
Kadınlar için 
ne yapsak az

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
emekçi kadınlarla biraraya geldi. Kadınlar 
Günü’nü tebrik eden Başkan Özgüven, “Ka-
dınlarımız için ne söylesek, ne yapsak azdır. 

Böyle günlerin sizler için anlamı daha da 
fazladır bizler de organizasyon yaparken bunu 

göz önünde bulunduruyoruz” dedi. 
n SAYFA 2’DE

Robotlardan 
teknoloji sohbeti

‘Dünyanın İlk İnsansı Robot Fabrikası’ 
AKINROBOTICS başarıyla gerçekleştirdiği 

çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 
İnsansı robot AKINCI 4 yenilenen yüzü 

ve eklenen birçok yeni özelliği ile basına 
tanıtıldı. AKINCI 4 ve Mini ADA’nın girdiği 

sohbet ise dikkatleri üzerine çekti. 
n SAYFA 3’TE

05 Tepekent Ticaret 
Merkezi’ne kavuştu 06 Arkadaşı terk edince

intihara kalkıştı 10 Sırrını paylaştığı
komşusu gasp etti

DOKTORLARIN HAKLARI
DAHA DA İYLEŞTİRİLMELİ

HAİNLERİN SALDIRISI BİR 
OCAĞI DAHA SÖNDÜRDÜ

Konya Tabip Odası Başkanı Karaca:

Polonya’da üniversite öğrencisine saldırı

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit Karaca, 14 
Mart Tıp Bayramı Haftası münasebetiyle bir basın 
toplantısı düzenledi. Doktorların haklarının iyileş-
tirilmesi adına bazı somut adımların atıldığına işa-
ret eden Dr. Seyit Karaca, yapılan düzenlemelerin 
beklentileri karşılamadığını ve yetersiz kaldığını 
ifade etti.

Selçuk Üniversitesi İktisadi 
ve İdari Bilimler Fakültesi, 
Uluslararası İlişkiler 2’nci 
sınıf öğrencisi Furkan Koca-
man (21), Erasmus Değişim 
Programı kapsamında gittiği 
Polonya’da bir alışveriş mer-
kezinde hain terör örgütü PKK 
sempatizanı olduğu iddia edilen bir kişi tarafından 
uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. Gözaltı-
na alınan saldırganın bir Türk olduğu öğrenilirken,  
Furkan Kocaman’ın ailesi, oğullarının cenazesinin 
gelmesini bekliyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

TOKİ için ön 
kayıt zamanı

‘Bu vatanın 
evladı olamazlar’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
TOKİ ile protokolü imzalanan 
3+1 ve 2+1 sosyal konutlar 
için ön kayıtların başladığını 
söyledi. Kayıtlar Konya Büyük-
şehir Belediyesi’nin internet 
sitesi üzerinden alınıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İstanbul Taksim’de okunan 
ezan esnasında yaşanan reza-
lete ilişkin bir açıklama yapan 
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) Genel Başkanı Ecevit 
Öksüz,  “Semalarımızda yankı-
lanan ezan seslerini ıslıkları ve 
çığlıkları ile bastırmaya çalışan 
küstahlar bu vatanın ve milletin 
evladı olamazlar” dedi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE
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En değerli yatırım! 
İlçede  topyekun bir 

yükselme hedefleyen 
Selçuklu Belediyesi,  

eğitimden kültüre, sosyal 
alanlardan spora önemli 

projelere ev sahipliği 
yapıyor. Bu projelerden 

eğitim alanında en dikkat 
çekeni Selçuklu Değerler 
Eğitimi Projesi (SEDEP).

2012 yılında başlayan 
SEDEP, hayata geçtiği 

günden bu yana önemli 
bir misyon üstlenmiş 

durumda. Geleceğe değer 
katacak bireyler yetiştirme 

amacıyla Selçuklu 
Belediyesi’nce yürütülen 

SEDEP, başarısını yurt 
dışına bile taşıdı. 

n HABERİ SAYFA 15’TE

Seferber olun!
Konya iş dünyasının temsilcileri ‘İstihdam Seferberliği 2019’ için biraraya geldi. Heyet adına konuşan KTO 

Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. Teşviklerden faydalanın” dedi
TEŞVİKLER HAKKINDA 

BİLGİ VERİLDİ
Böylece  “Burası Türkiye Burada İş Var” 
sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 
kampanyası resmen başlamıştı.  Konya iş 
dünyası İstihdam  Seferberliği’ne sessiz 
kalmayarak, gerekli adımları atmaya baş-
ladı. Konya iş dünyasının temsilcileri ortak 
bir açıklama yaparak, teşvikler hakkında 
bilgi verdi, işadamlarını seferberliğe katkı 
sunmaya davet etti.

İŞVERENLERE 
ÇAĞRI YAPTILAR

Heyet adına açıklama yapan KTO Başka-
nı Selçuk Öztürk, seferberlik kapsamın-
daki teşviklerin büyük avantaj sunduğunu 
söyledi. “Kamu-özel sektör el ele verdimi 
yapılmayacak şey yoktur” diyen Öztürk, 
“İşverenlere çağrıda bulunuyorum. Türki-
ye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. En 
az bir işsiz vatandaşımızı işe alarak, hem 
işinizi geliştirin” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE
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Ereğli Belediyesi Hanımlar Semt 
Lokallerinin dördüncüsü olan Hacı 
Mustafa Mahallesi Hanımlar Semt 
Lokalinin açılışını gerçekleştirdik. 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven’in 
katılımlarıyla açılan lokal Hacı Mus-
tafa ve Orhangazi Mahallelerine hiz-
met verecek.

Açılış konuşmasından hanımlar 
semt lokallerinin önemine dikkat 
çeken Başkan Özgüven: “Mahalle 
kültürüne, kaynaşmaya, birlik ve be-
raberliğe katkısı olacağına inandığı-
mız ve çok sayıda faydalı eğitimlerin 
verildiği hanımlar semt lokallerimize 
bir yenisini daha eklemenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Şehrimizin dört bir 

yanında açtığımız lokallerimizle kıy-
metli hanım kardeşlerimize önemli 
sosyal mekanlar oluşturuyoruz. Bu 
mekanların kıymetini bilin, bir sıcak 
çayın, tatlı bir sohbetin ve eğlenirken 
öğrenmenin tadını çıkarın. Hanımla-
rımızın sosyal hayata katılımları, aile 
ve ülke ekonomisine katkı sunmaları 
adına lokallerimiz önemli bir hizmet-
tir. Bu doğrultuda dördüncüsünün 
açılışını gerçekleştirdiğimiz hanımlar 
semt lokallerimize yenilerini ekleye-
ceğiz. Hacı Mustafa ve Orhangazi 
Mahallelerimize hizmet verecek olan 
lokalimizin Mahallelerimize ve şeh-
rimize hayırlı uğurlu olmasını diliyo-
rum” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediyesi 
içleri ısıtmayı sürdürüyor 

Özgüven’den gençlere 
altın değerinde öğütler

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven kahvaltıda Oğuz Ata Te-
sisleri içerisinde bulunan Gençlik 
Merkezi’nde gençlerle bir araya 
gelerek onlara kıymetli öğütlerde 
bulundu.

Buranın sahibi sizsiniz, burayı 
yaşatın diyen Başkan Özgüven: 
“Üç yıl önce 19 Mayıs Gençlik ve 
Spor Bayramı’nda hizmete açtığı-
mız Belediyemizin Gençlik Merke-
zi’nde siz gençlerimizle bir araya 
gelmenin mutluluğu içerisindeyiz. 
Bu süreçte sizlere çeşitli kurslar, 
sosyal programlar, kültürel geziler-
le elimizden geldiğince imkanlar 
sunmaya gayret gösterdik. Genç-
lerimiz için, yani sizler için nezih ve 
faydalı bir ortam oluşturduk. Bu-
rada verilen eğitimlerle kendinizi 
geliştirme fırsatı yakalarken çeşitli 
sosyal etkinlikler için de Gençlik 
Merkezi sizler için hizmet vermek-
tedir. Kendinizi her zaman dona-
nımlı hissedin, hiçbir eksiğiniz yok 
ufak tefek eksikleri de zamanla ta-
mamlayın. Bundan sonraki süreçte 
de bir ağabeyiniz olarak bu şehir-
de yaşayan biri olarak her zaman 
sizlerle beraber olacağız. Buranın 
sahibi sizlersiniz, burayı yaşatın. 
Gençlik Merkezi siz olduğunuz 
müddetçe vardır. Elinizin altında 
çok güzel bir tesis, inşallah zaman-
la burası daha da gelişir. Bizim de 
yaptığımız gibi eğitimlerinize ve 

çeşitli etkinliklere devam edin” ifa-
delerini kullandı.

Özgüven: “Biliyorsunuz Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi’nin 
yeni Rektörü Ereğlili bir ağabeyi-
miz, hocamız onun da destekleri 
ile Allah(cc) nasip ederse burada 
güzel uygulama alanları açacağız. 
Çeşitli kulüpler, çocuklarımız için 
etkinlikler, Psikolojik danışmanlık 
gibi hizmetler vereceğiz, bunlar-
dan da istifade edin. Kendinizi 
geliştirin, her zaman dile getiri-
yoruz sizler bizim geleceğimizsi-
niz. İlerde bu makamlarda sizler 
olacaksınız ve ülkemizde cami-
lerde ezanların dinmemesinde, 
şanlı bayrağımızın hep göklerde 
daima dalgalanmasında sizlere 
ihtiyaç olduğunun bilinciyle ha-
reket edin ve hiçbir zaman unut-
mayın. Derslerinizi de ihmal et-
meden özgüveninizi geliştirecek 
etkinliklerin içerisinde her zaman 
yer alın. Ülkemizin büyümesin-
de, ilerlemesinde ve hedeflerine 
ulaşmasında sizlerin de çorbada 
tuz misali sizlerin de katkısı ola-
cak inşallah. Hepinize başarılar 
diliyor, nazik davetiniz için te-
şekkür ediyorum. Gözlerinizdeki 
ışıltının, heyecanın hiçbir zaman 
kaybolmamasını temenni ediyo-
rum. Hepinizi sevgiyle, samimi-
yetle kucaklıyor, Allah(cc) emanet 
ediyorum” dedi.

Ereğli Belediyesi sabah okul-
larda çorba ikramlarına devam 
ediyor. Beslenme dostu okul pro-
jesi kapsamında Mimar Ahmet 
Köşker Anadolu Lisesi öğrenci-
lerine çorba ikramında bulundu. 
İkramdan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren öğrenciler Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’e te-
şekkürlerini ilettiler. İkram bizim 
kültürümüzün bir parçasıdır diyen 
Başkan Özgüven: “Belediye olarak 
okullarımızda, camilerimizde, top-
lumsal etkinliklerimizde ve özel 
günlerde vatandaşlarımıza ikram-
larımıza devam ediyoruz. Birlik 
ve beraberliğimizi pekiştirmek ve 
ikram kültürümüzü yaşatmak için 
hemşehrilerimize yönelik ikram-
larımızla farkındalık oluşturmak 
amacındayız. Bu noktada gele-
ceğimizin teminatı olan çocukla-

rımızla, gençlerimizle sık sık bir 
araya geliyor ve onların paylaşma 
kültürünü gelecek nesillerimize 
aktarmaları noktasında köprü kur-
malarına olanak sağlamaya gayret 
gösteriyoruz. Fiziki belediyeciliğin 
yanı sıra sosyal ve kültürel hiz-
metlerimize Ereğli’mize hizmet 
etmeye devam ediyoruz. İlklerin 
belediyesi olarak 5 yılda önemli 
hizmetler gerçekleştirdik. En çok 
önem verdiğimiz hizmetlerimiz 
olarak özellikle çocuklarımıza ve 
gençlerimize yönelik gerçekleştir-
diğimiz hizmetler olarak gördük, 
bu ölçüde programlar gerçekleş-
tirdik. Bu kapsamda Mimar Ahmet 
Köşker Anadolu Lisesi öğrencileri-
mize çorba ikramında bulunduk. 
Afiyet olsun dileklerimi ileterek 
her birine derslerinde başarılar di-
lerim” ifadelerini kullandı.

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, emekçi kadınlarla biraraya geldi. Kadınlar 
Günü’nü tebrik eden Başkan Özgüven, “Sizler için ne yapsak, ne söylesek az” dedi

‘Kadınların olduğu 
yerde başarı vardır’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Dünya Kadınlar Günü ve-
silesiyle Belediye’nin çeşitli birim-
lerinde çalışan bayan işçiler ile bir 
araya geldi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü’nün orijinal adının Emekçi Ka-
dınlar Günü olduğunu belirten 
Başkan Özgüven: “8,9 ya da 10 
Mart aslında her gün anlamlı ve 
değerlendirilecek bir gündür. Siz-
ler bizim İŞKUR vasıtasıyla sahada 
çalışan emekçi kadınlarımızsınız. 
Her birinizin ayrı ayrı Kadınlar Gü-
nü’nüzü kutluyor, tebrik ediyorum. 
Kadınlarımız için ne söylesek, ne 
yapsak azdır. Böyle günlerin sizler 
için anlamı daha da fazladır bizler 
de organizasyon yaparken bunu 
göz önünde bulunduruyoruz. Tabi 
ki işsizlik zor, 5 yıllık Belediye Baş-
kanlığı dönemimizde elimizden 
geldiğince bu sorunu çözmek için 
gayret gösterdik, OSB’de fabrikala-
rın kurulmasına vesile olduk. Bun-
lardan birisi çoğunluğunu kadın 
çalışanların oluşturduğu ve yakla-
şık 500 kişinin çalıştığı Bisküvi ve 
Şekerleme Fabrikası’dır. İnşallah 
önümüzdeki dönemlerde de bun-
lar daha da geliştirilerek işsizlik ta-
mamen ortadan kalkar. Ayrıca 12 
Bin’den fazla Kadınımızı özellikle 
Konya ve Kapadokya’da Kültür Ge-
zileri ile buluşturduk. Bu memle-
ketin bir evladı olarak Ereğli’de bir 

fazla hizmet etmek için canla başla 
çalıştık. Bu bir bayrak yarışı ve bu 
bayrağı 31 Mart günü seçilecek 
arkadaşımıza devredeceğiz. Bizim 
için aslolan liderimiz, ülkemizin 
gelişiminde büyük katkıları olan 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan ve AK Parti ruhu, 
dava bilincidir. Bu duygu ve düşün-
celerle Allah(cc) çoluğunuza çocu-
ğunuza baht açıklığı versin, sizlere 
kolaylıklar nasip etsin. Bizden yana 

bir hak varsa helal olsun, sizler de 
haklarınızı helal edin. Tekrardan 
Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutlar, 
çalışmalarınızda başarılar dilerim” 
ifadelerini kullandı.

BAŞARININ OLDUĞU YERDE 
KADINLAR VARDIR

Başkan Özgüven ayrıca Ka-
dınlar Günü nedeniyle bir mesaj 
yayımladı. Başkan Özgüven mesa-
jında: “Kadınlarımız bizim için çok 
kıymetlidir. Başarının olduğu yerde 

kadın her zaman vardır. Atalarımız 
‘her başarılı erkeğin arkasında bir 
kadın vardır’ sözüyle bunu apaçık 
ortaya koymuştur. Dinimizce de 
kadının yeri ve önemi büyüktür bu 
noktada Peygamber Efendimiz(-
sav)’in kadınlara yaklaşımı, onlara 
verdiği değer bizim için en güzel 
örnektir. Bu anlamda göreve geldi-
ğimiz ilk günden bu yana kadınları-
mıza değer vererek onlara yönelik 
hizmetler verdik. İlk olarak Kadın 
Girişimciler Derneği’nin kurulma-
sına destek vererek kadınlarımızın 
üretime katılımlarını sağlamak, 
aile ve ülke ekonomisine katkıda 
bulunmalarına olanak sağlamayı 
amaçladık ve bunda da büyük ölçü-
de başarılı olduk. Ayrıca dördüncü-
sünü geçtiğimiz günlerde açtığımız 
Hanımlar Semt Lokallerimizle kay-
naşmalarına, sosyal yaşam alanına 
kavuşmalarında etkin olacak güzel 
bir hizmeti onlara sunduk. Kültür 
gezilerimizle kadınlarımızı görme-
dikleri yerlere götürdük. Üretici 
kadınlarımızın her daim yanında 
olduk. Kısacası kadınlarımıza de-
ğer vererek onların toplumumuzda 
saygın bir yer edinmeleri için, aile 
ve ülke ekonomilerine katkı sun-
maları için birçok hizmeti gerçek-
leştirdik. Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum” ifa-
delerini kullandı.

4. Hanımlar Semt Lokali açıldı
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TOKİ Sosyal Konut Projesi’nin ön kayıtları başladı
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, TOKİ 
ile protokolü imzalanan 3+1 ve 
2+1 sosyal konutlar için ön kayıt-
ların başladığını söyledi. Kayıtlar 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
internet sitesi üzerinden alınıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’un katılımı ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Ko-
nut İdaresi (TOKİ) arasında imzala-
nan protokol sonrası 3+1 ve 2+1 
konutlar için ön başvurular başladı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bey-
hekim Hastanesi civarı Ardıçlı Ma-
hallesinde yapılacak sosyal konutlar 
ile dar gelirli vatandaşların konut 
edinmesini kolaylaştırdıklarını be-
lirterek, Konya’ya sosyal konutları 
kazandıran Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’a teşekkür etti.

Sosyal hayatın yanı başında, 
ulaşım problemi olmayan iyi bir 
yaşam alanı oluşturmayı hedefle-
diklerini kaydeden Başkan Altay, 
“Toplu Konut İdaresi tarafından 
belirlenen tarihler çerçevesinde 11-

22 Mart tarihleri arasında vatan-
daşlarımızın başvuruları alınmaya 
başlandı. Emekli vatandaşlarımız 
25 Mart-5 Nisan, en az yüzde 40 
engelli olan vatandaşlarımız 8-12 
Nisan, şehit aileleri, harp ve vazife 

malulleri ile dul ve yetimleri 15-19 
Nisan tarihlerinde başvuru yapa-
bilecekler. Konya Organize Sanayi 
Bölgesinde çalışanları için ise 29 
Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında 
ayrıca talep toplama ve değerlen-

dirme organizasyonu yapılacak. 
Hayırlı olsun” dedi.

DETAYLAR WWW.KONYA.BEL.TR 
ADRESİNDE

2+1 nitelikli konutlar için yüz-
de 12 peşinat bedeli için 180 ay 

vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 
240 ay vade; 3+1 konutlar için ise 
yüzde 10 peşinat bedeli için 120 ay 
vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 
180 ay vade yapılacak.

2+1’lerin tahmini satış fiya-
tının 159 bin 600 lira, 3+1’lerin 
tahmini satış fiyatının 243 bin 200 
lira olduğu konutlar için banka şu-
belerine başvuru yapmadan önce 
Konya Büyükşehir Belediyesi inter-
net sitesinden ön başvuru belgesi 
alarak, Karatay, Meram ve Selçuklu 
Halk Bankası şubelerine gidilmesi 
gerekiyor.

Konya merkez Karatay, Meram 
ve Selçuklu ilçelerinde en az bir 
yıldır oturanların başvurabileceği 
sosyal konutlarla ilgili detaylı bil-
giye www.konya.bel.tr adresinden 
ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Ök-
süz, Taksim’de okunan ezan esna-
sında yaşanan rezalete ilişkin bir 
açıklama yayınladı. Öksüz açıklama-
sında, “8 Mart Kadınlar Günü’nde 
yapılan yürüyüşte semalarımızda 
yankılanan ezan seslerini ıslıkları ve 
çığlıkları ile bastırmaya çalışan küs-
tahlar bu vatanın ve milletin evladı 
olamazlar. Fatih’in yadigarı, fethin 
sembolü İstanbul’da yapılan yürü-
yüşte ezan sesine yapılan saygısızlık; 
bu vatanın bağımsızlığına, semala-
rımızda dalgalanan bayrağımıza ve 
tüm değerlerimize karşı alınmış bir 
tavrın, beslenilen düşmanlığın açık 
ve net bir göstergesidir. Bu vatanda; 
din, dil ve ırk başta olmak üzere in-
sana dair ne varsa meşru hukuk sı-

nırları içerisinde yaşanır. Herkes dü-
şüncesinde, fikrinde ve yaşayışında 
özgürdür. Ancak, bu vatan toprağın-
da ezanlar susmasın, bayraklarımız 
inmesin, mabedlerimize namahrem 
eli değmesin diye nice evladımız şe-
hid olmuştur. Anadan, yardan geç-
miş ancak vatandan ve inancından 
vazgeçmemişlerin destanlarıyla bize 
miras bıraktığı topraklarda bu küs-
tahlar asla kutsal değerlerimize el ve 
dil uzatamazlar. Uzatmaya kalkanlar 
hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde 
bizzat milletimizden en güzel cevabı 
almışlardır, bundan sonra da alacak-
lardır. Tarihinde camilerimizi satan, 
kapatan, ahırlara dönüştüren, eza-
nımızı aslından uzaklaştıran, ‘Allahu 
ekber’ nidalarımızı ‘tanrı uludur’a 
dönüştüren karanlık zihniyetin, 

hain emellilerin bu kirli tortularını 
net bir şekilde kınıyorum” ifadele-
rini kullandı. Ezana karşı takınılan 
bu küstah tavrın sadece kutsal bir 
değere değil, aynı zamanda birliğe, 
dirliğe, kardeşliğe, sosyal barış ve 
huzura karşı da sergilenmiş bir tavır 
olduğuna işaret eden TİMAV Genel 
Başkanı Ecevit Öksüz, “Bu tavır şe-
hitlerimizin ruhaniyetini incitecek 
çirkinliktedir. Biz milli iradenin tarafı 
olarak diyoruz ki; Ezanlar susmaz, 
bayrağımız inmez. Bu ezanların ve 
bayrağın gölgesinde herkese ve her 
kesime yer var. Ancak, ezanımıza 
ve bayrağımıza uzanan eli kırmayı, 
dili susturmayı hukuk ve hakkaniyet 
çerçevesinde çok iyi biliriz” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Yerli robotlar 
teknoloji sohbeti yaptı

Robotik teknolojiler alanında 
yaptığı çalışmalarla hem ülkemiz-
de hem de uluslararası kamuo-
yunda adından sıkça söz ettiren 
‘Türkiye’nin Yerli Robotik Markası’ 
AKINROBOTICS, bilime ve insan-
lığa hizmet gayesiyle yeni projeler 
üretmeye devam ediyor.

Kuruluşundan bu yana gerçek-
leştirdiği çalışmalarla ve geleceğe 
yönelik projeleriyle gündem oluş-
turan ‘Dünyanın İlk İnsansı Robot 
Fabrikası’ AKINROBOTICS başa-
rıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına 
bir yenisini daha ekledi. AKIN-
ROBOTICS tarafından geliştirilen 
insansı robot AKINCI 4 yenilenen 
yüzü ve eklenen birçok yeni özel-
liği ile basına tanıtıldı. Bünyesinde 
bulunan yüz motorları ile insan mi-
miklerini yapabilmenin yanında; 
yürüme, yön değiştirme, basamak 
çıkma gibi hareketleri başarıyla 
gerçekleştiren AKINCI 4, son dö-
nemde ülke gündeminde sıkça yer 
alan ve yine AKINROBOTICS ta-
rafından üretilen robot Mini ADA 
ile girdiği sohbette dikkatleri üze-
rine çekti. Mini ADA’nın; “AKIN-
ROBOTICS’te onlarca mühendis 
çalışıyor, milyonlarca yatırım ya-
pılıyor. Hizmet sektörüne yönelik 
üretilen biz insansı robotlar, tek-
nolojik olarak dünya standartlarını 
yakalamış durumdayız” sözlerine 
karşılık AKINCI 4, “AKINROBO-
TICS olarak amaçlarının tamamen 
yerli üretim ile insanlığa teknolojik 
olarak en iyi hizmeti vermek ve 
dünyaya isimlerini altın harflerle 
yazdırmak” olduğunu belirtti. İn-
sansı robotlar AKINCI 4 ile Mini 
ADA’nın birbirleriyle olan bu soh-
beti ile AKINROBOTICS, gerçek-
leştirmiş olduğu ilkler arasına bir 
yenisini daha eklemiş oldu. 

AKINSOFT ve AKINROBOTI-
CS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Özgür Akın, basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada; “Bugün hepi-
miz burada yeni bir başarıya daha 

şahit oluyoruz. Tamamen yerli 
imkanlarla üretimini sağladığımız 
insansı robotlarımız Akıncı-4 ile 
Mini ADA’nın barındırdıkları ya-
pay zeka sayesinde birbirleri ile 
olan sohbetine tanıklık ediyoruz. 
Akıncı-4 sahip olduğu eklem yapı-
sı ile başta yürüme faaliyeti olmak 
üzere insansı hareketleri çok rahat 
gerçekleştirebiliyor. Tatma hariç 
4 duyuyu kullanabiliyor, interneti 
kullanabiliyor ve yapay zekâ saye-
sinde de insanları görüp tanıyabi-
liyor, onlara cevaplar verebiliyor” 
dedi. Dr. Özgür Akın, ürettikleri 
robotların yapay zeka ve derin öğ-
renme sistemleriyle sadece insan-
larla değil artık kendi aralarında da 
diyalog ortamı oluşturabildiklerini 
ifade ederek gelinen noktada dün-
ya standartlarını yakaladıklarını 
belirtti. Yerli ve Milli üretimin öne-
mine vurgu yaptığı konuşmasında 
Dr. Özgür Akın, ülkemiz gençlerini 
bilim ve teknolojiye teşvik ederek 
onları bu alanlara yöneltmek ve 
desteklemek için AKINSOFT ve 
AKINROBOTICS kapılarının her 
zaman açık olduğunu da sözlerine 
ekledi.

Yaptığı çalışmalarla ülkemizde 
birçok ilki gerçekleştiren AKINRO-
BOTICS, yüksek teknoloji yolun-
da hızla ilerlemeyi sürdürürken, 
geleceğe yönelik yeni projeleri ile 
bilime ve insanlığa hizmet etmeye 
devam edecek. n HABER MERKEZİ

Konya iş dünyasının temsilcileri ‘İstihdam Seferberliği 2019’ için biraraya geldi. Heyet adına konuşan KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, “Türkiye’nin gücüne ve geleceğine güvenin. Teşviklerden faydalanın” dedi

Seferberlik çağrısı

21 Ocak’ta gerçekleştirilen 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Türkiye Ekonomi Şurası’nda 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, iş dünyasına yeni bir istihdam 
seferberliği çağrısında bulunmuştu. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağ-
rısının ardından Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı ve TOBB’nin 
yaptığı 2 haftalık çalışmayla istih-
dam teşvikleri hazırlanmıştı.  2 hafta 
yoğun bir şekilde çalışarak istihdam 
teşviklerini hazırladılar. Böylece  
“Burası Türkiye Burada İş Var” slo-
ganıyla İstihdam Seferberliği 2019 
kampanyası resmen başlatılmış 
oldu. Konya iş dünyası İstihdam  Se-
ferberliği’ne sessiz kalmayarak, ge-
rekli adımları atmaya başladı. Konya 
iş dünyasının temsilcileri ortak bir 
açıklama yaparak, teşvikler hakkın-
da bilgi verdi, işadamlarını seferber-
liğe katkı sunmaya davet etti. 

TEŞVİKLERİ ANLATTI 
Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-

kanı Selçuk Öztürk, Konya Ticaret 
Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çe-
vik, Konya Sanayi Odası (KSO) Baş-
kanı Memiş Kütükcü, Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KO-
NESOB) Başkanı Muharrem Karaba-
cak, Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMO) Başkanı 
Seyit Faruk Özselek, Müstakil Sa-
nayici ve İşadamları Derneği (MÜ-
SİAD) Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, Anadolu Aslanları İş 

Adamları Derneği (ASKON) Konya 
Şube Başkanı Yakup Yıldırım, Dün-
ya Erdemli Sanayici ve İş Adamları 
Derneği (DERSİAD) Konya Şube 
Başkanı Musa Özkan, Selçuklu Sa-
nayici İşadamları Derneği (SELSİ-
AD) Başkanı İsmail Hakkı Kolat, 
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derne-
ği (TÜMSİAD) Konya Şube Başkanı 
Ahmet Serçe, Girişimci İşadamları 
Vakfı (GİV) Konya Şube Başkanı Fa-
tih Ceylan, Konya Müteahhitler Bir-
liği (KOMÜT) Başkanı Şaban Topal, 
Konya Tesisat İnşaat Malzemecileri 
Derneği (KONTİMDER) Başkanı Ah-
met Yasin Bilen, KONSİAD Konya 
Şube Başkanı Hasan Hüseyin Aydın 
Konya İş Dünyası adına biraraya ge-
lerek ortak basın açıklaması yaptı. 
Toplantıya İŞKUR İl Müdürü Em-
rah Keleş ve SGK İl Müdürü Murat 
Mustafa Yavuz da katıldı. Heyet adı-
na açıklamayı KTO Başkanı Selçuk 
Öztürk yaptı. İstihdam Seferberliği 
2019’un iş dünyasına, girişimcilere 
8 farklı teşvik sunduğunun bilgisini 
verdi. Bu teşviklerin tarihi destek-
ler olduğunu vurgulayan Öztürk, şu 
bilgilere yer verdi, “Birincisi; nisan 
ayı sonuna kadar sağlayacağınız her 
ilave istihdamın tam 3 ay boyunca 
ücretini, sigorta primlerini ve vergi-
sini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyun-
ca işverenin maliyeti sıfır. 2.021 TL 
ücret ve 1.113 TL sigorta ve vergiler 
olmak üzere 3.134 TL’yi devletimiz 
karşılamış olacak. İşveren cebinden 
sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşi-

mizi işe almış olacak. Devamındaki 
9 ay boyunca da devletimiz sigorta 
primlerini ve vergileri ödemeye de-
vam edecek. Yani aylık 1.113 TL’yi 
devletimiz karşılayacak. Biz işve-
renler olarak sadece çalıştırdığımız 
kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş 
alınacak kişi kadın, genç ve engelli 
ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış 
olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim 
sektöründe aylık 1.113 TL olan prim 
ve vergi teşviki 2.712 TL olarak veri-
lecek. Buradan iş dünyasına çağrıda 
bulunuyorum. Gelin bu tarihi teş-
vikten yararlanın. Böyle bir teşviki 
hayata geçirdiği için hükümetimize 
çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de; 
herhangi bir sebeple işinde sıkın-
tı yaşayan girişimcilerimiz için çok 
önemli bir destek getirildi. Böylece 
Devletimiz sıkıntılı günümüzde de 
yanımızda olduğunu bir kez daha 
gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde 
sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş 
ya da azalmışsa; çalışanlarının maaşı 
3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödene-
ği kapsamında İşsizlik Sigortası Fo-
nu’ndan ödeniyor. Yani burada dev-
letimiz işverene diyor ki, düzenini 
bozma, istihdamı koru.”

UMUDU HİÇ KAYBETMEDİK 
Teşvikler konusunda şirket sa-

hipleri ve yöneticileri kadar muhase-
becilere ve şirketlerin insan kaynak-
ları yöneticilerine de büyük görevler 
düştüğünü kaydeden Başkan Öztürk, 
bu kapsamda istihdam teşviklerinin 
iyi anlaşılması ve uygulanması konu-

sunda muhasebecilerden hassasiyet 
beklediklerini söyledi. Önümüzdeki 
günlerde istihdam teşvikleri ile ilgili 
bilgilendirme toplantılarının sürece-
ğini dile getiren Başkan Öztürk, “İli-
mizde her ay en çok ilave istihdam 
sağlayan üyelerimizi kutlayacağız. 
Bakın 2017’deki istihdam seferber-
liğinde kamu-özel sektör olarak el 
ele verdik ve Türkiye çapında 1,5 
milyon ilave istihdam sağladık. Ka-
mu-özel sektör el ele verdimi yapıl-
mayacak şey yoktur. Buradan tüm iş 
dünyamıza ve işverenlere de çağrıda 
bulunuyorum. Sizler vasıtasıyla ül-
kemiz ve şehrimizdeki her işverene 
sesleniyoruz; Türkiye’nin gücüne 
ve geleceğine güvenin. İstihdam 
Seferberliği 2019’a katılın, bu tarihi 
istihdam teşviklerinden faydalanın. 
En az bir işsiz vatandaşımızı işe ala-
rak, hem işinizi geliştirin, hem eko-
nominin büyümesine katkınız olsun, 
hem de Türkiye’nin ve Konya’nın 
geleceğine yatırım yaparak, kazanan 
siz olun. Dünün en çok kazananları, 
Türkiye’ye yatırım yapanlar, Türki-
ye’de istihdam sağlayanlar oldu. Ya-
rının en çok kazananları da, bugün 
Türkiye’ye yatırım yapanlar, insanı-
mıza istihdam sağlayanlar olacak. Bu 
topraklarda bereketi ve umudu hiç 
kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Be-
reketli ve umut dolu bir güne merha-
ba demek için, Burada iş var, Burada 
aş var, Burada gelecek var diyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

TİMAV’dan Taksim küstahlarına sert eleştiri

Konya iş dünyasının temsilcileri biraraya gelerek işadamlarına “İstihdam Seferberliği 2019’a katılın” çağrısında bulundu.

Ecevit Öksüz
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Gayrimenkulde güvenilir adres: Muwint Gayrimenkul
Muwint Gayrimenkul, alım-sa-

tım, kiralama ve gayrimenkul da-
nışmanlığı noktasında sektörün 
öncü isimlerinden oldu.

Sektörün güvenilir ve öncü 
isimlerinden Muwint Gayrimenkul, 
alım-satım, kiralama ve gayrimen-
kul danışmanlığı noktasında Kon-
ya’ya hizmet veriyor. Doğru yatırım 
ve doğru yatırımcıya yönlendiren 
Muwint Gayrimenkul, kısa sürede 
sektörün öncü firmalarından oldu. 

Firma sahibi Ramazan Çalış-
kan, inşaat sektöründe 30 yılı aşkın 
tecrübelerinin olduğunu, tecrübe-
lerini emlak sektöründe de değer-
lendireceklerini söyledi. 

Çalışkan, “Aslında inşaat sek-
töründe yeni değiliz. 30 yılı aşkın 
bir süredir sektörün içerisindeyiz. 
İnşaat demir işi ile başlayıp, yapsat 
hizmeti ile devam eden ismimiz 
bugün gayrimenkul sektöründe de 

devam ediyor. Oğlum Muhammet 
Çalışkan ile beraber yeni kurdu-
ğumuz Muwint Gayrimenkul ile 

tecrübelerimizi müşterilerimiz ile 
paylaşmayı amaçlıyoruz. Dürüst ve 
ilkeli bir duruş ile sizleri doğru ya-

tırım ve doğru yatırımcı ile buluş-
turuyoruz. Alım, satım, kiralama 
ve gayrimenkul danışmanlığı genel 
hizmetlerimiz. Aydoğdu Mahallesi, 
Kovanağzı Caddesi’ndeki ofisimiz 
ve 7/24 hizmet veren iletişim hattı-
mız ile tüm Konya’nın hizmetinde-
yiz. Ev, arsa, ofis, dükkan gibi her 
türlü gayrimenkulünüzü güvenilir 
alıcıyla buluşturuyoruz” dedi. 

Emlak sektörünün zor bir dö-
nemden geçtiğinin altını çizen 
Çalışkan, “Şu an inşaat ve emlak 
sektörü zor durumda. Bu dönem-
de alıcı ve satıcıların çok dikkatli 
olmaları gerekiyor. Bu anlamda gü-
venilir bir gayrimenkul danışmanı 
büyük önem taşıyor. Müşterileri-
miz araştırmadan, sormadan yer 
almasın-satmasın. Biz bu anlamda 
tüm hassasiyetleri baz alarak hiz-
met veriyoruz” diye konuştu. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

KTO Karatay Üniversitesi’nin 
Odyologlar Derneği,  Konuşma ve 
Ses Uzmanları Derneği ve Mono-
med Mühendislik Ve Sağlık Hizmet-
leri desteğiyle gerçekleştirdiği Od-
yoloji Sempozyumu, Konya Ticaret 
Odası Konferans Salonu’nda yapıldı. 
İki gün süren sempozyuma yurt dı-
şından da katılım gerçekleşti.

Sempozyumun açılış konuşma-
sını yapan KTO Karatay Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
“Temel hedefimiz üniversitemizin 
genel hedefleri ile uyumlu, teorik ve 
uygulama alanında çok iyi yetişmiş, 
ahlaki ve etik kurallara bağlı, mesle-
ki yeterliliği, özgüveni ve entelektüel 
birikimi olan odyologlar yetiştirmek-
tir” dedi. Sade Odyoloji alanın da 
eğitimi daha kaliteli hale getirmek 
amacıyla bölümün tüm ihtiyaçları-
nın karşılandığını, hasta kabulüne 
başlamak için de yoğun çalışmaları-
nın olacağını ifade etti. 

“Odyolojiyi, normal işitme ve 
denge fonksiyonları ile ilgilenen; 
bunun yanı sıra işitme ve denge 
bozukluklarının önlenmesine yöne-
lik çalışmalar yapan; kendi alanına 
özgü test yöntemleri ile işitme ve 

denge bozukluklarının değerlendi-
rilmesi ve tespit edilmesine yönelik 
uygulamaları içeren; belirlenen bo-
zukluğa bağlı olarak uygun cihaz se-
çimi ve uygulaması da dahil olmak 
üzere gerekli rehabilitatif yaklaşım-
ların gerçekleştirilmesini kapsayan 
bir bilim dalı” tanımlamasını yapan 
Dr. Öğretim Görevlisi Burak Öztürk 
Odyolojinin ülke genelinde yeni bir 
bölüm olduğunu söyledi. Öztürk, 
Odyolog mesleğini, “normal işitme 
ve denge fonksiyonları ile ilgilenen 
ayrıca işitme ve denge bozuklukları-
nı belirleyen, rehabilite eden ve bu 

rehabilitasyon sürecinin bir parçası 
olarak uygun cihazların (işitme ci-
hazları, koklearimplantlar vs.) seçi-
mini ve uygulamasını yapan meslek 
uzmanıdır” şeklinde tanımladı.

UYGULAMA  ÇALIŞMALARI 
SEMPOZYUMA RENK KATTI

Sempozyumun ikinci günün-
de Hacettepe Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Gonca Sennaroğ-
lu  konuşmasında odyologların çok 
fazla çalışmak gibi bir vizyonlarının 
olduğunu dile getirdi. Sennaroğ-
lu sempozyuma katılan öğrencileri 

“Meslek hayatına başladığınızda çok 
değişik vakalar  göreceksiniz ve kar-
şılaştığınız bu vakalar sizi çok şaşır-
tacak” şeklinde uyardı.

Kısa teorik bilgilerin verildiği 
sempozyuma uygulama ağırlıklı 
çalışmalar damgasını vurdu. Yurt 
dışından gelen Difraintrumentation 
Firması CEO su Olivier Dirix, Hede-
ra Biomedics Firması CEO’su Giulio  
Dehesh , Monomed Firması CEO’su 
Fatih Sekil  ve Dr. Emre Gürses’in 
uygulama çalışmalarına,   katılımcı 
öğrenciler tarafından yoğun ilgi gös-
terildi. n NAZİFE ARSLAN

Konuk: İstiklal Marşı’nı
gönlümüze yazdık

Armağan Koleji öğrencileri 
Sosyal Bilimler Lisesi’nde

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, 12 Mart Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Günü ve İstik-
lal Marşı’nın kabulünün 98. yıl dö-
nümü dolayısıyla yayınladığı me-
sajında, İstiklal Marşının önemine 
vurgu yaptı. Genel Başkan Recep 
Konuk, “Anadolu’da tüten son oca-
ğa, alınan son nefese kadar, istiklal 
elde edilinceye ve hürriyet kazanı-
lıncaya kadar mücadele azminin 
ifadesi ve Türk milletinin vatanı-
na ve hürriyetine göz dikenlerle 
mücadelede kararlılığının ilanıdır, 
İstiklal Marşı. İstiklal Marşının her 
harfi, her hecesi, her kelimesi, her 
satırı Çanakkale’de, Samsun’da, 
İnönü’de, Erzurum’da, Sivas’ta, 
Sakarya’da, Afyon’da, Kocate-
pe’de, Dumlupınar’da, İzmir’de 
kısaca tüm Anadolu’da yazılmıştır. 
İstiklal Marşı’nın yazanı Mehmet 
Akif, yazdıranı milletimizin bizatihi 
kendisidir. “ ifadelerini kullandı.

Başkan Konuk mesajını şöyle 
sürdürdü: “Alkış ve dualarla kabul 
edilen ve zafere inancı mısralarla 
ifade eden İstiklal Marşımızın ka-
bul edilmesinin üzerinden 98 yıl 
geçmiştir. Ancak geçen zaman, 
1921’de istiklal şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un millet hissiyatına 
tercüman olan mısralarında zik-
redilen ilkeler ve değerleri millet 
hissiyatında daha da kuvvetlendir-
miş, millet hayatında daha da pe-
kiştirmiştir. O mısralarda tüm un-
surlarıyla milletimizin tevhid ruhu, 
ortak yaşama iradesi, kederde ve 
kıvançta birlik olma kararlılığı var-
dır. O mısralarda zikredilen ilkeler 
ve değerler bugün de yol gösteri-
cidir, yarınlarda da millet hissiyatı-
nın ortak ifadesi olacak ve milleti-
mizin tarihi yürüyüşüne rehberlik 
edecektir.”

Dün, inancın zaferle taçlan-
dığını, bugün de içinden geçilen 
zorlu süreçlerin biteceğine inandı-
ğını dile getiren Konuk, “Biz millet 

olarak tayin ettiği istikameti İstiklal 
Marşı ile dosta düşmana ilan eden 
son sözünü de savaş meydanla-
rında bedel ödeye ödeye o istika-
metteki istiklal hedefine ulaşarak 
söylemiş bir milletiz. Yakın ve uzak 
geçmişte neyle perdelenirse per-
delensin istiklalini hedef alan her 
oyunu bozan milletimiz, yine ister 
darbe kisvesi, ister terör kisvesi is-
terse ekonomik kisve altında olsun 
istiklalimize ve istikbalimize yöne-
lik her saldırıyı bozguna uğratacak 
her kirli oyunu bozacaktır. İnancı-
mız o dur ki, sadece kağıtlara değil 
milletin gönlüne yazılan ve mille-
timizin gönlüne nakşeden İstiklal 
Marşımızın taşıdığı milli his, duygu 
ve değerler manzumesi ilelebet bu 
topraklarda ve milletimizin her fer-
dince yaşayacak ve yaşatılacaktır. 
Bu duygu ve düşüncelerle istiklal 
marşımızın kabulünün 98’inci yıl 
dönümünü kutluyor, bu vesileyle 
milletimizin ruh haline tercüman 
olup, istiklal ve istikbale inancımı-
zı mısralarla ifade eden ve o ruh 
ile heyecanı milletimizin gönlüne 
nakşederek tarihimizle ve birbiri-
mizle kopmaz bir bağ kuran milli 
şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u Türk 
milletinin hür yaşama iradesinin 
tesisi için canlarını feda eden aziz 
şehitlerimizi ve Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk’ü rahmet ve minnetle 
anıyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji Sosyal Bilgiler 
Öğretmeni Fatma Aydın, Halkla 
İlişkiler Sorumlusu Ayşe Nur Can-
bolat ve 6. sınıf öğrencileri Konya 
Türk Telekom Sosyal Bilimler Li-
sesi’ni ziyaret etti. Armağan Koleji 
Sosyal Bilgiler Öğretmeni Fatma 
Aydın, bu ziyaretin amacının öğ-
rencilerin hedeflerini belirlemele-
rini kolaylaştırmak olduğunu söy-
ledi. 

Konya Türk Telekom Lise-
si Okul Tanıtım Grubu 3. sınıf 
öğrencileri, okullarını Armağan 

Koleji öğrencilerine tanıttı. Tanı-
tım Grubu öğrencileri, Armağan 
Koleji öğrencilerine yaşadıkları 
deneyimlerden, neden bu okulda 
okuduklarından, ileride ne olmak 
istediklerinden, bahsetti. Armağan 
Koleji öğrencileri ise hem keyif al-
dılar hem de kendilerini sorgulama 
fırsatı buldular. Hedeflerine ulaş-
mada hangi aşamalardan geçme-
leri gerektiğini daha iyi pekiştiren 
öğrenciler, kendilerini gezdiren 
ekibe teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Doktorların haklarının iyileştirilmesi adına bazı somut adımların atıldığına işaret eden Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, yapılan düzenlemelerin beklentileri karşılamadığını ve yetersiz kaldığını ifade etti

‘Yapılan düzenlemeler
yetersiz kalıyor!’

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, 14 Mart Tıp Bayramı 
Haftası münasebetiyle bir basın top-
lantısı düzenledi. Basın toplantısına, 
Tıp Fakültesi Dekanları, Konya’daki 
kamu ve özel hastanelerin yöneti-
cileri, bu yılki programların gerçek-
leşmesi için sponsorluk desteğinde 
bulunan kurum ve kuruluşların 
yöneticileri ile odanın Onur, Denet-
leme, Merkez Konseyi ve Yönetim 
Kurullarının Üyeleri katıldı. 

‘14 MART TIP 
BAYRAMI’NIN 100. YILI’

14 Mart’ın aslında hüznün ve 
sıkıntıların zirve yaptığı günlerde 
ortaya çıkmış bir kutlama olduğu-
na dikkat çeken Konya Tabip Odası 
Başkanı Dr. Seyit Karaca, “Sonuna 
‘Bayram’ kelimesi ilave edildiği için 
farklı anlamlar yüklense de baş-
langıcı itibariyle 14 Mart aslında 
hüznün ve sıkıntıların zirve yaptığı 
günlerde ortaya çıkmış bir kutla-
madır” dedi. 14 Mart’ın neden Tıp 
Bayramı olarak kutlanıldığına ilişkin 
de bilgiler veren Dr. Seyit Karacak, 
Bundan tam 100 yıl önce, sürekli ve 
modern manada tıp eğitiminin 14 
Mart 1827’de Tıphane-i Amire’nin 
kurulması ile başladığı kabul edi-
lerek, ilk defa ülkemiz işgal altında 
iken 14 Mart 1919’da Tıp Bayramı 
olarak kutlanmıştır” diye konuştu. 
Konya Tabip Odası Başkanı Dr. Seyit 
Karaca 14 Mart Tıp Bayramın yoğun 
geçeceğine dikkat çekerek, hafta bo-
yunca sosyal, kültürel, bilgilendirici 
ve farkındalık uyandıran birçok et-
kinliğe, farklı kurum ve kuruluşlarla 
birlikte imza atacaklarını dile getirdi. 

‘ZORLUKLARI BARINDIRAN 
MESLEĞİMİZ VAR’

Mesleki zorluklarının eğitim 
dönemlerinde başladığını ve sonra-

sında artarak devam ettiğini ifade 
eden Konya Tabip Odası Başkanı 
Dr. Seyit Karaca, “Ekip çalışması 
yapmak işimizin ayrılmaz bir parça-
sı. Yaptığımız fedakârlıklar içerisin-
de ailemiz en başta gelmek üzere 
hep kendimizden bir şeyler veriyo-
ruz. Buna rağmen insana hizmet 
etmenin hazzı ile görevimizi en iyi 
şekilde yapmamız gerektiğinin de 
bilincindeyiz. Eksiğimiz de olabilir 
zaman zaman, ama unutmayın biz 
de insanız. Eğitimini tamamlayan 
meslektaşlarımızın önünde iler-
leyebilecekleri bir kaç yol var. Bir 
tanesi akademik dünyada hem he-
kimlik, hem bilim insanlığı yapmak 
üzere bir tercihte bulunmak. Eği-
tim-öğretim kademelerindeki mes-
lektaşlarımızın performans kaygısı 
yaşamayacakları bir ücret düzenle-
mesi ile zihin olarak rahatlatılmalı-
dır. Eğitimin niteliğinin düştüğüne 
dair kanaatleri düzeltmenin belli 

başlı yolu budur” ifadelerini kulan-
dı. Yıpranma payı ve emekli maa-
şı düzeltilmesi konularında atılan 
adımları takdir toplandığına ancak 
beklentileri karşılamadığına dikkat 
çeken Karaca, “Her alanda malp-
raktis konusu yeniden ele alınmalı, 
zorunlu sigorta ve hukuki sorunla-
rın tüketici mahkemelerinde değil 
de, özel ihtisas mahkemelerinde 
çözüleceği ve hekimlerin madden 
ve manen mağdur edilmeyeceği bir 
sistemin kurgulanması gerekmek-
tedir. Nitelikli hekim ancak riskli 
vakaların daha çok ele alınması ile 
yetişir. Ancak günümüzde gerek 
şiddet, gerekse de hukuki boyutta 
ortaya çıkan “kazananı zenginleşti-
rici” nitelikteki tazminatlardan kor-
kan meslektaşlarımız kendisini “de-
fansif tıp anlayışına” kaptırmakta, 
hastayı sevk ederek sorumluluktan 
kurtulma gibi bir anlayışı giderek 
benimsemektedir. Tıpta Uzman-

lık Sınavları incelendiği zaman bu 
konunun tezahürü net bir biçimde 
görülmektedir. Tercih edilen bran-
şlar ve puan piramidi son yıllarda 
neredeyse tam tersine dönmüştür. 
Hal böyle olursa, bu zamana kadar 
adını andığımız duayen hocalarımız 
gibi isminden söz edeceğimiz he-
kimler zor yetişecektir. Yıpranma 
payı ve emekli maaşı düzeltilmesi 
konularında atılan adımları takdir 
ve meslektaşlarımız adına teşekkür 
etmekle birlikte, maalesef beklenti-
leri karşılamak konusunda yapılan 
düzenlemelerin yetersiz kaldığını 
ifade etmek istiyorum. Eşitlik ilke-
sine aykırı durumlar doğmuştur 
ve düzeltilmelidir. Her şeye rağ-
men, fedakarca görevlerini yerine 
getiren tüm meslektaşlarımızın ve 
sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı 
Haftalarını kutluyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KTO Karatay nitelikli odyologlar yetiştirecek
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Karatay, 22. Emekli Konağı’nı hizmete açtı
Ali Ulvi Kurucu Caddesi üzerin-

de yapımı tamamlanan Keçeciler 
Emekli Konağı ve Muhtar Evinin 
açılışı gerçekleştirildi. Karatay Be-
lediyesi tarafından ilçeye kazandırı-
lan 22.Emekli Konağının ve Muh-
tar Evinin sosyal donatı kısmında 
kauçuk tabanlı çocuk oyun alanı, 
yürüme yolları ve yeşil alanlar yer 
alıyor. 

Keçeciler Emekli Konağı’nın 
açılışına AK Parti Konya Milletve-
kili Ahmet Sorgun, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, AK 
Parti Karatay İlçe Teşkilatı Başkanı 
Mehmet Genç, AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca, Karatay Belediyesi Meclis Üye-
leri, AK Parti Karatay Belediyesi 
Meclis Üyesi Adayları, Muhtarlar 
ve Emekliler katıldı.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli Emekli Konaklarının 
sosyal belediyeciliğin güzel bir ör-
neği olduğunu dile getirdi. Başkan 
Mehmet Hançerli, Karatay’a 22 

Emekli Konağı kazandırdıklarını 
vurgulayarak, “Konaklarımızda 
emeklilerimiz sosyalleşme imkanı 
buluyor. Saat başı yapılan ücretsiz 
çay servislerimiz eşliğinde sohbet 
etme imkanı bulan emeklilerimiz 
düzenlediğimiz şehir içi ve şehir 
dışı gezilerimizle yeni yerler gör-
me imkanı sağlıyor. Konaklarımız-
da düzenli olarak emeklilerimizin 
sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor” 

dedi. 
 Başkan Hançerli, Karatay’a 

toplam 21 sağlık merkezi kazandı-
rılarak İl Sağlık Müdürlüğüne dev-
rettiklerini belirterek; Karatay’da 
sağlık ocağı ihtiyacı kalmadığını 
vurguladı. Başkan Hançerli, 2004 
yılından bu yana Hazreti Mev-
lana’nın diyarı Karatay’a hizmet 
etme şerefine nail oldukları için 
büyük memnuniyet duyduklarını 

belirtti. AK Parti Karatay Belediye 
Başkanı Adayı Hasan Kılca’nın 22 
yıllık bir belediyecilik tecrübesine 
sahip olduğunu belirten Başkan 
Hançerli, Karataylılardan kendisine 
verilen desteğin Hasan Kılca için de 
artarak sürmesini istedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, Başkan Hançerli’ye 
3 dönemdir Karatay’a gerçekleş-
tirdiği büyük hizmetler için teşek-

kür ederek; 22. Emekli Konağının 
Karatay’a hayırlı olmasını temenni 
etti. 

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kanı Adayı Hasan Kılca ise, Kara-
tay’ın belediye hizmetlerinde çok 
büyük atılımlar gerçekleştirdiği 
belirterek; hizmet çıtasını daha da 
yukarılara taşımak için çalışacak-
larını vurguladı. AK Parti Karatay 
Belediye Başkanı Adayı Hasan 

Kılca, büyük yatırım ve hizmet-
leri Karatay’a kazandıran Başkan 
Hançerli’ye teşekkür etti. Ak Parti 
Karatay Belediye Başkanı Adayı 
Hasan Kılca Karatay’a kazandırılan 
22. Emekli Konağı olan Keçeciler 
Emekli Konağı’nın hayırlı olmasını 
temenni etti.

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Karatay’ın son 15 
yılda büyük bir gelişim içerisin-
de olduğunu belirterek; Başkan 
Hançerli’ye teşekkür etti. AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
AK Parti Karatay Belediye Başka-
nı Adayı Hasan Kılca’nın, Başkan 
Hançerli’den alacağı bayrağı daha 
yukarılara taşımak için çalışacağı-
nı vurguladı. Başkan Hançerli’ye 
AK Parti Karatay Belediye Başkanı 
Adayı Hasan Kılca’ya olan deste-
ğinden dolayı teşekkür eden AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, 22. Emekli Konağının Ka-
ratay’a ve Konya’ya hayırlı olmasını 
temenni etti. n HABER MERKEZİ

Selçuklu’nun geleceği
için İYİ’ye yol açın

İYİ Parti Selçuklu Belediye Baş-
kan Adayı Muammer Çağlayan, İYİ 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Meh-
met Üçgül, meclis üyeleri ve be-
raberlerindeki heyet vatandaşlarla 
kucaklaşarak istişarelerde bulun-
du. Kayseri Tomarza Culha Köyü 
Yardımlaşma ve Dayanışma Der-
neği’nin açılışına katılan İYİ Parti 
Selçuklu İlçe Yönetimi derneğin 
hayırlara vesile olmasını temenni 
etti.Derneğin açılış konuşmasında 
“Avşarlar tarihte çok az bir millete 
sahip olacak kadar devlet kurmuş-
ladır” vurgusu yapan İYİ Parti Sel-
çuklu İlçe Başkanı Mehmet Üçgül, 
“Cumhurbaşkanlığı’nın forsunda 
16 tane yıldız vardır. Bu yıldızların 
her birisi bir devleti temsil eder. Av-
şarların kurduğu devletler bunların 
en az 10 tanesidir. Ne kadar gurur 
duysanız azdır. Sayın başkanımı-
zın bahsettiği gibi 9 oğuzun Yıldız 
Han Bey’in oğlu Avşar Bey’in to-
runlarısınız. O olsaydı şimdi sizlere 

şahbazlarım, yiğitlerim, avşarlarım 
diye bahsederdi. Değerli hemşeri-
lerim avşarların tarihte taraf tutuğu 
yerler denge değişip tarihten silin-
miştir. Bu derneğinde avşar kar-
deşlerimizin toplanıp hayırlı işlere 
imza attığı bir yer olmasını temen-
ni ediyorum” şeklinde konuştu.
Derneğin hayırlara vesile olmasını 
temenni ederek konuşmasına baş-
layan İYİ Parti Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Muammer Çağlayan, 
“Bede sizin kadar Kayseri’liyim. 
Kayseri’li dostlarımı gördüm, mutlu 
oldum. Değerli arkadaşlar bu gün 
açılışında bulunduğumuz derneğin 
hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
Kayseri’li kardeşlerimin bu derne-
ğin çatısı altında çok değerli işlere 
imza atacağına inanıyorum. Dost-
luk, sevgi, kardeşlik bağlarıyla bir 
olup, diri olup, bir bütün olarak yo-
lumuza devam edelim” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Akören Eğitim Platformu, 
Mustafa Çetin Ortaokulu ile Şehit 
Halis Özcengiz İmam Hatip Orta-
okulu’nun başarılı öğrencileri ile 
hayırseverleri ödüllendirdi. Akören 
Eğitim Platformu, Mustafa Çetin 
Ortaokulu ile Şehit Halis Özcengiz 
İmam Hatip Ortaokulu’nun başarı-
lı öğrencilerini teşekkür plaketiyle 
ödüllendirdi.

Konya Valiliği Toplantı Salo-
nu’nda gerçekleştirilen ödül töre-
ninde bir konuşma yapan Konya 
Vali Yardımcısı Mehmet Aydın, 
“Ben her zaman önce eğitim, son-
ra yine eğitim ve sonra da yine 
eğitim demişimdir” diyerek Akö-
ren’in problemlerine çözüm bul-
mak için gayret edeceğini söyledi. 
Akören Eğitim Platformu Sözcüsü 
Muzaffer Tulukcu da, yeni okul 
binasının fiziki eksiklerinin gide-
rildiğini ve sona yaklaştıklarını 
belirterek “Şimdi de Akören’de 
okuyan öğrencilerin başarılı olma-
larını hedefliyoruz. Öğrencilerin 
rekabetinden yıldızların çıkacağını 
inanıyoruz. Bu konuda eğitim ca-
miasıyla birlikte hareket ediyoruz. 
Her konuda olduğu gibi eğitim 
meselesinde de hemşehrilerimi-

zin birlik ve beraberlik içerisinde 
olacağına inanıyoruz” dedi. Tuluk-
cu, birlikten kuvvet doğara örnek 
olarak yeşil-beyazlı İdmanyurdu 
ile siyah-beyazlı Konyaspor’un 
birleşmesini gösterdi. Daha sonra 
Mustafa Çetin Ortaokulu ile Şehit 
Halis Özcengiz İmam Hatip Ortao-
kulu’nun başarılı sekiz öğrencisine 
teşekkür plaketi takdim edildi. Bu 
arada Akören’de eğitime maddi ve 
manevi katkı yapan hayırseverler 
de teşekkür plaketiyle ödüllendi-
rildiler.

Ödül törenine Konya Vali Yar-
dımcısı Mehmet Aydın, Akören 
İlçe Kaymakamı İhsan Maskar, 
Akören İlçe Belediye Başkanı Ek-
rem Tulukcu, Konya İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Erkan Yakışır, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet 
Baştürk, S.Ü Eski Rektörü Prof. Dr. 
Abdurrahman Kutlu, Akören Eği-
tim Platformu Sözcüsü Muzaffer 
Tulukcu, Eski Konya İller Bankası 
Bölge Müdürü Adem Kılıçarslan, 
Akören Belediye Başkan Adayı 
İsmail Arslan, AK Parti ve MHP 
Akören ilçe başkanları ile 44 kişi-
den oluşan eğitimciler ve öğrenci-
ler katıldı. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından Tepekent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Tepekent Ticaret 
Merkezi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ında katıldığı törenle açıldı

Tepekent Ticaret 
Merkezi’ne kavuştu

Selçuklu da yoğun hafta sonu 
mesaisi Tepekent Ticaret Merkezi 
açılışı ve mahalle ziyaretleriyle de-
vam etti. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
yanı sıra MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çıpan ve teşkilat üyelerinin 
de yer aldığı Sızma, Başarakavak 
ve Tepekent Mahalle ziyaretlerinde 
vatandaşlardan 31 Mart Yerel Se-
çimlerinde Cumhur İttifakı için tam 
destek istendi.    

Programa AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, 
AK Parti Konya İl Gençlik Kolları 
Başkanı Ahmet Murat Koru, Meclis 
Üyesi Adayları, Selçuklu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, 
Ak Parti Selçuklu Gençlik Kolları 
Başkanı Osman Şahin, Mahalle Baş-
kanları, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve 
vatandaşlar katıldı. 

‘31 MART’TA CUMHUR 
İTTİFAKIYLA BİRLİKTE YENİ BİR 

ZAFER ELDE EDECEĞİZ’
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Tepekent’e önemli hizmetler ka-
zandırıldığını ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,”Bütün bu hizmetlerin kazan-
dırmasında 9 yıl boyunca Selçuk-
lu’ya hizmet eden Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’ın büyük emekleri var. Hem 
ilçemize hem de Konya’mıza değer 
katacak büyük işler ve hizmetler 
üretti. İnşallah önümüzdeki süreçte 
çok daha büyük işleri Başkanımızla 
birlikte yapmak bize nasip olacak. 
Başkanımıza bu güzel günde bizim-
le birlikte oldukları ve bu zamana 
kadar Selçuklu Belediye Başkanı 
olarak ilçemize kazandırdıkları hiz-
metler için  teşekkür ediyoruz” dedi.  

31 Mart Yerel Seçimlerinde Te-
pekent halkından Cumhur İttifakı 
için tam destek isteyen Başkan Pek-
yatırmacı,” 31 Mart bir beka mese-
lesi. 31 Martta her ne kadar yerel-
de belediye başkanlarını ve Meclis 
Üyelerini seçecek olsak da aslında 
ülkemizin istikrarı için, hükümeti-
mizin daha güçlü bir şekilde yoluna 
devam edebilmesi ve Meclisimizin 
de daha güçlü bir şekilde çalışabil-
mesi için milletimizin eline bir fırsat 
daha geçiyor. Bu fırsatı en iyi şekilde 

değerlendirmemiz gerekiyor. İn-
şallah 31 Martta Konya’mızda  Bü-
yükşehir Belediyemizle birlikte 31 
İlçemizi Cumhur İttifakı adaylarıyla 
birlikte ve büyük bir oy oranıyla za-
fer elde edeceğiz. Konya’dan elde 
edeceğimiz sonuç hükümetimizin 
ve meclisimizin gücüne güç kata-
cak. Bu noktada sizlerden güçlü bir 
destek istiyoruz. Bu zamana kadar 
Tepekent bize her zaman en güçlü 
desteği verdi. Bundan sonra da bu 
güçlü desteğin süreceğinden şüphe-
miz yok” ifadelerini kullandı.     

‘5 YIL DAHA SİZLERE HİZMET 
ETMEK İÇİN YETKİ İSTİYORUZ’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay Tepe-
kent’in desteğini her zaman yanla-
rında hissettiklerine vurgu yaparak, 
“Tepeköy’ün Tepekent olarak de-
ğişen ismi sadece isim olarak değil 

olanak olarak da değişti. Buraya 
çok sık geldik ve her gelişimizde de 
bir hizmetle geldik. Sizler de bize 
destek oldunuz bağrınıza bastınız. 
Bizden sonra da Ahmet Başkanım-
la hizmetler devam ediyor Allah’ın 
izniyle. Kendisiyle Selçuklu’da 9 yıl 
birlikte çalıştık ve hala çalışmaya 
devam ediyoruz. Hep birlikte daha 
güçlüyüz ve inşallah önümüzdeki 
beş yılda daha çok hizmet edeceğiz. 
Sizlerden bir ricamız var bu seçim 
her şeyden daha önemli çünkü bir 
beka seçimi. Tepekent’ten her se-
çimde yükselen bir grafikle destek 
aldık. Bu seçimde daha güçlü bir 
destek bekliyoruz. Buralardan aldı-
ğımız destekler hizmet ederken bizi 
teşvik ediyor gücümüze güç katıyor. 
Selçuklu Belediye Başkanı iken te-
melini attığımız yerlerin kurdelesini 
Büyükşehir Başkanı olarak açmak 

bizim için büyük bir mutluluk. Be-
lediye seçimlerinde beş yılın mu-
hasebesi hem de gelecek için yetki-
lendirme var. Biz geçmiş beş yılda 
aldığımız oyların hakkını vermek için 
gece gündüz çalıştık şimdi bir beş yıl 
daha yetki istiyoruz. Verdiğiniz her 
oy sadece bize değil Cumhurbaşka-
nımıza olan bir destek. Daha güçlü 
ve büyük bir Türkiye’ye ihtiyacımız 
var. Geleceğin Türkiye’sine inşa 
etmek için güçlü bir desteğe ihti-
yacımız var yeni hizmetler yapabil-
mek için bu seçimin sonucu önemli. 
Bugüne kadar verdiğiniz destekten 
dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden 
31 Mart akşamında vereceğiniz des-
tek için teşekkür ediyorum tesisimi-
zin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. 

‘SELÇUKLU VE KONYA’MIZ GÜZEL 
HİZMETLER KAZANACAK’

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer de, 31 Mart 
seçimlerine değinerek, “İçinde bu-
lunduğumuz coğrafya ve içinde bu-
lunduğumuz zaman dilimi buradaki 
bütün seçimler ve yaşanan her türlü 
toplumsal olayın bir beka meselesi 
olduğunu gösterdi. Bu nedenle biz-
ler Cumhur İttifakı’nın adaylarıyla 
birlikte 31 Mart’ta sizlerin güçlü 
desteği ile yeni bir zafer daha kazan-
mak istiyoruz” dedi. 

‘31 MART SELÇUKLU’DA ZAFERE 
ATILAN BİR İMZA OLACAK’

Milliyetçi Hareket Partisi Sel-
çuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan da 
“Cumhur İttifakı tabanı aynı mil-
liyetçi ve muhafazakar iki partinin 
seçim ittifakı olarak hayat bulmuş-
tur ve olağandır. Tepekent’li hem-
şehrilerimden Cumhur İttifakımızın 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Uğur İbrahim Altay Beyefendiye ve 
Selçuklu Belediye Başkan Adayımız 
Ahmet Pekyatırmacı beyefendiye 
oylarınızı ve desteklerinizi istiyo-
rum. 31 Mart Selçuklumuzda zafe-
re atılan bir imza olacaktır. 31 Mart 
birliğin, beraberliğin belediyede de 
birlikte yönetme ittifakı olacaktır. 
Şimdiden her birinize destekleriniz, 
dualarınız ve çalışmalarınız için çok 
teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime 
emanet ediyorum” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Akören’in başarılı 
öğrencileri ödüllendirildi
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Aksaray’da ana sınıfı öğretmeni 
B.E. (41), evinde, tartıştığı kaporta 
ustası arkadaşı Arif B.’yi (40) omu-
zundan bıçaklayıp, rehin aldı. Polis, 
itfaiye merdiveniyle mutfak balko-
nundan girdiği evde, rehineyi bı-
rakmaya ikna olmayan kadını, biber 
gazıyla etkisiz hale getirip, Arif B.’yi 
kurtardı.

Olay, Küçük Bölcek Mahallesi 
Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi’n-
deki apartmanın 4’üncü katındaki 
dairede meydana geldi. Apartman 
sakinleri, bir okulda ana öğretmeni 
olarak görev yapan B.E.’nin evinden 
gelen sesler üzerine, polisi aradı. 
B.E.’nin kapıyı açmaması üzeri-
ne polis, itfaiye ekiplerinden yardım 
istedi. Polis, itfaiye merdiveniyle 

balkona çıkıp, açık olan kapıdan eve 
girdi. B.E.’yi omuzundan bıçakla-
dığı Arif B.’yi elindeki bıçakla rehin 
aldığını gördü. Bir süre B.E.’yi ikna 
etmeye çalışan polis, sonuç alama-
yınca öğretmeni biber gazı sıkarak, 
etkisiz hale getirdi. Kurtarılan Arif 
B., ambulansla Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, 
tedavi altına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra sağlık 
kontrolünden geçirilen B.E., gazete-
cilere, ‘’Ben bıçaklamadım. O bana 
bıçak çekti. Yalan söylüyor. O evime 
zorla girdi. Gerçekten inanın bana’’ 
dedi. Psikolojik rahatsızlığı bulun-
duğu ileri sürülen B.E., tedavi için 
Konya’ya gönderildi. Soruşturma 
sürüyor. n DHA

Bulunan yaralı şahin 
koruma altına alındı

Ilgın’da okullarda 
trafik eğitimi veriliyor

Konya’da, doğada yaralı halde 
bulunan şahin koruma altına alın-
dı. Alınan bilgiye göre, Çumra’nın 
Gökhüyük Mahallesi’nde bir va-
tandaş tarafından yaralı halde bir 
şahinin bulunduğu ihbarı üzerine 
harekete geçen Doğa Koruma ve 

Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
ekipleri, belirtilen adrese geldi. 
Ekipler, yaralı şahini Karatay Hay-
vanat Bahçesi Veteriner Hekimliği-
ne götürdü. Yaralı şahinin tedavisi 
sonrasında yeniden doğal yaşam 
alanına bırakılacağı belirtildi. n AA

Ilgın İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Trafik Büro Amirliği ekiplerince, il-
çedeki ilkokullarda öğrencilere tra-
fik eğitimi veriliyor. İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli trafik polisi 
Zülkifil Özer, eğitimle ilgili yaptığı 
açıklamada, trafik eğitiminin ilko-
kul düzeyinde verilmesiyle bilinçli 
bir neslin yetiştiğini söyledi. Trafik 
kuralları, ışıkları, yaya üst geçit ve 

karşıdan karşıya geçişlerde neler 
yapılması gerektiği konuların-
da eğitimler verdiklerini aktaran 
Özer, eğitime diğer okullarda da 
devam edeceklerini ve tüm okul-
larda eğitim verileceğini sözlerine 
ekledi. Eğitimin ardından öğrenci-
lere trafik levhalarını gösteren eti-
ket ve broşürler dağıtıldı.
n AA

Kız arkadaşının terk ettiği iddia edilen bir kişi çıktığı 7 katlı apartmanın çatısında intihar girişiminde bulundu. 
45 dakikalık bir uğraştan sonra ikna edilip aşağı indirilen şahıs öfkeli kalabalığın tepkisiyle karşılaştı

Arkadaşı terk edince
intihara kalkıştı

Konya’da sevgilisi köpeğini ala-
rak terk edildiği iddia edilen bir kişi 
intihar girişiminde bulundu. Çıktığı 
7 katlı apartmanın çatısından aşağı-
ya kiremitler fırlatan şahıs ikna edi-
lip aşağı indirilince öfkeli kalabalığın 
tepkisiyle karşılaştı. 

İddiaya göre, Alican A. (24) sev-
gilisi köpeğini alarak kendisini terk 
edince jiletle vücuduna zarar verdi. 
Ambulansla Konya Numune Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alınan şahıs, tedavisi tamamlanınca 
hastaneden ayrılarak yolun karşı-
sındaki 7 katlı apartmanın çatısına 
çıktı. Şahsı çatıda görenlerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çev-
rede güvenlik önlemi alırken, itfaiye 
de hava yastığı açtı. Polislerin ikna 
etme çalışmaları sürerken şahıs ça-
tıdaki kiremitleri aşağıya fırlattı. Ki-
remitin isabet ettiği bir otomobilin 
kaportasında hasar oluştu. 

Yaklaşık 45 dakika sonunda 
polis şahsı ikna ederek intihar giri-
şiminde vazgeçirdi. Apartmandan 
çıkışı sırasında attığı kiremitin zarar 
verdiği otomobil sahibi ve çevrede 
toplanan öfkeli kalabalık şahsa tepki 
gösterdi. Polisin koşarak uzaklaştır-
dığı şahıs ambulansla tedavi edil-
mek üzere Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesine götürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Kadın öğretmen, arkadaşını bıçaklayıp rehin aldı
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Oltasını kapan su kanallarına koştuYeşil için griye boyandılar
Seydişehir ilçesinde Suğla Gö-

lü’nü besleyen kanallıların su ile 
dolması, en çok olta balıkçılarını 
sevindirdi. Havaların ısınması üze-
rine boş zamanını değerlendirmek 
isteyen olta balıkçıları, ailesi veya 
arkadaşları ile Gölyüzü’nden Suğ-
la’ya akan kanalı doldurdu. Seydi-
şehir’de hava sıcaklıklarının 20 de-
receye ulaşmasını değerlendiren 
onlarca amatör balıkçı, oltalarını 
kanala atarak, hem balık tutmaya 
çalıştı hem de piknik yaptı. Gün 
boyu kanalda balık tutan amatör 
balıkçılar, gazetecilere yaptıkları 
açıklamada, “Toros Dağları’nda 
karların erimeye başlaması ile 
kanallarda su seviyesi 2-3 metre 
yükseldi. Havanın iyileşmesi ile 
boş zamanımızı değerlendiriyoruz. 
Hem piknik yapıyoruz hem de ba-
lık tutuyoruz. Genellikle Çin çapağı 
ve çok az dişli balık çıkıyor. Maksat 
kafa dinlemek.” dediler. n AA

Aksaray’da yeşil alanın artı-
rılması ve betonlaşmaya karşı bir 
etkinlik organize eden Aksaray 
Sağlıklı Toplum ve Çevre Derneği, 
3 kadın mankeni, kıyafetlerini ve 
vücutlarını griye boyayarak hare-
ketsiz bir şekilde alışveriş merke-
zinde sergiledi. Hareketsiz şekilde 
durarak ilginç bir görüntü oluş-
turan gri kadınlar vatandaşın ilgi 
odağı oldu. Vatandaşlar gri renkli 
kadınlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Aksaray Sağlıklı Toplum ve Çev-
re Derneği Yönetim Kurulu Üye-
si Nurettin Kılıç (26), Aksaray’ın 
‘Yeşil Aksaray’ olarak bilindiğini, 
ancak son yıllarda yeşile dair bir-
çok şeyin kalmadığını belirterek, 
betonlaşmaya karşı farkındalık 
oluşturmak amacıyla bu etkinli-
ği düzenlediklerini söyledi. Kılıç, 
“Amacımız Aksaray’daki yeşil ala-
nı çoğaltmak, sağlıklı bir toplum 
oluşturmak için böyle farkındalık 

etkinliği yaptık. Mankenlerimize 
özellikle gri renk seçtik ki beton-
laşan Aksarayımızı yeşile tam zıt 
olsun diye. İnşallah Aksaray’daki 
yeşil alanları fazlasıyla çoğaltaca-
ğız. Sağlıklı bir toplum oluşturma-
ya çalışacağız” dedi.
n İHA
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‘Hedefimiz Beyşehir’e en iyi hizmeti sunmak’
AK Parti Konya Milletvekili Gü-

lay Samancı, Beyşehir ilçesinde dü-
zenlenen yerel seçim çalışmalarına 
katılarak ilçede yaşayan Göynemli-
ler’le buluştu. Milletvekili Saman-
cı, 31 Mart’ta yapılacak seçimde 
Cumhur ittifakının Beyşehir Bele-
diye Başkan adayı Üzeyir Yaşar’a 
destek istedi.

Samancı, yaptığı konuşmada, 
“Göynemsiz siyaset olmaz, Göy-
nemli olmadan alınan kararlar ak-
sak, Göynem’siz istişareler eksik 
kalıyor. Biz siyasette Göynem ola-
rak bir gücüz, sosyal hayatta Göy-
nem bir güçtür. Ama ilk önce bu-
nun kendimiz farkına varmalıyız. O 
farkındalığı bu dönem şu anda gö-
rüldüğü üzere yaşıyoruz. Bundan 
sonra da gencimizle, yaşlımızla, 
kadınımızla, çocuğumuzla o gücü 
her daim devam ettireceğiz, bunun 

bilincindeyiz.” dedi. 
Yerel seçimlere artık çok az bir 

zamanın kaldığına dikkati çeken 
Samancı, bu seçimde önceliklerinin 
Beyşehir’le birlikte aynı zamanda 
Derebucak ve Göynem olduğu-
na vurgu yaptı. “Çünkü burası bir 

çanak, birbirinden ayırabilmemiz 
mümkün değil.” diyen Samancı, 
“Cumhur İttifakı adayımızın arka-
sında dimdik duruyoruz. Onu bu 
süreçte, bu kutlu yolculukta yalnız 
bırakmadık ve bırakmayacağız. İşte 
hepimiz birlikteyiz. Bu beraberliği-

miz, kardeşliğimiz, dayanışmamız 
her daim sürecek.” ifadelerini kul-
landı.

Cumhur İttifakı Beyşehir Bele-
diye Başkan adayı Üzeyir Yaşar da 
genç bir aday olarak gençliğinin 
verdiği enerjiyi en iyi şekilde kul-

lanarak Beyşehir’e yeni dönemde 
hizmet etmenin gayreti içerisinde 
olacağını dile getirerek, şunları kay-
detti: “Milletvekilimizin tecrübesi, 
büyükşehir belediye başkanımızın 
ve hükümetimizin desteğiyle Bey-
şehir’e en iyi şekilde nasıl hizmet 

edebilirizin derdi içerisindeyiz. İn-
şallah bunu başaracağız. Adaylık 
sürecinde yaptığımız istişareler 
sonucunda hep birlikte seçim be-
yannamemizi oluşturduk. Bu be-
yannamenin hazırlanmasında çok 
ciddi katkılar sunan herkese te-
şekkür ediyorum. Yeni dönemde, 
inşallah yeni bir vizyon, yeni bir 
anlayış, kardeşlik, birlik ve beraber-
lik içerisinde Beyşehir Belediyesi 
ile Beyşehir’i bütünleştirme hare-
ketini inşallah bu genç evladınız 
ilçeye kazandırmış olacak. Bizler 
hep birlikte gönül belediyeciliğini 
layıkıyla yerine getireceğiz. Herkesi 
kucaklayacak, ötekileştirmeyecek, 
ayrıştırmayacağız. Hepimiz birlik, 
beraberlik içerisinde yöneteceğimiz 
bir belediyecilik anlayışını ilçemiz-
de oluşturacağız.”
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Seydişehir Belediyesi tarafından 
başlatılan proje ile sokak hayvanları 
daha sağlıklı mekanlara kavuşacak. 
Başkan Tutal, ilçede bulunan sokak 
hayvanları ile ilgili olarak ihtiyaç du-
yulan hayvan barınağının çalışmala-
rının devam ettiğini belirtti. Sokak 
hayvanlarının rahat yaşamalarını 
ve en iyi şekilde korunmalarını sağ-
lamak için hayvan barınağı yapım 
çalışmalarının yapımı devam ettiği-
ni söyleyen Tutal, sokak hayvanları 
mağduriyetlerinin önlenmesini sağ-
lamak amacıyla Konya Büyükşehir 

Belediyemiz ile birlikte yer tahsisini 
tamamladık. Başıboş hayvanlar ile 
ilgili çalışmaların daha verimli bir 
hale getirilmesi amacı ile hazırlamış 
olduğumuz hayvan barınağı proje-
mizin çalışmaları devam ediyor. Ya-
pılacak olan hayvan barınağımızda 
klinik binası, yemek hazırlama bölü-
mü, karantina bölümü, açık gezinti 
alanlarımız olacak. Ayrıca vatan-
daşlarımız yapacağımız bu modern 
barınak sayesinde sokak hayvanları 
ile yaşadığı büyük problemden kur-
tulmuş olacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ezana saygısızlık
kabul edilemez!’

Diyanet-Sen Konya Şube Baş-
kanı Ali Koç, Memur-Sen Konya 
İl Başkanlığında düzenlediği basın 
toplantısında, Taksim’de ezana 
karşı büyük saygısızlık yapıldığını, 
bu saygısızlığın kabul edilemez 
olduğunu söyledi. Okunan ezana 
ıslık ve sloganlarla yapılan saygı-
sızlığın ülke insanına ve tüm dün-
ya Müslümanlarına yapıldığını ak-
taran Koç, şunları kaydetti: “Halkı 
provoke etme amaçlı bu protes-
toyu gerçekleştirenler derhal bü-
yük çoğunluğu Müslüman olan 
Türkiye halkından ve tüm dünya 
Müslümanlarından özür dilemeli, 
haklarında halkı kin ve düşman-
lığa sevk etmekten gerekli yasal 
işlemler başlatılmalıdır. Ezanımıza 
yapılan bu saygısızlığa seyirci kal-
mayacağız. İslami değerlerimize 

saldırı halinde olan, insanlar ara-
sında kin ve düşmanlığı alenen 
tahrik etme ve kamu barışını boz-
ma amacıyla yapılan bu protesto-
yu inanç özgürlüğü çerçevesinde 
değerlendirmemiz mümkün değil-
dir.” Koç, Türkiye’nin her dinden, 
inançtan insanların yaşadığı geniş 
bir mozaik olduğunu vurgulaya-
rak, “Saygı ve kardeşlik düsturuyla 
hareket ederken, toplumu kutup-
laşmaya götüren bu tür girişimler, 
özellikle son zamanlarda İslam ve 
Müslümanlar üzerine oynanan 
oyunları da göz önünde bulundur-
duğumuzda, maalesef bu olayın 
tamamen bilinçli ve kurgulanmış 
bir durum olduğunu düşünüyor, 
bu olayı kesinlikle sonuna kadar 
takip edeceğimizin bilinmesini isti-
yoruz.” diye konuştu. n AA

Elektrik açma-kapama 
bedelinin iadesini kazandı

Ermenek’e bağlı Seyrah Mahal-
lesi’nde oturan Zekeriya Başar’ın 
evine, otomatik ödeme talimatın-
da bulunan elektrik faturası geçen 
yılın Mayıs ve Ağustos ayların-
da ödenmediği gerekçesiyle elektrik 
dağıtım firmasınca bir süre enerji 
verilmedi. Başar, faturayı ödedikten 
sonra evine elektrik verildi; ancak 
firma tarafından her bir açma- ka-
pama için 26,80 TL’den toplam 
53,60 TL’lik açma- kapama be-
deli kesildi. Bunun üzerine Başar, 
elektrik dağıtım firmasınca ihbar-
da bulunulmadan enerjisinin ke-
sildiğini savunarak, kendisinden 
alınan 53,60 TL’nin iadesi için 28 
Aralık 2018’de Karaman İl Tüketici 
Hakem Heyeti’ne başvurdu. Tüke-
tici Hakem Heyeti tarafından ilgili 
firmadan konuyla ilgili savunma 
istendi. Firmanın savunmasında, 
abone tarafından 2 ay fatura öden-
mediği için elektriklerinin kesildiği, 
ödeme işleminin ardından da açıl-
dığı kaydedildi. İl Tüketici Hakem 
Heyeti’nce ‘Elektrik Piyasası Tüketi-
ci Hizmetleri Yönetmeliği’nin elekt-
riğin kesilmesi ve bağlanmasıyla 
ilgili maddesine göre, firmanın gön-
derdiği savunmada fiilen elektriğin 
kesildiğini kanıtlar bilgi veya belge 
sunmadığı gibi tüketiciye elektriğin 
kesileceğine dair yazılı olarak kesme 

ihbarnamesini göndermediğinin an-
laşıldığı belirtilerek, 53,60 TL’nin ia-
desini karar verildi. Bunun üzerine 
Tüketici Hakem Heyeti’nin iade 
kararı üzerine elektrik dağıtım şirke-
tince Karaman 1’inci Asliye Hukuk 
Mahkemesi’ne 2 Mart’ta başvuruda 
bulunularak, itiraz davası açıldı.

‘HAKKIMIN PEŞİNDEYİM, 
MAĞDUR EDİLDİM’

Hakkını aramak için Tüketici 
Hakem Heyeti’ne başvurduğunu 
belirten Zekeriya Başar, kendisi-
nin haklı bulunup, paranın iadesi 
için karar verildiğini söyledi. Elekt-
rik dağıtım firmasının da 53,60 
TL’yi ödememek için itiraz davası 
açtığını dile getiren Başar, ‘’Hakkı-
mın peşindeyim. Mağdur edildim, 
bunun peşindeyim. Yoksa 53 lira ile 
ben zengin olmam. Otomatik öde-
mede olan faturalarım, herhangi bir 
sebeple ödenmemiş. Ne elektriği-
mi kesmeden önce ne de kestikten 
sonra herhangi bir bildirimde bulun-
madan elektriğimi kesmiş. Bunun 
sonucunda benden 53,60 TL açma- 
kesme bedeli tahsil ettiler. Ben de 
Tüketici Hakem Heyeti’ne başvur-
dum. Tüketici Hakem Heyeti, be-
nim haklı olduğumu bildirip 53,60 
TL’yi firmadan talep ettiler. Bunun 
sonucu sadece 53,60 TL ödememek 
için bana dava açılmış” dedi. n DHA

Koyuncu Grup, bu yıl ikincisini düzenlediği Kurumsal Gelişim Toplantısı’nı Antalya’da yaptı. Koyuncu Grup İcra 
Kurulu Başkanı İbrahim Koyuncu, hizmetlerinin temelindve ve odak noktalarında insan olduğunu söyledi

Koyuncu Grup yeni 
hedeflerini belirledi

Kurumsal gelişim sürecinde 
çok önemli dönemeçleri ardında 
bırakan Koyuncu Grup, bu yıl ikin-
cisini düzenlediği 2019 Kurumsal 
Gelişim Toplantısı’nı 23-24 Şubat 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleş-
tirdi. 

150 katılımcı ile gerçekleştirilen 
toplantıya merkez birimlerle birlik-
te; otomotiv, akaryakıt, tuz, enerji 
ve taşıt muayene şirketleri çalışan-
ları katıldılar. Açılış töreni ile baş-
layan büyük buluşma, icra kurulu 
üyelerinin görev alanlarına yönelik 
sunumları ile devam etti. Ardın-
dan 2018 yılında grup genelinde 
gerçekleştirilen Atık Pil Toplama 
Yarışması’nın ödül töreni gerçek-
leştirildi. Yarışmada birinci olan Ko-
yuncu Taşıt Muayene ve ikinci olan 
Koyuncu Tuz yetkililerine ödülleri 
takdim edildi. Daha sonra ise şirket 
çalıştaylarına geçildi.

İBRAHİM KOYUNCU: 
ODAĞIMIZDA İNSAN VAR

Toplantının açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Koyuncu Grup İcra 
Kurulu Başkanı İbrahim Koyun-
cu, yaklaşık 2 yıl önce başlattıkları 
kurumsal dönüşüm sürecinde çok 
önemli dönemeçleri geride bırak-
tıklarını belirterek şu açıklamaları 
yaptı: “Kurumumuzun gelişimi 
için verimli ve sürdürülebilir bir 
Yönetim Sistemi oluşturduk. Ge-
leceğimizi birlikte planladık ve bu 
gelişimi sağlamak için çıktığımız 
yolda, asla ödün vermememiz ge-
reken temel değerlerimizi belirle-
dik. Elbette ki bunların hepsi çok 
çok önemli değerler. Fakat özellikle 
‘mutlu paydaşlar’ dediğimiz de-
ğerimizden bahsetmek istiyorum. 
Mutlu müşteriler, mutlu çalışanlar, 
mutlu hissedarlar, mutlu tedarikçi-
ler ve mutlu sosyal çevre öncelikle-
rimizdir. Bu dönüşümü gerçekleş-
tirirken teknolojiden eğitime farklı 
konularda yatırımlarımızı yapmaya 
devam ediyoruz ancak temel oda-
ğımız insana yatırımdır. 2018 yı-
lında finanstan insan kaynaklarına 
pek çok alanda personel eğitimleri 
gerçekleştirdik. 2019 yılında da bu 
eğitimlerimiz sürecek. Öğrenmeyi 
ve gelişimi seven, özgüveni yüksek 
bireylerden oluşan bir takımın ba-
şarıya ulaşmasının önünde hiçbir 
engelin olamayacağına inancım 

sonsuz.”
ŞİRKET ÇALIŞTAYLARI 

İLE STRATEJİK HEDEFLER 
DEĞERLENDİRİLDİ

Tuz üretimi, akaryakıt, otomo-
tiv, enerji, taşıt muayene ve savun-
ma sanayi sektörlerinde faaliyet 
gösteren Koyuncu Grup, merkez 
birimlerin ve şirketlerin 2019 yılı 
için belirlenen stratejik hedefleri-
nin sunulması için şirketler özelin-
de çalıştaylar da gerçekleştirdi. Bu 
çalıştaylarda aynı zamanda şirket-
lerin insan kaynakları, muhasebe, 
finans, satış, satış sonrası hizmet-
ler, üretim gibi tüm birimlerinin 
2018 yılındaki hedefleri ve faaliyet-
lerini değerlendirerek 2019 yılında 
gerçekleştirmek istedikleri hedef-
leri masaya yatırdılar. Çalışanların 
da katılımıyla interaktif bir şekilde 
gerçekleştirilen çalıştaylar oldukça 
verimli geçti.

DOĞAÇLAMA TİYATRO İLE 
EĞLENCELİ MOTİVASYON ETKİNLİĞİ

Toplantının akşamki bölümün-
de ise çok keyifli ve unutulmaz bir 

motivasyon etkinliği gerçekleştiril-
di. Doğaçlama Tiyatro sanatının ilk 
gruplarından olan Yersiz Oyuncular 
Tiyatrosu, Koyuncu Grup çalışanla-

rının katılımıyla harika bir gösteri 
sergileyerek tüm katılımcılara keyifli 
ve kahkaha dolu anlar yaşattılar.
n HABER MERKEZİ

Sokak hayvanlarına modern barınak



12 MART 20198 İLAN

 Programcılık 
Seviyesinde

CNC Operatörleri, 
CNC 

Programcıları 
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

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

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

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

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 

HEKİMOĞLU VELA çorap fabrikasında 
istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek bay güvenlik 
elamanı alınacaktır.
SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter 
alınacaktır.
ÜRETİM BÖLÜMÜNDE 
Yetiştirilmek üzere, 3 VARDİYALI SİSTEMDE çalışabilecek BAY-BAYAN personel alınacaktır.
DIŞ TİCARET; 
Lisans yada Önlisans mezunu, 
İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek seviyede) İngilizce bilen (Tercihen 2 dil bilen)
Müşteri odaklı, yazılı ve sözlü iletişim becerileri gelişmiş,
Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı 
Takım çalışmasına önem veren, yeniliğe ve gelişime açık personel alınacaktır.
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Işık Mahallesi, 2786 Ada, 372 Parsel, A blok 2.kat 
10 Bağımsız Bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz; Güney ve doğu cepheli yaklaşık brüt 
115,00 m2, net 97,00 m2 alanlıdır. Mesken, antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, lavabo ve wc ile 
2 balkondan oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, balkon kapıları ve pencereleri PVC 
ve ısıcamlıdır.Kuru alanlar laminat parke, ıslak alanları seramik kaplıdır. Duvarları saten alçı sıva 
üzeri plastik boyalı, tavanları kartonpiyer yapılıdır. Mutfakta tezgahın altı ve üstünde dolapları vardır, 
dolaplar arası dekoratif seramik kaplıdır.Mutfak, lavabo, wc ve banyo duvarları tavana kadar seramik 
kaplıdır. Balkonlar seramik kaplama ve demir doğrama korkulukludur. Mesken ferdi kaloriferlidir. 
Elektrik, su ve doğalgaz tesisatları vardır. Ana yapı,bodrum, zemin, 4 normal katlı ve asansörlüdür. 
Zemin ve normal katlarda 2 mesken bulunmaktadır.Giriş kapısı demir doğrama,giriş katı tabanı, kat 
sahanlıkları ve merdiven basamakları mozaik kaplama,merdiven korkulukları demir doğramadan 
yapılıdır.Ana yapı ahşap çatılı, üzeri kiremit kaplı, dış cephesi mantolama yapılıdır. 
Adresi : Mehmet Akif Mahallesi Mahallesi Zembili Caddesi İnanç Sitesi A-Blok No:57/6 
   Selçuklu/Konya
Yüzölçümü : 97 m2
Arsa Payı : 2/120
İmar Durumu : Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih 
   ve 61627 sayılı yazısı ekinde bulunan imar durum belgesine göre, taşınmaz 
   1/1000 ölçekli imar planında 5 kat ayrık mesken sahası içerisinde yer 
   almaktadır. Parsel imar uygulaması görmüştür. İmar parseli konumundadır.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 09/07/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu Konya
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna 
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 
sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/165 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

2018/165 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 961058

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 2. Sınıf öğrencisi 
Furkan Kocaman, Polonya’da uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Konyalı üniversiteli
Polonya’da öldürüldü!

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası 
İlişkiler 2’nci sınıf öğrencisi Furkan 
Kocaman (21), Erasmus Değişim 
Programı kapsamında gittiği Polon-
ya’da bir alışveriş merkezinde uğra-
dığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi. 
Gözaltına alınan saldırganın bir Türk 
olduğu öğrenilirken,  Furkan Koca-
man’ın ailesi, oğullarının cenazesinin 
gelmesini bekliyor.

Selçuk Üniversitesi öğrencisi 
Furkan Kocaman, Erasmus Değişim 
Programı kapsamında yaklaşık bir ay 
önce Polonya’nın Wroclaw kentine 
gitti. Kocaman, geçen Cumarte-
si günü arkadaşıyla gittiği alışveriş 
merkezinde yemek yediği sırada bir 
kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bo-
ğazından bıçaklanan ve kanlar içinde 
kalan Kocaman, olay yerinde yaşamı-
nı yitirdi. Kaçmaya kalkışan ve Türk 
olduğu belirtilen saldırgan, çevrede-

kilerin de yardımıyla polis tarafından 
yakalandı. 

AİLE OĞULLARININ 
CENAZESİNİ BEKLİYOR 

Oğullarının cenazesini bekleyen 
Kocaman Ailesi, taziye çadırında ta-
ziyeleri kabul ederken, kentte per-
decilik yapan baba Celalettin Koca-
man, gözyaşlarına hakim olamadı. 
Furkan Kocaman’ın annesi Ayşegül 
Kocaman’ın ev hanımı olduğu ve 
1 kardeşinin bulunduğu  öğrenil-
di. Köprübaşı Mahallesi Muhtarı 
dede Hüseyin Özgül ise torununun 
PKK sempatizanı bir kişi tarafından 
öldürüldüğünü söyledi.  Selçuk Üni-
versitesi Rektörlüğü de öğrencileri 
Furkan Kocaman’ın uğradığı hain 
saldırı sonucu öldüğünü açıkla-
dı. Furkan Kocaman’ın cenazesinin, 
yapılacak otopsinin ardından Kon-
ya’ya gönderileceği öğrenildi. 
n DHA

Evine hırsız girdiğini anlattığı komşusuyla birlikte içinde yüklü miktarda para ve ziynet eşyası 
bulunan parayı bankaya götürürken yaşanan gasp olayını, komşunun planladığı ortaya çıktı

Sırrını paylaştığı
komşusu gasp etti

Düşen uçağın kadın pilotu 
mezarı başında anıldı

Bir gün önce evine hırsızın gir-
diğini anlattığı komşusu Nermin 
B. (29) ile 45 bin lira altın takı, bin 
euro ve 2 bin lirayı çantaya koyup 
bankaya yatırmaya giden Seyran 
Ö’nün (42), bıçak zoruyla çantası 
alındı. Film senaryosunu andıran 
gasp olayını ise komşusu Nermin 
B.’nin, ağabeyi, yeğeni ve ağabeyi-
nin bir arkadaşıyla birlikte hazırla-
dığı ortaya çıktı. 

Meram ilçesi Uluırmak Ma-
hallesi’nde oturan Seyran Ö., 25 
Şubat günü komşusu Nermin 
B.’nin evinde misafirlikteyken, 
evine hırsız girdi. Hırsız yastığın 
içindeki altın ve paraları bulamadı. 
Evine döndükten sonra durumu 
fark eden Seyran Ö., polise mer-
kezine gidip şikayetçi oldu. Seyran 
Ö., komşusu Nermen B.’ye evine 
hırsız girdiğini, para ve altınların 
çalınmadığını anlattı. Nermin B. 
de para ve altınlarını bankaya ya-
tırmasını istedi.

KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE 
ÇANTAYA KOYMUŞ

Olaydan bir gün sonra Seyran 
Ö., 45 bin lira altın takı, bin euro 
ve 2 bin lirayı çantaya koyup, kom-
şusu Nermin B.ile birlikte bankaya 
gitmek üzere yola çıktı. Nermin 
B., ise kendisine ait 2 adet bilezi-
ği, bankaya yatıracağını söyleyip 
Seyran Ö.’nün çantasına koydu. 
İki komşu bankaya gitmek için 
yürüdükleri sırada mahalle mezar-
lığının yanında yanlarına gelen kar 
maskeli ve elinde bıçak bulunan 
bir kişi, Seyran Ö.’nün kolundaki 
çantasını zorla alarak olay yerin-
den kaçtı. Çantasını vermemek 
için direnen Seyran Ö.,  yerde sü-
rüklenmesi sonucu hafif şekilde 
yaralandı.

ZANLILAR KOMŞU KADININ 
AĞABEYİ VE ARKADAŞI

İhbar üzerine çalışma başlatan 
polis, görgü tanıkların ifadesi doğ-
rultusunda Nermin B.’nin hırsızlık 
ve yağma suçundan kaydı bulu-
nan ağabeyi Yaşar B.’yi (40) gö-
zaltına aldı. Suçlamaları reddeden 
Yaşar B., çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Olayın peşini bırakma-
yan polis, yaklaşık 170 güvenlik 
kamerasını incelemeye aldı. Me-
zarlığı güvenlik kameralarını ince-
leyen polis, elinde bıçak ve eldiven 
bulunan şüphelinin daha gönce 
hırsızlık suçundan cezaevinde ka-
lan Yasin D. (24) olduğunu tespit 
etti. Yasin D., polisin operasyonuy-
la dün yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Polisteki sorgusunda Yaşar 

B.’nin cezaevinden arkadaşı oldu-
ğunu ve bin euro karşılığında gasp 

olayının gerçekleştiğini anlatan 
Yasin D., planı Yaşar B. ve kardeşi 
Nermin B.’nin hazırladığını eldi-
ven ve bıçağı da Yaşar D.’nin oğlu 
Mehmet Ali B.’nin (20) verdiğini 
söyledi. Bunun üzerine Nermin 
B. ile  Mehmet Ali B. de gözaltına 
alındı. 

Nermin B, ifadesinde kom-
şusu Seyran Ö.’nün misafirliğe 
geldiğinde onu oyaladığını, evine 
hırsızlık amaçlı giren kişinin ağa-
beyi olduğunu, ancak evde para 
ve altınları bulamadığını söylediği 
öğrenildi. 

Nermin B., ağabeyi ve yeğeni-
nin daha önce de hırsızlık amaçlı 
suç örgütü kurmaktan gözaltına 
alındıkları ve serbest bırakıldıkları 
öğrenildi. Nermin B., yeğeni Meh-
met Ali B. ve Yasin D., bugün adli-
yeye sevk edildi. 
n DHA

Birleşik Arap Emirlikleri’nden 
İstanbul’a gelirken İran’da düşen 
özel jette hayatını kaybeden 11 ka-
dın arasında bulunan Pilot Binbaşı 
Melike Kuvvet, öğrencileri ve ailesi 
tarafından mezarı başında anıldı.

Geçen yıl 11 Mart’ta meyda-
na gelen kazada, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden İstanbul’a gelir-
ken İran’da düşen özel jette, 3’ü 
mürettebat, 11 kadın hayatını kay-
betti. Türkiye’yi yasa boğan olayda 
hayatını kaybedenler arasında bu-
lunan uçağın ikinci pilotu Melike 
Kuvvet, ölümün birinci yıl dönü-
münde Üçler Mezarlığı’ndaki kab-
ri başında öğrencileri ve ailesi ta-
rafından anıldı. Melike Kuvvet’in 
görev yaptığı Özyeğin Üniversite-
si’nden gelen yaklaşık 10 öğren-
ci, mezar başında gözyaşı döküp, 
dua etti.

Anma programına katılan Me-
like Kuvvet’in ablası İlknur Kuv-
vet, “Hayata karşı bakışıyla, duru-
şuyla çok farklı bir insandı. Keşke 
herkes onu tanıyabilseydi. Belki 
onu tanısalardı bu şekilde arkasın-
dan bazı şeyler söylenmeyecekti. 
Benim içim çok rahat. Biz onunla 
her zaman gurur duyduk. Halen 
daha gurur duyuyoruz. Herkese 
örnek oldu. Ölümünden sonra bile 
herkese örnek oldu. Benim tek 
kardeşimdi, toprağa verdim” dedi.

Melike Kuvvet’in öğrencisi 
Taha Kezer de, “Çok harika bir in-

sandı. Kelimelere sığdıramıyorum. 
Mekanı cennettir. Hepimizi dipten 
aldı, en yükseklere çıkardı. Onun 
öğrencisi olduğum için gurur du-

yuyorum” diye konuştu. Anma 
programı Kuran-ı Kerim okunma-
sının ardından sona erdi.
n DHA
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Şehit Battal Yıldız’ın adı kütüphanede yaşatılacak
İstanbul’un Tuzla ilçesinde 

hırsızlık şüphelileriyle girdiği ça-
tışmada şehit olan Polis Memuru 
Battal Yıldız’ın ismi Yunak ilçesi 
Kuzören mahallesindeki Kuzören 
İlkokulu’nda yaşatılacak. Okulda 
oluşturulan kütüphaneye, şehidin 
adı verildi. Kütüphane Yunak Kay-
makamı Mehmet Erdem Akbulut, 
Yunak Belediye Başkanı Abdullah 
Emre Demirhan, AK Parti Yunak 
İlçe Başkanı Tahir Kuru, MHP Ak-
şehir İlçe Başkanı Salih Akça, MHP 
Yunak İlçe Başkanı Bayram Çil, AK 
Parti, Yunak Ülkü Ocakları Başkan 
Vekili Hasan Şahin İlçe Emniyet 
Amiri Ufuk Başlık, TURÇEV Baş-
kanı Erol Yayla ve yönetiminin yanı 
sıra çok sayıda ilçe halkının katılı-
mıyla açıldı.

‘İSMİNİ YAŞATABİLMEK
 İÇİN ÇALIŞACAĞIM’

Duygusal anlar yaşayan şehidin 
eşi Emine Yıldız, “Acımız devam 
ediyor. Benim istediğim Battal’ın 
şehit olduğu günden beri söyledi-
ğim tek şey o üstünde durduğu al 
bayrak için şehit olduğudur. Hayatı 
boyunca vatan için çalıştı, uğraştı, 
ne haram yedi, ne yedirdi, ne hara-

ma baktı. O şahadeti yaşadı, yaşattı 
ve bize çok büyük bir onur bıraktı 
öyle gitti. Son nefesime kadar, öm-
rümün son gününe kadar Battal’ı 
yaşatabilmek için elimden gelen 
her şeyi yapacağım” diye konuştu.
‘ŞAHADETE SIRTIMI DAYIYORUM’

Kütüphane açılışı için çok uğ-

raştığını ifade eden Şehit eşi Emi-
ne Yıldız, “Bazen çok yoruluyorsun 
dediler, çok uğraşıyorsun dediler, 
isteye isteye kütüphanemi açılır de-
diler. Ama rabbim öyle güzel insan-
lar çıkarttı ki karşımıza bu kütüp-
hane hiç akla gelmeyecek şekilde 
açıldı. Yine Şehit İsa Karakaş’ın kız 

kardeşinin sayesinde 23 Nisan’da 
Gaziantep’te bir kütüphane daha 
açılacak. Hep söylediğim şey, Şe-
hitler Ölmez Vatan bölünmez. Oğ-
luma da onu öğretiyorum ve ömür 
boyu da bunu yaşayacağım. Ne 
yaşayana, ne de yaşamayana bunu 
anlatmak çok zor. Sayın Kaymaka-

mımızla konuştuğumuzda da aynı 
şeyi söylemişti. Benim tek tesellim 
sadece şahadet. Ben nasıl şahade-
te sırtımı dayadıysam iki tane ço-
cuğumun da babasızlıklarında sırt 
dayayabilecekleri tek şey şahadet” 
ifadelerini kullandı. 
‘KİTAPLA ANILMAK GÜZEL BİRŞEY’

Turgut ve Çevre Köyler Der-
neği (TURÇEV) Başkanı Erol Yayla 
ise, “Dernek olarak böyle güzel bir 
törende olmaktan onur duyuyoruz. 
Şehidimizi bir daha rahmetle anı-
yorum. Kitapla birlikte anılmak gü-
zel bir şey” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından Şehit 
Battal Yıldız’ın oğlu Hasan İlyas şe-
hidin özgeçmişini okudu. Son ola-
rak protokol üyeleri ve katılımcılar 
tarafından şehit Battal Yıldız kütüp-
hanesi açıldı.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi’nde kadına şiddet sempozyumu yapıldı. Sempozyumda şiddete ma-
ruz kalan bireylerin ilerleyen yıllarda şiddete yönelik eğilimlerinin de arttığına dikkat çekildi

‘Şiddet gören şiddet 
eğiliminde oluyor!’

KTO Karatay Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi ve Konya Barosu 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
geçtiğimiz aylarda görevi başında 
katledilen akademisyen Ceren Da-
mar Şenel anısına “Kadına Şiddet 
Sempozyumu” düzenledi. Sempoz-
yumda şiddetin ekonomik, tıbbi, 
kültürel ve psikolojik olmak üzere 
birçok yönü olduğuna, şiddete ma-
ruz kalan bireylerin ise ilerleyen yıl-
larda şiddete yönelik eğilimlerinin 
de arttığına vurgu yapıldı.

TÜRK TOPLUMLARINDA KADINA 
AYRI BİR DEĞER VERİLİR

Programın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren KTO Karatay Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. 
Üyesi Mehmet Savaş Özdağ, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü olması se-
bebiyle bu sempozyumun daha da 
önemli bir hal aldığını vurguladı. 
Türk toplumlarında kadına ayrı bir 
değer atfedildiğini belirten Özdağ, 
“Gerçekleştirdiğimiz sempozyum-
da kadına şiddetin ceza ve medeni 
hukuk yönlerini tartışacağız. Kadı-
nın yeri eski dönemlerden beri Türk 
toplumlarında hep en önde olmuş-
tur. Hatta yönetimsel kararlarda 
erkeğin bir adım önünde olduğu 
durumlarda tarihte mevcuttur. Ka-
dın yönetimde, ekonomik kültürel 
hayatta hep fikri alınan bir birey 
konumundadır. Bu sebeple kadına 
verdiğimiz değerde Avrupa ve diğer 
toplumlardan çok önde bir milletiz.” 
diye konuştu.

TOPLUMSAL BAKIŞ AÇISINDA 
DÖNÜŞÜM ŞART’

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tülen 
“Kadın Hakları ve Tarihsel Süreci” 
konusunda bildirisini sunarken, 
toplumsal cinsiyetin toplumlar ve 
kültürlerine göre değişiklik göste-
rebileceğini belirtti. Tülen, “Top-

lumsal cinsiyet toplumun kadına 
ve erkeğe tanımladığı rollerle il-
gilidir. Tarihe baktığımızda kadın-
lara yönelik birçok ayrımcı politi-
ka karşımıza çıkmaktadır. Roma 
hukukuna baktığımızda kadınlar 
kamusal görevlere getirilmemiş-
lerdir. 17. yüzyılda ortaya çıkan 
kapitalizm ile ise kadın-erkek eşit-
liğine yönelik kavramlar konuşu-
lur bir hal almıştır. Kadın-erkek 
eşitliğinde ve kadına yönelik şid-
detin önlenmesinde sadece yasa-
lar etkili olamamıştır, toplumsal 

bakış açısında da bir gelişim, dö-
nüşüm yaşanması gerekmekte-
dir.” ifadelerine yer verdi.
‘ŞİDDET, İNSAN HAKLARI İHLALİDİR’

Şiddetin ceza hukukundaki yeri-
ne ilişkin bilgiler veren Selçuk Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Öğr. Üyesi 
Prof. Dr. Berrin Akbulut, şiddetin 
insanlık tarihi kadar eski olduğuna 
vurgu yaptı. Akbulut, “Son yıllarda 
maalesef toplumumuz kadına ve 
çocuğa şiddet konusunda çok fazla 
gündeme geldi. Şiddetin ekonomik, 
tıbbi, kültürel ve psikolojik olmak 

üzere birçok yönü var. Şiddete tek 
bir açıdan bakmamalıyız, ailede o 
şiddete şahit olan varsa çocukları da 
değerlendirmeliyiz. Olumsuz bir du-
rum yaşanan ailede yetişen çocuğun 
ilerleyen yıllarda şiddete eğiliminin 
arttığı da çalışmalarda ortaya çık-
mıştır. Şiddet, insan hakları ihlali-
dir. Ülkemizde ceza hukuku ise bazı 
durumlarda yetersiz gelmektedir, 
bu kapsamda 2012 yılında İstanbul 
Sözleşmesi ile bazı düzenlemeler ya-
pılmıştır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Kadınlardan anlamlı etkinlik
Türk Kadınlar Birliği Konya Şu-

besi, Konya Soroptimist Derneği ve 
Konya Alzheimer Derneği’nin ‘iyilik 
için adım at, destek ol’ sloganıyla 
birlikte organize ettiği ve Konyalı 
bayanların katıldığı kahvaltılı farkın-
dalık etkinliğinde elde edilen gelir, 
üretken gençlere ve Konya Alzhei-
mer Derneği Gündüz Bakımevi’ne 
bağışlandı. Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın eşi Dr. Funda Top-
rak’ın da katıldığı etkinlikte konuşan 
Türk Kadınları Birliği Konya Şube 
Başkanı Lütfiye Ayar, “Türk Kadın-
lar Birliği Konya Şubesi olarak bir 
farkındalık etkinliğine imza atmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle 
katılım çok olması ayrıca bir far-
kındalık olmuştur” dedi. Konya So-
roptimist Derneği Başkanı Av. Elife 
Kazancı da, “Gençlerimizin ürete-
bilen, duyarlı ve özgüveni yüksek 
bireyler olarak yetişmesine katkıda 
bulunmak amaçlı içindeki gökku-
şağını yakala ve Konya Alzheimer 
Derneği Gündüz Bakımevine destek 
için böyle bir farkındalık etkinliği dü-

zenledik. Başta Konya Valimizin eşi 
Dr. Funda Toprak, Konya protokol 
üyelerimizin eşleri ile birlikte çok 
sayıda bayanın katılımı bizleri mutlu 
etmiştir. Ayrıca hem katkılarından, 
hem de katılımlarınızda dolayı Kon-
ya Soroptimist Derneği olarak tüm 
katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

Konya Alzheimer Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Prof. Dr. Figen 
Güney ise “Konyamızda düzenle-

nen farkındalık etkinliğine katılan 
ve elde edilen gelirin derneğimize 
bağışlanması bizleri çok mutlu et-
miştir. Emeği geçen Türk kadınlar 
Birliği Konya Şubesi Başkanı Lütfiye 
Ayar, Başkan Yardımcısı Av. Elife 
Kazancı ile yönetim kurulu üyele-
rine ve katılımlara derneğim adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardın-
dan Konya Valisinin Eşi Dr. Funda 
Toprak, Konya Alzheimer Derneği 

Başkanı Prof. Dr. Figen Güney’e, 
Derneğin kurucuları Ayhan Alp ile 
Semra Baral’a bugüne kadar yap-
tıkları başarılı çalışmalarından dolayı 
birer onurluk takdim etti.

Farkındalık etkinliğinde Demet 
Güven (Keman) ile Nisa Yağcıoğlu 
(Çello) ise birbirinden güzel eserleri 
icra ederek katılımcılara gönüllerin-
ce bir etkinlik geçirmelerini sağladı-
lar.
n HABER MERKEZİ

Yapılan doğru 
beslenmede amaç 
me tebo l i zmay ı 
hızlandırmak ve 
alışılagelen prog-
ramların dışına çı-
kıp kilo vermenİn 
durmasıyla vücuda 
yardımcı olan  de-
toksu yapmak ge-
rekebilir.

Detoks vücuttan toksin ve 
ödem atarak vücudun rahatla-
masını sağlayan alınması ge-
reken kaloriyi almaya devam 
ederek kısa vadede hızlı so-
nuçlar veren beslenme prog-
ramıdır.

Detoks sadece beslenme 
yaparak değil, sporla da de-
toks yapılacağı bilinmelidir.

Vücudumuz zorlamadan 
1 ayda 2 ayda bir detoks’ un 
yapılması gerekir. Stresli bir 
yaşam tarzı olan, tatiller ,bay-
ramlar dönüşü yapılabilecek 
bir beslenme programıdır. 
Sağlınızı düşünmek sizin işi-
niz. Sağlıklı bir detoks proğra-
mında normal beslenmemiz-
de karbonhidrat, protein, yağ 
nasıl varsa detoks program-
larında da kesinlikle olması 
gerekir. Smothiler, salatalar, 
sular, renkli içecekler, probi-

yotikler vücudunun 
alışkın olmayan be-
sinlerele bir araya 
geldiğiniz dönem-
de kendinize dikkat 
etmelisiniz.

Stresi mini-
mum düzeye indi-
rirken, en fazla 5 
gün-1 haftalık sü-
reç olarak detoks 

gününü aşmamalısınız. Siga-
ra, alkol ve kafeini beslenme-
nizde bu süreç den çıkartın. 
Yiyecekleri iyice çiğneyin. 
Soslar,şekerli içecekler , şe-
kerlemeleri hayatınızdan bu 
dönemde uzaklaştırın. 

Detoksu yapmaması ge-
rekenler; Kan sulandırıcı ilaç 
kullananlar, reaktif hipoglise-
mi ve şeker hastaları, gebe ve 
emzikliler, kanser hastaları, 
detoks diyetinde bulunan yi-
yecek ve içeceklere karşı aler-
jisi/intoleransı olan kişiler, çok 
zayıf veya aşırı kilolu kişiler, 
sistemik ve ağır uzun süreli 
hastalığı olanlar, çocuklar ve 
ergenler detoks yapmamalı. 
Kontrolsüz detoks yapmayın. 
Beslenme uzmanlarından 
destek alını.

SAĞLICAKLI KALIN…
www.nuraclan.com

DETOKS NEDİR?

Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi tarafından bayan 
üyelerin katılımıyla sohbet ve 
kaynaşma etkinliği yapıldı. 

Birçok bayan üyenin katı-
lımı ile gerçekleştirilen orga-
nizasyonda konuşan Makine 
Mühendisleri Odası Konya şube 
Başkanı Dr. Aziz Hakan Altun, 
“Kuruluş amacı üyelerine hiz-
met olan odamız, bu amaç doğ-
rultusunda etkinlikler düzenle-
meye devam etmektedir.

Odamıza kayıtlı bayan üye-
lerimiz arasındaki kaynaşmayı, 
dayanışmayı ve birlikteliği ar-
tırmak Dünya Kadınlar Günün-
deki en önemli amacımızdır. 
Oldukça faydalı olacağına inan-
dığım bu toplantımızı Medova 
Hastanesi işbirliğiyle gerçekleş-
tirmekteyiz. 

Destek ve katkılarından 
dolayı Medova Hastanesi yet-
kililerine ve yapacağı sunumla 
etkinliğimize katkı sağlayacak 

değerli hocamız Uzm. Dr. Dilek 
Peker’e huzurlarınızda hoş gel-
diniz diyor, kendilerine teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Altun, “Tarihimizin en eski 
dönemlerinden içinde bulun-
duğumuz güne kadar toplumsal 
hayatımızın, millet ve devlet ya-
pımızın odağında yer alan, yaşa-
mımızın doğumundan ölümüne 
kadar her anda varlıklarıyla 
onurlandığımız, gelecek nesille-
rin eğitiminde ve yetişmesinde 
liderlik yapan,  sevgi ve şefkat-
lerini hiçbir karşılık beklemeden 
bizlere veren siz değerli hanı-
mefendilerin Dünya Kadınlar 
Gününü kutlayarak saygılar 
sunuyorum”  diyerek sözlerini 
tamamladı. Program Uzman Dr. 
Dilek Peker’in bayan üyelere 
yönelik “Ameliyatsız Estetik ve 
Kozmetolojide Güncel Yakla-
şımlar” konulu sunumu ile sona 
erdi. 
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Makine mühendisi
kadınlar buluşturuldu

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN
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‘Akifpaşa’ya mahalle kültürünü kazandıracağım’
Necmettin Erbakan Üniversitesi İş-

letme Bölümü mezunu olan 23 yaşın-
daki Konya’nın en genç mahalle muhtar 
adayı olarak bilinen Melike Büşra Teke-
lioğlu 31 Mart’taki yerel seçimler için 
Akifpaşa Mahallesi Muhtarlığı için aday 
olduğunu açıkladı. 

Tekelioğlu seçim çalışmalarını da yo-
ğun şekilde sürdürüyor. Ev ve iş yerleri-
ni ziyaret eden Melike Büşra Tekelioğlu, 
mahalle sakinlerine projelerini anlatarak 
destek istiyor.

‘MAHALLEMİZİN 
SORUNLARINI BİLİYORUM’

Akifpaşa Mahallesinin sorunlarını 
bilerek yola çıktığını ifade eden Akifpaşa 
Mahallesi Muhtar Adayı Melike Büşra 
Tekelioğlu, “23 yaşında Konya’nın en 
genç bayan muhtar adayı olarak ma-
halleme hizmet etmek için yola çıktım. 
Mahallemizin sorunlarını biliyorum. Bu 
sorunları çözüm olmak için adaylığımı 
açıkladım. Mahallemin sorunlarını çö-
züm bulmak için, mahallemin güzel-
leşmesi için çalışacağım.  Muhtarın gö-
revlerini eksiksiz yaparak mahallerime 
hizmet dolu bir dönem vadediyorum.  
Mahallemde 23 yıldan bu yana hizmet 
etmekteyim. Kadınların her alanda gös-
termiş olduğu başarısını muhtarlık da da 
göstermek amacı ile aday oldum” ifade-
lerini kullandı.

‘MAHALLE KÜLTÜRÜNÜN 
OLUŞMASI VE MAHALLEMİN 

TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞIM’
Göreve gelmesi halinde mahalle kül-

türün oluşması ve Akifpaşa Mahallesinin 
tanıtımına katkı sağlayacağını ifade eden 
Tekelioğlu, “Göreve gelmem halinde ön-
celikli olarak mahallemize görünümü için 
çalışmalara imza atacağım. Mahallemde 
yaşayan vatandaşların birbirleri ile kay-
naşmasını sağlamak amacı ile mahallem-
de şenlikler ve piknik organizasyonları 
gerçekleştireceğim.  Yine mahallemde 
İsrafı önlemek, kaynakları daha verim-
li kullanmak, atık miktarını azaltmak ve 
atıkları geri kazanmak, yarınlara temiz bir 
dünya bırakmak için kutular oluşturarak 
geri dönüşüme katkı sağlamak istiyorum. 
Muhtarlık adaylığım süresince ve saha 
çalışmalarımda başta ailem olmak üzere 
mahallerimden büyük destek alıyorum. 
Bu da bana ayrı bir güç, ayrı bir heyecan 
katıyor. Mahallemde Alo Muhtar hattını 
hayata geçireceğim.  Mahalle sakinlerim 
birbirleri ile olan ilişkilerini güçlendirmek 
için yoğun çaba sarf edeceğim. Mahal-
le kültürünün oluşması ve mahallemin 
tanıtımına katkı sağlayacağım. Mahal-
le sakinlerimizin adına gelen evrakları 
muhtarlıktan alınmadığı takdirde 24 saat 
içerisinde mahalle sakinlerimizin evleri-
ne teslim edeceğiz. Mahallemde iletişim 

veri tabanı oluşturarak vefat, düğün gibi 
önemli günlerde mahalle halkına ulaşa-
cağız. Mahallemizde bulunan camilerimi-
zi ve okullarımızın eksiklerin giderilmesi 
için her türlü çalışmayı yapacağız. Hoca-
larımız ve müdürlerimiz ile sürekli ileti-
şim halinde olacağız. Mahallemizin güzel 
sağlıklı, temiz bir yaşam için çalışmalar 
gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

‘GENÇ VE YAŞLILARIN 
OYLARINI BEKLİYORUM’

Genç ve yaşlıların oylarını bekledi-
ğine dikkat çeken Tekelioğlu, “ Mahal-
lemin sokakları pırıl pırıl olmalı, sokak 
lambaları mahallemin her yerini aydın-
latmalı, kapısı kilitli değil, kapısı mahalle 
sakinlerine sonuna kadar açık ve aran-
dığı zaman bulunan bir muhtarlığımız 
olmalı. İnşallah seçilirsem kapı kapı dola-
şıp, sorunları yerinde tespit edip çözümü 
bulmak için çaba harcayacağım. Terte-
miz, pırıl pırıl bir mahalle vaat ediyorum. 
Genç ve yaşlıların oylarını bekliyorum. 
Bana oy veren vermeyen herkesin muh-
tarı olup onları kucaklayacağım. Bana 
verilecek destekle gençlerin önünün açı-
lacağına inanıyorum Daha yaşanabilir bir 
mahalle için, daha refah bir mahalle için, 
mahallemin tanıtımı için 31 Mart 2019 
gerçekleşecek seçimlerde mahallerimin 
güçlü desteklerini bekliyorum” ifadeleri-
ni kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sadettin Ünal Şimşek 
Alibeyhüyüğü’nde iddialı 

31 Mart’ta yapılacak yerel se-
çimler öncesinde mahalle muhtar 
adayları da çalışmalarını sürdü-
rüyor. Bu kapsamda 2009 yılında 
yapılan Mahalli İdareler Seçiminde 
Alibeyhüğü Mahallesi Muhtarı ola-
rak mahalle sakinlerinden büyük 
destek alan ve çalışmaları ile Ma-
halle sakinlerinin gönlüne giren 
Alibeyhüyüğü Mahallesi Muhtarı 
Saadettin Ünal Şimşek, 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçiminde de ye-
niden Alibeyhüyüğü Mahallesi 
Muhtar adayı oldu. 

‘KALAN HİZMETLERİ 
TAMAMLAMAK VE YENİ HİZMETLER 

İÇİN YENİDEN ADAYIM’
2014 Mahalli İdareler Seçimin-

de mahallilerin desteği ile göreve 
geldiğini ifade eden Alibeyhüyüğü 
Mahallesi Muhtarı ve Adayı Saa-
dettin Ünal Şimşek, “Mart 2014 
yılında gerçekleştiren Mahalli İda-
reler Seçiminde Alibeyhüyüğü’li 
hemşerilerim destekleri ile Mahalle 
Muhtarlığına geldim. Göreve gel-
diğim an itibariyle mahallerimizin 
eksiklerini tespit ederek ihtiyaçları-
nın karşılanması konusunda büyük 
bir çaba sarf ettik. Elhamdülillah 
mahallemizde eksiklerinin büyük 
bir kısmını yerel yönetimler, ma-
halle halkımızla elbirliği ile karşı-
ladık.  Görev sürecimiz boyunca 
mahallemize ciddi hizmetler yapıl-
dı. Mahallemizde ilçelerde olmayan 
kapalı spor salonu var. Ticari alan-
lar konusunda sıkıntı yok. Yolların 
asfaltlanması konusunda da büyük 
başarı icra ettik. Asfaltlanmayan 
bir kısım yollarımız var. İnşallah 
mahallimiz yeni dönemde bizleri 
yeniden muhtar olarak seçerlerse 
kalan projelerin tamamlanması 
konusunda ciddi çalışmalara imza 
atacağız.  Yine mahallerimiz ta-
rafından yoğun istek istenilen ve 
mahallemizin ihtiyacı olan düğün 
salonu için gerekli girişimlerde bu-
lunduk. Bunun sonucunda düğün 
salonumuzun ihalesi gerçekleşti-
rildi. İnşallah en yakın zamanda 
inşaatına da başlanacak. Bu konu-
da desteklerini esirgemeyen Çum-
ra Belediye Başkanımız Mehmet 
Oğuz’a mahallerim adına teşekkür 
ederim.  İnşallah yine yeni dönem-

de Mavi Tünel’den Konya’ya gelen 
suyun Alibeyhüyüğü’ne gelmesi 
için çaba sarf edeceğiz.  Mahallemi-
zin şuanda 3 bin 200 nüfusu var.  
Konya-Karaman- Bozkır – Hadim 
bekleme yollarına prestij caddeler 
kazandırılacak.  Cami duvarlarını 
kaldırarak vatandaşlarımızın daha 
rahat camiye girmesi sağlandı. 
Mahalle meydanında genişleme 
çalışmaları ve ışıklandırma çalış-
maları yapıldı. Mahallemize ban-
kamatik kazandırıldı. Ana cadde-
ye sinyalizasyon lambalar yapıldı.  
Mahallemize alışveriş merkezi ka-
zandırılması için çalışıyoruz. Görev 
süremiz boyunca mahallemizin de-
ğişimi için tüm çalışmaları gerek-
leştirdim.  İnşallah 31 Mart seçim-
lerinde mahallerimin bana ve yol 
arkadaşlarıma vereceği destek ile 
yeniden kalan hizmetleri tamamla-
ma ve yeni hizmetlere devam ede-
ceğiz. Yeni dönemde mahallemize 
yeni bir sağlık ocağı kazandırılması 
için çalışacağız” dedi.

‘MAHALLENİN HER BİREYİN SESİ 
OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Yeni dönemde Alibeyhüyüğü 

Mahallesi sakinlerin destekleri ile 
mahallerinin sesi olmaya devam 
edeceklerine ifade eden Şimşek,” 
Yaşlısıyla genciyle kadınıyla er-
keğiyle bir bütün halinde mahal-
le halkımızın sesi soluğu olmaya 
azami gayreti göstermeye devam 
edeceğiz. Şükürler olsun devle-
timiz güçlü bir devlettir. Devle-
timizin halkımıza sağladığı tüm 
imkanlardan mahalle sakinlerimizi 
yararlandırdık ve yararlandırmaya 
da devam edeceğiz. Kimin nerede 
bir sorunu isteği var ise ivedi ola-
rak bu sorunların takibini yaparak 
çözüm noktasında kararlılıkla mü-
cadele etmeye devam edeceğiz. 
Yapılacak olan seçimlerin öncelikle 
mahallemize, ilçemize, ülkemize 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.  Sadettin Ünal 
Şimşek’in azaları şu isimlerden olu-
şuyor; Seyit Topal, Ali Avcı, Yusuf 
Sarıkaş,  Mehmet Sabancı, İbrahim 
Aksekili, H.Hüseyin Acar, Ahmet 
Korkmaz, Ahmet Soner Küçüköz-
len.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2 dönem Meram ilçesi sınırlarındaki Yunus Emre Mahallesi’nin Muhtarlığını yapan Meram’ın tek kadın muhtarı 
Nazan Kaçıran, yeni dönemde de muhtar adayı oldu. Kaçıran, ‘kadın muhtar olur mu’ algısını kırdığını söyledi

Kadın muhtar algısını
Nazan Kaçıran kırdı

Meram ilçe merkezinde görev 
yapan tek kadın muhtar olan Yunus 
Emre Mahallesi Muhtarı Nazan Ka-
çıran (49), üçüncü kez seçilebilmek 
için seçim çalışmalarını sürdürü-
yor. Mahallede kendisine, ‘Muhtar 
anne, muhtar teyze’ diye hitap edil-
diğini belirten Kaçıran, ‘Kadından 
muhtar mı olur?’ algısını kırdığını 
söyledi. 

Meram ilçesi Yunus Emre Ma-
hallesi’nde iki dönemdir muhtarlık 
yapan 3 çocuk annesi Nazan Kaçı-
ran, üçüncü kez seçilebilmek için 
seçim çalışmalarını sürdürüyor. 
İlçe merkezinde tek kadın muhtar 
olan Nazan Kaçıran, kendisine ilham 
veren kişinin ise Türkiye Cumhuri-
yeti’nin ilk ve tek kadın Başbakan’ı 
Tansu Çiller olduğunu söyledi. Ka-
dınların siyasette aktif olması ge-
rektiğini ifade eden Kaçıran, şunları 
söyledi:

“Ben el sanatları öğretmeniyim. 
İnsanları çok seviyorum. Muhtarı-
mız da yaşlıydı. Mahallemizde yeni 
ve çalışan bir muhtara ihtiyaç vardı. 
Bana teklif ettiler. Ben de yapabile-
ceğimi düşünüp karar verdim. Ama 
içimdeki insan sevgisinden dolayı bu 
yola çıktım. Tansu Çiller, başbakan 
olduğunda çok hoşuma gitmişti. Bir 
kadın, Türkiye’de ilk kez başbakan 
olmuştu. Onu kendime örnek aldım. 
Kadınların siyasette aktif olmasından 
dolayı gurur ve onur duyuyorum. Bu 
yolda beni en çok destekleyen eşim 
oldu. İlk bu yola çıktığımda, karşı-
ma da 6 erkek aday çıkacağından 
haberim yoktu. Karşınızda 6 erkek 
aday olunca acaba olsa da olmasa 
da diye bir düşünüyor insan. İnsana 
bir çekingenlik geliyor. Sonrasında 
eşim bana ‘sen yaparsın, ben buna 
inanıyorum’ diyince onun desteğiyle 
yola çıktım. Mahalle sakinleri de biz 
sana inanıyoruz, güveniyoruz, sen o 
6 erkeği cebinden çıkartırsın dediler 
o şekilde yola çıktık.” 

‘KADINLARA ÖRNEK 
OLMAK İSTEDİM’

İnsanlara yardım etmeyi çok 
sevdiğini, kadınlara ve annelere de 
örnek olmak için muhtar olduğunu 
söyleyen Nazan Kaçıran, “İlk başta 
muhtarlık nedir ben de bilmiyor-
dum. Ama insanları seviyorsunuz, 
bir şeyleri yapma azmi ve çabası 
içindesiniz, çok mutlu oldum. Ken-
dimle gurur duydum. İnsanlara ör-
nek olacağımı, rol model olacağımı 
düşündüm. 3 erkek çocuk annesi-
yim. Annelere, kadınlara örnek olma 
amacıyla yola çıktım. Ben muhtar 
olacağım zaman insanlara bunla-
rı yapacağım diye kesinlikle bir söz 
vermedim. Verdiğim tek söz şuydu; 
‘yaşlının, engellinin, kimsesizlerin 
yanında olacağım, kimsesizlerin 
kimsesi olacağım’ dedim ve bunu 
da başardık Allah’ın izniyle” diye 
konuştu.

‘MUHTAR ANNE’ DİYORLAR
Mahalle sakinlerinin kendisine 

‘Muhtar Anne’ diye hitap ettiklerini, 

bundan da mutlu olduğunu belir-
ten Kaçıran, “Tek kadın muhtar ol-
mam üzerimde ayrı bir sorumluluk 
hissettiriyor. Bir yere gidiyorsunuz, 
sizden başka hiçbir kadın muhtar 
yok. Bir anda ürküyorsunuz; ama 
diyorsunuz ki; ‘ben burada kadınla-
rı temsil ediyorum, anneleri temsil 
ediyorum.’ Belli bir camia adına ora-
da olduğumu düşünerek daha güzel 
şeyler yapmak istiyorsunuz. Bu size 
daha çok çekidüzen vermenizi ge-
rektiriyor. Bana Muhtar Anne, Muh-
tar Teyze’ diyorlar. İlgi ve teveccüh 
çok büyük.” dedi.

‘KADINDAN MUHTAR 
OLMAZ DİYORLARDI’ 

Bazı kesimlerin kendisini eleş-
tirdiğini, bir kadının muhtarlık ya-
pamayacağını söylemlerini yıkmak 
adına muhtarlık yaptığını da belirten 
Nazan Kaçıran, şöyle konuştu:

“Kadın muhtar adayı sayısın 
artmasından dolayı mutlu ve gu-
rurluyum. Çünkü ben kendim tek 
kadın muhtar olmaktan biraz da 

muzdaribim. Toplantı oluyor gidi-
yorsunuz, birazda erkeklerin içeri-
sinde kimsesiz gibi kalıyorsunuz. 
Ben kadınlarla birlikte olmak isti-
yorum. Daha güçlü oluruz birlikte 
diye düşünüyorum. Bu nedenden 
kadın muhtar adaylarımızı destekli-
yorum. Bana gelip danıştılar. Onla-
ra yanlarında olduğumu söyledim. 
Elimden geldiğince onlara da yar-
dımcı olmaya çalışıyorum. Benden 
öneri alıyorlar. Elimden geldiğince 
onları doğru bir şekilde yönlendi-
riyorum. Kadın aday için güzel bir 
tanıtım çok önemli. Bize destek ve-
riyorlar ama Konya’mızda şöyle bir 
şey var; bazı kesimler hala ‘kadına 
destek verilmez’, ‘kadından muh-
tar olmaz’, ‘günah’ gibi izlenimler 
de var. Biz bunları da yıkmak adına 
çalışıyoruz. Bir kadın anne olabil-
diyse, bana göre her şeyi başarabilir 
diye düşünüyorum. İçinizde başar-
ma azmi varsa ve buna inanıyorsa-
nız kesinlikle başarıyorsunuz.” 
n DHA

Melike Büşra Tekelioğlu

Sadettin Ünal Şimşek
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Üç girişimci işadamının gayretleri ile Seydişehir’e kazandırılan Küpe Dağı Kaplıca - Termal Tatil Köyü’nün temeli 
geniş katılımla coşkulu bir şekilde atıldı. Tesis tamamlandığında Seydişehir termal turizmin merkezi olacak

Seydişehir termal 
turizme hazırlanıyor

Seydişehir’de 90’lı yıllarda keş-
fedilen termal sıcak su, bugünlerde 
girişimcilerin odak noktası oldu. Üç 
girişimci işadamının gayretleri ile 
Seydişehir’e kazandırılan Küpe Dağı 
Kaplıca - Termal Tatil Köyü’nün 
temeli geniş katılımla coşkulu bir 
şekilde atıldı. Sonuna gelinen Sey-
dişehir Belediyesi Termal Tesisleri-
nin akabinde, Seydişehir’e ikinci bir 
termal tesisin daha temelleri atılmış 
oldu. Seydişehir Belediyesi Termal 
Tesis Bölgesinde,  Beyşehir karayolu 
üzerinde bulunan araziye inşa edi-
lecek olan Küpe Dağı Termal Tatil 
Köyü’nün temel atma törenine Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Ak Parti İlçe Başkanı Kema-
lettin Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp 
Gül, STK Başkanları ve kalabalık bir 
şekilde Seydişehirliler katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Seydişehir’in hayalini gerçekleştir-
menin mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade ederek, “Hamdolsun bugün il-

çemize devasa yatırımlardan birinin 
daha temelini atıyoruz. Şehrimizin 
istihdam ihtiyacına çare olacak, yeni 
bir alüminyum fabrikası kadar işsiz-
liğe derman olacak termal su mese-
lesini çok önemsiyoruz. Bu konuda 
müteşebbislerimizin yapacağı ya-
tırımların katkısını çok iyi biliyoruz. 
Yollarının her daim açık olması için 
elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 
Seydişehir, büyük hizmetleri hak 
eden bir ilçe. Biz de büyük hizmet-
ler yapma gayreti içerisindeyiz. 90’lı 
yılların sonunda bulunan termal su 
bir türlü tam manasıyla değerlendi-
rilememişti. Göreve geldiğimizden 
buyana birçok hastalığın tedavisinde 
kullanılacak termal sıcak suyumu-
zun değerlendirilmesi noktasında 
çalışmalarımız oldu. Termale dayalı 
otel, sera, kaplıca projelerinin des-
tekçisi olduk” dedi. Başkan Tutal, 
termal tesis ve tatil köylerinin Seydi-
şehir’e katma değer katacağını belir-
terek getirilerini şöyle sıraladı:

TERMAL TURİZM 
SEYDİŞEHİR’E KAZANDIRACAK
“Seydişehir ve civarında yaşa-

yanlar Afyon ve Ilgın gibi termal 
kaplıca programlarına aileleri ile ka-
tılan birisi 5 ila 10 Bin TL yi gözden 
çıkarması gerekiyordu. Yapılacak 
kaplıcalar ile günü birlik veya ko-
naklamalı termal tatil programları 
yapılarak cüzi ücretler ödenebilecek.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLER 
SEYDİŞEHİR’İ TERCİH EDECEK
Yaz-kış turizmin oldukça yaygın 

olduğu ülkemizde tatilcilerin termal 
otellere ilgisi oldukça fazla. Yerelde 
termal turizmi değerlendirmek ise 
hem zaman hem de maddiyat ola-
rak vatandaşı bir hayli zorlamakta. 
Bu sebeple Seydişehir’e yapılacak 
termal otel ve tesisler en çok Seydi-
şehirliyi sevdirecek.

TERMAL TESİS VE OTELLERİN 
SEBZE-MEYVE İHTİYCI 

SEYDİŞEHİR’DEN KARŞILANACAK
Seydişehir’de her geçen gün ter-

mal tesis ve otellerin sayısı artarken 
otel ve işletmelerin mutfaklarında 
kullanılacak sebze ve meyveler yerel 
işletmeciler tarafından sağlanacak.

TERMAL YATIRIMLAR 
İSTİHDAM İLE GELİYOR

Seydişehir Belediyesi’nin ilk 
Termal Tesisi hayata geçirmesiyle 
yatırımcıların sıraya girdiği termal 
turizm yatırımları Seydişehir’de is-
tihdam alanında önemli bir gelişme 
sağlayacaktır.

Hemen hemen her alanda çalı-
şanlara ihtiyaç duyulacak. Terma-
lin istihdam yönünde Seydişehir’in 
ikinci büyük fabrikası olarak görü-
yoruz.”

Termal Tatil Köyü temel atma 
töreni ve termal bölgeye yatırımcı 
sayılarının git gide artması Seydi-
şehirli tarafından heyecanla karşı-
lanırken, Seydişehir’in önümüzdeki 
dönemde turizm alanında patlama 
yapması bekleniyor.
n HABER MERKEZİ

Vatandaşlar Kale’ye destek için buluştu
Konya’nın Cihanbeyli İlçesi haf-

ta sonu büyük bir buluşmaya sahne 
oldu. Farklı mahallelerden yüzlerce 
araçtan oluşan konvoylarla yola çı-
kan vatandaşlar, Belediye Başkanı 
ve AK Parti adayı Mehmet Kale’ye 
destek vermek için Seçim Koordi-
nasyon Merkezi’ne (SKM) geldi. Bir-
lerce vatandaş burada Başkan Kale 
ile birlikte Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Ayşe Türkmenoğlu ve AK 
Parti kurucularından Eski Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Halil 
Ürün ile buluştu. 

‘BİZ BİRİZ, BERABERİZ, KARDEŞİZ, 
HEP BİRLİKTE CİHANBEYLİ’YİZ’
Coşkulu kalabalığa seslenen Ci-

hanbeyli Belediye Başkanı Mehmet 
Kale, birlik ve beraberlik mesajları 
verdi. “Biz biriz, beraberiz, kardeşiz, 
hep birlikte Cihanbeyli’yiz” diyen 
Başkan Kale, son 5 yılda yaptıkları 
hizmetlerle ilçenin büyük bir gelişim 
ve değişim süreci yaşadığını belirtti. 
Yeni dönem için de birçok önemli 
projeyi hazırladıklarını ifade eden 
Başkan Kale, ilçenin artık doğalgaz 
kapsamına alındığını ifade ederek 
şunları söyledi: “Büyük gayretlerimiz 
sonucu Cihanbeyli’nin doğalgaza ka-

vuşması için artık bütün imzalar atıl-
dı. İnşallah gereken çalışmalar kısa 
süre içerisinde yapılarak ilçemizde 
doğalgaz kullanılmaya başlanacak. 
Bununla birlikte Cihanbeyli’ye eko-
nomik kalkınma anlamında önemli 
çalışmaları tamamlamak üzereyiz. 
Organize Sanayi Bölgesi hayalimiz 
yoğun gayretlerimiz sonucu gerçek 
oluyor. Buraya önemli yatırımlar 
gelecek. Cihanbeyli’yi termal turizm 
merkezi haline getirmek için de sıkı 
bir çalışma yürütüyoruz. Selçuk-

lu’nun başkenti Konya ile Cumhuri-
yetimizin başkenti Ankara arasında 
bulunan Cihanbeyli’miz inşallah 
termal turizmin merkezi olacak. Bu 
konuda kararlı bir çalışma yürütüyo-
ruz. Önümüzdeki dönem Cihanbeyli 
hayvancılık alanında da önemli bir 
yatırıma kavuşacak. Türkiye’nin en 
büyük hayvan alım-satım merkezi 
Cihanbeyli’ye kurulacak.” 

Eski Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Halil Ürün ise Cihanbeyli 
Belediyesi’nin kendi bütçesinin kat 

be kat üzerindeki yatırımları ilçeye 
kazandırdığını anlattı. Ürün “Başkan 
Mehmet Kale’nin tarihi hizmetlerini 
ve başarısını gittiğim her yerde an-
latıyorum. İş bilenin kılıç kuşananın-
dır. Yapay, suni olan bir takım gö-
rüşlerin, grupların peşinden koşmak 
bizi ancak yorar” diye konuştu. 

‘CİHANBEYLİ’YE ÇOK DAHA GÜZEL 
HİZMETLER KAZANDIRILACAK’
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı 

Ayşe Türkmenoğlu ise 31 Mart’ta 
Cihanbeyli’deki sandıkların AK Par-
ti oylarıyla patlayacağına inandığını 
söyledi.

Türkmenoğlu “Belediye Başka-
nımız Mehmet Kale bütün mahalle-
lere eşit hizmet yaparak, çok önemli 
eserleri Cihanbeyli’ye kazandırdı. 
Allah ondan razı olsun. Bugün AK 
Parti’nin, Cumhurbaşkanımızın, 
Cumhur İttifakı’nın karşısında çalı-
şıp, yapılan emekleri görmezden ge-
lenlere sesleniyorum. AK Parti’nin 
kapıları o insanlara sonsuza dek 
kapandı. İnşallah 31 Mart’ta Cihan-
beyli’nin güzel insanlarının verece-
ği büyük destekle ilçemiz çok daha 
güzel hizmetlere kavuşacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seçimde son anlara 
yaklaşıyoruz.

En ilginç olayları 
seçim zamanlarında ya-
şıyoruz.

Aşırı duygusallaşı-
yoruz.  Veya duyguları-
mız aşırı uyarılıyor.

Duygusallığımız 
arttıkça, akılcığımız aza-
lıyor. En hassas yönleri-
miz harekete geçiriliyor.

Duygusallaştıkça  
gerçeklerle, algılar birbi-
rine karışıyor.

Duygusallığımız attıkça  kontrolü-
müz algı yöneticilerinin eline geçiyor.

Nefretlerimiz, kinlerimiz kaşınıyor, 
sevgilerimiz, inançlarımız yoğunlaştırı-
lıyor.

Yani irademizi ve vicdanımızı en 
dikkatli kullanacağımız zamanda  duy-
gusal hale getiriliyor, duygularımız ak-
lımızın üstüne çıkarılarak, edilgen hale 
geliyoruz. 

En zor anlarımızda iş birliği ile sı-
kıntılardan kurtulacakken ‘’Kovadaki 
yengeçler’’ misali ben olamam sen de 
olma, ben olmazsam kimse de olma-
sın misali  biri birimizin ayağına basma 
huyumuz en yüksek seviyelere çıkıyor.

Kovadaki Yengeç:
Bir gün  bir yengeç avcısı yakaladı-

ğı yengeçleri kovaya koyuyormuş. Ko-
vaların ağzı hep açıkmış. Oradan geçen 
biri neden kovaların ağzını kapatmıyor-
sun, yengeçler kaçar demiş.

Yengeç avcısı kaçmaz demiş. Eğer 
tek olsaydı kaçardı ama çok olunca 
kaçmaz. Eğer biri kaçmaya çalışırsa 
diğerleri  onu ayağından çeker kovanın 
içinde kalır demiş.

Aday olup aday gösterilmeyen 
başkan adayları ile meclis adaylarının 
hali yengece benzemiyor mu?  Ben ol-
madım diğerleri de kazanmasın deyip 
parti değiştirenler gibi.

İyi bir aday ortaya çıktığında oyu-
nu bozulan kişiler, ya da kazanmak için 
karşı tarafı önemsizleştirmeye çalışan 
siyasiler; eğer o gelirse;

O dindar o gelirse şeriat gele-
cek,içki yasak edilecek, herkes başör-
tüsü takacak,

Ya da o solcu,  çevreci, yatırıma 
karşı,

Şimdiye kadar ne yapıldı da o ya-
pacak,

Bizim milletten bir şey olmaz,
Biz adam olamayız,
Gibi birçok argümanla hizmet dı-

şında her şeyi ortaya döküp insanları 
korkutmaya çalışırız.

Mesela  bir mahallede adaylardan 
bir kısmı birleşmek istiyor. Ve insanlara 
bunu anlatmak istiyor. Diyor ki biz tek 
başımıza seçilemeyeceğiz, üniversiteli 
bir aday  etrafında toplanacağız diye 
açıklama yapıyor. Birisi çıkıp diğer 
adaylar arasında hem üniversite mezu-
nu, emekli, çok tecrübeli kişiliği uygun 
aday var onu neden desteklemiyorsu-
nuz diyor?

O da o Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi mezunu diye  
savunma yapıyor.

Kurnazlığın geldiği 
seviye.  Karşısındaki ap-
tal yerine koyup sözüm 
ona ifade şekli ile olan bir 
şeyi kötü gibi gösterme 
çabası ile koca fakülteyi 
öcü gibi gösterme gay-
reti.

İnsanları tahrik ede-
rek kavgaya çekme, 

Mahalle baskısı, aile 
baskısı ile bireyin iradesine 

ipotek koyma,
İnsanlık, komşuluk adına yapılan 

iyiliklerin oy almak için sömürü aracı, 
tehdit aracı olarak kullanma,

Yapılacak olanı, nasıl yapılacağını 
imkanları konuşup toplumun, memle-
ketin önünü açma yerine seçilme ya da 
seçtirmeme gayreti ile toplumun  ufku-
nu daraltma gayreti  bütün potansiyeli 
ile meydanlarda.

Gelişmeyen yerlere baktığımızda 
yukarıda saydığımız eylemlerin toplu-
ma hakim kılındığını görürüz.

Topluma ümit vermesi gerekenler, 
bakış açısı geniş olanlar, fikri olanlar da 
bu arada bana bulaşmasın psikolojisi 
ile gerekli cesareti göstermekten kaçı-
nıyorlar.

Hedef tahtasına konmaktan kor-
kuyorlar.

Olan millete oluyor.
Kumsala dalgaların attığı yıldızları 

kurtarmaya çalışan çocuğun yüreği 
ile inancı ile bu memleket bir yerlere 
gelebilir.

Hikaye bu ya:
Dalgalar yıldızları kumsala atmış.  

Bir çocuk tek tek o yıldızları yaşasınlar 
diye denize bırakıyor. Bir adam geliyor:

Ne yapıyorsun evladım diye soru-
yor.

Yıldızları yaşatıyorum diyor.
Bu kadar yıldızı nasıl kurtaracaksın 

diyor, başaramazsın diyor.
Çocuk:
Bir yıldız alıyor denize bırakıyor. 

Bak bir yıldız daha kurtardım diyor.
Bize o çocuğun kalbi ile niyet et-

mek, o çocuğun kalbi ile dua etmek, o 
çocuğun kalbi ile gayret etme ve bunu 
ısrarla sürdürmemiz gerekmez mi.

Bizim inancımız bunu gerektirmez 
mi?

Salih niyet, temiz kalp ile  aslında 
bir proje olan bize verilmiş dua kabi-
liyeti yaşamamızı zenginleştirmemiz  
gerekmez mi?

En iyisini hayal edip, en kalitelisini 
istemek, en kararlı bir şekilde gayret 
etmeli değil miyiz?

Şimdi bir seçim geliyor, bir tercih 
anı. Bunu nasıl kullanırsak , ne kadar 
kaliteli tercih yaparsak  o kadar kaliteli 
hayatımız olacak.

Allah’tan başka hiçbir kula, bas-
kıya, güce boyun eğmeden yapılacak 
tercih hak olanın adil olan yolun kapı-
sını aralayacaktır.

SEÇİMDEN İLGİNÇ DAVRANIŞLAR 

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, kendini sosyal 
medyadan çaya davet eden öğren-
cilerin isteğine kayıtsız kalmadı. 
Facebook üzerinden ‘Başkanım 
biliyoruz çok yoğunsunuz ama sizi 
öğrenci evimize çaya bekliyoruz’ 
diyerek Başkan Tutal’ı evlerine da-
vet eden üniversite öğrencilerinin 
isteğine kayıtsız kalmayan Başkan 
Tutal ‘Geliyorum gençler çayı ha-
zırlayın, tatlılar benden’ şeklinde 
cevap vererek üniversite öğrenci-
lerinin evine AK Parti Seydişehir 
Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt 
Polat ile birlikte misafir oldu.  Üni-
versite öğrencileriyle sohbet eden 
Başkan Tutal ‘Bugünün gençleri 
yarının Türkiye’sini inşa edecektir 
anlayışıyla 5 yıldır gençlerimize 
yönelik birçok çalışma gerçekleş-
tirdik. Yeni dönemle birlikte yine 

‘bu şehri birlikte yönetiyoruz’ an-
layışıyla da nice çalışmalara imza 
atmaya devam edeceğiz’ diyerek 
öğrencilerin isteklerini dinledi, 
sohbet etti.
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal öğrencilerin
davetine kayıtsız kalmadı

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Beyşehir Gölü’ndeki Çeçen Adası’nda ekim mesaisi 
Beyşehir Gölü’nde tarımsal faaliyet 

yürütülen bazı adalarda, ilkbahar 
mevsiminin gelmesiyle birlikte üreticiler 

gübreleme çalışmalarına başladı.
Beyşehir Gölü’ne sahili bulunan 

Çiftlik Mahallesinin açıklarında yer alan 
Çeçen Adası’nda ekimi yapılan buğday 

ve arpa gibi hububat ürünlerinin gübrele-
me faaliyetleri için duba üzerinde gölde 

traktör ve tarımsal aletler yüzdürüldü.
Balıkçı teknelerinin motor gücüyle 

çekerek adaya ulaştırdığı duba üzerinde 
getirilen traktör ve zirai aletler, burada 

bir süre devam edecek gübreleme 
faaliyetlerinde kullanılacak.

Güz döneminde adada ekimi yapılan 
hububat ürünleri, yaz döneminde ise 
hasat ediliyor. Hasat edilen ürünler, 
daha sonra yine göl yüzeyinde duba 

üzerinde taşınarak yerleşim merkezine 
naklediliyor.

Adaya yaz döneminde hasat için kul-
lanılacak biçerdöver de aynı yöntemle 

taşınıyor. n İHA
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Seri yetmedi!
Temsilcimiz Atiker Konyaspor’u son dakika golü ile mağlup eden Beşiktaş 8 maçlık yenilmezlik 

serisine rağmen lider Başakşehir’in 13 puan gerisinde kaldı. Son 8 maçından 5’ini kazanan 
siyah beyazlılar, savunma performansı ile tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasın-
da konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 3-2 
yenen Beşiktaş, sezonun ikinci yarısın-
daki yenilmezlik serisine rağmen sıkın-
tılı günler yaşıyor. Ligin ilk yarısında 7 
galibiyet, beşer beraberlik ve yenilgi 
sonunda 26 puan toplayan siyah-beyaz-
lı ekip, ikinci devrede daha iyi bir per-
formans sergiledi. Süper Lig’in ikinci 
bölümünde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 
ve 3 beraberlik alan Beşiktaş, 18 puanı 
hanesine yazdırdı. 

Siyah-beyazlı takım, ligin ikinci yarı-
sındaki yenilmezlik serisine rağmen 57 
puanlı lider Medipol Başakşehir’in 13 
puan gerisinde kaldı. 

FENERBAHÇE VE KAYSERİSPOR 
MAÇLARINDA KRİTİK PUAN KAYIPLARI 

Beşiktaş, ikinci yarıdaki en kritik 
puan kayıplarını Fenerbahçe ve İstikbal 
Mobilya Kayserispor karşısında yaşadı. 
Fenerbahçe ile Vodafone Park’ta oyna-
dığı karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 önde 
tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ikinci 
devrede yediği gollerle sahadan 3-3 be-
raberlikle ayrıldı. Beşiktaş, bir sonraki 
hafta İstikbal Mobilya Kayserispor ile 
2-2 berabere kalarak 2 puan daha kay-
betti.  Siyah-beyazlı takım, yaşadığı bu 
puan kayıplarıyla şampiyonluk şansını 
zora soktu.

ZORLANARAK 4 PUAN 
Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada 

elde ettiği 4 puanı büyük zorluklarla çı-
kardı. İstikbal Mobilya Kayserispor ile 
yaptığı karşılaşmada 62. dakikada geri-
ye düşen Beşiktaş, 90. dakikada Caner 
Erkin’in attığı golle sahadan 2-2 bera-
berlikle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Atiker 
Konyaspor karşısında ise 90+3. dakika-
da Shinji Kagawa’nın fileleri havalandır-
masıyla 3-2 galip geldi.

TARAFTAR TEPKİSİ YOĞUNLAŞTI 
Siyah-beyazlı takımda son dönem-

deki gelişmeler sonrası taraftarların tep-
kisi, yönetim kuruluna ve teknik direktör 
Şenol Güneş’e yoğunlaştı. Beşiktaş, 25. 

haftada Atiker Konyaspor’u 3-2 yenmesi-
ne rağmen siyah-beyazlı taraftarlar, yö-
netim kuruluna ve Güneş’e büyük tepki 
gösterdi.

SON 18 SEZONUN EN KÖTÜ 
İKİNCİ SAVUNMA PERFORMANSI
Beşiktaş, savunma performansıyla 

da bu sezon büyük sıkıntılar yaşadı. Si-
yah-beyazlı ekibin Alman kalecisi Loris 
Karius, yediği gollerle taraftarların tep-
kisini çekti. Süper Lig’de 25. haftalar 
dikkate alındığında Beşiktaş, son 18 
sezonun en kötü ikinci savunma perfor-
mansını 2018-2019’da sergiledi.

2001-2002 sezonunda söz konusu 
hafta sonunda kalesinde 29 gol gören 
ve 2012-2013’e kadar bu sayının üstüne 
çıkmayan Beşiktaş, 2012-2013’te kale-
sinde 35 gole engel olamadı. Sonraki 
üç sezonda 24’er gol yiyen siyah-beyaz-
lılar, 2016-2017’nin 25. haftasını 20 ve 
geçen sezonu 22 golle tamamladı.

Beşiktaş, büyük bölümünde Loris 
Karius’un görev yaptığı 2018-2019’un 
25 haftalık periyodunda 34 gol yedi.  Si-
yah-beyazlı ekip, 2000-2001 sezonunda 
ise 25 haftalık bölümde kalesinde 40 gol 
görmüştü.   

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR 
Siyah-beyazlı ekip; yönetim kurulu, 

Şenol Güneş ve oyunculara yönelik ta-
raftar tepkisinin olduğu dönemde zorlu 
maçlara çıkacak. Ligin 26. haftasında 
ligde kalma mücadelesi veren Gözte-
pe’yi konuk edecek Beşiktaş, sonraki 
hafta ikinci yarının en formda ekiple-
rinden Çaykur Rizespor deplasmanına 
çıkacak.

Süper Lig’de 28. haftada Vodafone 
Park’ta Medipol Başakşehir’i konuk ede-
cek siyah-beyazlı takım, ardından Demir 
Grup Sivasspor, MKE Ankaragücü, Ga-
latasaray, Aytemiz Alanyaspor ve Trab-
zonspor ile karşılaşacak.

Beşiktaş, Kasımpaşa karşılaşmasıy-
la sezonu tamamlayacak. 
n AA

Ankaragücü’nün eski 
borçlarla başı dertte

MKE Ankaragücü Kulübü, 2010 yaz transfer dönemin-
de kadroya katılan Sestak ve Klukowski’nin alacakları-
nın ödenmeye devam edildiğini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü’nün 
maddi sıkıntılar yüzünden kapanma aşamasına gelmesine 
rağmen Spor Toto Süper Lig’e yükselmeyi başardığı hatır-
latılarak, “12 yeni transfer yaparak ikinci devreye bambaş-
ka bir takım hüviyetinde başlayan MKE Ankaragücü’nün 
devre arası transfer sürecinde kadrosuna kattığı futbolcu-
lara yaptığı ödemeler sonucu, Stanislav Sestak ve Michael 
Klukowski ile ilgili taksitleri ödeyemediği ortaya çıktı.” ifa-
deleri kullanıldı.

Açıklamada, geçmiş dönemde transfer edilen Sestak 
ve Klukowski’nin alacaklarının ödenmeye devam edildiği 
belirtilerek, şunlar kaydedildi: “Ahmet Gökçek’in MKE 
Ankaragücü Kulübü Başkanlığı’nı yürüttüğü dönemde ya-
pılan transferlerle sarı-lacivertli takımın başı hala büyü 
dertte. Zamanında yapılan yanlış hamleler sonucu 10 yıl 
öncesine ait borçlarla karşı karşıya kalan sarı-lacivertli ku-
lüp, Sestak ve Klukowski ile ilgili taksitleri bir hafta içinde 
ödeyemezse büyük bir sıkıntı yaşayabilir. Kulüp, söz konu-
su taksit ödemelerini yapamazsa FIFA’nın katı kurallarıyla 
karşı karşıya kalıp puan silme cezası alabilir.”  n AA

Göztepe fırsat tepti
Spor Toto Süper Lig’de sahasında Kasımpaşa ile be-

rabere kalan Göztepe, rakiplerinin puan kaybettiği haftayı 
kötü değerlendirerek ateş hattından çıkamadı. 

Evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak taraftar-
larını üzen ve küme düşme hattından çıkamayan Göztepe, 
rakiplerinin puan kaybettiği haftayı iyi değerlendiremedi. 
Göztepe ile birlikte ligde son 7 basamakta yer alan takım-
lardan hiçbiri haftayı 3 puanla kapatamazken, İzmir tem-
silcisi de büyük bir fırsat kaçırdı. Haftaya 27 puanla giren 
Tamer Tuna’nın öğrencileri, Kasımpaşa’yı devirebilseydi 
sıralamada 28’er puanlı Bursaspor ve Fenerbahçe’yi ge-
ride bırakıp haftayı 14. basamakta kapatacaktı. İzmir tem-
silcisi haftayı galibiyetle kapatabilseydi; 31 puanı bulunan 
Ankaragücü, Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor da ateş hattı-
nın sıcaklığını yakından hissedecekti. 24. haftada oynanan 
Atiker Konyaspor maçının ardından küme düşme hattına 
inen sarı-kırmızılılar, bu haftayı da ateş hattında noktaladı. 
İzmir temsilcisi gelecek hafta Beşiktaş ile deplasmanda 
karşı karşıya gelecek.  n İHA

Deniz Başakşehir 
maçında cezalı

İstikbal Mobilya Kasyerispor’da dün oynanan Çaykur 
Rizespor maçında sarı kart gören Deniz Türüç cezalı duru-
ma düştü. Deniz, bu hafta sonu oynanacak olan lider Medi-
pol Başakşehir maçında forma giyemeyecek. 

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezo-
nunda mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor ligin 
25.haftasında dün oynadığı Çaykur Rizespor maçının 3.da-
kikasında sarı kart gören Deniz Türüç dördüncü sarı kartını 
görerek cezalı duruma düştü. 

Deniz Türüç, Pazar günü Kadir Has Stadyumunda oy-
nanacak olan lider Medipol Başakşehir maçında forma 
giyemeyecek. Türüç, Medipol Başakşehir maçının ardın-
dan deplasmanda oynanacak olan Demir Grup Sivasspor 
maçında yeniden formasına kavuşacak. 

Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek olan 
Deniz Türüç’ün yerinde Teknik heyet Portekizli kanat oyun-
cusu Silvestre Varela’ya görev vermesi bekleniyor.  n İHA

Trabzonspor Yusuf’a sahip çıktı
Trabzonspor Kulübü Futbol 

Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Yu-
suf Yazıcı’nın kulüp altyapısından 
yetişen ve bugün tüm kesimlerin 
takdirini kazanmış önemli bir oyun-
cu olduğunu söyledi. Şahin, yaptığı 
açıklamada, Spor Toto Süper Lig’de 
Trabzonspor’un konuk ettiği Akhi-
sarspor’u 2-1 yendiği karşılaşmada 
oyundan alınırken taraftarların tep-
ki gösterdiği Yusuf Yazıcı’ya sahip 
çıktı.

“Yusuf, kulübümüzün altyapı-
sından yetişen ve bugün tüm ke-
simlerin takdirini kazanmış önemli 
bir oyuncudur.” diyen Şahin, “A 
takıma katıldığı günden itibaren 
gerek kişiliği gerekse futboluyla ön 
plana çıkmayı başarmıştır. Yusuf, 
Trabzonspor’un olduğu kadar milli 
takımımızın da geleceği adına çok 
önemli bir oyuncudur.” ifadelerini 
kullandı.

Haluk Şahin, Yusuf Yazıcı’ya 
Akhisarspor maçında tepki gösteril-
mesini doğru bulmadıklarını vurgu-
layarak, şunları kaydetti:

“Son oynadığımız Akhisarspor 

maçında bir kısım taraftarımızın 
oyuncumuza gösterdiği tepki, bizi 
derinden üzmüştür. Unutulma-
malıdır ki 22 yaşında olmasına 
rağmen bu oyuncumuz sorumlu-
luktan asla kaçmamış, takımdaki 
eksikler nedeniyle taktığı kaptanlık 
pazubendinin hakkını da vermiştir. 
Futbolcularımız, sakatlık yaşayan 
oyuncularımız nedeniyle perfor-
manslarının da üzerine çıkmışlar, 
haliyle yorgunluk yaşamışlardır. 
Bu yorgunluk hem fiziksel hem de 
mental anlamda futbolcularımızı 
etkilemiştir. Bu gibi durumlarda ta-
raftarlarımızın sadece Yusuf’a değil 
bütün oyuncularımıza sahip çıkması 
gerekiyor.”

Yönetim kurulu olarak Yusuf Ya-
zıcı’ya gereken desteği verdiklerini 
belirten Şahin, “Oyuncumuzla maç-
tan sonra görüşerek kendisine olan 
inancımızı yineledik. Erzurumspor 
maçında cezası nedeniyle oynaya-
mayacak olan Yusuf, sonraki hafta-
larda yerini alıp, yine önemli işlere 
imza atacaktır.” diye konuştu.
  n AA

Konyasporlu Deni 
Milosevic’e milli davet!

Bosna Hersek’in 2020 Avrupa 
Futbol Şampiyonası (EURO 2020) 
elemelerinde Ermenistan ve Yu-
nanistan ile oynayacağı maçların 
aday kadrosuna Spor Toto Süper 
Lig takımlarında forma giyen Edin 
Visca, İbrahim Sehic ve Deni Mi-
losevic de davet edildi.

Bosna Hersek A Milli Futbol 
Takımı Teknik Direktörü Robert 
Prosinecki, 23 Mart’ta Ermenistan 
ve 26 Mart’ta Yunanistan ile sa-
hasında oynayacağı maçların 23 
kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Medipol Başakşehir’den Vis-
ca, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor’dan Sehic ve Atiker Kon-
yaspor’dan Milosevic’in de yer 

aldığı aday kadro şöyle:
Kaleci: İbrahim Sehic (Büyük-

şehir Belediye Erzurumspor), Ke-
nan Piric (Maribor), Vedran Kjo-
sevski (Zeljeznicar)

Defans: Sead Kolasinac (Arse-
nal), Toni Sunjic (Dinamo Mosko-
va), Ermin Bicakcic (Hoffenheim), 
Ervin Zukanovic (Genoa), Eldar Ci-
vic (Sparta Prag), Darko Todorovic 
(Red Bull Salzburg)

Orta saha: Muhamed Besic 
(Middlesbrough), Gojko Cimirot 
(Standard Liege), Miralem Pjanic 
(Juventus), Elvis Saric (Suwon 
Bluewings), Rade Krunic (Em-
poli), Goran Zakaric (Partizan), 
Amer Gojak (Dinamo Zagreb), 

Haris Duljevic (Dynamo Dres-
den), Edin Visca (Medipol Ba-
şakşehir), Deni Milosevic (Atiker 
Konyaspor), Stjepan Loncar (Ri-
jeka).

Forvet: Edin Dzeko (Roma), 
Kenan Kodro (Athletic Bilbao), El-
vir Koljic (Universitatea Craiova).

Bosna Hersek A Milli Futbol 
Takımı’nın 18 Mart’ta başkent Sa-
raybosna’da hazırlıklarına başla-
yacağı ifade edildi.

Bosna Hersek, EURO 2020 
Elemeleri J Grubu’nda Ermenistan 
ve Yunanistan’ın yanı sıra Finlan-
diya, İtalya ve Lihtenştayn ile mü-
cadele edecek. 
n AA
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2012 yılında başlayan SEDEP, hayata geçtiği günden bu yana önemli bir misyon üstlenmiş durumda. Geleceğe 
değer katacak bireyler yetiştirme amacıyla Selçuklu Belediyesi’nce yürütülen SEDEP, başarısını yurt dışına bile taşıdı 

Değer veriyorlar
Selçuklu Belediyesi, alt ve üst 

yapı projeleri kapsamında yaptığı 
dikkat çeken çalışmaların yanında, 
sosyal, kültürel ve eğitim hayatına 
da katkı sunuyor. Türkiye’nin nere-
deyse 50 şehrinden daha kalabalık 
bir ilçe olarak dikkat çeken Selçuk-
lu İlçesi’nde topyekun bir yükselme 
hedefleyen Selçuklu Belediyesi, bu 
anlamda önemli projelere ev sahip-
liği yapıyor. Bu projelerden eğitim 
alanında en dikkat çekeni Selçuklu 
Değerler Eğitimi Projesi (SEDEP). 
2012-2013 eğitim-öğretim yılında 
hayata geçirilen SEDEP, geleceğe 
değer katacak bireyler yetiştirme 
vizyonuyla Selçuklu Belediyesi’nce 
hayata geçirildi.  Selçuklu İlçe Millî 
Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Er-
bakan Üniversitesi’nin de destekle-
diği SEDEP, bireylerin; temel insani 
değerlere sahip olması, ahlaki karar-
lar ve davranışlar sergilemesine yar-
dımcı olacak değerler ve becerilerle 
donatılmasını hedefliyor. 

ULUSLARARASI BOYUT KAZANDI 
Selçuklu ilçesinde öğrenim gö-

ren okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerine yönelik olarak 
hayata geçirilen SEDEP, 7. yılında.  
öğrencilerin; sorumluluklarını taşı-
yabilecekleri, makul seçimler yapa-
bilmelerine imkân sağlayacak bilgi, 
beceri ve yeteneklerin geliştirilmesi 
amaçlayan SEDEP, değerlerimizin 
kazanılmasını akademik başarı ka-
dar önemli gören bir bilincin payla-
şılıp benimsenmesine katkı sunuyor. 
SEDEP kapsamında, değerler eği-
timi çalışmalarına yardımcı olacak 
malzeme ve materyal desteği sunu-
larak, ayın değeri ile ilgili uygulama 
ve etkinlikler organize ediliyor. SE-
DEP,  öğrencilere temel insani de-
ğerlerin kazandırılmasını amaçlayan 
ve resmî müfredatla birlikte uygu-
lanmaya müsait bir program arayı-
şının ürünü olarak, 2012-2013 Eği-
tim Öğretim yılında başladı. Büyük 
bir başarıyla devam eden SEDEP, 5. 
yılı olan 2016-2017 Eğitim Öğretim 
Yılında; yeni etkinlikler ve farklı ma-
teryallerle uygulanmış, Başbakanlık 
Tanıtma Fonu’ndan destek alarak 
uluslararası bir boyut kazanarak 
“Türkiye Selçuklu Değerler Eğitimi 
Projesi (SEDEP) ile Değerlerini Ta-
nıtıyor” etkinliği kapsamında KKTC 
ve Bosna-Hersek’te faaliyetler dü-
zenledi.

SEDEP’İN GELİŞİM SÜRECİ
SEDEP ilk yılında adalet, saygı, 

dostluk, özdenetim, sabır, doğruluk, 
sorumluluk ve yardımseverlikten 
oluşan 8 değerle başladı. 2013-2014 
ve 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılla-

rında da değerler üzerinde değişiklik 
yapılmadı, aynı değerler koruna-
rak üçüncü yılına girildi. Projesinin 
dördüncü yılında, değerlerden ba-
zılarının ve uygulama zamanlarının 
değiştirilme ihtiyacı ortaya çıktı ve 
saygı, doğruluk, sorumluluk, sabır, 
hoşgörü, temizlik, merhamet, cö-
mertlik değerleri işlendi. 2013-2014 
Eğitim Öğretim Yılında SEDEP ça-
lışması ilçedeki anaokulu, ilkokul ve 
ortaokullarda uygulandı. 2014-2015 
Eğitim Öğretim Yılında ise liseler 
de projeye dâhil edildi. 2015-2016 
Eğitim Öğretim Yılında proje farklı 
etkinlikler ve ödüllendirme süreci ile 
uygulandı. 2016-2017 Eğitim Öğre-
tim Yılında paydaşlardan gelen dö-
nütler ışığında yeniden dizayn edildi 
ve değer sayısı yedi olarak belirlendi. 
Saygı, sorumluluk, hoşgörü, doğru-
luk, temizlik, cömertlik ve sabır de-
ğerleri işlendi.

2017-2018 Eğitim Öğretim 
Yılında ise, Milli Eğitim Bakanlığı 
eğitim programları da göz önüne 

alınarak sırasıyla; sorumluluk, özde-
netim, sevgi, dürüstlük, adalet, say-
gı, yardımseverlik ve sabır değerleri-
nin işlenmesi planlandı.

ÖNEMLİ HEDEFLERİ VAR 
SEDEP, geleceğin teminat olan 

gençlerin eğitimine milli ve mane-
vi büyük destek veriyor. Geleceği 
inşa ederken, geçmişten güç almak 
gerektiği düşünülerek hayata geçi-
rilen SEDEP, bu kapsamda değerle-
rin yaşatılması ve gelecek kuşaklara 
aktarılması noktasında önemli bir 
görev üstleniyor. Bu kapsamda, ge-
rekli kaynaklar ve etkinlik ortamları 
sağlanarak aile, okul ve çevrenin iş 
birliği organize ediliyor. Öğrenciler-
de, sorumluluklarını taşıyabilecek-
leri seçimler yapabilmelerine imkân 
sağlayan bilgi, beceri ve yetenekleri 
geliştirme sağlanıyor. 

Değerlerimizi bilen, anlayan ve 
benimseyip hayatını bu değerlerle 
zenginleştiren bireyler yetiştirme 
hedefleniyor. Eğitim-öğretim pay-
daşlarının iş birliklerini arttırmak 

üzere, değerler eğitimi çalışmalarına 
yardımcı olacak malzeme ve mater-
yal desteği sunuluyor.

Ayın değeri ile ilgili uygulama 
ve etkinlikler yaparak değerler eği-
timi konusunda farkındalık düzeyi 
artırılmaya çalışılıyor. Selçuklu’da 
ve yurtdışında belirlenen kardeş 
okullarda; öğretmenlerin, velilerin 
ve bu kurumlarda öğrenim gören 
öğrencilerin, iş birliği içinde ortak 
hareket etmelerini sağlayacak stra-
tejiler geliştirme hedefinde ilerleni-
yor. SEDEP ile öğrencilerin küresel 
ve çok kültürlü bir dünyaya hazır-
lanması, hayatın gerçekleriyle yüz-
leştirilerek ve eleştirel düşünmeyi 
teşvik ederek sorumlu davranma-
sını sağlamak hedefleniyor. Bunun 
için de öğrenim çağındaki her bir 
bireyin, uygun ahlaki kararlar ve 
davranışlar sergilemesine yardımcı 
olacak değerler ve becerilerle do-
natmak için önemli bir çalışma yü-
rütülüyor. 
n ONUR KALKAN

Değerlerimizi bilen, anlayan ve benimseyip hayatını bu değerlerle zenginleştiren bireyler 
yetiştirme hedefleyen SEDEP, 7 yılında başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor.



Kartal heykelinde 
geri sayım başladı
Atiker Konyaspor taraftarının isteği ile projelendirilen 

Çift Başlı Kartal heykelinde geri sayım başladı. Tasarımı 
ve montaj yapılacak alandaki alt yapı çalışmaları tamam-
lanan heykelin önümüzdeki günlerde stadyum önündeki 
yerini alması bekleniyor. 

Öte yandan Çift Başlı Kartal heykelinin son halinin fo-
toğrafları sosyal medyada yayınlandı. Taraftarların büyük 
çoğunluğu çalışmayı beğenirken bir an önce montajının 
tamamlanarak taraftarın ziyaretine açılmasını bekliyor. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 25 17 6 2 40 12 28 57
2.GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46
3.BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44
4.TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40
5.ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35
6.EY MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34
7.DG SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34
8.A. ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34
9.ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32
10.İM KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32
11.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31
12.KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31
13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31
14.FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28
15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28
16.GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27
17.BB ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22
18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Ankara’da tarihi kare!

Daha ne kadar sürecek bu zulüm?

Atiker Konyaspor taraftarı ile Ankaragücü 
taraftarı arasında uzun yıllardır devam eden hu-
sumet sona erdi. 

Geçen hafta Antalyaspor deplasmanından 
dönerken geçirdikleri trafik kazası sonrası Anka-
ragücü taraftarı Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Ça-
kır vefat etmişti. Futbol dünyasını yasa boğan bu 
ölüm sonrası Ankaragücü taraftarı bugüne kadar 
devam eden bütün düşmanlıkları sona erdirme 
kararı aldıklarını açıklamıştı. 

Konyaspor taraftarından da bu çağrıya destek 

geldi. Konu ile ilgili bir açıklama yapan Nalça-
cılılar taraftar grubu lideri ibrahim Apalı, Anka-
ragücü taraftarının attığı barış adımını karşılıksız 
bırakmayacaklarını belirtti. 

Karşılıklı yapılan olumlu açıklamaların ardın-
dan Ankaragücü ile Bursaspor arasında oynanan 
maçta tarihi görüntüler kaydedildi. Nalçacılı-
lar’ın Ankara kolu TayfAnkara Ankaragücü tribün-
lerinde karşılaşmayı takip etti. Birlikte atkı açan 
iki takım taraftarı dostluk görüntülerine imza attı.
n SPOR SERVİSİ

Hakem hataları Atiker 
Konyaspor’un canını yakma-
ya devam ediyor. Sezonun 
ilk yarısında Galatasaray 
maçında lehine verilen pe-
naltı kararının ardından adeta 
kara listeye alınan Anadolu 
Kartalı o maçtan sonra çıktığı 
maçların büyük bölümünde 
hakem zulmüne maruz kaldı. 
Son olarak Beşiktaş maçın-
da ceza sahası içinde Amir 
Hadziahmetovic’e yapılan 
müdahaleyi es geçen hakem 
Ali Palabıyık ve VAR hakem-
leri spor camiasını çileden 
çıkardı. 

Bütün spor yorumcuların 
pozisyonun penaltı oldu-
ğu noktasında birleşirken, 
Amir’in iyi niyetli bir şekilde 
pozisyonu devam ettirmeye 
çalışmasının pozisyondaki ihlali ortadan kaldır-
mayacağı yönünde görüş bildirdi. 

Galatasaray deplasmanında lehine verilen 

penaltı kararından beri adeta ambargo yiyen 
Konyaspor’un MHK tarafından uygulanan gizli 
ambargonun ne zaman kalkacağı ise merak ko-
nusu oldu. n SPOR SERVİSİ

Mücadeleye yazık oldu!
Atiker Konyaspor’un Beşiktaş’a 3-2 mağlup olduğu maçın istatistikleri ortaya çıktı. 121 km 
mesafe kateden Anadolu Kartalı, bireysel hatalar ve hakem kararları ile bu mücadelesinin 

karşılığını alamadı. Rakip Beşiktaş fiziksel anlamda Konyaspor’un gerisinde kaldı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor Beşiktaş karşısında 
yüksek mücadelesinin karşılığını 
alamadı. 121 km mesafe kateden ve 
bu sezonun en yüksek rakamların-
dan birine ulaşan Anadolu Kartalı, 
yanlı hakem kararlarının yanı sıra 
bireysel hatalar ile 3 puandan oldu. 
Rakip Beşiktaş ise fiziksel anlamda 
Konyaspor’un gerisinde kaldı.

AVRUPA SEVİYESİNDE
Konyaspor’un Beşiktaş maçında 

dakikada katettiği mesafe Avrupa 
ligleri seviyesinde olduğu ortaya çıktı. 
Konyaspor 121 bin 450 bin metre 
koşarken Beşiktaş 112 km’de kaldı.
Konyaspor’un yüksek şiddetli koşu 
mesafesi 6.1 km olarak olurken, rakip 
Beşiktaş’ta ise bu rakam 5.2 olarak 
gerçekleşti. 

PAS HATALARI CAN YAKTI
Maçın fiziksel özetinde rakibine 

üstünlük sağlayan Konyaspor’u ise 
pas hataları yaktı. Birinci ve ikinci 
bölgede yaptığı pas hatalarından 
sonra kalesinde golü gören ve pek 
çok pozisyon veren Konyaspor toplam 
pasta rakibinden çok geride olmasına 
rağmen daha fazla pas hatası yaptı. 
Beşiktaş 508 başarılı pasa karşılık 103 
pas hatası yaparken Konyaspor 290 
başarılı pas karşısında 109 pas hatası 
yaptı. 

JEVTOVİC ÖNE ÇIKTI
Atiker Konyaspor’un Beşiktaş 

maçında en çok koşan oyuncusu 
Marko Jevtovic oldu. 12.6 km mesafe 
kateden Jevtovic’in yanı sıra 1.1 km 
yüksek hızlı koşu mesafesine sahip 
olan Ömer Ali Şahiner öne çıkan isim 
oldu.   

ÇARE MİLLİ ARADA
Atiker Konyaspor’un son 6 maçtır 

kazanamaması ve yüksek şiddetli 
maçlar oynaması takımı fiziksel ve 
zihinsel anlamda yıprattı. Hakem 
suikastlarının yanı sıra sakatlıklar 
yönünden de yüzü gülmeyen Anadolu 
Kartalı milli arayı iple çekiyor. İçerde 
oynanacak Çaykur Rizespor maçından 
sonra lige verilecek arada sakatların 
iyileşmesi, takımın fiziksel ve psikolo-
jik durumunun düzelmesi bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

RPS
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