
‘2023 hedeflerimize
götürecek bir seçim’

Karatay’a hizmetin
mutluluğunu yaşıyoruz

Cumhur İttifakı Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca 
ile birlikte seçim çalışma-
larına katılan AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, 31 Mart tarihinde 
yapılacak olan seçimlerin 
önemine işaret ederek, 
“Bu seçim Türkiye’nin 
2023 hedeflerini gerçek-
leştirme seçimi olacak” 
dedi. n SAYFA 15’TE

Karatay ilçesindeki muhtarlarla istişarede buluşan 
Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 15 yıl 

boyunca Hz. Mevlana’nın diyarına hizmet etmiş olmanın 
bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi. n SAYFA 9’DA

08 Madde bağımlısı zanlı, 
babasını yaraladı 12 Selçuk Üniversitesi’ne

önemli akreditasyon 15 Bozkır 5 senede
gün yüzüne çıktı

HALKA HİZMETİ, HAKK’A
HİZMET SAYIYORUZ

MARKA BELEDİYECİLİĞE
SELÇUKLU DAMGASI

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Selçuklu, hizmette markalaştı

Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, 
Halkapınar ve 
Emirgazi ilçelerinde 
halkla buluştu. 
Cumhur İttifakı’na 
destek isteyen Başkan 
Altay, “Bizler halka 
hizmeti, Hakka hizmet 
düsturuyla kabul eden 
insanlarız. Türkiye’de 
Cumhur İttifakı’na en 
yüksek oyu almak için 
çalışıyoruz” dedi.

Selçuklu Belediye 
Meclisi seçim 
öncesindeki son 
toplantısını yaptı. 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın 
onur konuğu olduğu 
toplantıda Selçuklu 
Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, 
Selçuklu’nun marka 
yatırımlarla hizmette 
markalaştığına dikkat 
çekti.

n HABERİ SAYFA 9’DA

n HABERİ SAYFA 2’DE

Feci kazada yürek
burkan detay!

‘Beyşehir’de yükü
birlikte omuzladık’

Konya Isparta Karayolu’nun 
1. kilometresinde otomobilin 
önce karşı şeritten gelen TIR’a, 
ardından da kamyonete çarp-
ması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında doktor olduk-
ları öğrenilen karı koca feci 
şekilde can verdi. Otomobilde 
ise hamile olduğu öğrenilen 
doktorun, çocuğu için yazdığı 
günlük notları bulundu. 
n HABERİ SAYFA 8’DE

Beyşehir Belediyesi’nin Mart 
ayı olağan toplantısında Bele-
diye Başkanı Murat Özaltun, 
5 yıllık hizmet döneminde 
yükü meclis üyeleriyle birlikte 
omuzlayarak, Beyşehir’e en iyi 
hizmeti sunmanın gayretinde 
olduklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 14’TE
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Şampiyonlar aşkla yetişir!
İlçeye kazandırdığı spor tesisleri ile vatandaşların sağlığı bir yaşam sürmesine katkıda bulunan Selçuklu Belediyesi, kulüpleşme 
adına diğer ilçelere örnek teşkil ediyor. Binlerce lisanslı sporcusu ile Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Selçuklu 

Belediyespor, burada yetiştirilen sporcular ile Konya’nın ve Türkiye’nin uluslararası alanda temsil edilmesine adına önemli çalışmalar 
yürütüyor. Selçuklu, ‘Şampiyonlar Aşkla Yetişir’ gibi önemli projeler ile birçok branşta sporcular yetiştiriyor. n HABERİ SAYFA 19’DA

    egaip
Kandiliniz
Mübarek 
Olsun

R Türkiye’de tek
Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan SOBE, otizmli bireylerin sosyal hayatlarındaki ihtiyaçlarını gidererek, 

onların hayata tutunmasını sağlıyor. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebi ile SOBE tarafından slogan yarışması başlatıldı

SLOGAN BEKLİYOR
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
(SOBE), Selçuklu Belediyesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ)’nin ortak yürüt-
tüğü bir çalışma ile Konya’ya kazandırıldı. 
Otizmli çocuklar ve ailelerini ihtiyaçları 
doğrultusunda planlanan SOBE, Türkiye’de 
bir ilk olma özelliği taşıyor. Selçuklu Otizm-
li Bireyler Vakfı, 2 Nisan Otizm Farkındalık 
Günü sebebi ile slogan yarışması düzenle-
yecek.

KURUMSALLAŞIYOR
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “SOBE’de otizmli bireylerimizi 
hem eğitiyoruz, hem rehabilitasyonlarını 
sağlıyoruz,hem de yaşama tutunmaları için 
çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi. SOBE 
Vakfı Başkanı Mustafa Ak da, “Burası yerel 
yönetimler, sivil toplum kuruluşu ve üniver-
site işbirliğinin ortaya konulduğu bir model. 
Kurumsallaşma yönünde adım atmaya baş-
ladık” diye konuştu.  n SAYFA 4’TE

GAZETESİ

Ahmet Pekyatırmacı Mustafa Ak
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Selçuklu Belediyesi’nde 2014-19 döneminin son Meclis Toplantısı’nın onur konuğu Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay oldu. Toplantıda Selçuklu Belediyesi’nin hizmette bir marka olduğu vurgulandı

Selçuklu Belediye Meclisi’nde 
2014 -2019 yılları arasında görev alan 
Meclis Üyeleri 31 Mart Yerel Seçim-
leri öncesinde düzenlenen son meclis 
toplantısında bir araya geldi.  Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın onur konuğu olduğu 
toplantıda Meclis Üyelerine Selçuk-
lu’ya yaptıkları hizmetlerinden dolayı 
plaket takdim edildi. Selçuklu Belediye 
Başkanlığı döneminde 9 yıl Selçuk-
lu’ya hizmet veren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay’ın da katıldığı meclis toplantısında, 
2014 – 2019 döneminde  görev yapan 
meclis üyelerine plaket takdim edildi. 
Toplantıda meclis üyelerini Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Gü-
zide Çipan, Selçuklu Otizmli Bireyler 
Eğitim Vakfı Başkanı Mustafa Ak’da 
yalnız bırakmadı. 

Cumhur ittifakını daha önceden 
kurduklarını ve Milliyetçi Hareket Par-
tisinden oluşan meclis üyeleri ile yüz-
lerce kararı oy birliği ile aldıklarını ifade 
eden Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, meclis çalışmaların-
da birlik ve beraberlik içinde en küçük 
bir sorun yaşamadan tüm meclisin hu-
zurlu bir şekilde görev yaptığını belirtti. 

‘SELÇUKLU BELEDİYESİ MARKADIR’
Selçuklu’da güzel hizmetlerin Kon-

ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ın Selçuklu Belediye 
Başkanlığı döneminde ortaya koyduğu 
vizyon ve ufukla ortaya çıktığını ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı, “Belediye 
meclisimizin desteğiyle ve belediye 
yöneticilerimizin, belediye çalışanla-
rımızın da gayretleriyle çok şükür bu-
gün bizleri gururlandıran işleri hayata 
geçirmiş olduk. Selçuklu Kongre Mer-
kezi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Merkezi, Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi, Sille Baraj Parkı, bunlar hakikaten 
Selçuklu ilçemizin yaptığı  Konyamıza 
ayrı bir güzellikte değer katan, Konya-
mızın marka değerini yükselten işler 
oldu” dedi. 

‘CUMHUR İTTİFAKI 
MİLLETİMİZİN BEKASI İÇİN VAR’
Milliyetçi Hareket Partisi Selçuklu 

İlçe Başkanı Güzide Çipan da, “Yeni 

dönemde Cumhur ittifakına uygun 
hareket edilecektir. Belediye Mec-
lisi üyelerimiz de bu yönde hareket 
etmektedir. Cumhur ittifakı ile tüm 
meclis üyelerimizin görev alacağını bi-
liyoruz. Hepsine de şimdiden başarılar 
diliyoruz. Cenabı Allah hayırlı vazifeler 
yapmayı nasip etsin. Ülkemiz, bayra-
ğımız, milletimiz ve bekamız için en 
uygun olan tercih Cumhur ittifakı idi. 
Bu yönde sarf edilen gayretlerin yerine 
ulaşacağına, sağlıklı bir seçim sürecini 
geride bırakacağımıza inanıyoruz. Bu 
yolda tüm kadrolarımıza başarılar dili-
yorum” dedi.

‘SELÇUKLU TÜRKİYE’NİN EN 
VİZYONER İLÇELERİNDEN BİRİ’
Selçuklu’nun Konya’nın en büyük 

ilçesi olmakla beraber en hızla gelişen 
ilçesi olduğunu ifade eden Ak Parti 

Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, “2014 yılında 282 milyon TL 
olan belediye bütçesi  şu an itibariyle 
545 milyon Türk Lirası, 2014 yılında 
584 bin olan ilçe nüfusu bugün itiba-
riyle 648 bin 850 oldu. Yani bu beş 
sene içerisinde nüfusu 64 bin artmış 
bir ilçeden bahsediyoruz. Bu neredey-
se Konya’da orta ölçekli bir ilçe ebatı 
kadar. Yine geride bıraktığımız dö-
nemde Selçuklu’ya iz bırakacak beledi-
ye meclisi faaliyetleri icra edildi ve her 
anlamda Selçukluda, şehrimizde ve 
ülkemizde çok önemli olaylara sahne 
oldu. 3 genel seçim, 1 yerel seçim, 1 
referandum, 1 Cumhurbaşkanlığı seçi-
mini geride bıraktık. Ayrıca ülkemizin 
kaderini de belirleyecek olan 15 Tem-
muz gibi bir dönemi geride bıraktık. 
Tabi bu yaşananlar bu yoğun trafik bu 

hizmetlere hiçbir zaman mani olmadı. 
Hem Selçukluda hem de Konyamızda 
en vizyon projelerin ilçemizde üretil-
diğine şahitlik ettik. Dolayısıyla tüm 
bu hizmetlerde en büyük pay sahibi 
olan ve Selçukluya bir vizyon kazan-
dıran Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay’a çok teşekkür 
ediyorum. Buradaki çalışmalar sadece 
Konya’da değil, Türkiye’nin her yerin-
de takdir topladı. Selçuklu ilçesi şu an 
Türkiye’nin en vizyoner en iyi yöneti-
len ilçelerden bir tanesi haline geldi” 
dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN HAYIRLI İŞLER YAPIP 
HAYIRLA YAD EDİLMEKTİR’

Selçuklu Belediye Başkanı olarak 
ilçeye 9 yıl boyunca önemli hizmetler 
kazandıran Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 

konuşmasında “Çok şükür bu mecliste 
hep birlikte çok güzel işler ortaya çı-
kardık. Şunu net söyleyebilirim ki, bu 
mecliste hiçbir arkadaşımız olumsuz 
bir şey konuşmadı. Birlik ve beraber-
lik adına bence en önemli şeylerden 
bir tanesi budur. Belediye meclisimiz 
yöneticilerimiz ve çalışanlarımız bize 
olan inançlarını hiçbir zaman yitirme-
di. Onun için bu kadar büyük işler ve 
önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Bu 
meclis diğer taraftan da Cumhur ittifa-
kını oluşturmuş bir meclistir. Milliyetçi 
Hareket Partisinden olan meclis üyesi 
kardeşlerime de teşekkür ediyorum. 
İlk günden itibaren hiçbir olumsuzluk 
yaşamadan hemşehrilerimizin men-
faati için yaptığımız her işte bizimle 
birlikte oldular. Meclis üyesi arkadaş-
larıma hassaten teşekkür ediyorum. 
Bu bizim ikinci meclisimizdi. İlk mec-
lisimizde de üyelerimiz bir çok projede 
katkıda bulundular, sorumluluk aldılar. 
Selçuklu Belediye Başkanımızda 2009 
yılında başladı, 2014 yılından itibaren 
de bir çok projede önemli emekleri var. 
İsmimizi altın harflerle yazdıklarını il-
tifat ettiler, fakat bizden aldığı bayrağı 
daha yukarılara taşıyacaktır. Bu konu-
da inancımız tamdır. Bunun için bilgi 
birikimi, vizyonu ve kararlılığı vardır. 
Cenabı Allah yolunu açık etsin inşal-
lah. Selçuklu çok hızlı gelişen bir çok 
konuda önde olan bir ilçe. Hiçbir arka-
daşımız bizim reddedebileceğimiz bir 
teklifle gelmiş değildir. Her şey olumlu 

yönde pozitif düşünüldü. Bu konuda da 
meclis üyelerimize ve teşkilatlarımıza 
da çok teşekkür ediyorum. Bizi yolda 
bırakmadınız. Bugün gelinen noktada 
Selçuklu sadece Konya’nın değil, tüm 
Türkiye’nin takip ettiği bir ilçe haline 
geldi. Bu konuda en önemli denge ku-
rumsal yapının ortaya çıkmasıdır. Her-
kesin sorumluluğunu ve işini biliyor 
olmasıdır. Çalışan arkadaşlarımızın da 
bu konuda çok fazla emeği var. İnşallah 
bundan sonrada Selçuklumuz daha iyi 
yerlere ulaşacaktır. Kalfalık ve çıraklık 
dönemlerimiz burada geçti. Rabbim 
nasip etti şu an Büyükşehir Belediyesi 
olarak görev yapıyoruz. Hemşehrileri-
mizinde desteği ile yeni dönemde 5 yıl 
daha Selçuklu Belediye Başkanımızla 
birlikte hizmet edeceğiz. Önemli olan 
hayırlı işler yapabilmektir. Hayırla yad 
edilmektir. Başlamaktan daha önemlisi 
bitirmektir. Çıktığımız bu yolda bizden 
dualarınızı desteklerini eksik etmeyin. 
Yeni dönem de görev alacak meclis 
üyelerimize de başarılar diliyorum” 
ifadelerini kullandı. Konuşmaların ar-
dından Selçuklu’da 5 yıl boyunca görev 
yapan Meclis Üyelerine Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP 
Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan ve 
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı 
Başkanı Mustafa Ak tarafından plaket-
leri verildi. n HABER MERKEZİ

Başarıya Selçuklu damgası

Uğur İbrahim Altay Mustafa HakanAhmet Pekyatırmacı Güzide Çıpan
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Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı’nın her Salı Kültürpark’ta ve Cuma günleri ise Mevlana Meydanı 
Zafer Camlıköşk’de gerçekleştirdiği konserler vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor 

Mehter ekibine büyük ilgi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Mehter Takımı’nın her Salı Kültür-
park’ta ve Cuma günleri ise   Mev-
lana Meydanı Zafer Camlıköşk’de  
gerçekleştirdiği konserler vatandaş-
lardan yoğun ilgi görüyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi askeri müzik 
tarihinin başlangıcı ve dünya as-
keri bandolarının temel taşı olarak 
kabul edilen Mehter’i yaşatmak ve 
Konya’da sosyal hayatın bir parçası 
haline getirmek için çeşitli çalışma-
lar yürütüyor. Bu kapsamda Konya 
Büyükşehir Belediyesine ait 17 ki-
şiden oluşan mehter takımı konseri 
vatandaşların yoğun ilgisini görü-
yor.  Osmanlı geleneğini, kültürel 
değerleri yaşatmak, geliştirmek, 
tanıtmak amacıyla kurulan Konya 
Büyükşehir Belediyesi Mehter ta-
kımı  1992 Yılında bu yana faaliyet 
gösteriyor .  Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Mehter Takımı Salı Günü: 
15.30 Kültürpark’da   Cuma Günü: 
14.30 Mevlana Meydanı - 15.30 Za-
fer Camlıköşk’de Konyalılar ile bu-
luşuyor. Konserler yerli ve yabancı 
turistler başta olmak üzere Konya-

lılar tarafından yoğun ilgi görüyor.  
Özellikle anne-babaların çocuklarını 
alıp Mehter konserlerini birlikte ta-
kip etmeleri dikkatlerden kaçmıyor.

MEHTER TAKIMININ TARİHİ
Mehter dünyanın en eski askeri 

bandolarından biridir. Kelime an-
lamına bakıldığında Farsça kökenli 
“Mihter” kelimesinden geldiğini 
görüyoruz. Türkçe karşılığına bak-
tığımızda pek ulu, en büyük ve reis 
anlamlarına karşılık gelmektedir. 
Mehter Yeniçerilerin askeri ban-
dosu olarak geçmektedir. Zurna, 
kurrenay, mehter düdüğü, davul, 
kudüm, nefir, nakkare, zil ve çev-
gan gibi enstrümanları icra eden 
kişilerin belli bir düzene göre sıra-
lanması esastır. Enstrüman sayıla-
rı eşit tutulmuştur ve sayıya göre 
mehter takımında büyüklük katları 
belirlenmiştir. Mehter takımının 
başında onları yöneten mehterbaşı 
bulunur. Bu kişiye mehterbaşı ağa 
denir. Mehterbaşı komutlarıyla ta-
kımın hareketlerini ve icra edeceği 
marşları belirlerdi. Türklerde askeri 
bando geleneğine ilk Orhun Kitabe-

leri’ nde rastlanır, Tuğ ve Kübürge 
adı verilirdi. Bu bando savaşlarda ve 
özel günlerde Hakan için müzik ya-
pardı. Hakimiyetin sembolü olarak 
değerlendirilirdi. Toprak kazanan 
beylere egemenlik sembolü olarak 
tuğ, sancak, zil ve davul gönde-
rilirdi. Nitekim Anadolu Selçuklu 

hükümdarı II. Gıyaseddin Mesud, 
kazandığı başarılar sebebiyle Os-
man Gazi’ ye beylik yetkisini bu 
hediyeleri göndererek vermiştir. 
Gönderilen Tuğ ilk konserini “Tab-
lı Ali-i Osman” adıyla Osman Gazi 
ve silah arkadaşlarına vermiş ve bu 
tarihten itibaren Osmanlı’da Mehter 

kurulmuştur.
OSMANLI’DA MEHTER

Osmanlıda Mehter, Mehter 
teşkilatının başında devletin Emiri 
Alem adında memuriyet makamı 
vardı. Mehterhane ve mehterbaşı 
Emiri Alem’ e bağlıydı. Emri Alem, 
Mehter bölüklerine yapılacak ta-

yinleri tastik etmek, elçi kabul tö-
renlerinde hazır bulunmak, sancak 
beyliğine tayin edilen kimseye yeni 
sancak iletmek ve göndermek gibi 
görevleri takipten sorumluydu. 
Mehter önceden günde beş kez her 
namazdan önce nevbet vururdu(-
konser).  II. Mehmet döneminde 
yalnız ikindi namazlarından önce 
çalınmasına karar verildi. Mehter; 
cülus verildiğinde, kılıç alaylarında, 
zaferlerde, şehzade ve sultanların 
doğum ve sünnet düğünlerinde de 
çalardı. Barış zamanında mehter 
yeri denen yer çalan bando, sefer-
de padişahın otağı önünde nevbet 
vururdu. 17. yüzyılın sonunda ve 
18. yüzyılda Topkapı Sarayı’nda De-
mirkapı denen yerde, ayrıca Eyüp 
sultan, Kasımpaşa, Galata, Topha-
ne, Beşiktaş, Rumelihisarı, Yeniköy, 
Kavak, Beykoz, Anadoluhisarı, Üs-
küdar gibi İstanbul ‘un semtlerinde 
geceleri yatsı namazından sonra ve 
sabah namazından önce insanları 
uyandırmak için mehter görev alır-
dı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Selçuklu Belediyesi tarafından şehre kazandırılan SOBE, otizmli bireylerin sosyal yaşamındaki ihtiyaçlarını gidererek, onla-
rın hayata tutunmasını sağlıyor. 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü sebebi ile SOBE tarafından slogan yarışması başlatıldı

SOBE’yle hayata bağlan!
Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim 

Vakfı (SOBE), Selçuklu Belediyesi 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ)’nin ortak yürüttüğü bir çalış-
ma ile Konya’ya kazandırıldı. Otizmli 
çocuklar ve ailelerini ihtiyaçları doğ-
rultusunda planlanan SOBE, Tür-
kiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 
2014 yılında temeli atılan SOBE, 
planlanan süre içerisinde tamam-
lanıp 2016 yılında hizmet vermeye 
başladı. Selçuklu Otizmli Bireyler 
Vakfı, 2 Nisan Otizm Farkındalık 
Günü sebebi ile slogan yarışması dü-
zenleyecek.  Düzenlenen program 
ile basın mensupları SOBE’yi gezdi 
ve slogan yarışması hakkında bil-
gilendirildi. Düzenlenen programa 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, SOBE Vakfı Başkanı 
Mustafa Ak, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer ve eski 
Milletvekili Mustafa Kabakcı ile ba-
sın mensupları katıldı.

‘SOBE TÜRKİYE’DE TEK’
SOBE’nin Türkiye’de tek oldu-

ğuna dikkat çeken Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“SOBE 2013 yılında bu yana uzun-
ca bir çalışmanın sonucunda ortaya 
çıkmış bir değer. İlk etapta toplumda 
böyle bir ihtiyaç olduğu tespit edildi. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanımız Uğur İbrahim Altay’ın ön-
cülüğünde 2009-2014 döneminde 
bu çalışmalar başladı.  Bir yılı aşkın 
süredir SOBE’de eğitim faaliyetleri 
veriliyor. İlk mezunlarımızı geçti-
ğimiz aylarda verdik. Bu bizim için 
mutluluk. SOBE’de otizmli bireyle-
rimizi hem eğitiyoruz, hem reha-
bilitasyonlarını sağlıyoruz, hem de 
yaşama tutunmaları için çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz.  Toplamda 21 bin 
metrekarelik alanda, 7 bin 500 met-
rekare kapalı alana sahip. Bu alan 
içerisinde pek çok farklı aktivedeler 
var.  Pek çok unsur var. Bunların 
hepsi bireysel eğitimi gerektiren ak-
tiviteler. Bireysel ilgi ve alakayı ge-
rektiren aktiviteler.  Bunların sürdü-
rebilmesi ile ilgili burada SOBE çok 
büyük çaba sarf ediyor. Çok büyük 
emekler veriyor.  Vakfımızın kuru-
luşu binamızın tamamlanmasının 
ardından, bu faaliyetlerin sağlıklı 
bir şekilde yürütülmesi konusunda 
oluşturulmuş bir vakıf. Vakfımızın 
kurucu heyeti ve mütevelli heyeti o 
günden bu yana canla başla gayret 
ediyorlar. Bu güne kadar güzel neti-
celer elhamdülillah elde edildi. Bun-
dan sonrası içinde hep birlikte daha 
iyisini yapmak için gayret edeceğiz.  
Biz Selçuklu Belediyesi olarak bina-
mızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz 
ve burada yapılacak tüm organizas-

yonlar ile ilgili gereken desteği sunu-
yoruz. Otizm konusunda farkındalık 
oluşturmak istiyoruz. Bu merkez 
Türkiye’de tek” ifadelerini kullandı.
‘TESİSİMİZ BİREYLERİN İHTİYAÇLARI 

DOĞRULTUSUNDA OLUŞTU’
SOBE’nin otizmli bireylerin ihti-

yaçları ve ailelerin talepleri üzerine 
dönemin Selçuklu Belediye Başkanı 
ve şimdiki Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ın gayretle-
riyle çalışmalarına başladığını ve bu-
günkü seviyeye geldiğini dile getiren 
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak da, 
“SOBE Hizmet Binası 2014 yılında 
Ulusal Mimarlar Birliği tarafından 
kamu yatırımları arasında ödül almış 
bir tesistir.  Bu tesis oluştururken ai-
leler davet edildi. Otizmle ilgilenen 
dernek ve vakıflar davet edildi. Be-
lediyemizin teknik elemanları ve mi-
marlık binasından temsilciler davet 
edildi. Aileler ve dernekler ihtiyaçla-
rını söylediler ve teknik elemanları-
mız da bunu projeye döktü ve tesis 

ortaya çıktı. Otizmli bireylerin ihti-
yaçlarını karşılamak üzere tamamen 
oluşturulmuş bir tesis. Proje tamam-
landıktan sonra işletilmesinin vakıf 
aracılığa ile olmasının devamlılık 
açısından daha güzel olacağı düşü-
nüldü ve vakıf kuruldu” dedi. 

Vakıf olarak hizmet kalitesini 
en üst seviyeye çıkarmak üzere bir 
model geliştirdiklerine işaret eden 
SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, 

“Burası yerel yönetimler, sivil top-
lum kuruluşu ve üniversite işbirli-
ğinin ortaya konulduğu bir model.  
Selçuklu Belediyemiz binamızın hali 
hazırda tüm ihtiyaçlarını karşıla-
makta. Bizler de vakıf olarak eğitim 
kısmında ihtiyaç olan öğretmen-
lerimizin ve eğitim materyallerin 
karşılanması noktasında görev yap-
maktayız.  Devletin otizmli çocuklar 
için ailelere ödediği miktar haftalık 

2 saat ders ve kaynaştırma grupla-
rına uygun olan çocuklar için artı 1 
saattir. Bu da yaklaşık olarak bugün-
kü fiyatlarla 800 TL gibi bir miktar 
ediyor. Ama biz bu işe girdikten 
sonra anladık ki, haftalık 2-3 saate 
bu çocukların bir yerlere varması ya 
da hayatlarında bir değişiklik olma-
sı çok mümkün değildir. Onun için 
vakıf olarak destek arayışına çıktık. 
Türkiye’de bu otizm sektöründe gö-
rev yapanların ölçekleri çok sınırlıdır. 
Bizim hem ölçeğimiz hem de bina-
mız çok büyük. Vakfımızın mütevelli 
heyeti oluşturarak çalışmalara başla-
dık. Çok zor bir süreç geçirdik. Çoğu 
arkadaşımız vakıf oluştuktan sonra 
öğrendi. Finansman kısmına özellik-
le eğildik. Yeni yeni kurumsallaşma 
yönünde adım atmaya başladık. 
‘ENGELLER KALKTI, AZMİMİZ ARTTI’

Otizmli bireylere verilen eğitim-
lerle ilgili de konuşan Mustafa Ak, 
“Burada şu an da en az ders saati 
olarak 4 saat, 6 saat ve 10 saat olarak 

hizmet vermekteyiz. 10 saatlik çalış-
maya geçtikten sonra bir çocuğu-
muzda hızlı gelişme gördük ve otizm 
engel raporu ortadan kaldırıldı. Böy-
le bir başarı elde edince planımızı 1 
yıl öne çektik ve 2 sene için düşün-
düğümüz çalışmayı bu sene başlat-
maya karar verdik. Birkaç ay sonra 
4 tane çocuğumuzu tam zamanlı 
eğitim vermeye çalışacağız. Otizm-
li bireylere dersler birebir eğitimli 
olduğu için masraflı oluyor.  Bir ço-
cuğa bir saat boyunca bir öğretmen 
bazen de kriz nöbetleri anında 2-3 
öğretmen eşlik ediyor. Böyle olunca 
da üst gelirin alt geliri alt kısmındaki 
aileler bunu karşılamakta zorlanıyor. 
Bugün bir öğretmenin maliyeti bize 
7 bin TL’yi bulmaktadır. Sadece bir 
öğrencinin aileye aylık maliyeti 8 bin 
TL civarındadır. Bu durumda vakfı-
mız devreye giriyor. Şimdiye kadar 
gelip bizden burs isteyen hiçbir aile-
mizi geri çevirmedik. İmkanlarımız 
doğrultusunda onların da değerlen-
dirmesini yaparak bir miktar burs 
desteği sağlamaya başladık.  Bura-
daki harcamalarımıza vakıf olduğu 
için son derece dikkat ediyoruz” 
dedi.

SOBE’DEN ÖDÜLLÜ 
SLOGAN YARIŞMASI

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü 
sebebi ile düzenlenecek slogan ya-
rışması hakkında bilgi veren SOBE 
Başkanı Mustafa Ak,  yarışmaya 
Türkiye genelinden katılım yapıla-
cağını ifade ederek 8-23 Mart tarih-
leri arasında internet başvurularının 
www.sobe.org.tr adresi üzerinden 
yapılabileceğini belirtti. Komisyon 
kararından sonra başvuruların de-
ğerlendirileceğini bildiren Başkan 
Ak, ödüllerin 2 Nisan Dünya Otizm 
Farkındalık Günü’nde SOBE’de dü-
zenlenen törenle verileceğini aktar-
dı. Yarışmada 1’inciye 5 bin TL ve 
başarı belgesi, 2’nciye 2 bin TL ve 
başarı belgesi, 3’üncüye ise bin TL 
ve başarı belgesi verilecek. 

AK Parti 23.ve 24. Dönem Mil-
letvekili Mustafa Kabakçı da “Burası 
bize emanet edilen çocukların bu-
lunduğu bir yer. Şükürler olsun ki 
Türkiye gelişiyor düne kadar evinde 
tutulup toplumdan izole bir şekilde 
bulunan bireyler sahibiydik. Şimdi 
devletimizin, milletimizin imkanla-
rıyla bu çocuklara bizim çocukları-
mıza imkanlar sunuldu çok önemli 
mesafeler kat edildi” şeklinde ko-
nuştu. Konuşmaların ardından ba-
sın mensuplarına Selçuklu Otizmli 
Bireyler Eğitim Merkezi ve içersinde 
yürütülen eğitim faaliyetleri hakkın-
da tanıtım gezisi yapıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAAhmet Pekyatırmacı Mustafa Ak Mustafa Kabakçı
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Karaman’da  Zeynel Uğuz (50), 
eşi Emine Uğuz’un gözleri önünde 
aralarında  daha  önceden  husumet 
bulunan Emir A.  tarafından bıçak-
landı.  Ağır  yaralanan  Uğuz  hasta-
neye  kaldırıldı.  Polis,  kaçan  Emir 
A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. 
Olay, saat 20.00 sıralarında  Fenari 
Mahallesi  Molla  Fenari  Caddesi’n-
deki bir telefon bayiinden meydana 
geldi. Zeynel Uğuz, eşi Emine Uğuz 
ile  birlikte  telefon  bayisine  gelip, 
satın  almak  için  telefon  bakarken 
aralarında  daha  önceden  husumet 
bulunan  Emir  A.  ve  Emrah D.  ile 

karşılaştı.  Tarafların  aralarında  çı-
kan  tartışma,  kısa  sürede  tavgada 
dönüştü.  Çıkan  kavgada  Emir  A., 
Uğuz’a bıçakla saldırdı. Eşinin göz-
leri önünde vücudunun çeşitli yer-
lerinden  bıçakla  yaralanan  Uğuz, 
kanlar içinde yere yığıldı. Emir A. ve 
Emrah  D.  kavganın  ardından  olay 
yerinden kaçarken, çağrılan ambu-
lansla  Karaman  Devlet  Hastane-
si’ne kaldırılan Uğuz, hayatı tehlike 
kaydıyla Konya’ya sevk edildi.  Polis, 
kaçan Emir A. ve yanındaki Emrah 
D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
n DHA

Madde bağımlısı zanlı, 
babasını silahla yaraladı

İstanbul’da çaldı, 
Aksaray’da yakalandı 

Konya’da madde bağımlısı bir 
şahıs, babasını tabancayla vurarak 
yaralayıp,  polis  merkezine  teslim 
oldu. Olay, merkez Karatay ilçesi-
nin Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül 
Sokak’ta  meydana  geldi.  Madde 
bağımlısı olduğu iddia edilen Mus-
tafa Ş. (29) ile babası Kadir Ş. (65) 
arasında  henüz  belirlenemeyen 
bir nedenle  tartışma çıktı. Tartış-
manın büyümesi üzerine Mustafa 

Ş.,  babası  Kadir  Ş.’yi  tabancayla 
vurarak  yaraladı.  Bacağından  ve 
sırtından yaralanan Kadir Ş. çevre-
dekilerin ihbarı üzerine olay yerine 
gelen sağlık ekiplerinin ilk müda-
halesinin ardından Konya Numu-
ne Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına  alındı. Mustafa  Ş.  ise  polis 
ekiplerince  yakalanarak  gözaltına 
alındı. Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA

İstanbul’da otomobil çalan bir 
şüpheli Aksaray’da polisin dikkatli 
çalışması sonucu yakalandı. Olay, 
12  Şubat’ta  İstanbul’un  Pendik 
ilçesinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, İstanbul’dan otomo-
bil çalan Fatih B. (29), çaldığı oto-
mobil ile kayıplara karıştı. Yapılan 
araştırma  ve  incelemeler  sürer-
ken, Aksaray  İl Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Şubesi ekipleri şehir 
polis  kameralarından  Aksaray’a 

giriş yapan bir otomobilin plakası-
nın oynandığını tespit etti. Bunun 
üzerine  hemen  harekete  geçen 
ekipler, aracı Aksaray Ankara ka-
rayolunda yakaladı. Yapılan ince-
lemelerde aracın İstanbul’dan ça-
lıntı olduğu belirlenirken, şüpheli 
gözaltına alındı. Emniyetteki sor-
gusunun  ardından  mahkemeye 
sevk edilen  şüpheli  tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
n İHA

Önceki gün akşam saatlerinde Konya Isparta Karayolu’nun 1. kilometresinde meydana gelen kazada doktor karı 
koca hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan günlükte ise 4 aylık hamile olan annenin bebeği için yazdığı yazı bulundu

2 doktorun öldüğü
kazada acıtan detay

Konya’da  otomobilin  önce 
karşı  şeritten  gelen  tıra  ardın-
dan  kamyonete  çarpması  sonu-
cu meydana gelen kazada doktor 
karı koca hayatını kaybetti. 4 aylık 
hamile  kadının  bebeğine  yazdığı 
günlük ise yürek burktu. 
Kaza,  saat  19.30  sıralarında 

merkez  Selçuklu  ilçesi  Sarayköy 
Mahallesi Konya -Isparta yolunun 
1’inci  kilometresinde  meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Kon-
ya’dan Beyşehir istikametine seyir 
halinde olan Süleyman Köse (27) 
idaresindeki  42  DYK  24  plakalı 
otomobilinin  direksiyon  hakimi-
yetini  kaybetmesi  sonucu  Süley-
man  Ç.(37)  idaresindeki  47  NH 
803 plakalı tıra çarptı. Çarpışma-
nın etkisiyle  tır  yol  kenarına yan 
yatarken otomobil ise daha sonra 
tırın  arkasından  gelen Osman T. 
(32)  idaresindeki 42 EP 064 pla-
kalı  kamyonete  çarparak  yol  ke-
narına  uçtu.  Kaza  sonrası  ihbar 
üzerine olay yerine sağlık,  itfaiye 
ve polis ekipleri sevk edildi. Olay 

yerine ulaşan ekipler, ilk kontrol-
lerde otomobil içerisinde bulunan 
Süleyman Köse ile 4 aylık hamile 
eşi Nurgül Köse’nin hayatını kay-
bettiğini belirledi. Kamyonet ile tır 
sürücüleri ise kazayı yara almadan 
atlattı.  Kazada  ölen  karı  kocanın 
kent merkezindeki  faklı  hastane-
lerde doktor olduğu öğrenildi. 

4 AYLIK HAMİLE 
ANNENİN BEBEĞİNE YAZDIĞI 

GÜNLÜK YÜREK BURKTU’ 
Kazada  hayatını  kaybeden 

Nurgül Köse’nin 4 aylık hamile ol-
duğu ve bebeğine yazdığı günlük 
ise  hurdaya  dönen  aracının  ya-
nında bulundu. Günlük içerisinde 
yazan hamile olduğunu öğrenme 
anından eşi Süleyman Köse’ye ha-
mile  olduğu  söylediği  ana  kadar 
olan anlarının yazdığı defter yürek 
burktu. 
Kazada  yara  almadan  kurtu-

lan sürücülerden Süleyman Ç. ile 
Osman T., ifadeleri alınmak üzere 
emniyete götürüldü. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Eşinin gözleri önünde bıçaklandı

HABER

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
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Polisi yaralayan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı
Aksaray’da  tartıştıkları  polis 

memurunu 14 kurşunla yaralayan 
4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak ce-
zaevine  gönderildi.  Olay,  2  Mart 
Cumartesi  günü  Aksaray-Ankara 
karayolunda bulunan bir dinlenme 
tesisinde meydana  geldi.  Edinilen 
bilgiye  göre,  geçtiğimiz  günlerde 
meydana  gelen  bir  dolandırıcılık 
olayıyla ilgili Meryem Ş. ve Orkide 
E.  çıkarıldıkları  mahkemece  tu-
tuklanarak  cezaevine  gönderildi. 
Olayın ardından tutuklanan Orkide 
E.’nin Aksaray İl Emniyet Müdür-
lüğünde görevli polis memuru olan 
eşi Yasin E., tutuklanan eşini cezae-
vinden kurtarmak için dolandırıldı-
ğı iddia edilen şahıslarla buluşmak 

istedi. Aksaray-Ankara karayolun-
da bulunan bir dinlenme tesisinde 
randevulaşan polis memuru Yasin 
E., erkenden gelerek tesiste bekle-
meye başladı. Bir süre sonra tesise 
otomobille gelen 4 kişiden 3’ü araç-
tan inerek polis memurunu kurşun 
yağmuruna tuttu. Bacağına 9, dir-
seğine 1, kasığına 2 ve kalçasına 2 
kurşun isabet eden polis memuru 
Yasin E. ağır yaralandı. Yasin E.’yi 
yaralayan şüpheliler geldikleri oto-
mobille olay yerinden kaçtı. Saldırı-
nın ardından olay yerine çok sayıda 
sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 
Olayın  ardından  şüphelilerin 

peşine düşen İl Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları 

inceleme ve araştırmalarda 4 zan-
lının Nevşehir iline kaçtığını tespit 
etti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlü-
ğü ile irtibata geçen Aksaray polisi, 
şüphelilerin  Avanos  ilçesinde  bir 
eğlence merkezinde olduğunu be-
lirledi.  Yapılan  ortak  operasyonla 
Nurettin  F.  (26),  Mustafa  Kul  D. 
(34),  Servet K.  (43)  ve Volkan Y. 
(38)  eğlence  merkezinde  eğlenir-
ken  yakalanarak  gözaltına  alındı. 
Aksaray’a getirilerek emniyetti sor-
gulanan 4 şahıs Aksaray Adliyesine 
sevk edilirken, Nurettin F., Mustafa 
Kul D., Servet K. tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. Şüpheli Volkan 
Y. ise serbest bırakıldı.
n İHA
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Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ali SELVİ’nin

annesi Hatice SELVİ’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

‘Halka hizmeti, Hakk’a hizmet olarak görüyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Halka-
pınar ve Emirgazi ilçelerinde halkla 
buluştu. Cumhur İttifakı’na destek 
isteyen Başkan Altay, “Bizler halka 
hizmeti, Hakka hizmet düsturuyla 
kabul eden insanlarız. Türkiye’de 
Cumhur İttifakı’na en yüksek oyu 
almak için çalışıyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Uğur İbra-
him Altay, Halkapınar ve Emirgazi 
ilçelerinde vatandaşlarla bir araya 
geldi.

İlk ziyaretini Halkapınar’da AK 
Parti İlçe Teşkilatı’na yapan Başkan 
Altay, burada partililerle sohbet et-
tikten sonra belediye projelerini in-
celemek üzere Halkapınar Belediye-
si’ne giderek Başkan Fahri Vardal’la 
görüştü. Başkan Altay, akabinde AK 
Parti Halkapınar İlçe Başkanı Meh-
met Kurun, Cumhur İttifakı Adayı 
Mehmet Bakkal ve MHP Halkapınar 
İlçe Başkanı Ali İhsan User ile birlik-

te esnafları ziyaret etti.
Hem belediye hizmetlerini an-

latmak hem de halkla hasbihal et-
mek için Halkapınar’a geldiklerini 
belirten Başkan Altay, “Şimdi yeni 
bir dönemdeyiz. Cumhur İttifakı 
olarak seçimlere Milliyetçi Hareket 
Partisi ile birlikte giriyoruz. Halkapı-
nar’da da Mehmet Bakkal kardeşi-
miz Cumhur İttifakı’nın adayı. Bizler 
de her türlü desteği vermek için bu-

radayız. Birlik ve beraberlik içerisin-
de amacımız Konya’da Büyükşehir 
Belediyeleri içerisinde en yüksek 
oyu almak ve ilçelerimizde de Cum-
hur İttifakı adaylarımızın tamamının 
kazanmasını sağlamak” dedi.

‘AK PARTİ VE MHP OLARAK 
BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ’
Emirgazi ilçesinde de vatandaş-

larla buluşan Başkan Altay’a, Emir-
gazi Belediye Başkanı ve Cumhur 

İttifakı Adayı Nurişen Koçak ve AK 
Parti Emirgazi İlçe Başkanı Uğur Ça-
nakçı eşlik etti. Halk buluşmasında 
vatandaşlara seslenen Başkan Al-
tay, burada da 31 Mart yerel seçim-
lerinde Cumhur İttifakı’na destek 
istedi. 

Emirgazi’de 5 yıl boyunca verdi-
ği hizmetlerden dolayı Nurişen Ko-
cak’a teşekkür eden Altay, “Bu 5 yıl 
çok daha verimli geçti. İnşallah çok 

daha güzel olacak. Çünkü Büyükşe-
hir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ola-
rak Cumhur İttifakı’nın adaylarıyız, 
birlikte hareket ediyoruz. Türkiye’de 
en yüksek oyu alarak sandıklardan 
hem Sayın Cumhurbaşkanı’mıza, 
hem de Devlet Bahçeli Bey’e önemli 
bir mesaj göndermek istiyoruz” diye 
konuştu. Başkan Altay şöyle devam 
etti: “Bizler halka hizmeti, Hakka 
hizmet düsturuyla kabul eden in-

sanlarız. Kişilerin bir önemi yok. 5 yıl 
önce buralarda başkaları vardı. Şim-
di bizler varız. Önemli olan şey, al-
dığımız sorumluluğu, aldığımız süre 
zarfında ve layıkıyla yapmak için 
çaba sarf etmek. Bizler, gece gün-
düz demeden çalışmak için burada-
yız.” Yapılan konuşmanın ardından 
Başkan Altay Emirgazili esnafları 
ziyaret ederek istişare etti.
n HABER MERKEZİ

Bizlere bazen uzun gelse de, ol-
mayacak hayallerin peşinden -daha 
zaman var diyerek- koşsak ta ömür 
çok kısa. Bu kısa hayatın sonucunda 
bahtiyarlardan olmak, iman ile son 
nefesi vermek için kısa hayatımıza 
katmamız gereken birçok değer var. 
Bu değerlerin başında ise iman gel-
mektedir. Yüce Allah kullarının kısa 
hayatlarını imanla geçirmeleri ve bu 
vesile ile ebedi hayatları olan ahiret 
hayatında kurtuluşa erenlerden olma-
ları için birçok fırsatlar sunmuştur. Bu 
fırsatların en önemli zaman dilimine ka-
vuştuk. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan 
üç aylara yarın 08 Mart Cuma itibariyle girmiş olacağız. 
Bu sebeple Yüce Rabbimize binlerce hamdü senalar 
ediyoruz. Bizleri bu zamanlara eriştiren, imana kavuş-
turan, Ümmet-i Muhammed olmayı bizlere nasip eden 
Rabbimize şükürler olsun. Üç aylar kameri ayların ye-
dincisi olan Receple başlayan, Şaban’la devam eden ve 
nihayetinde Ramazanla son bulan ayların toplu adıdır.  

Sevgili Peygamberimiz de: Allah’ın en seçkin ayı 
Receb’tir. O Allah’ın ayıdır. Kim Receb ayını yüceltir-
se Allah’ın emrini yüceltmiş olur. Kim Allah’ın emrini 
yüceltirse Allah onu naim cennetlerine sokar ve ona 
Allah’ın en büyük rızası vacip olur. Şaban ise benim 
ayımdır. Kim Şaban ayını yüceltirse benim emrimi 
yüceltmiş olur. Kim benim emrimi yüceltirse ben ona 
kıyamet günü öncü ve yoldaş olurum. Ramazan ayı 
ümmetimin ayıdır. Kim Ramazan ayının hürmetini 
yüceltir ve ona saygısızlık etmezse, gündüzlerini oruçlu 
gecelerini de namazla geçirirse ve tüm organlarını da 
muhafaza ederse Ramazan dan Allah’tan affedilmesini 
isteyeceği bir günahı olmadığı halde çıkar. buyurarak 
üç ayların  ehemniyetini bizlere sunmaktadır. Kainatın 
efendisi, Rasül-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu 
ehemniyetli ayları bir kazanca çevirmek için: “Allahım! 
Receb ve Şa’ban’ı hakkımızda mübarek kıl; Bizi Rama-
zan’a ulaştır.” diye dua etmeyi önermiş üç aylara yetiş-
me sevincini, rahmet ayı Ramazana ulaşma özlemini, 
hasretini ve bu aya kavuşabilme iştiyakını her mü’mi-
nin gönlünde devamlı diri tutmasını istemiştir.

Peki Üç aylar nasıl değerlendirilmeli?
Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramaza-

nı karşılayan aylar olup Ramazan ayının müjdecisidir. 
Dinimizde ayrı bir değeri olan üç ayların, kişide insani 
özelliklerin olgunlaşmasında ve iradenin kontrol altına 
alınmasında rolü büyüktür. Zira Receb ve Şaban ayla-
rının feyzinden ve bu aylarda bulunan Regaib, Mirac ve 
Berat gecelerinin rahmetinden istifade yolunu tutan bu 
kişi Ramazan ayında ise her türlü kötülükten kendini 
uzak tutar ve insani vasıflarının artmasına gayret eder. 
Nihayet Kadir gecesinde yapacağı ibadet ve tevbe ile 
manevi hazza ulaşır. Enes b. Malik radıyallahu anh den 
rivayet edildiğine göre:  Sahabeyi Kiram Şa’ban hilalini 
görünce, kendilerini Kur’an-ı Kerim okumağa verirler, 
çokça ve devamlı salat ü selam getirirlerdi.

 Ticaret erbabı borçlarını öderler, senelik hesap-
larını toparlardı. Zenginler ise mallarının zekatını hesap 
eder, fakirlere dağıtırlardı ki, ihtiyaçlarını alabilsinler. Sı-
kıntılarını giderebilsinler. Bu sayede toplum hep birlik-
te, neşe içinde heyecanlı, aşk ve vecd içinde Ramazanı 
yaşasın bayram yapabilsin.

 Hakimler, valiler, mahkumlarla görüşür, ekseri-
yetini af edip, tahliye ederlerdi.

Görüldüğü gibi bu hadis-i şerif, ferdi, içtimai yö-

nüyle üç aylarımızı nasıl geçirmemiz 
gerektiğini, bizlere açık bir şekilde izah 
etmektedir. Her meslek gurubunun 
kendine özgü yapacağı vazifeleri her 
kesimden insanların aynı heyecanı ya-
şayabilmesi için dikkat etmesi gerekli 
davranışları olmalıdır

Sahabe-i kiram’ın bu mevsimde 
Kur’an’a yönelmeleri üzerinde haki-
katen çokça durulmalıdır. Mü’minle-
re “şifa” olan Kur’an’la dolmak, onun 
öğütleriyle doymak mü’min için en bü-
yük gıdadır. Damarlarında dolaşan ka-

nın her zerresi, Kur’an nuruyla deveran 
eder mü’minde… Göz, kulak onun ışığı ile görür, işitir. 
Akıl, fikir, onun pırıltısıyla yolunu bulur. Mü’minin irfanı, 
firaseti Kur’an’la açılır. Öyleyse Kur’an’ı bilmemek, onu 
öğrenmemek, ondan uzak yaşamak ne büyük mah-
rumiyettir. Bildiği halde okumağa, düşünmeğe vakit 
bulamamak, Allah’ın arzında, zaman ve mekanında 
yaşayıp da O’nun kitabına vakit ayıramamak ne büyük 
gaflettir. “Allahım! bizi gafillerden, mahrum olanlardan 
eyleme” diye niyaz edelim Rabbımıza Yalvaralım, ya-
karalım o Yüceler Yücesine…

Mü’min gafil olmamalı. Kur’an’ı hayatına yansıt-
ma azmini, mücadele ve mücahedesini hiç bir an bı-
rakmamalı. Çünkü o onunla vardır. Mü’minin varlığının 
yegane, biricik sebebidir Kur’an. Bu mübarek gün ve 
gecelerin aydınlığını fırsat bilerek Kur’an’la tanışmak, 
onu sevgiliden gelen mektup heyecanıyla okumak 
Kur’an ayı Ramazanı hatimlerle mukabelelerle karşıla-
mak ne bahtiyarlıktır.

Bu aylardan ilki Recep ayıdır.“Receb ayında istiğ-
farı çoğaltın!” buyuran Rasul-i Kibriya Efendimiz, Re-
ceb’in hilali gözüktüğünde ashabına şöyle seslenirdi: 
“Tevbe ayının hilali gözüktü; Allah Teala’ya bu ayda ilti-
ca eden, bu ayda O’ndan af isteyenlere müjdeler olsun. 
İmam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir hadiste İmam (a.s) 
Resul-i Ekrem’den (s.a.) şöyle rivayet etmiştir: 

“Recep benim ümmetim için mağfiret dileme 
ayıdır. Bu ayda istiğfar edin (tevbe edin ve bağışlanma 
dileyin.) Zira Hak Teala, çok bağışlayan ve rahimdir. 
Recep ayına “Asabb” (dökülen) denir; zira bu ayda be-
nim ümmetimin üzerine çok rahmet dökülür. O halde 
şu zikri çok söyleyin: “Esteğfirullahe ve es’eluhu’t-tev-
be.”“Allah’tan mağfiret ve tevbe diliyorum.”İbn-i Ba-
beveyh,Salim’den şöyle rivayet etmiştir: “Ben recep 
ayının sonuna bir kaç gün kala İmam Sadık’ın (a.s) 
yanına gitmiştim. Beni görür-görmez şöyle buyurdu: 
“Ey Salim! Bu ayda hiç oruç tuttun mu?” “Hayır val-
lahi” dedim “ey Resulullah’ın oğlu!” İmam (a.s) şöyle 
buyurdu: “O kadar sevap kaybetmişsin ki miktarını 
ancak Allah (c.c) bilir. Bu, Allah’ın üstün kıldığı ve hür-
metini yücelttiği bir aydır. Bu ayda oruç tutanları kendi 
ikram ve değerlendirmesine mazhar kılmayı kendisi-
ne farz kılmıştır. Salim diyor ki ben: “Ey Resulullah’ın 
oğlu, eğer bu ayın kalan günlerini oruç tutarsam, bu 
ayda oruç tutanların sevabının bir kısmını elde etmiş 
olabilir miyim? diye sorduğumda şöyle buyurdu: “Ey 
Salim! Kim bu ayın sonundan bir gün oruç tutarsa, 
ölüm anındaki can çekişme ve rahatsızlıklardan, ölüm 
sonrasının dehşetinden ve kabir azabından kurtulur. 
Kim bu ayın sonundan iki gün oruç tutarsa, Sırat tan 
kolaylıkla geçer ve kim bu ayın sonundan üç gün oruç 
tutarsa, kıyamet gününün büyük korkusu, dehşet ve 
zorluklarından kurtulur ve kendisine cehennem ateşin-
den kurtuluş beratı verilir.”

MÜBAREK AYLARA SELAM OLSUN

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Karatay Belediye Başka-
nı Mehmet Hançerli, MHP 
Karatay İlçe Başkanı Remzi 
Karaaslan ve İlçe Yönetimini 
makamında ağırladı. Başkan 
Hançerli, Cumhur İttifakı’nda 
AK Parti ve MHP’nin hem ye-
rel hem de genel seçimlerde 
güçlerini birleştirerek güzel 
hizmetler gerçekleştirmeye 
devam ettiklerini belirtti. Baş-
kan Hançerli MHP Karatay İlçe 
Başkanı Remzi Karaaslan ve 
ilçe yönetimine nazik ziyaretleri 
için teşekkür etti. MHP Karatay 
İlçe Başkanı Remzi Karaaslan 
Başkan Hançerli’nin Karatay’a 
çok büyük değerler kazandırdı-
ğına dikkat çekerek “ Karatay’ın 
marka değerini sürekli yüksel-
ten, gerçekleştirdiği projeler ile 

Karatay’ı daha da modern bir 
geleceğe taşımakta olan Baş-
kan Hançerli’ye çok teşekkür 
ederim. Cumhur İttifakı ile ül-
kemizi şanlı geçmişine yakışır 
daha büyük hedeflere yerli ve 

milli duruşumuz ile MHP ve AK 
Parti olarak birlikte taşımak için 
tüm gücümüzle çalışıyoruz” 
dedi. MHP Karatay İlçe Başkanı 
Remzi Karaaslan, misafirper-
verliği için Karatay Belediye 

Başkanı Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür ederek; Karatay’a kat-
tığı değerler ve gerçekleştirdiği 
çalışmalar için teşekkür plaketi 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Karatay ilçesindeki muhtarlarla istişarede buluşan Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 15 
yıl boyunca Hz. Mevlana’nın diyarına hizmet etmiş olmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını dile getirdi

Mevlana diyarına
hizmetin mutluluğu

Karatay Belediyesi tarafın-
dan Karatay Halk Eğitim Mü-
dürlüğü’ne tahsis edilen Sedir-
ler Sosyal Tesisleri’nin toplantı 
salonunda düzenlenen muhtar-
larla istişare toplantısına; Kara-
tay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar, Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli,  İlçe Jandar-
ma Komutanı Muhammet Ka-
vak, İlçe Emniyet Müdürü Mus-
tafa Demirgül, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Büyükmanav, 
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Müdürü Esat Altuntaş, Karatay 
Halk Eğitim Müdürü İbrahim 
Sardoğan ve Konya Karatay ve 
Tüm İlçeleri Muhtarlar Derneği 
Başkanı Mustafa Çetin ve Muh-
tarlar katıldı.

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli toplantıda 
yaptığı konuşmasında; “Hz. 
Mevlana’nın diyarına on beş 
yıl boyunca hizmet etmenin 
bahtiyarlığını yaşıyoruz. On 
beş yıl boyunca Karatay’ımızı 
yaşanabilir bir yer haline getir-
dik. Muhtarlarımız ile birlikte 
yaptığımız istişareler, bu hiz-
metleri yapma noktasında bize 
yol gösterdi. Karatay her zaman 
hizmetin en iyisine layıktır. 82 
mahallemize hizmet ederken 

hiçbir ayrım yapmadan mer-
kezde ne varsa merkeze uzak 
mahallelerde de aynı özveri ve 
heyecan ile çalıştık.” dedi. Ka-
ratay Belediyesi’nin 2004 yılın-
dan bu yana ilçeye kazandırdığı 
26 okul 5 kapalı spor salonu, 
27 suni çim saha ile Karatay’da 
eğitime olan desteğini arttırdı-
ğını kaydeden Başkan Hançerli; 
eğitim yatırımlarının önemine 
dikkat çekti. Başkan Hançerli, 
görevlerinin okul ve spor salo-
nu yapmakla bitmediğini, okul 
bahçelerinin asfaltlanmasından 

düzenli olarak temizlenmesine 
kadar pek çok konuda çalış-
maların sürekli olarak devam 
ettiğini belirtti. Başkan Hançer-
li, Karatay’a toplam 21 sağlık 
merkezi kazandırılarak İl Sağlık 
Müdürlüğüne devrettiklerini 
belirterek; Karatay’da sağlık 
ocağı ihtiyacı kalmadığını vur-
guladı. Başkan Hançerli, 2004 
yılından bu yana Hazreti Mev-
lana’nın diyarı Karatay’a hizmet 
etme şerefine nail oldukları için 
büyük mutluluk duyduklarını 
belirtti.

Karatay Kaymakamı Ab-
dullah Selim Parlar, Karatay’da 
kurumların işbirliği içerisinde, 
örnek bir çalışma sergilediğini 
dile getirerek; Karatay’a eğitim-
den, sağlığa her konuda pek çok 
yatırımlar kazandıran Başkan 
Hançerli’ye teşekkür etti.  

Karatay Kaymakamı Abdul-
lah Selim Parlar ve Muhtarlar 
Karatay’a kazandırdığı yatırımlar 
ve özverili çalışmalarından do-
layı Başkan Hançerli’ye Takdir 
Belgesi ve hat süslemeli tablo 
takdim etti. n HABER MERKEZİ

MHP Karatay’dan Hançerli’ye plaket
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Demokrat Parti adayları Cemiyet’i ziyaret etti
Demokrat Parti (DP) Konya Bü-

yükşehir Belediye Başkan adayı Ali 
Seçmen Çevik, Selçuklu Belediye 
Başkan Adayı Mukaddes Edirneli-
gil, Meram Belediye Başkan Adayı 
Ali Kaya ve Akşehir Belediye Baş-
kan Adayı İbrahim Uçar Konya Ga-
zeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etti.

Cemiyet Başkanı Sefa Özdemir 
ile yönetim kurulu üyeleri Hüseyin 
Toptaş ve Duran Çölcü ile uzun 
süre sohbet eden Belediye Başkan 
Adayları gündemdeki konularını 
yanı sıra seçim çalışmaları hakkın-
da da bilgi verdi.

Cemiyeti Başkanı Sefa Özde-
mir, ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirirken, “Ülkemiz 
bir seçim sürecindedir. Gerginliğe 
girilmeden bu seçim götürülmeli-
dir. Son yıllarda ekonomik anlam-
da basın sıkıntılıdır. Buna rağmen 
ayakta kalmaya ve kamu görevi-

ni yerine getirmeye çalışıyoruz. 
Anadolu basını olarak tarafsız du-
ruşumuzu sergileyemeye devam 
ediyoruz. Umarız seçimden sonra 
basının ekonomik sorunları çözü-
me kavuşturulur. 31 Mart’ta ya-
pılacak olan seçimlerin şehrimize 
ve ülkemize hayırlar getirmesini 
dilerken, sizlere de başarılar dili-
yoruz” dedi.

DP Konya Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Ali Seçmen Çevik 
ise konuşmasında, “Bizleri kabul 
ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. 
Bu seçimlerde barajı geçeceğimize 
inanıyoruz. Birçok yerde beledi-
ye başkanlığı alacağız. Konya’nın 
sorunlarının tümü üzerinde ciddi 
çalışmalarımız olacak. Bu sorunla-
rın çözümü noktasında gerekenleri 
yapacağız. Belediyedeki israfı önle-
memiz gerekir. Bunun içinde tüm 
ekip arkadaşlarımız ile elimizden 

gelen gayreti göstereceğiz” ifadele-
rini kullandı.

DP Selçuklu Belediye Başkan 
Adayı Mukaddes Edirneligil, “Ka-
dınlarımızın o güzel anaç yürekle-
rinin sıcaklığından cesaret alarak 
aday oldum. Selçuklu belediyesini 
Selçuklu halkıyla birlikte yöneterek, 
sorunlarının çözümü için elimizden 
geleni yapacağız” ifadelerini kul-
landı.

DP Meram Belediye Başkan 
Adayı Ali Kaya, “Meram’ın kaderi 
köy olmak değildir. Meramı köy ol-
maktan kurtarmak için gerekenleri 
yapacağız. Yapılmayan hizmetleri 
yerine getireceğiz” dedi.

DP Akşehir Belediye Başkan 
Adayı İbrahim Uçar, “Akşehir’i hak 
ettiği yere getirerek, eksik olan ya-
tırımları ve hizmetleri yerine geti-
receğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar esnaf ve va-
tandaşla buluşmaya devam ediyor. 
Saadet Partisi Konya Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Av. Hasan 
Hüseyin Uyar, Sarayönü Belediye 
Başkan Adayı Ziya Tokgöz’le birlik-
te Sarayönü Ladik Mahallesi esnaf 
ve vatandaşlarını ziyarette bulun-
du. Vatandaşların ev iş yerlerini zi-
yaret eden Uyar, “Konya’nın bir çok 
ilçesinde olduğu gibi Sarayönü ilçe-
sinde ’de bir çok sıkıntı ile karşılaşı-
yoruz bu bölgenin en büyük sorun-
larından biride su sıkıntısının baş 
göstermesi, iki dönemden fazla sü-

redir Konya’yı yönetenler yaptıkları 
çalışmaları hizmet amacıyla değil 
reklam amacıyla yapıyorlar, yapılan 
bir hizmet reklam edilmez eğer o 
hizmet ihtiyaçları karşılıyor ise mil-
letin gönlünde yer tutar yönetici ar-

kadaşlarımıza biz bunları söylediği-
mizde bizi düşman gibi algılıyorlar 
oysaki bir dost dostunun hatalarını 
yüzüne söyler. Milletimizin taktiri 
ile seçildiğimiz zaman Konya’nın 
sorunlarını çözecek bir kadroya sa-

hibiz, sizlere sıkıntı etmek için değil 
sizlere hizmet etmeye talibiz. Allah 
nasip eder vatandaşlarımızda takdir 
ederse üstesinden gelemeyeceği-
miz sorun yok” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Uçmazbaş: Her geçen 
yıl arıza sayısı düşüyor

Başsavcı Solmaz
İHA’yı ziyaret etti

MEDAŞ Genel Müdürü Erol 
Uçmazbaş, Nevşehir’de arıza ba-
kım çalışanlarıyla bir araya geldi. 
Sohbet toplantısında konuşan Erol 
Uçmazbaş, fırsat buldukça perso-
nel ile buluştuklarını belirterek, 
personellere özverili çalışmaları 
için teşekkür etti. Arıza sayısının 
her yıl azaldığını kaydeden Uçmaz-
baş, “Özellikle bu kış günlerinde 
soğuk-kar demeden gösterdiğiniz 
özveri takdire şayandır. Her geçen 
yıl arıza sayısını düşüyoruz. 2018 
yılında da arıza sayısındaki ciddi 

düşüş nedeniyle hepinize teşek-
kür ediyorum. İnşallah bu konuda 
daha da ileriye gideceğiz. Tabii 
bunu yaparken de iş güvenliği ku-
rallarından zerre ödün vermeyece-
ğiz” dedi. Kahvaltı eşliğinde ger-
çekleşen toplantıya Sistem İşletme 
Müdürü Mustafa Emre Şafak, Nev-
şehir İşletme Sorumluları Sefa Ter-
yaki ve Gülşah Güney, Hacıbektaş 
İşletme Sorumlusu Arzu Demirer 
ile Ürgüp İşletme Sorumlusu Ümit 
Can Türkay da katıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ramazan Solmaz, İhlas Haber 
Ajansı (İHA) Konya Bölge Müdür-
lüğünü ziyaret etti. Başsavcı Sol-
maz ziyarette yaptığı açıklamada, 
Konya’nın bir huzur şehri olduğu-
nu belirterek, “Bütün kurumlar ile 
birlikte Konya’nın var olan huzur 
ortamının devam etmesi ve halkın 
kendini daha rahat hissetmesi için 

çalışmaya devam edeceğiz. Şe-
hirler için, insanlar için huzur çok 
önemli bir unsurdur. Hepimizin, 
herkesin bunun kıymetini bilmesi 
lazım” dedi. İHA Bölge Müdürü 
Kenan Arvas da ziyaretten duydu-
ğu memnuniyeti dile getirerek, ya-
pılacak çalışmalarda daima destek 
olmaya devam edeceklerini söyle-
di. n İHA

MEPAŞ, e-devlet’te
abonelik işlemine başladı

Meram Elektrik Perakende 
Satış A.Ş. (MEPAŞ), e-devlet kapı-
sı üzerinden abonelik işlemlerinin 
yapılmaya başlandığını duyurdu. 
MEPAŞ müşterilerine sunduğu 
hizmetlerine bir yenisini daha 
ekleyerek e-devlet kapısı üzerin-
den abonelik işlemlerine başladı. 
Abonelik başvurusu, abonelik 
iptali, borç sorgulama ve ödeme 

doğrulama işlemleri artık www.
turkiye.gov.tr adresinden erişim 
sağlanarak yapılacak. Bu hizmet-
leri öncesinde Online İşlem Mer-
kezi üzerinden sağlayan MEPAŞ, 
hizmet ağını genişletmek ve ula-
şılabilirliği arttırmaya yönelik yap-
tığı çalışmalara e-Devlet Kapısını 
da eklemiş oldu.
n İHA

Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (İLTEK),-
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akreditasyon sertifikası aldı

Selçuk Üniversitesi 
İLTEK akredite edildi

İleri Teknoloji Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi’nde gerçekleşen 
bilgilendirme toplantısına; Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mus-
tafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, İLTEK Müdürü 
Doç. Dr. Abdullah Sivrikaya, Müdür 
Yardımcıları Öğr. Gör. Dr. Bilgehan 
Yabgu Horasan, Doç. Dr. Ömer Fa-
ruk Yüksel, Akreditasyon Danışma 
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Esma Menev-
şe ve akademisyenler katıldı. 

Programın açılış konuşmasını 
İLTEK Müdürü Doç. Dr. Abdullah 
Sivrikaya, “İleri Teknoloji Araştır-
ma ve Uygulama Merkezi bünyesi-
ne yaklaşık bir yıl önce katılan yeni 
ekip olarak yaptığımız ciddi çalışma-
lar neticesinde bu başarıya ulaştık. 
Gelinen nokta çok ciddi çabaların 
gösterildiği bir nokta olup, önceki 
yönetim döneminde 2012 yılında 
başlayan çalışmalar dönemimizde 
yoğun bir şekilde devam ediyor. Çok 
ciddi ve titiz çalışmalarımız oldu. 
Şükürler olsun, üniversitemiz adı-
na önemli aşamayı başarmış olduk. 
AR-Ge Merkezimiz tarafından su-
nulan hizmetler her geçen gün ge-
liştirilmektedir. Merkezimiz şu anda 
bölgenin en iyi çalışan merkezi labo-
ratuvarlarındandır” diye konuştu. 

Akreditasyon sisteminin güven 
sağlama üzerine kurulu olduğunu 
belirten İLTEK Müdürü Doç. Dr. Ab-
dullah Sivrikaya, “Güven içinde bazı 
gerekçelerin olması gerekmektir. 
Analiz işlemlerinin yapılabilmesi için 
teknik bir alt yapı ve cihazlara ihti-
yaç vardır. Ayrıca bu cihazları kulla-
nabilme yeterliliğine sahip personel 
ve uyumlu laboratuvar koşulları da 
gerekmektedir. Sisteme güvenil-
mesi için bu gerekçelerin karşılan-
masına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla 
akreditasyon bir sistemin düzgün 
çalışıp çalışmadığının bir göster-
gesi olup, sonuçlarınızın en uygun 
güven alanında verdiğinizin ifade-
sidir. İLTEK olarak, 13 Şubat 2019 
tarihinde TÜRKAK tarafından 4 yıl-
lığına akredite edilmenin gururunu 
yaşıyoruz. Bu kapsamda İLTEK’in 
sunduğu hizmetlerin kalite güven-
cesi altında olduğunu vurgulamak 

isterim. Selçuk Üniversitesi, 43 yıllık 
geçmişiyle ülkemizin önemli üniver-
siteleri arasındadır. Kurulduğundan 
itibaren pek çok önemli başarılara 
imza atan üniversitemiz araştırma 
laboratuvarı konusunda da ülkemi-
zin öne giden kurumları arasında 
yer almaktadır. Merkezimizin alt 
yapısı birçok alanda hizmet verecek 
şekilde tasarlanmıştır” diye konuştu. 

‘İLTEK SELÇUK ÜNİVERSİTESİ’NİN 
MEDARI İFTİHARI’

Akreditasyon belgesinin alınma-
sında emeği geçen herkesi tebrik 
ettiğini belirten Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
“İLTEK Selçuk Üniversitesinin me-
darı iftiharı ve göz bebeği olan labo-
ratuvarlardan birisidir. Büyük bir ya-
tırım çok güçlü bir alt yapıya sahiptir. 
Ülkemize, sanayicimize ve araştırma 
yapan bilim insanlarına önemli kat-
kılar ve hizmetler sunacak bir labo-
ratuvardır. Bunca emek ve yatırıma 
rağmen akredite edilemediği için 
bugüne kadar çıkan sonuçlar, sade-
ce bilimsel çalışmalar için anlam ifa-
de ediyordu. Ancak gündelik hayatta 
ve ticarileşme noktasında yapılabile-
cek testlerin çok fazla bir geçerliliği 
ve anlamı yoktu. Biz, bu kadar bü-
yük bir yatırımın ülke ekonomisine 
katkı sağlaması ve üniversitemize 
gelir getirebilmesi için akredite edil-
mesi noktasında bir karar almıştık. 
Rektör olarak göreve başladığımın 
2. ayında ilk talimatımız bu yönde 

olmuştu. Bazı eksiklikler vardı, bazı 
yatırımlar gerekliydi. Onlar içinde 
bir bütçe ayırdık. Fakat tabii uzun 
bir süreç bu süreci mevcut yönetici 
arkadaşlarımız sonuçlandırdılar ve 
bugün itibariyle İLTEK Laboratuva-
rımız TÜRKAK tarafından akredite 
edilmiş durumdadır. Tabii ki bu bi-
rimimiz altındaki tüm laboratuvar-
larımızın akredite edilmesi temel 
hedefimiz olmakla birlikte öncelikli 
olarak en çok iş ve hizmet üreten, 
ihtiyaç duyulan, alanlardaki en az 5 
laboratuvarın akredite edilmesi ge-
rekiyor. Bu noktada çalışmalarımız 
devam edecek. İLTEK yönetimimize 
biz, gerekli desteği vermeye devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

‘İNSAN YETİŞTİRMEYE İLAVETEN 
BİLGİYİ BİLİMİ ÜRETMELİYİZ’
Ülkelerin gelişmesinde üniver-

sitelerin önemini vurgulayan Rek-
tör Şahin, “Üniversiteler, ülkenin 
ihtiyacı olan insanları yetiştiren ku-
rumlardır. İnsan yetiştirmeye ilave-
ten bilgiyi bilimi üretmeliyiz. Onu 
ürüne dönüştürmeliyiz. Ve dönüşe-
cek olan bu ürünlerinde ülkeye kat-
ma değer üretecek şekilde üretime 
geçirilmesi gerekiyor. Bu noktada 
Selçuk Üniversitesi olarak çok bü-
yük merkezler laboratuvarlar kur-
duk. Ama bu laboratuvarların içe-
risinde başlangıçta da ifade edildiği 
gibi önemli olan laboratuvarımız 
İLTEK’tir. Bundan sonraki süreçte 
de sizlerin gayretleriyle ve gere-

kirse teknik elemanlarının sayısını 
arttırarak. Akademisyenlerimizin 
sayısını arttırarak yolumuza devam 
edeceğiz. Selçuk Üniversitesinin 
çok güzel çalışmalar ve projeler 
bekliyor. Bunların başında KBRN 
alanı dediğimiz ve bizim kendimize 
göre kimyasal ve biyolojik saldırıla-
ra karşı çalışmalar yapma hususu 
var ki bunu da biz İLTEK bünye-
sinde gerçekleştireceğiz. Alternatif 
enerji kaynakları yerli ve milli ilaç 
üretimi, aşı üretimi çalışmaları şu 
anda ülke açısından önceliği olan 
ve bizimde üzerinde yoğun çalıştı-
ğımız zaman ve kaynak ayırdığımız 
alanlardır. Bunların hepsi İLTEK 
Merkezinde oluşturulacak bir ça-
lışma ekibiyle yürütülecektir” diye 
konuştu. 

Selçuk Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
“TÜRKAK akreditasyonuyla elde et-
tiğimiz akreditasyonu bir başlangıç 
olarak saymak ve bu süreci genele 
yaymak için Selçuk Üniversitesinin 
içerisinde ve dışarısında bunu yay-
mak ve başlangıç olarak bu süreci 
başlatmış olmanızdan dolayı emeği 
geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Değerli bir sürece katkı sağlayaca-
ğımızı düşünüyorum bu sürecin ha-
yırlara vesile olmasını diliyorum. Bu 
süreci başlatmış olmanızdan dolayı 
emeği geçen tüm arkadaşlarımızı 
tebrik ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Uyar: Hizmet halk için yapılır
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Benim doğduğum köyde benim-
le aynı yıllarda doğanlar hele hele 
benden daha önce doğmuş olanlar 
“narenciye” denilen meyveleri bilmez-
lerdi. 

“Portakal nedir?”, “mandalina 
nasıl bir şeydir?”, “greyfurt diye bir 
meyve var mıdır?” bilen yoktu. Mu-
zun tadını bırakın, şeklini bile gören 
olmamıştı.  Belki bir ömür tüketip de o 
tür meyvelerin tadına dahi bakmadan 
göçüp gidenler çok olmuştur.

Yıl 1965’ler falan olmalı. Amcam 
Manavgat’a din görevlisi olarak gider-
di o senelerde.  O zamanlarda devle-
tin, her köye bir kadrolu din görevlisi 
atama imkânı yoktu demek ki.  Benim 
kendi köyümde de kadrolu din gö-
revlisi yoktu. Mevcut din görevlisinin 
bütün iaşesini köylülerimiz karşılardı. 

Amcam, imamsız bir camisi olan 
Manavgat’ın bir köyünde iaşesi ve 
harçlığı köylüler tarafından karşılan-
mak üzere din hizmetleri görürmüş. 
Zaman zaman kendi köyüne izinli ge-
lirken de heybesine sığdırabileceği ka-
dar yukarıda isimlerinden bahsettiğim 
“narenciye” meyvelerinden getirirdi 

köye. Benim de aklım dünyaya yeni 
yeni ermeye başladığı yıllardı o yıllar.

Amcamlarla birlikte belki de 17-
18 nüfus aynı hanede yaşardık. O 
getirdiği meyveler, herkese birer adet 
pay edilse yetişmeyebilirdi. Bu yüzden 
iki kişiye bir tane falan dağıtıldığını 
hatırlarım. “Cabucak bitmesin” diye 
o yarım portakalın suyunu yalardık, 
birazını da sabaha bırakırdık ki ertesi 
gün de tadına bakabilelim.

Bu örnekten yola çıkarak hayal-
lerimin gerçekleşme derecesini,  im-
kânsızlıkların nasıl da imkâna dönüşe-
bildiğini vurgulamaktır amacım. 

Çocukluğumuzda, dünyayı kendi 
köyümüzden ibaret sanırdık genellik-
le… Ancak bu farklı meyvelerin varlı-
ğından dolayı ben; portakalın, manda-
linanın, muzun ve benzeri meyvelerin 
bolca yenilebileceği, yarımşar değil 
adetlerce paylaşılabileceği başka di-
yarların varlığını da hissetmiştim o 
yaşlarda.

O diyarlara gidilebilme imkânla-
rının bulunup bulunmadığını hayal 
ederdim hep. Öyle yerlere nasıl gidile-
bileceğini, yokluk yoksulluk zincirleri-

nin nasıl kırılabileceğini 
hayal ederdim. 

O zamanlarda rad-
yolar vardı. Radyolar-
dan en çok da ‘acanslar” 
(haberler)  dinlenirdi. 
‘Acans’ların çıkacağı 
saatlerde büyüklerimiz 
evde çıt çıkartmazlardı 
bizlere.  Dedelerimiz, 
babalarımız, amcaları-
mız can kulağıyla dinler-
lerdi radyodan gelen sesi.  “Acans”-
lardan arta kalan zamanlarda “Yurttan 
Sesler Korosundan Türküler” çalardı. 
Çok severdim ben o türküleri. 

Zaman zaman “dinleyici istekleri” 
okunurdu. İzmir’den, İstanbul’dan, 
Ankara’dan, Bursa’dan TRT Rad-
yosuna mektupla türkü isteklerinde 
bulunanların isimleri okunur ve ben 
imrenirdim onlara. “Ah ben de istek-
te bulunabilsem de radyodan ismim 
okunsa ve istemiş olduğum,  Yıldıray 
Çınar’dan “Sabah İle Sabah İle, Kahve 

de gelir Tabak ile” türkü-
sünü çalarken benim de 
ismim okunsa ve herkes 
duysa ismimi” şeklinde 
hayaller kurardım.

Bu hayaller benim 
için; nasıl ki “göğe direk 
dikilmez, nasıl ki yıldızlar 
gökyüzünden toplana-
maz, nasıl ki sıradağlar 
ardında saraylar kurup, 
bahçesinde güller derile-

mez” işte o derece gerçekleşmesi zor 
hayallerdi.  

Mesela, TRT’de spiker olmak is-
terdim o zamanlar. Radyoda her gece 
“Arkası Yarın” romanını okuyan o 
adam olmak isterdim, Yıldırım Önal 
olmak isterdim.

“Ah ben de romanlar, hikâyeler 
yazsam” diye hayal ederdim bir de. 
“Bir Şiir kitabı yazabilir miyim ki?” 
şeklinde hayal kurmaya cesaret dahi 
edemezdim. Zira bu hayalleri çok 
fazla abarttığım hissine kapılır, kendi 

kendime utanırdım. Meğerse hayal-
ler, geleceğin bir planlaması imiş.  
Çok hayal eder ve bu yolda da çaba 
sarf edersen gerçek oluyormuş me-
ğerse...

Şimdi ilk şiir kitabım çıkmak üze-
re. Şu an için başka cümleler kurmaya 
mecalim yok bu konuda. Yoksa sesi-
mi salar, avazımca ağlayabilirim.

Bu yüzden, ilk şiir kitabımdaki bir 
şiirimi paylaşmakla yetineyim şimdi-
lik…
---0---

Umut Benim Ekmeğim
Damarımda kandır o, onsuz nasıl 
yaşarım?
Umudumu kırma da, al götür ne 
istersen. 
Hayat denen bu yükü hayalimle taşırım
Umudumu kırma da al götür ne istersen

Çok uzak diyarlarda saraylar kuruyorum.
Dağlar perdelese de ben yine 
görüyorum.
Bahçesinde rengârenk gülleri 
deriyordum
Umudumu kırma da al götür ne istersen.

“Göğe direk dikilmez”, ister isem 
dikerim.
Yıldızları yerinden birer birer sökerim,
Yeryüzüne indirip gönüllere ekerim
Umudumu kırma da al götür ne istersen.

Uçuyorum semada kanatlanmış, kuş 
gibi,
İster gerçek olmasın, ister olsun düş gibi.
Karabasan gibisin eskilerde kış gibi
Umudumu kırma da al götür ne istersen.

Ne bedel ödüyorum ne de yalvar 
yakarım,
Zaman mekân fark etmez, bulutlara 
çıkarım.  
Canım ister baharda yağmur olur akarım
Umudumu kırma da al götür ne istersen.

Umut benim ekmeğim, var mı sana 
zararım?
İster attır zindana budur benim kararım.
Bazen tükeniverir, fazlasını ararım
Umudumu kırma da, al götür ne 
istersen.
03/2011/Konya

UMUT BENİM EKMEĞİM

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Beyşehir Belediyesi’nin Mart ayı 
olağan toplantısında Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, 5 yıllık hizmet 
döneminde ilçeye hizmet eden mec-
lis üyelerine plaket takdim etti. Top-
lantıya başkanlık eden Belediye Baş-
kanı Murat Özaltun, 5 yıllık hizmet 
döneminin sonuna yaklaştıklarını 
belirterek, meclis üyelerine ilçeye 
bugüne kadar verdiği hizmetlerden 
dolayı teşekkür etti. Başkan Özaltun, 
toplantı sonunda meclis üyelerine 
birer teşekkür plaketi verdi. 

Meclis toplantısındaki konuş-
masında, Beyşehir’de 2014 yılında 
başlayıp 2019 yılına kadar geçen 5 
yıllık sürede özellikle Büyükşehir Be-
lediyesi Yasası’nın yeni uygulandığı 
bir sistemin ilk döneminde belediye 
başkanlığı ve belediye meclis üye-
liği yapma fırsatının kendilerine ve 
meclis üyelerine verildiğini vurgu-
layan Başkan Özaltun, “Beyşehir’in 
sadece 12 merkez mahalleye sahip 
şehir merkezine değil, eski ismiyle 
18 kasabasına ve 37 köyüne de hep 
birlikte bu dönemde birçoğu ilk olan 
pek çok hizmeti kazandırdık. Geçmiş 
dönemlerde ilçe merkezimiz ile bir-
likte bu 18 kasabaya toplamda 19 
belediye başkanı hizmet ediyordu. 
Şimdi ise yeni dönemle birlikte bu 
hizmetlerin hepsini sizlerle birlikte 
hep beraber yüklendik, omuzladık. 
Geçmiş dönemlerde bu ilçeye hiz-
met eden tüm belediye başkanla-
rımıza, meclis üyelerimize de ayrı-
ca teşekkür ediyorum. Hepsinden 

Allah razı olsun. Biz yeni dönemde 
görevi devraldığımızda gerçekten iki 
türlü bir zorluk vardı. Birincisi alan 
çok geniş ve büyük, ikincisi bu ya-
sanın 2014’te uygulanabilirliği tar-
tışılıyordu. Şükürler olsun ki, 2019 
yılının Mart ayına geldiğimizde ge-
riye dönüp baktığımızda arkadaşla-
rımız gidiyorlar, ziyaret ediyorlar, o 
yıllarda beklentiler de çok yüksekti. 
Alt alta sıralandığında 15-20 kalem 
istekler oluyordu. Bugünlere geldiği-
mizde ise artık çok fazla bir istek ve 
talep olmadığını görüyoruz. Bu tabi 
kolay olmadı, çok zor meşakkatli bir 
süreci geride bıraktık. Siz değerli 
meclis üyelerimiz ve belediye çalı-
şanlarımızla birlikte bu zor görevin 
altından kalkmayı başardık. Bu ka-

dar hizmetin yerine gelmesinden 
sonra artık gönül belediyeciliği diyo-
ruz. Çünkü, artık hizmet etme nok-
tasında özellikle köyden ve beldeden 
mahalleye dönüşen yerlerimizde 
fazla bir şey kalmadığını söylüyorlar. 
Ama, tabi biz böyle düşünmüyoruz, 
hizmet bitmez, sonsuzdur. İlçemi-
zin her köşesi daha çok hizmetlere, 
daha çok projelere layıktır. İnşallah 
bundan sonra bu görevi, bayrağı 
devralacak arkadaşlarımız devam 
ettirecektir” şeklinde konuştu. 

‘MİLLET İLÇEMİZE 
KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ’ 

Başkan Özaltun, son Beyşehir 
ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı Murat Kurum’un sözünü ver-
diği millet bahçesi projesiyle ilgili 

çalışmalara da değindi. Beyşehir’de 
Vuslat Parkı gibi kıyı bandında yer 
alan ilçe olarak hep gurur duyduk-
ları çok büyük bir park alanına sa-
hip olduklarını, ancak bunun kent 
merkezindeki sahilin diğer kısmında 
da olmasını arzu ettiklerini belirten 
Özaltun, “Dönemimizde parklar ko-
nusunda Belediye olarak çok büyük 
çalışmalara imza attık. Yeşil alan ve 
park sayısını ilçemizin her köşesinde 
artırdık. Özellikle şehir merkezinde 
İçerişehir Mahallemizin göle kıyısı 
olduğu kesimde, Soğla bölgesinde 
de park ve yeşil alanlar yapmayı 
çok arzu ediyorduk. Meclisimizde 
de mera vasfında olan Soğla bölge-
sine bir park yapılması hedefimizdi. 
Burada moloz ve çöp yığınlarıyla 
pejmurde bir görünüm vardı. Ama-
cımız, burada dönüşümü sağlamak-
tı. Bakanımızın ‘Millet bahçesi yapa-
lım’ startını vermesi ile birlikte bu 
bölgeye Vuslat Parkı’ndaki benzer 
ve daha güzel, kapsamlı bir alan da 
kazandırılmış olacak. Bakanımızın 
destekleriyle birlikte bugün bu ko-
nuda meclis kararını alıp Büyükşehir 
Belediyemizle birlikte inşallah millet 
bahçesini de bakanlığımızın destek-
leriyle ilçemize kazandırmış olaca-
ğız. Bugün için 100 bin metrekarelik 
olarak düşünülen bu millet bahçesi 
inşallah ilerleyen süreçte 300 bin 
metrekarelere çıkacak bir alan hali-
ne gelecek diye de umut ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

Özel Türmak öğrencileri
ebru sergisi açtı

Sınavdaki başarı 
burs kazandıracak

Özel Türmak Okulları’nda 
eğitim alan öğrenciler Ebru Ser-
gisi açtı. Konuyla ilgili olarak Özel 
Türmak Okulları Teknoloji Ta-
sarım Öğretmeni Canan Tosun, 
“Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul ve 
Anadolu Lisesi öğrencilerimizle 
birlikte 2018-2019 Eğitim öğre-
tim yılının ilk Ebru sergisini açtık. 
Geleneksel Türk El Sanatlarının 
en önemlilerinden biri olan Ebru 
Boyama Sanatını, boyaların su 
ile dansı olarak adlandırdık. Yap-
tığımız bu çalışmalar ile çocuk-
larımıza özgüven duygusunu, 

kendilerini ifade etme bilincini 
de aşılamış olduk. Yaklaşık  130 
eserle gerçekleştirdiğimiz sergide 
amaçladığımız güzelliği paylaşmış 
olduk” dedi. Özel Türmak Okulla-
rı olarak sanata ve sanatçıya son 
derece önem verdiklerin ifade 
eden Tosun, “Her öğrenci bizim 
için özeldir anlayışıyla çıktığımız 
bu yolda öğrencilerimizi hayatın 
her yönüyle hazırlamak istiyoruz. 
Tüm sabrıyla çalışarak, emeği 
geçen tüm öğrencilerime teşek-
kür ederim” diyerek sözlerine son 
verdi. n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulları, 
2019-2020 eğitim öğretim yılı için 
Liselere yönelik bursluluk ve giriş 
sınavını yoğun bir katılım ile 24 
Şubat 2019 tarihinde gerçekleştir-
mişti. Okul yönetimi şimdi ise 17 
Mart 2019 Pazar günü ortaokul 
5.6.7 ve 8 sınıf öğrencilerinin ka-
tılacağı Nesibe Aydın Konya Okul-
ları (Ortaokul) Bursluluk ve giriş 
sınavını okul Kampüsünde ger-
çekleştirecek. Sınavda öğrencilere 
70 soru sorulacak. Sınav süresi ise 
100 dakika olarak belirlendi.

Bursluluk ve giriş sınavları 
hakkında bilgi aktaran Nesibe Ay-
dın Konya Okulları Yönetim Ku-
rulu üyesi Can Ünal “ 2019-2020 
eğitim-öğretim yılı için planlanan 
bursluluk ve giriş sınavını bu yıl 

iki ayrı kategoride gerçekleştiriyo-
ruz.. İlk sınavımız 24 Şubat 2019 
Pazar günü Lise 9.10.11. ve 12. 
Sınıf öğrencilerinin katılımıyla okul 
Kampüsünde yoğun bir katılım 
ile gerçekleştirdik. Şimdi ise ikinci 
bursluluk sınavını ortaokul 5.6.7. 
ve 8. Sınıf öğrencilerinin katılımıy-
la 17 Mart 2019 Pazar günü Nesibe 
Aydın Konya Okulları Kampüsün-
de gerçekleştirileceğiz. Ortaokul 
öğrencilerine yönelik yapacağımız 
Bursluluk (ortaokul) sınavımıza 
tüm özel ve devlet okullarında 
eğitim-öğretim gören öğrencileri 
katılabilecektir. Sınav başvuruları 
www.nesibeaydin.k.12.tr adresin-
den online olarak yapılmaktadır” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, teknolojinin denetimsiz ve aşırı kullanımının çocuklar üzerinde ciddi zararlar 
oluşturmasını engellemek amacıyla ‘Ekranla Oynama, Akranla Oyna’ ismiyle bir projeyi hayata geçirecek

Çocukları ekranla değil
akranla oynatacaklar!

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
denetimsiz ve aşırı teknoloji kulla-
nımı dolayısıyla, özellikle gelişim 
çağındaki çocuklarda telafisi imkân-
sız hasarların meydana gelmemesi 
adına önemli bir projeyi hayata ge-
çirecek. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Ço-
cuklarımızın cep telefonu ve oyun 
konsollarına bağımlı hale gelmeme-
si için geçmişten gelen oyunlarımızı 
çocuklarımıza hatırlatacağız. Ekran-
la Oynama, Akranla Oyna projemiz 
ile çocuklarımızın bu oyunları oy-
nayarak takım ruhunun ve mahalle 
arkadaşlığı kavramının gelişmesini 
amaçlıyoruz” dedi. 
TÜM ÇABA BİLİNÇLİ NESİLLER İÇİN 

Aile fertlerinin birlikteyken soh-

bet etmesi, kitap okuması, medya 
okuryazarlığına yönelmesi için tek-
noloji bağımlığı ile mücadele ede-
ceklerini ifade eden Başkan Altay, 
bu konuda geleneksel oyunların 
oynanması için okul bahçelerinde 
sokak oyunları ile ilgili düzenleme 
yapacaklarını, uyarıcı tanıtım filmle-
ri ve muhtelif etkinlikler gerçekleş-
tireceklerini kaydetti. Başkan Altay, 
“Her ebeveynin çocuklarının istik-
bali için kaygı duyması normaldir. 
Teknolojinin bu denli çocuklarımız 
ve gençlerimiz üzerinde etki oluş-
turması, ekran başında bu kadar 
çok vakit geçirmesi toplumumu-
zun kanayan bir yarası. Farkındalık 
oluşturarak, kolektif bir çabayla ço-
cuklarımızı daha sağlıklı, bilinçli ve 

topluma faydalı bireyler olarak ye-
tiştireceğiz inşallah” diye konuştu. 

ÇOCUKLARA KAPALI 
ÇOCUK OYUN ALANI MÜJDESİ 
Özellikle kış mevsiminde ço-

cukların gönül rahatlığı ile oyna-
yabileceği, oynarken kendini geliş-
tirebileceği 12 ay hizmet verecek 
Kapalı Çocuk Oyun Alanı yapacak-

larının müjdesini de veren Başkan 
Altay, “Çocuklarımızın eğlenerek 
öğrendikleri etkinlikler düzenle-
yeceğiz. Her yıl düzenlenen çocuk 
şenliğimizi festival kalitesine yük-
selteceğiz. İçeriği hem eğitici hem 
öğretici hem de eğlendirici olacak” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Özaltun’dan meclis üyelerine teşekkür plaketi
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Başkan Gün, meclis üyeleriyle vedalaştı
2014-2019 belediye hizmet 

döneminin son meclis toplantısın-
da konuşan Bozkır Belediye Baş-
kanı İbrahim Gün, “kıyıda köşede 
kalmış ilçemizi bu 5 sene içerisinde 
gün yüzüne çıkardık, ilçemizi şehir 
görünümüne kavuşturduk” dedi. 

2014-2019 belediye hizmet 
dönemini çok başarılı geçirdiklerini 
ifade eden Bozkır Belediye Başkanı 
İbrahim Gün, bu dönemin ilçenin 
iktidar partisiyle birlikte kalkınma-
ya başladığı ve milyonluk yatırımla-
rın ilçeye kazandırıldığı bir dönem 
olarak uzun yıllar hatırlanacağına 
vurgu yaparak konuşmalarında 
şu ifadelere yer verdi, “bugün son 
meclis toplantımızda, her zaman 
yanımızda olan, hiçbir zaman des-
teklerini esirgemeyen, her koşulda 

Bozkır’ımız için, Bozkırlımız için 
çalışan meclis üyelerimizle birlikte-
yiz. 5 sene önce ilk meclis toplan-
tımızda olduğu gibi bugün de ilk 

günkü gibi birlikteyiz, beraberiz. 
Bu meclisi çok başarılı bir meclis 
olarak görüyorum. Çünkü birlikte 
çok büyük işlere, hizmetlere imza 

attık, vesile olduk. 5 sene önceki 
ilçemizin görüntüsüyle şimdiki gö-
rüntüsü arasında yadsınamayacak 
kadar çok fark var. Bu sebepten do-

layı da bu dönem, Bozkır’ımızın ta-
rihinde ayrı bir yere sahip olacağına 
inanıyorum. Bu dönemin Bozkırlı 
hemşehrilerimizin gönlünde uzun 
yıllar hatırlanacak. Bu dönemin 
hizmet yönünden başarılı olma-
sında lokomotif rol üstlenen, birlik 
ve beraberlik içerisinde desteğini 
hiçbir zaman eksik etmeyen tüm 
meclis üyelerimize teşekkür ediyor, 
bundan sonraki yaşamınızda başa-
rılar ve esenlikler diliyorum” diye 
konuştu. 

2014-2019 belediye hizmet 
döneminde Bozkır Belediye Meclisi 
olarak 625 meclis kararı aldıkları-
nı ve bunların sadece 1 tanesinin 
oy çokluğuyla karara bağlandığını 
vurgulayan Başkan Gün, “5 sene 
içerisinde belediye meclisi olarak 

ilçemiz için önemli kararlara imza 
attık ve uyguladık. Bu kararlarımı-
zın 624 tanesini oy birliğiyle karara 
bağladık. Sadece ve sadece 1 mec-
lis kararımızı oy çokluğuyla karara 
bağladık. Bu anlamda Bozkır Bele-
diye Meclisi olarak başarılı bir dö-
nem geçirdiğimize ve doğru işlere 
imza attığımıza inanıyorum. İlçe-
miz için, Bozkırlı hemşehrilerimiz 
için bu mecliste önemli görevler 
üstlenmek suretiyle azimle ve gay-
retle çalışan tüm meclis üyelerimi-
ze tekrardan teşekkür ediyorum. 
Benim bir hakkım varsa helal ol-
sun. Sizlerin haklarını helal etmesi-
ni temenni ediyorum” diye konuş-
tu ve Başkan Gün tek tek meclis 
üyeleriyle helalleşerek vedalaştı. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli; Akademik Kaliteyi İyi-
leştirme Projesi (AKİP) bünyesinde 
“Karatay’da Okuyorum Yazıyorum” 
projesi kapsamında Aziziye Kültür 
Merkezinde düzenlenen kitap oku-
ma etkinliğine katılarak öğrencilere 
destek verdi.  Karatay Kaymakam-
lığı, Karatay Belediyesi ve Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından imzalanan AKİP protokolü 
ile öğrencilere okuma alışkanlığı 
kazandırmak ve onları kitap oku-
maya teşvik etmek için Milli Eğitim 
Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 
kitaplar Karatay Belediyesi tarafın-
dan temin edilerek İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğüne teslim edildi. Bu 
kitaplarla 3. ve 4. Sınıf öğrencileri 
arasında düzenlenen okuma ya-
rışmaları ile dereceye giren öğren-
cilere madalyaları verildi. Aziziye 
Kültür Merkezinde gerçekleştirilen 
Kitap Okuma Programı ve Madalya 
Törenine Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; Karatay İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ömer Büyükma-
nav, okul idarecileri, öğretmenler, 
veliler ve öğrenciler katıldı. 

‘KARATAY’DAN TÜM 
DÜNYAYA SORUMLUYUZ’

Projeyi velilere ve Konya’ya yay-

mak istediklerini anlatan; Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Bü-
yükmanav, “Amacımız çocuklarımı-
zın kitap  okuma oranını arttırmak” 
diye konuştu. 

Toplumdaki farkındalığı oluş-
turmak için kitap okumanın zamanı 
ve mekanının olmadığını kaydeden 
Büyükmanav, geçtiğimiz günlerde 
Akademik Kaliteyi İyileştirme Pro-
jesi kapsamında “Karatay’da Oku-
yorum Yazıyorum” etkinliğine ev 
sahipliği yapan Atiker Konyaspor’a 
ve Konyaspor tribününe teşekkür 
etti.

‘EĞİTİME YAPILAN HİÇBİR 
YATIRIM BOŞ DEĞİLDİR’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli,  Akademik Kaliteyi 
İyileştirme Projesi kapsamında “Ka-
ratay’da Okuyorum Yazıyorum” 

etkinliğine ev sahipliği yaptıklarını 
belirterek; “Bu projede en temel 
amacımız öğrencilerin ilgisini arttır-
maktır. Bu konuda öğrencilerimize 
sürekli destek vermeye çalışıyoruz. 
Gençlerimiz bizim geleceğimiz, onlar 
için yapılan hiçbir yatırım boş değil-
dir. En güzel geri dönüş eğitime yapı-
lan yatırımlar ile mümkündür. Eğitim 
noktasında öğrencilerimize destek 
vermeye devam edeceğiz” dedi.
BAŞKAN HANÇERLİ ÖĞRENCİLERLE 

BERABER KİTAP OKUDU
‘Kitap Okuma Etkinliğine’ ki-

tap okuyarak destek veren Başkan 
Hançerli; “İnsanın öğrenme ve ken-
dini geliştirme evresinin en önemli 
parçası kitap okumaktır. Bu neden-
le bizlerde çocuklarımızın okuması 
ve kendini geliştirmesi için gerekli 
adımları atıyoruz. İlçemizi sosyal ve 

kültürel donatılarla şekillendirirken 
de bu hususu göz önünde bulun-
duruyoruz. Öğrenci kardeşlerimize 
daha çok okumayı tavsiye ediyo-
rum.” ifadelerine yer verdi. 

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERE 
ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Konuşmaların ardından proto-
kol, veliler ve öğrenciler yarım saat 
süreyle Karatay Belediyesi tarafın-
dan temin edilen kitapları okudular. 
Ardından “Karatay’da Okuyorum 
Yazıyorum” Şubat ayı etkinliğinde 
birinci olan öğrencilere protokol ta-
rafından madalyaları hediye edildi. 
Öğrencilere okuma alışkanlığının 
yanı sıra okuduklarını yorumlayıp 
analiz yapma becerisi kazandırmayı 
hedefleyen proje önümüzdeki aylar-
da da farklı temalarla sürecek.
n HABER MERKEZİ

Daha yaşanabilir bir
Seydişehir imar edilecek

‘OSB ve bölgesel kalkınma
istihdama katkı sağlayacak’

Seydişehir Belediyesi çevre dü-
zenleme ve yeşil alan projeleriyle 
daha yaşanabilir bir hale getirme-
yi hedeflediği bölgelerde kentsel 
dönüşüm ile Seydişehir’e yatay 
mimari ve şehir estetiğine uygun 
yapılar kazandıracak.

Altyapı, üst yapı ve yeşil alan 
çalışmalarıyla adından söz ettiren 
Seydişehir Belediyesi eski yapıları 
yıkarak kent estetiği öne çıkardı. 
Nüfus artışına paralel olarak, yer-
leşim alanlarındaki yapılaşmalara 
önem verdiklerini kaydeden Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, yaşam şartlarını daha kali-
teli bir seviyeye ulaştırmak adına 
görüntü kirliliği yaratan yapıları 
ortadan kaldırarak bu alanları daha 
estetik hale getirmeye çalışıyoruz. 

Amacımız, ilçemizin her yerinde 
modern kent anlayışını hayata ge-
çirerek aslına uygun yapılar kazan-
dırmak” dedi.

Daha yaşanabilir şehirler için 
geleceği birlikte tasarlama ha-
yaliyle yola çıkacaklarını belirten 
Başkan Tutal,  Sadece mimarları 
ya da şehir plancılarını değil, şehir-
de yaşayan herkesi ortak kullanım 
alanlarının tasarım sürecine kat-
mak için çaba göstereceğiz. Fikir-
ler alacağız, istişareler yapacağız, 
toplumsal iletişimi ve etkileşimi 
artırarak kararlar vereceğiz. Kent 
yaşamında ortak dil ve ortak akıl 
oluşmasını sağlayacağız. Amacı-
mız çocuklarımıza daha yaşanı-
labilir bir gelecek sağlamak” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Organize sanayi 
bölgeleri sadece gelişmekte olan 
ülkeler için değil aynı zamanda 
gelişmiş ekonomiler açısından da 
çok önemlidir. Belirli düzen içeri-
sinde aynı sektör işletmelerinin bir 
araya geldiği gibi farklı sektörden 
işletmelerin de bir araya geldiği 
yerlerdir” dedi.

Güçlü bir sanayinin güçlü bir 
ülke ve güçlü bir şehir demek 
olduğunu kaydeden Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, “OSB’ler de daha düzenli bir 
ekonomik yapının, sanayileşme 
ve üretim sürecinin oluşturulma-
sı açısından oldukça uygun olan 
bölgelerdir. Organize Sanayi Böl-
gemizde kurulan yeni tesislerimiz, 
halkımızı istihdam ederek yeni iş 
kolları oluşturacak ve tamamlayıcı 

mesleki eğitimlerin daha düzen-
li bir biçimde yapılmasına imkân 
sağlayacaktır. MÜSİAD, Ticaret 
Odası ve KONSİAD öncülüğünde 
yatırımcı firmalar ile yaptığımız 
görüşmeler meyvelerini vermeye 
başladı. Kısa süre içinde OSB’ye 
doğalgaz hizmetini sağlayarak bü-
yük ölçekte kalkınma ve istihda-
mın önünün açılmasına öncülük 
edeceğiz. Bölgesel kalkınma olarak 
hayata geçirilen OSB, gelir sağ-
laması ile birlikte bölgedeki genç 
ve dinamik nüfusa meslek kazan-
dıracak olması açısından önemli-
dir. Aynı zamanda bölgeye büyük 
ölçekteki firmaları ve yatırımları 
kazandırmaya devam edeceğiz. 
Bölgesel kalkınmak için Belediye-
miz olarak öncülük ve danışmanlık 
yapacağız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte seçim çalışmalarına katılan AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek, bu seçimin Türkiye’nin 2023 hedeflerini gerçekleştirme seçimi olduğuna işaret etti

2023 hedeflerine
ulaştıracak seçim!

AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, Cumhur İttifakı AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca ve Karatay İlçe Teşki-
latı, esnaf ziyareti yaptı, Hacı Yusuf 
Mescit Mahallesi’nde vatandaşlarla 
buluştu.

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
31 Mart Yerel Yönetimler Seçimleri-
ne yönelik çalışmalarına ara verme-
den devam ediyor.

AK Parti Konya Milletvekili Tahir 
Akyürek, AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç, Cumhur İttifakı 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, İl Yönetim Ku-
rulu Üyesi Bilal Ukdem, Karatay İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri, gençlik 
kolları ve belediye meclis üyeleriyle 
birlikte Karatay Kombassan Ek Blok-
larındaki işyerlerini ziyaret etti.

Esnaflarla bir araya gelerek iş-
yeri sahipleri ile çalışanlarına hayırlı 
işler dileyen Milletvekili Tahir Akyü-
rek ve teşkilat mensupları; AK Parti 
Karatay Belediye Başkan Adayı Ha-

san Kılca’ya destek istedi.
Esnafın taleplerini ve sorunlarını 

da dinleyerek notlar alan AK Parti 
Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 
Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ile ilçe teşkilatı, Hacı 
Yusuf Mescit Mahallesi’ni de ziyaret 
etti ve mahalle sakinleriyle bir ara-
ya geldi. AK Parti Konya Milletvekili 
Tahir Akyürek, “Bugüne kadar şeh-
rimize yapılan tüm hizmetlerde siz 
değerli hemşehrilerimizin önemli 
payı var. Sizlerin dua ve destekleri 
olmasa bunlar yapılamazdı. Konya-
mız son 3 dönemde AK Parti Bele-
diyeciliği dönemiyle çok büyük bir 
gelişme gösterdi ve nice hizmetlerle 
şehrimiz vatandaşlarımız buluşmuş 
oldu. Karatay ilçemiz de bundan en 
çok pay alan ilçelerimizden birisi. 
Yeni dönemde de inşallah yine hep 
birlikte güzel hizmetlere imza ataca-
ğız” dedi.

Türkiye’nin son yıllarda önemli 
süreçlerden geçtiğini, amacın Tür-

kiye’nin önünü kesmek olduğuna 
dikkatleri çeken Tahir Akyürek, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke ola-
rak bu seçimi atlattığımızda 5 yıllık 
bir icraat süreci daha başlayacak 
ve Türkiyemiz arzu ettiği 2023 he-
deflerine ulaşacaktır. Bu yönüyle 
bu seçim çok önemli. Belediyeci-
lik yönünden kimse elimize su bile 
dökemez. Belediyecilik bizim mis-
yonumuzun işi. Yapılanlar belli ve 
şehrimizde neye ihtiyaç varsa etap 
etap tamamlanıyor. Yapılamayacak 
hiçbir şey de kalmayacak. Karatay 
Belediye Başkan Adayımız Hasan 
Kılca Bey de çok tecrübeli, Karatay’a 
tam uyan, hizmetlere kaldığı yerden 
daha da öteye götürecek, çıtayı daha 
yükseklere taşıyacak olan ve bölgeyi 
iyi bilen kardeşimiz. Sizlerden dua 
ve desteklerinizi bekliyoruz.”

Cumhur İttifakı AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca 
da Hacı Yusuf Mescit Mahalle sakin-
lerinden 31 Mart için destek isteye-
rek, “AK Parti Belediyeciliği ile 16 
yıldır önemli hizmetlere imza atıldı. 

Bugüne kadar Konyamıza ilçemize 
çok önemli yatırımlar yapıldı. Bun-
da önceki dönem Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız ve şu anda mil-
letvekilimiz olan Sayın Tahir Akyü-
rek’in büyük emeği var. Kendisine 
teşekkür ediyoruz. Yeni dönemde 
bizler de çıtayı daha yukarılara taşı-
ma gayretinde olacağız. Amacımız 
tüm projelerimiz ve hizmetlerimizde 
milletvekillerimiz, teşkilatımız, ma-
halle muhtarlarımız, belediye mec-
lis üyelerimiz ve elbette siz kıymetli 
hemşehrilerimizin katkısını almak. 
Hangi mahallemizin hangi sokak 
ve caddemizin neye ihtiyacı varsa 
bir bir tespit ederek yeni dönemde 
hayata geçirme hedefindeyiz” diye 
konuştu.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise, her seçimde AK 
Parti’ye ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a en güçlü desteği 
Karataylıların verdiğini belirterek 31 
Mart’ta da hemşehrilerinden güçlü 
bir destek vermelerini istedi.
n HABER MERKEZİ

Hançerli, öğrencilerle kitap okudu



Dostluk vakti!
Geçtiğimiz günlerde iki Ankaragücü taraftarının trafik kazasından hayatını kaybetmesinin ardından 

sarı lacivertli kulüp taraftarları dostluk mesajı vermişti. Konya’dan bu mesaja yanıt geldi. 
Konyaspor taraftarları yaptıkları açıklamalar ile husumetlerin bitirilmesi gerektiğini ifade etti

Konyaspor taraftar derneklerinin 
başkanları, futboldaki husumetlerin or-
tadan kaldırılmasına yönelik çabalara 
destek verdi. 

Nalçacılılar Taraftar Derneği Baş-
kanı İbrahim Apalı ve Nalçacı Gençlik 
Derneği Başkanı Ertan Soğancı, sosyal 
medya hesaplarından yaptıkları açıkla-
malarla, 2 MKE Ankaragücü taraftarının 
Antalya deplasmanı dönüşü yaşanan 
trafik kazasında yaşamını yitirmesi son-
rası başlatılan dostluk çabalarını destek-
lerini bildirdi. 

MKE Ankaragücü’nün Spor Toto Sü-
per Lig’in 24. haftasında deplasmanda 
oynadığı Antalyaspor maçı sonrası taraf-
tarları taşıyan otobüs, Afyonkarahisar’da 
kaza yapmış, kazada Mert Turgut Çakır 
(17) ile Eren Açıkgöz (19) hayatını kay-
betmiş, 23 kişi de yaralanmıştı.

İbrahim Apalı, MKE Ankaragücü ta-
raftarları Eren Açıkgöz ve Mert Turgut 
Çakır’ın trafik kazasında hayatını kay-
betmesinden duydukları üzüntüyü dile 
getirirken, “Hafta sonu yaşanan trafik 
kazasında kaybettiğimiz Ankaragüçlü 2 
taraftarımız ile ilgili duyduğumuz üzün-
tünün tarifi yok. Okuduğumuz bir çok yo-
rum, paylaşım ve haberin altında yatan 
temel amaç, taraftarlar arasındaki husu-
metin bitirilmesi, bundan sonraki süreç-
te her deplasmanda dostluk rüzgarları 
esmesi talebi ile ilgiliydi. Aynı zamanda 
Gecekondu grubu lideri Ali İmdat’ın yap-
tığı çağrıya olumlu tepki verileceği her 
grup tarafından dile getirildi.

Nalçacılılar olarak bizler de bu çağ-
rıya gururla ve tüm benliğimizle destek 
olmak istiyoruz. Bundan sonraki süreçte 
tüm taraftarlar her yerde dostça, kardeş-
çe maç izleyip, sevdasını destekleyebil-
sin diye, bizlere uzatılan zeytin dalına 
bizler de kayıtsız kalmıyoruz. Konya’ya 
gelecek olan tüm taraftar gruplarımıza 
kapımız da gönlümüz de sonuna kadar 
açık.

Eren Açıkgöz kardeşimiz gözümüzü 
açtı, Mert Turgut kardeşimiz de Mertlik 
duygumuzu bizlere tekrar hatırlattı. Siz 
gittiniz belki ama arkanızda uzun yıllar 

unutulmayacak dostlukların zeminini 
oluşturdunuz. Bizi biz yapan en önemli 
değerimizi, “bir olmamız gerektiğini” 
hatırlattınız. Allah’ım mekanınızı cennet, 
kabrinizi nur etsin.” ifadelerini kullandı. 

Ertan Soğancı ise rekabetin sadece 

tribünde yaşandığını ve tüm taraftarla-
rın kardeş olduğunu belirterek, “MKE 
Ankaragücü taraftarlarının girişimiyle 
başlayan düşmanlıkları bitirme çağrı-
sına, sonuna kadar katılıyor ve destek 
veriyoruz. Her ne sebeple olursa olsun, 

zıtlıklar olan tribün gruplarını şehrimizde 
ağırlamak ve kardeşçe karşılamak için 
elimizden gelen her şeyi yapacağımıza 
söz veriyoruz.” değerlendirmesinde bu-
lundu.   
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor yönetiminden TBF’ye ziyaret
Konyaspor Kulübü Başkan Yar-

dımcısı Abbas Kılınç ve beraberindeki 
heyet, Türkiye Basketbol Federasyonu 
(TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ma-
kamında ziyaret etti.

Kılınç, federasyona gerçekleştirdik-
leri ziyaretle ilgili, açıklamada bulundu. 

Ziyarette, Konyaspor’a geçen haf-
ta katılan basketbol takımı ve kulübün 
hayata geçirmeyi planladığı projelerle 
ilgili fikir alışverişinde bulundukları-
nı ifade eden Kılınç, “Konyaspor, son 
yıllarda bütün branşlarda gösterdiği 
atılım ve başarılı sonuçlar ile tüm dik-
katleri üzerine çekmiştir. Son olarak 
geçtiğimiz hafta Erkekler Basketbol 1. 
Ligi’nde mücadele eden Selçuklu Bas-
ketbol Takımı’nı bünyemize katarak, 
ismini değiştirip Konyaspor Basketbol 
adıyla parkelerde yerimizi aldık.” diye 
konuştu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve 
yönetim kurulu üyelerini ziyaretlerinin 
son derece sıcak ve samimi bir havada 
geçtiğini aktaran Kılınç, “Sonuç itiba-
rıyla da bizleri ziyadesiyle mutlu eden 

bir görüşme gerçekleştirdik. Konyaspor 
Kulübünün geldiği noktayı ve projele-
rimizi anlattık. Sayın Başkan’ın Kon-
yaspor ile ilgili olumlu düşüncelerini 

duymak bizleri ziyadesiyle mutlu etti.” 
ifadelerini kullandı.

Gösterilen misafirperverlikten do-
layı tüm TBF ailesine teşekkür eden Kı-

lınç, Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Mus-
tafa Aydınalp ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Uğur Öncan’ın da ziyarette yer aldığını 
belirtti.   n AA

Anadolu Selçuk’ta 
çöküş sürüyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, li-
gin 25.hafta maçında Etimesgut Belediyespor’u konuk etti. 
Ligde zor zamanlar geçiren yeşil beyazlı takım, bu maçtan 
da mağlubiyet ile ayrılarak düşme potasının içine girdi. İlk 
yarısı 0-0 biten mücadelenin ikinci yarısında konuk takım 
Etimesgut 83.dakikada Muhammet Emre Kalkan’ın golü 
1-0 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmayınca temsil-
cimiz Selçukspor, 1-0 mağlup oldu. Bu skor ile 23 puanda 
kalan Yavru Kartal, Bandırmaspor’un kazandığı haftada 
16.sırada geriledi ve düşme potasının içine girdi. Yeşil 
beyazlı takım 26.hafta maçında Manisa Büyükşehir Bele-
diyespor’a konuk olacak.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol 
Edirne yolcusu

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor, yarın 
deplasmanda Edirnespor ile oynayacağı maçın, hazırlık-
larını dün Başantrenör Cengiz Karadağ yönetiminde ger-
çekleştirdiği taktik antrenmanla birlikte tamamladı. Ligde 
Konyaspor adı ile çıktığı ilk maçta Ormanspor’u yenen 
yeşil beyazlı takımda oyuncuların moralli bir şekilde çalış-
ması dikkat çekti. Konyaspor Basketbol, yarın oynayacağı 
mücadele için bugün Edirne’ye gidecek. Karşılaşma yarın 
saat 17.00’de başlayacak. Temsilcimiz ligde 5.sırada yer 
alıyor ve Play – Off maçları öncesi sıralamada üst bölgede 
yer almanın hesaplarını yapıyor. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 25 15 7 3 54 31 23 52
2.TUZLASPOR 25 15 5 5 47 14 33 50
3.F. KARAGÜMRÜK 25 15 4 6 41 26 15 49
4.MANİSA B.Ş.B. 25 11 10 4 43 20 23 43
5.ŞANLIURFASPOR 25 11 7 7 33 29 4 40
6.ETİMESGUT BLD. 25 10 6 9 31 29 2 36
7.PENDİKSPOR 25 9 8 8 35 35 0 35
8.ZONGULDAK 25 8 9 8 26 29 -3 33
9.KAHRAMANMARAŞ 25 9 6 10 27 31 -4 33
10.SİVAS BELEDİYE 25 9 6 10 30 35 -5 33
11.BAK SPOR KULÜBÜ 25 7 10 8 27 36 -9 31
12.KIRKLARELİSPOR 25 8 6 11 35 33 2 30
13.TARSUS İDMAN Y. 25 7 9 9 31 41 -10 30
14.FETHİYESPOR 25 4 12 9 26 31 -5 24
15.BANDIRMASPOR 25 6 6 13 30 42 -12 24
16.K. A. SELÇUKSPOR 25 4 11 10 31 45 -14 23
17.DARICA G. BİRLİĞİ 25 5 6 14 21 48 -27 21
18.TOKATSPOR 25 3 10 12 20 33 -13 19

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU
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Konyalı kick boksçulardan 7 madalyaŞampiyondan Ömer Ersöz’e ziyaret

2018-2019 Öğretim Yılı Okul 
Sporları faaliyet takviminde yer alan 
Okullararası Kick Boks İl Birinciliği 
müsabakaları 01-06 Mart 2019 tarih-
leri arasında Kahramanmaraş’ta ya-
pıldı. Okullararası Gençler Kick Boks 

Türkiye Şampiyonası’nda Konya 
sporcuları 2 altın ve 5 bronz madal-
ya olmak üzere toplamda 7 madalya 
kazandı. Erkeklerde; 57 kiloda Fatih 
Koçyiğit üçüncü, 94 kiloda A. Faruk 
Hodoğlu üçüncü, 57 kiloda M. Can 

Dural üçüncü oldu. Kızlarda ise; 60 
kiloda Büşra Güneş birinci, 70 kiloda 
Şeyma İyiel birinci, 55 kiloda Cemile 
Ayhan üçüncü 70 kiloda Fatmanur 
Aydın üçüncü oldu. 
 n SPOR SERVİSİ

Antalya’da düzenlenen Görme 
Engelliler Satranç Türkiye Şam-
piyonası Minikler kategorisinde 
Türkiye Şampiyonu olan Konyalı 
sporcu Eymen İnce İl Müdürü Ömer 
Ersöz’ü ziyaret etti. Antalya’da ya-

pılan Görme Engelliler Satranç 
Türkiye Şampiyonası Minikler 
kategorisinde Türkiye Şampiyonu 
olan Mevlana Engelliler Spor Ku-
lübü sporcusu Eymen İnce, Görme 
Engelliler İl Temsilcisi Mustafa 

Kandemir, Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürü Ömer Ersöz’ü ziyaret etti. 
Sporcuyu çeşitli hediyelerle ödül-
lendirerek tebrik eden İl Müdürü 
Ömer Ersöz başarılarının devamını 
diledi.   n SPOR SERVİSİ
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Selçuklu Belediyesi, sporda yaptığı atılım ile diğer belediyelere ve kulüplere örnek olmaya devam ediyor. Birçok branşta hizmet veren 
Selçuklu Belediyespor, yaz ve kış spor okulları ile de yapılan faaliyetleri destekliyor ve spor yapan bir neslin yetişmesine katkı sağlıyor

Türkiye’nin en büyük spor 
kulüplerinden biri; Selçuklu

İlçeye kazandırdığı spor tesisleri 
ile vatandaşların sağlığı bir yaşam 
sürmesine katkıda bulunan Selçuklu 
Belediyesi, kulüpleşme adına diğer 
ilçelere örnek teşkil ediyor. Binler-
ce lisanslı sporcusu ile Türkiye’nin 
en büyük spor kulüplerinden biri 
olan Selçuklu Belediyespor, burada 
yetiştirilen sporcular ile Konya’nın 
ve Türkiye’nin uluslararası alanda 
temsil edilmesine adına önemli ça-
lışmalar yürütüyor. Selçuklu, ‘Şam-
piyonlar Aşkla Yetişir’ gibi önemli 
projeler ile birçok branşta sporcular 
yetiştiriyor.

15 BİNE YAKIN LİSANSLI SPORCU
Konya’nın en çok lisanslı spor-

cusuna sahip olan Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü 1997 yılında kuruldu. 
2009 yılından itibaren atılım içerisi-
ne giren mavi beyazlı kulüp geçti-
ğimiz yıldan itibaren tesis, sporcu, 
antrenör sayısını artırarak elde ettiği 
başarılarla ülkenin sayılı kulüpleri 
arasında yerini aldı. 2009’dan sonra 
Selçuklu Belediyesi tarafından spora 
verilen desteğin artması ile ilçe yeni 
spor salonlarına, yeni spor sahaları-
na kavuştu. 2012’de faaliyete geçen 
5 adet spor salonu, 6 adet okul spor 
salonu, 27 farklı noktada suni çim 
saha, Dumlupınar Spor Tesisleri, 
Şehit Muharrem Samur gibi birçok 
tesis kazandırıldı. Ayrıca hizmete gi-
ren yüzme havuzları ve tenis kortları 
ile şehrin spor yaşamına hareketli-
lik geldi ve 7’den 70’e herkesin her 
branşta spor yapabilmesine imkan 
sağlandı. Artan bu tesisler, spora 
verilen desteğin artması ile birkaç 
branştan oluşan kulüp faaliyetleri 
bugün 20 branşta 14.024 lisanslı 
sporcu sayısına ulaşıldı. 

7 BRANŞ 61 MADALYA
Selçuklu Belediyespor, Selçuklu 

Belediyesi’nin desteği, vatandaşla-
rın yapılan çalışmalara olan güven 
ve ilgisi ile her geçen gün daha da 
büyümeye devam ediyor. 2018 yı-
lında 7 branşta toplam 61 madalya 
kazanan Selçuklu Belediyesi Spor 
Kulübü sporcular önemli bir ba-
şarıya imza attı. Başarılı sporcular 
Cimnastik, Güreş, Judo, Kick Boks, 
Tekvando, Karate, Wushu, ve Hokey 
branşlarında 24 altın, 14 gümüş ve 
23 bronz madalyayı Selçuklu’ya ve 
Konya’ya kazandırdı.

SPOR OKULLARINDA 
BİNLERCE ÖĞRENCİYE EĞİTİM
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü 

profesyonel branşların yanı sıra alt-
yapı faaliyetlerinde de önemli adım-
lar atıyor. Bu konuda en önemli kay-
naklardan bir tanesi de spor okulları. 
Spor okullarında çalışmalar yaz ve 
kış olmaz üzere iki dönemde gerçek-

leştiriliyor. Spor okullarında eğitim 
alacak öğrencilerin faaliyet göstere-
cekleri branşlara göre yaş aralıkları 
farklılık gösteriyor. Faaliyet göste-
rilen branşların yaş aralıkları ise şu 
şekilde; Yüzme 7-14 yaş, Cimnastik 
3-6 yaş,  diğer branşlarda ise 7-15.

Spor okullarında yüzme eğitim 
faaliyetleri haftada 2 gün yapılırken 
diğer branşlarda 3 gün yapılıyor. 
Faaliyetlerine geçtiğimiz yıl başla-
nan ve Selçuklu Belediyespor ta-
rafından başarıyla organize edilen 
yüzme branşı vatandaşların en çok 
ilgi gösterdiği branşlardan bir tanesi. 
Modern tesislere sahip tecrübeli ant-
renörler eşliğinde sağlıklı ve hijyenik 
mekanlarda verilen eğitimler netice-
sinde büyük ligi gören yüzme bran-
şında, spor okulu kayıtları başladığı 
tarihte kontenjan tamamen doluyor. 

Selçuklu sınırları içerisinde ika-
met eden ve servis hizmetinden 
faydalanmak suretiyle kayıt yaptıran 
öğrenciler 35 farklı güzergâhtan ser-
vis imkânı sağlanıyor. Spor okulları 
eğitimlerine başlanılması ile toplam 
54 servisli seans ile öğrencilere hiz-

met veriliyor.  Spor okullarında yüz-
me branşının ardından basketbol, 
futbol, tekvando, tenis ve satranç 
branşları da oldukça ilgi görüyor. 
Selçuklu Belediyespor spor okulla-
rında son olarak 2018 yılında 29.266 
sporcu eğitim gördü.

SPOR OKULLARI BRANŞLARI
Selçuklu Belediyespor Kukü-

bü’nün yaz ve kış spor okullarında 
öğrencilerin faydalandığı branşlar 
şu şekilde; Yüzme, Tenis, Basketbol, 
Futbol, Voleybol, Hentbol, Jimnas-
tik, Tekvando, Wushu, Kick-Boks, 
Judo, Karate, Güreş, Satranç, Ho-
key, Masa Tenisi. 

ŞAMPİYONLAR AŞK’LA YETİŞİR 
PROJESİ HAYATA GEÇTİ

15 bine yakında lisanslı sporcusu 
bulunan Selçuklu Belediyesi, birçok 
spor tesisi, amatör branşlar, lisanslı 
sporcu sayısı ve spor okulları faali-
yetleriyle spora ve sporcuya değer 
vermeye devam ediyor. Türkiye’nin 
en önemli Amatör Spor Kulüple-
rinden birisi olan Selçuklu Beledi-
yespor’da, küçük yaşlarda spor okul-
larında sporla tanışan öğrencilerin 

gelecekte Konya’yı ve ülkemizi spor 
dallarında en iyi şekilde temsil et-
mesi için, çocukların yetenek sahibi 
oldukları branşlarda eğitim almaları 
amacıyla ‘Şampiyonlar AŞK’la Yeti-
şir’ Projesi hayata geçirildi.

Selçuklu Belediyesi Spor Okulla-
rı’nda her yıl 16 branşta 25 binden 
fazla öğrenci eğitim görüyor. Ön-
celikli olarak spor okullarına kayıt 
olan çocuklar, bilimsel yöntemlerin 
kullanıldığı 16 istasyondan oluşan 
yetenek testinden geçirerek elde 
edilen veriler sonucunda minik öğ-
rencilerin hangi branşa yeteneğinin 
olduğu ortaya çıkarılıyor. Çocukların 
öncelikli olarak boy ve kilo ölçümü 
yapılıyor ve ardından Sürat, Denge, 
Sıçrama, Görsel Reaksiyon, Esnek-
lik, Çabukluk ve Kuvvet gibi istas-
yonlarda yetenekleri test ediliyor. 

Yetenekleri keşfedilen öğrenciler 
sonrasında yeteneğine uygun branş-
lara yönlendirilerek Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü antrenörleri tarafın-
dan müsabakalar için hazırlanıyor. 
Bu projede çocukların yeteneği olan 
spor branşını yapması ve buna bağlı 
olarak da ihtiyaç duyulan yetenekli 
sporcuların yetişmesi konusunda 
önemli bir adım atılıyor.

YETENEK TESTİ 
YAPILAN İSTASYONLAR

Selçuklu Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği ‘Şampiyonlar AŞK’la Ye-
tişir’ Projesi’nde yapılan testler şu 
şekilde; 1- Pençe Kuvveti, 2- Den-
ge, 3- Çabukluk, 4- Taban Analizi, 
5- Boy, 6- Ağırlık, 7- Kulaç, 8- Karış, 
9- Ayak, 10- Durarak Öne Sıçrama, 
11- Esneklik, 12- Dikey Sıçrama, 13- 
Oturma Yüksekliği, 14- Sağlık Topu 
Fırlatma, 15- Görsel Reaksiyon, 16- 
20 Metre Sürat. n ONUR KALKAN
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Kocaman: Aydınlandım!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor 

Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Son yapılan 
antrenman öncesi bir durum değerlendirmesinde 
bulunan teknik direktör Aykut Kocaman önemli 
açıklamalarda bulundu. Fatih Terim’in geçtiğimiz 
haftalarda yaptığı “Ben federasyonu ve kurulla-
rını iyi bilirim. Ligin ayarları ile oynanıyor” açık-
lamasını hatırlatan Aykut Kocaman, “Çok ciddi 
bir açıklamaydı. Ancak yeterince konuşulmadı. 
Yine konuşulmayacak. Bu açıklama bizim gibi 
sıradan insanların durumu anlaması açısından 
aydınlatıcıydı. Yeni gelen MHK ile birlikte lige 
ayar verilmeye devam edilecek mi, edilmeye-
cek mi, onları bilemiyoruz. Bakalım ne olacak. 
Göreceğiz” dedi.

İşte Aykut Kocaman’ın açıklamalarının ta-
mamı;

POZİSYONUMUZU KAYBETMEDİK
Değerlendirme yapmayalı birkaç hafta oldu. Ne olu-

yor? Ne bitiyor? Birkaç cümle ile değerlendirmekte fayda 
var. Hem medya için, hem de taraftarlarımız için. Diğer 
tarafı ile de futbol kamuoyu için. Önce genel bir duruma 
bakmak lazım. Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yap-
tık. 2 galibiyet ile ligin dördüncü sırasına yerleştik. Antal-
yaspor’u iç sahada yendiğimiz maçtan sonra dördüncü sı-
radaydık. Ancak o günden sonra açıkçası sonuç anlamında 
istediğimiz sonuçları aldığımız söylenemez. Bütün olarak 
bakıldığı zaman, puan ortalama ve ya benzeri şeyler açı-
sından, olumlu ve ya olumsuz taraftarı ile beklentinin bir 
adım altında olduğumuzu söyleyebilirim. Pozisyonumuzu 
kaybetmedik. O gün itibari ile bakıldığında ligin ikincisi ile 
aramızda 4 puan vardı. Altındaki takımlarla puanlarımız 
birbirine yakındı. Fakat o andan itibaren 5 hafta 4 beraber-
lik bir mağlubiyet. Normal şartlarda sıralama olarak çok 
şey kaybetmemiz gerekirken, kaybetmedik. Sadece 1 sıra 
alta düştük. Ancak ikinci ve üçüncü ile puan farkımız arttı. 
Onların arkasındaki takımlar çok puan kaybetti. Bunlardan 
biri de bizdik. Ama bu bizi çok aşağılara taşımadı. 

ESAS SORUN ÜÇÜNCÜ BÖLGEDE
Bu süreçte ne oldu ona bakmak lazım. Tabi önce kendi 

tarafımızdan bakacağız. Genel olarak sıkıntılı maçlardan 
sonra benim davranış tarzım ‘Ne oldu, ne yaptık, benim 
burada hatam, kusurum neydi’ şeklinde olur. Oyun olarak 
çok şikayetim yok. 5 maçın üçünü içerde oynadık. Özellik-
le evimizde oynadığımız maçlarda (Yeni Malatya, Kayseri, 
Göztepe) iç saha avantajı ile beraber oyunun büyük bölü-
münü üçüncü bölgede oynama şansına sahip olduk. An-
cak ceza sahası içinde ve çevresinde, kale yakınlarında, 

çok güçlü ve etkili değildik. İlk yarıdaki ilk geldiğimiz 
dönemin aksine oyunumuzu bir şekilde rakiplerimize 

kabul ettirmeyi başarıyorduk, ancak kaleye topu 
sokma konusunda sıkıntılarımız oldu. Birden fazla 

gol atamadığımız maçlardı bunlar. Esas sıkıntı 
oyundan daha çok ceza sahası çevresinde, 
özellikle üçüncü bölgedeki problemler olduğu 
görünüyordu maçtan sonra yaptığımız ana-
lizlerde. Özellikle Malatya maçında Ömer 
Ali’nin sakatlanmasından sonra, Adis’in 
ceza alması, arkasından Yatabare’nin 
tam oynayacağı zaman olmaması, 
üçüncü bölgede topu tutacak ve ka-
leye sokacak oyuncunun kalmaması 
gol sayısını ve puan ortalamasını 
düşürdü. İşin teknik tarafındaki ge-
nel tablo bu. Bununla birlikte maç 
ortalamasına göre olağan sayıla-
bilecek savunma hataları, siz skor 
üretemeyince belirleyici olmaya 
başladı. Daha fazla göze batmaya 
başladı. Tabi taraftarın ve kamuo-
yunun çok savunma hatası yapılıyor 
gibi düşünmesi normal. Aslında 

hatalarımız normaldi. Normal bir 
maçta olabilecek seviyedeydi. Fakat 
bunların skor anlamında karşılığını 
veremeyince daha fazla öne çıkması 
normaldi. 

HER ŞEYİN FARKINDAYIZ
İkinci bölümü ne oluyor? Ligde 10 

maç kaldı. Şuan itibari ile 35 puandayız. 
Bizi üçüncülük ile altıncı sıra arasındaki 

pozisyona 50 puan ve biraz daha üstü ile 
ulaşılabilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla 
en az 15-16 puana ihtiyacımız var. Bir ta-

raftan takımın bu yarışta olması, diğer taraftan gelecek 
sezonun planlaması, Konyaspor’un değerler silsilesinin 
oluşturulması, takımın yaş ortalamasının yüksek olması, 
oynayan grubun yaş ortalamasının yüksek olması, hem 
oyuncuların performanslarını artırmaya çalışırken, diğer 
yönüyle gelecek sezon ne olur diye düşünme hali ve bü-
tün bunları buradaki özneleri kamuoyunda yıpratmadan 
yapma çabası… Hepsini bir araya getirdiğimizde hepsini 
birlikte yapmaya çalışmak bazı şeyleri eksik bırakıyor. Bu 
5 haftalık süreçte biraz da bunların sıkıntısını çektiğimizi 
söyleyebiliriz. Hem oyunu hem de bununla beraber gele-
cek sonuçları pekiştirmesi için yaşanması gereken şeyler 
bunlar. Bunların farkında olmadığımızı düşündüğünü san-
mıyorum Konyasporluların. Bunların hepsinin farkındayız. 
Bir şeyleri adım adım inşa etmek taraftarın çok sevdiği bir 
şey olamasa da, bu işin zorunlu tarafı. Özellikle de benim 
yapımdaki insanlar için. 

FATİH TERİM’İN SÖZLERİ AYDINLATICIYDI
Hem oyun ile ilgili hem de durum ile ilgili birkaç şey 

söyledikten sonra bir de ‘yapabilir miyiz’i söylemek lazım. 
Açıkçası yapabilirlik ile ilgili tarafında kuşkum yok. Saha 
içinden bir şeyleri başarma ihtimalimiz yüksek. Bu konuda 
benim bir kuşkum yok. Saha içindeki durum ile ilgili bir 
kuşkum olursa bunu dillendirebilirim. Ancak işin öteki ta-
rafın ile ilgili aydınlanmayı geçtiğimiz dönemde yaşadım. 
Ben olaylara dışarıdan bakarak bir takım şeylerle ilgili 
yorumlar yapabiliyorum. Bazı insanlar gibi bir takım bilgi-
lere içerden sahip olan bir insan değilim. Bunlara tenez-
zül eden biri de değilim. Ülkedeki en yetkin (Yetkinliğini 
de söylemek lazım hakikaten) ve aynı zamanda da etkin 
futbol direktörümüzün o günkü söylediği sözlerden sonra 
aydınlandım açıkçası. Çünkü bazı şeyleri çok iyi bildiğini 
ve lige ayar verildiğini söylemişti. Gerçekten çok ciddi bir 
açıklamaydı bu. Pek üstünde durulmadı. Hala da durulmu-
yor. Gene de durulmayacaktır büyük ihtimalle. En azından 
bizim gibi olaylara olgular üzerinden bakmaya çalışan 
daha sıradan insanlar için çok aydınlatıcıydı. Önümüzdeki 
dönemde nereye doğru gideceğimizi, biz futbol takımı ola-
rak bazı şeyleri daha doğru yaparak, sakatlarımızın da iyi-
leşmesi ile puan ortalamasının üzerine çıkarak belirleye-
biliriz. Tabi yeni gelen MHK ile birlikte lige ayar verilmeye 
devam edilecek mi, edilmeyecek mi, onları bilemiyoruz. 
Bakalım ne olacak. Göreceğiz.

DİRENÇLİ BİR TAKIMIZ
Beşiktaş maçı yön gösterici maçlardan biri olarak 

görünüyor. 5 hafta 4 beraberlik 1 mağlubiyet oldu. Bunu 
çevirmek istiyoruz. Tabi bu tabloyu tersine çevirmek 
için Beşiktaş maçı kolay bir hedef mi? Tabi ki değil. 
Onlar da bir takım sorunlar yaşıyorlar. Bütün olarak pek 
formda oldukları söylenemez. Büyük takımlar için bu tür 
sorunlar süreci olumsuz bir tarafa götürecek başlangıç 
olabileceği gibi son derece tersi bir durum da yaratabi-
liyor. Son derece tehlikeli rakipler. Son derece derinliği 
olan köklü kulüpler. Dolayısıyla bizim sorunları bitirme-
miz için çok ideal bir ortam değil. Ama öbür taraftan 
aynı durum Beşiktaş için de geçerli. Her halükarda son 
derece dirençli ve kuvvetli bir takımız. :unca olumsuzluk 
arasında ufak da olsa olumlu bir şey söylemek gerekir-
se kolay mağlup olan bir takım değiliz. En azından bu 
derinliği kazandırdık takımımıza. İnşallah bu devam 
eder. Çünkü bunu devam ettirmek kolay değil. Takım-
lar çok yakın birbirine. Esas hedefimiz bu kazanamama 
serisini bitirmek olacak. Tabi buna Beşiktaş ne kadar 
izin verecek bilmiyoruz. Çalışıp, çabalayacağız. Futbo-
lun doğrularını yapmak ve pekiştirmek için çalışmaya 
devam edeceğiz.  
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Fatih Terim’in geçtiğimiz haftalarda yaptığı, “Ben federasyonu ve 
kurullarını herkesten daha iyi bilirim. Ligin ayarları ile oynanıyor” açıklamasını hatırlatarak, “Çok ciddi bir açıklamaydı. 

Konuşulmadı. Yine konuşulmayacak. Ancak bizim gibi sıradan insanlar için durumu anlamada aydınlatıcıydı” dedi

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında 10 
Mart Pazar günü Atiker Konyaspor’u ağırlayacak 
Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.  Siyah-beyazlı ku-
lübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.  

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde ya-
pılan antrenman, takım halinde ısınma ve istasyon 

koşularıyla başladı. Antrenmanda pas, dar alanda 
oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik prog-
ram uygulandı. 

İdman yarı sahada yapılan turnuva maçları ve 
şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar bugün yapacağı antrenmanla 
hazırlıklarına devam edecek.
n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 24 16 6 2 38 11 27 54
2.GALATASARAY 24 13 7 4 47 25 22 46
3.BEŞİKTAŞ 24 11 8 5 47 32 15 41
4.TRABZONSPOR 24 10 7 7 42 35 7 37
5.ATİKER KONYASPOR 24 8 11 5 30 25 5 35
6.EY MALATYASPOR 24 9 7 8 34 30 4 34
7.İM KAYSERİSPOR 24 8 8 8 23 30 -7 32
8.ANTALYASPOR 24 9 5 10 26 36 -10 32
9.DG SİVASSPOR 24 8 7 9 35 37 -2 31
10.A. ALANYASPOR 24 9 4 11 26 29 -3 31
11.KASIMPAŞA 24 9 3 12 41 46 -5 30
12.ANKARAGÜCÜ 24 9 3 12 26 38 -12 30
13.Ç. RİZESPOR 24 6 10 8 32 33 -1 28
14.FENERBAHÇE 24 6 10 8 29 34 -5 28
15.BURSASPOR 24 5 12 7 22 28 -6 27
16.GÖZTEPE 24 8 2 14 26 33 -7 26
17.BB ERZURUMSPOR 24 4 10 10 25 32 -7 22
18.AKHİSARSPOR 24 5 6 13 24 39 -15 21

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS
Beşiktaş, temsilcimiz 

Konyaspor’a hazırlanıyor

Oyunculara dikey sıçrama testi uygulandı
Atiker Konyaspor’da, 

Atletik Performans Antrenörü 
Alper Aşçı’nın gözetiminde 
Fizyoterapistler Ahmet Bayrak 
ve Salih Kırışka yönetiminde 
Dikey Sıçrama Testi uygulandı.

Oyuncuların sportif yara-
lanma risklerini ve performans 
düzeylerini belirlemek amacı 
ile uygulanan test sonuçlarına 
göre uygun tedavi ve  egzersiz 
programlarının belirleneceği 
açıklandı.

Spor Toto Süper Lig’de 25.hafta maçında deplas-
manda Beşiktaş ile karşılaşacak Atiker Konyaspor, 

hazırlıklarına dün akşam saatlerinde Kayacık Tesisle-
ri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antre-
nörler yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda iki 
grup halinde yapılan CORE ısınma ve kuvvet çalışması 

ile başladı. Tedavilerine devam edilen Adis Jahovic 
ve Mustapha Yatabare takımdan ayrı çalışırken, Paolo 

Hurtado, Fallou Diagne ve Jens Jonsson takımla çalıştı.
4’e 1 ile devam eden antrenman savunma-hücum 

organizasyon ve şut çalışmasının ardından yapılan çift 
kale maç ile sona erdi. n SPOR SERVİSİ
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