
‘Aydın, yolu ve gönülleri aydınlatandır’
Doğumunun 65’inci ve hizmetlerinin 45’inci 
yılı münasebetiyle Konya Aydınlar Ocağı tara-
fından düzenlenen Şükran Gecesi’nde konuşan 
Prof. Dr. Caner Arabacı, “Aydınlar gittiği 
zaman milletin gündüzü gece oluyor, yıldızları 
yok oluyor.Işıklı günler aydınları çoğalttığımız 
zaman gelecek” dedi. Prof. Dr. Kemal Özcan 
ise, “Aydın yolu aydınlatandır. Gönülleri ay-
dınlatandır. Dolayısıyla insanın hem dünyasını 
hem ahiretini aydınlatandır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Citroen büyük fırsat sunuyor Adalet ve liyakat esas alınacak
Yakıt verimliliği, yüksek 
performans ve çevreci özellikleri 
ile öne çıkan benzinli ve dizel 
motorlarını üstün konfor 
özellikleriyle birleştiren Citroen 
modellerinde avantajlarıyla Şubat 
ayında da devam ediyor. Konmot 
Citroen Plaza Satış Müdürü Onur 
Kunduracıoğlu Citroen’in  Şubat 
ayında binek ve ticari modellerinde 
düzenlediği kampanyalar ile 
müşterilerine fırsatlar sunduğunu 
belirterek, Konyalıları mağazalarına 
beklediklerini söyledi.
n HABERİ SAYFA 15’TE

Siyasi kimliğinin yanında 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Hoca’nın dünyaca bilinen 
bir bilim adamı olduğunu 
dile getiren Prof. Dr. Cem 
Zorlu, üniversitenin ilmi 
çalışmalarıyla da Erbakan 
Hoca’ya layık olması için çaba 
harcayacaklarını söyledi. Ayrıca 
Rektör Zorlu, üniversitenin 
adalet ve liyakat esas alınarak 
yönetileceğine dikkat çekerek, 
“Her alanda, her noktada 
birlikte hareket edeceğiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Yasak avlanmaya 
3 bin 270 lira ceza 

Millileşme yolunda 
önemli bir adım 

Ticari su ürünleri 
avcılığının yasak 
olduğu Altınapa 
Barajı Gölü’ne ağ 
atarak avlananlar 
olduğu yönündeki 
ihbarı değerlendiren 
ekipler, kaçak 
avlanan 2 kişiye 3 
bin 270 lira ceza 
kesti. n SAYFA 6’DA

Sima Plastik ürünlerinde yüzde 100 yerli malzemeler kullanarak 
millileşme yolunda önemli adım attı. Sima Plastik Yönetim Kurulu 
Başkanı İlhan Sert, “Bu güne kadar kalitemizden ödün vermedik. 

Kalıp üretimimizde elde ettiğimiz deneyim bizi daha büyük 
hedeflere yöneltti” dedi. n SAYFA 7’DE

06 Yaban domuzu 
sürek avı düzenlendi 10 Başkan Mehmet 

Kale destek istiyor 11 OSB’ler Avrasya 
Bölgesine tanıtıldı

TÜRKİYE’DE HER 4 
KİŞİDEN 1’İ KABIZ!

Soğuk havalara dikkat! 

Türkiye’de her 4 kişiden 1’inde;  kabızlık veya farklı 
sindirim sistemi rahatsızlıkları bulunuyor. Özellikle 
havaların soğuması ile fiziksel aktivitelerin azalması 
ve su tüketiminin azalması kabızlığa davet çıkıyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

E-TİCARETLE ZAMANDAN 
TASARRUF SAĞLIYOR

Anadolu Kesici Takımlar kapınızda

“Verimlilikte kararlılık” ilkesi ile çalışma sistemini 
ve faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kesici Takımlar, 
dijital dünyada hayata geçirdiği ‘tooltotool’ e-ticaret 
sitesi ile müşterilerine zaman tasarrufu sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 15’TE

GELECEĞİMİZ DAHA 
GÜZEL OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay: 

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Karatay muhtarlarıyla biraraya geldi. Göreve geldiği 
günden beri 2019-2024 stratejisini oluşturmak için 
muhtarlarla devamlı istişare halinde olduklarını be-
lirten Altay, Konya’nın geleceğinin çok daha güzel 
olacağını söyledi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

Saadet’in adayı 
Başkan Uyar! 

Abdil Erdal 
SMMMO’ya aday

Ek göstergede 
haksızlık olmasın!

Saadet Partisi’nin Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan 
Adayı, İl Başkanlığı görevini 
yürüten Avukat Hasan Hüseyin 
Uyar olarak belirlendi. Sel-
çuklu Belediye Başkan Adayı 
Kenan Özcan, Karatay Belediye 
Başkan Adayı Sinan Toprak, 
Meram Belediye Başkan Adayı 
ise Hüseyin Saydam oldu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler (SMMM) 
Odasının Mayıs ayında yapıla-
cak seçimlerinde Abdil Erdal, 
Meslekte Gelişim Grubu’nun 
başkan adayı olduğunu açık-
ladı. Erdal, “‘Bir araya gelmek 
başlangıçtır, bir arada dura-
bilmek yol almaktır, birlikte 
çalışmak başarıdır’ sloganıyla 
aday olduk” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, yeni 
bir haksızlığı doğurmaması 
için ek gösterge uygulamasının 
tüm memurların beklentisine 
cevap verecek nitelikte olması 
gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE
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HER MAHALLEYE 
BİR KADIN ADAY!

31 Mart yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu anda sadece bir kadın 
muhtarın olduğu Konya’da her mahalleye en ez bir kadının muhtar adayı olması için 
seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kadınların çalışması ve beraberliği tam not alıyor

SEÇİMLERDE KAZANAN KADINLAR OLACAK
Konya’da yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu 
anda sadece bir kadın muhtarın hizmet verdiği kentte her ma-
halleye en ez bir kadın muhtar adayı çıkması için çalışma ya-
pıyor.  31 Mart yerel seçimlere kısa bir süre kala kadın muhtar 
adaylarının çokluğu dikkati çekiyor. Mahallelerini evleri, sokak-
ları da evlerinin koridorları gibi gördüklerini belirten kadınlar, 
31 Mart gecesi kazananların kendileri olacaklarına inanıyor.

KADIN BİRLİKTELİĞİ SAHAYA YANSIYOR
 Kadınlar kadın dayanışması ile  mahallerini daha iyi yönete-
ceklerine dikkat çekiyorlar.  10 yıldır Yunus Emre Mahallesinde 
Muhtarlık yapan şimdi de Yaka Mahallesi Muhtar Adayı olan 
Nazan Kaçıran, bayan Muhtar Adaylarının en büyük destekçisi. 
Kaçıran, bayan muhtar adaylarına çeşitli konularda yardımda 
bulunuyor. Hep birlikte yol haritası belirleyen kadın adaylar, her 
mahallede en az 1 kadın aday olmasını istiyor.  n SAYFA 3’TE



Değerli okuyucular, 
Sağlıklı yaşam için gastro-intestinal sistemin 

yapısal ve fonksiyonel olarak normal olması 
önemlidir. Sindirim kanalı solunum sisteminden 
sonra vücudumuzun en geniş ikinci yüzeyini 
oluşturmaktadır. Biz annelerin bebeklerimizde 
sıkça karşılaştığımız problemlerin başında gaz 
sancısı (kolik), reflü ve kusma gelmektedir. Be-
beklerimizde yaşadığımız gaz sancısının sebebi 
henüz tam tespit edilememiş durumda fakat 
uzmanlar bebeklerin sindirim sistemlerinin tam 
olgunlaşmamış olmasından kaynaklandığını dü-
şünüyorlar. Bu durumda bebeği sallayarak, kar-
nına ılık bir havlu koyarak veya emzirerek sakinleştirmeyi 
deneyebilirsiniz. Reflü ve kusma ise bebeklerimizde en çok 
karşılaştığımız bir diğer problemdir. Bebeklerde görülen 
reflü çoğunlukla fizyolojiktir ve hastalık olarak tanımlan-
maz. Sindirim borusunun alt kapakçığı bebeklerde zamanla 
gelişir, gelişme sürecinde mideye gelen besinin yukarıya 

kaçmasına ve 
kusmaya se-
bep olmasına 
reflü adı ve-
riliyor. Katı 
besin almaya 
başlayınca 
ve kapakçık 
gelişimini 
tamamladık-
ça kusma da 
azalacaktır. 

Eğer bebeğinizde reflü sorunu yaşıyorsanız şun-
lara dikkat edebilirsiniz;

3 Anne sütüyle beslemeye
3 Beslenme sonrası gaz çıkarmayı ihmal 

etmemeye
3 Beslerken yatar pozisyonda değil, başını 

biraz yüksekte tutarak beslemeye
3 Sık sık ve azar azar beslemeye1
Bebeklik çağından çıkmış çocukluğa adım 

atmış olan çocuklarımız için ise probiyotik 
kullanımının sindirim sitemi üzerinde olumlu 
etkileri uzmanlar tarafından konuşulmaktadır. 

Çocukluk çağında tüketilmesi yeni nesillerin daha sağlıklı 
yetişmesine katkıda bulunacaktır. Özellikle çocuklarımızın 
yoğurt, turşu gibi doğal probiyotik içeren besinleri tüket-
mesi önemli noktalardan biri. Şimdi sizlere kanıtlanan bazı 
etkilerinden bahsetmek istiyorum.

3 Probiyotiklerin çocuklarda Atopik dermatit gelişimini 
azalttığını gösteren veriler mevcuttur,

3 Yeterli çalıma olmamakla birlikte yapılan bazı ça-
lımalar Probiyotiklerin basit kabızlık ve irritabl Barsak 
Sendromu’nda etkili olduğunu ortaya koymaktadır,

3 Probiyotikler çocuklarda akut diyare gelişimini önler 
ya da diyarenin ciddiyetini azaltır,

3 Antibiyotiğe bağlı diyareyi hafifletir,
3 Rota virüsleri baskı altında tutar.
3 Immun sistemin regülasyonunu aktive eder,1
Hepinize sağlık dolu bir hafta sonu diliyorum.
Referanslar:
• Ali ÖZDEN; Gastro-‹ntestinal Sistem ve Probiyotik-Prebi-

yotik Synbiyotik; Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Soğuklarla beraber biliyorum ki bazı sindirim 

sorunlarımızda ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlarda 
keten tohumu bizi karşılıyor ve en büyük 
destekçilerimizden biri oluyor.

Keten’in kullanımı insanlık tarihi kadar eskidir 
ve binlerce yıl öncesine dayanır. Keten, ılıman ve 
tropikal bölgelerde doğal olarak yetişen ve tüm 
dünyada lif, tohum ve yağı için kültürü yapılan 
bir bitkidir. Bitkinin yetiştirilme amacı ise hem 
lifinden faydalanmak, hem de tohumunu almaktır. 
Tohumları %40-45 yağ içerir ve yağ elde edilmesinde 
kullanılıyor. Günümüzde ise soğuk pres yöntemi ile 
elde edilen sabit yağı gıda amaçlı kullanılıyor.

Keten tohumu yağı bitkisel kaynaklı Omega 3 yağ 
asidi olan ALA (alfa-linolenik asit) açısından zengin.  

Yapılan araştırmalarda kronik konstipasyonu 
(kabızlık) olan hastalarda tedaviye yardımcı 
olarak kullanılabildiği ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
kalp-damar sistemi hastalıklarında, bazı kan 
lipid (yağ) seviyelerinin düzenlenmesinde ve 
hafif gastrointestinal (sindirim sistemi ile ilgili) 
rahatsızlıklarda da tedaviye yardımcı olarak 
kullanılabiliyor.

Keten tohumu yağı, balık yağı kullanamayan 
yetişkinlerde özellikle vejetaryenlerde bitkisel Omega 
3 (ALA) kaynağı olarak kullanılabiliyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla 
tanışmak üzere…
Referanslar: Türkiye’de ve Dünyada önemli Tıbbi 
Bitkiler ve Kullanımları /Prof. Dr. Ulvi Zeybek – Ecz. 
Muzaffer Haksel

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Soğuk Havalar Kabızlığa Davet Çıkarıyor!

Sindirim Sistemi
Hastalıkları Neler?

Sindirim Sistemi 
Hastalıkları Belirtileri

 • Reflü
 • Ülser
 • Hazımsızlık
 • İshal
 • Kabızlık
 • Hemoroidler
 • Sindirim sistemi 
kanamaları
 • Safra kesesi ve safra 
yolu taşı
 • Pankreas iltihabı
 • Pankreas kanseri
 • Kolon kanseri

 • Yutkunurken zorlanma
 • İştahın azalması
 • Nefesin kokması
 • Geğirme
 • Midede yanma olması
 • Yemeklerin 
hazmedilememesi
 • İshal
 • Kabızlık
 • Gaz sancılarının olması
 • Bulantı
 • Kusma
 • Karın Ağrısı

Türkiye’de her 4 kişiden birinde;  kabızlık 
veya farklı sindirim sistemi rahatsızlıkları 
bulunuyor. Özellikle havaların soğuması 

ile fiziksel aktivitelerin azalması ve su 
tüketiminin azalması kabızlığa davet çıkarıyor

Referans: Türk Gastroenteroloji Derneği’nin Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor Demeci; http://www.posta.com.tr/turkiye-de-her-4-kisiden-1-inde-sindirim-bozuklugu-var-haberi-1291546http://www.tgd.org.tr/hastalara_ozel/sindirim_sistemini_taniyalimhttps://www.sindirimsistemi.gen.tr/sindirim-bozuklugu.html

ABD’de 60-70 milyon kişinin sindirim sistemi 
problemi olduğunu biliyor muydunuz? Gerçekten 
de çok büyük bir rakam. Aynı zamanda Google 
arama motorunda da ABD’de en çok aranan 
sağlık sorunlarında ilk 3 sırada yer alıyor.  Her 
mevsimde sindirim sisteminde farklı bir sorun ön 
plana çıkıyor. 

İçerisinde bulunduğumuz kış aylarında 
tüm vücudumuz gibi sindirim sistemimizde 
yavaşlama eğiliminde. Bu nedenle de hazım 
problemleri ve bununla ilişkili şişkinlik 
sık karşılaşılan sorunlar arasında. Sindirim 
sisteminize iyi bakmak için bazı öneriler şu 
şekilde…

 • Az ama sık yemek yiyin. Bu sayede birden 
sindirmek zorunda kalmazsınız.

 • Ağır ağır yemek yiyin. Acele etmeyin.

 • Kızarmış ve asitli yiyecekler yemeyin.
 • Sindirim sisteminizi rahatsız edecek 

maddelerden (kahve, alkol vs) uzak durum.
 • Bol su için.
 • Probiyotik besinlerle beslenin ya da 

probiyotik alın.
 • Hazmı destekleyici takviyeler kullanın 

(çörek out yağı, anason yağı, rezene yağı vs).
 • Hareket edin. 
 • Olumlu düşünün.
Bu önerileri hayatınızın içine katarsanız 

şikinlik ve gaz başta olmak üzere pek çok sindirim 
sistemi probleminden uzak durabilirsiniz.

Kaynak:
https://www.webmd.com/digestive-disorders/features/

seasonal-digestion-problems#2

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Sindirim Sistemi Sağlığını Korumak İçin Ne Yapmalıyız?
 • Düzenli olarak ve dengeli beslenilmelidir.
 • Çok sıcak olan ya da çok soğuk olan içeceklerin ve yiyeceklerin 

tüketiminden kaçınılmalıdır.
 • Oldukça yavaş yemek yenmelidir.
 • Beyne doyma hissi yaklaşık olarak yirmi dakika içinde gideceği için 
tam olarak tokluk hissine ulaşmayı beklememeliyiz.
 • Yemeklerde ve öncesinde su tüketimi yeterince olmalıdır.
 • Yemeklere başlangıç olarak genellikle çiğ olan sebzeler tercih edilmelidir.
 • Fazla kafeinden kaçınılmalıdır.
 • Asit içeren yiyeceklerden uzak durulmalıdır.
 • Dişlerin günde en az iki defa fırçalanması gereklidir.

 • Temiz olan yiyecekler yenilmelidir.
 • Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.

 • Stresten kaçınılmalıdır.

Türk halkının yüzde 8.5’i kabızlık 
sorunu yaşıyor. Türkiye’de tüm bağırsak 

hastalıkları sıklığı oranı ise %23

Zade 
Vital 

Intefix

Zade Vital 
Keten 

Tohumu 
Yağı

Zade Vital 
Zeytinyağlı 

Kudret 
Narı

SİNDİRİM SİSTEMİNE DESTEK ÜRÜNLER



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   2 °C   6 °C

Karaman             0 °C 7 °C 

Aksaray               1 °C  9 °C

Ankara                 3 °C 7 °C
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Saadet’in Büyükşehir adayı Hasan Hüseyin Uyar
31 Mart tarihinde yapılacak 

olan Mahalli İdareler Seçimle-
ri’ne gidilen süreç daralırken, 
partiler de başkan adaylarını 
açıklayıp, vatandaşla buluşmaya 
başladı. 

Bu süreçte Milli Görüş’ün 
kalelerinden olan Konya’da Sa-
adet Partisi’nin Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı 
olarak kimi açıklayacağı merak 
konusu olmuştu. 

Kısa bir süre önce Konya’da 
bir programa katılan Saadet 
Partisi Genel Başkanı Temel Ka-
ramollaoğlu, Mustafa Özkafa’yı 
işaret ederek “Başkan adayımız 
olmasını isteriz” demişti. 

Saadet Partisi’nin Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Ada-
yı, İl Başkanlığı görevini yürü-

ten Avukat Hasan Hüseyin Uyar 
oldu. Uyar, Yenigün’e yaptığı 
açıklamada, “Öncelikle Konya-
mıza hayırlı olmasını diliyorum. 
Genel Başkanımızın takdirleriy-
le böylesi önemli bir vazife bize 
verildi. ‘Dürüst Başkan, Dürüst 
Yönetim’ sloganıyla mahalli ida-
reler seçimlerine dönük çalış-
malarımıza Türkiye genelinde 
başlamıştık.

Bu minval üzere biz de Kon-
ya’da çalışmalarımıza hızlı bir 
şekilde başlıyoruz. 

Allah’ın takdiri ve oy veren-
lerin teveccühü olursa bu vazi-
feyi layıkıyla ve temel düsturu-
muz olan ‘dürüst başkan, dürüst 
yönetim’ ilkesiyle yerine getir-
me gayreti içerisinde olacağız. 
Sürecin şimdiden milletimize ve 

Konyamıza hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” diye konuş-
tu. 

Diğer yandan Konya’da ta-
rım sanayi sektöründe tanınan 
bir isim olan Kenan Özcan, Sa-
adet Partisi’nin Selçuklu Beledi-
ye Başkan Adayı olduğunu kısa 
bir süre önce açıklamıştı. Saa-
det Partisi’nin Karatay Belediye 
Başkan Adayı’nın Sinan Toprak, 
Meram Belediye Başkan Ada-
yı’nın ise Hüseyin Saydam oldu-
ğu öğrenildi. 

Saadet Partisi Konya İl Teş-
kilatı’nın Büyükşehir ve merkez 
ilçe belediye başkan adaylarını 
Pazartesi günü düzenleyeceği 
toplantıyla tanıtacağı ifade edil-
di. 
n RASİM ATALAY

31 Mart yerel seçimler öncesi bir araya gelen kadınlar, şu anda sadece bir kadın muhtarın olduğu kentte her mahalleye en ez 
bir kadının muhtar adayı olması için seçim çalışmalarını sürdürüyor.  Kadınların çalışması ve beraberliği tam not alıyor

Kadınlar muhtarlık yarışında
Konya’da yerel seçimler öncesi 

bir araya gelen kadınlar, şu anda sa-
dece bir kadın muhtarın hizmet ver-
diği kentte her mahalleye en ez bir 
kadın muhtar adayı çıkması için ça-
lışma yapıyor.  31 Mart yerel seçim-
lere kısa bir süre kala kadın muhtar 
adaylarının çokluğu dikkati çekiyor. 
Mahallelerini evleri, sokakları da 
evlerinin koridorları gibi gördükleri-
ni belirten kadınlar, 31 Mart gecesi 
kazananların kendileri olacaklarına 
inanıyor. Kadınlar kadın dayanışma-
sı ile  mahallerini daha iyi yönetecek-
lerine dikkat çekiyorlar.  Konya’da 
10 yıldır Yunus Emre Mahallesinde 
Muhtarlık yapan şimdilerde Yaka 
Mahallesi Muhtar Adayı olan Nazan 
Kaçıran Bayan Muhtar Adaylarının 
en büyük destekçisi. Kaçıran bayan 
muhtar adaylarına seçim çalışmaları 
başta olmak üzere çeşitli konularda 
yardımda bulunuyor. Kadın adaylar 
birlik ve beraberlik içerisinde çalış-
malarını sürdürüyor. Kadın adaylar, 
birbirlerine projelerini anlatarak, 
mahalleleri için nasıl bir hizmet üre-
teceklerini ve kazanmak için neler 
yapmaları gerektiği konusunda fikir 
alışverişinde bulunup izleyecekle-
ri yol haritalarını belirliyor. Kadın 
adaylar Yenigün Gazetesine özel 
açıklamalarda bulundular. 
‘MAHALLEMİZE GÜZEL HİZMETLER 
KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Konya’da 10 yıldan beri bayan 
muhtar olarak görev yapan Nazan 
Kaçıran Konya’da bayan muhtar 
adaylarının en büyük destekçisi.  
Kadınların birlik ve beraberliğinin 
kendisini de mutlu ettiği ifade eden 
Yunus Emre Mahallesi Muhtarı ve 
Yaka Mahalle Muhtar Adayı Nazan 
Kaçıran, “  Konya’nın tek kadın ma-
halle muhtarı olarak 10 yıldan beri 
muhtarlık yapıyorum. Konyamızın 
tek bayan muhtarı olmam sebebi ile 
Konya’mızı Türkiye’nin farklı illerin-
de temsil ediyorum. Konyamızda 31 
Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde 
bayan adayların bizlerin çalışma-
larını ve azmini gördükten sonra 
oturdukları mahallere muhtar adayı 
olmaları beni mutlu ediyor ve onur-
landırıyor. Bayan muhtar adayları 
olarak sürekli dayanışma içerisin-
deyiz. Muhtarlık görevi için yola çı-
karken amacım insanlara faydalı ol-
maktı. Elhamdüllah görev yaptığım 
süre içerisinde bu istikametten hiç 
ayrılmadım.  Mahalleme kadın mec-
lisleri kuracağım. Kadın meclisleri ile 
mahallerin sorunlarını ve eksiklerini 
daha kolay tespit etme imkanı sağ-
layacağız. Mahallerimizi mahalleri-
miz ile beraber yönetmeye devam 
edeceğiz. Mahallerimizin sorunlarını 
biliyor ve bunlarında da çözümlerini 
biliyoruz. Bizler mahallemizi Sevda-
mız Mahallemiz,  sevdamız meram 
, sevdamız mahallemiz sloganı ile 
yönetmek amacı  çalışmalarımızı 
gerçekleştiriyoruz. Mahallemize gü-
zel hizmetler kazandırmaya devam 
edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘KONYA’NIN BAYAN MUHTAR 
ADAYLARI OLARAK BİRLİK VE 

BERABERLİĞE ÖNEM VERİYORUZ’
Kadınların her alanda göstermiş 

olduğu başarıyı muhtarlık görevini 

icra ederek de göstermek istediğini 
ifade eden İhsaniye Mahallesi Muh-
tar Adayı Emine Yayla, “30 yaşında 
iki çocuk annesiyim.  31 Martta ya-
pılacak Mahalli İdareler Seçiminde 
genç ve azimli olmamdan dolayı 
mahalleme güzel hizmetler gerçek-
leştirmek için İhsaniye Mahallesin-
de adaylığımı açıkladım.  6 yıldan 
beri İhsaniye Mahallesinde hizmet 
etmekteyim. Mahallemin sorunları 
ve eksiklerini çok iyi biliyorum.  Ma-
hallenin içinde mahallerimizden bir 
tanesiyim.  Göreve gelmem halinde 
mahallemdeki sorunları ve sıkıntıla-
rı mahallerim ile elbirliği içerisinde 
çözebileceğimi ve mutlu bir mahalle 
oluşturacağıma inanıyorum. Bayan-
dan Muhtar olur mu algısını seçimi 
de kazanarak yıkmak istiyorum. 
Kadınların her alanda göstermiş 
olduğu başarıyı muhtarlık görevini 
icra ederek de göstermek istiyorum.  
Konya’nın bayan muhtar adayları 
olarak birlik ve beraberliğe önem 
veriyoruz.  Göreve gelmem halinde 
mahallemizin şehir merkezinde yer 
alması sebebi ile  çocukların güven-
li bir şekilde oynayacakları alanlar 
yok. Bu alanları oluşturacağım.  Ka-
dınlarımıza yönelik sosyal tesisler 
oluşturmak istiyorum. Yine mahal-
lemizde çalışan anneler için devlet 
destekli çocuk bakım evleri kazan-
dırmak istiyorum. Mahallemde de-
vam eden projeleri tamamlamak 
yapılmayan projeleri de yapmak en 
büyük hayalim” ifadelerini kullandı.

‘MAHALLEME EL BİRLİĞİ İLE
HİZMET ETMEK İSTİYORUM’
Muhtarlık sürecinde ailesinden 

büyük destek aldığını ifade eden 
Hacıibalı Mahallesi Muhtar Adayı 
Yasemin Oruç, “44 yaşında 3 ço-

cuk annesiyim. Uzun yıllardan bu 
yana Hacıibalı Mahallesinde ika-
met ediyorum. Yardımlaşmayı ve 
yardım etmeyi çok seviyorum. Ma-
hallerim beni mahalle muhtarı ol-
mamı istedi. Bende onlardan gelen 
çağrıya sessiz kalmayarak Hacıİbali 
Mahallesi Muhtarlığına adaylığımı 
koydum.  Mahallerimiz temel prob-
lemleri ve eksiklikleri var. Bu prob-
lemleri ve eksikleri mahallerim ile el 
birliği içerisinde çözmek için bu yola 
çıktım. Çıktığım bu yolda ailem ve 
yakınlarım hep arkamda. Buda beni 
ayrıca mutlu ediyor. Mahallemde 
muhtar seçildikten sonra yapaca-
ğım hizmetleri el birliği ile yapmak 
istiyorum” dedi. 30 yıldan bu yana 
Hanaybaşı Mahallesinde ikamet 
eden ve 31 Mart Mahalli İdareler 
Seçiminde Hanaybaşı Mahallesi 
Muhtar Adayı Zahide Eroğlu, ma-
hallenin sorun ve eksikleri olduğuna 
dikkat çekerek, “30 yıldan bu yana 
Hanaybaşı Mahallesinde ikamet 
etmekteyim. Mahallemde bulunan 
mahalle sakinlerimin büyük bir kıs-
mını tanıyorum.  Mahallemin eksik-
lerini ve sıkıntıları, problemleri var. 
Bunları yetkili isimlere ilettik ancak 
bir sonuç çıkmadı. İnşallah mahalle 
muhtarı olmam halinde başta ba-
yanlar ve mahallerim ile el birliği 
ile bu sorunları çözmek istiyorum. 
Ben mahallemde bir köprü vazive-
fesi görerek mahallemle hizmetlerin 
daha hızlı çözüme kavuşturmak is-
tiyorum. Bayanlar olarak başarımızı 
her alanda olduğu gibi muhtarlık 
alanında da göstermek istiyorum” 
ifadelerini kullandı.

‘MAHALLEMİN SORUN VE 
EKSİKLERİNİ BİLİYORUM’

Muhtarlık ek işim değil, tek işim 

sloganı ile yola çıkan Binkonutlar 
Mahallesi Muhtar Adayı Gülay Se-
yis,  “2 çocuk annesiyim.  Mahalle 
Muhtarlığına muhtarlık ek işim de-
ğil, tek işim sloganı ile yola çıktım. 
Muhtar olduğum takdirde mahal-
lemde bulunan ihtiyaç sahipleri baş-
ta olmak herkesi kucaklayacağım.  
19 Kasım itibariyle mahallemde so-
kak sokak geziyorum. Mahallemin 
sorunlarını ve eksikleri bu esnada 
görme imkanı buldum. Göreve gel-
mem halinde bu eksikleri tamam-
layacağım. 31 Mart seçimlerinde 
Binkonutlar Mahallesi sakinlerinden 
güçlü bir destek bekliyorum” şeklin-
de konuştu.

‘MAHALLEMİ MAHALLEM İLE 
BERABER YÖNETMEK İSTİYORUM’

İdealinin  Konya ve Türkiye’ye 
hizmet etmek olduğuna dikkat çe-
ken ve Keykubat Mahallesi Muhtar 
Adayı Şadiye Özyiğit adaylık süre-
cinde en büyük desteğinin aiesi ve 
eşi olduğuna dikkat çekti. Özyiğit, “  
2 çoçuk annesiyim. İçimde hep bir 
heves vardı. İdalim Konya ve mem-
leketim için hizmet etmek idi. Bu işi 
muhtarlıkla taçlandırmak istedim. 
Muhtarlık aday sürecimde eşim 
ve ailem büyük destek oluyorlar. 
Mahallemde kadınlara ek gelirler 
sağlamak ve mahallemde bulunan  
emekli ve yaşlıların güzel bir vakit 
geçirmesi sağlamak amacı ile tesis-
ler oluşturacağım. Mahalleme kreş 
kazandırmak istiyorum. Mahalle-
min el birliği mahallerim ile elbirliği 
ile çözerken, mahallerimin de güzel 
vakit geçirmesini sağlayacak faali-
yetler yapmak istiyorum. Mahalle-
mi mahallem ile beraber yönetmek 
istiyorum. 31 Mart seçimlerinde 
Keykubat Mahallesi sakinlerinde 

desteklerini bekliyorum” dedi.
‘KİMSESİZLERİN KİMSESİ 

OLMAK İÇİN ADAY OLDUM’
Kimsesizlerin kimsesi olmak 

adına muhtar adayı olarak hizmet 
yarışına girdiğine dikkat çeken Ay-
dınlıkevler Mahallesi Muhtar Adayı 
Semra Kılıçtaş, “Herşeyin üzerin-
den inanç ve karalılık ile geliyorum. 
Bu doğrultuda 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimlerinde Aydınlıkevler 
Mahallesinde Muhtar adayı oldum. 
Aydınlıkevler Mahallesinin kentsel 
dönüşüm başta olmak üzere bazı 
eksikleri var. Bu eksikleri ve sıkın-
tıları aşmak ve çözmek için muhtar 
adaya oldum. Kimsesizlerin kimsesi 
olmak adına bu yola çıktım. Mahal-
lerimin desteği bana güç veriyor. 
İnşallah 31 Mart akşamı kazanan 
Aydınlıkevler Mahallesi olacak. Ay-
dınlıkevler Mahallesi bir değişiklik 
yapsınlar ve mahallerine kadın eli 
değmesine katkı sağlasınlar” ifade-
lerini kullandı.
‘MAHALLEME ELİMDEN GELEN TÜM 

HİZMETİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİM’
Havzan Mahallesine muhtar 

olması halinde  elinden gelen tüm 
hizmetleri yapacağına dikkat çeken 
Havzan Mahallesi Muhtar Adayı Elif 
Armut, “Evli ve iki çocuk annesi-
yim. Kadın Milli güreşçisiyim. Tür-
kiye Ragbi Federasyonu Milli Takım 
Antrenörüyüm. 31 Mart seçimle-
rinde Havzan Mahallesinde muhtar 
adayıyım. Mahallerime Gelişim için 
Değişim şart sloganı ile hizmet et-
mek istiyorum.  Göreve gelmem 
halinde mahallemde bulunan ço-
cuklarının her birinin sporcu olması 
ve spor yapabilmeleri için çalışmalar 
gerçekleştirmek istiyorum.  Mahal-
lemde bulunan çocukları teknoloji-

nin zararlarından uzak, spor ile iç içe 
yetişmelerine katkı sağlamak istiyo-
rum.   Havzan Mahallesi sakinlerin 
desteklerini bekliyoruz. Mahalleme 
elimden gelen tüm hizmeti gerçek-
leştireceğim” dedi. Doğruluk ve dü-
rüstlükten taviz vermeden çalışma-
larımızı gerçekleştireceğine dikkat 
çeken Aydınlıkevler Mahallesi Muh-
tar Adayı Fatma Yiğit, “13 seneden 
bu yana Aydınlıkevler Mahallesinde 
ikamet etmekteyim. 3 Çoçuk anne-
siyim. Mahallemin ihtiyaçlarını ve 
mahallemde  yaşayan vatandaşların 
sıkıntılarını çok iyi biliyorum.  2014 
yılında yapılan yerel seçimlerde 
de aday olmuştum. Çok az bir oy 
ile seçimleri kaybetmiştim. İnşal-
lah 31 Mart seçimlerinde bu sefer  
mahallerimin desteği ile seçimleri 
kazanacağım.  Göreve gelmem ha-
linde Aydınlıkevler Mahallesi hak 
ettiği hizmeti görecek. Doğruluk ve 
dürüstlükten taviz vermeden çalış-
malarımızı gerçekleştireceğiz. Des-
tek Aydınlıkevler Mahallesi sakin-
lerinden hizmet bizden” ifadelerini 
kullandı.  İşteKonya’da mahallere 
aday olan muhtar adayları, Akşem-
settin Mahallesi Muhtar Adayı Ayşe 
Gezen, Esenler Mahallesi Muh-
tar Adayı Asiye Nuzumlalı, Rauf 
Denktaş Mahallesi Muhtar Adayı 
Ayşe Uysal, Akşemsettin Mahallesi 
Muhtar Adayı Ayşe Paydaş, Göde-
ne Mahallesi Muhtar Adayı Zehra 
Köroğlu, Havzan Mahallesi Muhtar 
Adayı Elif Ermut, Yazır Mahallesi 
Muhtar Adayı Aliye Kaya, Hacıİba-
lı Mahallesi Muhtar Adayı Yasemin 
Oruç, Binkonutlar Mahallesi Muhtar 
Adayı Gülay Seyis, İstiklal Mahallesi 
Muhtar Adayı Ayşenur Özdarıcı Av-
şar, Aydınlıkevler Mahallesi Muhtar 
Adayı Fatma Yiğit, Necip Fazıl Ma-
hallesi- Aşkan Mahallesi Muhtar 
Adayı Selma Günaydın, Dumlupı-
nar Mahallesi Muhtar Adayı Müni-
ne Çınarka, Yunus Emre Mahallesi 
Muhtarı ve Yaka Mahallesi Muhtar 
Adayı Nazan Kaçıran, Yaka Mahal-
lesi Muhtar Adayı Nihal Durmuş, 
Alavardı Mahallesi Muhtar Ada-
yı Azime Küçük, Işıklar Mahallesi 
Muhtar Adayı Meral Bayram, Ay-
dınlıkevler Mahallesi Muhtar Adayı 
Semra Kılıçtaş, Gödene Mahallesi 
Muhtar Adayı Zehra Köroğlu, Ha-
naybaşı Mahallesi Muhtar Adayı 
Zahide Eroğlu, İhsaniye Mahallesi 
Muhtar Adayı Aliye Çakıığlu, İhsa-
niye Mahallesi Muhtar Adayı Emine 
Yayla, Çaybaşı Mahallesi Muhtar 
Adayı Irmak Karaca, Sakarya Ma-
hallesi Muhtar Adayı Özlem İnal, 
Keykubat Mahallesi Muhtar Adayı 
Şadiye Özyiğit, İhsaniyeMahallesi 
Muhtar Adayı Aliye Çakıoğlu, Dum-
lupınar Mahallesi Muhtar Adayı 
Mimine Çınarka,  Konevi Mahal-
lesi Muhtar Adayı Birgel Tiryaki, 
Sedirler Hacı Yusuf Mescit Mahal-
lesi Muhtar Adayı Saniye Gülcük, 
Nişantaşı Mahallesi Muhtar Adayı 
Ayla Kendi, Şeker Mahallesi Muhtar 
Adayı Necla Koç, Harmancık Ma-
hallesi Muhtar Adayı Emine Ceran, 
Hüsamettin Çelebi Mahallesi Muh-
tar Adayı Nursel Sertdemir
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da bu dönem kadın muhtar adaylarının sayısının fazla olması dikkat çekiyor. Muhtar adayı kadınlar, mahallelerine kadın elini değirmek için seçim yarışına dahil olduklarını belirtiyor.
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Ek gösterge, tüm 
memurları kapsamalı

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, ek gös-
terge uygulamasının tüm memur-
ların beklentisine cevap verecek 
nitelikte olması gerektiğini söyle-
di. Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, son 
günlerde 3600 ek gösterge düzen-
lemesinin detaylarının belli oldu-
ğuyla ilgili bazı basın yayın kuru-
luşlarında yer alan haberlere ilişkin 
bir açıklama yaptı. Bu haberlerin 
gerçeği yansıtmadığını, şuana ka-
dar kendilerine ulaşmış herhangi 
bir taslağın bulunmadığını belirten 
Doğrul, şunları söyledi, “Haberlere 
konu olan taslakta, polis, din gö-
revlisi, hemşire ve öğretmenlerin 
yanında şube müdürleri, il müdür-
leri, bölge müdürleri ve üniversite 

yöneticilerinin de kapsama dahil 
edildiği belirtilmektedir. Türkiye 
Kamu-Sen olarak daha önce de 
defalarca dile getirdiğimiz üzere 
ek gösterge uygulaması bütün 
memurları da kapsayacak şekilde 
yeniden ele alınmadan, yardımcı 
hizmetler sınıfına ek gösterge ve-
rilmeden yapılacak her türlü dü-
zenleme eksik kalacak ve var olan 
sorunları derinleştirmekten yeni 
adaletsizlikler doğurmaktan öteye 
gidemeyecektir. Bu noktada Türki-
ye Kamu-Sen’in ek gösterge uygu-
lamasına ilişkin talep ve önerileri 
mutlak surette dikkate alınmalı ve 
hazırlanacak taslak tüm memur-
ların beklentilerine cevap verecek 
nitelikte geniş çerçeveli olmalıdır.”
n HABER MERKEZİ

Yalçın Eğitim, doğa
dostu bez çanta dağıttı

Doğayı korumak amacıyla ve 
alışverişlerde kullanılmak üzere 
Yalçın Eğitim Kurumları ve Yalçın 
Özel Öğretim Kursları tarafından 
yaptırılan 5 bin adet  doğa dostu 
bez çanta öğrencilere, velilere ve 
vatandaşlara organize edilen et-
kinliklerle dağıtıldı. 

Naylon poşetler doğada çok 
uzun süre kaldığı için bez torba 
kullanımını çoğaltma amacıyla 
bu bez torbaları dağıtıyoruz. Hem 
doğayı koruyoruz hem de gelece-
ğimize kurumumuz, öğretmen-
lerimiz, öğrencilerimiz ve velileri-
mizle birlikte sahip çıkıyoruz  diyen 
Yalçın Eğitim Kurumları ve Özel 
Yalçın Öğretim Kursları Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, “ 
Tüketimin bu kadar yoğun olduğu 
bir dünyada, doğa birçok olumsuz 
etkiye maruz kalıyor. Tüm bunlara 
sebep olan başlıca nedenlerden biri 
bünyesinde çok ciddi kimyasallar 
barındıran petrol türevli plastik po-
şetlerden, yanlış imha edilmelerin-
den, toplumda çok sık kullanımına 
alıştırılmasıyla yakından ilişkilidir. 

Ülkemizde yaygın olarak kulla-
nılan naylon çantaların ham mad-
desi petrol ve bu maddeler insan 

vücuduna da, temas ettiği gıda-
larla da etkileşime geçerek kanser 
gibi çok ciddi hastalıklara davetiye 
çıkarıyor. Bu anlamda bez çan-
ta kullanımının artırılması büyük 
önem arz ediyor. Çünkü bunların 
ham maddesi doğayla tamamen 
barışık olan pamuktur. Bu sayede 
bez çantalar geri dönüştürülebilir, 
anti bakteriyel ve doğada tama-
men yok olabilir.

Yalçın eğitim Kurumları ve 
Yalçın Öğretim kursları olarak bu 
düşüncelerle doğamızı korumak 
ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir 
yaşam sürmesine katkıda bulun-
mak amacıyla yaptırdığımız 5 bin 
adet doğa dostu bez torbaları öğ-
rencilerimize, öğretmenlerimize, 
velilerimize ve Konyalı vatandaş-
larımıza organize ettiğimiz etkin-
liklerle dağıttık. Doğa Dostu Bez 
torba dağıtımında emeği geçen 
çalışanlarımıza ve öğretmenleri-
mize kurumum adına teşekkür 
ediyorum” dedi. Yalçın Eğitim 
Kurumları ve Özel yalçın Öğretim 
kurslarının dağıttığı ”Doğa Dostu” 
bez torbalar vatandaşlar tarafından 
memnuniyetle karşılandı.
n HABER MERKEZİ

Siyasi kimliğinin yanında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın dünyaca bilinen bir bilim adamı olduğunu dile getiren Prof. 
Dr. Cem Zorlu, üniversitenin ilmi çalışmalarıyla da Erbakan Hoca’ya layık olması için çaba harcayacaklarını söyledi

Erbakan Hoca’nın
adına layık olacak

Yaklaşık 2 ay önce Resmi Ga-
zete’de yayımlanan kararnameyle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Rektörlü-
ğü’ne atanan Prof. Dr. Cem Zorlu, 
düzenlediği basın toplantısıyla pro-
jelerini anlattı. 

‘ADALET, EHLİYET VE 
İSTİŞAREYLE YÖNETECEĞİZ’
9 yıllık bir üniversite olan Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi’nin 
kurucu Rektörü Prof. Dr. Muzaffer 
Şeker’e teşekkür ederek sözlerine 
başlayan NEÜ Rektörü Prof. Dr. 
Cem Zorlu, “Geldiğimiz günden 
bu yana 3 temel esas bizim yöne-
tim anlayışımızı oluşturdu. Bunlar 
adalet, ehliyet ve istişare. Bunlar 
bizim olmazsa olmazımızdır. Bu 
üniversiteyi ben değil biz anlayı-
şıyla yöneteceğiz. Her adımımızı 
birlikte karar vererek atacağız. 
Her alanda, her noktada birlik-
te hareket edeceğiz. Doğruların 
peşinde olacağız. Barış ve rahat 
ortamı oluşturmaya çalışacağız 
akademik camiamızda. Herkes 
Necmettin Erbakan Üniversitesi’n-
de çalışmaktan keyif alacak. Yapı-
labilir, mantıklı ve makul işler için 
aşılamaz engelleri aşacağız. Bizim 
üniversitemizde çalışan arkadaş-
larımız sürekli heyecan içerisinde 
olacak. Fakültesine, okuluna mut-
lulukla gelecek. Bunun için maddi 
ve manevi bütün imkanlarımızı 
seferber edeceğiz. Öğrencilerimiz 
için de hakeza öyle. Akademik 
personelimizin en az bir dili yaza-
bilir, okuyabilir ve anlayabilir hale 
gelmesini sağlayacağız. Bu nok-
tada öğrencilerimize de titizlikle 
eğileceğiz. Bütün öğrencilerimizin 
en az bir dili en iyi şekliyle öğre-
nebilmeleri için çaba harcayacağız. 
Akademik personelimize yabancı 
dil eğitimini ileriye taşıması için 
yurtdışında eğitim görme imkanı 
sağlayacağız. Aynı şekilde akade-
mik personelimizin emeklerine 
her türlü desteği vereceğiz. Araş-
tırmaları için yanlarında olacağız. 
Yakın bir zamanda bir yayınevi 
kurmayı planlıyoruz. Arkadaşları-
mız yayınlarını kendi yayınevimiz-
de basıp dağıtımını gerçekleştire-
bilecekler. Bu eserleri maksimum 
düzeyde değerlendirmeye çalışa-
cağız” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN HOCANIN ADINA 
YAKIŞIR BİR ÜNİVERSİTE OLACAĞIZ

“Öğretim elemanları alımı ko-
nusunda birinci referansımız talep 
eden kişinin CV’si olacak” diyen 
Prof. Dr. Cem Zorlu, “ İnşallah kısa 
sürede Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’ni Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan Hocamız’ın adına yakışır bir 
üniversite olmasını sağlayacağız. 
Önce bölgemizde, sonra Türkiye’de 
ardından da dünyada adından bah-
sedilen bir üniversite haline getir-
mek için gecemizi gündüzümüze 
katacağız. Prof. Dr. Necmettin Er-
bakan Hoca, siyasi kimliğiyle tanı-
nan ve bilinen bir şahsiyet olmakla 
birlikte, belki ikinci planda kalan 
yönü de var. Erbakan Hocamız, 
dünya çapında tanınan ve bilinen 
bir bilim adamıdır. Hocamızın bu 
yönünü ön plana çıkarmaya ça-
lışacağız. Çalışmalarımız devam 
ediyor. Hocamızla ilgili bir müze 
kuruyoruz, en kısa sürede hayata 
geçireceğiz” dedi.

‘FİZİKİ EKSİKLER İÇİN BİRAZ 
ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR’

Henüz 9 yıllık bir üniversite 
olan Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi’nin fiziki anlamda bazı eksikle-
rinin olduğunu ve bunların hemen 
giderilemeyeceğini anlatan Rektör 
Zorlu, “Takdir edersiniz ki, yeni 
kurulan bir üniversitenin bir takım 
sıkıntıları olacaktır fiziki anlamda. 
Paramız olsa da fiziki anlamdaki sı-
kıntılar hemen çözülemiyor. Zama-
na ihtiyacımız var. Şunu kabul et-
mek gerekir ki Necmettin Erbakan 
Üniversitesi, çok kampüslü bir üni-
versite. Köyceğiz, Meram, Eğitim – 
İlahiyat Kampüslerimizin hiçbirini 
terk edemeyiz. Köyceğiz Kampü-
sümüz yüzde 25 oranında inşaatı 
ikmal edilmiş bir kampüs. Burada 
bir takım sıkıntılar yaşanıyor. Özel-
likle kışın sıkıntılar artıyor. Ama 
inanın ki buraya da tarih düşün, 
5-10 sene sonra burası Türkiye’nin 
önemli kampüslerinden biri olacak. 
Tamamlandığında öğrenci ve aka-
demisyenlerin cazibe merkezi ha-
line gelecek. En büyük sorunumuz 
yurt. Maalesef bu bölgede yurt yok. 
Kredi Yurtlar Kurumu’nun bunun-
la ilgili bir çalışması var. Burada iki 
yeni yurt binası için çalışma başla-
dı. Kısa süre içerisinde 4 bin kişilik 
bir yurt yapılacak. Başka müşahhas 
yurtlar da yapılacak yap işlet devret 
modeliyle. Biliyorsunuz metro ge-
lecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
sözü var. İnşallah metronun gelme-
siyle birlikte zaten ulaşım yönün-

den hiçbir sorunumuz kalmayacak” 
diye konuştu. 

‘DEVLETİN TEK KURUŞU
ZAYİ EDİLMEYECEK’

Üniversitenin kampüsleri hak-
kında da bilgi veren Zorlu, “Meram 
Kampüsümüz ve yeni bir hastane-
miz var. Geçmişi olan bir hastane 
burası. Bir takım sıkıntılarımız var 
burada. Ama bunlar çözülecek. 
Bunun için hep birlikte çalışaca-
ğız. Belediyemiz ve Valiliğimiz de 
gerekli adımları atıyor. Temel he-
defimiz, yeni hastane binamızın 
yanında yeterli miktarda arazinin 
bize tahsis edilmesi ve geride kalan 
hastane birimlerimizin de hızlıca 
buraya taşınmasının sağlanması-
dır. Buradaki park sorunu da inşal-
lah çözülmüş olacak. Eski binalar 
atıl vaziyette kalmayacak. Orası 
bizim sağlık kampüsümüz olacak. 
Burada birkaç binamız yıkılacak. 
Diğer binaların hepsi baştan aşağı 
revize edilecek ve üniversitemizin 
hizmetine sunulacak. Bu konuda 
maksimum hassasiyet gösteriyo-
ruz. Devletimizin malının bir tek 
kuruşunun dahi zayi olmaması için 
çaba harcıyoruz. 

Bir de Ereğli ve Seydişehir kam-
püslerimiz var. Buralarda da hayır-
severlerimizin desteğiyle yeni bina 
çalışmalarımız var. Buralarda da 
yeni fakülte ve yüksekokulların ya-
pılarak eğitim hizmetine sunulması 
sağlanacak. Diğer yandan sosyal 
tesislerin oluşturulması için de ça-
lışmalarımız devam ediyor. Üniver-

sitemiz hayırseverlerin desteği ko-
nusunda hakikaten çok şanslı. Bu 
konuda hayırseverlerimizin hep-
sine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Ahmet Keleşoğlu Vakfı gerçekten 
çok büyük katkılar sundu. Akkanat 
ailesi Seydişehir’de, Akman ailesi 
Ereğli’de önemli hizmetler yap-
tı. Biz bu noktada Konya’da hayır 
yapmak isteyen başkaca hayırse-
verlerimizin de olduğunu biliyoruz. 
Onların da desteklerini istiyor ve 
bekliyoruz. Bizim de kendilerine 
müracaatlarımız olacak. netice iti-
bariyle bu bir sadaka-i cariyedir” 
diye konuştu. 

‘ÜNİVERSİTEMİZ ERBAKAN 
HOCA’NIN ADI GİBİ TANINACAK’
“Bizim hedeflerimizden bi-

risi Erbakan Hoca’nın adı nasıl 
uluslararası bir niteliğe sahipse, 
üniversitemizin de öğrenci niteli-
ği itibariyle uluslararası bilinirlik 
kazanmasını sağlamaktır” diyen 
Prof. Dr. Cem Zorlu, “Şu anda bin 
291 tane yabancı öğrencimiz var. 
Bu küçümsenmeyecek bir rakam. 
Hedefimiz kısa vadede 5 bin, orta 
vadede 10 bin yabancı öğrenciyi 
buraya çekmek. Bunlar büyük katkı 
sağlayacak. Eğitim kalitesi itibariyle 
hem Türkiye olarak hem de Konya 
olarak iyi bir yerdeyiz. Ciddi tevec-
cühler var bize. Madem bu nokta-
da iyiyiz, komşusu açken tok yatan 
bizden değildir düsturunca imkan-
larımızı kardeşlerimize de sefer-
ber edeceğiz. Özel sektörle yaptı-
ğımız işbirliği daha da gelişecek. 
Müfredatımızı da özel sektörlerin 
gereksinimlerini karşılamak üze-
re değiştireceğiz. Staj gerektiren 
bölümlerde, staj yapmayan hiçbir 
öğrencimiz kalmayacak. Özel sek-
törle beraberliğimiz artarak devam 
edecek. Üniversitelerin şu andaki 
hali üretim yapan üniversitelerdir. 
Bu trendde geç kalamayız. Artık 
üniversitelerin görevi bilgi üretmek 
değil, bilgiyi ürüne çevirmektir. Bil-
giyi üretime çevirmek için gereken 
her türlü çabayı ortaya koyacağız. 
Bunun yanında mevcutta var olan 
sosyal aktivitelerimizi artıracağız. 
Bunun yanında Konya’da 5 üniver-
sitemiz var. Bu üniversitelerin hep 
birlikte hareket etmesi birçok ko-
nuda tasarrufu beraberinde getire-
cektir. Üniversitelerimiz arasındaki 
var olan işbirliğini ÜNİKOP’un da 
katkılarıyla daha ileriye taşıyacağız” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, basınla 
sabah kahvaltısında 
buluştu. Zorlu, 
üniversitenin geleceğine 
ilişkin projelerini anlattı.
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‘Işıklı günler aydınlarla gelecek’
Doğumunun 65’inci ve hizmet-

lerinin 45’inci yılı münasebetiyle 
Konya Aydınlar Ocağı tarafından 
düzenlenen Şükran Gecesi’nde ko-
nuşan Prof. Dr. Caner Arabacı, “Ay-
dınlar gittiği zaman milletin gündü-
zü gece oluyor, yıldızları yok oluyor.
Işıklı günler aydınları çoğalttığımız 
zaman gelecek” dedi.

Konya Aydınlar Ocağı tarafın-
dan düzenlenen Şükran Gecesi’nde; 
“Aydınlarımızda Yerlilik ve Millîlik 
Sorunu” başlığı altında doğumunun 
65’inci ve hizmetlerinin 45’inci yı-
lında Prof. Dr. Caner Arabacı konu-
şuldu. 

Oturum başkanlığını Prof. Dr. 
Yusuf Küçükdağ’ın yaptığı panele 
geçmeden önce araştırmacı-yazar 
Yılmaz Altunsoy’un hazırladığı gö-
rüntülü sunuda, Caner Arabacı Ho-
ca’nın kısa hayat hikâyesi fotoğraf-
larla perdeye yansıtıldı. Daha sonra 
ilk konuşmacı panelist Prof. Dr. Ayşe 
Dudu Kuşçu,Galip Erdem’in “Bazı 
insanlar vardır ki, yanına yaklaştıkça 
ne kadar büyük olduklarını

görürsünüz. Büyük zannettiğiniz 
bazı insanların da yanına yaklaştıkça 
ne kadar küçük olduğunu görürsü-
nüz” sözünü hatırlatarak  “Biz Caner 
Hocayı tanıdıkça, gözlemlediğim ka-
darıyla Caner Hoca çok kötü şartlar-
da yetişmesine rağmen o, köyünde 
çoban olacağına aydın oldu. Milleti-
nin evladının çobanı şu anda. Bu bir 
övünç kaynağıdır ve her peygamber 
de çobanlık yapmıştır” dedi. 

“AYDIN YOLU VE 
GÖNÜLLERİ AYDINLATANDIR”
Caner Arabacı Hoca’nın iki yıl 

sonra yaş haddinden emekli olaca-
ğını söyleyen Prof. Dr. Kemal Özcan 
ise, Caner Hoca’nın yanına gire-
nin birşey öğrenmeden çıkmasının 
mümkün olmadığına işaret ederek 
“Allah emeklerinin karşılığını kat 
kat verir inşallah. Ülkemizin ve Kon-

ya’mızın yetiştirdiği ender şahsiyet-
lerden biri olarak ben her zaman 
hayırla yâd edeceğim” dedi.Aydın 
ve münevver kelimelerinin Tanzi-
mat’tan sonra kullanılmaya başla-
nıldığına dikkati çeken Prof. Özcan, 
Tanzimat’a kadar “âlim” kelimesi-
nin kullanıldığını belirterek “Aydın 
nedir?” sorusuna şu cevabı verdi: 
Aydın yolu aydınlatandır. Gönülleri 
aydınlatandır. Dolayısıyla insanın 
hem dünyasını hem ahiretini aydın-
latandır. Bunu kimde görüyoruz? 
İslâm âlimlerinde, Allah dostlarında 
ve evliyalarda.” 

“KURUYAN DALLARIMIZ 
GÜL OLDU HOCAM”

İl Halk Kütüphanesi’nde gerçek-
leştirilen panelde Selçuklu dönemi 
aydınlarından bahseden ve Anado-
lu’nun İslamlaşması ile Türk yurdu 

haline gelmesinde aydınlar, erenler 
ve şeyhlerin önemini dile getiren 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş 
da,“Caner Hocamıza Allah hayırlı 
uzun ömürler versin. Başımızdan 
da eksik olmasın. Emekli de olsa biz 
hocamızı Karatay’a pek göndermek 
istemiyoruz” dedi.

Konya Bölge Yazma Eserler Kü-
tüphanesi Müdürü Bekir Şahin ise, 
kısa konuşmasında şu ifadelere yer 
verdi: “Caner Hoca denildiğinde 
ilk aklıma gelen edeptir. Gerçekten 
edeb timsali. Ayrıca Caner Hoca 
denildiğinde menfaatçiliğin, iki yüz-
lülüğün ön plana çıktığı, hesabiliğin 
zirveye ulaştığı bir dönemde hasbili-
ğin en önemli örneklerinden birisi-
dir. Yerel yayınların hemen hemen 
hepsinde Caner hocamın imzaları 
vardır ve tarihe kayıt düşmüştür.”

Veysel Emin Şahin de “Kuruyan 
dallarımız gül oldu hocam” başlıklı 
şiiri okuyarak salondan büyük alkış 
aldı.

“IŞIKLI GÜNLER 
AYDINLARLA GELECEK”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Yu-
suf Küçükdağ, Prof. Dr. Caner Ara-
bacı’yı kürsüye davet etti. Tarihçi 
Arabacı, “Dün dağlarda ve kırlarda 
gezen çocuktuk. Şimdi 65’lik ihtiyar 
olduk. Ben çocuklu günlerimi hatırlı-
yorum. Biz topu kendimiz yapardık. 
Nasıl yapardık? İnekleri tarardık ve 
onların demir tarakta kalan kılları-
nı soyla sıkıştırır, top yapar onunla 
oynardık. Çünkü bize oyuncak alı-
verecek kimseler yoktu. Çin oyun-
cakları, Avrupa oyuncakları yoktu. 
Yeşildağ’ın dağları oyun alanlarımız-
dı. Kayalıklara da masallar kurar açıl 
sussam açıl derdik. Gavur ülkelerine 
de fetihlere giderdik. Dün çocuktuk, 
şimdi ihtiyar olduk” dedikten sonra 
şu önemli cümleleri kullandı: “Aslo-
lanın bu milletin evlatlarının yerli ve 
millî olabilmesi, değerleriyle bütün-
leşebilmesidir. Bu konuda biz Os-
manlı son devri ve Cumhuriyet dö-
neminde çok sıkıntı çektik. Aydınlar 
gittiği zaman milletin gündüzü gece 
oluyor, yıldızları yok oluyor. Onun 
için bu vatana yerli, vatansever, 
inançlarına bağlı evlatlar yetiştirme-
miz lâzım. El birliğiyle, güç birliğiyle 
dayanışarak buna çok ihtiyacımız 
var. Işıklı günler aydınları çoğalttığı-
mız zaman gelecek.”

Konya Aydınlar Ocağı’na ve bü-
tün gönül dostlarına teşekkür eden 
Prof. Dr. Caner Arabacı’ya,  Aydınlar 
Ocağı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü 
teşekkür plaketi takdim etti. Büyük 
Selçuklu Tarihi adlı kitap hediyesi-
ni ise eski siyasetçilerden Hacı Ali 
Bozdam verdi. Şükran Gecesi toplu 
olarak çekilen hatıra fotoğrafıyla son 
buldu.  n HABER MERKEZİ

Seydişehir’e hep 
birlikte hizmet ettik’

Türkiye Maden İşleri Sendika-
sı Konya ve Havalisi Şube Başkanı 
Yıldırım Beyazıt, Seydişehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. 

Türkiye Maden İşleri Sendika 
Konya ve Havalisi Şube Başkanı 
Yıldırım Beyazıt Çetin, “Seydişehir 
için yaptıklarınız göz ardı edileme-
yecek kadar büyük, daha güzel bir 
Seydişehir için, sonuna kadar sizi 
destekliyoruz’’ dedi. Amaçlarının 

Seydişehir’e birlik ve beraberlik 
içerisinde hizmet etmek olduğunu 
kaydeden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal; “Seydişehir’imiz için 
şu ana kadar hep birlikte hizmet 
ettik. Bu süreçte bizleri yalnız bı-
rakmayan, desteklerini esirgeme-
yen sizlere ve tüm hehşehrilerime 
teşekkürlerimi iletiyorum’’ diyerek 
ziyaretten memnun olduğunu be-
lirtti.
n HABER MERKEZİ 

Göreve geldiği günden beri 2019-2024 stratejisini oluşturmak için muhtarlarla devamlı istişare halinde olduklarını 
belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın geleceğinin çok daha güzel olacağını söyledi

‘Konya daha güzel olacak’
 Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Karatay 
muhtarlarıyla bir araya geldi.  Azi-
ziye Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programda muhtarlara hitap eden 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, üç dönem Karatay’a 
hizmet eden Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür etti.  10 aydır Büyükşehir 
Belediye Başkanlığı görevini yürüt-
tüklerini anımsatan Başkan Altay, 
”İnşallah bugüne kadar yaptıkları-
mız bundan sonra yapacaklarımı-
zın garantisidir. Birlikte yönetmek 
daha çok istişare etmek ve şehrimiz 
için ortak akıl oluşturmak için çeşitli 
programlar yapıyoruz. Hem Cuma 
Buluşmaları hem muhtar toplantı-
larıyla sizlerden gelen görüş ve öne-
rilere göre 2019-2024 stratejisini 
oluşturmak için çalışıyoruz. İnşallah 
Konya’nın geleceği çok daha güzel 
olacak. Eğer şehirlerimiz bu günlere 
geldiyse belediye başkanlarımızın, 
çalışanlarımızın, muhtarlarımızın, 
AK Parti Teşkilatlarımızın ve en 
önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın hepimize olan desteği, katkısı, 
motivasyonu sayesindedir” ifadele-
rini kullandı. 

KARATAY MUHTARLARIMIZLA 
ARAMIZDA GÜZEL BİR UYUM VAR 

Yeni dönemde Karatay’a aday 
olan Hasan Kılca’nın hem bilgi biri-
kimiyle hem kişiliğiyle Başkan Han-
çerli’den aldığı bayrağı daha yukarı-
ya taşıyacağına inandığını kaydeden 

Başkan Altay, “Hasan bey gece 
gündüz demeden ilçe teşkilatımızla 
birlikte gayret edecektir. Buna olan 

inancımız tam. Karatay muhtarları-
mızla aramızda güzel bir uyum var. 
Bundan sonra da inşallah her şey 

daha güzel olacak” diye konuştu. 
KARATAY’DA AHENK VAR 

54 il merkezinden büyük olan 

ve 323 bin nüfusu olan Karatay’a 
hizmet etmenin mutluluğunu yaşa-
dıklarını paylaşan Karatay Belediye 

Başkan Mehmet Hançerli, “Harca-
malarımızı kendi öz kaynaklarımızla 
hallettik. Karatay’da ahenk var. Ka-
ratay kurulduğu günden bu tarafa 
hep öz kaynaklarıyla çalışmış, güzel 
şeyler yapmış. Bizden bahtiyarı var 
mı?” dedi. 

KARATAYIMIZI 2023 
VİZYONUNA TAŞIYACAĞIZ 

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, “Karatay 
ilçemize çok büyük yatırımlar yapıl-
mış, çok önemli hizmetler edilmiş. 
Bu hizmetlerin mimarı Karatay Be-
lediye Başkanımız Mehmet Hançer-
li’ye teşekkür ediyorum. Bu bizim 
sorumluluğumuzu bir kat daha ar-
tırıyor. Bizler de siz değerli muhtar-
larımızın desteğiyle çıtayı daha da 
yükselteceğiz ve Karatayımızı hep 
birlikte 2023 vizyonuna taşıyacağız” 
şeklinde konuştu. 

Muhtarlarla bu zamana kadar 
güzel çalışmalar gerçekleştirdikleri-
ni ifade eden AK Parti Karatay İlçe 
Başkanı Mehmet Genç de 31 Mart 
seçimlerinde muhtarların da deste-
ğiyle yeni bir rekor kırarak Karatay’ı 
Konya’da ve Türkiye’de birinci yap-
mak istediklerini söyledi. 

Programa; Konya Karatay ve 
Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Mustafa Çetin ve Konya Muh-
tarlar Birliği Derneği Başkanı Suat 
Uzun ile Karatay’da görev yapan 
muhtarlar katıldı.
n HABER MERKEZİ

TES-İŞ örgütlenme 
oranında birinci

TES-İŞ Konya Şube Başka-
nı Behçet Şenbilir, 2019 Ocak 
ayı istatistikliklerine göre TES-İŞ 
sendikası yüzde % 26.04 olan ör-
gütlenme oranı ile Türk-İş’e bağlı 
sendikalar arasındaki birinciliğini 
sürdürüyor. Ocak 2019 ayında 405 
enerji işçisini daha TES-İŞ ailesine 
kazandırarak; toplamda 61.032 
üyesi ile büyüyen ve üye sayısını 
artıran sendikalar arasında yer al-
mıştır.  

6356 Sayılı Sendikalar ve Top-
lu İş Sözleşmesi Kanunu gereğin-
ce; “İşkollarındaki İşçi Sayıları ve 
Sendikaların Üye Sayılarına İliş-
kin 2019 Ocak Ayı İstatistikle-
ri Hakkında Tebliğ” yayınlandı. 
Yayınlanan tebliği değerlendiren 
TES-İŞ Konya Behçet Şenbilir; ya-
yınlanan istatistiklere göre Türki-
ye’deki toplam sendikalı işçi sayısı 
1.859.038ve ülke genelinde sendi-
kalaşma oranı yüzde 13.86’dır. Bu 
istatistikteki rakamlar gösteriyor ki 
sendikalaşma oranı çok düşük gö-
zükmektedir 

Bağlı olduğumuz konfederas-
yonumuz TÜRK-İŞ, 975.300 üyesi 
ile sendikalı toplam işçi sayısının 
yarıdan fazlasını temsil etmekte-
dir. Diğer tüm konfederasyonla-
rın ve bağımsızların toplamından 
daha yüksek sayıda üyesi ile Tür-
kiye’nin en büyük işçi örgütüdür. 

Türk-İş Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren TES-İŞ, yüzde 26.04 olan ör-
gütlenme oranı ile TÜRK-İŞ’e bağlı 
sendikalar arasındaki birinciliğini 
korumaktadır. Üye sayısını dikkate 
aldığımızda ise beşinci büyük sen-
dika konumundadır. 

Temmuz 2018 tarihinde 
enerji işkolunda çalışan işçi sayısı 
248.051 iken, Ocak 2019’da bu 
rakam 234.455 olmuştur. Sen-
dikamız, Temmuz 2018 ile kar-
şılaştırıldığında 405 enerji işçisi 
kardeşimizi daha TES-İŞ ailesine 
kazandırarak; toplamda 61.032 
üyesi ile büyüyen ve üye sayısını 
artıran sendikalar arasında yer al-
mıştır. Emeği geçenlere teşekkür-
ler. n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Caner Arabacı

Uğur İbrahim Altay Mehmet Hançerli

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ile birlikte muhtarlarla buluştu.

Hasan Kılca Mehmet Genç 
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Yaban domuzu 
sürek avı düzenlendi

Karaman’da merkeze bağlı 
üç köyde arazilerde zirai üreti-
me zarar veren yaban domuzları 
için sürek avı düzenlendi. Tarım 
alanlarında, önemli derecede zi-
rai üretime zarar verdiği tespit 
edilen yaban domuzlarına karşı 
Merkez Av Komisyonu ve Ta-
rım ve Orman Bakanlığı 8. Böl-
ge Müdürlüğü, Doğa Koruma 
ve Milli Parklar Karaman Şube 
Müdürlüğü işbirliği ile gerek-
li emniyet tedbirleri alınarak, 
İl Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü organizasyonunda sürek avı 
düzenlendi. İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden yapılan açıkla-
mada, “Bitki Sağlığı Uygulama 

Programı doğrultusunda, yaban 
domuzlarının bağ, bahçe ve tar-
lalarda zirai üretime zarar ver-
diğinin tespit edildiği yerlerde 
profesyonel avcıların avlanması 
ile domuz popülasyonunun za-
rar eşiğinin altında tutulması 
amacıyla sürek avları düzen-
lenmiştir. Merkeze bağlı Kılba-
san, Madenşehri ve Demiryurt 
köylerinde düzenlenen yaban 
domuzu sürek avında toplam 
82 yaban domuzu vurularak it-
laf edilmiştir. İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğü olarak her zaman 
üreticilerimizin yanında olmaya 
devam edeceğiz” denildi.
n İHA

Ticari su ürünleri avcılığının yasak olduğu Altınapa Barajı Gölü’ne ağ atarak avlananlar olduğu 
yönündeki ihbarı değerlendiren ekipler, kaçak avlanan 2 kişiye 3 bin 270 lira ceza kesti

Yasak avlanmaya 
3 bin 270 lira ceza

Polis ve jandarmadan ortak silah operasyonu

Konya’da, ticari su ürünleri av-
cılığının yasak olduğu baraj gölünde 
ağla avlandığı iddia edilen 2 kişiye 
toplam 3 bin 270 lira idari para ce-
zası uygulandı. Edinilen bilgiye göre, 
Beyşehir-Konya Karayolu üzerinde 
bulunan Altınapa Baraj Gölü’nde 
ticari su ürünleri avcılığının yasak 
olmasına rağmen bazı kişilerin su-
lara ağ sererek avlandığına yönelik 
alınan ihbarı değerlendiren Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürlüğü Balık-
çılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü 
ekipleri çalışma başlattı. Müşterek 
yürütülen çalışmaya Avrasya Ama-
tör ve Sportif Olta Balıkçılığı Fede-
rasyonu, Konya Sportif Olta Balıkçı-
lığı ve Su Hayatını Koruma Derneği 
üyeleri ile Büyükşehir Belediyesi’ne 
bağlı KOSKİ Genel Müdürlüğü ekip-
leri de destek verdi. Baraj çevresin-
de yapılan denetim ve kontrollerde 
su ürünleri avı yaptığı ileri sürülen 
H.U. ve A.E. yakalandı. Avcılarla 
birlikte 300 metre misina ağı, bot 
ve diğer ekipmanlar ele geçirildi. 
Avcılara kişi başı bin 635 lira olmak 

üzere toplamda 3 bin 270 liralık ida-
ri para cezası uygulandı. 

Avrasya Amatör ve Sportif Olta 
Balıkçılığı Federasyonu Başkanı İl-
han Bal, Konya il genelinde sadece 
Beyşehir Gölü, Ilgın Çavuşçu, Hal-
kapınar İvriz Baraj Gölü ile Çum-
ra Apa Barajı’nda ticari avcılığın 
serbest olduğunu hatırlatırken, bu 
göl ve barajlarda sadece ilgili ku-
rumlardan kiralama yapan kişi ya 
da kooperatiflerin balıkçılık yapabil-
diği uyarısında bulundu. İlhan Bal, 
“Bunun dışındaki baraj ve göllerde 
ağlarla ticari balık avcılığı yasaktır. 
Yasağa uymayanlar, yapılan dene-
tim ve kontrollerde tespit edildiğin-
de ilgili kanunlar gereği haklarında 
cezai işlem uygulanmaktadır. Altı-
napa barajı da hem içme suyu hav-
zası, hem de ticari balıkçılık sahası 
olmadığı için tüm yıl boyunca ticari 
avlanma yasak kapsamında bulunu-
yor. Vatandaşlarımızın mağduriyet 
yaşamaması için buna dikkat etme-
leri gerekiyor” dedi.
n İHA

Aksaray’da polis ve jandarmanın 
silah kaçakçılarına yönelik yaptığı 
ortaklaşa operasyonda 6 adet ruh-
satsız tabanca, 4 adet av tüfeği, çok 
sayıda mermi ile fişek ele geçirildi. 

Operasyon, merkeze bağlı Be-
bek köyünde 3 ayrı adrese gerçek-
leştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şubesi ekipleri ve İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, köyde birçok 
ruhsatsız silah olduğu bilgisine 
ulaştı. Bir süre köyde teknik ve fi-
ziksel takip yapan polis ve jandarma 
ekipleri, R.D. (78), N.D. (52) ve H.D. 

(64) isimli şahısları tespit etti. Yapı-
lan takibin ardından yeterli delil ve 
bulgulara ulaşan KOM ekipleri ope-
rasyon için düğmeye bastı. Sabah 
erken saatlerde eş zamanlı olarak 
3 farklı adrese baskın yapan polis, 
3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltını 
aldı. Evlerde yapılan geniş çaplı ara-
malarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 
adet silah dürbünü, 2 adet el telsizi, 
4 adet av tüfeği, silahlara ve tüfekle-
re ait şarjörler ile çok sayıda değişik 
çaplarda mermi ve fişek ele geçirildi. 
Yakalanan şüpheliler sorgulanmak 
üzere emniyete götürülürken, olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
8 Şubat 2019 Cuma  • Yıl: 11 • Sayı: 3566

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Kaybolan engelli genci 
AFAD ve vatandaşlar buldu

Aksaray’da gece yarısı kaybo-
lan engelli genç, İl Afet ve Acil Du-
rum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri ve 
vatandaşlar tarafından bulundu. 
Olay, Eskil ilçesi Başaran köyün-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, akşam saat 16.00 sıralarında 
köydeki evinden çıkan 18 yaşındaki 
zihinsel, duyma ve konuşma engel-
li Cuma Kalkan, köyün bulunduğu 
bölgede kayboldu. Ailesinin kendi-
sine ulaşamaması üzerine durum 
AFAD ve 112 Acil Yardım ekipleri-

ne bildirildi. Kısa sürede olay yerine 
intikal eden AFAD ekipleri, köy-
deki vatandaşlarla birlikte arama 
kurtarma çalışması başlattı. AFAD 
ve vatandaşların yaptığı ortak ça-
lışmalar neticesinde engelli genç 
köye 1,5 kilometre uzaklıktaki açık 
arazide bulundu. Engelli genç olay 
yerinde hazır bekletilen ambulansla 
Eskil Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Gencin durumunun iyi olduğu öğ-
renildi.
n İHA

Kullandığı otomobilde
ölü halde bulundu!

Ereğli’de otomobilin içerisinde 
hareketsiz bulunan Mehmet Dur-
muş (60), kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti. Durmuş’un ke-
sin ölüm nedeni yapılacak otopsi 
sonucu belirlenecek. Olay, saat 
20.15 sıralarında Ereğli ilçesi Eti 
Mahallesi meydana geldi. Çevre-
deki vatandaşlar tarafından 42 E 
8889 plakalı park halindeki otomo-
bilde hareketsiz şekilde yatan bir 
kişinin olduğunu fark etmesi üze-

rine sağlık görevlilerine bilgi verdi. 
Olay yerine gelen sağlık görevlileri 
isminin Mehmet Durmuş olduğu 
belirlenen kişiyi ambulansla Ereğli 
Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Meh-
met Durmuş burada yapılan müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. Evli 
ve 3 çocuk babası Mehmet Dur-
muş’un kesin ölüm nedeni yapıla-
cak otopsi sonucu belirlenecek. Po-
lis olayla ilgili soruşturma başlattı.
n DHA

Kulu’da öğrencilerin telefon kullanması yasak!
Kulu Kaymakamı Ali Edip Bu-

dan, tüm okullara gönderdiği ya-
zıyla, ilçe sınırları içindeki  tüm 
okullarda öğrencilerin cep tele-
fonu kullanımının yasaklandığını 
bildirdi. Yazıyla, yasağa uymayan 
öğrencilerin velilerine Kabahatler 
Kanunu’na göre para cezası uygu-
lanacağı belirtildi.

Kulu Kaymakam Ali Edip Bu-
dan, 31 Ocak günü İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü’ne tüm okullara 
gönderilmek üzere yazı gönderip, 
öğrencilerin cep telefonu kullanı-
mının yasaklandığı talimatını verdi. 
‘Okullarda cep telefonu kullanımı-
nın yasaklanması’ başlıklı  ‘Genel 
Emir’ yazısında ‘’İlçemiz sınırları 
içerisinde bulunan tüm eğitim ve 
öğretim kurumlarında eğitim gö-
ren okul öncesi, ilkokul, ortaokul, 
lise ve dengi okul öğrencilerinin, 
eğitim kurumlarında bulundukları 

zamanlarda cep telefonu kullanımı 
yasaklanmıştır. Yasağa uymayan 
öğrencilerin velileri hakkında 5326 
sayılı Kabahatler Kanunu’nun 
32’nci maddesi uyarınca işlem ya-

pılacaktır. Emrin tüm eğitim ku-
rumlarında bulunan öğrencilere, 
okul yöneticileri ve öğretmenleri 
aracılığıyla duyurulması ile emre 
göre gerekli işlemlerin yapılmasını 

önemli rica ederim’’ denildi.  Ka-
bahatler Kanununu ‘Emre aykırı 
davranış’ başlıklı 32’nci maddesi-
ne göre velilere 100 lira idari para 
cezası uygulanacak.  32’nci madde 
şöyle: ‘’(1) Yetkili makamlar tara-
fından adlî işlemler nedeniyle ya da 

kamu güvenliği, kamu düzeni veya 
genel sağlığın korunması amacıyla, 
hukuka uygun olarak verilen emre 
aykırı hareket eden kişiye 100 Türk 
Lirası idarî para cezası verilir. Bu 
cezaya emri veren makam tara-
fından karar verilir. (2) Bu madde, 

ancak ilgili kanunda açıkça hüküm 
bulunan hallerde uygulanabilir. (3) 
1.3.1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 526 ncı mad-
desine diğer kanunlarda yapılan 
yollamalar, bu maddeye yapılmış 
sayılır’’ n DHA
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Konya’da 2001 yılında plastik 
enjeksiyon kalıpları ile üretime baş-
layan Sima Plastik Yönetim Kurulu 
Bakanı İlhan Sert; “2007 ve 2011 
yılları arasında kalıp üretim alanında 
teknolojik gelişmelere ayak uydu-
rarak alt yapımızı geliştirdik,  güç-
lendirerek bugüne geldik. Bu güne 
kadar kalitemizden ödün vermedik. 
Kalıp üretimimizde elde ettiğimiz 
deneyim bizi daha büyük hedeflere 
yöneltti” dedi. 

ÜRETİMİMİZİ YERLİ VE EĞİTİMİN 
ÖNEMİNE YOĞUNLAŞTIRDIK

Türkiye’nin gelişiminde yerli ol-
manın ve eğitimin önemini kavramış 
bir iş insanı olarak, üretimimizi zeka 

oyunları üzerinde yo-
ğunlaştırdık diyen İlhan 
Sert;” İki yıllık AR-GE 
çalışmamızın ardından, 
tamamen kendi üreti-
mimiz olan malzeme-
leri kullanarak çekirdek 
zeka gelişim materyal-
leri ürettik. Yaklaşık beş 
yıldır bu alanda üretim 
yapmaktayız. Amacımız 
çocukların eğitimine 
katkıda bulunmaktır” ifadelerini kul-
landı.

AVRUPA STANDARTLARINDA 
ÜRETİM YAPIYORUZ

İlhan Sert;” Üretimini Avrupa 

standartlarında üretim 
gerçekleştiren Sima Plas-
tik olarak ürünlerimizi 
ülkenin her tarafındaki 
çocukların kullanımına 
sunabilmek için cazip 
fiyatlarla satışa sunuyo-
ruz. Zeka materyallerinin 
beyin gelişimi üzerindeki 
etkileri ve eğitime katkı-
sı uzmanlar tarafından 
onaylanmıştır. Çeşitli 

sosyal projeler ile bunu halkımıza 
anlattık anlatmaya devam ediyoruz. 
Pazarda payımız dörtte bir oranda 
bulunmaktadır. Hedefimiz yurt içi ve 
yurt dışı pazarımızı genişletmek.” 

50 FARKLI ÜRÜN 
GRUBU BULUNUYOR

Bu çerçevede 1000 öğretmene 
ücretsiz kurs verildiğini belirten İl-
han Sert, “50 farklı oyun gurubunda 
üretim ve satış yapan Sima Plastik, 
sosyal projeler çerçevesinde 1000 
devlet okulunda 1000 akıl ve zeka 
oyunları atölyesi kurmayı hedefliyo-
ruz. 20 okula 20 zeka oyunu atölyesi 
kurmayı başardık. Bu çalışmada bize 
destek olan sponsorlarımıza teşek-
kür ederim. Eğitime gönül veren ve 
katkıda bulunmak isteyen insanla-
rımızın ve devletimizin desteklerini 
bekliyorum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

HABER - İLAN

Sima Plastik ürünlerinde yüzde 100 yerli malzemeler kullanarak millileşme yolunda önemli adım attı

Sima Plastik, zeka 
oyunlarında iddialı

Seydişehir’de ‘Cumhur 
İttifakı’ ile güçlü birliktelik

Seydişehir Belediye Başkanı 
ve Cumhur İttifakı adayı Mehmet 
Tutal, Biz ülkemizi ve milletimizi 
seviyoruz. Milletimizin huzur ve 
refahı, devletimizin bekası için var 
gücümüzle çalışıyoruz.” Dedi. Sey-
dişehir Belediye Başkanı ve Cum-
hur İttifakı adayı Mehmet Tutal, 
beraberinde AK parti ilçe Başkanı 
Kemalettin Atalay, MHP ilçe Baş-
kanı Eyüp Gül, yönetim kurulu 
üyeleri ve partililer ile birlikte zi-
yaretlerine aralıksız devam ediyor.

Bu çerçevede kurum ziyaretle-
rinin yanı sıra, esnaflar ve kafeler 
ziyaret edilerek, vatandaşlarla bir 
araya gelindi. Cumhur ittifakının 
çok güçlü bir şekilde çalışmaları-
na devam ettiğini belirten Başkan 
Tutal, 

“MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNİ 
ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ”

Ülke ve milletin beka mücade-
lesinin en önemli dayanak noktala-
rından biri olarak gördükleri Cum-
hur İttifakı ile bu seçimlerden daha 
da güçlü çıkacaklarını ifade eden 
Başkan Mehmet Tutal,  “Milleti-

mizin birliğini beraberliğini zirveye 
taşıyacağız. Cumhur İttifakı’nın 
ruhu ile hedef ve amacına uygun 
bir şekilde hareket edeceğiz. Güçlü 
bir birliktelikle kardeşlik içerisinde 
çıkmış olduğumuz bu yolda in-
şallah hayırlı işlere ve büyük ba-
şarılara imza atacağız.  Birlikteliği 
ebedi kılacaklarını belirten Tutal; 
31 Mart seçimleri sonrasında bele-
diyemizin yönetiminde, işleyişinde 
ve istişarelerimizde de bu misyo-
nu, birlikteliği ve kardeşliği sür-
düreceğiz. Birliktelikten, dış güç-
lerin ne kadar rahatsız olduğunu 
hatta içimizde bazı şer odaklarının 
hoşnut olmadığını biliyoruz. Ülke-
mizde esen gönül birliği rüzgarı 
sayesinde milletimiz, devletimiz 
ve Türkiye kazanacaktır” şeklinde 
konuştu.

Başkan Tutal ve beraberinde-
kiler, ziyaretler sırasında halkın 
gösterdiği ilgi ve teveccühten dola-
yı çok memnun olduklarını, bu ko-
nuda halkımıza sonsuz teşekkürle-
rimizi sunuyoruz dediler.
n HABER MERKEZİ

İlhan Sert
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

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

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE
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FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYİ
129001-129250 arası 5 cilt İrsaliyeli Fatura, 001-300 arası 6 cilt Perakende Satış Fişi, 
38801-38850 arası 1 adet Fatura, 19001-19100 arası 2 cilt İrsaliyeli Fatura kaybettim, 
hükümsüzdür.

HAMİYET EROĞLU - GURMEVİ Şarküteri ve Kahvaltı Salonu
Meram Vergi Dairesi: 13098004836

Z-452

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Özel Eğitim 
Öğretmenlik bölümünden aldığım öğrenci kimlik kartımı kaybettim, hükümsüzdür.

TUĞÇE İÇÖZ
Öğrenci No: 18310521017

Z-450

Merhum Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu Hoca Efendi’nin vefatının 59.yıl dönümü münasebetiyle çeşitli programlar 
düzenlenecek. Programlar kapsamında yapılacak kompozisyon yarışmasında dereceye girenler ödüllendirilecek 

Hacı Veyiszade Hoca anılacak
Merhum Hacı Veyiszâde Mus-

tafa Kurucu Hoca Efendi’nin vefa-
tının 59.yıl dönümü münasebetiyle, 
Konya Büyükşehir Belediyesi, Kon-
ya İl Müftülüğü, N.E.Ü. İlahiyat Fa-
kültesi ve Türk Anadolu Vakfı işbir-
liği ile tertiplenen anma programına 
yönelik İl Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu bir basın toplantısı düzenlendi. 
Merhum Hacı Veyiszâde Mustafa 
Kurucu Hoca Efendiyi anma ve an-
lama programının 08 Şubat 2019 
Cuma günü saat 20:00’de Konya 
Ticaret Odası Konferans Salonunda 
gerçekleşeceğini dile getiren İl Müf-
tüsü Ahmet Poçanoğlu şunları kay-
detti; “Bir şehrin değeri ve kıymeti, 
yetiştirdiği, barındırdığı kıymetleri 
ve kıymetlileri ile oluşur. Merhum 
hoca efendi, daima iyilik yapma iyi-
lik etme gayretinde olan, bundan 
zevk alan bir mizaca sahip, hayırda 

acele eden, işi bitiriveren fevkalade 
bir zekaya ve hafızaya sahip,  fera-
set sahibi, ömrünü din ve iman, ah-
lak ve fazilet, vicdan, irfan ve mem-
leket için, su gibi harcamış, canını 
sebil edercesine çalışmış, gelecekte 
İslam davasına hizmet edecek genç 
imanlı nesilleri yetiştirmek uğruna 
bir çok zahmetlere katlanmıştır. 
Öyle ki, birçok münafığa taham-
mül etmiş, bir talebenin yetişmesi 
uğruna bin münafığın kahrını çek-
miş bir bahçıvan olmuştur.  Hoca 
efendi çok ciddi, dersini çok seven, 
çok zahmetler çeken kâmil ve arif 
bir insandı. Bu bağlamda; Merhum 
Hacı Veyiszâde Mustafa Kurucu 
Hoca Efendi’nin vefatının 59.yıl 
dönümü münasebetiyle, Konya 
Büyükşehir Belediyesi, Konya İl 
Müftülüğü, N.E.Ü. İlahiyat Fakül-
tesi ve Türk Anadolu Vakfı işbirliği 

ile düzenleyeceğimiz anma ve an-
lama programının içeriği hakkın-
da kısa bir bilgi vermek istiyorum.
Programda; İmam Hatip Liseleri 
ve Kur’an Kursları öğrencileri ara-
sında yapılan “İslam’a Göre Sami-
miyet ve Tebliğdeki Yeri” konulu 

ödüllü kompozisyon yarışmasında 
dereceye giren her iki kategoride de 
birinci olan öğrenciler eserlerini ka-
tılımcılara okuyacaklar ve akabinde 
20 kişiye ödül takdim edilecektir. 
Birincilere 2000 TL, ikincilere 1500 
TL, üçüncülere 1000 TL, dördün-
cüden onuncuya kadar da çeyrek 
altınla ödüllendirileceklerdir. Ayrıca 
programda; Hoca efendinin haya-
tını anlatan kısa bir belgesel filmi 
izlettirilecek ve akabinde İzmir Ka-
tip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Saffet Köse tarafından “Gelene-
ğimizin Değeri ve Alimlerimiz” ko-
nulu konferans verilecektir.  İl Müf-
tülüğü Tasavvuf Korosu tarafından 
seslendirilen ilahi dinletisinin ar-
dından programımız tamamlanmış 
olacaktır. İlgi duyan kardeşlerimizi 
programımıza davet ediyoruz. 
n HABER MERKEZİ

Haşereyle mücadele ediliyor Ölçü ve tartı aletleri için son gün uyarısı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 

her yıl olduğu gibi bu yıl da haşe-
reyle mücadele larva döneminde 
yapılıyor. Beyşehir Belediyesi Ve-
teriner İşleri ve Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü bünyesinde oluştu-
rulan ilaçlama ekibinin uçucu ve 
vektörlere karşı başlattığı çalış-
malar ilçenin değişik noktalarında 
ve göl kıyılarında sürdürülüyor.

Konuyla ilgili yapılan yazılı 
açıklamada, ilçede yaz döneminin 
en büyük sorunlarından birisi olan 
sinek ve haşereye karşı bahar ay-
ları gelmeden önlem alınarak lar-
va döneminde mücadeleye büyük 
önem verildiğine dikkat çekilerek, 
“Çalışmalar çerçevesinde sinek 
ve haşere oluşumunun önüne 
geçmek için göl kıyılarındaki saz-
lık alanlar, su birikintileri, batak-

lıklar, kanallar, fosseptik çukurları 
ve gübrelik alanlarda etkin bir şe-
kilde mücadele amacıyla biyolojik 
larvasit ilaçları atılıyor”denildi.

Açıklamada, insanların yaşa-
dıkları yerleri yaşanmaz hale ge-
tiren, hastalık etkeni vektörlere 

karşı mücadeleye ayrı bir önem 
verildiğine vurgu yapılarak, Şubat 
ayının ilk günlerinde başlatılan 
ilaçlama faaliyetlerinin belirli peri-
yotlar halinde yürütülerek sonba-
har dönemi sonuna kadar devam 
edeceği belirtildi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediyesi, her türlü ölçü 
ve tartı aletlerinin periyodik muayene, 
ayar ve damgalarının yapılması, be-
yanname verilmesi için tanınan son 
müracaat tarihinin 28 Şubat 2019 
günü olduğunu duyurdu. Beyşehir 
Belediyesi Ölçü Ayar Memurluğu ta-
rafından yapılan yazılı açıklamada, 
3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu 
gereğince, her iki yılda bir periyodik 
olarak yapılmakta olan ölçü ve tartı 
aletlerinin damgalama işlemleri için 
müracaatların 28 Şubat 2019 Per-
şembe günü mesai bitimine kadar ya-
pılabileceği belirtildi.

Açıklamada, Beyşehir, Hüyük ve 
Derebucak ilçe sınırları içerisinde ti-
caret amacıyla kullanılan ya da mev-
cut bulunan her türlü ölçü ve tartı 
aletlerinin periyodik muayene, ayar, 
damgalarının yapılması ve beyanna-
me verilmesi için Beyşehir Belediye-
si’ne belirtilen son başvuru tarihine 
kadar müracaat edilmesinin ilgilileri 
cezalı duruma düşmekten kurtaracağı 
bildirilerek, “Ölçü ve tartı aletlerinin 
her iki yılda bir periyodik olarak mu-
ayene-ayar ve damgalarının yapılma-
sı gerektiği için, Beyşehir, Derebucak 
ve Hüyük ilçelerimizde bulunan tüm 

damgalı ölçü ve tartı aletlerinin kont-
rolü, Beyşehir Belediyemiz bünyesin-
deki Ölçü Ayar Memurluğu tarafından 
yapılmaktadır. Ellerinde elektronik, 
mekanik ölçü tartı aletleri bulunan es-
naf, pazarcı, işyeri sahipleriyle, resmi 
ve özel dairelerin Belediyemiz Ölçü 
Ayar Memurluğu’na 28 Şubat 2019 
Perşembe günü mesai bitimine ka-
dar müracaat edip beyannamelerini 
vermeleri gerekmektedir. Kanunen 
muayene ve damgaları yaptırılmayan 
ölçü tartı aletlerini kullananlar hakkın-
da cezai işlem uygulanacaktır.”denildi.
n HABER MERKEZİ
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Köpeklerin saldırısında ağır yaralanan kadın taburcu oldu

Kırşehir’in Boztepe ilçesinde 
kızını okul servisine bindirdikten 
sonra eve dönerken köpeklerin 
saldırısına uğrayan Sabahat Ka-
raman, Konya Meram Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım 
Ünitesi’nde tedavi altına alınmıştı. 
Sabahat Karaman’ın lise öğrencisi 
kızı Fatma Karaman, okul servisi-
nin evlerinin önüne gelmediğini 
belirterek, “Okul servisleri köyün 

içine girmiyor, ben de köpeklerin 
saldırısından korktuğum için okula 
gidemiyorum” dedi. 

Boztepe ilçesine bağlı Çevirme 
köyünde 10 Ocak 2019 tarihinde 
kızını okul servisine bıraktıktan 
sonra köpeklerin saldırısına uğ-
rayan ve ağır yaralanan Sabahat 
Karaman Kırşehir Ahi Evran Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’nde 
yapılan tedavisinin ardından Konya 

Meram Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’nde yoğun bakımda kaldı. 
Sabahat Karaman gördüğü tedavi 
sonrasında taburcu oldu ve Çevir-
me köyüne döndü. 

Kızını servise bindirdikten son-
ra köpeklerin saldırısına uğradığını 
ve kurtulmak için elindeki çubuğu 
salladığını söyleyerek, “Köpekleri 
savuşturmaya çalıştım ama daha 
fazla köpek saldırdı. Kafamdan ve 

vücudumun çeşitli yerlerinden ya-
ralandım” dedi. “Servislerin gel-
memesi garibanlığımız” diyen Sa-
bahat Karaman, “Önce kar engel 
oluyordu şimdi ise çamur. Servis 
köyden okula 3 çocuk götürüyor. 
Benim kızı bırakıp gidiyorlar. Ben 
ne olduğunu da bilmiyorum. Ben 
saldırıya uğradıktan sonra köydeki 
bazı köpek sahipleri hayvanlarını 
bağlıyor” diye konuştu. 

Çevirme köyünden Bozte-
pe Lisesi’ne servisle giden ancak 
annesine köpeklerin saldırması 
sonrasında aynı korkuyla okula gi-
demediğini anlatan son sınıf öğren-
cisi Fatma Karaman ise, “Servisçi-
ler evin önüne farklı bahanelerle 
gelmiyor. Sabah saat 06.30’da ser-
visi kaçırmamak için evden çıktık. 
Ben servise bindikten sonra anne-
me köpekler saldırmış, köpeklerin 

geldiğini görmedim. Bana ablam 
haber verdi. Okul servisleri köy 
içinde yakın evlerdeki öğrencileri 
alıyor biz ise servise kadar yürümek 
zorunda kalıyoruz. Yarıyıl tatili bitti 
biteli evdeyim çünkü servisler yol-
ların çamur olduğunu bahane ede-
rek bizim evin yakınına gelmiyor. 
Ben de köpeklerin saldırabileceği 
korkusu ile okula gitmedim” dedi.
n İHA

Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut , ilçedeki okul mü-
dürleri ile değerlendirme toplantısı 
düzenledi. Yunak Anadolu İmam 
Hatip Lisesi konferans salonunda 
gerçekleşen toplantıda, Yunak İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okul ve kurumlarda birinci dönem 
eğitim öğretim yılının genel değer-
lendirilmesi ile ikinci dönem eğitim 
öğretim yılında yapılması planlanan 
çalışmalar görüşüldü. Toplantıda 
gündemdeki konular görüşülürken, 
öğrencilerin başarısının artırılması 
konusunda yapılması gereken konu-
lar soru cevap şeklinde tartışılarak 
gerekli adımların atılması için çalış-
malara başlanıldı. Okul müdürlerin-
den özellikle veli ziyaretlerine ağırlık 
vermelerini isteyen Kaymakam Ak-
bulut, eğitim ve öğretimde başarı 

için mutlaka öğretmen, öğrenci ve 
veli üçgeninin kurulması gerektiğini 
aktardı. Kaymakam Akbulut , “İlçe-
deki öğrencilerin motivasyonlarının 
arttırılması, daha kaliteli bir eğitim 
alması, sosyal ve kültürel yaşantı-
ların zenginleştirilmesi, sağlıklı ve 
zinde yaşamlarının olması, çağın 
gelişimlerini takip edebilmeleri ve 
özellikle kimsesiz çocukların ihti-
yaçlarının karşılanması konusunda 
Kaymakamlık olarak okul ve kurum-
larımıza her türlü desteği vereceğiz” 
dedi. Yunak Anadolu İmam Hatip 
Lisesi toplantı salonunda Kayma-
kam Akbulut başkanlığında düzen-
lenen toplantıya İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Barbaros Topaloğlu, şube 
müdürleri ve ilçe genelinde görev 
yapan okul müdürleri katıldı.
n AA

Telefonundaki görüntüyle
hırsızlık zanlısını yakalattı

Konya’da bir markete giren hır-
sızlık zanlısı, cep telefonuna bağlı 
güvenlik kameralarından kendisini 
izleyen iş yeri sahibinin ihbarıyla 
yakalandı. Merkez Meram ilçesi 
Yenişehir Mahallesi Gazze Cadde-
si’ndeki bir markete demir kesme 
makası kullanarak giren şüpheli, 
yanında getirdiği çuvala 2 bin lira 
değerinde sigara doldurdu. Evin-
deyken cep telefonuna bağlı gü-
venlik kamerası görüntülerinden 
marketindeki hırsızlığı fark eden 

iş yeri sahibi, hemen polisi aradı. 
İhbar üzerine olay yerine gelen po-
lis ekipleri, şüpheli İsmail Ş’yi (51) 
yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü-
ne götürülen zanlının, ilk ifadesin-
de, “Paraya ihtiyacım olduğu için 
yaptım” dediği öğrenildi. Hırsızlık 
suçundan 7 ayrı kaydı bulunan İs-
mail Ş, işlemleri tamamlandıktan 
sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheli, 
çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakim-
liğince tutuklandı.
n AA

Maden İşleri Sendikası
Başkan Tutal’ı ziyaret etti 

Türkiye Maden İşleri Sendika-
sı Konya ve Havalisi Şube Başkanı 
Yıldırım Beyazıt, Seydişehir Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Türki-
ye Maden İşleri Sendika Konya ve 
Havalisi Şube Başkanı Yıldırım Be-
yazıt Çetin, Seydişehir için Başkan 
Tutal’ın yaptıklarının göz ardı edi-
lemeyecek kadar büyük olduğunu 
belirterek, daha güzel bir Seydi-
şehir için, sonuna kendilerini des-

teklediklerini söyledi. Amaçlarının 
Seydişehir’e birlik ve beraberlik 
içerisinde hizmet etmek olduğunu 
kaydeden Belediye Başkanı Meh-
met Tutal ise, “Seydişehirimiz için 
şu ana kadar hep birlikte hizmet 
ettik. Bu süreçte bizleri yalnız bı-
rakmayan, desteklerini esirgeme-
yen sizlere ve tüm hemşehrilerime 
teşekkürlerimi iletiyorum” ifadele-
rini kullandı.
n İHA

Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, yerel seçim öncesinde saha çalışmalarını sürdürürken, 
son 5 yılda yapılan çalışmalar ile yeni dönem projelerini anlatarak vatandaşlardan destek istedi

Kale: Yapacaklarımızın
teminatı, yaptıklarımız

AK Parti’den Cihanbeyli İlçe 
Belediyesi Başkanlığına yeniden 
aday olarak gösterilen Belediye 
Başkanı Mehmet Kale, 31 Mart ta-
rihinde yapılacak olan yerel seçim 
öncesinde çalışmalarını bütün hı-
zıyla sürdürüyor. Başkan Kale, yü-
zölçümü bakımından Türkiye’nin 
en büyük ilçesini olan Cihanbeyli’yi 
adeta karış karış dolaşıyor. Son ola-
rak Karabağ, Hodoğlu, Taşpınar, 
Yapalı, Büyükbeşkavak, Kayı, İnsu-
yu, Damlakuyu, Yapalı, Pınarbaşı, 
Höyükkuyu, Günyüzü ve Ağabeyli 
mahallelerinde vatandaşlarla bir 

araya gelen Mehmet Kale, yeni dö-
nem için kendilerinden destek iste-
di. Cihanbeyli’yi son 5 yılda adeta 
yeniden imar ettiklerini belirten 
Mehmet Kale, halka verdikleri tüm 
sözleri fazlasıyla yerine getirerek 
ilçenin çehresini değiştirdikleri-
ni belirten Başkan Kale, “Yeni bir 
seçim döneminde çok şükür hem-
şehrilerimizin karşısına alnımız ak, 
başımız dik bir şekilde çıkıyoruz. 
Son 5 yılda, 90 yılda yapılanın çok 
çok üzerinde yatırım yaptık. Bun-
ları vatandaşımıza hatırlatıyor ve 
‘Yaptıklarımız yapacaklarımızın 

teminatıdır’ diyoruz. Halkımızın 
samimi ilgi ve desteğini görmek 
gücümüze güç katıyor” şeklinde 
konuştu. 

Cihanbeyli’nin son dönem-
de sergilediği birlik, beraberlik ve 
kardeşlikle tüm Türkiye’ye örnek 
olduğunu ifade eden Başkan Kale, 
“Biz sürekli halkımızın içinde ol-
duk. Onların derdiyle dertlendik, 
sevinçleriyle mutluluğumuz arttı. 
Bu seçim sürecinde yürüttüğümüz 
saha çalışmalarımızda vatandaş-
larımızla yeniden kucaklaşıyoruz. 
Son 5 yılda her alanda azimle, ka-

rarlılıkla, aşkla ortaya koyduğumuz 
hizmetler tüm Türkiye’de ses ge-
tirdi. Derdimiz daha güzel, daha 
yaşanabilir, geleceğine umut bağ-
lanan bir Cihanbeyli içindir. Yeni 
döneme de halkımızla iç içe, gönül 
gönüle vererek hazırlanıyoruz. Ci-
hanbeyli’nin gönlü güzel insanları 
‘Durmak yok yola devam’ diyerek 
bu süreçte de büyük bir birlik ve 
beraberlik örneği sergiliyor. Bu 
güzel insanlara hizmetkar olmayı 
nasip ettiği için Rabbime hamdedi-
yorum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

‘Motivasyon için aileleri ziyaret edin’
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Selçuklu emiri Karatay için 765 yıl sonra puşide dikildi
Anadolu Selçuklu Devleti 

Emiri Celaleddin Karatay’ın  ölü-
münden 765 yıl sonra, Konya’daki 
türbesinde bulunan sandukası için 
hattat Hüseyin Öksüz öncülüğün-
deki ekip tarafından puşide dikildi. 
Konya Olgunlaşma Enstitüsünce 
Anadolu Selçuklu Devleti emirle-
rinden Celaleddin Karatay’ın san-
dukasına puşide tasarlanması için 
çalışma başlatıldı. TBMM Üstün 
Hizmet Ödülü sahibi olan, ulusla-
rarası yarışmalarda aldığı dereceler 
ve yetiştirdiği öğrencilerle tanınan 
hattat Hüseyin Öksüz öncülüğün-
de çalışmalara başlayan 60 kişilik 
ekip, yaklaşık bir yıl süren çalış-
mayla puşideyi tamamladı.

Üzerine Tevbe ve Nahl sure-
lerinden ayetler ve besmele işle-
nen puşide, Karatay Müzesi’ndeki 
restorasyonun tamamlanmasının 
ardından türbedeki sandukaya se-

rilecek. Enstitü Müdürü Emel To-
sun, Celaleddin Karatay’ın 1254 
yılında vefat ettiğini, şimdiye ka-
dar türbesindeki sandukanın puşi-
desinin olmadığını söyledi.

Konya Ticaret Odası Karatay 

Üniversitesi iş birliğiyle, emirin 
ölümünden 765 yıl sonra sandu-
kası için puşide hazırladıklarını be-
lirten Tosun, “Sandukada önceden 
puşide olmadığı için yeni tasarım 
yapıldı. Karatay’ın yaşadığı dönem 

ve kişisel özellikleri araştırılarak, 
puşidenin rengi, kumaşı ve dese-
ni ona göre tasarlandı. Bu nedenle 
zorlu bir aşamadan geçti.” dedi. 
Tosun, tamamlanan puşidenin 
tasarım aşamasının yaklaşık 10 

ay, işlenmesi ve dikiminin ise 2 ay 
sürdüğünü bildirdi. Hat sanatının 
usta ismi Öksüz’ün, puşidenin de-
seninden tezhibine kadar her ko-
nuda kendilerine yol gösterdiğini 
anlatan Tosun, “Hüseyin Öksüz 

hocamız, puşide üzerine yazıla-
cak ayetleri belirledi. Karatay’ın 
kişiliğine uygun ayet ve desenleri 
kullandık diyebiliriz.” şeklinde ko-
nuştu.
n AA

Konya merkezli 9 ilde 
FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Konya merkezli 9 ilde FE-
TÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri 
mahrem yapılanmasına yönelik 
operasyonda 1 astsubay ile askeri 
öğrenciyken ihraç edilen 9 şüphe-
li gözaltına alındı. Edinilen bilgiye 
göre, Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı 
terör örgütü üyelerine yönelik yü-
rütülen soruşturmalar kapsamın-
da terör örgütünün Türk Silahlı 
Kuvvetleri mahrem yapılanmasına 

ilişkin, halen görevde olan 1 ast-
subay ve askeri öğrenciyken ihraç 
edilen 9 şüpheli hakkında soruş-
turma başlatıldı. 10 şüpheli, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıy-
la Konya merkezli 9 ilde eş zamanlı 
yapılan operasyonda yakalanarak 
gözaltına alındı. Şüphelilerin Kon-
ya İl Jandarma Komutanlığındaki 
adli işlemlerinin halen devam etti-
ği öğrenildi.
n İHA

Üreticiler hayvan hastalıkları 
konusunda bilgilendirildi

Aksaray’da Tarım ve Orman 
İl Müdürlüğü modern hayvancılık 
işletmelerinin sayısının artırılması 
için hayvancılık işletmelerine gide-
rek hayvan hastalıkları konusunda 
uyarılarda bulundu. Aksaray Tarım 
ve Orman İl Müdürü Bülent Sak-
lav, beraberinde Hayvan Sağlığı 
Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube 
Müdürü Ertuğrul Tekcan, Aksaray 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi 
Öğretim görevlileri Doç. Dr. Tahir 
Karaşahin ve Doç. Dr. Zeki Aras 
ile birlikte üretim tesislerinde in-
celemelerde bulundu. Hayvancılık 

faaliyetlerini sürdüren işletmelere 
giden tarım ekibi, hayvancılıkla il-
gili yetiştiricilik, bakım, beslenme 
ve hastalıklar hakkında bilgilen-
dirilmeler yaptı. İl Müdürü Bü-
lent Saklav, “İlimizdeki büyükbaş 
hayvancılık işletmelerinin, işletme 
büyüklüklerinin artırılması, bakım 
ve besleme konuları ile hayvan 
hastalıkları mücadele kapsamında 
ziyaretlerimiz devam edecektir. 
Bu şekilde modern ve kapasitesi 
yüksek işletmelerin artması İlimiz 
hayvancığı açısından önem arz et-
mektedir” dedi. n İHA

Abdil Erdal SMMMO adaylığını açıkladı
Halen Konya SMMM Odası 

Yönetim Kurulu Üyesi olarak göre-
vine devam eden Abdil Erdal yap-
tığı açıklamada, “Mesleğimiz adı-
na daha güzel projeler hazırlayıp 
hep birlikte mesleğimizin çıtasını 
yükseltmek ve meslektaşlarımızın 
haklarına sahip çıkmak için yeni 
bir yola çıkıyoruz. Önceki dönem-
lerde Odamızın yönetim kurulun-
da saymanlık görevinde bulunur-
ken mevcut dönemde ise kurul 
üyeliği görevinde bulunuyorum. 
Edindiğim tecrübeleri mesleğimi-
zi geliştirecek projelerle birleştirip 
meslektaşlarımıza en iyi hizmeti 
vermek istiyoruz. ‘Bir araya gel-
mek başlangıçtır, bir arada dura-
bilmek yol almaktır, birlikte çalış-
mak başarıdır’ sloganıyla Konya 
SMMM Odamızın Yönetim Kurulu 
Başkanlığına talip olduk” dedi. 

‘SEÇİM BEYANNAMEMİZ VE 
PROJELERİMİZ HAZIR’

Göreve gelmeleri durumunda 
projelere vakit kaybetmeden baş-
layacaklarını, Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odasını daha di-
namik ve kucaklayıcı bir yapıya çe-
vireceklerini belirten Abdil Erdal, 
“Meslektaşlarımızın bize göstere-
ceği teveccüh ile göreve gelirsek 

uzun süredir üzerinde çalışmış ol-
duğumuz 40’ın üzerinde projemiz 
hazır. Bu projeler meslektaşlarımı-
zı ve mali müşavir stajyerlerimizi 
hem mesleki hem de sosyal yön-
den rahatlatıcı ve katkı sağlayıcı 

projeler. Projelerimizle ilgili kulla-
nacağımız sloganımız da ‘Söz veri-
yoruz’ olacak. Çünkü bizim seçim 
döneminde üzerinde duracağımız 
en önemli husus projelerimiz ola-
cak. Meslektaşlarımızın haklarını 

savunan projelerimizden, mesleki 
eğitim ve gelişim projelerine, ba-
ğımlı meslektaşlarımıza yönelik 
projelerden Odamızın ve mesle-
ğimizin dijitalleşme projelerine 
kadar 40’ın üzerinde projemiz 
uygulamaya hazır. Yayınlayaca-
ğımız seçim beyannamesinde bu 
projeleri meslektaşlarımıza geniş 
kapsamlı açıklayacağız. Meslektaş-
larımızdan ricam yayınlayacağımız 
projeleri bizim verdiğimiz söz ola-
rak kabul edip hepsini ayrı ayrı de-
ğerlendirmeleridir“ diye konuştu. 

ABDİL ERDAL KİMDİR?
2001 yılında Mali Müşavirlik 

mesleğine başlayan Abdil Erdal, 
Konya SMMM Odasında değişik 
dönemlerde birlik delegeliği, da-
nışma meclisi, stajyer denetleme 
komisyonu ve mesleki denetleme 
komisyonlarında, 2008-2016 yıl-
ları arasında Konya SMMM Odası 
Sayman Üye olarak Yönetim Kuru-
lunda görev aldı. Selçuk Üniversi-
tesi’nde Muhasebe ve Denetim Bi-
lim Dalında Yüksek Lisans eğitimi 
alan, Bağımsız Denetçi Belgesine 
sahip olan Abdil Erdal 2016 yılın-
dan bu yana Konya SMMM Odası 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 
devam ediyor. n İHA

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK), İstanbul’da dü-
zenlenen 22. Avrasya Ekonomisi 
Zirvesi’nde Türkiye’deki organize 
sanayi bölgelerini tanıttı. TBMM 
Başkanı Binali Yıldırım ve Azerbay-
can, Rusya, Makedonya, Polonya, 
Romanya, Arnavutluk, Slovenya 
gibi 37 ülkeden yatırımcı ve üst dü-
zey isimlerin katıldığı zirvede konu-
şan OSBÜK Başkanı Memiş Kütük-
cü, tüm yerli ve yabancı yatırımcıları 
organize sanayi bölgelerine yatırıma 
davet etti.

Organize sanayi bölgelerinin 
Türkiye’nin en başarılı sanayi üre-
tim politikası olduğunun altını çizen 
Kütükcü, “Ülkemizde 80 şehrimizde 
327 organize sanayi bölgemiz var. 
Bu organize sanayi bölgelerinin her 
biri bizim gözbebeğimiz. Tüm ulus-
lararası yatırımcıları organize sanayi 
bölgelerimize yatırım yapmaya da-
vet ediyorum. Gelin Türkiye’ye ve 
OSB’lerimize yatırım yapın. Türki-

ye’ye yatırım yapan herkes kazanır” 
şeklinde konuştu.

TÜRKİYE OSB 
TECRÜBESİ İHRAÇ EDİYOR

Konuşmasında organize sanayi 
bölgelerinin başarılarıyla Türk sa-
nayisinin son 60 yılına damga vur-
duğunu anlatan Kütükcü, “Bugün 
Türkiye Avrupa’nın 6., dünyanın 17. 
büyük ekonomisi. İtalya ile Çin ara-
sındaki en büyük sanayi ülkesiyiz. 
Bölgemizin en girişimci, en üretken 
ülkesiyiz. Türkiye’nin bu başarısında 
organize sanayi bölgelerimizin payı 
çok büyük. Biz artık Türkiye’nin OSB 
tecrübesini dünyaya ihraç eder hale 
geldik. Organize Sanayi Bölgeleri 
Üst Kuruluşu olarak, gerek yatırım-
cılarımızın önünün açılması, gerekse 
Türkiye’nin OSB tecrübesinin başka 
ülkelere aktarılması konusunda her 
türlü çalışmayı yapmaya hazırız. 
Ayrıca ülke olarak artık yurt dışında 
OSB kurma faaliyetleri de yürütü-
yoruz. Bu konuda da her türlü bilgi 

desteğini sağlamaya ve destek ver-
meye hazırız” ifadelerini kullandı.

OSB YATIRIMCISI 
İŞİNE ODAKLANIYOR

22. Avrasya Ekonomi Zirve-
si’nde yerli ve yabancı yatırımcılara 
OSB’lerin yatırım avantajları ile ilgili 
bilgiler de veren Kütükcü, Bilim, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanlığının OSB 
Uygulama Yönetmeliğinde yaptığı 
son düzenlemeye atıfta bulunarak, 
şunları söyledi: “Artık Türkiye’de, 
yatırımcının uygun şartları sağlama-
sı halinde, OSB’lerimizde 30 günde 
arsa tahsisi yapılacak. OSB’lerde 
yatırımcılarımız bürokrasiden uzak 
yönetim anlayışı ile sadece işlerine 
odaklanıyorlar. Bürokrasiden uzak-
tek durak ofis yönetim anlayışları, 
yatırımcıya sunulan alt yapı kalitesi, 
lojistik imkanları, mesleki ve teknik 
eğitim liseleri, teknoloji geliştirme 
bölgeleri, kredi faiz desteği-kurum-
lar vergisi muafiyeti-indirimli arsa 
tahsisi gibi teşvik avantajları ile 

OSB’lerimiz adeta birer üretim üssü 
haline gelmiştir.”

CEYLAN, YURTDIŞINDA OSB 
KURMA ÇALIŞMALARINI ANLATTI

Zirveye katılan OSBÜK Yöne-
tim Kurulu Üyesi Adem Ceylan da, 
OSB’lerle ilgili teknik bilgiler verdi. 
Türkiye’nin artık yurtdışında OSB 
kurma çalışmaları yürüttüğünü ak-
taran Ceylan, bu konuda yapılan 
çalışmaları anlattı. Ceylan, “Yurt dı-
şında OSB kurmak isteyen tüm dost 
ülke sanayicilerimize OSBÜK olarak 
her türlü desteği ve katkıyı vermeye 
hazırız. Yıllar içerisinde oluşan OSB 
tecrübemizden, bilgimizden fay-
dalanmak isteyen herkese kapımız 
ardına kadar açık. Çünkü biz Orga-
nize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu 
olarak, geleceğin planlı sanayi üre-
timinde olduğuna inanıyoruz” dedi.

Öte yandan OSBÜK, 22. Avras-
ya Ekonomi Zirvesi’nde stant aça-
rak, yerli ve yabancı katılımcılara 
OSB’leri tanıttı. n HABER MERKEZİ

OSBÜK, İstanbul’da düzenlenen 22. Avrasya Ekonomisi Zirvesi’nde Türkiye’deki organize sanayi 
bölgelerini tanıttı. Yatırımcılar, Avrasya’daki sanayi yatırımı alanlarına davet edildi

OSB’ler Avrasya 
Bölgesine tanıtıldı
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3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralı kurtuldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 

Kartal’da çöken binada 12 kişinin 
yaralı kurtarıldığını, 3 kişinin de ha-
yatını kaybettiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Çakabey İmam 
Hatip Ortaokulu’nda basın men-
suplarına yaptığı açıklamada, saat 
23.00’teki son açıklamalarından 
sonra son 3 saat içerisinde 6 kişinin 
enkazdan çıkarıldığını anlatarak, 
“Bunlardan 5’i yaralı olarak kurta-
rıldı, şükürler olsun. Ama maalesef 
bir vatandaşımız da ölü olarak ora-
dan çıkarıldı.” diye konuştu. Yaralı 
olarak kurtarılan 5 kişiden birinin 
yoğun bakımda olduğunu aktaran 
Yerlikaya, “Bu yaralılarımız, Bahri-
ye Aktar (75)  yoğun bakımda. Tay-
yip Mahmut Alemdar  (9), genel 
durumu iyi. Ali Alemdar (75), genel 
durumu iyi. Hüsniye Yaman (59) 
genel durumu iyi. Leyla Yaman 

(63), genel durumu iyi. Ölü olarak 
enkazdan çıkardığımız vatandaşı-
mızın kimlik tespit çalışmaları da 
devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, yaralıların ta-
mamının tedavilerinin Kartal 
Eğitim Araştırma Hastanesi’nde 
sürdüğünü kaydetti. Yıkılan bina-
nın sağ tarafındaki 10 katlı Yunus 
Apartmanında da risk bulundu-
ğunu ifade eden Yerlikaya, şöyle 
konuştu: “O binanın bodrumuna 
sayın bakanlarımızla birlikte girdik. 
O binanın bodrumundaki kolonlar, 
temellerde maalesef patlamalar 
var. Hemen yapılan enkaz arama 
kurtarma çalışmalarındaki görevli 
olan kardeşlerimizin ve çevre sa-
kinlerinin sıkıntıya uğramaması 
için Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğımız lazer yöntemiyle o binanın 
anlık hareketini izlemeye başladı. 

Dolayısıyla sadece bundan iki saat 
önce çalışmalara 5 dakika ara ve-
rildi. Dolayısıyla o binanın hareketi, 
çalışmanın güven ortamında yapıl-
ması ve çevreye zararlı bir durum 
aksettirmemesi için devamlı takip 
ediyoruz.

Yaralılara acil şifalar diliyoruz. 
Vefat eden 3 vatandaşımıza Allah-
tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, 
şehrimize ve Kartal ilçemize baş-
sağlığı diliyoruz. Acımız büyük ama 
yaralı kurtarılan 12 vatandaşımız ki 
bunlardan 3 tanesi yoğun bakım-
da. Diğerlerinin şu an için genel 
durumları iyi. “

TAHLİYE EDİLEN 
ÇEVREDEKİ BİNA SAYISI 7 OLDU

İstanbul Valiliğinden yapılan 
yazılı açıklamada da Kartal ilçesi 
Orhantepe Mahallesi Bankalar Cad-
desi Sema Sokak’ta meydana gelen 

Yeşilyurt apartmanının çökmesi 
nedeniyle Kriz Merkezince yürütü-
len arama kurtarma çalışmalarının 
aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu 
çerçevede güvenlik gerekçesiyle 
tahliye edilen çevredeki bina sayısı-
nın 7 olduğunu vurgulanan açıkla-
mada, “Arama kurtarma çalışma-
larında İl Sağlık Müdürlüğünden 
saat 02.00 itibarıyla alınan verilere 
göre, saat 23.00’ten bu yana arama 
kurtarma çalışmalarında yaralı kur-
tarılan vatandaşlarımız 12, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımızın sayı-
sı 3 oldu.” ifadelerine yer verildi. 
Açıklamada, hayatını kaybeden va-
tandaşların Ayşe Alemdar (45) ve 
Yıldız Gündoğdu (33) olduklarının 
tespit edildiği belirtilerek, hayatını 
kaybeden diğer vatandaşın kimlik 
tespit çalışmalarının sürdüğü bildi-
rildi. n AA

Bakan Pekcan: İhracatta
rekorlar yakalayacağız

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Delegeler Çalıştayı’nın açılışın-
da yaptığı konuşmada, tarihin en 
yüksek ocak ayı ihracat rakamını 
açıkladıklarını ve hem özel ticaret 
sistemi hem de genel ticaret sis-
temine göre verileri açıkladıklarını 
söyledi.

Avrupa’da Brexit gerilimi, 
dünyadaki ticaret savaşları ve ko-
rumacılık önlemlerine rağmen 
ihracatçıların Türkiye ekonomisi-
ne büyük katkı sağlamaya devam 
ettiğini aktaran Pekcan, “Göreve 
geldiğimizden beri ihracatçıları-
mız, sektörlerimiz ve sivil toplum 
örgütlerimizle bir fikir birliği, güç 
birliği ile çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Öncelikle Türk ekono-
misinin önemli sivil toplum ör-
gütlerini bünyesinde bulunduran 
İstişare Konseyi kurduk.” şeklinde 
konuştu.

Pekcan, ikinci olarak, Yenilikçi 
Ticaret Platformu’nu kurduklarını, 
21. yüzyılın teknolojilerine yatırım 
yapan öncü girişimcileri bir ara-

ya getirdiklerini ve gençlere rol 
model oluşturan ortak çalışmalar 
üretmek için gayret sarf ettikle-
rini söyledi. Son 10 yıldır yüksek 
teknolojili ürün ihracatının toplam 
sanayi ürünleri ihracatı içindeki 
payının yüzde 3-4 bandını aşa-
madığını belirten Pekcan, ihtisas 
serbest bölgeleri kurarak teknoloji 
odaklı yatırımlar çekmeyi hedefle-
diklerini aktardı.

Pekcan, şunları kaydetti: “Sivil 
toplum örgütlerimizin talepleri-
ni dinliyor, bakanlığımız konuları 
ile ilgiliyse ve hemen çözüm üre-
tiyoruz. Bunun için bir ekip kur-
duk. Bugüne kadar bin 114 talebi 
bakanlığımıza ulaşmış. Bunların 
yarısı bizim bakanlığımızla, yarısı 
diğer bakanlıklarla alakalı. Tüm 
çalışmalarımızda özel sektörümüz, 
ihracatçımız, sivil toplum örgütle-
rimizle bir bütün olduk. Küresel 
gelişmeleri yakından izliyoruz, sek-
törlerle ilgili kararları istişare edi-
yoruz. İhracatımızı uzun dönemler 
halinde artıracak çalışmaları ger-
çekleştiriyoruz.” n AA

Maden sahaları için 
ilk ihale 11 Mart’ta

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kan Yardımcısı Mithat Cansız, 
Maden ve Petrol İşleri Genel Mü-
dürlüğü (MAPEG) tarafından 417 
maden sahasının ihale edileceği-
ni ve ilk ihalenin 11 Mart’ta ger-
çekleştirileceğini belirtti.  Cansız, 
Twitter hesabından konuya ilişkin 
mesaj paylaştı. MAPEG tarafından 
ihalesi yapılacak toplam 417 ma-

den sahasının ihale ilanının Resmi 
Gazete’de yayımlandığını anımsa-
tan Cansız, “İlk ihale 11 Mart’ta 
gerçekleştirilecektir. Sektörümüze 
hayırlı olmasını temenni ederim.” 
ifadelerini kullandı. Söz konusu 
sahalar, madenlerin ekonomiye 
kazandırılması kapsamında kapalı 
teklif ve açık artırma usulüyle ihale 
edilecek. n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal’da çöken binanın göçüğü altından sesler 
aldıklarını belirterek, “İnşallah oradaki yaralı vatandaşlarımıza da hızlı bir şekilde erişeceğiz” dedi

Göçük altından
sesler alıyoruz!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum Kartal’da çöken binayla 
ilgili Çakabey İmam Hatip Ortao-
kulu’nda kurulan kriz merkezinde 
bilgi aldıktan sonra bölgedeki ça-
lışmaları inceledi. Bakan Kurum, 
daha sonra sonra gazetecilere yap-
tığı açıklamada, akşam saatlerinden 
itibaren Valilik koordinasyonunda 
göçük altında kalan vatandaşlara 
erişmek amacıyla yoğun bir çalışma 
yürütüldüğünü söyledi.

Kurum, “Çalışmalar neticesin-
de 3 vatandaşımız hayatını kaybet-
ti, 12 vatandaşımızı yaralı olarak 
çıkarmıştık, bir de Havva kızımız 
vardı. Havva kızımızı da az önce 
kurtarma ekiplerimiz çıkardılar ve 
toplamda 13 tane yaralı vatandaşı-
mızı göçük altından çıkardık. Yoğun 
bir şekilde ekiplerimiz çalışıyorlar.” 
diye konuştu.

Etrafta risk taşıyan apartmanla-
rın da anlık takip edildiğini vurgula-

yan Kurum, “Biliyorsunuz, bodrum 
katında taşıyıcı kolonlarda hasarlar 
mevcut ancak binayı takip ettiğimiz 
süreçte herhangi bir hareket söz 
konusu değil. Kurtarma çalışma-
larının binanın temelini boşaltacak 
şekilde olmaması noktasında diğer 
yönden kurtarma çalışmalarını da 
sürdürüyoruz.” ifadesini kullandı.

Kurum, iki yan binanın da takip 
edildiğini ve şu an için binalarda 
herhangi bir risk olmadığını ifade 
ederek, konuşmasını şöyle sürdür-
dü: “Alanın geneline baktığınızda 
maalesef ruhsat projelerinin dışın-
da yapılmış yapılar var. Mevcutta 
zemin artı 5 olan ancak yerinde 
zemin artı 7, 9, 10 katlı binalar 
mevcut. Bu binaların da il müdür-
lüğümüz bünyesinde tespitlerini 
yapıyoruz. Bu tespitler çerçevesin-
de de risk taşıyan binalara da tutu-
lacak tutanaklar ve bilirkişi raporları 
doğrultusunda işlem yapacağımızı 

da buradan ifade etmek isterim. Bi-
zim için vatandaşımızın canı, malı 
her şeyden önemli. Dolayısıyla riskli 
gördüğümüz alanda ne kadar bina 
varsa da bu kurtarma çalışmaları 
neticesinde, bitiminde o binalarla 
ilgili de bilirkişi raporları doğrultu-
sunda işlemler yapılacak.” 

Bakan Kurum, enkazda ekiple-
rin arama kurtarma çalışmalarına 
devam ettiğini belirterek, “Vali-
liğimiz koordinasyonunda, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, 
AFAD ekiplerimiz ve artık makine 
ekipman da işin içine girdi, gündüz 
artık daha iyi ortamlarda, iyi şart-
larda ekiplerimiz çalışabiliyorlar. 
Göçük altından sesler alıyoruz. İn-
şallah oradaki yaralı vatandaşları-
mıza da hızlı bir şekilde erişeceğiz. 
Tekrar tüm milletimizin başı sağ 
olsun. Yaralılara acil şifalar diliyo-
ruz. Şimdi yaralı vatandaşlarımızı 
hep birlikte hastanede ziyaret et-

meye gideceğiz ve burada ekiple-
rimiz yoğun bir şekilde çalışacak.” 
diye konuştu.

Kurum, bir gazetecinin enkazda 
kaç kişinin olduğuna ilişkin sorusu 
üzerine şunları kaydetti: “Bunları 
dün de hem Bakanımız hem Vali-
miz ifade ettiler, evet yani bizim de 
tespitlerimiz var. Ama şu an gerek-
siz sayı vermenin kimseye faydası 
yok. Dolayısıyla enkaz altında kalan 
biz vatandaşımızın sayısını biliyo-
ruz, tahmin ediyoruz ancak bakın 
13 tane vatandaşımızı kurtardık, 
daha 24 saat geçmeden ve hala 
aşağıdan ses alıyoruz. Binada mev-
cut oturanların dışında da misafir 
olarak gelenler de var, hepsine ula-
şacağız inşallah. Ekiplerimiz hızlı bir 
şekilde çalışıyor, şu an zaten valili-
ğimiz saat başı bilgilendiriyor her-
kesi. O bilgilendirmenin dışında da 
bilgilere itibar etmezsek iyi olur.”
n AA
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Karaman ile Yanal 
18. kez karşılaşacak

Teknik Direktör Hikmet Karaman ile Ersun Yanal, bu-
gün 18.kez karşı karşıya gelecek. 

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren İstikbal Mo-
bilya Kayserispor ile Fenerbahçe, bugün Kayseri Kadir 
Has Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasın-
daki mücadele kadar iki takımın başında bulunan teknik 
direktörler arasındaki çekişme de önem arzediyor. Sarı 
Kırmızılı takımın başında bulunan Hikmet Karaman ile 
Fenerbahçe’nin başında bulunan Ersun Yanal, bugüne 
kadar birbirlerine 17 kez rakip oldular. Bu maçlarda 3 be-
raberlik çıkarken 10 kez Ersun Yanal 4 kez de Hikmet Ka-
raman galibiyet aldı. Hikmet Karaman, Ankaragücü’nün 
başında iken Ersun Yanal yönetimindeki Manisaspor’u 
1-0, Gaziantepspor’un başında iken Ersun Yanal yöne-
timindeki Eskişehirspor’u 2-0, Kocaelispor’un başında 
iken Ersun Yanal yönetimindeki Ankaragücü’nü 4-0 ve 
yine Ersun Yanal yönetimindeki Denizlispor’u Adanaspor 
ile 3-2 yenmişti. İki teknik direktör arasında oynanan 17 
maçta Hikmet Karaman’ın takımları 21 gol artarken Er-
sun Yanal takımları ise 32 gol kaydetti. n İHA

Bakan Kasapoğlu’ndan 
Fatih Terim’e taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, babası Talat Terim’i kaybeden Galatasaray Teknik 
Direktörü Fatih Terim’e taziye ziyaretinde bulundu. Bakan 
Kasapoğlu, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Jülide Sarıeroğlu ve Adana Valisi Mahmut Demirtaş 
ile Terim ve ailesini, taziyeleri kabul ettikleri kentteki bir 
otelde ziyaret etti. Fatih Terim ile bir süre görüşen Kasa-
poğlu, başsağlığı dileğinde bulundu. Kasapoğlu ve Sarıe-
roğlu daha sonra Adana Valiliğine geçerek, Vali Demirtaş 
ile makamında görüşme gerçekleştirdi. n İHA

B. B. Erzurumspor’da 
Başakşehir hazırlıkları 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 21. haftasında Medipol Başakşehir’le deplasman-
da yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direk-
tör Mehmet Özdilek yönetiminde Yakutiye ilçesindeki 
kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antren-
man koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Mavi-beyazlı 
ekip, yaklaşık 1,5 saat süren idmanı 5’e 2 top kapma ve 
dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Erzurum temsil-
cisinde sakatlığı bulunan Tolga Ünlü antrenmanda yer 
almadı. Ligin 21. haftasında, yarın saat 16.00’da deplas-
manda Medipol Başakşehir’in konuğu olacak Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor, hazırlıklarını bugün yapacağı ant-
renman ile tamamlayacak. n AA

Göztepe’nin yüzü gülmüyor
Ligin ikinci yarısında henüz puanla 

tanışamayan Göztepe, Ziraat Türkiye 
Kupası’nda da Yeni Malatyaspor’a kay-
bederek kötü performansını sürdürdü. 

Spor Toto Süper Lig’de üst üste aldı-
ğı üç mağlubiyetle küme düşme hattına 
yaklaşan Göztepe, kupada da aradığını 
bulamadı. 42 yıl aranın ardından orga-
nizasyonda çeyrek final oynayan İzmir 
temsilcisi, rakibine deplasmanda tek 
golle boyun eğerken İzmir’de oyna-
nacak olan rövanş öncesinde avantaj 
sağlayamadı. Kötü performansına Ma-
latya’da bir yenisini ekleyen Göz Göz, 
son 4 resmi maçından da yenilgiyle 
ayrılarak taraftarlarını kahretti. 

GOLE HASRET 
Son 4 resmi maçını kaybeden Göz-

tepe, son haftalarda gol atmakta da bü-
yük bir zorluk yaşıyor. İkinci yarıyı Yeni 
Malatyaspor deplasmanında açan ve 
rakibine 3-2 kaybeden sarı-kırmızılılar, 
daha sonra çıktığı 3 resmi müsabakada 
gol sevinci yaşayamadı. İzmir temsilcisi 
ligde Galatasaray’a 1-0, Fenerbahçe’ye 
2-1 ve kupada da Yeni Malatyaspor’a 
1-0 kaybetti. Ghilas’ın sakatlığı sürer-
ken, Jerome’un da kırmızı kart cezalısı 
olması Alanyaspor maçı öncesinde 
Teknik Direktör Kemal Özdeş’i kara kara 

düşündürüyor. 
MALATYA KABUSU 

Göztepe’nin Yeni Malatyaspor ka-
busu bu maçta da bitmedi. Bu sezon 
rakibiyle 2’si ligde olmak üzere 3 kez 
karşılaşan İzmir ekibi, bu maçların 

üçünde de sahadan mağlubiyetle ayrıl-
dı. Ligin ilk yarısında VAR sisteminin 
damga vurduğu karşılaşmada evinde 
rakibine 3-1 kaybeden Göz Göz, 18. 
haftada Malatya’da oynanan karşılaş-
mada bu kez de sahadan 3-2’lik ye-

nilgiyle ayrıldı. Son olarak kupada da 
rakibine kaybeden İzmir ekibi, rövanş 
karşılaşmasını rakibini devirerek hem 
turlamak hem de Yeni Malatyaspor 
karşısındaki şanssızlığını kırmak isti-
yor. n İHA

Bülent Korkmaz: İlk hedefimiz 41 puanı yakalamak
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent 

Korkmaz haftalık basın toplantısında Beşik-
taş karşısında geçen hafta 6-2 kaybedilen 
Beşiktaş maçını değerlendirerek, “Geçen 
hafta skor olarak ağır bir yenilgi aldık. Yine 
de ben maçın pozitif yönünden bakacağım. 
Oyunu çevirdiğimiz gibi skoru da çevirebi-
lirdik ama maalesef bir sezonda yaşamadı-
ğımız bütün bireysel hataları yaşadık” dedi. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent 
Korkmaz, Cumartesi günü deplasmanda 
karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı ön-
cesinde basın toplantısı yaptı. Toplantıda 
gazetecilerin sorularını cevaplayan Kork-
maz, konuşmasına geçen hafta 6-2 kay-
bettikleri Beşiktaş maçını değerlendirerek 
başladı. Korkmaz, ”Geçen hafta skor ola-
rak ağır bir yenilgi aldık. Yine de ben maçın 
pozitif yönünden bakacağım. İlk yarı maçın 
3-0 bitmesi bizi üzdü. Oyun olarak 30 daki-
ka iyi oynadık. İkinci yarı geri dönmek için 
çok mücadele ettik. Baskın oynadık. Oyunu 

çevirdiğimiz gibi skoru da çevirebilirdik 
ama maalesef bir sezonda yaşamadığımız 
bütün bireysel hataları yaşadık. Bu hafta 
çok formda bir takıma karşı oynayacağız. 
Bizim kaybetmeden ya da kazanarak bu 
maçı bitirmememiz lazım. Sakat olan sa-
dece Ondrej Celustka var. Cezalı olarak ise 
Souleymane Doukara var. Her hafta ya ce-
zalı ya da sakat oyuncumuz oluyor. Diego 
geri döndü. Bu hafta oynayacak. Rize ma-
çına eksik de olsak çıkacağız. Ve kazanarak 
Antalya’ya döneceğiz” açıklamasını yaptı. 

“İLK HEDEFİMİZ 
41 PUANI YAKALAMAK” 

Beşiktaş maçında çok sayıda geri pas 
yapıldığını belirten Korkmaz, “ Beşiktaş 
maçında bu kadar geri pas yapılmasını 
bende istemiyordum. Oyun sıkışınca geri 
pas yapılması gerekir. Bu maçta çok oldu. 
Sonuca baktığımız zaman ilk 30 dakika ve 
ikinci yarının ilk 30 dakikası çok iyi oynadık. 
Bunu diğer maçlara da yansıtınca bir sorun 

yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Takımı-
mız birbirini seviyor. Tarık Çamdal bireysel 
olarak çok iyi çalışmış. Dün itibariyle ta-
kımla antrenmanlara da başladı. 2 haftalık 
bir programa tabi tutacağız. Fiziksel olarak 
test ettiğimizde bir eksikliği yok. Takımla 
antrenmanlarda takım oyununu yakalarsa 
inşallah takımımızda da olur. Artık ilk yarı 
da geride kaldı. Önümüzde 14 maç var. 
İlk hedefimiz 41 puanı yakalamak. 3 maç-
lık periyotta zor maçlarımız var. Burada 
alacağımız galibiyetler bizi rahatlatacak. 
Ben kendime ve bu takıma inanıyorum. 
Eleştirilerin olması gayet normal. Eleştiri 
oyuncularıma değil bana gelsin. Ben bunu 
kaldırabilecek güçteyim. Bunun saygı çer-
çevesinde olması gerekir. Taraftarımıza 
teşekkür ederim. Sıkıntımız yok. Tek sıkın-
tımız cezalı ve eksik oyuncu. Ondrej Celust-
ka birkaç haftası daha var. Takıma dönmesi 
2-3 hafta sürecek gibi“ ifadelerini kullandı. 
n İHA

Şahin: Bu tür maçları 
kazanmaya alışkınız

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Spor Toto Süper Lig’in 
21. haftasında deplasmanda Galatasaray ile zor bir karşılaşmaya çıkacaklarını 

belirterek, bordo-mavili takımın büyük maçlar daha iyi oynadığını söyledi

Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, Zi-
raat Türkiye Kupası’nda Ümraniyespor 
ile yaptıkları karşılaşmanın ardından 
hafta sonundaki Galatasaray maçına 
odaklandıklarını aktardı. Kupa maçları-
nın iki aşamalı olduğunu vurgulayan Şa-
hin, “Biz Sivas’ta kupa finali oynamak, 
kupayı müzemize getirmek istiyoruz. İlk 
maçta avantajlı sonuç elde edemesek 
de Trabzonspor takımı her sahada kaza-
nacak güçtedir.” diye konuştu.

Şahin, Galatasaray ile hafta sonun-
da önemli bir karşılaşmaya çıkacakları-
nı dile getirerek, “Rakibimiz karşısında 
alacağımız 3 puanın önemini biliyoruz. 

Zor bir maç olacak. Dolu tribünler önün-
de oynayacağız ama Trabzonspor, bu 
tür zor maçları oynamaya ve kazanmaya 
alışık bir takımdır.” değerlendirmesin-
de bulundu.

BÜYÜK MAÇLARDA YENİLGİSİ YOK
Şahin, bu sezon Galatasaray ve Fe-

nerbahçe’yi yenip Beşiktaş ile deplas-
manda berabere kalarak üç büyük rakip-
leri karşısında yenilgi görmemelerine 
ilişkin ise, “Hep dediğimiz bir söz var. 
Trabzonspor, büyük maçlarda büyük 
oynar. Yine kazanan takım olmak isti-
yoruz. Kazanmamız halinde rakibimizle 
puan farkını kapatarak zirveden kopma-

yacağız. Takım bunun bilincinde.” ifa-
delerini kullandı.

Galatasaray’ın ara transferde kad-
rosuna Mbaye Diagne ve Konstantinos 
Mitroglou gibi oyuncular katarak flaş 
transferler yapmasının maçının favorisi 
olacağı anlamına gelmediğini de kayde-
den Şahin, şöyle devam etti:

“Belki dar kadromuz var ancak 
oyuncularımız sakatlıklara rağmen bü-
yük bir özveriyle, ekip ruhuyla oynuyor. 
Teknik direktör Ünal Karaman özenle 
onları maça hazırlıyor. Bizim de genç ve 
deneyimli oyuncularımız kadromuzda 
var. Yıldızları, yıldız adayları olan bir ta-

kımız. Bu takım mücadelesiyle buralara 
geldi. Trabzonspor’a yakışır bir müca-
dele ortaya koydular, aynı mücadeleyi 
Galatasaray maçında da göstermek için 
iyi çalışıyorlar. Kazanıp şehrimize 3 pu-
anla dönmek amacındayız. Takımımıza 
güveniyoruz.”

Haluk Şahin, sakatlığı bulunan 
oyuncuların durumunun antrenman-
larda netlik kazanacağını anlatarak, 
“Oyuncularımızın sağlığı önemli. Onlar-
dan uzun yıllar faydalanmak istiyoruz. 
Durumlarına göre karar vereceğiz.” 
şeklinde konuştu. 
n AA
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Sancak Yüzme Havuzuna 
‘temiz havuz’ sertifikası
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan de-

netimler sonucunda Selçuklu Belediyesi Sancak Yüzme 
Havuzu 3. Kez Konya’nın en temiz havuzu seçildi. Selçuk-
lu Belediyesi ilçeye kazandırdığı nitelikli yatırımlarla hal-
ka en iyi hizmeti sunarken sağladığı yüksek standartlarla 
da ödüllendiriliyor. Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü tara-
fından yıl boyu yapılan denetimler sonucunda Selçuklu 
Belediyesi Sancak Yüzme Havuzu temiz havuz sertifikası 
almaya hak kazandı. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü temiz ha-
vuz sertifikası yıl boyunca yapılan Kimyasal, mikrobiyolo-
jik ve hijyen denetimlerinde, Sağlık Bakanlığının belirle-
diği kriterlere uyan tesislere veriliyor. 

Konya genelindeki tüm havuzlarda yapılan denetim-
ler sonucunda Selçuklu Belediyesi’ne ait Sancak Yarı 
Olimpik Yüzme Havuzunun bir yıl boyunca havuz hijyeni 
ve su kalitesi bakımından yönetmeliklerde belirtilen stan-
dartları sağladığı tespit edildi. Selçuklu Belediyesi tara-
fından yürütülen çalışmalar sonucunda fiziki şartlar, kul-
lanılan kimyasallar ve suyun kalitesi titizlikle takip edildi. 
Havuzda her gün en az 8 ölçüm yapılarak havuz kullanım 
kuralları titizlikle uygulandı. Kaliteli havuz suyunun oluş-
turulması için sarf edilen çabalar ile bir yıl boyunca hiçbir 
uyarı ve kapatma cezası almayan Sancak Yüzme Havuzu 
temiz havuz sertifikası almaya hak kazandı. Sancak Yüz-
me Havuzundan 2018 yılı boyunca 900 yetişkin bin 200 
spor okulu öğrencisi ile birlikte 700 ilkokul 3. sınıf öğren-
cisi yararlandı. n SPOR SERVİSİ

Selçukspor’un maçına 
Alkım Aksoy atandı

Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, TFF 2. Lig 
Kırmızı Grup 21.Hafta müsabakasında Sivas Belediye 
Spor’u konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan müca-
deleyi R. Alkım Aksoy yönetecek. Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz Stadyumu’nda saat 13.30’da başlayacak karşı-
laşmada  R.Alkım Aksoy’un yardımcılıklarını Ali Etlikci, 
Serdar İla ve Gürcan Haso yapacak. n SPOR SERVİSİ

Bayramoğlu: Genç olmanın avantajını kullanacağız
Konya Süper Amatör Küme ekiple-

rinden Meram Kara Kartallar Teknik Di-
rektörü Faysal Bayramoğlu geçtiğimiz 
hafta sonu oynanan Akören Kültürspor 
maçını ve çarşamba günü oynanan er-
teleme maçı Ilgın Belediyespor müsa-
bakalarını değerlendirdi. Bayramoğlu, 
hafta sonu oynanacak Gölyazı Beledi-
yespor maçına da değindi.

‘KURAL NEDENSE BİZİM 
MAÇIMIZDA UYGULANDI’

Konya Süper Amatör Küme’de hafta 
sonu Akören Kültürspor, ardından da 
Ilgın Belediyespor’la karşılaşan Meram 
Kara Kartallar’da teknik direktör Faysal 
Bayramoğlu, iki maçı değerlendirdi. 
Bayramoğlu açıklamasında şu ifadelere 
yer verdi; “İki maçta bizim için zor oldu. 
Akören Kültürspor çok gel-gitli bir maç-
tı. Öne geçtik, geriye düştük, tekrar öne 
geçtik ama son dakikada yediğimiz golle 
rakip tekrar beraberliği yakaladı. Oyun-
cularım iyi oyunlarını üç puanla taçlan-
dırmak istedikleri için iyi baskı kurdu ve 
tekrar gol atarak deplasmandan üç pu-
anı söküp aldı. Ilgın Belediyespor maçı 
ise bu galibiyetin anlam kazanması adı-
na önemli bir maçtı. Galibiyet alarak iki 
haftada alacağımız altı puanla önemli 
bir avantaj alacaktık ancak maçın he-
nüz ilk dakikalarında penaltı olmadığını 

düşündüğüm bir penaltıyla mücadeleyi 
kaybettik. Her iki maçta da oyuncuları-
mız iyi bir mücadele ortaya koydu ancak 
hakemlerin iki maçta da faktörü olduğu-
nu düşünüyorum. Akören Kültürspor 
maçında profesyonel liglerde bile uygu-
lanmayan altı saniye kuralı uygulandı. 
Yıllardır görülmeyen kural nedense 
bizim maçımızda uygulandı. Yine Ilgın 
Belediyespor maçında oyuncumuzun eli 

kapalıyken top çarptı hakem penaltı ver-
di. Rakip kaleye yaklaşma çabalarımız 
faulle durduruldu ancak hakem arka-
daşlar faulleri görmedi. Hiçbir hakemin 
art niyetli olduğunu düşünmüyorum 
ancak onları daha dikkatli olmaya davet 
ediyorum.” ifadelerini kullandı.

GENÇ OLMANIN 
AVANTAJINI KULLANACAĞIZ

Gölyazı Belediyespor maçıyla il-

gili de konuşan Faysal Bayramoğlu, 
“Gölyazı yetenekli oyunculara sahip bir 
takım. Biz de genç bir takımız. Onlar 
yeteneklerini kullanmaya çalışacak biz 
de genç olmanın avantajını kullanmaya 
çalışacağız. Bu noktada biz ligde en iyi 
mücadele veren takımlardan birisiyiz 
diye düşünüyorum. Mücadelemizi sa-
haya yansıtarak kazanmak adına saha-
da olacağız.” dedi. n SPOR SERVİSİ

Başarılı sporculara Başkan Altay’dan tebrik
Konya Büyükşehir Belediyesporlu 

tekvandocu Mehmet Sami Saraç, Antal-
ya’da düzenlenen Para Tekvando Dünya 
Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi 
oldu. Dünya Para Tekvando Şampiyonası 
Antalya’da gerçekleştirildi. 8’incisi düzen-
lenen Para Tekvando Dünya Şampiyona-
sı’na 69 ülkeden 258’i erkek 396 sporcu 
katıldı. Turnuvada Konya Büyükşehir Bele-
diyespor’dan K42 kategorisinde +75 kiloda 
katılan Mehmet Sami Saraç, 1 bay atlaya-
rak yarı finale çıktı. 

Yarı finalde Rus rakibini 22’ye 2 yene-
rek teknik nakavt etme başarısı gösteren 
sporcumuz bu sonuçla adını finale yazdır-
dı. Finalde de İranlı rakibini 20-0 sayı tek-
nik nakavtla mağlup eden Mehmet Sami 
Saraç, şampiyon olarak altın madalyanın 
sahibi oldu. 

BAŞKAN ALTAY’DAN TEBRİK 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, 2020 Tokyo Paralimpik 
Oyunları’na katılım aşamasındaki önemli 
organizasyonlardan biri olan turnuvada 
altın madalya kazanma başarısı göstere-
rek Türkiye’nin göğsünü kabartan Mehmet 
Sami Saraç ile Konyalı bir diğer dünya 
şampiyonu sporcu olan Nurgül Bilek’i; dün-
ya şampiyonu olan bayan milli takımı, dün-
ya ikincisi olan erkek milli takımı tebrik etti.

PARA TEKVANDO DÜNYA 
ŞAMPİYONASINDA 

KONYA’DAN 2 ALTIN
Öte yandan, Konya Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl Müdürlüğü Kulübü sporcula-
rından Nurgül Bilek’te şampiyonada altın 
madalya kazanan bir diğer sporcu oldu. 
Türkiye’nin 7 altın, 4 gümüş, 7 bronz top-
lam 18 madalyayla bayanlarda dünya bi-
rincisi erkeklerde de dünya ikincisi olduğu 
organizasyonda Konya’dan 2 altın madalya 
gelmiş oldu. 

METİN ŞAHİN: 
PARA-TEKVANDO DA İDDİALIYIZ

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 
Metin Şahin de yaptığı açıklamada, şam-
piyonayı başarılı bir şekilde düzenlemenin 
mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Şa-
hin, engellilerin sosyal hayata katılımında 
sporun öneminin herkesçe bilindiğini belir-
terek, “Dünya Tekvando Federasyonu, pa-
ra-tekvandoyu destekliyor. Bu desteklerinin 
sonunda 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’n-
da, para-tekvando yarışmaya hak kazandı. 
Biz de Türkiye olarak 4 sporcuyla katılmayı 
hedefliyoruz. Burada başarı kazanan spor-
cularımızı özellikle tebrik ediyorum. Bize en 
büyük desteği veren Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Ba-
kanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na 
çok teşekkür ediyoruz. Türk tekvandosu, tek-
vandoda olduğu gibi para-tekvandoda da çok 
iddialı.” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcunun 
madalya sevinci!

Antalya’da düzenlenen Dünya Para-Tekvando Şampiyonası’nda, dünya şampiyonu olan milli sporcular 
Mehmet Vasıf Yakut ve Mehmet Sami Saraç, İstiklal Marşı’nı okutmanın sevincini yaşıyor. Konyalı 

sporcu Sami Saraç yaptığı açıklamada, “Bayrağımızı göklerde dalgalandırdık” dedi
Doğuştan engelli Mehmet Vasıf 

Yakut ile 5 yaşında buğday öğütme 
makinesine sağ kolunu kaptıran 
Mehmet Sami Saraç, engellerine 
rağmen dünyanın zirvesine çıkmayı 
başardı. Serik ilçesi Belek Turizm 
Merkezi’nde gerçekleştirilen Dünya 
Para-Tekvando Şampiyonası’nda 
rakiplerini açık ara farkla yenip altın 
madalya kazanan milli sporcular, 
hayatta hiçbir şeyin kendilerine en-
gel olamayacağını gösterdi. 

SARAÇ: BAYRAĞIMIZI 
GÖKLERDE DALGALANDIRDIK

Milli sporcu Mehmet Sami Saraç 
(24) da Konya’da 5 yaşındayken sağ 
kolunu buğday öğütme makinesine 
kaptırması sonucu engelli olduğunu 
aktararak, bir arkadaşının tavsiyesi 
üzerine tekvandoya başladığını söy-
ledi. Mehmet Sami, 2011 yılından 
bu yana 61 kiloda sadece bir kez 
dünya üçüncüsü, bir kez de Avrupa 
ikincisi olduğunu, onların dışındaki 
tüm Avrupa ve dünya şampiyonaları 
ile diğer uluslararası yarışmalarda 
altın madalya kazandığını belirtti. 
Milli sporcu, son iki senedir K42 A 
+75 kategorisinde mücadele ettiğini 
ifade ederek, “Rakiplerimi bu za-
mana kadar tanımıyordum. Dünkü 
müsabakalarda ilk kez rakiplerimle 
karşılaştım. Mutluyuz, bayrağımızı 
göklerde dalgalandırdık. Kendi ülke-
mizde bayrağımızı göklere çektirme-
nin sevinci bir başka.” diye konuştu. 

YAKUT: YÜZDE 95 
OLİMPİYATLARDAYIM

Milli sporcu Mehmet Vasıf Yakut 
(30), yaptığı açıklamada, İstanbul’da 
üç yıl önce sokakta yürürken eski bir 

para-tekvando sporcusu bir tanıdığı-
nın, kendisini teşvik ettiğini anlattı.

Her zaman spor yapmak istedi-
ğini, ancak kendisini yönlendirecek 
kimse olmadığı için boşlukta oldu-
ğunu aktaran Mehmet Vasıf, “O ağa-
beyin yönlendirmesiyle tekvandoya 
başladım. Profesyonel olarak bu 
sporu yapmaya çalışıyorum. Ailem 
her zaman arkamdaydı. Sürekli des-
tekliyorlardı. Bu spora başladıktan 
sonra kendime olan güvenim de art-
tı. Hayata bakış açım değişti. Spor 
birçok yönden hayatımı olumlu ola-
rak etkiledi.” diye konuştu. 

Mehmet Vasıf, tekvandoya baş-
ladığı ilk yıl Türkiye ikincisi, ertesi yıl 
Türkiye şampiyonu olarak milli takı-
ma girdiğini dile getirerek, 2018’de 
de Bulgaristan’da Avrupa şampiyonu 
olduğunu belirtti. 

Antalya’da yapılan dünya şampi-
yonasında K43 A +75 kategorisinde 
İstiklal Marşı’nı okutmayı başardığı-
nın altını çizen Mehmet Vasıf, şun-
ları kaydetti: “Çok mutluyum. Tele-
vizyonda sporcuların İstiklal Marşı’nı 
okuttuğunu gördüğümde ben de ‘Bir 
gün ben de yapabilir miyim? Keşke 
yapabilseydim’ diye hayal ederdim. 
Burada bunu yaşadım. İstiklal Mar-
şı’nı okuttum ya gerisi artık benim 
için hiç önemli değil. Bundan sonra 
Paralimpik Oyunları’nda ve diğer 
uluslararası müsabakalarda en iyi 
şekilde ülkemi temsil etmek için 
elimden geleni yapacağım. Şu anda 
olimpiyatlara kota aldım diyebilirim. 
Kendi kategorimde birinci sırada-
yım. Yüzde 95 olimpiyatlardayım.”  
n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 20 13 4 3 42 10 32 43
2.MENEMEN BELEDİYE 20 11 7 2 42 25 17 40
3.F. KARAGÜMRÜK 20 11 4 5 34 22 12 37
4.MANİSA B.Ş.B. 20 9 8 3 33 14 19 35
5.ŞANLIURFASPOR 20 10 5 5 27 23 4 35
6.PENDİKSPOR 20 9 6 5 30 24 6 33
7.TARSUS İDMAN Y. 20 7 7 6 29 29 0 28
8.ETİMESGUT BLD. 20 7 6 7 25 25 0 27
9.SİVAS BELEDİYE 20 7 4 9 23 28 -5 25
10.KAHRAMANMARAŞ 20 6 6 8 19 25 -6 24
11.KIRKLARELİSPOR 20 6 5 9 24 28 -4 23
12.ZONGULDAK 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.K. A. SELÇUKSPOR 20 4 9 7 28 35 -7 21
14.BAK SPOR KULÜBÜ 20 4 9 7 20 31 -11 21
15.DARICA G. BİRLİĞİ 20 5 5 10 19 37 -18 20
16.FETHİYESPOR 20 3 9 8 21 28 -7 18
17.BANDIRMASPOR 20 3 6 11 22 36 -14 15
18.TOKATSPOR 20 2 8 10 16 29 -13 14
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Citroen Yetkili Satıcısı KONMOT Motorlu Araçlar kampanyalara devam ediyor. Citroen,  
Şubat Ayı’nda binek ve ticari modellerinde düzenlediği kampanyalar ile müşterilerine fırsatlar sunuyor

Citroen Şubat Ayı’nda 
büyük fırsat sunuyor

Yakıt verimliliği, 
yüksek performans ve 
çevreci özellikleri ile öne 
çıkan benzinli ve dizel 
motorlarını üstün konfor 
özellikleriyle birleştiren 
Citroen modellerinde 
avantajlarıyla Şubat ayın-
da da devam ediyor.  Cit-
roen,  Şubat ayında binek 
ve ticari modellerinde 
düzenlediği kampanya-
lar ile müşterilerine fırsatlar sunu-
yor.  Citroen Yetkili Satıcısı KONMOT 
Motorlu Araçlar kampanyalara de-
vam ediyor.  Şubat ayı kampanyaları 
hakkında bilgi veren Konmot Citroen 
Plaza Satış Müdürü Onur Kundura-
cıoğlu tüm Konyalıları Şubat ayı içe-
risinde kaçırılmayacak kampanyalar 
fırsatından yararlanmak için Konyalı-
ları Citroen Yetkili Satıcısı KONMOT 
Motorlu Araçlara davet etti. Konmot 
Citroen Plaza Satış Müdürü Onur 
Kunduracıoğlu, “ Citroen  ailesi ola-
rak Şubat ayı içerisinde  40,50,60 
bin TL’ye 12 ay o faiz kampanyaları 
ile müşterilerimizle buluşuyoruz. Cit-
roën  ailesi olarak araçlarımız düşük 
yakıt tüketimi ve yüksek kalitesi ile 
dikkat çekiyoruz. Citroen araçları yine 

tasarımı ve teknolojisi ile 
fark yaratıyor.   Konmot 
Citroen Plaza ailesi olarak 
müşterimize satış öncesi 
ve satış sonrasında ve 
servis hizmetlerimiz ile 
yardımcı oluyoruz. Kon-
yalıların markamıza ve 
bizlere göstermiş olduğu 
ilgi ve alakadan oldukça 
memnunuz. Konmot Cit-
roen ailesi olarak müşte-

rilerimize en iyi hizmet vermek için 
çalışıyoruz.  Şubat ayı içerisinde de 
birbirinden özel kampanyalar ile müş-
terilerimize buluşuyoruz. Mart ayında 
bitecek ÖTV indirimi öncesinde Şubat 
ayı içerisinde araç alacak vatandaşla-
rımız büyük bir kara geçecekler.  C3, 
C-Elysee, Jumpy ve Jumper model-
lerinde 40 bin liraya 12 ayda yüzde 
0 faiz fırsatı sunulurken, C3 Aircross, 
Yeni C4 Cactus, Berlingo Combi ve 
Berlingo Maxi Panelvan modellerinde 
50 bin liraya 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı 
sunuluyor. C4 Picasso modellerinde 
ise 60 bin liraya 12 ay yüzde sıfır faiz 
fırsatı müşterileri bekliyor.C4 Spa-
cetourer ve Grand c4spacetourer 60 
bin TL 12 ay 0 faiz imkanı sunuyoruz” 
dedi. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

“Verimlilikte kararlılık” ilkesi ile çalışma sistemini ve faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kesici Takımlar, 
dijital dünyada hayata geçirdiği ‘tooltotool’ e-ticaret sitesi ile müşterilerine zaman tasarrufu sağlıyor

Kesici takımlar kapınızda!
İnsan, doğa ve anapara kaynak-

larının sorumluluk bilinciyle kullanıl-
masıyla güvenilir ve sürekli sonuçlar 
sağlama sözü veren Anadolu Kesici 
Takımlar, hayata geçirmiş olduğu 
www.tooltotool.come-ticaret site-
si ile talaşlı imalat gerçekleştiren 
fabrikaların kullandığı elmas uçlar, 
karbür matkaplar, karbür frezeler, 
takım tutucular, freze başlıkları, tor-
na takımları ve kılavuzlar gibi birçok 
ürünün hızlı ve ekonomik satışlarını 
gerçekleştiriyor. Siteden satın alınan 
kesici takımlar kapınıza geliyor. 

Metal işleme ve talaşlı imalat 
sektöründe faaliyet gösteren firma-
ların kesici takım ihtiyacını karşıla-
yan www.tooltotool.come-ticaret 
sitesi, Anadolu Kesici Takımlar’ın 
dijital dünyada ki yeni penceresi 
olarak dikkat çekiyor. Tooltotool’un 
hizmetleri hakkında açıklamalarda 
bulunan Anadolu Kesici Takımlar 
Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Si-
nacı, “Tooltotool, metal işleme ve 
talaşlı imalat sektöründe faaliyet 
gösteren firmamız Anadolu Kesici 
Takımlar’ın bünyesi altında kurul-
muş ve dijital dünyaya dönüşüm 
sağladığımız yeni markamız. Bu sis-
tem içerisinde toptan ve perakende 
satış yaptığımız bütünkesici takımla-
rın satışınıgerçekleştiriyoruz. Şu ana 
kadar 3000 adete yakın ürünümü-
zün satışını gerçekleştirebileceğimiz 
bir altyapımız oluşmuş durumda. 
Genel olarak biraz daha açmamız 
gerekirse; kesici takımlar ile üretim 
yapan fabrikaların kullandığı elmas 
uçlar, karbür matkaplar, karbür fre-
zeler, takım tutucular, freze başlıkla-
rı, torna takımları ve kılavuzlar gibi 
birçok ürünü hızlı ve güvenilir şe-
kilde müşterilerimize ulaştırıyoruz. 
Bunun dışında yakın zamanda talaş-
lı imalatta yardımcı ekipman olarak 
kullanılan mengene, CNC torna ay-
naları ve diğer yardımcı ekipmanla-
rın satışlarına başlayacağız” dedi. 

TOOLTOTOOL, DİJİTAL 
DÖNÜŞÜMÜN EN ÖNEMLİ ADIMI
Kurmuş oldukları sistemin çok 

basit bir şekilde çalıştığını ve Z kuşa-
ğının yakından takip ettiği bir sistem 
olduğunu ifade eden Sinacı, “Bah-
setmiş olduğumuz sistem ‘Z’ ku-
şağımızın çok yakından takip ettiği 
e-ticaret şeklinde çalışmakta. Bizler 
için anlamı ise dijital dönüşüme attı-
ğımız en önemli adım. Temel amacı-
mız ise çok yakından bilinen sistemi 
ve dijital dünyayı birleştirerek müş-
terilerimizin güvenli, ekonomik ve 
tasarruf elde edebilecekleribir ortam 
oluşturmak. Tabii burada ki döngü-
de en önemli taşlardan birisi de sa-
nayicimizin de kurmuş olduğumuz 
bu dönüşümü benimsemesi ve ken-
di açılarından da tamamlaması. Bak-
tığımız zaman çoğu firmakonvansi-
yonel sistemlerle üretim yapmaya 
çalışılıyor bunun yanında verimliliği 
göz önünde bulundurmadan birim 
maliyet hesapları yapan firmalar var. 
Bizim sistemimizde devreye giren 
en önemli unsur verimlilik oluyor. 
Zaman tasarrufunun önemli olduğu 
bu dönemde müşterilerimize bu sa-
yede büyük bir rahatlık ve konfor su-
nuyoruz.        E-ticaret sitemize giren 
bir müşterimiz satın alma birimini 
devreye sokarak aldığı ya da alacağı 
ürünü ne zaman eline ulaşacak ne 
zaman hazır olacak şeklinde çok ra-
hatlıkla görebiliyor. Bu her anlamda 
firmalarımız için avantaj. Geniş bir 

bakış açısıyla düşünürsek şimdi ki 
sistemde fabrikalarımız teklif mek-
tupları ile değerlendirmeler yapıyor. 
Bu da hiç kuşkusuz zaman maliyeti 
açısından firmaların zararı olarak or-
taya çıkıyor. Neden derseniz bir fab-
rika bazen beş ayrı firmadan teklif 
almak zorunda kalıyor. Bunun üç ta-
nesi bir şekilde ulaşıyor diğer teklif-
ler için fabrikanın neredeyse üretim 
birimi beklemeye geçiyor. O ürünle-
rin size ulaşması da en az 3-4 haftayı 
buluyor. Bu süreçte üretim birimi, 
tezgâhlar daha birçok şey durma 
noktasına geliyor. Baktığınız zaman 
doğan sonuç ise tam anlamıyla ve-
rimsizlik. Bizler kurmuş olduğumuz 
e-ticaret sitemizde hızlı ve güvenli 
alışveriş sistemiyle de verimliliği he-
defliyoruz” dedi. 

HEDEFİMİZ TÜRKİYE 
GENELİNDE HİZMET VERMEK
Sistemi ilk etapta hâkimiyet 

alanında bulunan bölgelerde faali-
yete geçirdiklerine değinen Anado-
lu Kesici Takımlar Yönetim Kuru-
lu Başkanı Atilla Sinacı, “E-ticaret 
sitemizi faaliyete geçirirken dikkat 
ettiğimiz bir diğer hususta teknik 
olarak hizmet vereceğimiz noktaları 
seçmemiz oldu. Bu bağlamda şu an 
Konya, Karaman, Niğde, Kayseri, Is-
parta, Burdur, Nevşehir ve Antalya 
bölgelerinde hizmet vermekteyiz. 
Teknik olarak hizmet vermekte bu 
işin önemli parçalarından birisi. Bu-
rada ki temel amacımız sistemin ve-
rimlilik esasını oluşturduktan sonra 
teknik olarak da daha iyi bir konuma 
gelmeyi sağlamak. Bunun için böl-
gelerimizi kısıtlı tutmayı tercih ettik. 
İnşallah sistemimiz kontrol bölge-
mizin tamamında tam kapasiteyle-
verimli çalıştığı anda gerek personel 
gerekse diğer yatırımlarla birlikte 
Türkiye genelinde hizmet vermeyi 

hedeflemektedir. Baktığımız zaman 
Anadolu Kesici Takımlar’ın firma-
ların dijital dünyaya satın alma bi-
rimleri ile adım atmasını sağlamak 
bunun yanında lojistik anlamında da 
üretim dışında verimli hale gelme-
lerini entegre etmek bizleri mutlu 
eder” dedi.  
DİJİTAL DÜNYAYA DÖNÜŞÜMÜMÜZÜ 
ÇOK HIZLI SAĞLAMAMIZ GEREKİYOR

Tüm firmaların hedefleri arası-
na dijital dönüşümü endüstri 4.0 ile 
birlikte almaları gerektiğine dikkat 
çeken Sinacı, “Yapmış olduğumuz 
işin en önemli mesajlarından bi-
risi de tüm firmalarımızın çok geç 
kalmadan dijital dönüşüme enteg-
re olması. Çünkü bu sisteme tam 
anlamıyla geçmezsek 5 yıl sonra 
birçok konuda geç kalmış olabiliriz. 
Almanya yakında dönemde tüm 
firmaları ile birlikte bu sisteme dâ-
hil oldu. Bu birleşime Endüstri 4.0’ı 
da dâhil eden Almanya’nın, 5-6 yıl 
önce ülkemizde üretilen 100 birim 
ürün ile arasında ki fiyat farkı yüz-
de 45 oranlarındaydı. Yani biz 100 
birime üretirken onlar 145 birime 
üretim yapıyorlardı. Dijital dönü-
şümün de gelişmesi ile fark son 5 
yılda 115 birime düştü. Aramızda 
ki farkı önümüzde ki 5 yılda kapata-
mazsak ve bunun yanında endüstri 
4.0’ı bünyemize dâhil edemezsek 
Almanya ve benzer Avrupa ülkeleri 
ile rekabet edemeyecek seviyelere 
geliriz” diye konuştu. 

YÜKSEK GÜVENLİKTE VE GÜVENİLİR 
E-TİCARET DENEYİMİ YAŞAYIN
E-Ticaret’tegüvenlik ve güveni-

lirliğin çok önemli olduğuna bir e-ti-
caret kullanıcısı olarak önem veren 
Sinacı, “Sistemin güvenliği ve güve-
nilirliği için önemli yatırımlar yaptık, 
sistem mevcut durumda en yüksek 
256 bit SSL ve 3D Secure güvenlik 
sistemi ile şifrelenmekte ve korun-
maktadır. Ayrıca sistem Türkiye 
Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ETBİS 
Elektronik Ticaret Bilgi Platformu’na 
entegre edilerek yapılan işlemlerin 
tamamının Devlet kontrolünde ve 
güvencesinde yapılması sağlan-
mıştır.Anlaşılacağı üzere şu anda 
bankalarımızın kullandığı sistem 
ve güvenlik altyapısının tamamını 
kullanmaktayız. Bu teknik altyapıda 
E-ticaret sitemize giren bir kişi alış-
veriş esnasından ödeme anına kadar 
tüm bilgilerini koruyabilmektedir. 
Alışverişin ve ödemenin gizlilik çer-
çevesinde kalmasına büyük özen 
gösteriyoruz. Şunu da gönül rahatlığı 
ile ifade edebilirim ki e-ticaret sayfa-
mız Anadolu Kesici Takımlar güven-
cesi altındadır.” dedi. 

VADE FARKSIZ TAKSİT İMKANI!
Son olarak sistemin ekonomik 

açıdan da faydalı olduğuna değinen 
Anadolu Kesici Takımlar Yönetim 
Kurulu Başkanı Atilla Sinacı, “Biz 
inanıyoruz ki bu sisteme dâhil olan 
herkes her anlamda bütçesine ve 
verimlilik esasına katkı sağlayacak. 
Ekonomik açından bakarsak sis-
temimiz üzerinde birçok banka ile 
anlaşmalarımız var ve faizsiz, vade 
farksız taksit imkânları sunabiliyo-
ruz. Bunun yanında sipariş aldığı-
mız ilk andan itibaren sürekli olarak 
müşterilerimiz ile irtibat halinde 
oluyoruz ve ürününün teslim edi-
leceği ana kadar trafiğimizi hızlı bir 
şekilde sağlıyoruz.” diyerek sözlerini 
tamamladı.
n İBRAHİM ÇİÇEKCİ

Onur Kunduracıoğlu

Atilla Sinacı



Bursasporlular, Konyaspor 
taraftarını ziyaret etti

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta oynanan Bursaspor – 
Atiker Konyaspor maçı için İstanbul’dan Bursa’ya giden 
Konyaspor taraftarı Veysel Caruş, otobüsten inerken 
düşmüş ve yaşadığı talihsiz kaza sonucu hastaneye kal-
dırılmıştı. Bursasporlu taraftarlar beyin kanaması geçiren 
Konyasporlu Veysel Caruş’u tedavi gördüğü hastanede 
ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Yeşil beyazlı 
futbolseverlerin bu güzel davranışı, Konyaspor camiasın-
da da takdir aldı. n SPOR SERVİSİ 

Evkur Yeni Malatyaspor 
maçı hazırlıkları sürüyor
10 Şubat Pazar günü 21.hafta maçında E.Y. Malat-

yaspor’u konuk edecek olan Atiker Konyaspor, Salı günü 
başladığı hazırlıklarını dün akşam saatlerinde Kayacık 
Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Di-
rektör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yöneti-
minde gerçekleşen antrenmanın birinci bölümü salonda 
yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. 
Futbolcular daha sonra sahada pas çalışması ve topla 
oyun oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi. Te-
davilerine devam edilen Amir Hadziahmetovic ve Paolo 
Hurtado’nun takımdan ayrı salonda, Selim Ay’ın ise yine 
takımdan ayrı sahada koşu yaparak çalıştığı antrenman-
da U17 Takımı oyuncularından Ali ve Ömer de yer aldı.
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‘Planlı bir maç olacak’
Atiker Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Bursaspor 

maçında ortaya koydukları futbolun olumlu olduğunu söyleyen Aykut Kocaman, “Kuvvetli ve 
saygıdeğer bir takımla oynayacağız. Doğaçlamanın az olduğu, planlı bir maç olacak” dedi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da Pazar günü Evkur Yeni 
Malatyaspor ile oynayacakları maçın 
hazırlıkları sürüyor. Dün yapılan antren-
man öncesi açıklamalarda bulunan tek-
nik direktör Aykut Kocaman çok güçlü ve 
saygıdeğer bir takım ile oynayacaklarını 
belirterek, “Bütün maç boyunca doğaç-
lamanın biraz daha az olduğu, her iki 
takımın da yapabildikleri ölçüde her şayi 
planlayarak yaptıkları bir maç olacağını 
düşünüyorum” dedi.

BAŞKA TAKIM OLSA DAHA 
KOLAY SONUÇ ALIRDIK

Bursaspor maçını değerlendiren Ay-
kut Kocaman iki takımın da galibiyeti hak 
edecek oyunu ortaya koyduğunu söyledi. 
Kocaman, “Bursaspor maçı öncesi ‘İki ta-
kımın da birbirine oyununu kabul ettirme-
ye çalışacağı bir maç olacak’ demiştim. 
İlk bakış açısıyla biraz daha Bursaspor’un 
oyununu bize kabul ettirdiği bir maç oldu. 
Maç içindeki atmosfer öyle oldu. Böyle 
hissettik. Fakat maçı tekrar izleyince çok 
o kadar olmadığını gördük. Tabi doğal 
olarak sıkıntılı olan biraz daha ciddiyetle 
yaklaşıyor. Çok insani bir durum bu. Bur-
saspor çok köklü bir kulüp. Şampiyonluk 
yaşamış. Müthiş bir futbol kültürü olan 
bir camia. Tabi oyun olarak hak etmedi-
ği yerlerde dolanınca, doğal olarak çıkış 
maçı olarak gördü bizim maçı. Son dö-
nemde iç sahada oynadığı maçlar da ay-
nıydı. Son derece yüksek şiddetli, temas-
lı, yüksek enerjili, rakibi sıkıntıya sokacak 
futbolu oynuyordu, ama sonuç alamıyor-
du. Ki temel sorunları bu görünüyordu. 
Bizim maçta da beklentimiz buydu. Böyle 
de geçti. Ancak şunu net bir şekilde söyle-
yebilirim. Hatta tekrar tekrar seyrettikten 
sonra daha netleşti. Bursaspor takımı 
o günkü yüksek enerjisi ile herhangi bir 
başka takımı daha kolay istediği noktaya 
götürebilirdi. Ancak tam tersi bizim de or-
taya koyduğumuz yüksek konsantrasyon-
lu, istekli, arzulu, enerjisi yüksek oyun, 
aynı zamanda da kombine oyun, başka 
bir takım olsaydı sonuç almamızı kolay-
laştırırdı.  Oyuncu arkadaşlara söylediğim 
şeyleri burada da söylemem lazım; Bu tip 
maçları biraz daha kendi lehimize çevir-
meyi başardığımız andan itibaren, çok 
daha iyi ve olumlu şeylerden bahsetme 
imkanımız olacak gibi gözüküyor. 1 puan 
kötü değil tabi ki. Bu maç bir test maçıy-

dı. Bize müthiş veriler sundu” ifadelerini 
kullandı.

GİDİŞATTA OLUMSUZ 
BİR TARAF YOK

Oyuncuların son dönemde kaleci ile 
karşı karşıya pozisyonları kaçırmasına da 
değinen Aykut Kocaman, “Bazı oyuncu-
ların kaleci ile karşı karşıya golleri kaçır-
masının genel durumumuzu etkilediği ka-
nısında değilim. Tabi böyle düşünülmesi 
kadar normal bir şey yok. Ancak işin için-
de olan insanlar, bu süreci yaşan insanlar 
bunlara takılırsa geneli yitirme şansı o 
zaman oluyor. Takımdaki her oyuncudan, 
top bizdeyken atağa çıkma konusunda 
pozisyon almasını ve özverili olmasını 
istiyoruz. Aynı şey top rakipteyken geçer-
li. Her oyuncudan şunu istiyoruz. Yapa-
biliyorsak direk baskı, yapamıyorsak da 

topa doğru, tekrar topu kazanmak üzere 
pozisyon alması. Jahovic’ten de bunu 
istiyoruz. Fofana’dan da. Diğer oyuncular 
için de geçerli. Bizim oyunumuz zor bir 
oyun. Yüksek şiddette irade isteyen bir 
oyun. Çok da uyumlu olduğumuz söyle-
nemez. Dolayısıyla bu süreçte bir şeyleri 
doğru yaparken bazı şeylerin kaçması 
çok normal. Tabi taraftarın, medyanın 
beklentilerini tahmin edebiliyorum. Anlık 
beklentilere de saygı duyuyorum. Benim 
tarafımdan gidişatta olumsuz bir taraf 
yok. Tam tersi daha da olumlu tarafa gi-
decek bir süreç olarak görünüyor.

İkinci yarıda 3 maç yaptık ve 7 puan. 
Temel amacımız var olan puanların en az 
yarısını almak ve daha sonra da bunun 
üstünü ne kadar planlı ve programlı bir 
şekilde organize edebilirize bakmak. Eğer 

ligin ikinci yarısında 30’lu puanları göre-
ceksek bu kaçırılan pozisyonların hepsi 
içinde olacaktır. İnişleri ile, çıkışları ile 
artıları ile, eksileri ile…

Kayıpların yıkım olmaması lazım. 
Bizim içimizdeki en büyük sıkıntılardan 
bir tanesi anlık duygusal iniş çıkışlardan 
sonra yıkım oluşması. Yenilen gol, kay-
bedilen puan, kaybedilen maçlardan son-
ra yıkımların fazla olması. Oysa bu uzun 
bir maraton. Bunun içinde kayıplar da 
olacaktır. Goller de kaçacaktır. Olaya bü-
tün olarak baktığım için bu gol kaçırmalar 
beni çok fazla rahatsız etmiyor. Tabi atma 
oranlarını yükseltirlerse bu bizim için çok 
fazla avantaj olacak. Ancak bu tempoyu, 
bu puan seviyesini, bu oyun iştahını, gü-
cünü tutmak bizim için daha önemli. İkin-
ci yarıda 30 puanları yakalayabilecek bir 
takım oluşturabilirsek, üstüne bir şeyler 
ilave etmek daha kolay olacak. Bu gözle 
bakabilirsek bizim adımıza bir avantaj 
daha yaratmış oluruz” dedi.

SAYGI DEĞER BİR RAKİP
Yeni Malatyaspor maçını da değer-

lendiren Kocaman güçlü ve saygıdeğer 
bir takımla oynayacaklarını belirtti. Koca-
man, “Şuana kadar Konyaspor ile 8 maç 
oynadık. Bunların 5’i deplasmandaydı. 
Tabi deplasmanlar da hatırı sayılır dep-
lasmanlardı. Son oynadığımız deplas-
man ise test maç ı gibiydi. Neler yapa-
bileceğimizi, nelerle karşılaşacağımızı 
gördüğümüz. Şimdi fikstür en azından 
kağıt üzerinde bizim lehimize dönecek. 
Önümüzdeki 4 maçın 3’ü içerde. Ama 
hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. 
Yeni Malatyaspor oyunu doğru oynamaya 
çalışan bir takım. Top kendilerindeyken 
planları olan. Top rakibe geçtiğinde ise 
hemen hemen bütün oyuncuların topun 
arkasına planlı bir şekilde geçtiği bir ta-
kım. Ve en önemlisi oyundan kolay kolay 
kopmayan bir takım. Eldeki bu ana veriler 
maçın hem onlar adına, hem de bizim 
adımıza zorlu geçeceğini gösteriyor. Üs-
telik zorluk durumunu biraz daha artıran 
bir başka etken de puan sıralaması. Bütün 
maç boyunca doğaçlamanın biraz daha az 
olduğu, her iki takımın da yapabildikleri 
ölçüde her şayi planlayarak yaptıkları bir 
maç olacağını düşünüyorum. Tabi ki ka-
zanmak istiyoruz. Kuvvetli ve saygı değer 
bir rakibimiz olacak” diye konuştu.  
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