
Konya Şeker’e 435 bin 500 ton kota!Konya’nın yemek kültürünü yaşatıyorlar
2019-2020 pazarlama yılı için 
ülke toplam A kotası 2 milyon 
700 bin ton olarak belirlendi. 
Bu rakam içerisinde Konya 
Şeker’e ise Konya Şeker’e 
435 bin 500 ton A kotası, 
21 bin 775 ton B kotası 
verildi. Buna göre geçen yılki 
rakamlarla, bu yılki toplam 
şeker kotası miktarının ve 
Konya Şeker’e düşen A 
kotası payının değişmediği 
görülürken, NBŞ’ye ayrılan 
kotanın düşürülmesi bu yılki 
üretim sezonuna uygulandı. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya’nın önde gelen gayrimenkul 
ve danışmanlık kuruluşlarından 
Umuthan Group, tarafından 
Büsan Organize Sanayi 
Bölgesi’nde hizmete giren 
Gonya Sufrası unutulan lezzetleri 
yeniden canlandırıyor. İşletme 
sahiplerinden İbrahim Sarı, 
“Gonya Sufrası olarak hedeflerimiz 
var. Konya yemeklerini hak 
ettiği tat ile yaparak hem 
Konyalı hemşerilerimize, hem 
de Konya dışından Konya’ya 
gelen misafirlerimize, tattırmak 
istiyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

‘Kendini tanıyan Rabbini de bilir’
Uluslararası Mevlâna 
Anadolu İmam Hatip 
Lisesi’nde gençlere 
seslenen Konya 
Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, “Kendinizi çok 
iyi tanıyıp hayatınızı 
ona göre çizmelisiniz. 
Unutmayın ki kendini 
tanıyan Rabbini de 
bilir” dedi. 
n SAYFA 7’DE

04 Kanser hastaları 
zor süreci anlattı 05 Ramada’nın Satış 

Müdürü Gümüş oldu 07 SELÇUKSEM’den 
Almanya çıkartması

YEREL BASININ 
KATKISI ELE ALINDI

‘HEDEFİMİZ YENİ BAŞARI 
HİKAYESİ YAZMAK’

MOTORLU KARA 
TAŞITI SAYISI ARTTI

Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret ettiler

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Kara taşıtı sayısı 724 bin 139! 

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahibi Temsil-
cileri Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Arslan ve Şev-
ket Erzen ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
Genel Başkanı Nuri Kolaylı,  Dışişleri Bakanı Mev-
lüt Çavuşoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette BİK Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Arslan, BİK ve yerel basının 
demokrasiye katkıları konusunda ayrıntılı bilgilen-
dirmede bulundu.

Selçuklu’nun muhtarlarıyla buluşma toplantısında 
AK Parti belediyelerinin 15 yılda çok önemli hiz-
metler ortaya koyduğunu kaydeden Büyükşehir 
Belediye Başkanı  Uğur İbrahim Altay, “Bundan 
sonra yapılması gereken yeni bir başarı hikayesi 
yazmak” dedi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Kon-
ya’da 2018 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı 
sayısı bir önceki aya göre 572 adet azalırken, bir 
önceki yıla göre 15 bin 522 adet artarak 724 bin 139 
adede ulaştı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Ülkemizin bekası 
için çalışıyoruz’

‘Muhtarlar bize 
yol gösterdi’

Perakende güveni 
Konya’da iyi!

Baba ve oğlunu 
silahla vurdular!

AK Parti Selçuklu Teşkilatı ve 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı MHP Sel-
çuklu İlçe Başkanlığını ziyaret 
etti. Ziyarette birlik ve beraber-
lik mesajı verilirken Cumhur 
İttifakı’nın Selçuklu’da rekor oy 
alması için birlikte çalışılacağı 
belirtildi. n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli ve AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Ha-
san Kılca,  muhtarlarla biraraya 
geldi. Burada konuşan Başkan 
Hançerli, “On beş yıl boyunca 
Karatay’ımızı yaşanabilir bir yer 
haline getirdik. Muhtarlarımız 
ile birlikte yaptığımız istişareler, 
bu hizmetleri yapma noktasın-
da bize yol gösterdi” dedi.
 n HABERİ SAYFA 12’DE

TEPAV’ın perakende güven 
endeksi, 2019 Ocak döne-
minde bir önceki aya göre 
13,3 puan, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ise 4,7 puan 
azaldı. Konya’da perakende 
güveni Türkiye genelinden 
daha iyi performans sergiledi.
 n HABERİ SAYFA 11’DE

İki grup arasında çıkan yol 
verme tartışması büyüyerek 
kavgaya dönüştü. Çıkan kav-
gada baba ile oğlu diğer grup 
tarafından silahla vurularak 
yaralandı. Baba oğulun vurul-
ma anı ise bir sitenin güvenlik 
kamerası tarafından saniye 
saniye görüntülendi.
 n HABERİ SAYFA 6’DA
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Yeni markalar çıkacak 
Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı 
“Belediyecilikte hizmet 

bitmiyor ve her gün yeni 
bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. 
Her gün yeni bir hizmet  

yapmanın gerekliliği 
ortaya çıkıyor. Bu manada 

Selçukluda yapacağımız 
çok iş var” dedi

‘YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR’
Selçuklu Belediye Başkanı ve AK Parti 
Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ah-
met Pekyatırmacı, AK Parti ile birlikte 
Selçuklu’da önemli hizmetler yapıl-
dığını söyledi.  “Hizmetler yapıldıkça 
başka ihtiyaçları doğuruyor” diyen 
Pekyatırmacı, “Belediyecilikte hizmet 
bitmiyor ve her gün yeni bir ihtiyaç 
ortaya çıkıyor.  Bu manada Selçukluda 
yapacağımız çok iş var” şeklinde ko-
nuştu.

HER ALANDA PROJE ÜRETECEĞİZ
31 Mart seçimlerinden sonra topluma 
değer katacak projeler üretmeye de-
vam edeceklerini belirten Pekyatırma-
cı, “Yeni dönemde de halkımıza bütün 
alanlarda katkı sunacak işleri de sür-
dürmek için gayret edeceğiz. Bugün 
Selçuklu Kongre Merkezi, SOBE sade-
ce Konya için değil, Türkiye için büyük 
işler. Marka değerler.  Topluma değer 
katacak her alanda projeler üretmeye 
devam edeceğiz” dedi.  n SAYFA 3’TE

Beyşehir Çevreyolu’nda bulunan ve 25 yılı aşkın bir süredir hizmet veren 
yaya üstgeçidinin kendiliğinden yıkılmasının ardından şehirde bulunan 
ve aynı dönemlerde yapılan diğer yaya üstgeçitlerinin de yıkılıp yerine 

yenisinin yapılması için çalışma başlatılmıştı. Yapımı hızla devam eden 3 
yaya üstgeçidi Nisan ayı içinde tamamlanacak. Yürüyen merdivenlerin de 

olacağı üstgeçitlerin maliyeti 13 milyon TL’yi geçecek. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Nisan ayı içinde tamam
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Konya’nın önde gelen gayrimenkul ve danışmanlık kuruluşlarından Umuthan Group, tarafından Büsan Organize Sanayi Bölge-
si’nde hizmete giren Gonya Sufrası unutulan lezzetleri yeniden canlandırıyor. İşletme Konyalılar tarafından yoğun ilgi görüyor

Unutulan tatları en 
doğal haliyle sunuyor

Konya’nın  önde gelen gayri-
menkul ve danışmanlık kuruluş-
larından Umuthan Group, sektö-
ründeki iddiasını şimdi de restoran 
sektöründe gösteriyor. Büsan Or-
ganize Sanayisinde bildiğiniz Konya 
yemekleri hiç de bildiğiniz gibi değil! 
Sizleri de bekleriz sloganı ile hizmete 
giren Gonya Sufrası açıldığı günden 
bu yana Konyalılar tarafından yoğun 
ilgi görüyor. Konya yemeklerini lez-
zetli ve kaliteli bir şekilde  misafirle-
rine sunan Gonya Sufrası Konya’dan 
Türkiye’nin farklı illeri başta olmak 
üzere dünya genelinde marka olmak 
istiyor. Anadolu’nun en zengin mut-
faklarından birine sahip olan Kon-
ya’nın, yemek kültürünü yaşatmak 
için çıktıkları bu yolda Gonya Sufrası; 
bamya çorbasının, Konya Pilavı’nın, 
Tirit’in ve etliekmeğin Konya’ya 
özgü sunumlarını sevenleriyle bulu-
şuyor İlerleyen günlerde de adından 
sıkça söz ettirecek olan Gonya Suf-
rası, Büsan Organize Sanayi’de mi-
safirlerini bekliyor.   Gonya Sufrası 
hakkında bilgi veren Gonya Sufrası 
işletmecilerinden İbrahim Sarı  Gon-
ya Sufrasının Konya yemek kültü-
rünü en özel malzemeler ile hazır-
ladıklarına dikkat çekti. Açıldıkları 
günden bu yana ilgiden memnun 
olduklarını da ifade eden Sarı Gon-
ya Sufrası’nın ulusal ve uluslar arası 
marka olacağına dikkat çekti. Konya 
mutfak kültürünü yaşatmak adına 
Umuthan Grup bünyesinde kurulan   
Gonya Sufrası Restaurant, Büsan 
Sanayi’de müşteri kabulüne başladı.
‘KONYA’DA SOFRA KÜLTÜRÜ DEĞİL 

SUFRA KÜLTÜRÜMÜZ VARDIR’
Konya’nın tanınmış isimlerinden 

Ömer Sarı’nın oğlu İbrahim Sarı ta-
rafından Umuthan Grup bünyesin-
de Büsan Sanayi’de açılan Gonya 
Sufrası, Konya mutfağının önemli 
yemeklerini menüsünden barındı-
rıyor. Gonya Sufrası hakkında bilgi 
veren işletme sahiplerinden İbrahim 
Sarı, “İşyerimizin adının Gonya Suf-
rası koymamızın sebebi Gaziantep 
ve  diğer şehirlerde o illerin adları ile 
sofra adı verilen işletmelerin olma-
sından sonra , Konya’nın da bu alan-
da olan eksikliği görerek bu isimle 
işletmemizi açtık. Konya’da sofra 
kültürü değil Sufra kültürümüz var-
dır. Bizlerde işyerimizde Konya’nın 
sufra kültürünü en özel malzeme-
lerle hazırladığımız yemeklerimiz 
ile canlandırıyoruz.  Gonya Sufrası 
olarak hedeflerimiz var. Konya ye-
meklerini hak ettiği tat ile yaparak 
hem Konyalı hemşerilerimize, hem 
de Konya dışından Konya’ya gelen 
misafirlerimize, işadamlarımıza tat-
tırmak istiyoruz. İşyerimizi Büsan 
Organize Sanayiye açmamızdaki 
amaç buranın hem Konya’nın hem 
de diğer illerin sanayi merkezi ol-
masından dolayı burada işyerimizi 
açtık. Bizler bölgede Konya lezzetle-
rini tadılabilecek mekanların eksikli-
ği gördüğümüz ve sanayicilerimizin 
şehir dışından gelen misafirlerini 
ağırlayacakları güzel bir mekanın 
olmaması sebebi ile burada hizmete 
açtık.  İşyerimizi Konya fotoğrafları 
ve antikalar ile özenle dekore ettik.   
Antikalarımızın hepsi Konya’ya ait 
kullanılmış eserler.  Kısa süre önce 
işyerimizi açmamıza rağmen işyeri-
mize Konyalı hemşerilerimiz yoğun 
ilgi gösteriyor.  Bu ilgi bizleri de ol-
dukça mutlu ediyor. Misafirlerimizin 

mekan içerisinde dizayn ettiğimiz 
Konya fotoğrafları görebilecekleri 
hiçbir yer yok” ifadelerini kullandı.

‘120 KİŞİYİ AYNI ANDA 
MİSAFİR EDEBİLİYORUZ’

Gonya Sufrası olarak 120 kişi-
yi aynı anda misafir edebildiklerine 
dikkat çeken Sarı, “Gonya Sufrası 
olarak 120 kişilik bir kapasite ile çalı-
şıyoruz. 120 kişiyi aynı anda misafir 
edebiliyoruz. 12 personel ile çalı-
şıyoruz. Bunlardan 3 tanesi kendi 
alanında kendilerini ispatlamış usta-
larımız. Bizler burada Konya lezzet-
lerini gerçek yapılış şekline ve ger-
çek damak tadına göre pişiriyoruz. 
Konyamızın markası etliekmeğimizi 
zırhta özel olarak hazırlıyoruz.  İşye-
rimizde kullandığımız salça, tereyağı 
ve diğer ürünlerin hepsi doğal. Bizler 
bu ürünlerin merkezi nerede ise ola-
ra giderek özel olarak alıp geliyoruz 
ve müşterilerimizin damak tatları-
na sunuyoruz.  Konya’nın yöresel 
lezzetleri Etliekmek, yağ somunu 
lezzetlerimizi odun ateşsinde pişi-
riyoruz. Yemeklerimizdeki lezzetin 
sırrı doğallığımız.  Yine Gonya Suf-
rası olarak özel olarak yaptığımız 
şerbetimizle de iddialıyız” şeklinde 
konuştu.
‘KONYA’DA YAŞAYAN HERKESİN BU 
LEZZETLERİ TATMASINI İSTİYORUZ’

Konya’da yaşayan herkesin Gon-
ya Sufrasının lezzetleri tatmasını is-
tediği dikkat çeken Sarı, yemekler 
hakkında da bilgi verdi. Sarı, “Gon-

ya Sufrası ailesi olarak işyerimize 
gelen misafirlerimize Gonya Sunu-
mu adını verdiğimiz 2-4-6-8 kişilik 
servislerimiz ile müşterilerimiz ile 
buluşuyoruz. Bunun yanında Etliek-
mek, Börek, Mevlana , Bıçakarası, 
Su Böreği, Yağ somunu, çorbalar, 
Kuru Fasulye, Patlıcan Kebabı, Gü-
venç, Çoban Kavurma, Gonya Ti-
riti, Ekmek Salması, Patlıcan Orta, 
Pilav çeşitleri, Zerde,irmik helvası, 
kabak tatlısı, höşmerim ve saç ara-
sı ile lezzetlerimiz ile buluşuyoruz. 
İnşallah yakın zamanda Gonya Suf-
rası’nın farkının tekrar hissedileceği 
40 çeşit kahvaltı ile de Konyalılar ile 
buluşacağız. Gonya Sufrası olarak 
işyerimizde grup ve iş yemekleri 
konusunda da misafirlerimize yar-
dımcı oluyoruz. Önümüzdeki dö-
nemde resmi açılışımızı da yaparak, 
Konyalılara markamızı ve lezzetimizi 
tescilleyeceğiz. Bizler işyerimizden 
misafirlerimizi mutlu etmenin ve 
güler yüzlü ayrılmaların mutlulu-
ğunu yaşıyoruz.  İşyerimizi haftanın 
her günü sabah saat 7 den akşam 
saat 9’a kadar hizmet vereceğiz. İş-
yerimizde aile ağırlıklı olarak çalışa-
cağız. Konya’da yaşayan herkesin bu 
lezzetleri tatmasını istiyoruz.  Gonya 
Sufrası ailesi olarak Konyamız’ın ta-
rihi ve turistlik mekanlarını tabakla-
rımıza ve servis altlıklarımıza işledik. 
Buradaki amacımız Konya’nın Tarihi 
ve turistik mekanlarının tanınma-
sına katkı sağlamak ve Konya’da 

yaşayan ya da Konya dışından ge-
len misafirlerimizin bu mekanları 
öğrenmesi. Gerçekleştirdiğimiz bu 
çalışma misafirlerimizden tam not 
ve destek aldı. İnşallah Gonya Sufra-
sına kapıdan giren misafirimiz Kon-
ya’nın hem tarihini, hem turistlik 
mekanlarını hem de lezzetlerini ta-
darak unutulmaz bir vakit geçirme-
sini sağlayacağız” dedi.

‘KALİTEDEN VE DOĞALLIKTAN 
ASLA TAVİZ VERMİYORUZ’

Gonya Sufrası olarak kaliteden 
ve doğallıktan taviz vermediklerine 
dikkat çeken Sarı, “8 çeşit çorba çe-
şidimiz var. Çorbalarını tahta kaşık 
ile içmek isteyen müşterimize özel 
olarak tahta kaşık yaptırdık. Bu tah-
ta kaşık ile misafirlerimiz çorbalarını 
içebiliyorlar ve kaşıkları evlerine gö-
türebiliyorlar. Mekanımıza Konya ile 
ilgili unutulmuş hiçbir şey yok. Şeh-
rimizin gururu Atiker Konyaspor’a 
da işyerimizde özel bir köşe oluş-
turduk. Gonya Sufrası olarak Konya 
kültürünü işyerimizde yaşatıyoruz. 
Bizlerin bir amacı ve hedefi var. 
Konya Kültürünü ve Konya yemek-
lerini Türkiye ve dünyaya duyurmak 
istiyoruz. Ekip ruhu ile de bunu ba-
şaracağız. Yemeklerimizi müşteri-
mize sunarken özel olarak ürettiği-
miz bakır kaplarda müşterilerimizin 
yemeklerini sunuyoruz.  Kaliteden 
ve doğallıktan asla taviz vermiyo-
ruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İbrahim Sarı
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Altay Sille’de Kız Kur’an 
Kursu inşaatını inceledi

Yusuf Erdem:
Bağımsız aday değilim!

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ile birlikte Sille’de 
hayırsever bir işadamı tarafından 
yaptırılan kız Kur’an Kursu inşaa-
tında incelemelerde bulundu. Kon-
ya’nın en eski yerleşim yerlerinden 
olan Sille’ye yeni bir Kur’an Kursu 
kazandırılıyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti MKYK Üyesi ve 

Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ve AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer 
hayırsever İşadamı Halil İbrahim 
Sayar tarafından yapımı sürdürü-
len Kız Kur’an Kursu inşaatında 
incelemelerde bulundu. Başkan 
Altay, Konya’ya çok sayıda eser 
kazandıran İşadamı Halil İbrahim 
Sayar’a hayır çalışmalarından do-
layı teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

31 Mart Yerel Seçimle-
ri için Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP)’den Çumra Belediye Baş-
kanlığı’na aday olduğunu açıkla-
yan önceki dönem Çumra Beledi-
ye Başkanlarından Yusuf Erdem, 
“Cumhur İttifakı” kapsamında 
Çumra’da AK Parti’nin adayının 
destekleneceğinin açıklanmasının 
ardından adaylıktan çekilmişti. 
Ancak kamuoyunda “Yusuf Erdem 
Bağımsız aday olacak” söylentileri-
nin çıkması üzerine Erdem konu-
yu yalanlayan yazılı bir açıklama 
yaptı. Erdem yaptığı açıklamada, 
partisinin aldığı karara sonuna ka-
dar saygı duyduğunu ve kararın 
destekçisi olduğunu söyledi. Bu 
anlamda söylentilerin kendisiyle 
ilgisi olmadığını vurgulayan Er-
dem açıklamasında şunları söy-
ledi, “Hangi kaynaktan ve hangi 
mahfillerden gelmiş olursa olsun 
şahsımın Bağımsız Aday olaca-
ğı yönündeki haberlerin benimle 
hiçbir ilgisi yoktur ve gerçeği yan-
sıtmamaktadır. Her ne kadar bu 
haberlerde yer alan “Çumralı’nın 
çok sevdiği Çumra Belediyesi eski 
belediye başkanı Yusuf Erdem” 

ibaresi gururumu okşamış olsa 
da, bu halkın beni dik duruşumla 
ve milliyetçi kimliğimle kabulle-
nip benimsediğini, sevdiğini çok 
iyi biliyorum. Yine iyi biliyorum 
ki halkım, karşısında yalpa yapan, 
eğrilip büğrülen bir Yusuf Erdem 
yerine “Eğri okla doğru hedef vu-
rulmaz.” sözüne uygun bir şekil-
de dimdik duran bir Yusuf Erdem 
görmeyi tercih eder. Bu anlamda 
bilsinler ki, biz dimdik durmaya 
devam ediyoruz. Cumhur İttifakı 
çerçevesinde Genel Merkezimizin, 
Partimizin ve Teşkilatımızın karar-
larına saygı duyuyor ve bu kararla-
rın da arkasında duruyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Belediyecilikte hizmet bitmiyor ve her gün yeni bir ihtiyaç ortaya çıkı-
yor. Her gün yeni bir hizmet  yapmanın gerekliliği ortaya çıkıyor. Bu manada Selçukluda yapacağımız çok iş var” dedi

‘Yapacağımız çok iş var!’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Selçuklu Beledi-
yesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler 
Müdürü Zafer Kemal Şahin, AK Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilatı Yönetim Ku-
rulu Üyesi Mustafa Başoda, AK Parti 
Selçuklu İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Faruk 
Gürlek, AK Parti Selçuklu Kadın 
Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Dilek 
Soyöz ve  Selçuklu ve Konya Büyük-
şehir Belediyesi Meclis Üyesi Mer-
yem Doğru Yenigün Gazetesine zi-
yarette bulundu. Ziyarette Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, Yenigün Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdul-
lah Akif Solak  ile gazete çalışanları 
hazır bulundu. Ziyarette duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan Selçuklu Belediyesi 
tarafından Konya’ya ve Selçukluya 
önemli hizmetlerin kazandırıldığına 
dikkat çekti. Selçuklunun bir marka 
olduğuna dikkat çeken Arslan Sel-
çuklu Belediye Başkanı ve Başkan 
Adayı Ahmet Pekyatırmacı’ya ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek  31 Mart Mahalli İdareler 
Seçiminde başarılar diledi.

‘SELÇUKLU 50 İLDEN DAHA 
BÜYÜK BİR NÜFUSA SAHİP’

Selçuklu  Belediye Başkanı ve 
Başkan Adayı Ahmet Pekyatırmacı 
Selçuklu’nun 50 ilden daha büyük 
bir nüfusa sahip  bir ilçe olduğuna 
dikkat çekerek, “Selçuklu 50 ilden 
daha büyük bir nüfusa sahip  bir 
ilçe.  Selçuklu ilçesi geniş bir alana 
sahip. Bugün Selçuklu’da 72 tane 

mahallemiz var. 72 mahallenin yarı-
sı da merkez dışında olan mahaller. 
Bizler merkez mahalleri ve merkez 
mahalleri dışında   bulunan mahal-
lere hizmet götürüyoruz. Beledi-
yecilik hizmetleri anlamında temel 
belediyecilik hizmetleri başta olmak 
üzere yol, altyapı, temizlik hizmetleri 
başta olmak üzere bütün maliyetleri 
en iyi şekilde sürdürmek için gayret 
ediyoruz. Selçuklu’da çok güzel bir 
gelenek var. Bütün başkanlarımız 
Selçukluyu çok düzenli bir şekilde 
hem planlamışlar. Hem de gelişimi-
ne katkı sunmuşlar. Selçuklu’nun en 
büyük avantajlarından biri Konya-
mızın yeni gelişen bir beldesi olması. 
Selçuklu bu zamana kadar planlı ve 
düzenli gelişmeye sahip olmuş. Biz-
lerde bunu en iyi şekilde sürdürmek 
için gayret sarf ediyoruz. Planlı ça-
lışmalarımızı düzenli şekilde devam 
ettiriyoruz.  Plansız yapılanmaya da 

imkan vermiyoruz.  Belediyecilik 
hizmetleri içerisinde son 10 yıl içe-
risinde Büyükşehir Belediye Başka-
nımızın Selçukluda başkanlık yaptığı 
dönemde çok önemli hizmetler üre-
tildi.  Önceki başkanlarımızın da çok 
değerli hizmetleri var idi. Son 10 yıl 
içerisinde Selçuklu Belediyesi tara-
fından Konya’ya değer katan marka 
işler yapıldı.  Bununla beraber bütün 
mahallerimizde sosyal tesis anla-
mında, sağlık tesisleri anlamında, 
spor tesisleri anlamında pek çok ya-
tırıma imza atıldı. Artık insanlarımı-
zın her yerde erişebilecekleri sosyal 
tesisleri kullanabilir şekilde insanla-
rımızın hizmetine sunduk” ifadeleri-
ni kullandı.

‘SELÇUKLU’DA 
YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR’

Selçuklu’da yapacak çok işleri 
olduğuna dikkat çeken Pekyatırmacı 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hiz-

metler yapıldıkça başka ihtiyaçları 
doğuruyor. Belediyecilikte hizmet 
bitmiyor ve her gün yeni bir ihtiyaç 
ortaya çıkıyor. Her gün yeni bir hiz-
met  yapmanın gerekliliği ortaya çı-
kıyor. Bu manada Selçukluda yapa-
cağımız çok iş var. İnşallah bundan 
sonraki dönemde de hem ilçemize 
hem de şehrimize değer katan işleri 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
biz şehre hizmet ederken  daha çok 
birlik ve beraberlik içerisinde hare-
ket etmenin ve bütüncül çalışmalar 
yapmanın da  daha doğru olacağını 
düşünüyoruz. Bu yüzden bundan 
sonraki süreçte Büyükşehir Beledi-
yemiz ve  diğer merkez ilçelerimiz 
ile birlikte koordinali hareket ederek, 
Konyamıza hem toplumumuzun ih-
tiyaçlarına cevap verecek, insanların 
ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılaya-
cak, şehrimizin gelişimine katkı su-
nacak, hem ekonomik yönden. Hem 

toplumsal yönden gelişimine katkı 
sunacak ve şehrimizin marka değe-
rini yukarıya taşıyacak, hem yurti-
çinde hem de yurt dışında bir cazibe 
merkezi haline gelecek unsurları 
içerisinde barındıran hizmetleri biz 
hep birlikte üretmeyi arzu ediyoruz. 
Bunun için de Büyükşehir Belediyesi 
başta olmak üzere merkez ilçe be-
lediyelerimiz ile koordinasyon içeri-
sinde çalışmayı planlıyoruz. Selçuk-
lu ilçesinde hizmetler en iyi şekilde 
artarak devam edecek. Hizmetleri 
gerçekleştirirken sadece ilçemizi 
değil, bütün Konya’yı düşünerek 
yapmamız gerekiyor. Bu çerçevede 
çok olumlu hizmetlerin yapılacağını 
inanıyorum.”

‘TOPLUMA DEĞER KATACAK 
HER ALANDA PROJELER 

ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
31 Mart seçimlerinden sonra 

topluma değer katacak projeler üret-

meye devam edeceklerini belirten 
Pekyatırmacı, “Yeni dönemde de hal-
kımıza bütün alanlarda katkı sunacak 
işleri de sürdürmek için gayret ede-
ceğiz. Bu zamana kadar yapılan işler 
Selçuklu Belediyesinin ürettiği işler. 
Bunları en iyi şekilde sürdürmek ve 
bunların gelişimine katkı sunmak 
birinci önceliğimiz olacak. Çünkü ya-
pılan ve üretilen işler çok değerli. Bu-
gün Selçuklu Kongre Merkezi, SOBE 
sadece Konya için değil, Türkiye için 
büyük işler. Marka değerler.  Toplu-
ma değer katacak her alanda projeler 
üretmeye devam edeceğiz.  31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimi ülkemize, 
milletimize ve Konyamıza hayırlara 
vesile kılsın. 31 Mart seçimlerinde 
Selçuklu ilçesinde yüksek bir oy ala-
rak hizmetlerimize kaldığımız yer-
den, güçlü bir şekilde devam etmek 
istiyoruz” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ergonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle belediye ekiplerince yıkılarak yenilerinin yapılmasına başlanan 3 yaya üstgeçi-
di Nisan ayı içinde tamamlanacak. Yürüyen merdivenlerin de olacağı üstgeçitlerin maliyeti 13 milyon TL’yi geçecek  

Üstgeçitler Nisan 
ayı içinde açılacak

Beyşehir Çevreyolu’nda bulu-
nan ve 25 yılı aşkın bir süredir hiz-
met veren yaya üstgeçidinin ken-
diliğinden yıkılmasının ardından 
şehirde bulunan ve aynı dönemler-
de yapılan diğer yaya üstgeçitlerinin 
de yıkılıp yerine yenisinin yapılması 
için çalışma başlatılmıştı. Bu kap-
samda Beyşehir Çevre Yolu Teknik 
Lise bölgesindeki yaya üstgeçidi, 
Eski Sanayi girişinde bulunan Eski 
Sanayi Yaya Üstgeçidi ve Aydınlı-
kevler Mahallesi girişinde bulunan 

Gazeteci Orhan Samur Yaya Üst-
geçidi belediye ekipleri tarafından 
yıkılarak yenilerinin yapılması için 
çalışma başlatılmıştı. Yapım çalış-
malarının devam ettiği üstgeçitlerin 
Nisan ayı içerisinde tamamen bitiri-
lerek hizmete alınması planlanıyor. 

DAHA MODERN ÜSTGEÇİTLER
Ergonomik ömrünü tamam-

layan ve herhangi bir olumsuzlu-
ğa sebep vermemesi için yıkılan 3 
yaya üstgeçidinin yerine yenileri 
yapılıyor. Çalışmaların hızla devam 

ettiği yaya üstgeçitleri daha modern 
bir şekilde yapılacak. daha önce be-
tonarme olan yaya üstgeçitlerinin 
yenileri çelik konstrüksiyon tekniği 
kullanılarak yapılıyor. Aynı anda 
yapımı süren 3 yeni üstgeçidin de 
güverteleri konulmuş durumda. 
Çalışmaların hızla devam ettiği 
üstgeçitlerde yürüyen merdivenler 
de olacak. Yürüyen merdivenlerin 
siparişinin verildiği öğrenilirken, 
çalışmaların Nisan ayı içinde ta-
mamlanıp üstgeçitlerin kullanıma 

açılması planlanıyor. 
TOPLAM BEDEL 13 MİLYON
Eski Sanayi önü yaya üstgeçidi-

nin sözleşme bedeli 4 milyon 147 
bin 700 TL, Beyşehir Çevre Yolu 
yaya üstgeçidinin sözleşme bedeli 
4 milyon 160 bin 680 TL, Aydınlı-
kevler yaya üstgeçidinin sözleşme 
bedeli ise 4 milyon 718 bin 820 TL. 
Buna göre 3 yaya üstgeçidinin top-
lam sözleşme bedeli 13 milyon 27 
bin 200 TL olarak ihale edildi. 
n HARUN YILMAZ
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4 Şubat Dünya Kanser Günü 
dolayısıyla bir araya gelen kanser 
hastaları, tedavi sürecinde yaşadık-
larını anlattı. 

Özel Medova Hastanesi Dünya 
Kanser Günü kapsamında farkın-
dalık oluşturabilmek amacıyla çe-
şitli kanserlere yakalanan ve tedavi 
süreçleri devam eden hastaları bir 
araya getirdi. 

Burada kanser hastaları hem 
birbirleriyle hem de hekimlerle 
sohbet etme imkanı buldu. Etkin-
likte konuşan hastanenin Tıbbi 
Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem 
Ata, kanser hastalığından eskiye 
göre nispeten daha az korktuklarını 
belirterek, “Artık kronik bir sürece 
çevrildi. Nasıl diyabet hastaları var 

ve hani insülin kullanarak da de-
vam ediyorlarsa yaşamlarına, bizim 
bu hastalığımız da böyle bir hasta-
lık. Biz de bu şekilde devam ediyo-
ruz. İnşallah daha da iyi gelişmeler 
olacak ve kökten çözeceğiz. Şimdi-
lik yapabildiklerimiz bunlar. Burada 
hepimiz bu önemli hastalığın sa-
vaşçıları olarak bir aradayız ve hep 
birlikte baş ediyoruz. Ben hepinize 
bu yolculukta başarılar diliyorum” 
dedi. 

‘MORALİMİZİ NE KADAR 
DÜZGÜN TUTARSAK BU 

HASTALIĞI YENMİŞ OLURUZ’
Yaklaşık 2 yıl önce kansere ya-

kalandığını anlatan 56 yaşındaki tır 
şoförü Ali Şeflek, daha önceden bu 
hastalığın ne olduğunu bilmediğini 

ifade etti. Şeflek, “Yedinci ayın ye-
disinde bana bu teşhisi koydular. 
Önce ameliyat olduk. Tabii arka 
arkaya 2 tane ameliyat geçirdim. 
İlk tedavime burada başladım, ilk 
ilacımı burada aldım. Ondan sonra 
Özlem hocam geldi. Bunu yenmek 
başka bir şey. Bunda önemli olan 
moral, moral, moral. Başka bir şey 
değil. Moralimizi ne kadar düzgün 
tutarsak bu hastalığı yenmiş olu-
ruz. Bunun için hastane personeli-
ne sonsuz teşekkürlerimi sunarım” 
şeklinde konuştu. 

Hastanede 1,5 yıldır kanser te-
davisi görmekte olan 57 yaşındaki 
Mehmet Emin Okur adına konuşan 
eşi Ferda Okur ise “Biz bu yolculu-
ğa başladığımızda insan ilk haberi 

aldığında gerçekten beyninden vu-
rulmuşa dönüyor. İnsanlar kendi 
süreçlerini arzu ettikleri gibi, ruh-
larının bedenlerinin kaldırabildiği 
gibi yaşıyorlar ama bu hastanede 
tedavi almış olmanın bizim için çok 
büyük bir şans olduğunu düşünü-
yorum” dedi. 

Bir yıldır kanser tedavisi gö-
ren 58 yaşındaki Serpil Esirgen de 
“Duyduğum anda çok telaşlandım. 
Ancak çok güzel bir ekiple yaşadım 
bu sürecimi. Özlem hanım zaten 
çok başka bir insan, Mehmet bey, 
diğer bütün arkadaşlar, herkes 
müthiş keyifle geçirtti bize bu süre-
ci. Bu hastalığı hiç yaşamadık gibi” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yolda bulduğu 4 bin 
lirayı sahibine teslim etti

Ilgın ilçesinde inşaatlarda çalı-
şarak geçimini sağlayan Selahat-
tin Sarıkaya içinde 4 bin lira olan 
bulduğu cüzdanı sahibine verdi. 
Alınan bilgiye göre, yazın inşaat-
larda çalışarak geçinen Selahat-
tin Sarıkaya (46) yolda bir cüzdan 
buldu. Sarıkaya, Ilgın Polis Merkezi 
Amirliğine giderek, cüzdanı po-
lislerin yardımıyla ulaştığı sahibi 
Cevdet Arslan’a (49) teslim etti. 
Sarıkaya, bulduğu cüzdanda 4 bin 
liraya yakın para, banka ve kimlik 
kartlarının olduğunu söyledi. Cüz-
danı yolda gördükten sonra vicda-
nının rahat etmediğini dile getiren 
Sarıkaya, “Cüzdanı ilk bulduğum-
da kaybedenin ne kadar perişan 
olabileceğini düşündüm. Kendi 
başıma gelebileceği düşünerek 
empati yaptım. İlçe polis karako-

lu ile iletişime geçtim. Amirlerim 
de sağ olsunlar cüzdanın sahibine 
ulaşmamı sağladılar. Çok mutlu-
yum. Herkeste bu duyarlılık olma-
sı lazım.” dedi. Cüzdanın sahibi, 
kamyon şöförü Arslan da, “Cüzdan 
içerisinde bir miktar param var-
dı. Kamyoncu olduğum için yola 
devam edecektim. Tüm param 
cüzdanımdaydı, harçlığım kalma-
mıştı. Çok şükür cüzdanıma ulaş-
tım. Mutluyum, Allah ondan razı 
olsun” diye konuştu. Karakolda 
görev yapan polis memuru Mesut 
Çoban da, başvuruyu aldıktan son-
ra hemen harekete geçtiklerini ve 
kaybeden şahsa ilçeyi terk etme-
den ulaştıklarını söyledi.Sarıkaya 
ve Arslan karakoldan birbirlerine 
sarılarak ayrıldı.
n AA

Yaralı bulunan şahin
koruma altına alındı 

Konya’da doğada bir vatandaş 
tarafından yaralı halde bulunan şa-
hin koruma altına alındı. Edinilen 
bilgiye göre, bir vatandaş tarafın-
dan uçamaz halde bulunan şahin, 
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. 
Bölge Müdürlüğü ekiplerine tes-

lim edildi. Şahinin yaralı olduğunu 
tespit eden görevliler, tedavisinin 
yapılması için Karatay Hayvanat 
Bahçesi Veteriner Hekimliğine 
götürdü. Yaralı şahinin tedavisinin 
yapılmasının ardından yeniden ta-
biata bırakılacağı kaydedildi. n İHA

Bozkır’da okul
idarecilerine kurs verildi

Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından Bozkır ilçesindeki 
okul idarecilerine “Soruşturma 
Teknikleri” konulu kurs verildi. 
Bozkır Halk Eğitim Merkezi Kon-
ferans salonunda verilen semi-
nerde, açılış konuşması Bozkır İlçe 
Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail 
Kılınç yaptı. Daha sonra Konya İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gö-
revli Müfettiş Sait Şen, soruşturma 
teknikleri ve inceleme konularında 
katılımcılara sunum yaptı. Semi-

nerde, disiplin cezasının amacının 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
çalışan kamu görevlilerinin, gö-
revlerini yetki ve sorumlulukla-
rı dahilinde yerine getirmelerini 
sağlamak, bu görevlilerin çalışma 
düzeni için sağlanan koşulları ve 
çalışma düzenini bozucu eylemler-
de bulunmalarını önlemek olduğu 
belirtildi. Seminerde ayrıca, katı-
lımcılara ön inceleme raporunda 
dikkat etmeleri gerekilen konular-
da da detaylı bilgi verildi. n AA

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Konya’da 2018 yılında trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 
bir önceki aya göre 572 adet azalırken, bir önceki yıla göre 15 bin 522 adet artarak 724 bin 139 adede ulaştı

Konya’da kara
taşıtı sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu Kon-
ya Bölge Müdürlüğü 2018 yılı Aralık 
ayı trafiğe kayıtlı bulunan motorlu 
kara taşıtlarını açıkladı. Konu hak-
kında açıklama yapan TÜİK Kon-
ya Bölge Müdürü Adnan Bedlek, 
“Konya ilinde 2018 yılı Aralık ayı 
sonunda toplam trafiğe kayıtlı mo-
torlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya 
göre 572 adet (yüzde 0,1) azalırken 
ve bir önceki yılın aynı ayına göre 
15 bin 522 adet (yüzde 2,2) artarak 
724 bin 139 adede ulaşmıştır. 2018 
yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Kon-
ya’daki toplam 724 bin 139 motorlu 
kara taşıtının; yüzde 48,8’i (353 bin 
301 adet) otomobil, yüzde 1,5’i (11 

bin 75 adet) minibüs, yüzde 0,8’i (5 
bin 847 adet) otobüs, yüzde 16,9’u 
(122 bin 68 adet) kamyonet, yüzde 
5’i (36 bin 310 adet) kamyon, yüzde 
14,4’ü (104 bin 547 adet) motosik-
let, yüzde 0,3’ü (2 bin 84 adet) özel 
amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,3’ü (88 
bin 907 adet) de traktörlerden oluş-
maktadır” dedi. 
21 BİN 228 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Konya’da Aralık ayında 21 bin 
228 adet taşıtın devrinin yapıldığını 
dile getiren Adnan Bedlek, “Dev-
ri yapılan taşıtlar içinde otomobil 
yüzde 70,3 ile ilk sırada yer aldı. 
Otomobili sırasıyla yüzde 17,7 ile 
kamyonet ve yüzde 4,7 ile traktör 

takip etti.  2018 yılı Aralık ayı sonu 
itibariyle Türkiye genelinde toplam 
22 milyon 865 bin 921 adet trafiğe 
kayıtlı araç bulunmaktadır. Konya 
ili toplam 724 bin 139 trafiğe kayıtlı 
motorlu kara taşıtı ile Türkiye ge-
nelindeki motorlu kara taşıtlarının 
yüzde 3,2’sine sahiptir. Konya ilinde 
2018 yılı Aralık ayı itibarıyla, trafiğe 
kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir 
önceki yılın aynı ayına göre en yük-
sek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt-
lar (yüzde 4,9), kamyonet (yüzde 4) 
ve traktör (yüzde 2,5) şeklinde ger-
çekleşmiştir” ifadelerini kullandı. 

Trafikteki araçların renklerine 
yönelik bir değerlendirmenin de 

yapıldığını bildiren Bedlek, “Ülke-
mizde trafiğe en fazla beyaz renkli 
otomobillerin kaydı yapıldı. Ocak-A-
ralık döneminde trafiğe kaydı yapı-
lan 526 bin 235 adet otomobilin 
yüzde 55,6’sı beyaz, yüzde 21,7’si 
gri, yüzde 7,3’ü siyah ve yüzde 
5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,8’i di-
ğer renklerdedir. Aralık ayı sonu 
itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 
398 bin 190 adet otomobilin yüz-
de 37,9’u LPG, yüzde 36,8’i dizel, 
yüzde 24,9’u benzin yakıtlıdır. Yakıt 
türü bilinmeyen otomobillerin ora-
nı ise yüzde 0,4’tür” açıklamasını 
yaptı.
n HABER MERKEZİ

Kanser hastaları tedavi süreçlerini anlattı

TGK Yönetimi’nden Bakan Çavuşoğlu’na ziyaret
Türkiye Gazeteciler Konfede-

rasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, 
yönetim kurulu üyeleri, ve Basın 
İlan Kurumu Anadolu Gazete Sa-
hibi Temsilcileri Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Arslan ve Şevket 
Erzen, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu’nu Ankara’daki maka-
mında ziyaret ettiler.  Bakanlıkta 
gerçekleşen ziyarette, Türkiye Ga-
zeteciler Konfederasyonu’na ilişkin 
detaylı bilgi veren Genel Başkan 
Nuri Kolaylı, Türkiye’nin en üst ba-
sın meslek kuruluşu olan TGK’nın, 
Türkiye genelinde faaliyet gösteren 
94 federasyon, gazeteciler cemiye-
ti ve basın meslek örgütünü tem-
sil ettiğini söyledi.  Genel Başkan 
Kolaylı, “Günümüz Türkiye’sinde 
basın meslek kuruluşlarını tek çatı 
altında toplayan Türkiye Gazete-
ciler Konfederasyonu, demokratik 
yönetim, eşit ve hakça temsil ile 

basının sorunlarına etkin çözümler 
üretme hedefiyle doğdu. Türkiye 
Gazeteciler Konfederasyonu, ülke-
miz genelinde 8 bölgesel ve genel 
gazeteciler federasyonunu bir araya 
getiren, üye ve temsil yetkisi veren 
federasyonlarla birlikte 86 gazete-
ciler cemiyeti ile basın dernekleri-
nin güç birliği yaptığı, yaklaşık 20 
bin medya çalışanının en üst çatı 
meslek kuruluşudur” dedi. Basın 
İlan Kurumu Anadolu Gazete Sa-
hipleri Temsilcisi ve BİK Yönetim 
Kurulu Üyesi Mustafa Arslan da, 
Basın İlan Kurumu ve yerel basının 
demokrasiye katkıları konusunda 
ayrıntılı bilgilendirmede bulundu.  
Türkiye Gazeteciler Konfedaras-
yonu’nun Dış İlişkilerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt 
Yeni ise, TGK’nın Almanya, Rusya, 
Çin, Azerbaycan, KKTC ve son ola-
rak Kanada’daki medya örgütleriyle 

yapılmakta olan çalışmalara ilişkin 
bilgi verdi. Mevlüt Yeni, TGK ola-
rak Türkiye’nin yurt dışında doğru 
anlatılmasına ve tanıtımına katkı 
konusunda farklı ülkelerde çalışma 
yapmak istediklerini sözlerine ekle-
di.  Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Bakan Çavuşoğlu 

da, TGK’nın yurtiçi ve yurtdışı ça-
lışmalarını yakından takip ettiğini 
söyledi.  Yerel basının, demokra-
sinin hızlı ve sağlıklı gelişmesine 
katkı sağladığını ifade eden Bakan 
Çavuşoğlu, “Yerel demokrasinin 
hayata geçmesi ve halkın doğru 
haber alması yönünde çalışan ba-

sınımıza her ortamda destek olma-
ya büyük özen gösteriyorum. Bu 
kapsamda Nuri Kolaylı ve TGK’nın 
çalışmalarını önemsiyorum” dedi. 
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu 
Üyesi Mustafa Arslan ile Basın İlan 
Kurumu Genel Kurul Delegesi Şev-
ket Erzen’in de yer aldığı ziyarette, 

Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu Genel Başkan Nuri Kolaylı’nın 
yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları 
Sefa Özdemir, Mevlüt Yeni, Erdo-
ğan Erişen, TGK Koordinatörü ve 
Yozgat Gazeteciler Cemiyeti Başka-
nı Osman Hakan Kiracı, TGK Genel 
Koordinatörü Sinan Tunç, Yönetim 
Kurulu üyeleri; Kıbrıs Türk Turizm 
Yazarları ve Gazetecileri Derneği 
Başkanı Nazmi Pınar, Ağrı Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Aleattin 
Aslan ve Osmaniye Cebelibereket 
Cemiyeti Başkanı Ali Cihangir hazır 
bulundu. Görüşme sonunda heyet 
adına Türkiye Gazeteciler Konfe-
derasyonu Genel Başkanı Nuri Ko-
laylı ziyaret anısına Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavusoğlu’na plaket takdim 
etti. Bakan Çavuşoğlu ise TGK Yö-
netim Kurulu üyelerine üzerinde 
imzası bulunan birer kalem hediye 
etti. n HABER MERKEZİ
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‘Gönül birliğiyle ülkemizin bekası için çalışıyoruz’
AK Parti Selçuklu Teşkilatı ve 

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı MHP Selçuklu İlçe 
Başkanlığını ziyaret etti. MHP Sel-
çuklu İlçe Başkanlığında gerçek-
leşen ziyarete Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer ve teşkilat mensupları 
katıldı. 
‘CUMHUR İTTİFAKI İLE HER YERDE 

EN İYİ NETİCELERİ ALACAĞIZ’
Cumhur İttifakının ne kadar 

önemli bir noktada olduğuna işa-
ret eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı; “İttifakın 
güçlenerek devam etmesi ve sür-
dürülmesi  gerekiyor. Bu kapsamda 
yerelde  Selçuklu’da, Konya’da ve 
tüm Türkiye’de en güzel neticeleri 
Milliyetçi Hareket Partisi ile birlik-
te alacağımıza inanıyoruz. İttifakın 
halkımız tarafından da memnu-
niyetle karşılandığını görüyorum. 
Dışarıda yaptığımız saha çalışmala-
rında görüştüğümüz bütün vatan-
daşlarımız bu ittifaka çok değer ve 
önem veriyorlar. Bu ittifakın sadece 
seçim döneminde değil sonrasında 

da yerel yönetimlerdeki başarıya 
katkı sağlayacağını düşünüyorum. 
Zaten Konya’da ve özellikle Selçuk-
lu’da meclis çalışmaları esnasında 
bütün meclis üyelerimiz olarak bu 
ittifakı önceden sağlamış durum-
daydık. Milliyetçi Hareket Partisi 
mensubu meclis üyelerimiz her 
zaman bizim çalışmalarımıza des-
tek verdiler çoğunlukla da meclis 
kararlarımızın bütünün de oy bir-
liğiyle karar aldık. Cumhur ittifakı 
kapsamında çalışan tüm arkadaş-
larımıza çalışmalarından ve gayret-
lerinden dolayı teşekkür ediyorum” 
dedi. 

‘BU SÜRECİN HAYIRLI 
NETİCELENECEĞİNE İNANIYORUZ’

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer, “Ben ha-
yırlı bir sürecin hayırlı bir şekilde 
neticeleneceğini düşünüyorum. 
İnşallah sonrasında da Türkiye, 
birçok konuda hedeflediği yerlere 
doğru emin adımlarla ilerleyecek-
tir. Bizlerde bu noktada teşkilat-
lar olarak elimizden gelen gayreti 
göstereceğiz. Milliyetçi Hareket 
Partisi Türkiye’deki Cumhuriyet 
tarihi boyunca en köklü siyasi par-
tilerden bir tanesidir. Bizde kendi 
kültürünü, tarihini ve özünü bilen 

ve Türkiye’nin değerleriyle bütün-
leşmiş kurumsallaşmış bir partinin 
mensuplarıyız. İçinde bulunduğu-
muz süreçte aslında çok hassas bir 
süreçten geçiyoruz. Bu süreci en iyi 
idrak eden iki parti mevcuttur. Bir-
çok konuda hemfikir olmuş, ortak 
konularda birlik içinde olduğumuz 
noktaları ön plana çıkararak, sayın 
genel başkanlarımızın da arzusu 
doğrultusunda güzel bir ittifak için-
de bulunuyoruz. Bizler de yerelde 
böylesine önemli olan bir ittifakın 
en iyi şekilde temsil etmenin gay-
reti içinde olacağız. İnşallah hem 
ilçemiz, hem şehrimiz, hem de ül-

kemiz için elimizden gelen gayreti 
sarf edeceğiz. Bütün bu sürecin ha-
yırlı olmasını diliyorum” dedi.

‘HALKIMIZ CUMHUR İTTİFAKINA 
SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAKTIR’

MHP Selçuklu İlçe Teşkilatı 
olarak Selçuklu halkına destek nok-
tasında güvenlerinin tam olduğu-
nu ifade eden MHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Güzide Çıpan, “Bir önceki 
seçimde olduğu gibi halkımız Cum-
hur ittifakına sonuna kadar sahip 
çıkacaktır. Gittiğimiz her yerde ve 
saha çalışmalarında da bunları an-
latıyoruz. Cumhur İttifakının zillet 
ittifakına karşı Selçuklu’da ve Kon-

ya’mızda başarılı sonuç alacağını 
biliyorum. Üretken belediyecilik 
anlamında da MHP’li Meclis Üyele-
rimize de oylarımızı ve desteğimizi 
istiyoruz” dedi.  Cumhur İttifakını 
bir seçim ittifakı olarak görmedik-
lerinin altını çizen Çıpan,” Biz diyo-
ruz ki Milliyetçi Hareket Partisi ve 
Ak Parti yönetime ittifak anlamında 
bir adım attı.  Ben daha güçlü bir 
Selçuklu ve daha güçlü meclis ola-
cağını düşünüyorum.  Bu anlamda 
desteğimiz de, oylarımız da, duala-
rımız da sizlerledir. Ahmet Pekya-
tırmacı Bey her ne kadar Ak Parti 
üyesi olsa da olsa da MHP’nin de 
adayı. Biz böyle düşünüyoruz ve bi-
zim belediye başkan adayımız. Bu 
anlamda bu şekilde sahip çıkıyoruz. 
Teşkilatımız ve üyelerimiz de bu 
anlamda sahip çıkacaktır. Kendisi-
nin de MHP’nin adayı olarak göre-
ceğini tahmin ediyor, desteğini bu 
anlamda göreceğimizi biliyoruz. 
Allah yol açıklığı versin. Desteğimiz 
ve dualarımız kendisiyle. İnşallah 
Selçuklu’da rekor bir oy oranı bekli-
yoruz. “ dedi.
n HABER MERKEZİ

Ramada’nın Satış 
Müdürü Gümüş oldu

Ramada Plaza by Wyndham 
Konya bünyesinde Grup Satış Mü-
dürü olarak görev yapan, İbrahim 
Alper Gümüş, Satış Müdürlüğü 
görevine getirildi.

2004 Yılında Kütahya Dumlu-
pınar Üniversitesi Lisans ve 2018 
Yılında Kütahya Dıumlupınar 
Üniversitesi Tezli Yüksek Lisans 
bölümünden mezun olan İbrahim 
Alper Gümüş, Profesyonel haya-
ta Ramada Plaza By Wyndham 
Konya’da Satış & Pazarlama de-
partmanında Grup Satış Yetkilisi 
olarak başladı. Ardından sırasıyla, 
Grup Satış Müdürü, Satış & Pa-
zarlama Müdür Yardımcısı olarak 
devam etti. Bundan sonra görevi-
ne açılıştan itibaren görev yaptığı 
Ramada Plaza By Wyndham Kon-
ya’da Satış Müdürü olarak devam 
edeceği belirtildi.

Ramada Plaza By Wyndham 
Konya Satış Müdürü İbrahim Al-

per Gümüş, “2016 Ağustos ayın-
da hizmete giren otelimiz, açıldığı 
günden bu yana çok kısa sürede; 
düğün, kına, mezuniyet, takım ko-
naklaması, kongre ve sempozyum 
organizasyonu, ünlü konuk ağırla-
ması, konser programları ile bugü-
ne kadar bu kadar kısa sürede ba-
şarılmamış bir başarıya imza attı. 
Gelişime odaklı tasarım ve çözüm-
ler üretip misafirlerinin hayallerin-
de ve yaşamlarında fark yaratan ve 
Konya’da en çok sevilen beğenilen 
yöresel anlayış ve hizmet yaklaşı-
mı, Türkiye’de markamızdan bah-
settiren çok değerli bir otel olma 
hedefi içerisindedir. Şehir otelci-
liğine yeni heyecanlar ve fark ge-
tirmeliyiz düşüncesiyle kendimizi 
sürekli yeniliyor ve geliştiriyoruz. 
Yeni görevimle beraber şahsım ve 
ekibim daha nice güzel işlere hep 
beraber imza atacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal’a kırsal
mahallelerde yoğun ilgi

Seydişehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Tutal seçim çalış-
maları çerçevesinde ziyaret ettiği 
her yerde büyük ilgi görüyor. AK 
Parti İlçe Başkanı Kemalettin Ata-
lay ve teşkilat mensupları ile bir-
likte Ketenli, Yaylacık ve Mesudiye 
mahallelerini ve şehit ailelerini zi-
yaret eden Başkan Tutal bu bölge-
lerde halkın kendisine ve partisine 
gösterdiği teveccühten son derece 
memnun olduğunu söyledi.

Başkan Tutal, “İlçe Başkanımız 
Kemalettin Atalay ve teşkilât men-
suplarımız ile Ketenli, Yaylacık ve 
Mesudiye mahallelerimizi ve Şe-
hit ailemizi ziyaret ettik.  Anadolu’ 

muzun insanları o kadar alçakgö-
nüllü ve güzel ki, hemşerilerimi-
zin gösterdiği ilgiden dolayı çok 
memnun kaldık. Sokakta, kahvede 
gösterilen ilginin yanında, girdiği-
miz her evde, selam, ikram teklifi 
ile karşılaşıyoruz. Bunun yanında 
hemşerilerimizin duaları ile uğur-
lanmak bizleri ayrıca memnun 
ediyor. Gönlü ve kendileri güzel 
kardeşlerimize hizmet etmek, on-
lara layık olmak bizlerin tek hedefi. 
Bu bilinçle çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz. Bu kadar gönlü gü-
zel kardeşlerimize hizmet etmek 
bizim için bir şükür vesilesidir” 
diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’nun muhtarlarıyla buluşma toplantısında AK Parti belediyelerinin 15 yılda çok önemli hizmetler ortaya 
koyduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bundan sonra yapılması gereken yeni bir başarı hikayesi yazmak” dedi

‘Hedefimiz 31 ilçenin 
tamamını kazanmak’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
MKYK üyesi ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer ile birlikte Selçuklu 
Muhtarlar Derneği’ni ziyaret ederek 
Selçuklu muhtarlarıyla bir araya gel-
di. AK Parti belediyelerinin 15 yılda 
çok önemli hizmetler ortaya koydu-
ğunu kaydeden Başkan Altay, “Bun-
dan sonra yapılması gereken yeni 
bir başarı hikayesi yazmak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
MKYK üyesi ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve AK 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer ile birlikte Selçuklu 
Muhtarlar Derneği’ni ziyaret etti. 
Başkan Altay, Selçuklu’da 10 yıl 
birlikte çalıştıkları muhtarlarla orta-
ya güzel bir başarı hikayesi çıktığını 
kaydederek, “Bu başarı hepimize 
ait. Bu başarının temeli birlikte yö-
netmek, istişare etmek, kararları 
doğru ve isabetli almak ve hızlıca 
çözümler üretmek. Bunu yaparken 
sahadaki en büyük destekçimiz siz-
lersiniz. Bugün Selçuklu hem nüfu-
suyla hem ortaya koyduğu değerle 
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden 
birisi oldu” diye konuştu. 

İLK HEDEFİMİZ 31 İLÇENİN 
TAMAMINI KAZANMAK 

Ortaya çıkan başarının tüm Kon-
ya için de bir hedef olduğunu anlatan 
Başkan Altay konuşmasını şu şekilde 
sürdürdü: “15 yılda AK Parti beledi-
yeleri olarak çok önemli hizmetler 
ortaya koyduk. Bundan sonra yapıl-
ması gereken yeni bir başarı hikayesi 
yazmak. Yeni hedefler koymak ve bu 
hedefler doğrultusunda hep birlikte 
çalışmak. İlk hedefimiz 31 Mart ak-
şamı Cumhur İttifakı’nın adaylarıyla 
Konya’nın 31 ilçesini de kazanmak. 
Büyükşehir’de çok önemli bir oy 
oranını kazanmak için gayret sarf 
ediyoruz. Bu dönem çok uyumlu 
arkadaşlarla çalışma imkanı oluştu. 
Konya için büyük bir şans. İnşallah 
bu birliktelik ve planlama bütünlüğü 
bu dönemin başarısının en önemli 
mihenk taşlarından birisi olacak.” 

MUHTARLAR BİZİM 
KILCAL DAMARLARIMIZ 

AK Parti MKYK üyesi ve Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, geç-
mişte bir gazetenin büyük punto-
larla Cumhurbaşkanı Erdoğan için 
‘Muhtar bile olamaz’ diye başlık 
attığını anımsatarak, gazetenin o 
gün muhtarlığı küçümsediğini ifade 
etti. Ancak Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Cumhurbaşkanı olduktan sonra 
bütün muhtarları Cumhurbaşkanlı-
ğına taşıdığını dile getiren Sorgun, 
“Birilerinin ne dediği değil, Allah’ın 
ne takdir ettiği ve milletimizin ne 
dediği önemli. Muhtarlarımız bizim 
kılcal damarlarımız. Bugüne kadar 

Konya’da seviyesiz bir yarışa biz hiç 
rastlamadık. Bundan sonra da rast-
lamayacağımıza inanıyorum” diye 
konuştu. “AK Parti güçlü olursa, 
Cumhur İttifakı güçlü olursa Türki-
ye güçlü olur” diyen Sorgun, mahalli 

seçimlerde AK Parti’nin ve Cumhur 
İttifakı’nın güçlü tutulması gerekti-
ğini dile getirdi. 

MUHTARLARIMIZA İLETİŞİM 
KANALLARIMIZ HER ZAMAN AÇIK 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, “Muhtarlarımızla 
her fırsatta birlikteyiz. İletişim ka-
nallarımız her zaman açık. Muhtar-
larımızın bizimle iletişim kurmasının 
önünde bir engel yok. Her zaman 
bizimle istişare edebilirler. Biz de 
her zaman onlara yardımcı olmak, 
sıkıntılarını çözmek için gayret edi-
yoruz. Bu anlamda muhtarlarımızla 
Selçuklu’da çok güzel anlamda bir 
birlikteliğe sahibiz” dedi. AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer de “Selçukluda bizim ön 
plana çıkardığımız en temel husus 
birlik, beraberliğimiz ve iletişimimiz. 
Selçuklu’da bunu her anlamda; hem 
siyasi anlamda hem muhtarlarımız-
la hem de bütün unsurlarla sağla-
dık” ifadelerini kullandı. Selçuklu 
Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu da belediyelerle birlik ve 
beraberlik içinde çalışmaya devam 
edeceklerini belirterek, ziyaret için 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ
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Aksaray’da bir yılda 158 
faili meçhul olay çözüldü

2018 yılında faili meçhul 158 
olayı incelemeye alan İl Emniyet 
Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şu-
besi ekipleri, delilden sanığa pren-
sibi ile 158 olayı da çözdü. Aksaray 
İl Emniyet Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamada, gelişen toplum 
yapısı içerisinde suç olgusunun da 
değişim gösterdiğine değinilerek, 
“Toplum hayatında büyük yaralar 
açan suç olgusunun önlenebilmesi 
amacıyla önleyici hizmetlerin yanı 
sıra ‘delilden sanığa’ prensibi ile 
olay yerinin bilimsel yöntemlerle 
incelenmesi ön plana çıkmaktadır. 
Teknolojik ve bilimsel metotların 
yardımıyla olay yerinden elde edi-
len maddi deliller suçların çözümü 
ve faillerin tespitinde çok büyük 
rol oynamaktadır. Maddi deliller, 
mahkemede adeta ‘dilsiz tanıklar’ 
olarak adaletin tesisine büyük fay-
da sağlamaktadırlar. Hatta insan-
ların tanıklıkları dahi maddi delille-
ri yok edememektedir” denildi. 

Olay Yeri İnceleme Şube Mü-
dürlüğünün teknolojinin getirdiği 

yenilikler ve sağladığı imkanlarla 
suçla mücadelede önemli bir görev 
üstlendiği belirtilen açıklamada, 
“İlimiz genelinde meydana ge-
len hırsızlık, cinayet, silahlı saldırı, 
kurşunlama, kundaklama, yağma, 
yangın, narkotik suçlarında olay 
yerleri uzman personel tarafından 
titizlikle incelenerek delil araştır-
ması yapılmıştır. Olay Yeri İncele-
me Şube Müdürlüğü ekiplerimiz 
tarafından 2018 yılı içerisinde 
yapmış oldukları çalışmalarda olay 
yerlerinden elde ettikleri vücut izi, 
kimyasal, biyolojik, balistik bulgu-
lar sayesinde faili meçhul 158 olayı 
aydınlatmışlar, 2017 yılında 140 
olan aydınlatma sayısı 158’e çıka-
rılarak yüzde 13 oranında bir artış 
sağlanmıştır” denildi. 

Emniyet yetkilileri vatandaşla-
ra seslenerek, “Unutulmamalıdır 
ki ‘her temas bir iz bırakır.’ Suç ve 
suçlularla mücadelemiz bilimsel 
metotlar kullanılarak kararlılıkla 
devam edecektir” ifadelerine yer 
verildi. n İHA

İki grup arasında çıkan yol verme tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. 
Çıkan kavgada baba ile oğlu diğer grup tarafından silahla vurularak yaralandı

Babayla oğlu yol 
kavgasında vuruldu

Pazar yerinde bıçaklı kavga: 3 yaralı

Konya’da yol verme kavgası yü-
zünden çıkan silahlı kavgada baba 
ile oğlu silahla vurularak yaralandı. 
Baba oğulun vurulma anı ise bir si-
tenin güvenlik kamerası tarafından 
saniye saniye görüntülendi. 

Olay, saat 21.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Akıncılar 
Mahallesi Gürkan Caddesi üzerinde 
bulunan sitenin önünde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup 
arasında trafikte yol verme yüzün-
den tartışma çıktı. Kısa sürede bü-
yüyen tartışmanın silahlı kavgaya 
dönüştü. Kazım F. yanında bulunan 
silahla Erol S. ile oğlu Mustafa S.’ye 
ateş etti. Silah sesi üzerine olay ye-
rine gelen vatandaşlar baba oğlunu 
sitede önünde kanlar içerisinde bul-
du. İhbar üzerine olay yerine sevk 
edilen sağlık ekiplerinin ilk müdaha-
lesinin ardından Erol S. ambulansla 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 
Mustafa S, ise Konya Numune Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Tedavi altına alınan Mustafa 
S’nin hayati tehlikesinin bulunduğu 
öğrenildi. 

BABA OĞLUN VURULMA ANI 
GÜVENLİK KAMERASINDA 

Kaçan şüpheliyi yakalamak için 
çalışma başlatan polis sitenin gü-
venlik kamerasını inceledi. Görün-
tülerde, iki grubun ilk önce tartışma-
ya başladığı ve daha sonra tartışma 

sırasında şüpheli Kazım F, yanında 
bulunan silahla baba oğlunu vura-
rak yaraladığı görülüyor. Polis, baba 
oğlu vurarak olay yerinden kaçan 
şüpheli Kazım F’yi yakalamak için 
çalışma başlattı.
n İHA

Beyşehir’de, pazar yerinde iki 
grup arasında çıkan kavgada bir kişi 
bıçaklanarak, iki kişi ise darp edile-
rek yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, Dalyan 
Mahallesi, Hal İçi’ndeki pazar ye-
rinde, iki grup arasında iddiaya göre 
aralarında bir süre önce yaşanan kü-
fürleşme meselesi yüzünden çıkan 
tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada 
Murat D. bıçaklanarak, Aykut G. ve 
Turgay G. ise darp edilerek yaralan-
dı. Yaralılar Beyşehir Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına alın-
dı. Yaralılardan atardamarına isabet 
eden bıçak yarası sebebiyle kan 
kaybı yaşayan Murat D. hastanede 

yapılan müdahalenin ardından Kon-
ya’ya sevk edildi.Olay yerine gelen 
polis ekipleri, kavgayla ilgili olarak 
her iki taraftan 8 şüpheliyi gözaltına 
aldı. Polis, olay yerine güvenlik şeri-
di çekip inceleme yaparken, şüpheli-
lerden birinin aracında ele geçirdiği 
silah ile kavgada kullanılan bıçağa el 
koydu. 

Öte yandan kavganın iki grup 
arasında daha önceden yaşanan kü-
fürleşme meselesinden çıktığı, pazar 
yerinde karşılaşan tarafların bu se-
beple yeniden tartışmaya başlayınca 
kavganın büyüdüğü ileri sürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
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Mustafa ARSLAN
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Konya merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu: 50 gözaltı kararı
Konya merkezli 28 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik 

düzenlenen operasyon kapsamında örgütün Türk 
Silahlı Kuvvetleri içerisindeki rütbeli askerlerle 
görüşen “mahrem asker abileri” olduğu iddia edi-
len 50 şahıs hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/
Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruş-
turması kapsamında, örgüt faaliyetlerine iştirak 
edenlerle ilgili soruşturmada 50 zanlı hakkında 
yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Konya 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 28 
ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılı-
mıyla operasyon başlattı. 

Öte yandan, gözaltı kararı çıkartılan şüphelile-
rin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki aske-
ri personele (Genel Müdür - Müdür - Müdür Yar-
dımcısı - Öğretmen - Ümitçi - Ser Doktor - Doktor 
- Şehir Dışı talebe Mesulü (ŞDT) pozisyonlarında 
mahrem imamlık yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin 
yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
n İHA

Belçika’da öldürüldü, 
Konya’da toprağa verilecek

Belçika’da çıkan kavgada silahla 
vurularak öldürülen Emre Söğütlü, 
memleketi Konya’nın Yunak ilçe-
sinde defnedildi. 

Edinilen bilgiye göre, Belçika’da 
çıkan kavgada silahla vurularak 
öldürülen Emre Söğütlü’nün ce-
nazesi Belçika Züid Mehmet Akif 
Camii’nde kılınan cenaze namazı-
nın ardından memleketi Konya’nın 
Yunak ilçesine bağlı Yukarıpiribey-
li Mahallesi’ne getirildi. Cenaze 
mahalle mezarlığına salavatlar ve 
tekbirler eşliğinde getirildi. Saldı-
rıda hayatını kaybeden Emre Sö-

ğütlü’nün babası Bayram Söğütlü 
oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı 
döktü. Kılınan cenaze namazının 
ardından Emre Söğütlü, dualar eşli-
ğinde Piribeyli Merkez Mezarlığı’na 
defnedildi. Bu sırada fenalık geçiren 
Emre Söğütlü’nün yakınlarına am-
bulansta müdahale edildi. 

Cenaze törenine hayatını kay-
beden Emre Söğütlü’nün ailesinin 
yanı sıra Yunak Kaymakamı Meh-
met Erdem Akbulut, Yunak Müftü-
sü Yusuf Bektaş, siyasi parti temsil-
cileri, STK temsilcileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. n İHA

Kazada ölen kamyonet
sürücüsü toprağa verildi
Konya’da, yoğun sis nedeniyle 

meydana gelen zincirleme trafik 
kazasında yaralananlardan biri, 
tedavi gördüğü hastanede yaşa-
mını yitirdi. Merkez Karatay ilçesi 
Ankara Caddesi’nde sis nedeniyle 
meydana gelen ve 33 aracın karış-
tığı zincirleme trafik kazasında ya-
ralananlardan kamyonet sürücüsü 
Kadir Kayhan, tedavi gördüğü özel 
hastanede hayatını kaybetti. Kay-
han’ın cenazesi, ikindi vakti Üçler 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Kadir 
Kayhan’ın, 42 FD 250 plakalı kam-

yona arkadan çarpan 42 CZB 09 
plakalı kamyonetin sürücüsü oldu-
ğu öğrenildi. Merkez Karatay ilçesi 
Ankara Caddesi’nde, 28 Ocak’ta, 
sis nedeniyle kısa zaman aralıkla-
rıyla 33 aracın karıştığı 8 ayrı zin-
cirleme trafik kazası meydana gel-
mişti. Kazalarda, 42 CCR 51 plakalı 
kamyonun sürücüsü Necmi Satıl-
mış hayatını kaybetmiş, aralarında 
Kadir Kayhan’ın da bulunduğu 7 
yaralı Konya’daki farklı hastanelere 
kaldırılmıştı.
n AA
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SELÇUKSEM’den Almanya çıkarması
Selçuk Üniversitesi Sürekli 

Eğitim Merkezi ve Avrupa İslami 
Toplum Milli Görüş- İlim Derne-
ği (IGMG) işbirliğiyle Avrupa’da 
yaşayan Türklere yönelik olarak 
gerçekleştirilen ‘Uzaktan Eğitim 
Medya Akademisi’ programı serti-
fika töreni gerçekleşti. 

Almanya’nın Köln şehrinde 
gerçekleştiren törene Selçuk Üni-
versitesi Rektör Prof. Dr. Mustafa 
Şahin, Avrupa İslami Toplum Milli 
Görüş Teşkilatı- İlim Derneği Ge-
nel Başkanı Kemal Ergun, Sürekli 
Eğitim Merkez Müdürü Prof. Dr. 
Birol Gülnar, Müdür Yardımcıları 
Doç. Dr. Mete Kazaz, Dr. Öğretim 
Üyesi Murat Aytaş ile sertifika al-
maya hak kazanan Avrupa’da ya-
şayan Türk vatandaşlar katıldı. 

Selçuk Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi öncülüğünde ger-
çekleştirilen bu organizasyonda 
Avrupa’da yaşayan vatandaşla-
rımızla birlikte olmaktan büyük 
mutluluk duyduğunu ifade eden 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, “Üniversitemiz 
bünyesinde 8 üniversitenin kurul-
masına öncülük etmiş bir üniver-
site konumundadır. Buna rağmen 

77 bin öğrencimizle Türkiye’nin 
en büyük üniversitelerinden biri 
olarak çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Selçuk Üniversitesi ola-
rak verimli ve üretken yapımızla 
ülkemize ve insanımıza faydalı 
olmaya çalışıyoruz. Elbette bu or-
ganizasyonun gerçekleşmesinde 
Sürekli Eğitim Merkezimizin bü-
yük katkısı var onlara huzurları-
nızda teşekkür etmek istiyorum. 
Medya Akademisi başlığı altında 
eğitmenlerimiz bilimsel anlamda 
ortaya koydukları deneyimlerini 
sizlerle paylaşmış ve bu noktada 
katılımcıların sürekli maruz kalı-
nan medya mesajlarına karşı daha 

seçici, eleştirel ve sağlıklı bir bakış 
açısı geliştirmelerine katkı sun-
muşlardır.” dedi. 

Törende konuşan Selçuk Üni-
versitesi Sürekli Eğitim Merkez 
Müdürü Prof. Dr. Birol Gülnar, 
merkez ve yürütülen eğitim ve 
faaliyetler hakkında katılımcıla-
rı bilgilendirdi. Prof. Dr. Gülnar, 
“Merkez olarak insanların iş ha-
yatlarında yeni tecrübe ve bece-
riler kazanmaları için gerek sosyal 
gerek teknik gerekse iletişim ala-
nında7’den 70’e pek çok eğitim 
organize ediyoruz. Selçuk Üni-
versitesinin vizyonunda yer edi-
nen bir dünya üniversitesi olma 

ve uluslararasılaşma kavramına 
bizlerde çok önem veriyoruz ve 
bu anlamda da iki önemli çalış-
mayı hayata geçirdik. Bunlardan 
birincisi Avrupa Sürekli Eğitim 
Merkezler ağına dahili olmamızdı. 
Bununla da yetinmedik dünyanın 
önde gelen Uluslararası Bağımsız 
Eğitim Akreditasyon ve Yetkilen-
dirme Kuruluşu olan Pearson ile 
uzun bir denetim süreci geçirdik 
ve Pearson tarafından akredite 
edildik. Bu iki süreçte bizim için 
oldukça önemliydi. Bize bu konu-
da desteklerini esirgemeyen başta 
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin olmak üzere SELÇUKSEM’de 

birlikte görev yaptığımız ekip ar-
kadaşlarımıza çok teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu. 

Medya Akademisi Programı 
hakkında da bilgi veren Prof. Dr. 
Gülnar, “Medya Akademisi Eğitim 
Programı, günümüzde giderek 
çeşitlenen ve yaygınlaşan farklı 
medya alanlarında bireylerin med-
ya içeriklerini toplumsal, siyasal ve 
ideolojik olarak değerlendirebil-
me, kişisel ve toplumsal anlamda 
farklı medya ortamlarına içerik 
oluşturup, yayınlayabilecek dona-
nımlı bireyler yetiştirmek üzere 
tasarlanmıştır. Bu nedenle, özel-
likle medya, kültür ve siyaset alanı 

başta olmak üzere yeni medya ve 
internet teknolojilerini ve onun 
üzerine kurulu etkileşimli medya 
modellerini temel alan çok sayıda 
ders, programda yer almaktadır. 
Program kapsamında katılımcılara 
bir adet üniversitemizin bir adet-
te yurtdışında diledikleri ülkede 
kullanabilmeleri için uluslararası 
olarak akredite edilmiş Pearson 
sertifikası olmak üzere çift sertifi-
ka verildi. Bunu da özellikle belirt-
mek isterim.” dedi. 

Etkinlikte Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
‘İnsanoğlunun Bilgi Kaynakları 
ve Geçmişten Geleceğe Üniversi-
teler’ konulu Sürekli Eğitim Mer-
kezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. 
Mete Kazaz ise,  Medya Akade-
misi programının sertifika töreni 
ve son ders programı kapsamında 
21.yüzyılda medyanın dönüşümü 
ve algıların yönlendirilmesi konu-
sunda katılımcıları bilgilendirici 
sunum yaptı. Ardından 160 saatlik 
‘Uzaktan Eğitim Medya Akademi-
si’ eğitimlerini başarıyla tamamla-
yan 54 kursiyere sertifikaları pro-
tokol üyeleri tarafından verildi. 
n HABER MERKEZİ

Uluslararası Mevlâna Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gençlere seslenen Konya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, “Kendinizi çok iyi tanıyıp hayatınızı ona göre çizmelisiniz. Unutmayın ki kendini tanıyan Rabbini de bilir” dedi

‘Kendini tanıyan 
Rabbini bilir!’

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, yönetim 
kurulu üyeleriyle birlikte Uluslarara-
sı Mevlâna Anadolu İmam Hatip Li-
sesi’ni ziyaret etti. Tarih Öğretmeni 
Mehmet Altuntaş’ın daveti üzerine 
yönetim kurulu üyeleri Mustafa Si-
nan Ümit ve Mustafa Balkan ile bir-
likte dilleri ve renkleri farklı yaklaşık 
70 ülkeden okumaya gelen genç-
lerle tanışan Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
Arapça dersi gören sınıfa konuk ola-
rak 12 öğrencinin katıldığı dijital ta-
rih yarışmasını izledi. Selçuklu, Os-
manlı ve yakın tarihle ilgili soruların 
yer aldığı dijital yarışmada Adjouma 
Abdoul 30.752 puan alarak birinci 
oldu. Arham 27.291 puanla ikin-
ci, Salman Amir ise 20.300 puanla 
üçüncü oldu. 

Sınıfta farklı renk ve dillerde ol-
malarına rağmen Türkçe’yi öğrenen 
öğrencilerle hayat tecrübelerini pay-
laşan Dr. Mustafa Güçlü, yedi şartın-
dan beşini açıkladığı konuşmasında, 
gençlere kendilerini iyi tanımaları 
tavsiyesinde bulunarak “Yetenekle-
rinizi, kapasitenizi, hobilerinizi, fobi-
lerinizi, hassasiyetlerinizi, olmazsa 
olmazlarınızı, kırmızı çizgilerinizi 
çok iyi tanıyıp hayatınızı ona göre 
çizmelisiniz. Kendinizi tanımadan 
üniversite hayatınızda bölüm seç-
meyin. Size hitap eden en iyi branşı 
seçin. Unutmayın ki kendini tanıyan 
Rabbini de bilir ve tanır. Üçüncü 

şartım ideal mesleğinizi seçin. Pua-
na göre meslek seçmeyin. Dördün-
cü şartım ideal eştir. Frekanslarınız 
hayatın her devresinde tutarsa o 
evlilik sağlam olur. Tanıdıklarınıza 
arkadaş veya dost demeyeceksiniz. 
Sırrınızı ve paranızı vermeyecek-
siniz. Yüzlerce tanıdığınız insanlar 
arasından ortak değerleriniz olan ve 
ortak yönleriniz olan 10-15 insan ar-
kadaşınız olabilir. Bu arkadaşlarınıza 
sırrınızı ve paranızı verebilirsiniz. Bu 
arkadaşlarınız içerisinden şanslıysa-
nız bir-iki dostunuz olabilir. Dost için 
gerekirse hayatınızı verebilecek ve 
onun uğruna ölebileceksiniz” dedi. 

İYİ GÖNÜL ELÇİLERİ OLUN
Sanayici Mustafa Sinan Ümit, 

“Allah zihin açıklığı versin” der-
ken gazeteci-yazar Mustafa Balkan 
ise, “Gittiğiniz ülkelerde Türkiye’yi 
ve Konya’yı iyi tanıtmak adına iyi 
ve güzel gönül elçileri olun. Hangi 
mesleği seçerseniz seçin mutlaka 
o mesleğin pirî olun. Mesleğinizi iyi 
öğrenin, tarihini hafızanıza kayde-
din. İşinizi severek yapın. İsteyerek 
seçtiğiniz o ideal meslekte kendinizi 
yenileyerek bir bilgisayar gibi de-
vamlı güncelleyin. Mesleğinizi sevgi 
ve aşk derecesinde yapın” dedi. 

Türkiye dahil 67 ülkeden 205 

yabancı ve 164 Türk olmak üzere 
369 öğrencisi ile eğitim ve öğretime 
devam eden Uluslararası Mevlâna 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci-
leri, sohbetten sonra Konya Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve 
yönetim kurulu üyelerine çeşitli he-
diyeler verdi.  Dr. Güçlü, ziyaretten 
ve değişik ülkelerden gelen gençler-
le tanışmaktan son derece memnun 
olduğunu belirterek okul girişindeki 
maketten Çanakkale Şehitleri abi-
desi ile 15 Temmuz Şehitleri’nin yer 
aldığı tabloyu çok beğendiğini belir-
terek okul yönetimine teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Selçukya’da birinci yıl coşkusu
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Kılıçaslan Konferans Salonunda Her 
Pazartesi günü geleneksel olarak 
düzenlenen Selçukya Şiir Akşamla-
rı’nın birinci yılı coşkuyla kutlandı. 
Selçukya Şairlerinden Devriş Ahmet 
Şahin’in açılış konuşması ile baş-
layan program da şairler ve şiir se-
verler adına Demet Esen tarafından 
Program Koordinatörü ve Selçukya 
Kültür Sanat Derneği Başkanı Av. 
Fatma Şeref Polat’a günün anısına 
çiçek takdim edildi.

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
Başkanı Av. Fatma Şeref Polat, bir 
yıldır aralıksız bir şekilde  devam 
edilen Selçukya Şiir Akşamları ile bir 
ilke imza atmanın verdiği mutluluğu 
yaşadığını ifade ederek, “Şairlerimi-
zin sesini duyurmaya, yükseltmeye , 
şiiri yeniden sevdirmeye azmettiği-
miz yolda 1.yılımızı doldurduk. Tüm 
şairlerimizi, şiir severleri ve baştan 
beri Selçukya Şiir Akşamlarından 
desteklerini esirgemeyen kıymet-
li basın mensuplarımızı aramızda 
görmekten şeref duyduk gönlü bi-

zimle olan ve bu gecede bizi yalnız 
bırakmayan herkese canı gönülden 
teşekkür ederim” dedi.

Er Medya Ajans tarafından 1. yıl 
anısına hazırlanan sunumun aka-
binde Konya Ermenekliler Derne-
ği Başkanı Ahmet İleri  tarafından 
Memleket İsterim ve TYB Konya 
Yönetim Kurulu Üyesi Hüzeyme  
Yeşim Koçak tarafından  seslendiri-
len  Muhiddin Arabi şiiri dinleyen-

lerden büyük beğeni aldı.
Programa katılan şairlerden 

Tayyar Yıldırım, Ahmet Üresin, Ha-
san Ukdem, Remzi Samancı, Salih 
Sedat Ersöz, Saliha Değirmenci Ya-
vaş ve Kazım Özürk’ün seslendirdi-
ği  Selçukya üzerine yazılmış şiirler 
coşku ile dinlenirken, Elife Mısral’ın  
Dervişname’den  okuduğu  ‘’Bana 
Biraz Neşeli Şeyler Çal be Hayat’’ 
adlı şiir salonda duygusal bir anafor 

oluşturdu.
Hikmet Peker, Demet Esen, 

Fatma Toroslu, İbrahim Demirtaş, 
Hasan Karaca, Galip Ayata, Gökhan 
Kalkan, Ferhat Pekedis, Ahmet Şe-
ner ve Devriş Ahmet Şahin’in oku-
duğu şiirlerle devam eden program 
Fotoğraf Sanatçısı Yaşar Uzun ve 
Adnan  Arı ‘nın günün anısına çek-
tiği hatıra fotoğrafları ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Adaleti temin 
edecek olanların 
en başında fert fert 
bütün insanlar gelir. 
İnsanın içinde varsa 
eğer ne kanunlar ne 
cezalar ne tehditler 
kısaca ne de her 
türlü engeller onun 
adaletsiz davranma-
sına asla mani ola-
maz.

İnsanoğlunun vicdan denen 
manevi mekanizmasını faal tut-
madıkça yeryüzünde adaletin 
tamamen sağlanmasına imkân 
da yoktur, ihtimal de...

Kendimizden örnek verelim. 
Elimiz o bahsettiğimiz ve her 
zaman faal olması gerektiğin-
den bahsettiğimiz vicdanımızın 
üzerine koyalım ve öyle değer-
lendirelim günlük hayatta yap-
tıklarımızı ve yaşadıklarımızı.

Bir cadde üzerinde yürü-
yoruz, caddenin karşısına ge-
çeceğiz. Zaten bir trafik kuralı 
olduğunu bildiğimiz şekilde, 
adımımızı yola atar atmaz yol-
dan geçen aracın durup bizim 
geçmemizi beklemesini isteriz 
de kendimiz direksiyonun başı-
na geçtiğimizde yayaların önce-
likli olduğu hiç aklımıza gelmez. 
Bu misalde en büyük adaletsiz-
liği kendimizin yaptığını kabul 
ettiğimiz anda mahallemizde, il-
çemizde, ilimizde, ülkemizde ve 
en geniş anlamıyla dünyamızda 
adaletin sağlanmasına en büyük 
katkıyı yaptığımızın dayanılmaz 
hazzını yaşayacağız.

Yine trafikten verelim örne-
ği. Kemersiz araç kullanırken 
ya da sinyal vermeden dönüş 
yaptığımızda, araç kullanırken 
sigara içtiğimizde ya da hız li-
mitini birkaç kilometre de olsa 
aştığımızda bizi çeviren memura 
çenemizin hareket ettiği oranda 
yalvar yakar eder, kırk dereden  
su getirir ve “birkaç kilometrelik 
hız aşımından ne çıkacakmış?” 
diyerek görevliye ders vermeye 
gayret ederiz de, suçlu oldu-
ğumuzu kuralları çiğnediğimizi 
kabul edip utancımızdan dolayı 
başımızı önümüze eğmek hiç 
aklımıza gelmez…

İşlediğimiz bir suç ile ilgili 
olarak kendi üzerimize asla toz 
kondurtmaz sürekli olarak; poli-
si, savcıyı, hâkimi suçlarız. Ra-
kibimizin ceza almasına sevinç 
çığlıkları atarız da kendimizin al-
dığı cezalara gönlümüz hiç rıza 
göstermez. Yine “adalet” diye 
en çok bağıran kendimiz oluruz.

Bir spor müsabakasında ye-
nilgiyi asla kabul etmeyiz, “ken-
dimize yapılmaması gerekenin, 
başkasına da yapılmamasını” 
talep edeceğimiz yerde, “ama 
geçen ki maçta da bize haksızlık 
yapılmıştı, hak yerini buldu” gibi 

kendi menfaatimize 
olan cümlelerle hak-
sız kazancımıza kılıf 
uydurmaya kalkarız. 

Bir kaldırımda 
yürürken bile bizlere 
ayrılmış alanın kaldı-
rımın sağ tarafı ol-
duğunu düşünmez, 
karşımızdan geleni 
suçlar ve kendimize 

“geçiş üstünlüğü” 
verilmesini bekleriz.

Kendi evimize kirli çorapla 
girmekten bile sakınırken, gerek 
aracımızın içinden yola, gerek-
se yolda yürürken çitlediğimiz 
kapak çekirdeğinin kabuğunu 
tükürüklerimizle birlikte cad-
deye gelişi güzel atmaktan geri 
durmayız.

Bu hallerimiz başımızda iken 
bile “adaletten”, “hakkaniyet-
ten”, eşitlikten” kurulu cümleler 
kurarız hep. Kendi cümleleri-
mizle kendimiz test etsek halbu-
ki mesela çözü bulmuş olacak.

“Beyefendi kulak verdim de, 
deminden beri adalet” konulu 
konferanslar veriyorsunuz yanı-
nızdakilere… Ama görüyorum 
ki, oturduğunuz bankın etrafına 
yediğiniz kabuklu yemişlerin 
kabuklarını atmaktan da hiç geri 
durmuyorsunuz. İçtiğiniz siga-
ranın izmaritini de yere atıyor-
sunuz.  Ayrıca durmadan sağa 
sola tükürüyor, ağzınızdan sin-
kaflı ifadeler çıkarıyorsunuz. Siz 
adaletin nasıl bir şey olduğunu 
düşünüyorsunuz?” diyecek ol-
dum, bankta oturan üç kişi bir-
den ayağa kalktılar, ellerindeki 
çitlek paketlerini banka koydu-
lar. Birisi bana doğru hışımla 
yürümek için hamle yaparken  
diğer ikisi gencin omuzundan 
tutup geri çekti ve aralarında bir 
şeyler fısıldaşıp, yere attıkları 
kabukları toplayıp poşetin içeri-
sine doldurmaya başladılar.

İşte o zaman anladım ki, suç 
işleyenleri gördükleri halde usu-
lü dairesinde onları ikaz etme-
yenler de, görmezden gelenler 
de ya da gördükleri olumsuzluk-
ları yetkililere bildirmeyenler de 
çevresini kirletenler kadar, ada-
letsizliğe ortak oluyorlar.

Ve yine anladım ki, vicdan 
denilen o manevi mekanizma 
birçoğumuzda hala çalışıyor ve 
o mekanizmalar sayesinde, ge-
lecek çok daha güzel olacak…

Yeter ki kendi sorumlulu-
ğumuzda olan konularda bile 
başkalarına suç atmayalım, 
yeter ki, başkalarının sorumluk 
alanlarında olan konuları onlara 
hatırlatalım, insan olmamızın, 
vatandaş olmamızın gereklerini 
yerine getirelim. 

Unutmayalım ki; “hakları-
mız, görevlerimizi yerine getir-
dikçe artar.”

“ADALET” Mİ DEDİK?

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

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

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE

GÜ
VE

Nİ
Lİ

R 
VE

 D
OĞ

RU
HA

BE
Rİ

N 
AD

RE
Sİ

w
w

w
.k

on
ya

ye
ni

gu
n.

co
m

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Naci CANBAZ’ın

annesi Raziye CANBAZ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 941382  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI
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1 –  İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı:
Ekli listede bilgileri verilen gayrimenkuller, Meram Belediyesi tarafından 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü 
ile kiraya verilecektir.
2 – Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarda alınacağı:
Şartname, Meram Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 
Gayrimenkul Yönetim Bürosundan KDV hariç 100,00 TL (Yüztürklirası) 
karşılığında temin edilebilir.
3 – İhalenin nerede hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı: 
İhale13/02/2019 Çarşamba günü saat 16.00’da Hacı İsa Efendi Mahallesi 
Azerbaycan Caddesi No:5 Meram/KONYA adresindeki Meram Belediyesi 
encümen salonunda, Meram Belediye Encümeni’nce, 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacaktır. 
İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni 
serbesttir.
4 – Tahmin edilen bedel ve teminat miktarı:
Gayrimenkullerin 2019 yılı yıllık muhammen kira bedelleri ve teminat 
miktarları, ekli listede belirtilmiştir.
5-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler:
5.1 Gerçek Kişiler İçin:
5.1.1 Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, 
ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı, 
5.1.2Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu 
nüfus cüzdanı fotokopisi,
5.1.3 Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak 

aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat 
yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
5.1.4 Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın 
noter tasdikli imza beyannamesi aslı,
5.1.5 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
5.2 Tüzel Kişiler İçin:
5.2.1Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, 
ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ile tebligat için adres beyanı
5.2.2Teminat olarak belirlenen bedellerin belediyemiz veznesine yatırarak 
aldıkları makbuz veya geçici teminat ve ihale iştirak teminatına karşılık 
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat 
yerine geçen belgelerden herhangi birisi,
5.2.3Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye 
katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın 
noter tasdikli imza beyannamesi aslı.
5.2.4 2019 yılı içerisinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi aslı,
5.2.5 Noter tasdikli imza sirküsü aslı veya noter onaylı sureti,
5.2.7 Şartname ve eklerinin satın alındığına dair makbuz,
İsteklilerin 12/02/2019 salı günü mesai bitimine kadar, belgeleri Emlak 
ve İstimlak Müdürlüğü, Gayrimenkul Yönetim Bürosuna vermeleri şarttır. 
Belirtilen süreden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Şartnamede ve ilan metninde belirtilmeyen hususlarda 2886 Sayılı Devlet 
İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

T.C
MERAM BELEDİYESİ’NDEN

GAYRİMENKUL KİRA İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 938944

LİSTE

S. 
NO ADRESİ CİNSİ BAĞ. 

BÖL. M² ADA PARSEL CEPHE
YILLIK KİRA 
MUHAMM. BEDEL 
(KDV HARİÇ)

GEÇİCİ 
TEMİNAT

İŞTİRAK 
TEMİNATI

KİRA 
SÜRESİ

ÖDEME 
ŞEKLİ

1 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/102 İş Yeri 34 133 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

2 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/213

İş Yeri 
(Dubleks) 44 223 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

3 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/215

İş Yeri 
(Dubleks) 46 186 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

4 Hacı İsa Efendi Mh. 
Gazze Cd. No:33/201

İş Yeri 
(Dubleks) 47 229 37361 6 Arka 18,000.00 540.00 5,400.00 5 Yıl Aylık

5 Gödene Mahallesi 
Şaheser Sokak No:10/B Dükkan 6 35.00 37512 2 - 3,900.00 117.00 1,950.00 5 Yıl Yıllık

6 Melikşah Mah.Akkonak 
Sokak No : 21/B Dükkan - 13.35 2053 2 - 5,500.00 165.00 2,750.00 5 Yıl Yıllık

7 Melikşah Mah.Akkonak 
Sokak No : 21/C Dükkan - 13.35 2053 2 - 5,500.00 165.00 2,750.00 5 Yıl Yıllık
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Meram İlçesi, Çaybaşı Mahallesi, 803 ada, 47, 50, 51, 52, 54, 59, 61, 62, 66, 69, 80, 83, 84, 90, 103, 
110, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 
228, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 238, 240, 242, 243 nolu parseller, 990 ada, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 
30, 31, 32, 33, 40, 86, 87, 97, 98, 118, 120, 122, 156, 157, 162, 163, 164, 179, 180, 181, 182, 183, 
184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 201, 213, 214, 228, 229, 237, 240, 241, 243, 244, 245, 
246, 247, 254, 260, 261, 262, 263, 264, 270, 271, 274, 275, 276, 277, 278, 280, 288, 289, 295, 296, 
297, 298, 301, 302, 303, 304, 341, 342, 343, 344, 345 nolu parseller, 991 ada, 267, 268, 269, 277, 
278, 279, 280, 281, 282, 283, 284 nolu parseller, 27896 ada, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nolu parseller, 
27897 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56 nolu parsellerin bulunduğu bölgede 
(M588 nolu düzenleme sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince arazi ve arsa 
düzenlemesi Meram Belediye Encümeni’nin 28/11/2018 tarih ve 2018/1018 sayılı kararı, Büyükşehir 
Belediye Encümeninin 08/01/2019 tarih ve 2019/4 sayılı kararı ile onanmış olup, Belediye binasının 2. 
Kat ilan panosunda 06/02/2019 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur.

İLAN
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 940920

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Konya İli, Güneysınır İlçesi, Karasınır Mahallesi, Köyiçi Mevkiinde bulunan, 
8809 parsel no’lu Ev ve Arsası nitelikli taşınmaz. Taşınmaz elektrik, su ve her türlü belediye 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. İmarı mevcuttur, 8811 no’lu parsel üzerine yapılan ev bu parselin 
47 m²’lik kısmına tecavüz etmektedir, 8808,8809,8810,8811 ve 8812 parseller birlikte kullanılmaktadır 
ve ayrı ayrı satıldığında evin yıkılması gerekmektedir.
Yüzölçümü : 472,00 m² 
Arsa Payı : tam
İmar Durumu : İmar planı sınırları içerisindedir. 
Kıymeti : 23.600,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 150/C şerhi vardır
1. Satış Günü : 22/03/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 18/04/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Çumra Adliyesi Zemin Kat İcra Müdürlüğü Odası. 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2016/258 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ

2016/258 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 941028

 

Meram İlçesi, Çarıklar Mahallesi, 38972 ada 3 ve 4 nolu parseller ile 132 ada 1 nolu parselin bulunduğu 
bölgede (M601 nolu düzenleme sahası), 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesi gereğince arazi ve 
arsa düzenlemesi Meram Belediye Encümeni’nin 02/01/2019 tarih ve 2019/15 sayılı kararı, Büyükşehir 
Belediye Encümeninin 22/01/2019 tarih ve 2019/38 sayılı kararı ile onanmış olup, Belediye binasının 
2. Kat ilan panosunda 06/02/2019 tarihinden itibaren 1(bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.
İlan olunur.

İLAN
MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 940937

Mavuş kadın çözecek
Aksaray’da köy halkının yardım-

severliği ve çalışkanlığıyla muhtar 
olarak görmek istedikleri Mavuş ka-
dın, traktörle tarlasına gidiyor, hay-
vanlarına bakıyor, geçimini sağlıyor. 

Gülağaç ilçesine bağlı Bekarlar 
köyünde tarım ve hayvancılık ile 
geçimini sağlayan 46 yaşındaki Ma-
vuş Ünlü, köy halkının talebi üzeri-
ne muhtar adayı oldu. Ünlü, 650 
hanenin bulunduğu, bin 132 nüfu-
sa sahip, 784 seçmeni olan köyde 
köylülerin sıkıntılarında yanlarında 
oluyor. Mavuş Ünlü, traktörle tarla-
da üretim yaparak, ahırda da büyük-
baş hayvanlarıyla geçimini sağlıyor. 
Köylüler tarafından sevilen Mavuş 
Ünlü, muhtar olması halinde önemli 
projelere imza atacağını belirtirken, 
5 muhtar adayının bulunduğu köy-
de, köylüler Mavuş Ünlü’yü muhtar 
olarak görmek istiyor. 

Bekarlar köyü muhtar adayı Ma-

vuş Ünlü, 10 yıl önce aday olduğu-
nu, o seçimde 11 oy ile kaybettiğini 
anlatarak, “Tekrar millet beni tercih 
etti ve istiyorlar. Ben de istek üze-
rine çıktım. Projelerim, öncelikle 
köyümüzün girişindeki yollar. Me-
zarlığımız ve öğrencilerimize burs. 
Yatalak hastalarımıza elimizden gel-
diği kadar yardım edip evlere bakım 
göndereceğim. Mesela yatalak has-
talarımıza maaşlarını çıkarttırdım. 
Hastaneye götürüyorum, tedavi 
ettiriyorum. Kadınlarımızı gruplar 
halinde Aksaray’a ve diğer yerlere 
götürüyorum. Tedavi ettiriyorum. 
Gerekirse Aksaray’a, Konya’ya, Şan-
lıurfa’ya, nereyi gezmek istiyorlarsa 
götüreceğim. Kadınlarımıza ve er-
keklerimize söz veriyorum. Herkesi 
benimle birlikte umreye götürmek 
istiyorum. Herkesin hayallerini ger-
çekleştirmeye geliyorum. Benimle 
birlikte var olanlar yanımdadır. Ka-

dınlar her zaman destekçidir. Kö-
yümüzde mesela araba sorunu var 
ve ben bu sorunu da çözeceğim. Su 
ve kanalizasyon sorununu çözece-
ğim. Köy halkımızın ne ihtiyaçları 
varsa 7-24 hizmetlerinde olacağım. 
Evleri gibi benim evime gelecekler. 
Muhtar olarak gelmeyecekler. Beni 

bir anaları, bir bacıları, bir yardım-
sever, ailesinden isteyemediklerini 
benden gelip isteyecekler. Ben bu 
konular için varım. Milletin gözünü 
açmak için varım. Kadınlarımız gidip 
de kendiliğinden bir erkekten, bir 
makamdan, bir şeyler isteyemiyor. 
Bunu da tek yapabilecek kişi benim. 

Onların yanında olacağım. Onlar da 
benim yanımda olacak” dedi.  

KÖYLÜLERİ 
HASTANEYE GÖTÜRÜYOR, 

YARDIMLARDA BULUNUYOR 
Köyde yaşayan Reyhan Yavuz 

(30), Mavuş Ünlü’yü muhtar olarak 
görmek istediklerini belirterek, “Hiç-
bir erkeğin yapmadığı desteği biz 
Mavuş hanımda gördük. Bir kadın 
dayanışması olarak arkasındayız” 
şeklinde konuşurken, köy halkından 
Temam Yılmaz (50), “Kadın olarak 
hep destekliyorum ve arkasında-
yım” ifadelerini kullandı. Hayriye 
Turan (58) ise, “Şimdi köyümüzde 5 
tane aday var. 5 adayın içinde biz bir 
tek bunu tanıyoruz, bunu biliyoruz” 
dedi. Mavuş Ünlü’nün erkeklerden 
daha iyi çalıştığını belirten Metin 
Yılmaz (60), “Kimine yardım alıyor, 
kimine kömür alıyor. Muhtar olarak 
görmeyi istiyoruz” dedi. Kendisini 

hastaneye götürdüğünü ve elinden 
gelen her türlü yardımı yaptığını be-
lirten Mehmet Kavak (75), “Benim 
hanımı bile götürdü Konya’ya. Dok-
tora götürür, elinden geldiği kadar 
yardım ediyor. Benim yatalak amca-
mın oğlunu götürmüş mesela. Ra-
poru bitmiş, götürmüş rapor almış” 
diye konuştu. 

Belkıs Kavak (56) da “Bizi hasta-
neye götürdü. Hastanede bizimle il-
gilendi. Konya’ya götürdü ve bizimle 
ilgilendi. Kur’an kursumuzun odunu 
kömürü, her şeyini getirir. Kadınla-
rın bir ihtiyacı olsa hemen getirttiri-
yor” şeklinde konuştu. 

Eşiyle birlikte yaşayan Fehmi 
Kavak (81) ise okuma yazma bilme-
diklerini ve kimselerinin olmadığını 
belirterek, “Beni Aksaray’a götürdü 
getirdi sağ olsun. Orada doktorlara 
gezdirdi ve rapor aldı bana” diye ko-
nuştu. n İHA

Çiftçilere iyi tarım uygulaması
sertifikaları dağıtıldı

Armağanlı Uygur Türkü
öğrenciden önemli bir çağrı!

Aksaray’da 2 hırsız şüphelisi 
düzenlenen operasyonla yakalandı 

Konya’nın Kulu ilçesinde Zi-
raat Odası Başkanlığı tarafından 
çiftçilere “İyi Tarım Uygulamaları 
(İTU) Sertifikası” dağıtıldı. İlçe Zi-
raat Odası Başkanlığı tarafından 
başta kimyon üreticileri ile fasulye, 
çörek otu ve anason yetiştiriciliği-
ni yapan çiftçilere İTU sertifikası 

dağıtımı gerçekleşti. Uygulamaya 
destek sağlayan Tarım ve Orman 
Bakanlığına teşekkür eden Oda 
Başkanı İsmet Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Uygulama doğamıza 
ve insanımıza saygılı bir çiftçiliği 
öngörmektedir. İyi Tarım Uygula-
maları ile birlikte sadece kimyon 

ekimi yapan 715 çiftçimiz, yaklaşık 
olarak 75 bin dekarda 7,5 milyon 
lira para kazanmaya hak kazan-
mıştır. Bakanlığımızın da uygula-
ma kapsamında 8 milyon lira des-
tek sağlayacak. Çiftçilerimiz adına 
teşekkür ediyoruz.”
n AA

Özel Armağan Koleji 8. Sınıf 
öğrencisi Uygur Türkü İmran 
Muhtar, Çin’in Doğu Türkistan’da 
yaptığı zulmün duyurulması için 
önemli bir çağrıda bulundu. “Bir 
zulmü engelleyemiyorsanız, en 
azından onu herkese duyurun” 
çağrısına dikkat çeken Uygur 
Türkü İmran Muhtar, “Doğu 

Türkistan kan ağlıyor. Türkçe 
isimler kullanılması yasaklanıyor. 
Ramazan ayında insanların zorla 
orucu bozduruluyor. 

Zulüm altında ezilen Doğu 
Türkistan halkı sesini duyurmak 
istiyor. İsrail askerleri bir Filis-
tinliye tokat attığında dünyayı 
ayağa kaldıranların, Doğu Tür-

kistan’daki zulmü görmezden 
gelmeleri bizleri üzüyor. Biz de 
Armağan Koleji olarak bu zul-
mün duyurulması için ses ver-
meye gayret ediyor ve ‘Uyan 
ey Alem-i İslam’ diyoruz. Allah 
doğu Türkistan’ın yar ve yardım-
cısı olsun” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da 2 ayrı iş yerinden 
hırsızlık yapan 2 şüpheli, polisin 
düzenlediği operasyonla yaka-
landı. Hırsızlık olayları, Zinciriye 
Mahallesi ve Büyük Bölcek Ma-
hallelerinde geçtiğimiz günlerde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 

göre, yaşanan hırsızlık olaylarının 
ardından geniş çaplı araştırma 
başlatan İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosu 
ekipleri, İlayda Kadriye A. (20) 
ve Fahri K. (29) isimli 2 şüpheli-
nin kimliğini tespit etti. Şahısların 

adreslerini belirleyen ekipler, yap-
tıkları eş zamanlı operasyonla 2 
zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. 
Şüpheliler sorgulanmak üzere İl 
Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
n İHA
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TEPAV’ın perakende güven endeksi, 2019 Ocak döneminde bir önceki aya göre 13,3 puan, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ise 4,7 puan azaldı. Konya’da perakende güveni Türkiye genelinden daha iyi performans sergiledi 

Türkiye Ekonomi Politikaları 
Araştırma Vakfı (TEPAV), 2019 
yılı Ocak ayında perakende gü-
ven endeksinin 109’uncu sayısı 
yayımladı. Buna göre; perakende 
güveni, Ocak ayında bir önceki 
aya göre 13,3 puan, bir önceki 
yılın aynı dönemine göre ise 4,7 
puan azaldı. Perakende güveni-
nin geçen yıla ve geçen aya göre 
azalışında, geçen 3 ayda işlerin 
gelişimi ve önümüzdeki 3 ayda 
satış beklentilerindeki düşüş etki-
li oldu. ‘Yiyecek, içecek ve tütün 
ürünleri’ sektörü, Ocak ayında 
perakende güveninde en fazla 
artış gösteren sektör oldu. AB-28 
ve Euro Bölgesi ile karşılaştırıl-
dığında Türkiye, geçen yıla göre 
AB-28’den daha kötü; Euro Böl-
gesi’nden daha iyi performans 
sergiledi. 
PERAKENDE GÜVENİ GEÇEN YILA 
VE GEÇEN AYA KIYASLA AZALDI 

Ocak ayında -19,1 puan de-
ğerini alan TEPE, geçen yılın aynı 
dönemine göre 4,7 puan, geçen 
aya göre ise 13,3 puan azaldı. 
TEPE değerinin geçen yıla göre 
azalmasında geçtiğimiz 3 ayda 
işlerin gelişimi ve önümüzdeki 3 
ayda satış beklentisi göstergele-
rindeki düşüş etkili oldu. 

PERAKENDECİLERİN SATIŞ 
BEKLENTİLERİ AZALDI 

Önümüzdeki 3 aya ilişkin sa-
tış beklentilerinin denge değeri 
Ocak 2019’da -17,2 puan oldu. 
Buna göre önümüzdeki 3 aya iliş-
kin satış beklentileri, bir önceki 
aya göre 35,3 puan, bir önceki 
yılın aynı ayına göre ise 7,3 puan 
azaldı. Ocak 2019’da TEPE anketi 
katılımcılarının yüzde 19,4’ü önü-
müzdeki 3 ayda işlerinde iyileşme 
beklerken, yüzde 43,3’ü işlerinde 
kötüleşme beklediğini belirtti. İş-
lerinde bir değişiklik beklemeyen-
lerin oranı ise, yüzde 37,3 oldu. 

İŞLERİN GEÇEN YILIN 
AYNI DÖNEMİNE GÖRE 
DURUMU KÖTÜLEŞTİ 

İşlerin geçen yılın aynı döne-
mine göre durumu, Ocak 2019’da 
-54,1 puan değerini alarak, Ara-
lık 2018’e göre 20,6 puan, Ocak 
2018’e göre 16,5 puan azaldı. 
Ocak 2019’da TEPE anketi katı-
lımcılarının yüzde 10,4’ü geçen 
yılın aynı dönemine göre işlerinde 
artış olduğunu belirtirken, işlerin-
de düşüş olduğunu belirtenlerin 
oranı yüzde 64,4 olarak belirlendi. 
Geçen yıla göre işlerinde bir deği-
şiklik olmadığını belirtenlerin ora-
nı ise, yüzde 25,2 oldu. 

PERAKENDE GÜVENİ EN FAZLA 
ARTAN SEKTÖR ‘YİYECEK, İÇECEK 

VE TÜTÜN ÜRÜNLERİ’ OLDU 
Perakende güvenine alt sek-

törler itibarıyla bakıldığında Ocak 
2019’da, geçen yılın aynı dönemi-
ne göre ‘yiyecek, içecek ve tütün 
ürünleri’, ‘elektrikli ev aletleri, 

radyo ve televizyonlar’ ve ‘mo-
bilya, aydınlatma ekipmanı ve ev 
içi kullanım ürünleri’ sektöründe 
artış; ‘birden fazla türde ürün sa-
tan market ve büyük mağazalar’, 
‘diğer (akaryakıt istasyonu, ecza-
ne, parfümeri, nalbur, züccaciye, 
kırtasiye, vb.)’, ‘motorlu taşıtlar’ 

ve ‘tekstil, hazır giyim ve ayakka-
bı’ sektörlerinde azalış gözlendi. 
‘Yiyecek, içecek ve tütün ürünle-
ri’, ‘elektrikli ev aletleri, radyo ve 
televizyonlar’, ‘mobilya, aydınlat-
ma ekipmanı ve ev içi kullanım 
ürünleri’ ve ‘birden fazla türde 
ürün satan market ve büyük ma-

ğazalar’ sektörlerindeki değişim 
ortalamanın üzerinde gerçekleşti. 
‘Tekstil, hazır giyim ve ayakkabı’ 
sektörü perakende güveninde en 
fazla azalış gösteren sektör oldu. 

PERAKENDECİLERİN 
BEKLENTİLERİ GEÇEN YILA VE 
GEÇEN AYA KIYASLA AZALDI 
TEPE anketine soru bazında 

bakıldığında Ocak 2019’da, ‘geç-
tiğimiz 3 ayda işlerin durumu’, 
‘önümüzdeki 3 ayda tedarikçi-
lerden sipariş, satış ve istihdam 
beklentileri’, ‘işlerin geçen yıla 
göre durumu’ ve ‘gelecek yıl ma-
ğaza sayısı beklentisi’ göstergeleri 
hem Ocak 2018’e hem de Aralık 
2018’e göre azalış gösterdi. ‘Önü-
müzdeki 3 ayda satış fiyatı bek-
lentisi’ Ocak 2018’e göre azalır-
ken, Aralık 2018’e göre değişiklik 
göstermedi. 
AB’DE PERAKENDE GÜVENİ AZALDI 

AB-28 Perakende Güven En-
deksi, Ocak 2019’da -0,6 puan 

değerini aldı. AB-28’de peraken-
de güveni bir önceki aya göre 0,8 
puan, geçen yılın aynı dönemine 
göre 4,0 puan azaldı. Türkiye, ge-
çen yılın aynı dönemine kıyasla 
AB-28’den daha kötü; Euro Böl-
gesi’nden daha iyi performans 
sergiledi. 

AB-28 ülkeleri ve Türkiye’nin 
Perakende Güven Endeksi değer-
lerine bakıldığında Yunanistan, 
Ocak ayında geçen yıla göre en 
fazla artış yaşayan ülke oldu. Yu-
nanistan’ı; İngiltere ve Slovakya 
takip etti. Endeks değeri geçen 
yıla göre en fazla düşen ülkeler 
ise sırasıyla Malta, Fransa ve Es-
tonya oldu. Bir önceki aya göre 
en fazla artış Malta’da yaşandı. 
Perakende Güven Endeksinde, 
Ocak 2018’e göre değişim AB-
28’de -4,0 puan, Euro Bölgesi’n-
de -6,1 puan oldu. Aralık 2018’e 
göre değişim incelendiğinde ise 
Türkiye’nin, AB-28 ve Euro Böl-
gesi’nden daha kötü performans 
sergilediği görüldü. 

KONYA’DA PERAKENDE GÜVENİ 
TÜRKİYE GENELİNDEN DAHA İYİ 

PERFORMANS SERGİLEDİ 
TEPAV ve Konya Ticaret Oda-

sı (KTO) işbirliğinde gerçekleştiri-
len Konya Perakende Güven En-
deksi (KOPE) kapsamında, Şubat 
2012’den bu yana Konya’da faa-
liyet gösteren 300 perakendeci ile 
her ay yüz yüze anketler yapılıyor. 
Ocak ayında TEPE, -19,1 puan 
değerini alırken KOPE -16,3 puan 
değerini aldı. KOPE, geçen yılın 
aynı dönemine göre 20,5 puan; 
TEPE 4,7 puan azaldı. KOPE de-
ğeri bir önceki aya göre ise 3,2 
puan azaldı. Konya perakendesi, 
ocak ayında Türkiye genelinden 
daha iyi performans sergilerken, 
AB-28’den daha kötü performans 
sergiledi.
n İHA

Konya Türkiye’den iyi!
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Son yıllarda sıkça duyduğumuz 
bir kavram ; “Aile İçi İletişim”.

Peki neden diye hiç düşündünüz 
mü? Bundan önceki 80’li 90’li yıllarda 
gündemimizde olmayan bu kavram 
birden bire 2 binli yıllarda neden günde-
mimizin ilk sıralarına oturdu dersiniz?

Aile toplumun en küçük ve en te-
mel birimidir. Aileyi toplumsal bir sis-
tem, toplumsal bir birim, toplumsal 
bir birlik, grup, insan topluluğu olarak 
tanımlayan sosyologlar olduğu gibi,-
toplumsal bir kurum olarak tanımla-
yanlar da vardır.

İletişim ise tüm canlılar ve insan-
lar arasında yüzyıllardan beri süre ge-
len temel bir olgudur. Hem kişilerin, 
hem kurumsal düzeyde toplumsal ya-
şamın temel ve vazgeçilmez bir özelli-
ğidir. Bireyin gelişiminde ve eğitimin-
de önemli bir yeri olan aile, iletişim 

bakımdan da çok önemlidir. Çocuk-
ların iyi bir gelişme gösterebilmeleri 
anne-baba ile çocuklar arasında etkili 
bir iletişimin kurulmasına bağlıdır.

Yarınların geleceği çocuklarımızın 
iyi bir gelişme gösterebilmeleri için 
anne-baba ve çocuklar arasında etkili 
bir iletişim kurulması gerekmektedir. 
Peki ama etkili bir iletişim neden ge-
rekli? Etkili bir iletişim, aile üyelerinin 
karşılıklı olarak bir birlerini düşüncele-
rini ve duygularını anlamalarını sağlar. 
İşbirliği, yardımlaşma ve paylaşma 
davranışlarına yol acar. Çocukların 
gelişmesi için uygun bir ortam oluş-
masına neden olur. İyi bir iletişimin 
gerçekleştiği aile ortamında çocuklar 
daha bağımsız bir kişilik geliştirirler. 
Düşünme, düşünce ve duygularını 
açıklama özgürlüğü ve alışkanlığı ka-
zanırlar. Buna karşılık etkili bir iletişi-

min oluşturulamadığı, 
iletişim engellerin yer al-
dığı bir ortamda çocuk-
ların gelişim engellenir. 
Çocuklar özgürce düşü-
nemeyen, düşünce ve 
duygularını açıkça dile 
getiremeyen bağımlı bir 
birey olurlar. İleride çe-
şitli problemlerle karşı-
laşırlar. Bu nedenle aile 
bireyleri arasında, özellikle 
anne-baba ile çocuklar arasında etkili 
bir iletişimin kurulması çok önemlidir.

İletişim, aile sisteminin işleyi-
şinde ve işbirliği, karar verme gibi 
işlevler için gereklidir. Aileler ile ya-
pılan çalışmalarda da iyi iletişimin 

bulunduğu ailelerde, aile 
ilişkilerinden sağlanan 
doyumu daha fazla ol-
duğu ortaya çıkmıştır. 
İyi bir iletişim ailede ki-
şilerin birbirlerine daha 
iyi tanımalarına, kişilerin 
kendilerine ve diğer ki-
şilere saygı duymalarını 
sağlamaktadır. İletişimin 
aile empati, uyuşum ve 

saygı aktarımda çok önemli 
bir yeri vardır. Aile içinde sevgi, mut-
luluk, neşe, kızgınlık,üzüntü,korku vb 
gibi duyguların aktarılması ancak üye-
ler arası etkileşim ile olur. Karşısında 
ki ile empati kurma, onu anlama veya 
onu anlayamama gibi aile işlevlerinin 

sağlıklı veya sağlıksız olmasında çok 
önemli yeri olan davranışların teme-
linde, iletişim vardır. 

Aile içi iletişimde çözüm, ev için-
de anlayışlı, şefkatli, ilkeli bir aile yapı-
sını kurup sürdürebilmektedir. Eşlerin 
arasında ki anlayış ve davranış bütün-
lüğü iletişimi güçlendirerek çocukların 
sosyal rollerin benimsemelerine yol 
acar. Aile içi iletişimin başarılı yürü-
tüldüğü ailelerin mutluluğu aradıkları 
yer yuvalarının içidir. Yuvanın dışında 
bireyler arayışı içine girmeye ihtiyaç 
hissetmezler. Böylesine sağlıklı kuru-
lan bir iletişim aile bireyleri arasındaki 
dayanışma ve sevgi, saygı temelleri-
nin sağlıklı oluşmasına da yardımcı 
olur.

Gonya Sufrasını denemeyi unut-
mayın

Geçtiğimiz hafta sonu Yenigün 

Gazetesi olarak ekip arkadaşlarımız 
ile bereber Konya’nın önde gelen 
gayrimenkul ve danışmanlık kuru-
luşlarından Umuthan Group, sektö-
ründeki iddiasını şimdi de restoran 
sektöründe gösteriyor. Umuthan 
Group bünyesinde Büsan Organize 
Sanayi Bölgesi’nde hizmete başlayan 
Gonya Sufrası, Konya’nın geleneksel 
ve yöresel lezzetlerini misafirleriyle 
buluşturuyor. Anadolu’nun en zengin 
mutfaklarından birine sahip olan Kon-
ya’nın, yemek kültürünü yaşatmak 
için çıktıkları bu yolda Gonya Sufrası; 
bamya çorbasının, Konya Pilavı’nın, 
Tirit’in ve etliekmeğin Konya’ya özgü 
sunumlarını sevenleriyle buluşuyor. 
Konya’da yaşayan ve damak tadına 
güvenen tüm Konyalıları  bu mekanı 
aileleri ile birlikte görmeleri ve yemek-
leri tatmalarını tavsiye ediyorum.

AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Henüz hakkında FETÖ/PDY so-
ruşturması yokken Konya Emniye-
ti’ne gidip etkin pişmanlıkta bulu-
nan ve örgütün deşifresi için önemli 
bilgiler veren ihraç teğmene, Kayse-
ri’de mahkemece ceza verilmesine 
yer olmadığına dair karar verildi. 

Kayseri 2. Hava İkmal Müdür-
lüğü’nde mühendis teğmen ola-
rak görev yapan şüpheli S.B.K., 
15.06.2017’de Konya Emniyet Mü-
dürlüğü’ne başvurarak, etkin piş-
manlıkta bulunacağını söyledi. Tüm 
bildiklerini anlatan ve örgütün deşif-
resi için önemli bilgiler veren S.B.K. 
serbest bırakıldı. Şüpheli S.B.K. hak-
kında tutuksuz yargılanmak üzere 
‘silahlı terör örgütüne üye olma’ su-
çundan dava açıldı. 

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen davada tutuksuz 
sanık S.B.K. (27) ve avukatı hazır 
bulundu. Cumhuriyet Savcısı mü-

talaasında sanığın TSK mahrem 
yapılanmasında subay olduğu, her 
ne kadar suç sübut bulsa da sanığın 
hakkında henüz soruşturma kararı 
yokken emniyet güçlerine kendili-
ğinden giderek üyesi olduğu örgüt 
ve üyeleri hakkında bilgiler verip, 
etkin pişmanlıkta bulunduğu anla-
şılmakla, sanığa TCK 221/2 ve CMK 
223/4-A maddeleri gereğince ceza 
verilmesine yer olmadığına dair ka-
rar verilmesini talep etti. 2. Hava 
İkmal Müdürlüğü’nde mühendis 
teğmen olduğunu ve ihraç edildiğini 
söyleyen tutuksuz sanık S.B.K. ken-
diliğinden müracaat ederek örgüte 
ait kişileri tespit ettiği, örgütün de-
şifre olmasını sağladığını ifade etti. 

Mahkeme heyeti yapılan yargı-
lama sonucu tutuksuz sanık S.B.K. 
hakkında ceza verilmesine yer ol-
madığına dair karar verdi.
n İHA

Karatay’da muhtarlarla 
istişare toplantısı yapıldı

Yargıtay’a 8 yeni 
üye seçimi yapıldı

Karatay Belediyesi tarafından 
Karatay Halk Eğitim Müdürlü-
ğü’ne tahsis edilen Sedirler Sosyal 
Tesisleri’nin Toplantı Salonu’nda 
düzenlenen muhtarlarla istişare 
toplantısına; Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli,  İlçe Jandarma Komutanı 
Muhammet Kavak, İlçe Emniyet 
Müdürü Mustafa Demirgül, İlçe 
Gıda Tarım ve Hayvancılık Mü-
dürü Esat Altuntaş, Karatay Halk 
Eğitim Müdürü İbrahim Sardoğan 
ve Muhtarlar katıldı. Karatay Be-
lediye Başkanı Mehmet Hançerli 
toplantıda yaptığı konuşmasında; 
“Hz. Mevlana’nın diyarına on beş 
yıl boyunca hizmet etmenin bahti-
yarlığını yaşıyoruz. On beş yıl bo-
yunca Karatay’ımızı yaşanabilir bir 
yer haline getirdik. Muhtarlarımız 
ile birlikte yaptığımız istişareler, 
bu hizmetleri yapma noktasında 
bize yol gösterdi. Karatay her za-
man hizmetin en iyisine layıktır.” 

dedi.  Karatay’ın 2722 kilometre-
lik geniş bir alana sahip olduğunu 
söyleyen Başkan Hançerli; yeni 
açıklanan nüfus sayım sonuçları 
ile Karatay’ın nüfusunun 324 bine 
ulaştığını belirtti. Başkan Hançerli; 
“ 82 mahallemize hizmet ederken 
hiçbir ayrım yapmadan merkezde 
ne varsa merkeze uzak mahalle-
lerde de aynı özveri ve heyecan ile 
çalıştık” dedi.  Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay’da 
kurumların işbirliği içerisinde, ör-
nek bir çalışma sergilediğini dile 
getirdi. Yapılan bu toplantıların 
sorunlara çözüm bulma noktasın-
da fayda sağladığını dile getiren 
Parlar; her ay düzenlenen toplan-
tıya katılım gösteren muhtar ve 
kurum müdürlerine teşekkür etti. 
Konuşmaların ardından Karatay 
İlçe Seçim Kurulu Müdürü Ahmet 
Büyükdinç 31 Mart’ta yapılacak 
olan yerel seçimler hakkında bilgi-
lendirme sunumu yaptı.
n HABER MERKEZİ

Hakimler ve Savcılar Kurulu 
(HSK) Genel Kurulu, boş bulunan 
8 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. 
Buna göre, İstanbul Adalet Komis-
yonu Başkanı Ayhan Ayan, İzmir 
Başsavcısı Ömer Faruk Aydıner, 
Ankara Ağır Ceza Mahkemesi 
Başkanı Zikrullah Özbağ, Ankara 
Cumhuriyet Başsavcıvekili Musa 

Yücel, Konya Adalet Komisyonu 
Başkanı Eyüp Mergen, Yargıtay 
Tetkik Hakimi Mustafa Artuç, An-
kara Ağır Ceza Mahkemesi Baş-
kanı Mustafa Yiğitsoy ve İstanbul 
Bölge Adliye Mahkemesi Daire 
Başkanı İbrahim Temir, Yargıtayın 
yeni üyeleri oldu.
n AA

2019-2020 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlendi. Bu rakam 
içerisinde Konya Şeker’e ise 435 bin 500 ton A kotası, 21 bin 775 ton B kotası şeker payı verildi

Konya Şeker’e 435 
bin 500 ton kota!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla Nişasta Baz-
lı Şeker (NBŞ) kotasını yüzde 5’ten 
yüzde 2,5’e çekilmesinin ardından, 
2019-2020 pazarlama yılı şeker ko-
talarının açıklanması bekleniyordu. 
Şeker kotaları dün Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre 2019-2020 
pazarlama yılı için ülke toplam A 
kotası 2 milyon 700 bin ton oldu. 
Buna göre Türkiye’nin en büyük şe-
ker fabrikası olan Konya Şeker’e 435 
bin 500 ton A kotası, 21 bin 775 ton 
B kotası verildi. Bu rakamlara göre 
geçen yıl ki rakamlar değişmeyerek 
aynı kaldığı görüldü. 

2 MİLYON 700 BİN TON 
OLARAK BELİRLENDİ 

Türkiye şeker sektöründe 2019-
2020 pazarlama yılı için ülke toplam 
A kotası 2 milyon 700 bin ton ola-
rak belirlendi. Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na 
göre, 2019-2020 pazarlama yılı ülke 
toplam A şeker kotası 2 milyon 700 
bin ton olarak tespit edilirken, pan-
car şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 
500 ton, B kotası ise bu rakamın 
yüzde 5’i oranında 131 bin 625 ton 
oldu. Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kota-
sı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tali-
matıyla yüzde 2,5’e düşürülmüştü. 
Alınan karar gereği NBŞ ülke top-
lam A kotasının yüzde 2,5’i oranında 
67 bin 500 ton olarak tespit edildi. 

KONYA ŞEKER’E 435 BİN 500 TON
Resmi Gazete’de yayımlanan ve 

Türkiye genelindeki üretim mer-
kezlerine dağılımı gerçekleştirilen 
şeker kotaları şöyle; Pancar şekerin-
de Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye 
934 bin ton A kotası, 46 bin 700 ton 
B kotası, Konya Şeker’e 435 bin 500 
ton A kotası, 21 bin 775 ton B ko-
tası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 
bin 800 ton A kotası,16 bin 440 ton 
B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 
(Turhal) 100 bin 750 ton A kotası, 
5 bin 37 ton B kotası, Doğuş Yiye-
cek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret 
AŞ’ye 115 bin ton A kotası, 5 bin 
750 ton B kotası, Keskinkılıç Gıda 
Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 107 bin 
ton A kotası, 5 bin 350 ton B kota-
sı, Çorum Şeker Fabrikasına 95 bin 
750 ton A kotası, 4 bin 788 ton B 

kotası, Amasya Şeker Fabrikasına 
79 bin 400 ton A kotası, 3 bin 970 
ton B kotası, Tutgu Gıda’ya 70 bin 
250 ton A kotası, 3 bin 512 ton B 
kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 
67 bin 800 ton A kotası, 3 bin 390 
ton B kotası, Bor Şeker Fabrikasına 
62 bin ton A kotası, 3 bin 100 ton B 
kotası, Albayrak Turizm Seyahat İn-
şaat Ticaret AŞ’ye (Erzurum) 50 bin 
500 ton A kotası, 2 bin 525 ton B 
kotası, Mutlucan Şeker Üretim Gıda 
Sanayi ve Ticaret AŞ’ye 50 bin ton 
A kotası, 2 bin 500 ton B kotası, Kü-
tahya Şeker Fabrikasına 43 bin 750 
ton A kotası, 2 bin 188 ton B kotası, 
Muş Şeker Üretim AŞ’ye 40 bin 500 
ton A kotası, 2 bin 25 ton B kota-
sı, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat 

Ticaret AŞ’ye (Erzincan) 26 bin 500 
ton A kotası, bin 325 ton B kotası, 
Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi 
ve Ticaret AŞ’ye 25 bin ton A kota-
sı, bin 250 ton B kotası tahsis edildi. 

NBŞ A kotaları da Cargill Ta-
rım’a 29 bin 589 ton, Amylum Ni-
şasta’ya 21 bin 11 ton, PNS Pendik 
Nişasta’ya 9 bin 583 ton, Tat Nişas-
ta’ya 4 bin 346 ton, Sunar Mısır’a 2 
bin 971 ton olarak belirlendi.

GEÇEN YILKİ RAKAMLAR
Geçtiğimiz üretim sezonuna ba-

kıldığında şekerde, ülke toplam A 
kotası 2 milyon 700 bin ton olarak 
belirlenmiş, Pancar şekerinde A ko-
tası 2 milyon 565 bin ton, B kotası 
ise pancar şekeri A kotasının yüzde 
5’i oranında 128 bin 250 ton olarak 
gerçekleşmişti. Nişasta Bazlı Şeker 
(NBŞ) kotası ise ülke toplam A kota-
sının yüzde 5’i oranında 135 bin ton 
olarak açıklanmıştı. 

Buna göre Türkiye Şeker Fabri-
kaları A.Ş.’ye 1 milyon 512 bin 600 
ton A kotası ve 75 bin 620 ton B 
kotası tahsis edilirken, Konya Şeker 
San. ve Tic. A.Ş.’ye 435 bin 500 ton 
A kotası ve 21 bin 780 ton B kotası 
tahsis edilmişti. 

Bu rakamlara göre, bu yılki top-
lam şeker kotası miktarının ve Kon-
ya Şeker’e düşen A kotası payının 
değişmediği görülürken, NBŞ’ye 
ayrılan kotanın düşürülmesi bu yılki 
üretim sezonuna uygulandı. 
n ONUR KALKAN

İtirafçı olan teğmene ceza verilmedi
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2018’de kişi başına 14 bin lira tasarruf ettik
Türkiye’de tasarruf mevduatla-

rı, geçen yıl 2017 sonuna göre yüz-
de 24 artarak 1 trilyon 153,8 milyar 
liraya yükselirken, kişi başı tasarruf 
miktarı 14 bin 70 lira oldu. Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Banka-
cılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumu (BDDK) verilerinden derledi-
ği bilgilere göre, Türkiye’de tasarruf 
mevduatları, 2018’de bir önceki yıl 
sonuna kıyasla yüzde 24 arttı ve 
1 trilyon 153 milyar 768 milyon 
94 bin lira düzeyinde gerçekleşti. 
Geçen yıl için nüfusu 82 milyonu 
aşan Türkiye’de, böylece kişi başı-
na ortalama tasarruf miktarı da 14 
bin 70 lira olarak hesaplandı. Bu ra-
kam 2017 sonunda 11 bin 512 lira 
düzeyinde bulunuyordu. Bir yıllık 
süreçte Türkiye’de vatandaşlar ta-
sarrufunu ortalama 2 bin 558 lira 
artırırken, bu da yatırımlar ve cari 

açık üzerinde önemli etkisi bulunan 
tasarrufa ilişkin alınan tedbirlerin 
etkili olduğunu ortaya koydu.

KİŞİ BAŞI TASARRUF 
22 İLDE 10 BİN LİRAYI AŞTI

Türkiye’de 14 bin lirayı aşan 
kişi başı tasarrufların İstanbul’da, 
2018 sonu itibarıyla 32 bin 538 
lira düzeyinde bulunduğu görüldü. 
İstanbul, bu rakamla kişi başına en 

yüksek tasarruf edilen il oldu. İstan-
bul’un ardından en yüksek kişi ba-
şına tasarruf edilen iller, 21 bin 120 
lirayla Muğla, 20 bin 665 lirayla An-
kara, 19 bin 83 lirayla İzmir, 15 bin 
152 lirayla Antalya olarak sıralandı. 
Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf mik-
tarı Türkiye ortalamasının üzerinde 
gerçekleşti. Söz konusu 5 ilin yanı 
sıra Yalova, Tunceli, Uşak, Eskişe-

hir, Denizli, Balıkesir, Aydın, Edir-
ne, Kırklareli, Çanakkale, Trabzon, 
Bursa, Isparta, Zonguldak, Kocaeli, 
Nevşehir ve Mersin olmak üzere 
toplam 22 ilde kişi başı tasarruf 
miktarı 10 bin lirayı aştı. Kişi başı 
tasarruf miktarı açısından son sıra-
da ise bin 623 lirayla Muş yer aldı. 
Muş’un ardından vatandaşın en az 
tasarruf ettiği il bin 631 lirayla Şır-

nak ve bin 699 lirayla Ağrı oldu.
EN YÜKSEK 

TASARRUF İSTANBUL’DA 
Türkiye’deki toplam tasarruf 

mevduatlarının yüzde 42,5’i İs-
tanbul’da birikti. 15 milyonu aşkın 
kişiye ev sahipliği yapan İstan-
bul’da, 2018’de toplam 490 milyar 
272 milyon 659 bin liralık tasarruf 
mevduatı toplandı. 2017 sonunda 

400 milyar 647 milyon 572 bin 
liralık tasarruf mevduatı bulunan 
İstanbul’da, geçen bir yıllık süreç-
te biriken tutar yüzde 22,3 artmış 
oldu. 

Tasarruf mevduatı miktarında 
İstanbul’u, 113 milyar 741 milyon 
89 bin lirayla Ankara izledi. Tasar-
ruf mevduatı miktarında 82 milyar 
446 milyon 703 bin lirayla İzmir 
üçüncü, 36 milyar 762 milyon 936 
bin lirayla Antalya dördüncü sırada 
yer aldı.  Türkiye’de en düşük ta-
sarruf mevduatının bulunduğu il-
lerde başı 344 milyon 76 bin lirayla 
Bayburt çekti. Bayburt’un ardından 
386 milyon 137 bin lirayla Arda-
han, 491 milyon 612 bin lirayla 
Hakkari, 510 milyon 333 bin lirayla 
da Kilis tasarruf mevduatı açısından 
son sıralarda yer alan iller oldu.
n AA

Başkan Adayı Yaşar, 
Beyşehir’in desteğini istiyor

Beyşehir Belediye Başkan Ada-
yı Üzeyir Yaşar, yerel seçim çalış-
malarını sürdürüyor. Yaşar, AK 
Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve 
partililerle birlikte ilçeye bağlı bazı 
dış mahalleleri ziyaret ederek ma-
halle sakinleriyle bir araya geldi. 
Gölyaka ve Kurucuova mahallele-
rinde vatandaşlarla buluşan Yaşar, 
yapılacak seçimlerde mahalle sa-
kinlerinden destek istedi.

Her iki yerleşim merkezinde 
de vatandaşlara hitap eden Yaşar, 
ziyaret ettikleri mahallelerde bele-
diyecilik anlamında bugüne kadar 
değişik alanda birçok hizmetin 
hayata geçirildiğine dikkati çeke-
rek, “Her bir dış mahallemiz de 
bizim göz bebeğimiz, yapacağımız 
hizmetlerle inşallah layık olduğu 
yerlere gelecek. Yeni dönem için 
inşallah Büyükşehir Belediye Baş-

kanımızla birlikte uyum içerisinde 
bir seçim beyannamesi hazırlaya-
cağız, birlikte söz vereceğiz ve 5 
yıl içerisinde de yerine getireceğiz. 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay Bey’in de des-
teğiyle inşallah tüm mahalleleri-
mize birden bu gönül belediyeciliği 
döneminde de en iyi hizmeti yapa-
bilmenin gayretini göstereceğiz.” 
dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa 
Şenol da, AK Parti Beyşehir Bele-
diye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar’ın 
aynı zamanda Cumhur ittifakının 
da bir adayı olduğu anımsatarak, 
“Hizmetlerimize devam edebil-
mek için sizlerin bugüne kadar biz-
lere olan desteğinizin bu dönemde 
de yine sürmesini bekliyoruz.” diye 
konuştu.
n AA

Kontrolden çıkan kamyon
taksi durağına girdi

Konya’da kontrolden çıkan 
kamyon, taksi durağına girdi. Bay-
ram Ç. idaresindeki 42 SY 476 
plakalı kamyon, merkez Selçuklu 
ilçesi İstanbul Caddesi’nde, kont-
rolden çıkarak yol kenarındaki bir 
taksi durağına girdi. Yaralanma ve 
can kaybının yaşanmadığı kaza-
da kamyon, bir hafif ticari araç ile 
üç otomobile çarparak durabildi. 
Kamyon sürücüsü Bayram Ç. polis 
ekiplerince gözaltına alındı.

Taksi durağı çalışanlarından 
Ali Akbay kazada 4 aracın zarar 

gördüğünü belirterek, “Kamyon 
sürücüsü aracın freninin boşaldı-
ğını söyledi. Araç geriye doğru çe-
kildi ama frenleri sağlam. Allah’tan 
kimse yaralanmadı. Buna da şü-
kür.” diye konuştu. Öte yandan 
kaza anı taksi durağının güvenlik 
kameralarınca kaydedildi. Görün-
tülerde, Bayram Ç’nin kullandığı 
kamyonun, taksi durağı önünde 
bekleyen bir hafif ticari araç ile üç 
otomobile çarpması, taksi durağı 
çalışanlarının panikle dışarıya çık-
ması yer alıyor. n AA

AK Parti TBMM Grup Toplantısı’ndı konuşan Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlere 55 
gün gibi kısa bir süre kaldığını belirterek, başkan ve belediye meclisi üyesi adaylarına seslendi:

Sokaklara çıkın ve
kendinizi anlatın!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
AK Parti TBMM Grup Toplantısında 
konuştu. Erdoğan, seçime 55 gün 
kaldığını hatırlatarak, “Bu süre içeri-
sinde tüm belediye başkan adayı ar-
kadaşlarımız, belediye meclis üyesi 
olarak belirlenecek olan arkadaşla-
rımız, milletvekillerimiz, tüm teşki-
latlarımız bunları sokakta vatandaş-
larımıza enine boyuna anlatmalı. 
Belediyecilik denince akla AK Parti 
gelir, bunu anlatacağız. 94 ruhunu 
anlatacağız, 94’te belediyecilikte bu 
ülkede nasıl bir devri gerçekleştir-
dik. İstanbul, Ankara, Kayseri, Kon-
ya, Malatya, Erzurum’da neler yap-
tık bunları anlatacağız, hayal değil 
gerçekleri anlatacağız. Karşımızda-
kiler ne anlatacak, yaptıkları bir şey 
yok ki anlatsınlar. Biz yaptıklarımızla 
konuşacağız. İlk defa oy kullanacak 
genç evlatlarımız birçoğu nerede 
neler yapıldı bunlardan haberleri 
yok. Bilsinler, ona göre oylarını kul-
lanırken ‘ben böyle belediyecilik arı-
yordum bunu buldum’ dedirtelim” 
diye konuştu. 

‘BUNLAR KIYAMET ALAMETİ’
Ekonomiye ilişkin mesajlar pay-

laşan Erdoğan, “Ekonomide her 
dönemde AK Parti iktidarlarının 
nasıl başarı grafikleri çizdiği ortada. 
Göreve geldiğimizde kişi başı milli 
gelir neydi şimdi kişi başı milli gelir 
ne. 3,500 dolardan alın biz 11 bin 
dolara kadar tırmandık, şu anda bi-
raz düşüşümüz var. Geçtiğimiz ay-
larda yaşadığımız kur faiz enflasyon 
dalgalanması milletimizin günlük 
hayatında ciddi sıkıntılara yol açtı. 

Bu ekonomik dalgalanma ülkemi-
zin kendi iç dinamiklerinden değil, 
Türkiye ekonomik araçların kullanıl-
dığı büyük bir saldırıya maruz kaldı. 
Terör örgütlerinin saldırıları gibi bu 
saldırı dalgasını da ülkemiz kısa sü-
rede etkisiz hale getirdi. Ekonomide-
ki kayıplarımız terör gibi can kaybı 
değil para kaybıdır. Ağustos ayından 
beri yaşadığımız ekonomik dalga-
lanmanın milletimizin günlük hayatı 
üzerindeki olumsuz etkilerini azalt-
mak ve ortadan kaldırmak için tüm 
gücümüzle çalışıyoruz. Fiyatı dövize 
bağlı olduğu için faturaları yükselten 
doğalgaz ve elektrikte yılbaşından 
itibaren yüzde 10 indirime gittik. 
Bu her evin olmazsa olmaz ihtiyacı. 
Muhataplarımız bunları konuşuyor 
mu? Çarşıda ve pazardaki domatesi, 
biberi vesaire. Akaryakıt fiyatlarını, 
milletimizin ödeyeceği faturayı ka-
munun gelirinden fedakarlık ede-
rek karşılayacak özel bir formülle 
zaten belli bir düzeyde tuttuk. As-
gari ücreti 2020 liraya yükselterek 
çok önemli bir artış gerçekleştirdik. 
İşçi, memur ve emekli maaşların-
daki artışları da bu gelişmeleri göz 
önünde tutarak yaptık. Enflasyonla 
mücadele kampanyası kapsamında 
gerek vergi indirimi gerek gönüllü 
katılımla milletimizin alım gücünü 
yükseltmeye çalıştık. Bunların ya-
nında devlet hazinesinin gelir gider 
dengesini kuracak Ağustos ayında 
yaşadığımız durum benzeri sıkın-
tıların önüne geçecek çok önemli 
adımlar attık. TOBB’da tüm oda 
borsa temsilcileri ile bir araya geldik. 
Tüm illerdeki sanayi odası, ticaret 

odası, borsa onlardan taahhütler 
aldık. Aldığımız taahhütler yaklaşık 
2.5 milyon işsize iş imkanıydı. Bu yıl 
içinde bu tür işsizleri de almak su-
retiyle işsizlere iş imkanını sağlamış 
olduk. İhracatta göreve geldiğimiz-
de 2003 yılının başında 36 milyar 
dolardı. Şimdi ise 168 milyar dolara 
geldik, tarihi bir rekor. Bay Kemal 
sen bunları bilir misin, nereden ne-
reye geldik haberin var mı? Bu yılın 
Ocak ayı itibariyle yıllık ihracatımız 
168,8 milyar dolara çıkarken, dış ti-
caret açığımız da 48.5 milyar dolara 
indi. Bunları konuşmak, anlatmak, 
değerlendirmek bizim görevimiz, 
bunu Bay Kemal anlatmaz. Hele 
hele Kandil ile iş tutmuş olanlar hiç 
anlatmaz. Kandil’deki terör örgütüy-
le iş tutanlarla CHP, İYİ Parti, Saadet 
Partisi iş tutuyor. Bunlar kıyamet 
alameti, nereden nereye geldik. Dö-
viz kurlarındaki yükseliş sebebiyle 
2018 yılı milli gelirimiz kağıt üze-
rinde bir parça düşüş gösterebilir 
ama ülkelerin milli gelirlerini faiz, 
döviz ve enflasyondan bağımsız ola-
rak satın alma paritesine göre ölçen 
kategoride Türkiye bu yıl 13’üncü-
lükten 12’nciliğe çıkarak bir sıra yu-
karıya yükselecek. 2002 yılında bu 
sınıflandırmada 17’nci sıradaydık. 
Önümüzdeki yıl itibariyle bu alanda 
5 basamak atlamış olacağız. Tür-
kiye’nin ekonomi alanında verdiği 
mücadele milli bir davadır. Kendisi-
ni bu ülkenin ve milletin mensubu 
hisseden herkesin bu mücadeleye 
destek vermesi gerekir. Siyasi gö-
rüşü ne olursa olsun yerli ve milli 
duruş sahibi kesimlerden bu desteği 

görüyoruz ancak CHP ve onun uy-
duları haline dönüşmüş kimi partiler 
Türkiye’nin bu büyük mücadelesin-
de aynı onurlu duruşu sergileyeme-
diler” açıklamasında bulundu.
‘FİYATLARA AYAR ÇEKME KARARINI 
ALDIK VE ADIMLARIMIZI ATACAĞIZ’

Gıda fiyatları ile ilgili açıklamada 
bulunan Erdoğan, Kabine Toplan-
tısında konunun gündeme geldi-
ğini ve gerekli talimatları Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye 
verdiğini belirterek, “CHP ve avene-
si başta olmak üzere Ağustos ayın-
daki sıkıntıların ardından ellerini 
ovuşturarak ülkemizin tökezlenme-
sini ve yere kapaklanmasını bekle-
yenler bir kez daha hüsrana uğra-
yacaktır. Üreticiden tüketiciye kadar 
aradaki komisyoncular vuruyor. 
Arada bir tane komisyoncu yok. Her 
istasyonda bu fiyatlar artıyor. Bu işte 
çok farklı adımlar atmak suretiyle 
üreticiden çıktığında oradaki üretici 
halinden alıp tüketici haline kadar 
gelen bu süreçte daha farklı aracı 
koymadan direk tüketici haline gelip 
buradan halka ulaşmasını sağlamak 
ve en uygun fiyatla vatandaşlarımı-
za bunu ulaştırmak gayreti içerisin-
de olacağız. Biberiydi, domatesiydi, 
patatesiydi her şeyde bu fiyatlara biz 
gerekirse ayar çekme kararını aldık 
ve adımlarımızı atacağız. Belediyele-
rimiz vasıtasıyla bu adımları da ata-
biliriz, atacağız. Çünkü vatandaşı-
mıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye 
mecburuz. Türkiye kendi imkanları 
ve kabiliyetiyle böyle bir krizin üste-
sinden gelir” ifadelerini kullandı.
n İHA
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Kayserispor’da 
10 yıl sonra aynı tablo

İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’de 10 yıl 
önce aynı tabloyu yaşamıştı. Spor Toto süper Lig’de sı-
kıntılı günleri geride bırakmanın hesabını yapan istikbal 
Mobilya Kayserispor, teknik direktör değişikliği yaptığı 
14.haftadan bu yana yenilgi yüzü görmezken son 4 haf-
tada da beraberlik serisi içerisinde. Hikmet Karaman 
yönetimindeki İstikbal Mobilya Kayserispor, son oynadı-
ğı 4 maçta 4 beraberlik alırken son olarak 10 yıl önce de 
peşpeşe 4 hafta beraberlikler almıştı. Ligin 17.haftasın-
da Erzurumspor ile 1-1, ligin 18.haftasında Antalyaspor 
ile 0-0, ligin 19.haftasında Bursaspor ile 1-1 ve ligin 
20.haftasında Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalan 
sarı-kırmızılılar, 2008-2009 sezonunda 11, 12, 13. ve 14. 
haftada oynadığı maçlarda beraberlikler almıştı.
n İHA

Göztepe’nin umudu 
Deniz Kadah oldu

Nabil Ghilas’ı sakatlığa, Jerome’u ise kırmızı karta 
kurban veren Göztepe’nin gol umudu tıpkı ligin ilk hafta-
larında olduğu gibi Deniz Kadah olacak. Spor Toto Süper 
Lig’in ikinci yarısına istediği başlangıcı yapamayan Göz-
tepe’de forvet sıkıntısı yaşanıyor. Ghilas’ın sakatlığının 
devam etmesi, Jerome’un ise Fenerbahçe maçında 
kırmızı kart görmesi sebebiyle sarı-kırmızılıların ileri 
ucunda formaya en büyük aday olarak Deniz Kadah göze 
çarpıyor. Deneyimli futbolcunun, Ghilas ve Jerome saha-
lara dönene kadar sarı-kırmızılıların gol umudu olmasına 
kesin gözüyle bakılırken, buna benzer bir senaryo ligin ilk 
yarısında da yaşanmıştı. İzmir temsilcisi, ligin ilk maçına 
golcü transferleri yetiştirememiş ve o dönem teknik di-
rektörlük koltuğunda oturan Bayram Bektaş Yeni Malat-
yaspor karşılaşmasında Deniz Kadah ve Ghilas’ı birlikte 
oynatmıştı. Bu maçın ardından Ghilas kadro dışı bırakı-
lınca Bektaş’ın elinde forvet özellikli tek futbolcu olarak 
Deniz kaldı. n İHA

B.B. Erzurumspor 
lidere hazırlanıyor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Medipol 
Başakşehir’le deplasmanda oynayacağı maçın hazırlık-
larına başladı. Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Meh-
met Özdilek yönetiminde antrenmana çıkan mavi-beyazlı 
ekip, yedek kadroyla sahada idman yaptı. Isınma hare-
ketlerinin ardından koşu yapan futbolcular, minyatür kale 
maçla antrenmanı tamamladı. Mavi-beyazlı ekibin ligde 
Çaykur Rizespor ile oynadığı maça ilk 11’de başlayan 
futbolcuları ise tesis içindeki fitness salonunda kuvvet ve 
kondisyon çalıştı. n İHA

Robinho’nun hareketi Visca’yı onurlandırdı
Medipol Başakşehir’in Bosna 

Hersekli futbolcusu Edin Visca, Akhi-
sarspor’u deplasmanda 3-0 mağlup 
ettikleri maçta takım arkadaşı Robin-
ho’nun “kramponunu silmesinin” ken-
disini onurlandırdığını ifade etti.

Brezilyalı yıldız futbolcu Robinho, 
Visca’nın pasını gole çevirip takımını 
2-0 öne geçirdikten sonra gol sevincini 
Bosnalı futbolcunun kramponu siliyor 
gibi yaparak yaşamıştı.

Bosna Hersek medyasında da ge-
niş yer bulan bu fotoğrafı yorumlayan 
Visca, yaptığı açıklamada, bu tür bir 
gol sevincinin kendiliğinden geliştiğini 
belirterek, “Ben golün asistini yaptım, 
o da Brezilya usulünce teşekkür etti.” 
dedi.

“Mükemmel bir futbolcu” olarak 
nitelendirdiği Robinho’nun kendiliğin-
den gelişen bu kutlamada kramponunu 
silerek kendisini onurlandırdığını söy-
leyen Visca, “Robinho ve onun kariyeri 
hakkında çok konuşmaya gerek yok. 
Futbolun her saniyesini anlıyor. Geçen 
maçta da o benim golümü hazırlamıştı. 
Robinho gerçekten büyük bir futbolcu.” 
diye konuştu.

Şampiyonluk yolundaki en yakın 

rakipleri Galatasaray’ın 8 puan önün-
de olmalarını da değerlendiren Visca, 
“Aradaki fark önemli, ama geçen iki se-
zonun son 5-6 haftasında şampiyonluğu 
kaybettiğimizi unutmayalım. Bu sezon 
daha tecrübeli ve dikkatliyiz. 8 puanlık 
fark güzel, ama maç maç düşünürsek 
hedefimize ulaşabiliriz. Harika bir takı-
mız ve iyi futbol oynuyoruz. Dikkatli ve 

motive olmalıyız, zira büyük takımlar 
hızlı bir şekilde yarışa dönebilir.  Fut-
bolda her şey mümkün.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Son iki sezonda yapılan hataları tek-
rarlamayacaklarına inandığını söyleyen 
Visca, sezon sonunda nihayet Türkiye 
şampiyonu olmak istediklerini ifade 
etti.

Kendi performansını da değerlendi-
ren Bosnalı futbolcu, “Performansım-
dan memnunum. Harika hissediyorum. 
Sezon sonuna kadar daha da iyi olmak 
için elimden geleni yapacağım. Takım 
arkadaşlarımla çok iyi anlaşıyorum, 
zira takım olmak en önemlisi.” yoru-
munda bulundu.
n AA

Dario Melnjak: 53 numara bana uğur getirdi
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı-

sında Çaykur Rizespor kadrosuna da-
hil olan “Süpermen” lakaplı Hırvat de-
fans oyuncusu Dario Melnjak, Rize’nin 
plakası olan “53” numaralı formanın 
kendisine uğur getirdiğini, ikinci ya-
rının kendileri için çok iyi başladığını 
söyledi.

Melnjak, Mehmet Cengiz Tesis-
leri’nde yaptığı açıklamada, ilk yarıyı 
son sırada bitiren bir ekip olarak ikinci 
yarıda 3’te 3 yaptıklarını dile getirdi.

Eski takımı Domzale’de 23 numa-
ralı formayı giydiğini ifade eden 26 ya-
şındaki futbolcu, şöyle konuştu:

“Transfer olduğumda 53 numara-
nın Rize ve Rizespor’u destekleyenler 
için ne kadar önemli olduğunu biliyor-
dum. Boşta olduğunu öğrenince bu 
numarayı almak istedim. 53 numara 
bana uğur getirdi. Golümü attım, ta-
kım olarak benim oynadığım maçlar-

da 2 galibiyet aldık. İkinci yarıda ise 
üst üste üç galibiyet elde ettik. Şu anda 
her şey çok güzel gidiyor.”

Takımın ikinci yarıya pozitif ener-
jiyle başladığını vurgulayan Melnjak, 
“Yeni gelen oyuncular ve takımda var 
olan kaliteli futbolcuların birlik olma-
sıyla 3 maçta 3 galibiyet yaptık. Çok iyi 
bir seri yakaladık. Yeni gelen arkadaş-
larla takımın var olan gücünü artırdık. 
Çok iyi bir konuma geldik. Amacımız 
bu yolda ilerlemek. Basamakları teker 
teker çıkmak zorundayız. Bu bilinçle 
gücümüzü sahaya yansıtmak için çalı-
şacağız.” ifadelerini kullandı.

“SÜPERMEN LAKABI 
HOŞUMA GİDİYOR”

Slovenya’da oynadığı dönemde 
hızı nedeniyle taraftarların kendisine 
“Süpermen” lakabını uygun gördü-
ğünü anlatan Melnjak, “Süpermen 
lakabım benim de hoşuma gidiyor. 

Domzale’de oynadığım dönemde işler 
çok iyi gitmişti. Bu nedenle Süpermen 
lakabı takıldı. Ligde kalan süre içeri-
sinde takımı olabildiğince yukarı taşı-
yarak lakabımın hakkını vermeliyim.” 
yorumunu yaptı.

İyi bir taraftar desteğine sahip 
olduklarını belirten Hırvat sol bek, 
“Son iki maçta çok iyi taraftar desteği 
aldık. Özellikle Erzurum deplasmanın-
da soğukta onları yanımızda görmek 
bizi olumlu yönde motive etti. Sezon 
sonuna kadar bizi bu şekilde destekle-
melerini istiyoruz. Onların desteği ile 
mevcut durumdan daha iyisini yapabi-
leceğimize inanıyorum.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Dario Melnjak, daha önce Türki-
ye’ye ziyaret amacıyla geldiğini, trans-
ferinin ardından herkesin kendisine 
büyük destek verdiği sözlerine ekledi.
n AA

Kaleyi şaşırdılar!
Spor Toto Süper Lig’de ikinci devrenin ilk üç haftasında da ters vuruşla gol atıldı. Sezonun ikinci yarısında henüz 

3 hafta geride kalmasına rağmen kaleler 3 kez şaştı. Beşiktaş’tan Dorukhan Toköz, Trabzonspor’dan Caleb 
Ekuban ve Antalyasporlu futbolcu Salih Dursun, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı

Orta sahada görev yapan Dorukhan 
ve Gana asıllı İtalyan forvet Ekuban, bir 
maçta hem kendi kalesine hem de rakip 
kaleye gol attı.

EKUBAN’DAN İKİ DAKİKADA İKİ GOL
Trabzonsporlu Ekuban, 18. hafta-

da Medipol Başakşehir ile oynadıkları 
maçta biri kendi kalesine olmak üzere 
iki dakikada iki gol kaydetti. 48. daki-
kada Emre Belözoğlu’nun kullandığı 
serbest vuruşta Ekuban’a çarpan top 
Trabzonspor ağlarıyla buluştu. Medipol 
Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, 
Ekuban 49. dakikada bu kez rakip file-
lerini havalandırarak farkı ikiye indirdi. 
Karşılaşmayı 4-2 kazanan Medipol Ba-
şakşehir, Trabzon deplasmanından üç 
puanla döndü.

MAÇTAKİ İKİ GOL DE DORUKHAN’DAN
Beşiktaş’ın genç futbolcusu Doruk-

han Toköz, 19. haftada Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor ile yaptıkları karşılaş-
mada önce üzüldü, sonra sevindi.

İlginç pozisyonda Necip Uysal’ın 
uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan’a 
çarparak siyah-beyazlı filelere gitti. Ko-
nuk ekip, 69. dakikada gelen bu golle 
İstanbul’da 1-0 öne geçti.

Dorukhan, kendi kalesine attığı go-
lün ardından bu kez topu rakip filelerle 
buluşturdu.Karşılaşma, Dorukhan’ın 
golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, 
Beşiktaş evinde iki puan bıraktı.

ŞANSSIZLIK SALİH 
DURSUN İLE DEVAM ETTİ

Süper Lig’de dün tamamlanan 20. 

haftanın talihsiz ismi ise Antalyasporlu 
Salih Dursun oldu.  Antalyaspor-Beşik-
taş maçında, savunma oyuncusu Salih, 
siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydetti. 
Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven 
Yalçın’ın içeriye çevirdiği topu Salih, 
kendi kalesine gönderdi. Bu golle duru-
mu 4-1 yapan Beşiktaş, sahadan 6-2’lik 
galibiyetle ayrıldı.

TERS VURUŞLA 14 GOL ATILDI
Dorukhan, Ekuban ve Salih Dur-

sun’un golleriyle bu sezon kendi ka-
lesine atılan gol sayısı 14 oldu. Süper 
Lig’in ilk yarısında Bakary Kone ve Ri-
cardo Faty (MKE Ankaragücü), Sadık 
Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor’da 
oynarken), Martin Skrtel (Fenerbah-
çe), Enzo Roco (Beşiktaş), Matic Fink 

(Çaykur Rizespor), Uğur Demirok (Ati-
ker Konyaspor), Diego (Antalyaspor), 
Aurielien Chedjou (Bursaspor), Özgür 
Çek (Kasımpaşa) ve Ogenyi Onazi (Trab-
zonspor), kendi kalelerine gol atma 
şanssızlığını yaşamıştı. Sezonun 20 
haftalık bölümünde MKE Ankaragücü, 
Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor, 
ters vuruşlardan kalesinde iki gol gördü.

AYNI MAÇTA KALELER İKİ KEZ ŞAŞTI
Sezonun 10. haftasında oynanan 

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında ters 
vuruşla skor iki kez değişti. Beşiktaş’ın 
4-1 kazandığı müsabakada siyah-be-
yazlı ekipten Enzo Roco ve Çaykur Ri-
zespor’dan Matic Fink, kendi kalelerine 
gol atarak taraftarlarını üzdü. 
n AA



Selçuklu Belediyesi başarılı sporcuları ödüllendirdi
Selçuklu Belediyesi, 2018 yılında Tür-

kiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda 
başarılı sonuçlar elde eden sporcu ve ant-
renörlerini ödüllendirdi.

 BAŞKAN 
PEKYATIRMACI DA KATILDI

Selçuklu Belediyesi, 2018 yılında Tür-
kiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında 
madalya kazanan sporcuları Selçuklu Be-
lediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleşen 
programla ödüllendirdi. Ödül törenine Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, Selçuklu Belediye Başkan yardımcıları, 
Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı A.
Ziya Yalçınkaya, Meclis Üyeleri, Antrenör-
ler, sporcular ve aileler katıldı.

‘BİZİM İÇİN ONUR VESİLESİ’
Ödül töreninde konuşan Selçuklu Be-

lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, spor-
cuların elde ettiği başarıların Selçuklu için 
onur vesilesi olduğunu ifade ederek, “Sel-
çuklu Belediyespor Kulübü Türkiye’nin en 

büyük spor kulüplerinden birisi. 13 bin 943 
lisanslı sporcusuyla, katıldıkları şampiyo-
nalarda hem Selçuklu’lu hem Konya’mızı 
başarılı bir şekilde temsil ediyorlar. 2018 
yılı içerisinde Türkiye Avrupa ve Dünya 
Şampiyonalarında sporcularımız bir çok 
müsabakaya çıktı çok güzel başarılar elde 
ettiler. 7 branşta 61 madalya kazanmayı 
başardılar. Cimnastik, Güreş, Judo, Kick 
Boks, Taekwondo, Karate, Wushu, ve Ho-
key branşlarında 24 altın, 14 gümüş ve 23 
bronz madalyayı Selçuklu’ya ve Konya’mı-
za kazandırdılar. Hokey Takımımızın kale-
cisi Abdullah Ensar Turna Avrupa’nın en 
iyi kalecisi seçilirken, Kick Boks branşın-
da Fatih Koçyiğit Dünya üçüncüsü, Güreş 
branşında Cihat Liman ise Avrupa üçüncü-
sü oldu. Bunlar bizim için çok büyük onur 
vesilesi. Sporcularımız çok büyük gayret 
gösteriyorlar ve onlar sayesinde Selçuklu 
Belediyespor Kulübümüzün marka değeri 
sürekli yükseliyor. Başarılarından dolayı 

sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailele-
rini tebrik ediyorum” dedi..

7 BRANŞ 61 MADALYA
Türkiye’nin en büyük amatör spor 

kulüplerinden birisi olan Selçuklu Beledi-
yespor 2018 yılında da başarılı sonuçlara 
imza attı. 7 branşta 61 madalya kazanan 
sporcular ve antrenörler toplamda 69 tam, 
19 yarım ve 17 çeyrek altınla ödüllendirildi. 
Selçuklu Belediyesi tarafından ödüllendiri-
len branşlar şu şekilde; Cimnastik; 2 tam, 
2 yarım ve 1 çeyrek altın, Güreş; 19 tam, 3 
yarım, 4 çeyrek altın, Judo; 5 tam, 3 yarım 
2 çeyrek altın, Kick Boks; 9 tam, 1 yarım, 
2 çeyrek altın, Tekvando; 16 tam, 1 çeyrek 
altın, Karate; 8 tam, 2 yarım, 1 çeyrek al-
tın, Wushu 9 tam, 8 yarım, 5 çeyrek altın, 
Hokey; 1 tam, 1 çeyrek altın. Ödül töreni, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’nın sporcular ve antrenörlerle birlikte 
hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.
n SPOR SERVİSİ 

Tınkır: Hakemlerin 
tutumu doğru değil
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da hafta sonu oynanan Kahramanmaraşspor maçının 

yankıları sürüyor. Yeşil beyazlı ekipte 2. Başkan Okay Tınkır, yaptığı açıklamalarda karşılaşmada yaşanan 
hakem hatalarına değindi. Tınkır, hakemlerin kendilerine karşı tutumlarının doğru olmadığını söyledi
Ligin 20.hafta maçında deplasman-

da Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabe-
re kalan Konya Anadolu Selçukspor’da 
Kulüp 2. Başkanı Okay Tınkır, açıkla-
malarda bulundu. Zorlu müsabakada 
hakemlerin verdikleri ve vermedikleri 
kararlar ile sonuca direkt olarak etki et-
tiklerini dile getiren Tınkır, hakemlerin 
bu tür maçları idare etmeye hazır olma-
dıklarını da sözlerine ekledi.

HAKEMLER HAZIR DEĞİL
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta ikinci 

yarının ilk üç maçında hakem hataları 
nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarınıı 
dile getiren Konya Anadolu Selçukspor 
Kulüp 2. Başkanı Okay Tınkır, “Dep-
lasmanda oynadığımız ve 2-2 berabere 
kaldığımız Kahramanmaraşspor karşı-
laşmasında maçı yöneten hakemlerin 
tutumunun bize karşı doğru olmadı-
ğını düşünüyoruz. İkinci devrenin ilk 
haftasında deplasmanda oynadığımız 
Tuzlaspor maçında da aynı şekilde ha-
kemlerin tavırlarının yanlış olduğunu 
gördük. Bence hakem arkadaşlarımız 
sahada gösterdikleri yönetimlerle henüz 
bu maçları idare etmeye hazır olmadık-
larını gösterdiler. Bizim bu düşüncemiz 
maç içinde verilen bir-iki kararla ilgili 
değil. Maç süresince  verilen ya da ve-
rilmeyen kararlarla alakalı” dedi.

TIRMANIŞIMIZ SÜRECEK
Yaş ortalaması ile herkesin gıpta 

ile baktığı bir takım olduklarını ve üst 
sıralara doğru tırmanışlarını süreceğini 
de belirten Tınkır, “Biz Atiker Konyaspor 
kulübünün pilot takımıyız. Ve amacımız 
ülkemiz futboluna ahlaklı, dürüst, ça-
lışkan futbolcular yetiştirmek. Onlara 
doğruları öğretirken sahada emekleri-
nin çalınmasına asla müsaade edeme-
yiz. Biz göreve geldiğimiz günden bu 
yana hem Atiker Konyaspor’da hem de 
Anadolu Selçukspor’da önemli işlere 
imza attık. Futbolun içindeki güzellikleri 

ortaya çıkarmaya, bunları paylaşma-
ya gayret ediyoruz. Baktığımızda ikinci 
ligde yaş ortalaması olarak en genç ku-
lübüz. Herkesin gıpta ile baktığı 20 - 21 
yaş ortalamasındaki bu takım iyi şeyler 
yapacak. İlerleyen haftalarda alacağı-
mız sonuçlarla ligde üst sıralara doğru 
tırmanışa geçeceğimize inanıyoruz. Se-
zonun devre arasında yaptığımız ciddi 
çalışmalar ile kadromuzu genişlettik. 
Nokta atışlarla ihtiyaç görülen bölgeleri 
güçlendirdik. İnanıyorum ki bu haftadan 
itibaren alacağımız güzel sonuçlarla tır-
manışımız devam edecek” diyerek söz-
lerini noktaladı. n SPOR SERVİSİ

Kocaman: Çamdalı’na 
hak ettiği değer verildi

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

Vali Yakup Canbolat 
Konyaspor maçında

Konya’nın bir önceki valisi Yakup Canbolat, Atiker 
Konyaspor’un Bursaspor ile deplasmanda oynadığı karşı-
laşmayı tribünden takip etti. Bursa Valisi olarak görevini 
sürdürün Canbolat, maç öncesinde ve sonrasında Kon-
yaspor yönetimi ile yakından ilgilendi. Konyaspor Kulü-
bü’nden yapılan açıklamada, “Konya’nın eski, Bursa’nın 
yeni valisi Yakup Canbolat maç öncesi yönetim kurulu 
üyelerimizle tek tek ilgilendi. Müsabakayı Başkanımız 
Hilmi Kulluk ile birlikte takip etti” ifadelerine yer verildi.  
n SPOR SERVİSİ 

Metin Şahin: Hedefimiz zirvede yer almak
Antalya’da düzenlenecek üç ayrı ulus-

lararası turnuvada, yerli ve yabancı yakla-
şık 5 bin sporcu adeta tekvando festivali 
yaşatacak. Serik ilçesi Belek Turizm Mer-
kezi’ndeki turnuvaların ilki bugün başlayıp 
yarın sona erecek Dünya Para-Tekvando 
Şampiyonası. Şampiyonada 58 ülkeden 
396 özel sporcu, dünyanın en iyisi olmak 
için ter dökecek. Belek’te 7-12 Şubat’ta 
Avrupa Başkanlık Kupası müsabakaları 
yapılacak. Avrupa şampiyonasına puan 
veren etkinlikte, 66 ülkeden 476 kulübe 
bağlı 2 bin 84 sporcu madalya mücadele-
si verecek.

Antalya’daki üçüncü organizasyon, 
13-16 Şubat’ta düzenlenecek 6. Ulusla-
rarası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası 
olacak. Turnuvada, yerli ve yabancı 2 bin 
447 sporcu tatamiye çıkacak.

“ZİRVEDE YERİMİZİ 
ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye Tekvando Federasyonu Baş-
kanı Metin Şahin, yaptığı açıklamada, 
para-tekvandonun 2020 yılında Tokyo’da 
yapılacak Paralimpik Oyunları’nda yer 
alacağını belirterek, 2024 Paris Oyunla-
rı’nda da bu durumun devam edeceğinin 

kesinleştiğini ifade etti.
Para-tekvandoda sporcuların elde et-

tikleri puanları 2020’ye kadar korumaları 
durumunda Türkiye’nin olimpiyatlara 4 
kota ile katılacağını aktaran Şahin, şöyle 
konuştu: “Dünya Para-Tekvando Şam-

piyonası’nı Türkiye’de yapmaktan ötürü 
mutluyuz. Antalya’da güzel bir misafirper-
verlik yaşıyoruz. Şampiyonaya 46 sporcu 
ile katılıyoruz. Hedefimiz, tabii ki zirve, 
şampiyonluk. Türkiye para-tekvandoda 
takım halinde Avrupa şampiyonudur. 

Rusya, İran, Tayland ve Kore gibi çok güç-
lü ülkeler var. Bunların arasından sıyrılıp 
zirvede yerimizi almaya çalışacağız. 

“DÜNYANIN EN KUVVETLİ 
SPORCULARI ANTALYA’DA 

YARIŞACAK”
Federasyon Başkanı Metin Şahin, 

Para-Tekvando Şampiyonası’nın aka-
binde Avrupa Başkanlık Kupası’nı dü-
zenleyeceklerini ifade ederek, buraya 
da 70’e yakın ülkeden 2 binin üzerinde 
sporcunun katılacağını söyledi. Baş-
kan Şahin, şunları kaydetti: “Dünya-
nın en kuvvetli sporcuları Antalya’da 
yarışacak. Arkasından da Türkiye Açık 
Tekvando Turnuvası var. Burada da 
dünyadaki en elit sporcular olacak. 
Neden bu turnuvalar festival niteliğinde 
yapılıyor? Olimpiyatlara puan veriyor. 
Türkiye organizasyon noktasında dünya 
ve Avrupa Federasyonundan övgüye 
mazhar olmuş bir ülkedir. İnşallah bu 
üç şampiyonayı aşağı yukarı 5 bine 
yakın sporcuyla gerçekleştirerek hem 
sporcularımızın tecrübelerini artıraca-
ğız hem de geleceğe önemli bir hazırlık 
yapmış olacağız.”  n AA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 20 13 4 3 42 10 32 43
2.MENEMEN BELEDİYE 20 11 7 2 42 25 17 40
3.F. KARAGÜMRÜK 20 11 4 5 34 22 12 37
4.MANİSA B.Ş.B. 20 9 8 3 33 14 19 35
5.ŞANLIURFASPOR 20 10 5 5 27 23 4 35
6.PENDİKSPOR 20 9 6 5 30 24 6 33
7.TARSUS İDMAN Y. 20 7 7 6 29 29 0 28
8.ETİMESGUT BLD. 20 7 6 7 25 25 0 27
9.SİVAS BELEDİYE 20 7 4 9 23 28 -5 25
10.KAHRAMANMARAŞ 20 6 6 8 19 25 -6 24
11.KIRKLARELİSPOR 20 6 5 9 24 28 -4 23
12.ZONGULDAK 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.K. A. SELÇUKSPOR 20 4 9 7 28 35 -7 21
14.BAK SPOR KULÜBÜ 20 4 9 7 20 31 -11 21
15.DARICA G. BİRLİĞİ 20 5 5 10 19 37 -18 20
16.FETHİYESPOR 20 3 9 8 21 28 -7 18
17.BANDIRMASPOR 20 3 6 11 22 36 -14 15
18.TOKATSPOR 20 2 8 10 16 29 -13 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



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

Bursaspor’un 
penaltı başarısızlığı
Bursaspor, bu sezon ka-

zandığı penaltıları gol yapa-
mıyor. Yeşil-beyazlılar, ligde 
bu sezon kazandığı 4 penal-
tıdan sadece birinde ağları 
havalandırdı. Yeşil-beyazlı-
lar, dün sahasında karşılaştığı 
Atiker Konyaspor mücadele-
sinden golsüz eşitlikle ayrıldı. 
20 haftası geride kalan Spor 
Toto Süper Lig’de Timsah, 24 
puanla 11. sırada yer alıyor. Düşme hattının 4 puan uzağında 
yer alan yeşil-beyazlılar, bu sezon kazandığı penaltı atışla-
rında büyük şansızlık yaşıyor. Timsah, bu sezon rakipleriyle 
oynadığı maçlarda 4 kez beyaz noktaya gitti. Bu vuruşların 
3’ünü Aytaç Kara, 1 tanesini ise Umut Nayir kullandı. Aytaç 
Kara, Atiker Konyaspor ile oynanan ilk maçta penaltıyı gole 
çevirdi. Daha sonra Galatasaray ve Evkur Malatyaspor maç-
larında topun başına geçen Kara, penaltıları gole çevireme-
di. Kara, Galatasaray maçında kaleci Muslera’dan dönen 
topu ağlarla buluşturdu. Umut Nayir ise, dünkü maçta kaza-
nılan penaltı için topun başına geçti. Golcü oyuncunun vuru-
şunda top direkten oyun alanına geldi. Bursaspor, böylelikle 
kazandığı son 3 penaltıyı gole çeviremedi. n İHA

Kale gole kapandı!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, 20.haftanın kapanış maçında Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu 

karşılaşmada da gol yemeyen yeşil beyazlı takım, ligde yediği 21 golle kalesinde en az gol gören 3. takım oldu

Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-
yaspor’da kale gole kapandı. 

Son maçlarda iyi savunma yapması 
ile dikkat çeken Anadolu Kartalı, oynadığı 
son 4 müsabakada sadece 1 gol yedi. 

Bu istatistiğini ligin önceki haftalarına 
da yayan Konya ekibi, ligde en az gol yi-
yen 3.takım oldu. 

Atiker Konyaspor’un az gol yemesinde 
Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın kom-
pakt oyun sistemi ve savunma oyuncuları 
ile kaleci Serkan Kırıntılı’nın yükselen per-
formansı etkisini gösteriyor.

SON 4 MAÇTA 1 GOL YEDİ
Atiker Konyaspor, Süper Lig’de oyna-

dığı son maçlarda kalesini gole kapattı. 
Aykut Kocaman’ın gelişinden sonra sa-
dece 1 kez yenilen yeşil beyazlı takım, iç 
sahada oynadığı Kasımpaşa maçından 
sonra sırası ile Akhisarspor, Erzurumspor, 
Antalyaspor ve Bursaspor ile karşı karşıya 
eldi. 

Bu maçlardan ikisini kazanan tem-
silcimiz, sadece 2-1 galip geldiği Er-
zurumspor mücadelesinde 1 gol yedi. 
Konyaspor, Aykut Kocaman önderliğinde 
sadece Trabzonspor’a deplasmanda 3-0 
mağlup olmuştu. 

SAVUNMANIN PERFORMANSI 
ALKIŞ ALIYOR

Anadolu Kartalı Atiker Konyaspor’da 
Aykut Kocaman’ın savunma kurgusu takı-
mın az gol yemesinde etkili oluyor. Kom-
pakt bir oyun anlayışı ortaya koyan yeşil 

beyazlı takımda savunma oyuncularının 
da etkili performansı beğeni topluyor. Li-
gin ikinci yarısından önce sol bek Leonard 
Zuta ile anlaşan Kartal, bu oyuncunun 
meyvelerini almaya başladı. Zuta’nın, 
takıma yeni katılmasına rağmen uyum so-
runu yaşamaması dikkat çekti. Öte yandan 
Skubic ve sakatlıktan dönen Petar Filipo-
vic’in eski günlerine dönmesi de camiayı 
sevindirdi. 

SERKAN GÜVEN VERİYOR
Konyaspor’un en önemli isimlerin-

den bir tanesi de kaleci Serkan Kırıntılı. 
Tecrübeli kaleci performansının yanı sıra 
özgüveni ile de takım arkadaşlarına güven 
veriyor. Özellikle son oynanan Bursaspor 
maçında yaptığı kurtarışlar ile takımının 1 
puan almasında önemli bir pay sahibi olan 
Serkan, bir de penaltı atışı kurtararak yıl-
dızlaştı. Konyasporlu kaleci bu sezon Sü-
per Lig’deki bütün maçlarda forma giydi.
n SPOR SERVİSİ
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