tatlı muhab-
betler, latife yollu şakalar da ya-
parlar. Zaten ‘şaka olmasa biter mi 
kuzum koca gün’ dediklerine şahit 
oluyoruz. Şaka, şaka üzerine keyifli 
dakikalar geçirtiyorlar bizlere. Bu 
güzel havayı görünce sizin de on-
larla beraber çalışasınız geliveriyor” 
dedi.

Programın ikinci bölümünde şa-
irler Hasan Ukdem, Ahmet Şener, 
Tayyar Yıldırım , Paşazade mahlaslı 
Derviş Ahmet Şahin, Hasan Karaca, 
Demet Esen, Fatma Toroslu, Nesrin 

Erkan Sabuncu, Mustafa Remzi Sa-
mancı , Kazım Öztürk, Salih Sedat 
Ersöz, Ferhat Pekedis, İbrahim De-
mirtaş , Tayyip Sağ , Galip Ayata bir-
birinden anlamlı şiirlerini seslendi-
rirken Hikmet Peker, Şaban Ulusoy , 
Eva Eker ve Gökhan Kalkan da güzel 
bir şiir yorumu ile geceye katıldı. Sel-
çukya Kültür Sanat Derneği Başkanı 
Av. Fatma Şeref Polat, katkılarından 
dolayı Bayram Kabadayı’ya teşekkür 
plaketi sunarken “Anadolu’nun iyi 
ki sizin gibi evlatları, gönüllü kültür 
elçileri, sanatçıları var. Bu sayede 
kültürel birikimlerimiz bozulmadan 
gelecek nesillere aktarılabiliyor” ifa-
delerini kullandı. 
n HABERMERKEZİ

Tapu ve Kadastro 5. Bölge 
Müdürü Akkul oldu

TÜMSİAD yönetimi
istişare toplantısı yaptı

Konya Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdürlüğü görevini yürüt-
mek üzere Mustafa Akkul görev-
lendirildi. Çevre ve Şehircilik Baş-
kanlığı Konya Tapu ve Kadastro 5. 
Bölge Müdürlüğü görevine, Antal-
ya Tapu ve Kadastro Bölge Yar-
dımcılığı görevini yürüten Mustafa 
Akkul, 04.01.2019 tarihinde Ba-
kanlık oluru ile Konya Tapu ve Ka-
dastro V. Bölge Müdürlüğüne Böl-
ge Müdürlüğü görevini yürütmek 
üzere vekâleten görevlendirildi. 
Konya Tapu ve Kadastro 5. Bölge 
Müdürü Mustafa Akkul 16 Ocak 
2019 tarihinde Konya’ya gelerek 
görevine başladı.

MUSTAFA AKKUL KİMDİR?
1978 yılında Seydişehir do-

ğumlu olup Doğanhisar nüfusuna 
kayıtlıdır. İlk ve orta öğrenimini 
Seydişehir’de tamamladıktan son-
ra 1996 tarihinde Ankara Tapu ve 
Kadastro Meslek Lisesini bitirdi. 
1997 yılında Kadastro Teknisyeni 
olarak Torul Kadastro Müdürlü-
ğüne atandı. 2004 yılında Selçuk 

Üniversitesi Harita ve Kadastro 
Mühendisliği Lisans bölümünü ve 
sonra 2007 yılında ise Yüksek Li-
sansını tamamladı. Doktora eğiti-
mine KTÜ’ de devam etmektedir. 
2005-2011 yıllarında sırasıyla Si-
irt, Kemaliye, Arsin Kadastro Mü-
dürlüklerinde Mühendis, Kontrol 
Mühendis ve Kadastro Müdür ve-
kili olarak görev yaptı. 2011-2015 
yılları arasında Samsun Tapu ve 
Kadastro Bölge Müdürlüğünde, 
2015-2019 yılları arasında ise 
Antalya Tapu ve Kadastro Böl-
ge Müdürlüğünde Bölge Müdür 
Yardımcısı görevlerinde bulundu. 
2014-2015 tarihlerinde TMMOB 
Harita ve Kadastro Mühendisler 
Odası Samsun Şube başkanlığı 
görevini yürüttü. 04.01.2019 ta-
rihinde Bakanlık oluru ile Konya 
Tapu ve Kadastro V. Bölge Müdür-
lüğüne Bölge Müdürlüğü görevini 
yürütmek üzere vekâleten görev-
lendirilen Mustafa Akkul evli ve 2 
çocuk babasıdır.
n HABERMERKEZİ

Tüm Sanayici ve İşadamları 
Derneği (TÜMSİAD) Konya Şube-
sinde yönetim kurulu üyeleri ve 
dernek yöneticilerinin katılımıy-
la istişare toplantısı düzenlendi. 
Olağan genel kurulun ardından 
göreve başlayan yeni yönetim ku-
rulu, TÜMSİAD Genel Sekreteri 
Doç. Dr. M. Osman Kurtkan Ka-
pıcıoğlu’nun katılımıyla gerçekle-
şen istişare toplantısında bir araya 
geldi. Toplantıda konuşan Konya 
Şube Başkanı Ahmet Serçe, hiz-
met çıtasını daha üst seviyelere 
çıkaracaklarını söyledi. Özveriyle 
hizmet edeceklerini belirten Serçe, 
“TÜMSİAD ülkemizin ve ümmeti 
Muhammedin derdiyle dertlenen 

önemli bir camiadır. Böyle bir kut-
sal yolda Rabbime ne kadar hamt 
etsem azdır” dedi. Genel Sekreter 
Doç. Dr. M. Osman Kurtkan Ka-
pıcıoğlu ise konuşmasında, yeni 
yönetim kuruluna görevinde ba-
şarılar diledi. Kapıcıoğlu, “Ciddi bir 
büyüklüğe ulaşan TÜMSİAD hem 
üyeleri ile hem de birlikte olduğu 
kuruluşlarla beraber, gönül dost-
larıyla ciddi anlamda bir seviyede 
çalışmalarını sürdürüyor” diye ko-
nuştu. Toplantının sonunda TÜM-
SİAD Konya Şube Başkanı Ahmet 
Serçe önceki dönem başkanı Ber-
dan Aktan’a plaket vererek teşek-
kür etti.
n AA

KonyaBakırcılarEsnafOdasıİbrahimIşıkveYönetimKuruluÜyelerigörevegelmelerininbirinci
yılısebebiiledeğerlendirmetoplantısıgerçekleştirdi.Gerçekleştirenprogramailgiyoğundu

Bakırcılar Odası’nın 
1 yılı değerlendirildi

Konya Bakırcılar Esnaf Odası İb-
rahim Işık ve Yönetim Kurulu Üye-
leri göreve gelmelerinin birinci yılı 
sebebi ile değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirdi. Gerçekleşen progra-
ma KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, KONESOB Başkan Ve-
killeri Osman Alp,  Emin Baranok 
ile oda üyeleri ile basın mensupları 
katıldı. 

‘ÜYELERİMİZE YÖNELİK 
ETKİNLİKLERİMİZ DEVAM EDECEK’

Gerçekleştiren programda ko-
nuşan Konya Bakırcılar Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim Işık, “Ben ve ekip 
arkadaşlarım zorlu bir göreve talip 
olduğumuzun bilinci ile Odamızı 
hak ettiği yere çıkarmak için yoğun 
bir çalışma dönemi  geçirdik. Ben ve 
ekibim göreve resmi olarak başladı-
ğımızda öncelikle  oda üye sayısını 
gözden geçirdik. Odamızdan  bir ta-
kım sebeplerden dolayı ayrılmak zo-
runda kalan yada bu zamana kadar 
odamıza hiç üye olmamış meslek-
taşlarımızı odamıza üye yapmak için 
yoğun bir çaba sarf ettik. Üyelerimizi 
ziyaret ederek, onların yeniden oda-
mıza üye olmasını sağladık. Elham-
dülillah bu konuda başarı olduk. 
Odamıza üye olan tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum.  Göreve geldiği-
miz ilk andan itibaren odamızın hak 
ettiği değere sahip olması için yoğun 
çaba sarf ettik. Gerçekleştiren Genel 
kurulda bizlere destek olan ya da ol-
mayan tüm üyelerimizi tek tek ziya-
retlerde bulunduk. Onlara nasıl bir 
oda ve nasıl bir yönetim istedikleri-
ni sorduk. Onlardan gelen talep ve 
istekler doğrultusunda sağlık balta 

olmak üzere çeşitli kuruluşlarımızla 
oda üyelerimize yönelik anlaşmalar 
gerçekleştirdik. Sosyal ve kültürel 
faaliyetlere ağırlık verdik. Elhamdü-
lillah üyelerimiz gerçekleştirdiğimiz 
etkinliklere yoğun ilgi ve alaka gös-
tererek  bizleri yalnız bırakmadılar. 
İnşallah bundan sonrada üyelerimi-

ze yönelik etkinliklerimiz ve faaliyet-
lerimiz eksiksiz bir şekilde devam 
edecek” ifadelerini kullandı.

‘ESNAFIMIZ İSTİHDAM TEŞVİKİNE 
GEREKEN DESTEĞİ VERECEK’
KONESOB Başkanı Muharrem 

Karabacak da “Burası Türkiye Bu-
rada İş Var” sloganıyla ‘’İstihdam 

Seferberliği 2019’’ kampanyasının 
önemli olduğuna dikkat çekerek, 
“Konya Bakırcılar Esnaf Odası Baş-
kanı  İbrahim Işık ve Yönetim Kuru-
lu Üyeleri ciddi çalışmalar gerçekleş-
tirdi. Başkanımızı ve ekibini odamıza 
yaptıkları hizmetlerden dolayı te-
şekkür ederim.  İstihdam seferber-
liği Tüm için önemli olduğu kadar 
Konya için de önemli. Esnaflarımız 
ve sanatkarlarımız şuana kadar hiç-
bir şekilde işçi çıkarmadı. İstihdam 
sağladılar. Konyalı esnaflarımız ya-
şanan sıkıntılara rağmen ülkesine, 
milletine ve Konyalı hemşerilerine 
sahip çıkıyor. Konyalı esnaflarımızın 
da başlatılan istihdam seferberliğe  
gerekli desteği vereceğine inanıyo-
rum. Esnaflarımızda bu konu sebebi 
ile duyarlılık bekliyorum. Konyalı es-
naflarımız ve iş adamlarımız her za-
man üzerine düşen görevin fazlasını 
yapmıştır” dedi.
n MUHAMMEDESADÇAĞLA

Müzik ve şiirle Anadolu kadını anlatıldı

İbrahim Işık Muharrem Karabacak
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Altun Döküm A.Ş. 
kurucularından

Mehmet 
Emin ALTUN’un

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Altun Döküm A.Ş. kurucularından Mehmet Emin Altun 81 yaşında vefat etti. 
Altun ailesini acı günlerinde yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı 

Altun ailesinin acı günü
Altun Döküm AŞ kurucuların-

dan Mehmet Emin Altun 81 ya-
şında vefat etti. Merhum Mehmet 
Emin Altun’un cenazesi dün ikindi 
namazına müteakip Yediler Sancak 
Cami’inde kılınan cenaze namazının 
ardından sevenlerinin omuzlarında 
taşınarak dualar eşliğinde Ahmet 
Dede Yediler Mezarlığına defnedildi.  
Altun ailesini acı günlerinde Konya 
Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü, Konya 1. Organize Sanayi Bölge-
si Başkanı ve Atiker Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Ali Atiker ile yakınlarını ve sevenleri 
yalnız bırakmadı. Merhumun yakın-
ları cenaze töreninin ardından taziye 
dileklerini kabul etti. Merhum Meh-

met Emin Alltunel 2 kız ve 1 erkek 
çocuk babasıydı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Mehmet Emin Al-

tun’a yüce Allah’tan rahmet, kederli 
ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağ-
lığı dileriz. n MEVLÜT EGİN

Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, “Nörolojik hastalıklar global ölçekte ölümlerin 
yüzde 16,8’inin nedenini oluşturmakta, her yıl dünyada 9,4 milyon kişi hayatını kaybetmektedir” dedi

Nörolojik hastalıklar
ölümle sonuçlanabilir

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakülte-
si Nöroloji Ana Bilim Dalı Başkanı ve 
Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Şerefnur Öztürk, Beyin Farkın-
dalığı Haftası’nda yaptığı açıklama-
da, nörolojik rahatsızlıkların has-
talar, yakınları ve sağlık çalışanları 
için en fazla sağlık yükü oluşturan 
hastalık gruplarından olduğunu, 
yaşlanan dünya nüfusu ile bu duru-
mun giderek arttığını söyledi. 

Nörolojik hastalıklar nedeniyle 
ölüm oranının 1990-2015 yılların-
da yüzde 36,7 artış gösterdiğine 
dikkati çeken Öztürk, “Nörolojik 
hastalıklar global ölçekte ölümlerin 
yüzde 16,8’inin nedenini oluştur-
makta, her yıl dünyada 9,4 milyon 
kişi hayatını kaybetmektedir. En 
yaygın nörolojik hastalıklar ise baş 
ağrısı 2,5 milyon, alzaymır ve diğer 
demanslar 46 milyon, inme 42 mil-
yon, epilepsi 23,4 milyon, menenjit 
8,7 milyon, parkinson 6,2 milyon, 
beyin tümörleri 1,21 milyon olarak 
bildirilmektedir.” diye konuştu.

‘EN ÖNEMLİ FAKTÖR TEDAVİYE 
ÇABUK ULAŞABİLMEKTİR’

Öztürk, son yıllarda inme ve bu-
laşıcı hastalıkların önlem ve tedavi 
olanaklarındaki gelişmelerle ölüm 
oranlarında azalmalar beklendiğine 
işaret ederek şöyle konuştu: “Ya-
pılan istatistiksel analizler beyin 
damar hastalıklarının ve inmenin 
yüzde 42, migrenin yüzde 16,2, 
alzaymır ve diğer demansların 
yüzde 10,4, menenjitin yüzde 7,9 
oranıyla sağlıklı yıl kaybına neden 
olan ilk dört büyük hastalık grubu 
olduğunu ortaya koymuştur. Beyin 
damar hastalıkları dünyada en faz-
la fonksiyon kaybına neden olan, 
yaşam kalitesini en fazla etkileyen 
ve ölüm nedeni olarak da ikinci sı-
rada yer alan hastalık grubudur. 
Korunma yolları ve erken tedavi, 
nörolojik hastalıklarda da en önemli 
stratejik yaklaşımı oluşturmaktadır. 
İnme tedavisinde en önemli faktör 

tedaviye çabuk ulaşabilmektir. Biz 
bunu ‘Zaman beyindir’ şeklinde 
ifade ederiz. Yani kaybedilen her 
dakika beyinde milyonlarca hüc-
renin ölümü demektir.” Nörolojik 
hastalıklarda risk faktörlerinin ço-
ğunun ortak olduğunu dile getiren 
Öztürk, toplumda risk faktörlerinin 
farkındalığının artırılması ve korun-
ma yolları konusunda eğitimin çok 
önemli olduğunu vurguladı. Öztürk, 
toplumun risk faktörlerini azaltacak 
yaşam tarzı değişiklikleri konusun-
da aydınlatılmasının ilaç tedavi-
leri kadar etkili olduğunun altını 
çizerek şu değerlendirmeyi yaptı: 
“Okullardan başlamak üzere sebze 
ve meyveyi yeterince içeren doğru 
beslenme alışkanlıklarının edindiril-
mesi gerekmektedir. Sigara ve alkol 
kullanımının önlenmesine yöne-

lik bilgilendirme, fiziksel aktiviteyi 
artıracak ortamların sağlanması, 
hipertansiyon, şeker hastalığı, kalp 
hastalıklarının düzenli kontrolü ve 
uygun tedavisi, obeziteyi önleyecek 
stratejiler sadece sağlık merkezleri 
ile değil okullar, parklar, spor mer-
kezleri, halk eğitim stratejileri ile bir 
bütün olarak ele alınmalıdır.”

‘PEK ÇOK HASTALIK TEDAVİ 
EDİLEBİLİR HASTALIKLAR 

GRUBUNA GİRMİŞTİR’
Nörolojik hastalıklar alanında 

tanı ve tedaviyi daha etkin duruma 
getirebilmek için bütün dünyada 
devam eden çalışmalarda çok umut 
verici sonuçların alındığına dikkati 
çeken Öztürk, şunları kaydetti: “Es-
kiden iyileşmez gözüyle bakılan pek 
çok hastalık, tedavi edilebilir hasta-
lıklar grubuna girmiştir. Teknolo-

jik gelişmeler beyin hastalıklarının 
tanı ve tedavisinde de gelişmeleri 
hızlandırmakta, çağın getirdiği ola-
naklar nörolojik hastalıkların tanı ve 
tedavisine de uygulanmaktadır. Bir 
tür yapay zeka olan algoritma uygu-
lamaları, robotik teknolojiler, yeni 
girişimsel yöntemler umut vericidir. 
Nörolojik hastalıklara özel, tanı ve 
tedavi merkezlerinin oluşturulması, 
ülkemizde nöroloji uzmanlık eğiti-
minin mevcut standartların da üze-
rine çıkarılabilmesi, nörolojik has-
taların bakım ve rehabilitasyonları 
için yeni düzenlemeler yapılması ve 
sağlık bütçesinde bu önemli has-
talık grubuna yönelik yeterli bütçe 
sağlanabilmesi için Türk Nöroloji 
Derneği olarak Sağlık Bakanlığımız 
ile birlikte çalışmalarımızı sürdür-
mekteyiz.” n AA

‘Olumlu tutum beklenen 
aday olduğumu gösteriyor’

İYİ Parti Selçuklu Belediye Baş-
kan Adayı Muammer Çağlayan, 
seçim çalışmalarına hız kesmeden 
devam ediyor. Çağlayan, seçim ça-
lışmaları kapsamında beraberinde 
ki heyetle birlikte Konya Vergi Da-
iresi Başkanlığı, Bozkırlılar Derneği 
ve Şefikcan Caddesi esnaflarını zi-
yaret ederek destek istedi.

Esnaf tarafından yoğun ilgi ile 
karşılanan Çağlayan, “Bu seçimler 
bir parti seçimi değil aslında. Par-
tiler adaylara seçimlerde bir vesile 
oluyor. Yıllardır esnafın, zanaat-
karın içerisindeyim ve her kesim-
den oy desteği bekliyorum. Hangi 
partiden olursa olsun, siyasi parti 
farkı gözetmeksizin desteklerinizi 
bekliyorum. Diğer adaylara göre 
kendimin daha aktif ve idareci 
vasfımın olduğunu ve bu işi mev-
cut adayların içerisinde araştırır-
sanız benim yapabileceğime ina-

nıyorum. AK Parti’nin karşısında 
İyi Parti’nin yarıştığını biliyorum. 
Çevrede bunlar konuşuluyor. 
Selçuklu Bölgesi’nde 20 gündür 
çalışıyorum. Çalışmalarım göste-
riyor ki insanlar artık bunalmış ve 
bir değişim istiyorlar. 24 Haziran 
seçimlerinde de ben sahadaydım. 
O zaman tüm ilçelere gidiyorduk 
ve bize elini uzatmayan, yüzünü 
dönen halk şuan da bizi kucaklı-
yor. Halkımızın bu olumlu tutu-
mu bize beklenen aday olduğumu 
gösteriyor ve bu durum da bizi se-
vindiriyor. 24 Haziran’dan bugü-
ne büyük bir değişim var ve çok 
güzel tepkilerle karşılaşıyorum. 
Seçimleri kazanırsak büyük bir 
heves ve gayretle çalışacağımıza 
söz veriyorum. Bozuk psikolojimiz 
artık düzelsin. Hep birlikte birlik 
olalım, iyi olalım” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Türkiye ayağa kalkar!
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor maçıyla ilgili olarak, 

“Söylenecek çok şey var ama söylemiyorum. O maçta edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa kalkar” dedi
İM Kayserispor, Spor Toto Süper 

Lig’in 26. Haftasında sahasında oyna-
yacağı Medipol Başakşehir maçının ha-
zırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde 
Teknik Direktör Hikmet Karaman yöneti-
minde antrenman yapan futbolcular, dar 
alanda pas çalışmasının ardından teknik 
çalışma yaptı. Çaykur Rizespor maçında 
ter döken futbolcularda, kısa koşu ile 
antrenmanı bitirdi. 

“SAĞDUYULU İNSANLARIN 
HATIRINA BİR ŞEY SÖYLEMEYECEĞİM” 

Antrenman öncesinde gazetecilerin 
sorularını yanıtlayan Hikmet Karaman, 
3-0 yenildikleri Çaykur Rizespor maçıy-
la ilgili olarak, “Geçmiş maçla ilgili o 
kadar çok şey söyleyebilirim ki... Bazı 
şeyleri ifade edebilmek neler getirebi-
lir, tartışması nerelere gidebilir veya hiç 
konuşmamak mı gerekir bilmiyorum. İyi 
insanlar da var, doğruları bilen insanlar 
ve aldığım mesajlar var. Maçtan bir gün 
önce kaldığımız otele gelip bizim ziyaret 
eden insanlar var. Doğruları bilip bildik-
leri içinde üzgün olduklarını ifade edip, 
otele ziyarete gelenler var. Maç önce-
sinde soyunma odamıza kadar gelen 
hem sporcu grubu hem de çalışan gru-
bundan ‘Hoş geldin hocam’ diyen, beni 
çok iyi tanıyan, her şeyin farkında olan 
sağduyulu insanlar var. Bunların hatırına 
hiçbir şey söylemeyeceğim” ifadelerini 
kullandı. 

“MAĞLUBİYETİN HERHANGİ 
BİR MÜDAFAASI OLMAZ” 

“Oyunun içine baktığınız zaman 
mağlubiyetin herhangi bir müdafaası 
olmaz” diyen Karaman, sözlerine şöyle 
devam etti. 

“Yediğimiz ilk golde kalecimizin 
göğsünden dönen topun rakip oyuncu-
nun ayağına gitmesi, bizim oyuncumu-
zun kale içinde olması gibi gol oluyor. 
0-0’de Artem’in net pozisyonu var. 1-0 
mağlup duruma düştüğüz zaman yine 
Umut ile Chery’nin birbirlerine bırakıp 
vuramadıkları pozisyon var. 1-1’i yaka-
layacak net pozisyonlar yakaladık. Kötü 
oynarız veya rakip hırslı oynayabilir, hiç 
önemli değil. Maçın en iyi adamı kaleci 
Gökhan’dı. Maçın uzatma bölümlerinde 
birkaç tane pozisyon verdik. Oyun disip-
lininden koptuğumuz, tamamen riskli 
oynadığımız bölümlerde atabilirlerdi. 
Nihayetinde kaybettik. Kaybettiğiniz 
zaman kazananı tebrik edeceksiniz. Biz 

kendi işimize bakacağız. Başarılı ve 
iyi oynayanı tebrik edeceksiniz. Futbol 
centilmenliği içerisinde sahada müca-
dele eden bütün futbolcuları kim olursa 
olsun tebrik edeceksin. Dolayısıyla ben 
oynadığımız karşılaşmada başarılı olan 
bütün sporcuları tebrik ediyorum. Maçta 
Gökhan’ı tebrik etti. Gökhan’ı 17 yaşında 
ben aldım ve ligde oynattım. Söylenecek 
çok şey var ama söylemiyorum. O maçta 
edilen küfürleri açarsam Türkiye ayağa 
kalkar. Başka yerlere girmek istemiyo-
rum” ifadelerini kullandı. 

“SAHİP OLMAMIZ GEREKEN 
PUANLARI ALMAK İÇİN EN İYİ 

FUTBOLUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ” 
Ligin 26. haftasında sahasında oyna-

yacakları Medipol Başakşehir maçını da 
değinen Hikmek Karaman, “Bizim önü-
müzde oynayacağımız maça konsantre 
olmamız lazım. Sadece bizim açımızdan 
değil bu maç diğer kulüpleri de ilgilendi-
riyor. Türkiye’de bir yapı var. Bu yapıyı 
iyi bilmemiz gerekiyor. Şampiyonluğa 
giden takımlar birbirleriyle yarış halin-
deyken bu takım nasıl çelme yiyecek 

hesabındalar. Biz kendi hesabımızdayız. 
Hiç kimse bizim düşmanımız değil. Hiç-
bir kulüp bizim düşmanımız değil. Bizim 
futbol kuralları içerisinde sahip olmamız 
gereken puanlar var. O puanları almak 
için en iyi futbolumuzu ortaya koyacağız. 
Dolayısıyla dışarıda söylenenler ve dedi-
kodular bizi enterese etmiyor. Oynadığı-
mız maçın analizini yapıp, doğrularını ve 
yanlışlarını geliştirip hafta sonu oynaya-
cağımız Başakşehir maçında konsantre 
olacağız” değerlendirmesinde bulundu. 
n İHA

‘40 puanın üstüne 
çıkmamız gerekiyor’

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 
“Bizim için zor bir maç olacak.” dedi. Antrenmanda basın 
mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ha-
kan Keleş, “Malatya maçı bizim için önemli bir maçtı. İçe-
ride kaybetmiyorduk bir Antalya’ya kaybettik. Malatya ma-
çında 2-0’lık skor, güzel bir oyunla üç puanı aldık. 34 puan 
yaptık şimdi tabii belli bir puan barajını yakalayabilmek için 
40 puanın üstüne çıkmamız gerekiyor. Bu hafta Fenerbah-
çe maçı var. Onun hazırlıklarına başladık. Bizim için zor 
bir maç olacak. Fenerbahçe’nin durumu ortada güçlü bir 
takım, iyi bir kadrosu var içeride de baskılı oynuyorlar fakat 
biz deplasmanları seviyoruz. Deplasmanlarda iyi oynayan 
bir takımız iyi oyunumuzu devam ettirip oradan puan veya 
puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.  n İHA

Rodallega ve Hosseini 
antrenmanda sakatlandı

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda 
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak olan 
Trabzonspor’da, Hugo Rodallega ve Majed Hosseini ant-
renmanı tamamlayamadı. İlk olarak omuzunda ağrı his-
seden Hugo Rodallega, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerin 
ardından Ünal Karaman tarafından tedbir amaçlı olarak 
soyunma odasına gönderildi. Daha sonra ise sağ arka ada-
lesinde spazm meydana gelen Hossein de bir anda yerde 
kaldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonrası bu oyuncu 
da tedbir amaçlı olarak antrenmandan ayrıldı. İki oyuncu-
nun yapılan ilk kontrollerinde ciddi bir duruma rastlanmadı-
ğı ve yarın takımla birlikte antrenmanda yer alabilecekleri 
belirtildi.  n İHA

Bulut: İlk 6 içinde 
yer almak istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 
kötü gidişata rağmen ilk 6 içerisinde yer aldıklarını ve Spor 
Toto Süper Lig’i bu konumda tamamlamak istediklerini 
söyledi. MKE Ankaragücü maçının kendileri için büyük 
önem taşıdığını aktaran Erol Bulut, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Bunu hep birlikte başaracağız. Bugüne kadar bu 
duruma nasıl geldiysek, başarı elde ettiysek bu maça da 
hep birlikte çıkıp istediğimiz o 3 puanı alıp yolumuza de-
vam etmek istiyoruz. Bir şeyi unutmayalım, biz hedefimiz-
den hiçbir zaman şaşmadık. Ligin 6’ncısıyız, kupada yarı 
finaldeyiz. Kaybettiğimiz hiçbir şey yok, önümüzde 9 maç 
var. İlk 6’nın içerisinde olma hedefimiz hala devam ediyor. 
Kalan 9 maçta bunu gerçekleştirebileceğiz inşallah.”  n AA

Galatasaray’ın gol yükünü orta saha çekiyor
Spor Toto Süper Lig’in en golcü 

takımı olan Galatasaray’da orta sa-
hada görev alan futbolcular, skora 
çok önemli katkı sağladı. Süper 
Lig’in geride kalan bölümünde Ga-
latasaray hanesine yazılan 52 go-
lün 50’sini sarı-kırmızılı futbolcular 
kaydederken, 2 golü ise rakip oyun-
cular kendi kalelerine attı. Sarı-kır-
mızılı takımda orta sahada görev 
yapan futbolcular, toplamda 31 kez 
ağları havalandırarak skora yüzde 
60’lık bir katkı verdi. Galatasa-
ray’da orta saha oyuncuları Henry 
Onyekuru, Sofiane Feghouli, You-
nes Belhanda, Emre Akbaba, Ba-
dou Ndiaye, Ryan Donk, Fernando 
Reges ile devre arasında takımdan 
ayrılan Garry Rodrigues ligde filele-
ri havalandırdı. Sarı-kırmızılı ekipte 
genelde kanatta görev alan hücuma 
yönelik orta saha oyuncusu Onyeku-
ru, attığı 11 golle takımın en skorer 
ismi konumunda bulunurken, Fe-

ghouli 6, Belhanda 4, Rodrigues 3, 
Emre Akbaba, Ndiaye, Donk ikişer, 
Fernando Reges de bir kez topu file-
lere gönderdi.

SANTRFORLARDAN 14 GOL
Galatasaray’ın santrforları, Sü-

per Lig’in geride kalan bölümünde 
14 gol atarak, skora yüzde 27’lik 
katkı sağladı. Takımda devre ara-
sında kadro dışı bırakılan Eren Der-
diyok 7 kez ağları havalandırırken, 
Sinan Gümüş de 4 gol attı. Galata-
saray’ın devre arasında renklerine 
kattığı Mbaye Diagne 2, Kostas 
Mitroglou da bir kez meşin yuvarla-
ğı ağlarla buluşturdu. Sarı-kırmızılı 
takımın savunma oyuncuları ise li-
gin geride kalan bölümünde 5 gol 
attı. Devre arasında Fenerbahçe’ye 
transfer olan Serdar Aziz 2, takım-
dan ayrılan Maicon Roque ile Mar-
tin Linnes ve Ömer Bayram birer gol 
kaydetti.
  n AA

Medipol Başakşehir 
savunması Avrupa’da zirvede

Spor Toto Süper Lig’de en 
yakın rakibi Galatasaray’ın 8 
puan önünde lider durumda bu-
lunan Medipol Başakşehir, Süper 
Lig ve Avrupa’nın 5 büyük ligini 
kapsayan değerlendirmeye göre 
en az gol yiyen takım konumunda 
bulunuyor. 

Süper Lig’de geride kalan 
25 maçta kalesinde yalnızca 12 
gol gören turuncu-lacivertli ekip, 
0,48’lik gol yeme ortalamasını ya-
kaladı. İstanbul ekibi, bu ortalama 
ile zirvede yer aldı. Medipol Ba-
şakşehir’e bu alanda en yakın 
takım İngiltere’de şampiyonluk 
hasretine son vermeye çalışan 
Liverpool. Ligde ikinci sırada bu-

lunan İngiliz ekibi, geride kalan 
30 maçta kalesinde 17 gol gördü 
ve 0,56’lık gol yeme ortalaması-
na sahip oldu. Lider Manchester 
City ise 30 maçta 21 gol kalesinde 
gördü ve 0,7’lik gol ortalamasını 
tutturdu. 

PSG 15 GOL YEDİ
Fransa Ligi’nde ise Paris Sa-

int-Germain de bu sıralamada 3. 
basamakta yer alıyor.  Başkent 
ekibi, ligde geride kalan 26 maçta 
15 gole izin verdi ve 0,57’lik gol 
yeme ortalamasını tutturdu. Bu 
alanda sıralamada 3. sırayı ie İs-
panya Ligi’nden Atletico Madrid 
ve İtalya’dan Juventus alıyor. İs-
panya Ligi’nde ikinci sırada bulu-

nan Madrid temsilcisi ile İtalya’da 
zirvede yer alan Juventus 27’şer 
maçta kalelerinde 17’şer gol gör-
dü. İki takım da 0,63’lük gol orta-
lamasına sahip oldu. 

ALMANYA’DA LEİPZİG ZİRVEDE
Gol yeme sayıları göz önüne 

alındığında Almanya’da da şam-
piyonluk yarışı veren takımlar-
dan Bayern Münih ve Borussia 
Dortmund’un önünde Leipzig yer 
aldı. Leipzig 25 maçta 20 golle 
0,8 gol yeme ortalamasına sahip. 
Averajla lider durumda bulunan 
Bayern Münih 25 maçta 27, aynı 
puana sahip Borussia Dortmund 
ise 25 maçta 28 gol yedi. 
n AA
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Süper Amatör’de 
heyecan artıyor

Konya Süper Amatör Küme’de ligin bitmesine son 3 
hafta kala şampiyonluk yarışı kızışıyor. Ligde averaj ile 
lider olan Ereğlispor ile 2.sırada bulunan Gölyazı Beledi-
yespor’un kıyasıya yarışı sürüyor. Ligde son hafta iki ta-
kım karşı karşıya gelecek. Konya Süper Amatör Küme’de 
19.haftanın sonuçları şu şekilde; Gölyazı Belediyespor 
4 – 1 Saiteli Kadınhanı Belediyespor, Meram Kara Kar-
tallar 3 – 2 Öntur Havzanspor, Ilgın Belediyespor 3 – 0 
Ülküm Gençlikspor, Selçukspor 2 – 1 Akören Kültürspor, 
Yeni Emirgazi Belediyespor 0 – 3 Ereğlispor (Hükmen), 
Ç.Çumra Belediyespor 3 – 0 Yeni Doğanhisarspor (Hük-
men). n SPOR SERVİSİ 

Analig’de Konya hokey kız takımı üçüncü oldu
Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Final 

Müsabakaları 07-10 Mart 2019 tarihleri 
arasında Amasya’da yapıldı. 

Spor Genel Müdürlüğü tarafından 
organize edilen Anadolu Yıldızlar Ligi pro-
jesi kapsamında 2018-2019 sezonu Ana-
dolu Yıldızlar Ligi Türkiye Final Müsaba-
kaları’nda Konya Kız Takımı üçüncü oldu.

24 TAKIM 300 SPORCU KATILDI
Amasya’da düzenlenen Anadolu Yıl-

dızlar Ligi Salon Hokeyi Türkiye Şampiyo-
nası tamamlandı. 

Amasya Spor Salonu’nda 7 Mart’ta 
başlayan şampiyonaya, kızlar ve erkekler 
kategorisinde toplam 24 takımdan 300 
sporcu katıldı. Şampiyonada, erkeklerde 
Diyarbakır il karması birinci, Kocaeli il 
karması ikinci, Amasya il karması üçün-
cü, Kahramanmaraş il karması dördüncü 
oldu. Kızlarda ise Adana il karması birin-
ciliği, Kırıkkale il karması ikinciliği, Kon-
ya il karması üçüncülüğü, Bolu il karması 
dördüncülüğü elde etti. Müsabakaların 
ardından dereceye giren takımlara kupa 

ve madalyaları verildi.
BU LİGİ ÇOK ÖNEMSİYORUZ

Türkiye Hokey Federasyonu Başkan 
Vekili Bayram Yüksel, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, Türkiye’de hokeyin daha 
iyi ve tanınır bir spor haline geleceğini 

söyledi. Bu turnuvalarda çok yetenekli 
çocukların keşfedildiğini belirten Yüksel, 
“Bu lig, bu sporcular, Türkiye Hokey Fe-
derasyonunun ve milli takımın alt yaş 
grubunu oluşturan sporcular. Onun için 
bu ligi çok önemsiyoruz. Son derece çe-

kişmeli ve heyecanlı bir turnuva oluyor. 
Bu lig ve bu sporcular hokeyin geleceği. 
Hocalarımızın ve oyuncularımızın hep-
sine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye 
konuştu. 
n SPOR SERVİSİ/AA

Şampiyonlar 
‘aşkla’ yetişiyor
Selçuklu Belediyesi tarafından çocuklara yönelik başlatılan ‘Şampiyonlar AŞK’la Yetişir’ projesine ilgi yoğun 
oldu. 16 testin uygulandığı projede 2 bin öğrencinin testleri gerçekleştirildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 

Pekyatırmacı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilgi duyduğu spora yönlendirildiğini ifade etti 

Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında 
eğitim gören çocuklara yönelik başlatı-
lan ‘Şampiyonlar AŞK’la Yetişir’ projesi 
geçtiğimiz hafta sonu da yoğun bir katı-
lımla gerçekleşti. 14.024 lisanslı spor-
cusuyla Türkiye’nin En Büyük Amatör 
Spor Kulüplerinden birisine sahip olan 
Selçuklu Belediyesi’nin ‘Şampiyonlar 
AŞK’la Yetişir’ projesi aileler ve çocuk-
ları tarafından büyük ilgi gördü. Selçuklu 
Belediyesi Kış Spor Okullarında eğitim 
gören 2000 öğrencinin proje kapsamın-
da yetenek analiz testleri gerçekleşti. 
Çeşitli branşlarda eğitim gören 8-14 yaş 
grubundaki çocukların katılım sağladığı 
testlerde, çocukların yeteneklerine göre 
spor branşına yönlendirilmesi hedefle-
niyor.

16 TEST UYGULANIYOR
Selçuklu Belediyesi Spor Okullarında 

binlerce çocuğu sporla buluşturan Sel-
çuklu Belediyesi, çocukların yetenekle-
rine göre doğru branşa yönlendirilmeleri 
içinde adımlar atıyor. Uzman heyet tara-
fından yetenek analizleri yapılacak olan 

çocuklar elde edilen veriler doğrultusun-
da yeteneklerine uygun branşa yönlen-
dirilecek. 16 istasyondan oluşan parkur-
da, 20 Metre Sürat, Dikey Sıçrama, Pro 

Agılty, Denge, Öne Sıçrama, Ayak Ölçüm, 
Taban Analiz, Vücut Analiz, Esneklik, 
Sağlık Topu Fırlatma, Görsel Reaksiyon, 
Ağırlık, Boy, Oturma Yüksekliği, Kulaç 

ve Karış gibi bilimsel ölçümlerin modern 
cihazlar ile yapılmasının ardından, elde 
edilen verilerle birlikte çocukların fiziksel 
ve yetenek olarak hangi spor branşına uy-
gun olduğunun tespiti yapılıyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: 
ŞAMPİYONLAR AŞK’LA YETİŞİYOR

Projeyle ilgili konuşan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
projenin önemine dikkat çekerek, “Sel-
çuklu Belediyesi olarak en önemli pro-
jelerimizden birini hayata geçirdik. Spor 
Okulları’nda yaz ve kış dönemlerinde spor 
yapan çocuklarımızı hem sportif yönden 
hem fiziki yönden ilgi ve kabiliyetleri doğ-
rultusunda yönlendirebileceğimiz, yetişti-
rebileceğimiz şekilde bir proje başlattık. 
İlk etapta yaklaşık 2000 çocuğumuz bu 
projenin testlerine katıldı. ‘Şampiyonlar 
AŞK’la Yetişir’ derken buradaki amacımız 
sadece şampiyon sporcular yetiştirmek 
değil. Çocuklarımızın sevdiği ilgi duyduğu 
ve mutlu oldukları spor branşlarında, on-
ları en iyi şekilde geliştirebilmek” dedi. 
 n SPOR SERVİSİ

Konya Spor Lisesi 
finallere yükseldi

08-10 Mart 2019 tarihlerinde Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan MEB Gençler 
Okullar Yarı Final maçlarında Konya Spor Lisesi Badmin-
ton Takımı ikinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak 
kazandı. Konya Spor Lisesi Badminton Takımı 12-14 Ni-
san 2019 tarihlerinde Erzincan ilinde yapılacak olan Final 
müsabakalarında Konya’yı temsil edecek. Konya Badmin-
ton İl Temsilcisi Mehmet Zeki Erkan konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, “Yarı final müsabakalarında ikinci olarak ilk 
16 takım içerisine girerek Türkiye finallerine gitmeye hak 
kazanan sporcularımızı, Konya Spor Lisesi Beden eğitimi 
öğretmenimiz Bekir Turhan’ı ve Konya Spor Lisesi müdü-
rümüz Veysel Dudu’yu kutluyor, Türkiye finallerinde başa-
rılar diliyorum” şeklinde konuştu.  n SPOR SERVİSİ 

Bölgesel Amatör’de 
Akşehir avantaj elde etti

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta Konya ekiplerinden 
Akşehirspor, 21.hafta sonunda avantaj yakaladı. Şampi-
yon mücadelesi veren kırmızı beyazlı takım rakiplerinin 
karşılaştığı haftada kazanarak maç eksiği ile avantaj elde 
etti. Akşehirspor, Kırşehir Çayağzı Spor’u 3-0 mağlup etti 
ve 44 puana yükseldi. Çubukspor, Kırıkkale Büyük Anado-
lu Spor’u 2-0 yenerek 46 puana yükselirken, Kırıkkale ekibi 
44 puanda kaldı. Akşehirspor, geçtiğimiz hafta ertelenen 
Keçiören Belediyesi Bağlum Spor ile 20 Mart’ta karşı kar-
şıya gelecek. Temsilcimiz, bu maçı kazanırsa liderlik kol-
tuğuna oturacak. Ligdeki diğer Konya ekiplerinden Sara-
yönü Belediyespor, bu hafta kendi evinde Yeniçağa’yı 3-0 
yenerken, Karapınar Belediyespor deplasmanda Karaman 
Belediyespor’a 3-0 mağlup oldu.  n SPOR SERVİSİ 

Badminton Federasyonu’ndan sosyal sorumluluk projesi
Badminton Federasyonu tarafından 

sosyal sorumluluk projesi kapsamında 
hayata geçirilen ‘Orda bir köy var uzakta, 
o köy bizim köyümüzdür’ projesinde 81 
ilde 81 köy okuluna badminton malzemesi 
yardımı Konya’da da yapıldı. Proje  kapsa-
mında Konya Konya’da seçilen pilot okul 
Karatay Göçü Köyü Göçü İlkokulu’na Bad-
minton Federasyonu tarafından gönderilen 
badminton malzemeleri düzenlenen tö-
renle dağıtıldı. Badminton malzemelerinin 
dağıtım törenine Konya Karatay Sosyal 
Hizmet Merkezi Müdürü Ali Şener, Konya 
Badminton İl Temsilcisi ve Konyalı bad-
mintonculardan Özgür Rahman Fırat ve 
Ömer Tofan katıldı.

ERKAN’DAN BAŞKANA TEŞEKKÜR
Badmniton malzemelerinin dağıtı-

mının ardından Göçü İlkokulu öğrencileri 
badminton sahasında badminton oyna-
yarak sporun güzellikleriyle tanıştı. Kon-
ya Badminton İl Temsilcisi Mehmet Zeki 
Erkan, yaptığı açıklamada, “Badminton 

Federasyonu’nun gerçekleştirdiği bu güzel 
proje sayesindeki köy okullarındaki çocuk-
ların da badminton sporu ile tanışmaları ve 
spora yönlendirilmeleri sağlanmaktadır. 
Bu güzel sosyal sorumluluk projesini haya-
ta geçiren Badminton Federasyonu’muzu 
ve değerli Başkanımız sayın Murat Özme-

kik’i kutluyor, bu köy okullarında öğrenim 
gören çocuklarımıza yapmış oldukları 
malzeme yardımlarından dolayı da kendi-
lerine çok teşekkür ediyorum” dedi. Konya 
Karatay Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Ali 
Şener ise, “Bu güzel ve anlamlı proje sa-
yesinde köy okullarında öğrenim gören ço-

cuklarımız sporu sevecek ve spor sayesin-
de de birçok zararlı alışkanlıklardan uzak 
duracaklardır. Bu güzel sosyal sorumluluk 
projesinden dolayı Badminton Federasyo-
numuza ve federasyon başkanımız Murat 
Özmekik’e teşekkür ederim” ifadelerini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ÇUBUKSPOR 20 14 4 2 44 16 28 46
2.KIRIKKALE SPOR 19 13 5 1 34 7 27 44
3.AKŞEHİR SPOR 18 14 2 2 40 16 24 44
4.SANDIKLISPOR 20 12 4 4 35 22 13 40
5.KEÇİÖREN BEL. 19 11 4 4 34 15 19 37
6.SARAYÖNÜ BELEDİYE 19 8 6 5 38 27 11 30
7.KARAMAN BELEDİYE 19 5 7 7 15 20 -5 22
8.POLATLI BELEDİYE 19 6 3 10 25 31 -6 21
9.ANADOLU ÜNİ. 19 5 3 11 20 33 -13 18
10.ANKARA DSİ 19 5 2 12 19 42 -23 17
11.KARAPINAR BEL. 20 4 1 15 17 42 -25 13
12.KIRŞEHİR ÇAYAĞZI 20 4 1 15 18 44 -26 13
13.YENİÇAĞA 19 2 2 15 11 35 -24 8

BÖLGESEL AMATÖR 
LiGi 6. GRUP  
2018-2019

PUAN DURUMU



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 25 17 6 2 40 12 28 57
2.GALATASARAY 25 14 7 4 52 25 27 49
3.BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44
4.TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40
5.ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35
6.EY MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34
7.DG SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34
8.A. ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34
9.İM KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32
10.ANTALYASPOR 25 9 5 11 26 41 -15 32
11.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31
12.KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31
13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31
14.FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28
15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28
16.GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27
17.BB ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22
18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21

Rakip Çaykur Rize 
PFDK’Ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 
Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor’u ‘çirkin 
ve kötü tezahürat’ ve ‘saha olayları’ nedeniyle Profesyo-
nel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. 

TFF’nin resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açık-
lama şöyle: 

“Çaykur Rizespor Kulübü’nün 10.03.2019 tarihinde 
oynanan Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya Kayserispor 
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu mü-
sabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol 
Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olay-
ları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi 
uyarınca PFDK’ya sevkine, 

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü’nün 10.03.2019 
tarihinde oynanan Çaykur Rizespor - İstikbal Mobilya 
Kayserispor Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis 
Sezonu müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ ne-
deniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca 
ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 
52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiş-
tir.” n İHA

Figüran değiliz!
Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk son haftalarda devam eden sistematik hakem hataları 

konusunda sert bir açıklama yayınladı. Türk futbolunu tiyatro olarak niteleyen Kulluk bu tiyatronun 
figüranı olmadıklarını söylerken, “Bizi yeniden Avrupa’ya göndermek istemiyorlar” dedi

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi 
Kulluk, sahada kazanmak isteyen takım-
lara büyük haksızlıklar yapıldığını iddia 
ederek, “Sonuçlar ve sıralama önceden 
belirlendiyse, bizler niye maçlara çıkıyo-
ruz, niye bu tiyatroyu oynuyoruz” dedi. 

Atiker Konyaspor Kulüp Başkanı Hilmi 
Kulluk, Beşiktaş maçının son dakikaların-
da verilmeyen penaltı ve son haftalarda 
üst üste karşılaştıkları hakem kararları ile 
ilgili kulübün internet sitesine açıklamada 
bulundu. Kulluk, Beşiktaş ile oynadıkları 
maçın sonucunu yine hakemlerin belirle-
diğini, son haftalarda benzer durumlarla 
defalarca karşılaştıklarını ve karşılaşma-
ların skorlarını direkt etkileyen bu skandal 
kararlar yüzünden yine bir İstanbul dep-
lasmanında üç puanı bırakmak zorunda 
kaldıklarını söyledi. 

“SAHADA KAZANMAK 
İSTEYEN TAKIMLARA BÜYÜK 
HAKSIZLIKLAR YAPILIYOR” 

Kulluk, son dakikalara 2-2’lik skorla 
giren ve yüzde yüz penaltısı verilmeyen 
takım olduklarını vurgulayarak, “Bir kez 
daha şahit olduk ki kurallar ayrıcalıklı ta-
kımlara özel olarak yorumlandı. Necip’in 
Amir’e yaptığı hareket bırakın dünyayı, 
Bernard Yıldızı’nda dahi penaltıdır ve 
bu düdüğü çalmamak ayıptır, günahtır, 
yazıktır. Bu ayıptan hem sahada düdük 
çalanlar, hem oturdukları yerden pozis-
yonları seyredenler hem de bu insanlara 
salahiyet verenler bizzat sorumludur. 
Karşılaşmanın son dakikaları diye veril-
meyen bu penaltı, esasında Türk Futbo-
lunun genel sorunudur. Hakemlerimiz, 
kamuoyunda bazı takımların kollandığı 
düşüncesini ortadan kaldıracak cesarette 
maç yönetemedikleri sürece bu sorun ile-
lebet devam edecektir. Ne yazık ki; tepki 
almamak, eleştirilmemek, baskı görme-
mek için daha kolay olan seçiliyor ve sesi 
az çıkan, lobisi olmayan, sadece sahada 
mücadele vermek, sahada kazanmak is-
teyen takımlara büyük haksızlıklar yapılı-
yor” ifadelerini kullandı. 

“BU GİDİŞE DUR DENSİN” 
Artık birilerinin bu gidişe dur demesi 

gerektiğini ifade eden Hilmi Kulluk, so-
nuçlar ve sıralama önceden belirlendiyse 
maça çıkmalarının anlamsız olduğunu 
belirtti. 

Kulluk, yeniden Avrupa Ligi’ne ka-
tılmalarının istenmediğini ileri sürerek, 
“Hocamız haftalardır ısrarla bir başka 

teknik adamın söylediklerini kaynak gös-
tererek lige ayar verildiğini ifade ediyor. 
Sistematik bir şekilde Atiker Konyaspor’a 
yapılanlara dönüp baktığımızda birileri-
nin bizim yeniden Avrupa’ya gitmemizi 
istemediğini çok net bir şekilde görebili-
yoruz. Böylesi bir durumda, sonuçlar ve 
sıralama önceden belirlendiyse, bizler 
niye maçlara çıkıyoruz, niye bu tiyatroyu 
oynuyoruz. Biz bu filmin, bu tiyatronun 
figüranı değiliz ve asla da olmayacağız. 
Haftalardır aynı terane” şeklinde konuştu. 

“BIKTIK, USANDIK ARTIK YETER” 
Hilmi Kulluk sözlerini şöyle tamam-

ladı: 
“Sustukça tepemize binmeye çalı-

şanlara buradan sesleniyorum. Canımız 
yandığı için yaptığımız açıklamalara 
ceza vereceğinize, gözlerinin önündeki 
pozisyonları dahi değerlendirmeyen ha-
kemlerinizi alın karşınıza ve hangi takım 
olursa olsun cesaretle, korkusuzca maç 
yönetmeleri gerektiğini telkin edin. Bu 
cesarette olmayanlarla yollarınızı ayırın. 
Bu kaçıncı sonucu etkileyen hata. Nerede 
adalet, nerede hak, hukuk savunucuları?. 
Bıktık, usandık artık yeter.”
n SPOR SERVİSİ

RPS

Çaykur Rize maçının 
biletleri satışa çıkıyor

Atiker Konyaspor’un Süper Lig’in 26. haftasında 
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda Çaykur Ri-
zespor ile 16 Mart Cumartesi günü saat 13.30’da oyna-
yacağı karşılaşmanın elektronik bilet satışları bugün saat 
11.00’da satışa çıkacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları ma-
kul seviyede tutulurken, taraftarın biletlere rağbet göster-
mesi bekleniyor. 

Konyaspor resmi sitesinden konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Taraftarlarımız passolig kartları yanlarında 
olmadan cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasını 
kullanarak QR kodunu stadyum turnikelerine okutarak 
müsabakaya giriş yapabileceklerdir” denildi. 
n SPOR SERVİSİ 

Ali Karakaya U17 Milli Takımı’na çağırıldı
17 Yaş Altı Milli Futbol Takı-

mı’nın 20-26 Mart’ta Antalya’da oynaya-
cağı UEFA Avrupa Şampiyonası elit tur 
müsabakalarının aday kadrosu açıklan-
dı. Kadroda temsilcimiz Konyaspor’un 
yıldız adayı Ali Karakaya da yer aldı. 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapı-
lan açıklamaya göre, aday kadroya da-
vet edilen oyuncular 15 Mart Cuma günü 
Antalya The Sense De Luxe Otel’de top-
lanacak. Ay-yıldızlı takım, elit turda 20 
Mart’ta İtalya, 23 Mart’ta Avusturya, 26 
Mart’ta da Romanya ile karşılaşacak. 
Teknik direktör Turhan Sofuoğlu yöne-
timindeki milli takımın aday kadrosuna 
şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Emir Bayram Can (Altı-
nordu), Eren Olmuş (Kasımpaşa), Mu-
rat Akşit (Pendikspor)

Defans: Batuhan Özden, Yusuf 
Şahin Örnek (Köln), Çağtay Kurukalıp 
(Kasımpaşa), Ertuğrul Kurtuluş (Bur-
saspor), Hakan Yeşil (1461 Trabzon), 
Hüseyin Bakırsu (Eintracht Frankfurt), 
Muhammed Emin Sarıkaya (Bur-
saspor), Nuri Emre Akşit (Ajax)

Orta saha: Ali Karakaya (Atiker Kon-
yaspor), Cem Tuna Türkmen, Samed 
Onur (Bayer  Leverkusen), Halil İbra-
him Sevinç (Antalyaspor), Muhammet 

Tunahan Taşçı (Nec Nijmegen), Musta-
fa Kapı (Galatasaray), Polat Abay, Sa-
lih Kavrazlı (Altınordu), Tolga Özdemir 
(Bochum)

Forvet: Ali Akman (Bursaspor), 
Erencan Yardımcı (Galatasaray), Mu-
hammet Akpınar (Trabzonspor). 
n AA

Konyaspor’dan 4 futbolcu milli takıma
Atiker Konyaspor’da dört oyuncuya ülke 

milli takımlarının Mart ayı içerisinde oynayacağı 
UEFA EURO 2020 Grup Eleme ve özel maçlar 
için davet geldi.

Yıldız futbolcu Nejc Skubic, Slovenya’nın 21 
Mart’ta deplasmanda İsrail, 24 Mart’ta Sloven-
ya’da Makedonya ile oynayacağı EURO 2020 
Grup Eleme maçlarının kadrosuna davet edilir-
ken, Deni Milosevic, ülkesi Bosna-Hersek’in 23 
Mart’ta Ermenistan, 26 Mart’ta Yunanistan ile 
Bosna Hersek’te oynayacağı EURO 2020 Grup 
Eleme maçları aday kadrosunda yer alacak.

Bir diğer tecrübeli oyuncu Abdou Razack 
Traore ise ülkesi Burkina Faso’nun 22 ve 25 Mart 
tarihlerinde Mauritanie ile oynayacağı maçla-
rın, genç oyuncu Erdon Daci ise Makedonya U21 
Takımı’nın Antalya’da katılacağı ANTALYA CUP 
2019 turnuvasının kadrosuna davet edildi.
n SPOR SERVİSİ
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