
Siyer-i Nebi ile örnek nesil yetişiyorSelçuklu için fırsat dönemindeyiz
Anadolu Gençlik Derneği’nin (AGD) 
geleneksel hale getirdiği ve ülke 
çapında düzenlenen Siyer-i Nebi Yarış-
ması için ortaokul düzeyi sınavı  Tüm 
Türkiye’de olduğu gibi Konya’da da  20 
Nisan 2019 Cumartesi saat 11.00’de 
gerçekleşecek. Yapılacak olan sınav 
ile ilgili bilgi veren Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, ödüllü bilgi yarışma-
sıyla öğrencilerin Peygamber Efendi-
miz’i daha iyi tanıdıklarını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Yenigün Gazetesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, gazetenin birim yönetici-
leriyle birlikte Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya 
hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du. Arslan Başkan Pekyatırma-
cı’ya yeni dönem çalışmalarında 
başarılar diledi. Önemli projele-
rinin olduğunu belirten Başkan 
Pekyatırmacı da,” Selçuklu için 
fırsat dönemi” vurgusu yaptı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu’daki muhtarlarla biraraya gelen Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bizim Selçuklu Belediyesi ola-
rak muhtarlarımıza kapımız hep açık” diyerek Selçuklu’nun 
örnek ilçe olmayı sürdüreceğini vurguladı. n SAYFA 12’DE

‘Birlikte yöneteceğiz’‘Örnek ilçe olacağız’

Meram İlçesi’ndeki mahalle muhtarları Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş’a hayırlı olsun ziyaretinde 

bulundu. Başkan Kavuş, yol haritalarını muhtarlarla birlikte 
belirleyeceklerini söyledi. n SAYFA 5’TE

03 ‘Daha dinamik ve 
kucaklayıcı olacağız’ 04 Mart ayında 2 bin 

369 konut satıldı 07 Gizli kalmış bir 
doğa harikası

VATANDAŞI KUCAKLA, 
KAPIN AÇIK OLSUN

KARATAY ÇİFTÇİSİNİN
HER ZAMAN YANINDAYIZ

Keçeciler’in Altay’a öğüdünü yazdı

Başkan Hasan Kılca:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’la olan görüşmesini köşesine taşıyan Sabah 
Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Başkan Altay’ın Kon-
ya’nın yetiştirdiği siyasetçilerden Mehmet Keçeci-
ler’e yaptığı ziyaretin ayrıntılarını paylaştı. Donat, 
Keçeciler’in Başkan Altay’a “İmar planı ile fazla oy-
nama,  Vatandaşı kucakla, Kapın açık olsun, Kon-
ya’ya hizmet etmek herkese nasip olmaz, bunu hiç 
unutma” dediğini yazdı.

Ovakavağı Mahallesi’nde yapılan Şükür Duası et-
kinliğine katılan Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, belediye olarak her zaman çiftçilerin yanında 
olacaklarını belirterek, belediye bünyesinde kuru-
lan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün çiftçiyle 
doğrudan etkileşim kuracağını ifade etti.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Hemşirelik 
kutsal meslek

Başarının 
sınırı yok!

KTÜN’e Sürekli 
Eğitim Merkezi

Laleler ziyaretçi 
akınına uğruyor

8 yıldan bu yana hemşirelik 
mesleği yaptığını ifade eden 
Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Bölümü Servis sorumlusu Hasi-
be Okutan, hemşireliğin kutsal 
bir meslek olduğuna dikkat 
çekti. n SAYFA 4’TE

Konya’nın ilk “Anne Dostu Has-
tanesi” seçilen Dr. Ali Kemal 
Belviranlı Kadın Doğum ve 
Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 
belgesini aldı. İl Sağlık Müdürü 
Prof. Dr. Mehmet Koç, güzel 
bir başarıya imza atıldığını be-
lirterek “Başarının sınırı yoktur” 
dedi. n SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nce restore edilen  Gazi 
Mustafa Kemal İlkokulu Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörlük 
hizmet binası oldu. Rektörlük 
ek hizmet binası,  rektörlük 
hizmetlerin yanında Konya 
Teknik Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi olarak hizmet 
verecek.  n SAYFA 3’TE

Konya’da bir 
firmaya ait 500 
dekarlık lale 
tarlası, ziyaretçi 
akına uğruyor. 
Yerli ve yabancı 
turistlerin turlarla 
gelip ziyaret 
ettiği tarlada üretilen 10 renk, 
100 çeşit lale, hem yurt içine 
hem de Avrupa ve Ortadoğu 
ülkelerine satılıyor.  n SAYFA 7’DE

30 bin lirayı
gözden çıkarın!

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün yapacak çiftlerde tatlı telaş başladı. Düğün yapacak 
çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik, damatlık ve geline 
takılacak altın gibi ana kalemler için en az 30 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor

HAREKETLİLİK ARTTI
Düğün sezonunun başlamasıyla tatlı bir telaş içine giren evlenme 
hazırlığındaki çiftler, gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şeke-
rine, düğün salonundan ikramlara kadar hazırlıklara odaklandı. Ya-
şanan hareketlilik düğünlerin vazgeçilmezi olan bazı ana kalem ürün 
sektörlerinde de hareketliliği artırdı.  Yaşanan hareketlilik esnafın 
yüzünü az da olsa güldürürken esnaflar Ramazan’dan sonra işlerin 
daha da hızlanacağını ümit ediyor.

ANA KALEME 30 BİN TL!
Düğün yapacak çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah 
şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalemler için en az 13 bin lirayı 
gözden çıkarmaları gerekiyor. Bu giderlere geline takılacak altın da 
eklenirse ortalama bir düğünün maliyeti 30 bin TL’yi buluyor. Beyaz 
eşya, oturma gurubu gibi temel ürünler de eklenirse bir düğünün 
maliyeti 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. Söz konusu rakamlar, tercihlere 
göre artış gösterebiliyor.  n HABERİ SAYFA 2’DE
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Pekyatırmacı: Selçuklu için fırsat dönemindeyiz
Konya Yenigün Gazetesi Yö-

netim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, gazetenin Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abullah Akif Solak, 
Yazı İşleri Müdürü Rasim Atalay, 
10’LAR Dergisi Genel Koordina-
törü Fahri Altınok, Reklam Koor-
dinatörü İbrahim Büyükharbut ve 
Halkla İlişkiler Sorumlusu Harun 
Yılmaz ile birlikte Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı 
ziyaret etti. 

31 Mart seçimleriyle başlayan 
yeni dönemin hem Konya, hem 
de Selçuklu için hayırlı olmasını 
dileyen Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Konya ve Selçuklu özelin-
de trafik, çevre, 3. Ana Jet Üssü 
kaynaklı gürültü, ağır sanayi tesis-
lerinin şehir merkezinin dışına ta-
şınması, şehirleşmede yatay yapı-
laşmaya dönük önerilerini sıraladı. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’nın birikimiyle şeh-
rin ve Selçuklu’nun sorunlarına 
eğileceğine inandığını dile getiren 
Mustafa Arslan, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya 
yeni dönemde yapacağı çalışma-

larda başarılar diledi. 
Ziyaretlerinden ötürü Yenigün 

Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan nezdinde Konya 
Yenigün Gazetesi ekibine şük-
ranlarını sunan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, 
“Biz bu dönem şehircilik anlamın-
da 3 ana temel üzerinde duruyo-
ruz. Altyapı ilk sırada yer alıyor. 
Artık altyapıyla ilgili bir eksiğimi-
zin kalmaması lazım. Şehirdeki 
kazı çalışmalarını tamamen bitir-
memiz gerekiyor. Ona göre plan 
ve program yapıyoruz. İkinci konu 
ulaşım. Toplu ulaşımda metronun 

burada hayata geçmesi ve kulla-
nılabilir şekilde düzenlemelerin 
yapılması gerekiyor. Yine çevreyo-
lu da öncelikli işlerden bir tanesi. 
Ancak bu sayede ağır kara taşıtları 
şehir dışından taşınacaktır. Önemli 
bir unsur da sizin de bahsettiğiniz 
gibi sanayi alanlarının şehrin dışı-
na taşınmasıyla ilgili süreç. Şehre 
yük olan kısımlar şehrimizde. Bir 
değer de katmıyor. Buralarla ilgili 
uzun vadeli çalışmalar yapmalıyız. 
Bunlar bir dönemde yapılabilecek 
işler değil ama en azından bir plan 
dahilinde çözülebilecek problem-
lerdir” dedi. 

Dönüşümün sadece Selçuk-
lu’ya değil şehir geneline çok 
yönlü avantaj sağlayacağına işa-
ret eden Başkan Pekyatırmacı, 
“Merkezde sosyal donatı alanları 
ve nefes alınacak alanlarla ilgili 
sıkıntımız var. Buraları yenilerken 
yeni rant alanları oluşturmaktan 
ziyade buraları boşaltmamız gere-
kiyor. Bu sayede şehrin tarihi ve 
kültürel değerleri de gün yüzüne 
çıkacaktır. Diğer yandan şehir 
merkezindeki yoğunluk da biraz 
dışarıya çıkarılacaktır. Bu anlam-
da da önümüzde fırsatlar var. Bu 
fırsatları iyi değerlendirebilirsek 

Konya bir dönemin sonunda çok 
daha farklı bir kimliğe bürünebi-
lir. Süreklilik arz edecek bir ko-
nudur bu. Yenilenme, değişim ve 
dönüşüm sürekli hale gelecektir. 
Ama buna bir yerden başlamak 
gerekir. Örnek vermek gerekirse 
Eski Sanayi’ni taşınması uzun yıl-
lardır konuşuluyordu, nihayetinde 
somut bir adım atıldı. Önümüzde 
sanayinin taşınmasıyla ilgili bir 
süreç var. Diğer yandan Akıncı-
lar ve Esenler Mahallesi’nde de 
dönüşüme ihtiyaç duyuluyor. Bu-
rası bizim için çok önemli. Şehrin 
merkezinde ve şehre hava kirliliği 

başta olmak üzere birçok anlam-
da problem üreten bir yer. Bura-
da yapılacak bir dönüşümle elde 
edilecek büyük park alanı ve park 
alanında oluşturulacak sosyal do-
natı alanları şehrin havasını de-
ğiştirecektir. Bunlarla ilgili ciddi 
çalışmamız var. Bu işlerin yapıla-
bilmesi için de siyasi ve ekonomik 
istikrar çok önemli” ifadelerini 
kullandı. Başkan Pekyatırmacı, 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mustafa Arslan’a şehre 
ve Selçuklu’ya ilişkin önerilerin-
den ötürü teşekkür etti. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün yapacak çiftlerde tatlı telaş başladı. Düğün yapacak çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, 
nikah şekeri, gelinlik, damatlık ve geline takılacak altın gibi ana kalemler için en az 30 bin TL’yi gözden çıkarmaları gerekiyor 

Çarşıda tatlı telaş başladı
Düğün sezonunun başlamasıy-

la tatlı bir telaş içine giren evlenme 
hazırlığındaki çiftler, gelinlikten da-
matlığa, davetiyeden nikah şekerine, 
düğün salonundan ikramlara kadar 
hazırlıklara odaklandı. Yaşanan ha-
reketlilik düğünlerin vazgeçilmezi 
olan bazı ana kalem ürün sektörle-
rinde de hareketliliği artırdı.  Yaşa-
nan hareketlilik esnafın yüzünü az 
da olsa güldürürken esnaflar Rama-
zan’dan sonra işlerin daha da hızla-
nacağını ümit ediyor. Ayrıca, düğün 
yapacak çiftlerin düğün töreni, kına 
gecesi, davetiye, nikah şekeri, ge-
linlik ve damatlık gibi ana kalemler 
için en az 13 bin lirayı gözden çıkar-
maları gerekiyor. Bu giderlere geline 
takılacak altın da eklenirse ortalama 
bir düğünün maliyeti 30 bin TL’yi 
buluyor. Beyaz eşya, oturma gurubu 
gibi temel ürünler de eklenirse bir 
düğünün maliyeti 50 bin TL’ye kadar 
çıkıyor. Söz konusu tutar, düğünün 
ve kına gecesinin yapıldığı mekana, 
burada verilen ikramlara, davetiye-
ye, gelinlik ve damatlık fiyatlarına 
göre artıyor. 

‘DÜĞÜNDEN ÖNCE 
ALTIN ALANLAR KARLI’

Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşde-
mir, düğün sezonunun başladığına 
dikkat çekti. Düğün yapacak aileleri 
alışveriş telaşı sardığını belirten Kuş-
demir,  geline takılacak ortalama bir 
altın setinin 15-20 bin TL civarında 
olduğunun bilgisini verdi. Ürünlerin 
çeşidine göre bu miktarın artabil-
diğini söyleyen Kuşdemir şunları 
söyledi, “Düğün sezonu açıldı, dü-
ğün yapmak isteyenler yavaş yavaş 
geliyorlar. Altın fiyatları seçimlerden 
önce bir yükselişe geçmişti. Altın fi-
yatları seçimlerden sonra ise düşüşe 
geçti. Düğün yapacak çiftlerde yavaş 
yavaş altınlarını almaya başladılar. 
Konyamız da düğünler genellikle 
harman ile birlikte başlıyor. Kon-
ya’da güz ve yaz aylarında düğünler 
yoğun geçer.  Konya’nın bir tarım 
memleketi olması sebebi ile vatan-
daşlarımız harmanını kaldırmasının 
ardından düğünler yoğunlaşır. Buda 
altın piyasasını hareketlendirir. 

Önümüzdeki dönemlerde düğün ya-
pacak çiftlerin altınlarını şimdi alma-
larının oldukça karlı çıkacaklar. Beş 
adet bilezik ve bir set takımından 
oluşan takılar ile 20 Bin TL’ye gelin 
hanıma altınlarını takabiliyoruz. Bu 
sette 60 gram bilezik 40 gram set 
takımımız toplamda 100 gram fiya-
tı. Yine 5 adet bilezik, normal bir set 
takımımız ve bileklik ile birlikte 32 
Bin TL mal oluyor. Buda ortalama 
200 grama denk geliyor.  15-16 bin 
TL’ye de güzel bir düğün seti vere-
biliyoruz. Kısacası düğün yapacak 
olanların istedikleri set, küpe, yüzük 
gibi her bütçeye uygun altınlar var. 
Altın uzun soluklu bir yatırım. Bizler 
açılan düğün sezonunda vatandaşla-
rımızın mağdur olmaması adına al-
tınlar Sarraflardan almalarını tavsiye 
ediyoruz.”

RAMAZAN’DAN SONRA
 DAHA DA HIZLANIR

Bilgin Ortapedi Ayakkabı Çanta 
mağazası yetkilerinden İsmail Eras-
lan da düğün sezonunun yavaş yavaş 
açıldığına dikkat çekerek, gelin ve 
damadın ayakkabı-çanta maliyetiyle 
ilgili şunları söyledi, “Bizlerde düğün 
sezonumuz için hazırlarımızı aylar 
öncesinde gerçekleştirdik. Mağaza-
larımızda her bütçeye uygun ürün-
ler bulunmakta.  Mağazamıza gelen 
müşterilerimiz gelinlere düğünlerde 
giyecekleri ayakkabının yanında,  nor-
mal zamanlarda giyebilecekleri şık bir 
ayakkabı ile çanta alıyorlar. Gelinin 
ayakkabı ve çanta maliyeti 300- 500 
TL maliyete sebep oluyor. Erkeklerde 
ise damatlık ayakkabı ve kemer alıyor-
lar. Buda 200 TL ile 300 TL mal olu-
yor. Düğün yapacak çiftlerimizi Tarihi 

Konya Bedesten Çarşısına bekliyoruz. 
Ramazan’dan sonra işlerimizin daha 
da hızlanacağını düşünüyoruz.” 

GELİNLİKLER 3 BİN 
LİRADAN BAŞLIYOR

Düğünlerin vazgeçilmezi olan 
ürünlerden biri de gelinlik. Düğün-
lerin ana kalem giderlerinden olan 
gelinlik fiyatları da çeşidine ve mo-
deline göre değişiyor. Ortalama bir 
gelinlik fiyatı 3 bin liradan başlıyor. 
Bu rakam tercihlere göre artabiliyor. 
Konuyla ilgili bilgi veren Keçeciler 
Gelinlik Firma Sahiplerinden Ahmet 
Keçeci gelinin, düğünün en önemli 
teması olduğunu, yapılan tercihle-
rin birbirini tamamlaması gerekti-
ğini söyledi. Keçeciler, “Gelinler gü-
nümüzde daha sıra dışı tasarımlar 
tercih ediliyor. Modellerimiz 3 bin 
liradan başlıyor, 7 bin liraya kadar çı-

kabiliyor. Bunu tamamen gelinlerin 
istekleri belirliyor. Gelinliklerimizin 
kiralaması ise Bin 500 TL’den baş-
lıyor. 5 bin TL arasında. Nişanlıkla-
rımız ise ikibin500 TL ile 5 Bin TL 
arasında değişiyor. Nişanlıklarımızın 
kiralama ücreti ise Bin TL ile 3 Bin TL 
arasında. Fiyatlarımızda geçtiğimiz 
yıla göre yüzde 20 artış var. İşlerimi-
zin Ramazan’dan sonra hızlanacağı-
na inanıyoruz” dedi.

MAVİ VE LACİVERT TUTULUYOR 
Düğünlerde gelinler için gelinlik 

neyse, damatlar için de damatlık ayrı 
bir önem taşıyor. Birçok renkte ve 
modelde damatlığın olduğu günü-
müzde, bir damatlık takım elbise 600 
TL’den başlıyor.  Konuyu değerlendi-
ren Servet Giyim sahiplerinden Ser-
vet Örücü şunları kaydetti: “Siyahlar 
yine vazgeçilmezler arasında ama 

insanlar damatlıklarını normal gün-
lerde de kullanmak istiyorlar. Yine 
mavi ve lacivert takımlarda ağırlıklı 
olarak satışları yapıyoruz. Damatlar 
aldıkları takım elbiseleri düğün dı-
şında da giymek istiyorlar. Damatlık 
tercih ederken buna göre tercihleri-
ni yapıyorlar. Damatlıklarımız 600 
TL den başlıyor. Her bütçeye ve her 
zevke uygun damatlıklarımız mev-
cut. Yine damat setlerimiz de 200-
400 TL arasında. Sünnet çocuğu 
elbiselerimiz ise 100 TL ile 500 TL 
arasında” ifadelerini kullandı.  Ha-
vaların yavaş yavaş ısınmasıyla hız 
kazanan düğünler beyaz eşya alışve-
rişini de hareketlendirdi. Harmancık-
lı Ulusanlar Firma Sahibi Ali Ulusan 
da, “Konya’da düğün sezonu Nisan 
ayı ile başlıyor ve Kasım ayına kadar 
devam ediyor. Bizler de sektör olarak 
düğün dönemlerinde kampanya ve 
planlamalar yaparız. Tüketicilerin is-
tekleri doğrultusunda dönem dönem 
alternatif düğün paketleri oluşturu-
ruz. Bu paketlerin avantajları tüke-
ticilerin birçok model arasında kafa 
karışıklığı yaşamasını önleyip doğru 
ürünlere yönlendirmektir. Bu paket-
leri genel olarak müşterilerin aramış 
olduğu ürün özelliği ve renklere göre 
oluşturuyoruz. Sektörümüzde yaşa-
nan hareketlilik yüzümüzü güldür-
dü. İnşallah hayırlı ve bereketli bir 
sezon geçiririz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, gazete yöneticileriyle birlikte Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret etti.

Mehmet Kuşdemir

Ahmet Keçeci

Servet Örücü

Ali Ulusanİsmail Eraslan
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Teknik Üniversite’ye Sürekli Eğitim Merkezi
Konya Büyükşehir Belediyesi,  

Mevlana Kültür Vadisi Projesi kap-
samında Alaeddin Tepesi karşısında 
bulunan tarihi Gazi Mustafa Kemal 
İlkokulu’nda restorasyon çalışması 
geçtiğimiz aylarda tamamlanmıştı.  
Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında kurulan 
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 
Konya’da yapılanmasına tüm hızıyla 
devam ederken son olarak restore 
edilen tarihi Gazi Mustafa Kemal 
İlkokulu’nu Konya Teknik Üniver-
sitesi Rektörlük hizmet binası oldu. 
Rektörlük ek hizmet binası,  rek-
törlük hizmetlerin yanında Konya 
Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim 
Merkezi olarak hizmet verecek. 
Konya Teknik Üniversitesi, temeli 
1971 yılında kurulan Konya Devlet 
Mühendislik Mimarlık Akademisine 
dayanan, yaklaşık 50 yıllık birikim 

ve tecrübenin yer aldığı güçle 18 
Mayıs 2018 tarihinde kurulmuştur. 
Konya Teknik Üniversitenin kurul-
masıyla birlikte Selçuk Üniversitesi 
bünyesinde bulunan Mühendislik 
ve Mimarlık Fakülteleri ile Teknik 
Bilimler Meslek Yüksekokulu Kon-
ya Teknik Üniversitesine bağlanmış 
olup bugün; Mühendislik ve Doğa 
Bilimler Fakültesi, Tarım Bilimleri 
ve teknolojileri Fakültesi, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi, Teknik Bilim-
ler Meslek Yüksek Okulu, İşletme ve 
Yönetim Bilimleri Fakültesi, Lisan-
süstü Eğitim Enstitüsü olmak üze-
re17 bin 500 öğrencisi, yaklaşık 500 
idari ve akademik personeli; ‘bilim, 
tasarım ve teknoloji üretilmesine 
öncülük etmek” misyonuyla öğre-
tim faaliyetlerine devam etmekte. 
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Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Başkan Adayı 
Abdil Erdal, göreve gelmeleri duru-
munda projelere vakit kaybetmeden 
başlayacaklarını, meslek odalarının 
daha dinamik ve kucaklayıcı bir ya-
pıya çevireceklerini söyledi. Abdil 
Erdal, projelerinden biri olan tek bir 
şirketin muhasebesi, denetimi ve 
idaresinden sorumlu olarak çalışan 
meslektaşlarına yönelik bağımlı çalı-
şanlar çalıştayı konusunda açıklama 
yaptı. 
‘BAĞIMLI MESLEKTAŞLARIMIZ İÇİN 

ÇALIŞTAY DÜZENLEYECEĞİZ’
Meslekte Gelişim Grubunun 

Konya SMMMO Başkan Adayı olan 
ve seçim öncesi projeleriyle ön pla-
na çıkan Abdil Erdal, “Meslektaşla-
rımızın bize göstereceği teveccüh 
ve projelerimize göstereceği ilgiyle 
birlikte göreve gelirsek emek harca-
yarak hazırladığımız 40’ın üzerinde 
projeyi hemen uygulamaya koyaca-
ğız. Projelerimizden birisi de bağımlı 
çalışanlar çalıştayı. Bağımlı mali mü-
şavirler tek bir şirketin muhasebesi, 
denetimi ve idaresinden sorumlu 

olup, bağımlı çalıştıkları şirketin 
beyannamelerini imzalayabiliyor-
lar. Kısaca meslektaşlarımız istediği 
takdirde özel sektöre ait firmalarda 
da çalışabilmektedirler. Bu şekilde 
çalışan meslektaşlarım Odamızın 
kayıtlarında bağımlı mali müşavir 
olarak tanımlanmaktadır. Göreve 
gelmemiz halinde bağımlı çalışan 
meslektaşlarımızın ücret ve çalışma 
şartları bakımından gerekli bütün 

projelerimizi uygulamaya alacağız. 
Özellikle bağımlı meslektaşlarımızın 
iş piyasasındaki saygınlığını artırıcı 
bütün kararları bağımlı meslektaşla-
rımızın da katılacağı toplantıyla alıp 
uygulamaya dönüştüreceğiz” dedi. 
‘MESLEKTAŞLARIMIZA WHATSAPP 

ÜZERİNDEN ULAŞIYORUZ’
Projelerini başlıklar halinde Mes-

lekte Gelişim Grubu web sitesi olan 
www.meslektegelisim.com adresin-

de yayınladıklarını ve meslektaşlara 
proje ve çalışmalarla ilgili bilgilen-
dirmeleri Whatsapp uygulaması 
üzerinden gönderdiklerini dile geti-
ren Konya SMMMO Başkan Adayı 
Abdil Erdal, ”Mesleğimizin gelişimi 
projelerle sağlanacaktır. Odamızı 
tamamen dijital ortama dönüştür-
me çalışmaları kapsamında mes-
lektaşlarımızla Whatsapp üzerinden 
iletişim yolunu da kullanıyoruz. 
Geliştirdiğimiz özel yazılımla bir-
likte her türlü bilgi ve belgeyi anlık 
olarak meslektaşlarımıza bu prog-
ram üzerinden ulaştırıyoruz. Seçim 
çalışmalarımızda da kullandığımız 
Whatsapp’la seçim broşürümüzü 
meslektaşlarımıza ulaştırdık. Göre-
ve gelmemiz halinde Odamızda da 
kısa mesajın yanında bu programla 
da meslektaşlarımıza ulaşacağız. 
Whatsapp üzerinden mesleki ve 
Odamızla ilgili her türlü bilgi ve bel-
geyi meslektaşlarımıza ulaştıracağız. 
Ayrıca meslektaşlarımız mesleki so-
runlarını da Whatsapp hattı üzerin-
den odamıza ulaştırabilecek” şeklin-
de belirtti.
n İHA

SADAM’dan  Pekyatırmacı’ya
‘hayırlı olsun’ ziyareti

İl Milli Eğitim Müdürü’nden 
Mis Koleji’ne ziyaret

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimlerinde Selçuklu Belediye Baş-
kanlığı görevine seçilen Ahmet 
Pekyatırmacı’yı ziyaretler tüm hı-
zıyla sürüyor.

Bu kapsamda Selçuklu Aka-
demik Düşünce ve Araştırma 
Merkezi (SADAM) Başkanı Prof. 
Dr. Murat Ertekin, Kasım Küçük-
tosun, Zeliha Üzümcü ve Dr. Öğr. 
Üyesi Ali Dadan Selçuklu Bele-
diye Başkanlığına seçilen Ahmet 
Pekyatırmacı’ya ziyaret etti. Ziya-
rette konuşan SADAM Başkanı 
Prof. Dr. Murat Ertekin, “Selçuklu 
Akademik Düşünce ve Araştırma 
Merkez 2012 yılında Konya’da 
kuruldu. SADAM, toplumda insan 
kaynaklarının niteliğini arttırmak, 
akademik, sosyal ve kültürel geli-
şimlerini desteklemek ve bunun 

için gerekli olan eğitim, araştırma 
ve proje etkinliklerini geliştirme-
yi amaçlayan bir kurumdur. Sivil 
toplum anlayışının giderek yay-
gınlaştığı ülkemizde, Genç ve ni-
telikte bireylerin bugünden yarına, 
tarihinden aldığı kuvvetli bağlarla 
taşınması amaçlanmıştır. Bu dü-
şüncelerle topluma, tarihinden al-
dığı maddi ve manevi dayanakları 
hatırlatmak ve bunları geleceğe 
yaşayarak aktarmak amacıyla SA-
DAM oluşturulmuştur. Selçuklu 
Belediyesi her zaman STK’ların 
yanında.  SADAM olarak Selçuklu 
Belediyesi’nin STK her zaman ya-
nında olmasından dolayı teşekkür 
ediyoruz. Yeni döneminizde şah-
sınıza ve çalışma arkadaşlarınıza 
hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. 
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Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, Konya’nın yeni 
eğitim kurumlarından olan Mis 
Kolejini ziyaret etti. Ziyarette Mis 
Koleji Yönetim Kurulu Başkanı 
Salih Özakna, Özel Mis Anadolu 
Lisesi Müdürü Nureddin Sarıaltın 
ile idareciler ve öğretmenler hazır 
bulundu. Ziyarette konuşan Mis 
Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Sa-
lih Özkan, “Mis Grup olarak başarı 
odaklı anlayışımızı eğitim sektörü-
ne taşımak amacıyla MİS Koleji’ni 
kurduk. Çocuklarımız bizim en bü-
yük yatırımımız düşüncesiyle MİS 
Koleji yapılandırmasında kaliteden 
asla taviz vermedik. Kaliteli eğitim 
kadromuzla öğrencilerimizin sü-
rekli gelişimine odaklanacağız. Öğ-

renci, veli ve öğretmen arasındaki 
diyalogu sürekli kılacağız. Ezberci 
anlayışı terk ederek, yapılandırmacı 
eğitim modeliyle MİS Koleji’ni gele-
ceğe taşıyacağız. Konya’daki eğitim 
anlayışını değiştirme misyonuyla 
çıktığımız bu yolda bizlere destek 
olan herkese, her kuruma teşek-
kürü bir borç bilirim. Gururunuz 
çocuklarınız bize emanet. Onları 
geleceğin mutlu ve başarılı insan-
ları olarak yetiştirecek ve toplumu-
muzun örnek bireyleri yapacağız” 
dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük okul hakkında genel bilgi 
aldıktan sonra eğitimcilerle fotoğraf 
çektirerek, Mis Koleji eğitimcilerine 
çalışmalarında başarılar diledi.
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Haftasonu yapılacak olan Siyer-i Nebi Yarışması hakkında bilgi veren AGD Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, ödüllü bilgi yarışmasıyla öğrencilerin Peygamber Efendimiz’i daha iyi tanıdıklarını söyledi

‘Amacımız örnek
bir nesil yetiştirmek’

Anadolu Gençlik Derneği’nin 
(AGD) geleneksel hale getirdiği ve 
ülke çapında düzenlenen Siyer-i 
Nebi Yarışması için ortaokul düze-
yi sınavı  Tüm Türkiye’de olduğu 
gibi Konya’da da  20 Nisan 2019 
Cumartesi saat 11.00’de gerçekle-
şecek. Yapılacak olan sınav ile ilgili 
bilgi veren Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, “Kâinatın Efendisi, kâinatın 
en büyük öğretmeni olan peygam-
berimiz (sas) gençliğe ve çocuklara 
önem vermiş; onlara öylesine şef-
katli, öylesine candan ve sevgiyle 
davranmıştı ki, gençler etrafında 
pervane gibi olmuş, O’na yürekten 
bağlanmışlardı. İslam davasını ön-
celikle gençler omuzlamış, rahmet 
peygamberi olan efendimiz (sas) 
onları gençliğin tehlikelerine karşı 
uyarmış ve tavsiyede bulunmuştur. 
Hazreti Peygamberin (sas) gençleri 
teşvik eden, sıcak ve samimi ilgisi 
sayesinde; genç sahabeler canlarını, 
mallarını, ailelerini Allah (c.c) yolun-
da feda edecek kıvama gelmişlerdi. 
Dinimizin en önemli kaynağı olan 
Sünnet-i Seniyye’nin bize ulaşma-
sında, en mühim vazifeyi yine genç 
sahabeler üstlenmiştir. Hz. Peygam-
ber (sas) gençlerin ilim alanında 
yetişmesine önem vermiş, vahiy 
kâtiplerini de genellikle gençlerden 
seçmiştir. İslam’a davet mektupları-
nı gençlere yazdırmış, bazı gençleri 
o gün ihtiyaç duyulan yabancı dilleri 
öğrenmeye teşvik etmiş ve “Genç-
liğinde ilim öğrenen, taştaki dam-
ga gibi, yaşlılığında öğrenen ise su 
üzerine yazı yazan gibidir.” buyur-
muştur. Hz. Peygamber (sas) genç-

leri şu hadisi şerifiyle müjdeliyordu: 
“Yedi sınıf insan vardır ki Yüce Allah 
kendi gölgesinden başka hiçbir göl-
ge bulunmayan kıyamet gününde, 
bunları kendi arşının gölgesinde göl-
gelendirir. Bunlardan ilki adil devlet 
başkanları, ikincisi de Allah’a ibadet 
ederek temiz bir hayat içinde yeti-
şen gençtir.” Sonuç olarak, gönüller 
sultanı Efendimiz’in (sas) gençlerle 
ilgili bütün ilişkilerine baktığımızda 
O’nun bütün gayret ve hedefinin 
inançlı, ahlaklı, iffetli ve bilgili bir 
gençlik oluşturabilmek olduğunu 
görürüz” dedi.
‘AMACIMIZ GENÇLERE PEYGAMBER 
EFENDİMİZ’İN HAYATINI ANLATMAK’

Düzenledikleri yarışmanın 
amacına değinen Parlak, “Anado-
lu Gençlik Derneği Konya Şubesi 

olarak tüm ülke genelinde organi-
ze edilen “ Ortaokullar Efendimizin 
İzinde Siyer-i Nebi Yarışması”nın 
bu sene dokuzuncusu düzenlerken 
hedefimi z, Öğrencilerimizin Efen-
dimiz’e (sas) aidiyet duygularını pe-
kiştirmek, Peygamberimiz Hz. Mu-
hammed’in (sas) hayatı hakkında 
daha hassas ve daha ayrıntılı bilgi 
edinmelerini sağlayarak, örnek bir 
nesil yetiştirmektir. İyiyi ve güzeli 
kendine şiar edinmiş teşkilatımı-
zın, güzeli yaygınlaştırmasında Si-
yer-i Nebi yarışmasından istifade 
ederek, mesajımızı en doğru ve en  
etkili şekilde muhatap kitlemize 
ulaştırmayı hedefliyoruz. Anado-
lu Gençlik Derneğimiz tarafından 
gençlerimiz Peygamber’imizin (sas) 
sevgisini aşılamak ve O’nu günü-

müz gençliğine rehber olarak tanıt-
mak amacıyla düzenlenen yarışma, 
tüm Türkiye’de olduğu gibi, Kon-
ya’mızda ve 31 ilçesinde de tüm 
Ortaokul öğrencilerine yönelik ya-
pılacak. Genel merkezimizin vere-
ceği  ödüllerinin yanı sıra, ilimizde 
ve ilçelerimizde de yarışmada dere-
ceye giren öğrencilerimize ödülleri 
Ramazan ayı içersinde verilecektir.  
Yarışmamızda Türkiye Geneli ödül-
lerimiz  birinciye 5 bin TL , ikinci-
ye 4 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve 
Konya geneli ödüllerimiz birinciye 
3 bin TL, İkinciye  2 bin TL, üçün-
cüye bin TL, 4.’ye Yarım altın, 5.’ye 
Çeyrek altın verilecektir. Sınava 
girecek tüm gençlerimize başarılar 
diliyorum” dedi
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‘Daha dinamik ve kucaklayıcı olacağız’
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8 yıldan bu yana hemşirelik mesleği yaptığını ifade eden Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları 
Bölümü Servis sorumlusu Hasibe Okutan, hemşireliğin kutsal bir meslek olduğuna dikkat çekti 

Kutsal meslek hemşirelik
Hemşire, kronik ya da akut fi-

ziksel ve zihinsel hastalıktan muz-
darip hastalar için sağlık kuruluşla-
rında veya evde tıbbi bakım sağlar. 
Hastane, özel klinik, okul, sağlık 
merkezleri, cezaevi gibi kurumlar-
da görev alır. Bakımındaki hasta-
ların tüm tıbbi ihtiyaçlarını karşıla-
makta doktorlara yardımcı olurlar. 
Hemşirelik çok zor bir meslek ve 
bir o kadarda kutsal bir meslektir. 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü 
Servis sorumlusu Hasibe Okutan 
Hemşirelik mesleğini  Yenigün Ga-
zetesi’ne anlattı.

‘HEMŞİRELİK MESLEĞİ OLDUKÇA 
KUTSAL  BİR MESLEK’

8 yıldan bu yana hemşirelik 
mesleği yaptığına dikkat çeken 
Konya Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü 
Servis sorumlusu Hasibe Oku-
tan, “Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesinde Göğüs Hastalıkları 
Bölümünde hemşire olarak çalış-
maktayım.  8 yıldan beri hemşirelik 
yapmaktayım.  5  yıldan beri bu-
lunduğum serviste görev yaptım. 

3 Yıldan beri de Göğüs Hastalıkları 
Servisinin sorumlusuyum.  Hem-
şirelik mesleği oldukça kutsal  bir 
meslek. İnsanların zor anlarında  
yanlarında oluyoruz. Yeri geldiğin-
de insanlara nefes oluyoruz. Gö-
ğüs Hastalıkları servisinde görev 
yapmam sebebi ile insanlara nefes 
olmamı daha iyi görüyorum.  İn-
sanların hayatlarına dokunuyoruz. 
Gece gündüz demeden ailemizden 
ve sevdiklerimizden fedakarlık ya-
parak mesleğimizi icra ediyoruz. 
Bir hastanın iyileşme süresini ilk 
geldiği andan, hastaneden çıktığı 

ana kadar görme imkanı oluyor. 
Hasta ve hasta yakınları sevdiklerin 
iyileşmesi gördükten sonra bizlere 
dua ederek hastaneden ayrılıyorlar. 
Buda bizim mesleğimize olan aşkı-
mızı bir kat daha artırıyor” dedi.

‘HEMŞİRE OLMAK BENİM
 ANNEMİN HAYALİYDİ’

Annesinin kendisini hep hem-
şire görmek için hayal ettiğine 
dikkat çeken Okutan, “Hemşire 
olmak benim Annemin hayaliydi. 
Annem küçük yaşlarımdan itiba-
ren inşallah hemşire olur diye dua 
ederdi.  Ben başka bir meslek dü-

şünüyordum ama, annemin duası 
kabul oldu. Mesleğimi severek aşk 
ile yapıyorum. Hemşire olmaktan 
gurur duyuyorum. Hastaneye ge-
len hasta ve hasta yakınında ön-
celikle bir korku oluyor. Bizler de o 
an hasta ve hasta yakınları ile ileti-
şim kurmakta zorlanıyoruz.  Bu da 
mesleğimizin en zor tarafı. Ancak 
bizler hasta ve hasta yakınlarımızın 
psikolojisini dikkate alarak onlara 
davranıyoruz. Mesleğimizin feda-
karlık kısmı oldukça fazla oluyor.  
İnsanlara yardımcı olduğumuzu 
hissetliğimizde ve yapılan tedavi-

ler sonucunda yapılan dualar hiç-
bir zorluğun ve sıkıntının önemi 
kalmıyor.  Hastane ortamımız da 
çalışma arkadaşlarımız ve hastala-
rımız ile aile ortamındayız.  Çalışma 
arkadaşlarımız ile güzel kaynaşma 
içerisinde olarak zorlu çalışma or-
tamında destek oluyuz. Hüzünleri 
ve sevinçleri hep birlikte yaşıyoruz. 
Arkadaşlarımız ile hastalarımıza 
daha iyi nasıl hizmet verebilece-
ğimizi sık sık konuşuyoruz. Bizler 
hastalarımız ve hasta yakınlarına 
en iyi hizmeti verebilmek için yo-
ğun gayret gösteriyoruz.  Servimiz-

de yatan hastalarımız ile iletişim 
halinde olmamızdan dolayı onların 
yakınları oluyoruz. Burada yattıkları 
sürede” ifadelerini kullandı.

‘HEMŞİRELİK MESLEĞİNİ 
GERÇEKLEŞTİRİRKEN SABIR 

ÇOK ÖNEMLİ’
Hemşirelik mesleğini gerçek-

leştirirken sabır çok önemli oldu-
ğuna dikkat çeken Okur, “İnsan 
Hayatı kutsaldır . Kendisinde bu 
yorucu , sabır , merhamet ve sev-
gi gerektiren mesleği yapabilecek 
gücü bulan hemşirelik insan ve 
toplum sağlığını geliştirmede çok 
önemli bir yer tutar. Hemşirelik 
mesleğini gerçekleştirirken sabır 
çok önemli. Bunun yanında işini 
sevdikten sonra yaşanan zorlukla-
rın hepsi kolay oluyor. Mesleğimi-
zi yapmak isteyenlere mesleğimi 
yapmalarını tavsiye ederim. Bu 
mesleği yaparken maddi olarak 
geçimimizi sağlamamızın yanın-
da, ahretimize de katkı sağlıyoruz.  
Hastalarımızın hayır duaları ile 
moralimizi ve enerjimizi yükseli-
yor” dedi.
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Mart ayında 2 bin 
369 konut satıldı

CHP İlçe Teşkilatı’ndan 
Başkan Bayındır’a ziyaret

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Ad-
nan Bedlek, 2019 yılı Mart ayı Ko-
nut Satışı İstatistiklerinden “Konya 
ili konut satışları” konusunda ha-
zırlanan basın bültenini paylaştı. 
Buna göre 2019 yılı Mart ayı itiba-
riyle Konya’da toplam konut satış-
ları bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 11 azalırken, bir önceki aya 
göre yüzde 24,3 oranında artarak 
2 bin 369 adet oldu. Konya 2 bin 
369 konut satışı ile Türkiye gene-
lindeki toplam konut satışlarından 
yüzde 2,3 pay alarak 9’uncu sırada 
yer aldı.  Türkiye genelinde konut 
satışları 2019 Mart ayında bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 
oranında azalarak 105 bin 46 oldu. 
Konut satışlarında, İstanbul 19 bin 
140 konut satışı ve yüzde 18,2 ile 
en yüksek paya sahip oldu. Satış 
sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 
619 konut satışı ve yüzde 10,1 pay 
ile Ankara, 6 bin 366 konut satışı 
ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. 
Konut satış sayısının düşük olduğu 
iller sırasıyla 5 konut ile Hakkâri, 7 
konut ile Ardahan ve 27 konut ile 
Bayburt oldu.

KONYA’DAKİ İPOTEKLİ 
KONUT SATIŞI SAYISI 201 

2019 yılı Mart ayında Konya’da 
satılan konutların yüzde 8,5’i ipo-
tekli olarak satıldı ve ipotekli satış 
oranının en fazla olduğu iller sırala-
masına göre 76’ncı sırada yer aldı. 
Konya’da 2019 yılı Mart ayı itiba-

riyle bir önceki yılın aynı ayına göre 
ipotekli satılan konut sayısı yüzde 
65,2 oranında azaldı. Türkiye ge-
nelinde ipotekli konut satışları bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
30,6 oranında azalış göstererek 
22 bin 762 oldu. Toplam konut 
satışları içinde ipotekli satışların 
payı yüzde 21,7 olarak gerçekleşti. 
İpotekli satışlarda İstanbul 3 462 
konut satışı ve yüzde 15,2 pay ile 
ilk sırayı aldı. Toplam konut satış-
ları içerisinde ipotekli satış payının 
en yüksek olduğu il yüzde 50 ile 
Artvin oldu.

2 BİN 168 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ
Konya’da 2019 yılı Mart ayı 

itibariyle bir önceki yılın aynı ayına 
göre diğer satış türleri sonucunda 
el değiştiren konut sayısı yüzde 4 
oranında arttı. Aynı dönemde Kon-
ya’da toplam konut satışları için-
deki diğer konut satışı payı (yüz-
de 91,5) sıralamasına göre 6’ncı 
sırada yer aldı.  2019 Mart ayında 
Konya’da satılan konutların bin 44 
adedi ilk defa satılırken, bin 325 
konut ise ikinci el konut satışı ile el 
değiştirdi. TÜİK Konya Bölge Mü-
dürlüğü’nden yapılan açıklamaya 
göre, Konya’da toplam konut satış-
ları içinde ilk satışların payı yüzde 
44,1 iken; ikinci el satışlarının payı 
ise yüzde 55,9 olarak gerçekleşti. 
Türkiye genelinde ise konut satış-
ları içinde ilk satışın payı yüzde 42, 
ikinci el satışlarının payı ise yüzde 
58 oldu. n EMİNE ÖZDEMİR

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Beyşehir İlçe Teşkilatı Başkanı Rıd-
van Şenyurt, Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır’ı makamın-
da ziyaret etti. Şenyurt, beraberin-
deki ilçe teşkilatı yönetim kurulu 
üyeleri ile birlikte gerçekleştirdiği 
ziyaretinde 31 Mart’ta yapılan ma-
halli idareler seçimlerinde bağım-
sız aday olarak Beyşehir Belediye 
Başkanlığı’na seçilen Bayındır’ı 
kutlayarak, yeni görevinde başarı 
diledi, “hayırlı olsun” temennisin-

de bulundu.Şenyurt, “Başkanımı-
za bizleri sıcak ve samimi şekilde 
karşılamalarından dolayı çok te-
şekkür ediyor, seçim sonuçlarının 
Beyşehir’imize hayırlı olmasını di-
liyoruz.”dedi.

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Başkan Bayındır 
da, yeni dönemde toplumun her 
kesimiyle istişare halinde olarak il-
çeye hizmet üretmenin gayretinde 
olacaklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın ilk “Anne Dostu Hastanesi” seçilen Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, belge-
sini aldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, güzel bir başarıya imza atıldığını belirterek “Başarının sınırı yoktur” dedi

‘Birlikte yazılan 
bir başarı hikayesi’

Sağlık Bakanlığı’ndan gelen 
uzman ekipler tarafından yapılan 
denetim ve kontroller neticesinde 
Konya’nın ilk ‘Anne Dostu’ hasta-
nesi seçilen Dr. Ali Kemal Belviranlı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi, ‘Anne Dostu Hastane’ 
belgesini Halk Sağlığı Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Fatih Kara’nın elin-
den aldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, hizmet başkanları ve 
hastane yöneticileri ile birlikte sağlık 
çalışanlarının da katıldığı törende 
hastanenin tarihsel gelişimi Başhe-
kim Uz. Dr. Erkan Ataş tarafından 
yapılan sunum eşliğinde katılımcı-
larla paylaşıldı.

BU İŞE GÖNÜL VERDİNİZ 
İnsanların hayatlarında gururla 

anlatacağı hikâyelerin olması ge-
rektiğini ifade ederek konuşmasına 
başlayan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Koç, “Dr. Ali Kemal Belviranlı has-
tanemiz hep birlikte yazdığımız gü-
zel bir hikâye oldu. Bu hikâyeyi her 
geçen gün başarılarla taçlandırıyo-
ruz. Anne Dostu Hastane unvanı da 
bunlardan sadece biridir. Gerçekten 
her yönü ile takdire şayan hizmet-
lerin sunulduğu bir hastane olmayı 
başardınız. Sizlerle gurur duyuyo-
rum. Hizmetlisinden uzman dokto-
runa kadar her biriniz bu işe gönül 
verdiniz. Gönül işi olmadan bu ba-
şarıların elde edilmesi mümkün de-
ğildi” diyerek hastane çalışanlarına 
teşekkür etti. 

BAŞARININ SINIRI YOK
Anne Dostu Hastane unvanını 

Türkiye geneline bu kapasitede alan 
ilk hastanenin Dr. Ali Kemal Belvi-
ranlı Kadın Doğum ve Çocuk Has-
talıkları Hastanesi olduğunu vur-
gulayan Prof. Dr. Koç, “Anne dostu 
hastane unvanımızı devam ettirme 
adına ‘İlk adım ebe gebe okulu’ 

projemizin hassasiyetle üzerinde 
durmaya devam ediyoruz. Bu pro-
jemizle birlikte yüzlerce anne adayı-
mıza ağrısız, sancısız ve keşkesiz bir 
doğumu teşvik ediyor ve bu konuda 
ciddi mesafeler kat ediyoruz” dedi. 
Prof. Dr. Koç, “Başarının sınırı yok-
tur. İnşallah ilerleyen günlerde ba-
şarılara yenilerinin eklenmesini ve 
daha nice törenlerde birlikte olmayı 
arzu ediyorum. Genel müdürümü-

zün elinden böylesine anlamlı bir 
ödülü de almak bizleri ayrıca onur-
landırıyor” şeklinde konuşarak söz-
lerini tamamladı.
BUNDAN DAHA KUTSAL BİR ŞEY YOK

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. 
Dr. Fatih Kara’da, “Bir temel sağlık-
çının bulunmak isteyeceği en güzel 
ortam, anneler adına yaptıklarından 
dolayı belge almaya hak kazanılan 
bir belgenin verileceği ortamdır” di-

yerek böylesine anlamlı bir belgenin 
teslim töreninde bulunmaktan do-
layı mutlu olduğunu ifade etti. An-
neler adına yapılan hizmetlerin öne-
mine de vurgu yapan Genel Müdür 
Kara, “Konu anne olduğu zaman 
heyecanlanıyorum. Çünkü hepimi-
zin annesi var. Biz burada anneleri 
kurtarmak için çaba gösteriyorsak 
inanın bundan daha kutsal bir şey 
yapamayız. Anneyi kurtarırsak be-
beği kurtarırız, bebeği kurtarırsak 
da toplumu kurtarmış oluruz” dedi.

İYİ Kİ VARSINIZ 
Konya’nın tarihte pek çok ilki 

geçmişten bu yana başardığını be-
lirten Doç. Dr. Kara, “Konya ilkleri 
gerçekleştirmeye alışkın bir şehir. 
2002 yılında bebek dostu il unvanı-
nı da ilk alan şehir Konya olmuştu. 
Bizlerin inandığı zaman başarama-
yacağı hiçbir şey olamaz. Bunun 
için katkılarınızdan dolayı hepinize 
teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, 
iyi ki buradayım”  diyerek sözlerini 
tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Hasibe Okutan

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, ‘Anne Dostu 
Hastane’ belgesini Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara’nın elinden aldı.
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Gazeteciler Cemiyeti’nden başkanlara ziyaret 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Yö-

netim Kurulu Üyeleri ile birlikte 31 
Mart Seçimlerinin ardından göreve 
başlayan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılcı’yı ziyaret etti.  
Yeni göreve başlayan başkanlara 
hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
duklarını ifade eden KGC Yönetim 
Kurulu Başkanı Sefa Özdemir, “Se-
çimleri kazanarak Belediye Başkan-
lığına gelen arkadaşlarımız ziyaret 
ederek hayırlı olsun temennisinde 
bulunduk. Sayın başkanlarımızı 
yeni dönemde oldukça zor günler 
bekliyor. Çünkü Konya’nın sorun-
ları ve yapılacak işleri oldukça faz-
la. Ancak gerek Büyükşehir gerek 
Merkez İlçe Belediye Başkanlıkları-
na gelen arkadaşlarımızın tamamı 
genç, yetenekli ve alanlarında uz-
man kişiler. Bu nedenle sorunlarına 

üstesinden kolaylıkla geleceklerine 
inanıyorum. Bizler de Konya basını 
olarak belediye başkanlarımıza her 

konuda destek olmaya hazırız. Ben 
bir kez daha yeni göreve başlayan 
tüm arkadaşlarımıza başarılar dili-

yorum” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca ve Meram Belediye Baş-

kanı Mustafa Kavuş ise ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile ge-
tirirken Konya basını ile uyumu 

içerisinde görev yapacaklarını ifade 
ittiler.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ile MHP Konya İl Başkanı 
Murat Çiçek, İl Yönetim Kurulu ile 
birlikte Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundular. 
AK Parti Konya İl Yönetimi ile MHP 
Konya İl Yönetimi Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay’ı ziyaret etti. 
İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir-

likte Başkan Altay’ı ziyaret eden AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
yeni dönemin hayırlı olmasını dile-
yerek, hep birlikte Konya için çalış-
maya devam edeceklerini ifade etti.  
MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek 
de İl Yönetim Kurulu üyeleriyle bir-

likte gerçekleştirdiği ziyarette Baş-
kan Altay’a hayırlı olsun temenni-
sinde bulundu.  Her iki ziyaretten de 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, yeni dönemde 
şehri ortak akıl ile yönetmeye de-
vam edeceklerini ve birlik beraber-
liğin en güzel örneklerini sergileme-

ye gayret edeceklerini söyledi.  Ayrı 
ayrı geçekleşen ziyaretlerde AK Par-
ti Konya Milletvekili Halil Etyemez, 
MHP Konya Milletvekili Esin Kara, 
26. Dönem Konya Milletvekili Prof. 
Dr. Mehmet Babaoğlu, Karatay Be-
lediyesi Eski Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli de bulundu.
n HABER MERKEZİ

Konyalı öğrencilerin 
başarıları göz dolduruyor

‘İnternete bağlı ol, 
bağımlı olma!’

Konya’nın muhtelif okullarında 
eğitim gören öğrencilerin ulusal 
ve uluslararası yarışmalarda elde 
ettikleri başarılar göz doldurmaya 
devam ediyor.

Ereğli Gülbahçe İMKB İmam 
Hatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrenci-
si Feyza Nergiz, İran’ın başkenti 
Tahran’da 62 ülkeden 123 kişinin 
katıldığı 36. Kuran-ı Kerim Okuma 
Yarışmasında dünya ikincisi ola-
rak ülkemizi ve şehrimizi başarıyla 
temsil etmiştir. 

Karatay Konya Türk Telekom 
Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri 
Burcu Özütemiz ve Sevde Bozkurt, 
TÜBİTAK 50. Lise Araştırma Pro-
jeleri Yarışmasında edebiyat ala-
nında; Karatay Prof. Dr. Ömer Din-
çer Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencileri Ayşe Müberra Boydak 
ve Seda Nur Yaycı da Değerler 
Eğitimi alanında bölge birincisi ol-
muşlar ve Türkiye finalinde ilimizi 
başarı ile temsil etmişlerdir.

10-12 Nisan 2019 tarihlerinde 
Samsun’da düzenlenen 13. Ulus-
lararası Robot Yarışmasında da 
Selçuklu Türk Telekom Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, Selçuklu 
Adil Karaağaç Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi ve Karatay Meh-
met Zahid Kotku Anadolu İmam 
Hatip Lisesinden öğrencilerimiz 
çeşitli kategorilerde dereceler elde 
etmişlerdir. 

Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Or-
taokulu özel eğitim 7. Sınıf öğren-
cisi Merve Hallıoğlu da Mersin’de 
düzenlenen Okullararası Yüzme 
Yarışmasında 100 ve 200 Metre 
Serbest kategoride Türkiye birinci-
si olmuştur.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de başarıları ile göz 
dolduran öğrencilerimizi tebrik et-
miş ve onların yetişmesinde emeği 
olan öğretmen ve velileri kutladığı-
nı ifade etmiştir. 
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulları 
yönetimi tarafından organize edi-
len “İnternete Bağlı Ol, Bağımlı 
Olma” seminerine öğrencilerin yo-
ğun ilgi oldu. 

Nesibe Aydın Konya Okulları 
Rehberlik Birimi tarafından düzen-
lenen “İnternete Bağlı Ol, Bağımlı 
Olma seminerine tüm ilkokul öğ-
rencilerinin katılımı ile okul çok 
amaçlı konferans salonunda ger-
çekleştirildi. Semineri Okul PDR 
Öğretmenleri Sena Dede ve Öz-
lem Erkol tarafından sunum eşli-

ğinde verildi. Nesibe Aydın Konya 
Okulları yönetim kurulu üyesi Can 
Ünal, “Teknoloji Bağımlılığı ile Mü-
cadele” kapsamında düzenlenen “ 
İnternete Bağlı Ol, Bağımlı Olma “ 
seminerimize katılan öğrencileri-
miz, öğretmenlerimizin eğlenceli 
sunumlarını eğlenerek ve büyük 
bir ilgiliyle takip ettiler. Katılımın 
yoğun olması bizleri mutlu etmiş-
tir. Seminerde emeği geçen Reh-
berlik birimi öğretmenlerimize te-
şekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ 

Meram İlçesi’ndeki mahalle muhtarları Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Başkan Kavuş, yol haritalarını muhtarlarla birlikte belirleyeceklerini söyledi

‘Muhtarlarla çalışacağız’
31 Mart Seçimlerinden sonra 

Meram’da göreve gelen muhtarlar, 
Başkan Mustafa Kavuş’a sürpriz 
‘Hayırlı olsun’ ziyareti gerçekleştirdi.  
Yol haritalarını muhtarlarla birlikte 
belirleyeceklerinin altını çizen Baş-
kan Kavuş, “Seçim süreci boyunca 
aynı şeyi söyledim; Aklı olan muh-
tarlarla çalışır. Çünkü vatandaşı ve 
mahalleyi en iyi tanıyan muhtardır. 
Sizler mahalleleriniz için bizde 69 
mahallemizin tamamı için aynı öze-
ni göstereceğiz” diye konuştu.  

31 Mart Yerel Seçimlerinden 
başarıyla çıkan Meram Muhtarları, 
Meram Muhtarlar Derneği Başkanı 
Ali Ermiş başkanlığında,  Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a 
sürpriz bir hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Muhtarları Meram Bele-
diyesi Meclis Salonunda ağırlayan 
Başkan Kavuş, ziyaret öncesi muh-
tarları tek tek selamladı. 

Muhtarlar adına Başkan Ka-
vuş’a ‘Hayırlı olsun’ temennisinde 
bulunan Dernek Başkanı Ali Ermiş, 
“Seçimlerden sonra her birimiz için 
yeni bir dönem başladı. Gerek der-
nek olarak gerekse Meram muhtar-
ları olarak her daim başkanımızla bir 
ve beraber olacağız. Sonuna kadar 
başkanımızın destekçisi olacağız. 
Hizmet aşkıyla çıktığınız bu yolda 
ayağınıza taş dokunmasın. Me-
ram’da yapılacak çok iş olduğunun 
farkındayız. Bunlar içinde sabrede-

ceğiz” diye konuştu. 
 “YOL HARİTAMIZI 

MUHTARLARIMIZLA 
BİRLİKTE ÇİZECEĞİZ””

Daha sonra söz alan Meram Be-
lediye Başkanı Mustafa Kavuş ise 
“Sadece bize değil hepimize hayır-
lı olsun. Çünkü siz de bizim kadar 
yoğun bir seçim sürecinden sonra 
göreve geldiniz” diye konuştu. Bu 
sürpriz ziyaret için tüm muhtarlara 
ayrı ayrı teşekkür ettiğini belirten 
Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Aranızda ilk defa seçilenle-
rin yanısıra, muhtarlığın okulu olsa 
orada hocalık yapacak kadar tecrübe 
sahibi duayen isimler var. Bu ma-
hallelerimiz için bir kazanç. Seçim 
süreci boyunca söylediğim bir söz 
vardı; “Aklı olan muhtarlarla çalışır” 
diye. Bu siyasi bir söylem değil. Va-
tandaşı yakından tanıyan, mahalle-

nin sokaklarını en iyi bilen insanlar 
sizlersiniz. Bu nedenle bizde öyle ya-
pacak, mahallelerimizin ve ilçemizin 
sorunlarını çözmede muhtarlarımız-
la birlikte hareket edeceğiz.” 

 “MUHTARLIK OFİSİMİZ 
ÇOK DAHA ETKİN VE AKTİF 

BİR ROL OYNAYACAK” 
Bu buluşmayı sadece ‘Bismillah’ 

demenin bir fotoğrafı olarak nite-
lendiren Başkan Kavuş, ‘Bundan 
sonraki buluşmamızda Meram ve 
mahallelerimiz için, hep birlikte bir 
yol haritası belirleyeceğiz. Çalışma-
larımızı bu istişarelere göre şekillen-
direceğiz. Bu çerçevede ‘Muhtarlık 
Ofisimiz’i çok daha aktif hale getire-
ceğiz. Belediyeye geldiğinizde mu-
hatap bulabileceğiniz ve sorunların 
daha hızlı çözüme kavuşabilmesini 
sağlayacak bir sistem geliştirece-
ğiz. Tüm bunlar hem bizim işimizi 

kolaylaştıracak, hem sizin. Bir ve 
beraber olarak birbirimizden güç ve 
kuvvet alarak ilerleyecek ve yol ala-
cağız” diye konuştu. 

 “69 MAHALLEMİZİN 
TAMAMINA, DENGELERİ GÖZETEREK 

ÖZEN GÖSTERECEĞİZ” 
Meram muhtarlarının yüzde 

67’sinin değiştiğini hatırlatan Baş-
kan Mustafa Kavuş, hem muhtar-
lık seçimlerinin hem de muhtarlık 
çalışmalarının çok daha zorlaştığı-
nın altını çizdi. Meram’da yaşanan 
mahalle birleştirmeleriyle nüfus ve 
hizmet alanının 3-4’e katladığını be-
lirten Başkan Kavuş, sözlerini şöyle 
sürdürdü; “Daha önce üç dört  muh-
tarın yaptığı işi artık tek kişi yap-
mak durumunda kalacaksınız. Bu 
sebeple ilk olarak sizlerle muhtarlık 
ofislerinin yerlerini istişare edece-
ğiz. Harita üzerinden birleştirilen 
mahallelerin orta noktaları ve ula-
şım kolaylıkları baz alınarak yeni bir 
düzenleme gerçekleştirilecek. Sizler, 
mahalleniz için özen gestereceksi-
niz. Bende 69 mahallemizin tamamı 
için. Her mahallemize dengeleri gö-
zeterek, özenle hizmet götürecek ve 
sorunlara daha hızlı çözüm bulmak 
adına bir süreç yürüteceğiz”  Başkan 
Mustafa Kavuş, ziyaretin sonunda 
muhtarları dinledi.  

Ziyaret, birlikte çektirilen ‘Aile 
Fotoğrafı’ ile son buldu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti ve MHP’den Başkan Altay’a ziyaret
Muhtarlar Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
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Bataklığa saplanan 
danayı AFAD kurtardı

Kanadından yaralanan
leylek tedavi ediliyor

Aksaray’da otlatılması için bı-
rakıldığı merada sulama kanalında 
bataklığa saplanan danayı İl Acil 
Afet Durum (AFAD) ekipleri kur-
tardı. Olay, merkeze bağlı Armutlu 
köyünde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, otlaması için meraya 
bırakılan büyükbaş hayvanlardan 
biri sulama kanalına girdi. Burada 

bataklığa saplanan danayı geri çı-
karamayan hayvan sahibi Kahra-
man Yasak, durumu AFAD’a bil-
dirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 
AFAD ekipleri, vinç ve halat yardı-
mıyla danayı saplandığı bataklık-
tan sağ salim kurtararak sahibine 
teslim etti.
n İHA

Konya’da, yaralı halde bulunan 
leylek tedavi altına alındı. Alınan 
bilgiye göre, Çumra ilçesinde uça-
maz halde bir leylek bulunduğu ih-
barı üzerine harekete geçen Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 
Müdürlüğü ekipleri yaralı hayva-
nın olduğu bölgeye geldi. Leyle-

ğin kanadından yaralı olduğunu 
belirleyen ekipler, hayvanı alarak 
Karatay Hayvanat Bahçesi Veteri-
ner Hekimliği’ne teslim etti. Yaralı 
leyleğin tedavisi sonrasında tekrar 
doğal yaşam alanına salınacağı be-
lirtildi.
n AA

Doğuştan engeli bulunan ve sol ayağını kullanarak resim yapabilen Abdullah Donat, bedensel engelinin 
resim yapmaya engel olmadığını, yaptığı resimleri satarak ailesine destek vermek istediğini belirtiyor

Ayağıyla çiziyor, ailesine
yardımcı olmak istiyor

Konya’da doğuştan engelli Ab-
dullah Donat (45), kullanabildiği sol 
ayağıyla yaptığı resimleri satarak 
aile ekonomisine katkı sağlamak 
istiyor. Bedensel engelinin resim 
yapmaya engel olmadığını belirten 
Donat, ‘’Ticari amaçlı yapmıyorum. 
Ama resimlerimi satabilirsem, bana 
bakan aileme maddi olarak katkı 
sağlarım” dedi.

Meram ilçesi Dere Mahallesi’n-
de ailesiyle birlikte yaşayan Abdul-
lah Donat, doğumunda omuriliğinin 
zarar görmesi sonucu el ve ayakları-
nı kullanamaz hale geldi. Yüzde 92 
oranında engelli olan ve sadece sol 
ayağını kullanabilen Donat, 9 yaşın-
da resim yapmaya başladı, ve ken-
dini bu alanda geliştirmeyi başardı.

Daha iyi resim çizebilmek için 
belediyenin açtığı kurslara da gitti-
ğini belirten Donat, şunları söyledi: 
“9 yaşından itibaren resim yapıyo-
rum. Her türlü şeyi çizmeyi, res-
metmeyi seviyorum. Hediye olarak 
çok resim yaptım; ama ticari amaçlı 
hiç yapmadım. Maddi beklentim 
olmadı. Hobi olarak yapıyorum bu 
işi, vakit geçiriyorum. Boş durmak 
istemiyorum. Resimlerimi alan olur-

sa satıp aileme katkı sağlamak iste-
rim. Tabi ne kadar para eder, onu da 
bilmiyorum. Bazen resim yaptığımı 
gören arkadaşlarım bile bu resimle-
ri benim yaptığıma inanmıyor. Çok 
şaşırıyorlar. Bunu gerçekten sen 
mi yaptın diye soruyorlar? Bu tarz 
sorularla karşılaşıyorum. Resimleri 
ayağımla yaptığım için illa ki zorlu-

ğu oluyor. Ben zaten bu zorlukları 
aşmak istiyorum. Resim benim ya-
şam biçimim. İyi ki resim yapabili-
yorum.”

TEK BAŞINA YİYİP İÇEMİYOR 
AMA RESİM ÇİZİYOR

Anne Nezahat Donat, oğlunun 
bedensel engeli nedeniyle kendi 
imkanlarıyla yiyip, içemediğini, ama 

ayağıyla resim yapabildiğini belirtti. 
Donat, ‘’Abdullah yiyemez, içemez. 
Hep bize muhtaç. Ayağıyla resim 
yapar; ama su içmek istese içemez. 
Ellerinde hiç hareket yok. Sadece 
resim çizdiği ayağı tutuyor, onun dı-
şında vücudun da bir hareket yok” 
diye konuştu.
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Ölümlü trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
Karaman’da yaşlı bir adamın 

ölümüyle sonuçlanan trafik kaza-
sının güvenlik kamerası görüntü-
leri ortaya çıktı. 

Kaza, önceki gün sabah saat 
05.50 sıralarında Tahsin Ünal 
Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerin-
de meydana geldi. 

Güvenlik kamerasına yansı-
yan görüntülere göre, yolun kar-
şısına geçmeye çalışan İbrahim 
Avcı’ya (87), hızla gelen 70 AAC 
831 plakalı otomobil çarpıyor. 

Çarpmanın etkisiyle savru-
larak yolun ortasına düşen yaşlı 
adamın yardımına ise ilk olarak, 
çarpan otomobilin sürücüsü ve 
yanındaki arkadaşları koşuyor. 
Görüntülerde panik halinde 
oldukları gözlenen sürücü ve 
arkadaşları hemen cep telefo-
nuyla sağlık ekibinden yardım 
istiyor. Ambulansın gelmesiyle 

birlikte sürücü ve arkadaşları 
otomobili kaza yerinde bıraka-
rak yaya olarak olay yerinden 
ayrılıyor. 

‘POLİS, KİMLİĞİNİ TESPİT ETTİĞİ 
SÜRÜCÜYÜ YAKALADI’

Polis, kazadan sonra olay ye-
rinden yaya olarak ayrılan otomo-

bil sürücüsünün kimliğini tespit 
edebilmek için çalışma başlattı. 
Yapılan çalışma neticesinde sü-
rücünün D.S.Y. (29), olduğunu 

belirleyen polis şahsı, yakalayarak 
gözaltına aldı. Sürücünün çarptığı 
yaşlı adamın yardımına koşması 
ve daha sonra haber verdiği sağ-

lık ekibinin gelmesinin ardından 
olay yerinden arkadaşlarıyla bir-
likte yaya olarak ayrılmasının se-
bebi ise öğrenilemedi. n İHA

Jandarma uygulamasında 
kaçak sigara ele geçirildi 
Ereğli ilçesinde jandarma ekip-

lerinin uygulamasında bin 160 
paket kaçak sigara ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe 
Jandarma Komutanlığı Merkez 
Jandarma Karakol Komutanlığı 
ekipleri tarafından “Türkiye Huzur 
ve Güven Uygulaması” kapsamın-
da Ereğli ilçesi Orhaniye Mahal-
lesinde uygulama gerçekleştirildi. 
Jandarma Asayiş Timlerince yapı-
lan çalışmalar sonucunda bir evde 

kaçak sigara bulundurulduğu bil-
gisine ulaşıldı. Ereğli Cumhuriyet 
Savcılığından alınan arama kara-
rının ardından şüphe edilen evde 
arama yapıldı. Evde toplam bin 160 
paket kaçak sigara ve av tüfeği ile 
12 adet fişek ele geçirildi. Jandarma 
ekipleri tarafından kaçak sigaralara, 
ruhsatsız olan av tüfeği ve fişeklere 
el konuldu. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Uyuşturucu operasyonunda
8 zanlı tutuklandı

Konya’da, uyuşturucu madde 
ticareti yaptıkları ileri sürülen 8 
zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
Şubesi ekipleri, kent merkezinde 
uyuşturucu madde ticareti yaptı-
ğı iddia edilen 8 şüpheliye yönelik 
eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Yapılan baskınlarda, 8 zanlı, polis 

ekiplerince gözaltına alındı. Polis, 
şüphelilerin evlerinde yaptığı ara-
mada 327 uyuşturucu hap, 8 gram 
eroin, 379 gram esrar, 38 gram 
skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 
bir hassas terazi, 5 bin 600 lira ve 
50 avro ele geçirildi. Zanlıların em-
niyetteki işlemleri sürüyor.
n AA
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Konya Ovası’ndaki lale tarlasına ziyaretçi akını
Konya’da  bir  firmaya  ait  500 

dekarlık lale tarlası, ziyaretçi akına 
uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin 
turlarla gelip  ziyaret ettiği  tarlada 
üretilen  10  renk,  100  çeşit  lale, 
hem yurt içine hem de Avrupa ve 
Ortadoğu ülkelerine satılıyor. Lale 
tarlalarında,  yılda  50 milyon  adet 
lale hasadı yapılıyor. 
Karatay ilçesi İsmil Mahallesi’n-

de bir firma, 500 dekarlık alanda, 
yılda 100 çeşitten oluşan 50 mil-
yon adet  lale yetiştiriyor. Bozkırın 
ortasında yetişen laleler, rengarenk 
görüntüsüyle görsel şölen sunuyor. 
Yerli ve yabancı turistler, bu eşsiz 
manzarayı görebilmek için turlarla 
bölgeye geliyor. 
Taylandlı turistler de turla bir-

likte  tarlaya  gelip,  laleler  arasın-
da  fotoğraf  çektirdi.  Lale  tarlası, 
özellikle  fotoğraf  meraklılarının 
akınına uğruyor. Konya Ovası’nda 

yetişen  laleler,  özellikle  İstanbul 
ve  Konya  belediyelerin  yanı  sıra 
İran,  Türkmenistan,  Azerbaycan, 
Bulgaristan,  Sırbistan,  Alman-

ya  ve  Hollanda’ya  ihraç  edili-
yor.  Lale  tarlası  22 Nisan’a  kadar 
ziyarete açık olacak.
n DHA

Öğretmenlerden oluşan 
ekip İtalya’dan döndü

Başkan Koçer başarılı
öğrencileri ödüllendirdi

Beyşehir Karaali Şehit Osman 
Karağlı ilkokulunun Erasmus Proje 
Ekibi,  İtalya’daki  çalışmalarını  ta-
mamlayarak yurda döndü. Beyşe-
hir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa 
Konuk,  yaptığı  yazılı  açıklamada, 
Karaali Şehit Osman Karağlı ilko-
kulunda görevli sınıf öğretmenle-
rinden proje  koordinatörü Cengiz 
Çetin, Abdullah Köroğlu  ve Nur-
cay  Demir’den  oluşan  proje  eki-
binin ülkeyi ve kurumu temsilen, 
İtalya’daki  ev  sahibi  kurum  olan 
Palermo  kentindeki  Scuola  Ele-
mentare  Raffaello  Lambruschini 
İlkokulu’nu ziyaret ettiğini belirtti.
Konuk  mesajının  devamında 

şunlara  yer  verdi:  “Beyşehir’den 
ilkokulumuzun  ortağı  olduğu 
2017-1-ES01-KA201-038350-E-
arly Education For İnclusion isimli 

Erasmus+KA201 okul eğitim ala-
nında stratejik ortaklıklar programı 
kapsamında  yürütülmekte  olan 
projemizin  4’üncü  yurtdışı  hare-
ketliliği bu ay içerisinde gerçekleş-
tirilmiştir. 4 günlük ziyaret süresin-
ce İtalya’da toplantılar düzenleyen 
ekibimiz, geleneksel İtalyan çocuk 
oyunları turnuvası düzenleyip, ka-
tılımcılara  ülkemizden  götürülen 
madalyalarını  takdim  etmişlerdir. 
Projemizin bir sonraki hareketliliği 
30 Eylül 2019’da kurumumuz Ka-
raali Şehit Osman Karağlı  ilkoku-
luna olacaktır. Yedi farklı ülkeden 
gelecek  misafirlerine  ev  sahipliği 
yapacak olan kurumumuzda, Bey-
şehir’imizi  en  güzel  şekilde  tanı-
tabilmek  için  hazırlıklarımız  tüm 
hızıyla sürmektedir.”
n AA

Yalıhüyük  Belediye  Başka-
nı  Hasan  Koçer  ilçedeki  başarılı 
öğrencileri  ödüllendirdi.  Ödül  tö-
reninde  konuşan  Başkan  Koçer, 
“Konya Büyükşehir Belediyemizin 
ve  Konya  İl  Milli  Eğitim Müdür-
lüğünün ortak yürüttüğü 31 İlçe-
den Okulların katıldığı ‘Medeniyet 
Okulu’  projesi  kapsamında  yarışa 
katılarak  çeyrek  finale  yükselen 
Anadolu  Lisesi  öğrencilerimiz  ve 
Yeşilay’ın  Sağlıklı  nesil  yarışma-

sında  şiir  dalında  Konya  birincisi 
olan  öğrencimizi  yürekten  kutlu-
yorum.” dedi.  Ödül törenine İlçe 
Milli  Eğitim Müdür  Vekili  Orhan 
Balaban,  İmam  Hatip  Ortaokulu 
Müdürü  Salahaddin  Ergun,  öğ-
retmenler ve ödül alan öğrenciler 
katıldı.  Öğrenciler de belediye baş-
kanlığına  yeniden  seçilen  Başkan 
Hasan Koçer’e beraberinde getir-
dikleri yaş pastayı ikram etti.
n AA

Konya’nın güneyinde yer alan Orta Toroslar’ın zirvelerinden Akdağ ve Geyik dağlarındaki kar 
kütlelerinin erimesiyle beslenen Uçansu Şelalesi, muhteşem güzelliği ile görsel şölen sunuyor 

Orta Toroslar’ın saklı 
cenneti: Uçansu Şelalesi

Konya’nın Seydişehir ve Antal-
ya’nın  Gündoğmuş  ilçeleri  arasın-
da yer alan, 50 metre yükseklikten 
akan  Uçansu  Şelalesi,  yerli  ve  ya-
bancı ziyaretçilerin ilgi odağı. Konya 
Ovası’nın güneyinde yer alan Orta 
Toroslar’ın  zirvelerinden Akdağ ve 
Geyik  dağlarındaki  karların  erime-
siyle  beslenen  şelale,  bahar  ayla-
rında en coşkulu dönemini yaşıyor. 
Toroslar’ın eriyen kar suları Uçansu 
Şelalesi’nden sonra, yaklaşık 100 ki-
lometrelik  bir  yolculuğun  sonunda 
Manavgat’ta  Akdeniz’le  buluşuyor. 
Şelale,  yeşilin  ve mavinin  ahenkle 
buluştuğu büyüleyici doğal güzelli-
ğiyle dikkati  çekiyor. Uçansu Şela-
lesi, yemyeşil ağaçlarla çevrili pati-
ka yollardan kuş cıvıltıları eşliğinde 
yürünerek  ulaşılabilen  “saklı  bir 
cennet”  edasıyla  ziyaretçilerine  bir 
başka dünyanın kapısını aralıyor.

ZORLU BİR YOLCULUĞUN 
ARDINDAN ULAŞILIYOR

Konya ile Antalya arasında kalan 
şelaleye ulaşmak için, uzun ve zah-
metli bir yolun izlenmesi gerekiyor. 
Zorlu dağ patikalarından, çam ağaç-
ları ve Toros Dağları’nın sarp kaya-

lıklarının eşliğinde, araçla yaklaşık 3 
saat süren yolun sonunda büyüleyici 
güzellikteki şelaleye ulaşılıyor. 
Günün  stresinden  kurtulmak, 

piknik yapmak, doğada güzel zaman 
geçirmek  isteyenlerin  tercih  ettiği 
yerler arasındaki Uçansu Şelalesi’n-
de  ziyaretçiler,  güzelliğiyle  görsel 
şölen sunan alanda yürüyüş yapıyor, 
fotoğraf  çekiyor.  Şelale,  günübirlik 
bölgeye gelen ziyaretçilerin yanı sıra 
kamp kuran doğaseverleri de misa-
fir ediyor. 
Bölgeyi ziyaret eden doğasever-

lerden Selahattin Özer, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, Uçansu’nun 
adı çok duyulmasına rağmen bölge-
ye ulaşımın zor olduğunu belirterek, 
“Dağlardaki  karlar  eriyince  şelale 
coşkun bir şekilde akıyor. En az üç 
ay daha bu şekilde akmaya devam 
eder. Yaz aylarının sonunda, ağus-
tos ayında su yeniden azalır.” dedi.
Doğa  tutkunu  ve  fotoğrafçı 

Mehmet Işıldak ise şelalenin mutla-
ka görülmesi gereken doğa harika-
larından biri olduğunu ifade ederek, 
herkesin  gelip  görmesi  gerektiğini 
söyledi. n AA
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

•BUĞDAY YIKAMACISI
• GIDA MÜHENDİSİ

alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 

Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77

ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

 İLAN

 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

Oto yıkama ve 

Detaylı Temizlikte 

çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 
Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE 
MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ GEZER 

VİNÇ KULLANABİLEN 
ELEMAN ALINACAKTIR

• Askerliğini yapmış
• 30 yaşını aşmamış
•Tercihen lise mezunu

Müracaatlar şahsen yapılacaktır
DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ELEMAN ARANIYOR
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Kadınhanı - Ilgın Bölgesi dalgıç pompalar dik milli pompalar demontaj montaj ve boru 
ilavesi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/184484
1-İdarenin
a) Adresi : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : KADINHANI – ILGIN  BÖLGESİ 133 ADET DALGIÇ VE DİK MİLLİ 
   POMPALAR MONTAJ, DEMONTAJ, BORU İLAVESİ VE POMPA 
   KURTARMA İŞİ HİZMET ALIMI 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : KONYA KADINHANI - ILGIN BÖLGELERİ
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 360(üç yüz altmış) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK 
   CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati : 30.04.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOSKİ SELÇUKLU 
TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresinden satın 
alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. 
ALBAYRAK CAD. NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese 
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 982869

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 29/05/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 13/06/2019 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Sümer Yediemin Otoparkı- Hamidiye Mh. Mimar Sinan Cd. No:22 
    (Meteoroloji Müdürlüğü Yanı) Beyşehir
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 84.000,00  1 %18 Plaka: 34 ABB 135, Marka: Ford (Focus) Tip: DB3, 

Cinsi:Otomobil AA Sedan, Model Yılı: 2017, Yakıt 
Tipi: Dizel, Şase No: WF04XXGCC4HB46162, 
Renk: Beyaz, Vites Tipi: Manuel, keşif esnasında 
panel üzerinde okunan KM değeri: 32.232 km,Keşif 
adresinde araç bilirkişi tarafından fiili olarak kontrol 
edilmiştir. İlgili adreste araca ait kontak anahtarı 
mevcut olup, ruhsat belgesi tedarik edilememiştir. 
Yapılan kontrolde aşağıdaki durumlar tespit 
edilmiştir.1)Araç kaporta ve boyası iyi durumdadır. 
2)Lastiklerin kullanım ömrü %70 civarındadır. 3)
Araç vitesi 6 ileridir. 4)Döşeme ve koltuklar araç 
modeline göre iyi durumdadır. 5)Araç aküsü bitik 
vaziyette olduğu için araç çalıştırılamamıştır. 
KDV Kanununun 30/b maddesine göre borçlu 
şirket tarafından binek otomobillerin alımında 
yüklenilen KDV’yi indirim hakkı bulunduğundan 
bu aracın tesliminde %18 oranında KDV 
uygulanacaktır.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
BEYŞEHİR İCRA DAİRESİ

2018/414 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 982649

Örnek No: 25*

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ  www.konyayenigun.com

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci

Mesut ŞEKER’in

annesi Emine ŞEKER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhumeye Allah’tan

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

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 983221  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Derbent’te kadınlar da çilek üretecek

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Kitap Şifahanesi ve Arşiv Daire 
Başkanı Nil Baydar ile Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir 

Şahin, Özbekistan’da yazma eser onarımı eğitim verecek

Yazma eser onarımını
bizden öğrenecekler

Derbent ilçesinde yaşayan 15 
kadın, başlatılan projeyle çilek üre-
timine dahil olacak. Derbent Kay-
makamı Fatmagül Dalmış, son yıl-
larda organik çilek üretimi ile adını 
duyurmaya başlayan Derbent’te 
“KOP destekliyor, kadınlarımız 
üretiyor” projesi kapsamında 15 
kadının çilek üretimine dahil ola-
cağını söyledi.

Projeye dahil olacak Derbentli 
kadınlarla bir araya gelen Kayma-
kam Dalmış, bu çerçevede Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı’ndan destek sağlanan ka-
dınların üretime başlamasıyla ilçe 
genelinde çilek üretiminin daha 
da yaygınlaştırılacağını belirterek, 
“Derbent Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 
ve KOP Kalkınma İdaresi Başkan-

lığı tarafından 245 bin liralık bütçe 
ile finanse edilen söz konusu proje-
den istifade ederek üretime katılan 
15 kadın çiftçimizin 4 yıl boyunca 
yörede 360 ton çilek üretmesini 
hedefliyoruz. Derbent Tarım ve 
Orman Müdürlüğü tarafından yü-

rütülecek olan proje ilçemize hayır-
lı olsun.” dedi. Projeyle 15 kadının 
birim alandan daha yüksek kazanç 
elde ederek geçimini sağlaması ve 
yöredeki çilek üretiminin daha da 
yaygınlaştırılması hedefleniyor.
n AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiy-
le Özbekistan Bilimler Akademi-
si “Biruni” Şarkiyat Enstitüsü ve 
Türkiye Yazma Eserler Kurumu 
ile iş birliğinde Özbek uzmanlara 
“El Yazma Eserlerin Restorasyonu 
ve Korunması Eğitimi” Taşkent’te 
başladı.

Türkiye Yazma Eserler Kuru-
mu Kitap Şifahanesi ve Arşiv Da-
iresi Başkanı Nil Baydar ve Konya 
Yazma Eserler Bölge Müdürü Be-
kir Şahin tarafından Özbekistan 
Bilimler Akademisi binasında baş-
layan eğitim programında, Özbe-
kistan Devlet Arşivi, Özbekistan El 
Yazmaları Fonu, Özbekistan Milli 
Kütüphanesi, Özbekistan Müs-
lümanları İdaresi Kütüphanesi, 
İmam Buhari Uluslararası Bilimsel 
Araştırmalar Merkezi, ülkenin çe-
şitli arşiv, müze ve kütüphanele-
rinde görevli 40’a yakın Özbek el 
yazma eserleri uzmanı katılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa 
Hilmi Çolakoğlu ve TİKA Eğitim 
Projeleri Koordinatörü Mustafa 
Haşim Polat’ın da yer aldığı prog-
ramın açılışında konuşan Türki-

ye’nin Taşkent Büyükelçisi Meh-
met Süreyya Er, bu toprakların 
dünya medeniyetine çok sayıda 
alim ve bilim insanı yetiştirdiğini 
kaydederek, bu topraklarda geli-
şen bilimin etkilerinin Anadolu’ya, 
ardından da Batı dünyasına kadar 
gittiğini belirtti.

Er, dünya medeniyetinin mer-
kezlerinden olan Özbekistan’daki 
çok sayıdaki el yazma eserlerin 
ortak medeniyetin hafızası oldu-
ğunu dile getirerek, bu eserlerin 
muhafazası ve onarımı konusun-
da deneyimlerini paylaşmak üzere 
Türkiye’nin tanınmış uzmanlarını 
davet ettiklerini vurguladı.

TİKA Taşkent Program Ko-
ordinatörü Dr. Ali İhsan Çağlar 
da Şarkiyat Enstitüsünün sadece 
Özbekistan için değil tüm Türk 
ve İslam dünyası için büyük bir 
bilimsel hazine olduğuna dikka-
ti çekerek, bu hazineyi oluşturan 
el yazmalarının gelecek nesillere 
ulaşması için onların muhafazası 
ve onarımının önemine değindi ve 
TİKA’nın bu konuda gereken tüm 
yardımı vermeye hazır olduğunu 
bildirdi.

Şarkiyat Enstitüsü Müdür 

Yardımcısı Süreyya Karimova da 
daha önce TİKA ile iş birliğinde 
düzenlenen el yazmalarının ona-
rımına ilişkin eğitim programının 
kendileri için çok faydalı olduğu-
nu anımsatarak, bunun üzerine 
Özbek kurumlarının da yoğun 
isteğiyle bu programı düzenlen-
diklerini aktardı. Karimova, el yaz-
malarının muhafazası ve onarımı 
konusunda büyük deneyime sahip 
Türk uzmanların eğitiminin Özbek 
uzmanlar için çok faydalı olacağına 
inandığını kaydederek, bu orga-
nizasyondan dolayı Türk tarafına 
teşekkür etti.

Özbekistan El Yazmaları Fonu 
Müdürü Şerifcan İslamov, fon 
bünyesinde 26 binden fazla el yaz-
ma, 40 binden fazla taş baskı ve 5 
bin civarında tarihi belgelerin bu-
lunduğunu hatırlatarak, bunların 
muhafazası ve onarımında Türk 
uzmanların deneyimlerinden isti-
fade etmek istediklerini söyledi.

Türk eğitmenler, bir hafta bo-
yunca Özbek uzmanlara el yazma 
eserlerin muhafazası, onarımı, 
katalog ve arşivlenmesi, dijital or-
tama dönüştürülmesi gibi alanlar-
daki tecrübelerini aktaracak. n AA
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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’la olan görüşmesini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, 
Başkan Altay’ın Konya’nın yetiştirdiği siyasetçilerden Mehmet Keçeciler’e yaptığı ziyaretin ayrıntılarını paylaştı

Kapın açık olsun!
Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz 

Donat, dünkü köşe yazısında Kon-
ya’yı yazdı. Konya ve Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ile ilgili dikkat çeken 
açıklamalar yapan Donat, Başkan 
Altay’la yaptığı görüşmenin de ay-
rıntılarını paylaştı. Konya’daki göz-
lemlerini okuyucuyla paylaşan Do-
nat, Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile görüşmesini 
de köşesine taşıdı. Altay’ın başkan 
olduktan sonra ilk olarak Ankara’da 
Konya’nın yetiştirdiği siyasetçiler-
den Mehmet Keçeciler’i ziyaret ede-
rek tavsiyelerini aldığını da yazan 
Donat, Keçeciler’in Başkan Altay’a 
olan tavsiyeni dört maddede sırala-
dı. Donat bu tavsiyeleri, “İmar planı 
ile fazla oynama, Vatandaşı kucakla,  
Kapın açık olsun, Konya’ya hizmet 
etmek herkese nasip olmaz, bunu 
hiç unutma” olarak paylaştı. şeklin-
de sıraladı.

İŞTE BELEDİYECİLİK
Donat yazısında Konya’dan öv-

güyle bahsetti. “İşte Belediyecilik” 
diyen Donat,  “Mevlana Kültür Mer-
kezi... Zafer Meydanı... Bedesten...
Atatürk Evi... Etnoğrafya Müzesi... 
Larende Caddesi...Kelebek Vadi-
si... Turgut Özal’ın, Vecdi Gönül’ün 
okuduğu Gazi Lisesi...Meram... Şe-
rafettin Camii...Adnan Özkaymak’la 
birlikte şehri gezdik. Tertemiz. İşte 
belediyecilik” ifadelerini kullandı. 

SİLLE’YE ÖZEL PARANTEZ
Donat yazısında Sille’ye özel bir 

parantez açtı. Sille’nin 5 bin yıllık 
tarihine vurgu yapan Donat, “Sille. 
Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı 
mirası, 5 bin yıllık yerleşim yeri.

Şehrin bitişiği... Sille Mahallesi. 
Camiler... Köprüler... Hamamlar... 
Aya Elena Kilisesi.

Eski evler restore edilmiş. Sille... 
Şimdi bir turizm merkezi” ifadelerini 
kullandı. 

DOĞRU ADAY!
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay’ın 31 Mart Ma-
halli İdareler Seçimleri’nde doğru 
bir tercih olarak aday gösterilmesine 
dikkat çeken Donat,  “Doğru Aday... 
Yüksek Oy...

Uğur İbrahim Altay... İki dönem 
“Metropol ilçe” Selçuklu’nun Beledi-
ye Başkanlığı’nı yaptı.

Sille bugün “Turizme kazandı-
rıldıysa...” Onun eseri. Kongre Mer-
kezi... Otizmli Çocuklar Merkezi... 
Hizmetleri saymakla bitmez. Sürekli 
halkın içindeydi. Sonuç: Uğur İb-
rahim Altay “Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı” idi. “Yüzde 70.53” 
oyla seçildi” şeklinde konuştu. 

KEÇECİKLERDEN ÖĞÜT
Başkan Altay’la yaptığı görüş-

meden çıkan ayrıntıları da payla-
şan Donat, Başkan Altay’ın seçimi 
kazandıktan sonra yaptığı Ankara 
ziyaretine değindi. Donat, “Uğur İb-
rahim Altay Büyükşehir seçimini ka-
zanınca Ankara’ya gitmiş... Mehmet 

Keçeciler’i ziyaret etmiş.
Keçeciler... Eski Konya Beledi-

ye Başkanı... Eski milletvekili... Eski 
bakan... “Konya’nın yetiştirdiği bir 
değer.” Altay “Abi” demiş: “Bana 
tavsiyeleriniz neler?” Keçeciler “4 
şey” söylemiş: İmar planı ile fazla 
oynama,  Vatandaşı kucakla, Kapın 
açık olsun, Konya’ya hizmet etmek 
herkese nasip olmaz, bunu hiç unut-

ma.” 
BÜYÜK AŞK

Helvacızade Yönetim Kurulu 
Üyesi Tahir Büyükhelvacıgil’le yap-
tığı görüşmeye de yer veren Donat, 
“Tahir Büyükhelvacıgil...Sanayici...
Sanayi Odası Meclis Başkanı. “Kon-
ya nasıl?...

Sanayi nasıl” dedik. Tahir Bey’in 
yanıtı: Seçim bitti... Yeni bir atılım 
süreci başlamalı...

Yatırım aşkı canlanmalı” payla-
şımında bulundu.  

GÖZÜN AYDIN KONYA
Donat, Konya’da yaptığı ziya-

rette öne çıkan ve Konya’nın en çok 
istediği projenin metro olduğuna 
da değindi. Bu isteğin hem Başkan 
Altay’ın hem de Konyalı vatandaş-
ların isteği olduğunu anlatan Donat, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın Konya mitinginde metro sö-
zünü verdiğini hatırlatarak, “Metro 
ya gelecek, ya da gelecek... Başka 
yolu yok” dedi. 
n ONUR KALKAN

‘Bozkır için canla
başla çalışacağız’

Meslekte İlke Grubu 
seçim bürosunu açtı

Bozkır Kaymakamı Oltan Bay-
raktar ve Bozkır Belediye Başkanı 
Sadettin Saygı, Bozkır’da 52 ma-
halle muhtarlarıyla bir araya gele-
rek muhtarları tebrik etti. 31 Mart-
tan itibaren yeni dönemde göreve 
başlayan 52 mahalle muhtarlarını 
tebrik eden Bozkır Kaymakamı Ol-
tan Bayraktar ve Bozkır Belediye 
Başkanı Sadettin Saygı, muhtar-
ların yeni görevlerinin hayırlara 
vesile olmasını diledi.  Muhtarlar-
la yeni dönemde, birlikte Bozkır’ı 
daha yaşanabilir hale getirmek için 
canla başla çalışacaklarını, mahal-
lelerin soranlarını en aza indirmek 
için yoğun bir program içerisinde 
olduklarını dile getiren Bozkır Be-
lediye Başkanı Sadettin Saygı, “31 
Martta hepimiz bir seçim süre-
cinden geçtik. Bu seçim sürecinin 
sonunda yeni bir döneme başladık. 
Hepinize yeni görevlerinin hayırlı 
olmasını diliyorum. Birlikte 5 yıl 
boyunca ilçemizi, mahallelerimizi 
daha yaşanabilir hale getirmek için 
çalışacağız. Ayrıca daha önceden 
kurulan Bozkır Muhtarlar Derneği-
ni de daha aktif kullanacağız. Tek-
rardan yeni dönemin hayırlara ve-

sile olmasını diliyor, görevlerinizde 
başarılar diliyorum” dedi. 

Devletin yönetim biçimi bakı-
mından her bir organın ayrı ayrı 
görevlerinin olduğunu belirten 
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayrak-
tar, konuşmalarında şu ifadelere 
yer verdi, “Öncelikle bende hepi-
nizi tebrik ediyor, yeni bir hizmet 
döneminin hayırlara vesile olması-
nı diliyorum. Bu yeni dönemde her 
birinizin halkımıza karşı, bulundu-
ğu mahalleye karşı sorumlulukları 
var. Bu sorumlulukları yerine ge-
tirmek için sizlerle işbirliği halinde 
olmaya devam edeceğiz. Devleti-
mizin yönetim biçimi esasıyla her 
bir organın ayrı ayrı görevleri var. 
Sizlerin de aynı şekilde ayrı ayrı 
görevleri var, sorumlulukları var. 
Kaymakamlığımıza bağlı olarak bu 
görev sorumlulukları hep birlikte 
yerine getireceğiz” diye konuştu. 
Programın akabinde muhtarlık 
bilgi sistemi hakkında muhtarlara 
bilgi verildi.  Programa Bozkır Gar-
nizon Komutanı Batuhan Duran ve 
İlçe Emniyet Amiri Ramazan Arlı 
da katıldı.
n HABER MERKEZİ 

Konya SMMMO  Başkan adayı 
İbrahim Pekperdahcı’nın Hazım 
Uluşahin İş Merkezi A Blok No 106 
da gerçekleştirdiği seçim bürosu 
açılışına Meslekte İlke grubu üye-
leri katıldı.

Pekperdahcı açılışta yaptığı ko-
nuşmada; “Bütün meslektaşlarını 
tek tek ziyaret ederek projelerini 
açıklayacağını, Seçim istişare ofisi-
ne bütün meslektaşlarını bekledik-
lerini dile getirirken şu ifadelere yer 
verdi“Hep beraber omuz vererek 
mesleğimizi ve meslektaşımızı bir 

adım daha ileriye taşıyabiliriz. Sen 
ben kavgasını bir kenara bırakıp 
uygulanabilir fikirlere ihtiyacımız 
var. Bir elin nesi var, çoğunluğun 
gücü var. Hep beraber yuvamız 
olan Odamızı birlikte yönetmek 
için omuz vermeye söz veriyoruz.
Çok şükür “BİZ” olmanın gururu-
nu yaşıyoruz. Bizler Büyük bir aile-
yiz ve yuvamız olan  Odamızı hep 
beraber yönetmek için  yola çıkıyo-
ruz” dedi ve konuşmasını Seçim 
sloganı olan sen ben yok! biz varız” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ 

‘Karatay’ı birlikte geleceğe taşıyacağız’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Şerafettin Caddesi üzerindeki 
esnafla bir araya geldi. Tüm gay-
retlerinin Karatay’a hizmet etmek 
olduğunun altını çizen Başkan Kılca, 
“Karatayımızın birliği ve güzel bir 
gelecek için hep birlikte çalışacağız” 
dedi.  Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Esnaf Buluşmaları kapsa-
mında Şerafettin Caddesi ve çevre-
sindeki esnaflarla bir araya geldi. 

Esnafın taleplerinin dinlendiği ve 
bölgenin istişare edildiği programa 
Karatay Belediye Başkan Yardım-
cıları, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, ilçe yönetim kurulu 
üyeleri ve belediye meclis üyelerinin 
de katıldığı programa esnafın ilgisi 
yoğundu. 

KARATAYIMIZIN GELECEĞİ İÇİN 
HEP BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Konya’nın her alanda göster-
diği başarı ve gelişmenin en büyük 
sırrının birlik ve beraberlikte olduğu-
nu kaydederek, “Bugüne kadar şeh-
rimizin ve milletimizin hizmetinde 
olan tüm yöneticilerimiz birbirinden 
kıymetli hizmetlere imza attılar. Al-
lah taş üstüne taş koyan herkesten 
razı olsun. Bizler de bu görevlerde 
bulunduğumuz süre boyunca tüm 
gayretimizi, tüm enerjimizi hemşeh-
rilerimize hayırlı hizmetlerde bulun-
maya harcayacağız. Toplumumuzun 
bütün kesimleriyle bir araya gelme-
ye büyük özen göstereceğiz. Esnafla-
rımızla da sık sık bir araya geleceğiz. 

Her bir esnafımızın talebi ve görüşü 
bizim için çok önemli. İstişareyle or-
tak kararla Karatayımızı hep birlikte 
geleceğe taşıyacağız ve hep birlikte 
çalışacağız” ifadelerini kullandı. 

BÖLGE ESNAFINDAN BAŞKAN 
KILCA’YA TEŞEKKÜR 

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de AK Partili beledi-
yeler ve teşkilatlar olarak her zaman 
vatandaşla iç içe olduklarını söyleye-
rek bundan sonra da Karataylıların 
hizmetinde olmaya devam edecek-
lerini söyledi. Şerafettin Caddesi 
esnafları da böyle bir buluşma ger-
çekleştirdikleri için Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya ve ilçe teşki-
latına teşekkür ettiler. 
n HABER MERKEZİ 

Sarraflar Derneği Başkanı Meh-
met Kuşdemir ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri Selçuklu bölgesindeki Sar-
raf, Kuyumcu esnaflarını ziyaret etti. 
Kuşdemir, ekonomik olarak Türki-
ye’nin ve Konya’nın zor zamanlar-
dan geçtiği bu dönemde esnaflara 
moral ziyareti gerçekleştirilip birlik 
ve beraberlik vurgusu yaptı.  Al-
tın alım ve satımlarında en güvenli 
şehrin Konya olduğunu dile getiren 
Mehmet Kuşdemir,  Vatandandaş-
larımız altın mamullerini Konya’daki 
bütün Kuyumcu esnaflarından gü-
venle, gönül rahatlığıyla alışverişle-
rini yapabileceklerini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Konya, altın piyasasında güvenli şehir

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Esnaf Buluşmaları kapsamında Şerafettin Caddesi ve çevresindeki esnaflarla bir araya geldi.

Sabah Gazetesi Yazarı Gazeteci Yavuz Donat, Konya’yı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’la da görüşen Donat, Konya ve Başkan Altay görüşmesinin ayrıntılarını köşesine taşıdı. 

Mehmet Keçeciler Başkan Altay’a 
tavsiyede bulundu
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‘Her zaman çiftçilerimizin yanındayız’
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Ovakavağı Mahallesi’n-
de Şükür Duası etkinliğine katıldı. 
Karatay Belediyesi bünyesinde 
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 
kurduklarını hatırlatan Başkan Kıl-
ca, “İlçemizde tarımsal üretime 
ve istihdama katkı sağlamak adı-
na her türlü desteği vereceğiz” 
dedi.  Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, Ovakavağı Mahalle-
si’nde gerçekleştirilen Şükür Duası 
programına katıldı.  Karatay İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Demir-
gül, DSİ Bölge Müdür Yardımcısı 
Muhittin Özyalvaç, Karatay Ziraat 
Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç, Ova Sulama Birliği Başkanı 
Mehmet Üzüm, mahalle muhtar-
ları ile mahalle sakinlerinin katıldığı 
programda Başkan Hasan Kılca, 

vatandaşlarla tek tek selamlaşa-
rak sohbet etti. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Karatay Be-
lediyesi olarak Tarımsal Hizmetler 
Müdürlüğü hatırlatarak Konya’da 

tarımsal üretimin en yoğun olduğu 
ilçelerden biri olan Karatay’da Ta-
rımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün 
Karatay’da tarımsal üretimi ve 
istihdamı arttıracak önemli çalış-

malara imza atacağına inandığını 
söyledi. Başkan Hasan Kılca, her 
zaman çiftçilerin yanında olacakla-
rına vurgu yaparak “Güzel Anado-
lu’da yüzlerce yıldır yapılan şükür 
duaları birlik ve beraberliğimizi 
sağlayan önemli bir kültürümüz. 
Tüm vatandaşlarımızla bir araya 
gelerek; bereket ve rahmet için 
ellerimizi semaya açıyoruz. Tüm 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum. Rabbim dualarımızı kabul 
etsin. Bu vesileyle bizleri bir araya 
getiren hemşehrilerimize, birlik 
başkanımıza, ziraat odamıza teşek-
kür ediyorum” dedi. Ova Sulama 
Birliği Başkanı Mehmet Üzüm ise 
atalarından kalan geleneği sürdür-
düklerini söyleyerek, yağan yağ-
murun bütün mahallelere bereket 
olmasını temenni etti. 
n HABER MERKEZİ 

Muhtarlarla biraraya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bizim Selçuklu Belediyesi ola-
rak muhtarlarımıza kapımız hep açık” diyerek Selçuklu’nun örnek ilçe olmayı sürdüreceğini vurguladı

‘Selçuklu örnek ilçe 
olmaya devam edecek’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı Selçuklu’da 31 
Mart Yerel Seçimleri sonrasında 
göreve gelen muhtarlarla istişare 
ve tanışma toplantısında bir araya 
geldi.  

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı seçim sonrasında 
seçilerek göreve gelen muhtarlar-
la bir araya geldi. Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’nın yanı sıra AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer, İlçe Teşkilat yöneticileri, 
Selçuklu Muhtarlar Derneği Başka-
nı Mustafa Avcıoğlu, mahalle muh-
tarları, Belediye Başkan Yardımcıla-
rı ve birim müdürleri katıldı. 

“SELÇUKLU ÖRNEK BİR İLÇE 
OLMAYA DEVAM EDECEK”

Selçuklu’nun hem diğer ku-
rumlarla hem de muhtarlarla uyum 
içersinde çalışan bir geleneği oldu-
ğuna vurgu yapan Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı: “ Muhtarlarımızdan görevine 
devam edenler var yeni seçilenler 
var hepimize hayırlı olsun inşal-
lah. Önümüzde beş yıllık bir süreç 
var önümüzdeki bu sürecin hem 
mahallerimiz hem ilçemiz hem de 
Konyamız için hayırlar getirmesi-
ni niyaz ediyorum. Biz bu zamana 
kadar muhtarlarımızla çok uyumlu 
bir şekilde çalıştık.İnşallah bundan 
sonraki dönemde de aynı uyumu 
devam ettireceğiz. Hem belediye-
mizle hem teşkilatımızla birlikte 
güzel çalışmalara imza atacağız. 
Biz hep söylüyoruz muhtarlar bizim 
kılcal damarlarımız ve mahallele-
rimizde ortaya çıkan durumlar, ta-
lepler ne ise bunları muhtarlarımız 
vasıtasıyla öğreniyoruz. Aramızdaki 
diyalog bu yüzden önemli. Bizim 

Selçuklu Belediyesi olarak muhtar-
larımıza kapımız hep açık” dedi.

“BELEDİYE VE MUHTARLIK 
İLİŞKİLERİ TEK ELDEN 

YÖNETİLECEK”
Yeni dönemde muhtarlarla be-

lediye arasında olan ilişkileri tek 
elden yönetmek istediklerini ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı; “Geçen 
dönemde Muhtarlık İşleri Müdür-
lüğü isminde bir müdürlük kurul-
muştu. Bu kapsamda Muhtarlık 
İşleri Müdürümüz Ahmet Kanatlı 
Bey bundan sonra belediyemizin 
muhtarlarla olan diyaloğunu sağ-
layacak. Muhtarlarımızdan gelen 
talepler bu müdürlüğümüzde top-
lanacak ve belediye bünyesindeki 

dağılım onun üzerinden gerçek-
leşecek.  Bu uygulamayla yeni dö-
nemde inşallah diğer belediyelere 
de örnek olacağız. Bizler sürekli 
mahallelerimizle diyalog halinde ol-
duğumuz için mahallelerimizle ilgili 
bir ajandamız, bilgimiz var. Oralar-
daki talepler, yapılanlar, planlama-
lar elimizde mevcut. Aynı diyaloğu 
devam ettirerek mahallelerinizdeki 
işleri yürüteceksiniz. Biz de bu sü-
reçte üzerimize düşen bir şey olursa 
hem Belediye Başkanı olarak hem 
de başkan yardımcılarımız olarak 
gerekeni yapacağız. Amacımız Kon-
yamıza ve Selçuklumuza en güzel 
hizmetleri yapmak. Bunun için hep 
birlikte gayret edeceğiz Allah bizle-

re hayırlı hizmetler yapmayı nasip 
etsin” dedi.  Selçuklu Muhtarlar 
Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğ-
lu’da : “ Muhtar olarak yeni seçilen 
arkadaşlarımıza aramıza hoşgeldi-
niz diyorum. Muhtarlık gönül işidir 
bunun için de seçilen 72 muhta-
rımızın bu duygu ile çalışacağına 
gönülden inanıyorum” şeklinde ko-
nuştu. 
“İLKEMİZ SAMİMİYET, GÖNÜLLÜLÜK 

VE GAYRET OLACAK”
Yeni dönemin milletimizi daha 

ileriye taşıyacak hizmetlere vesile 
olması temennisi ile sözlerine baş-
layan Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı 
Mustafa Hakan Özer,” Konya, bu 
ülkenin, bu coğrafyanın ve Anado-
lu’nun  önemli bir şehri. Konya’da 
da Selçuklu önemli bir ilçe ve adeta 
Konya’nın omurgasını teşkil ediyor. 
Bildiğiniz gibi Konya’nın en büyük 
ilçesiyiz ve tüm ilin dörtte bir, mer-
kezinde yarı nüfusuna sahibiz. Do-
layısıyla Konya’daki mahallelerimiz-
de oldukça büyük ve şehir açısından 
önem arz ediyor ve her birimizin 
yapmış olduğu görevler şehri ileri 
taşıma adına oldukça önemli. Sel-
çuklu’da hem belediyemiz ve hem 
de teşkilatımız açısından bir gele-
neğimiz ve çalışma sistemimiz var. 
Ayrıca tüm Selçuklu’daki kurum ve 
kuruluşlarımızla iyi bir uyum ve ile-
tişime sahibiz. Eğer Selçuklu’da bir 
başarıdan söz edebiliyorsak bunla-
rın temelinde bu unsurlar yer alıyor. 
Bu süreçte de vatandaşımıza hiz-
met edebilmek için her şeyden önce 
samimiyet, gönüllülük ve gayret 
gerekiyor. İnşallah bunlar olduktan 
sonra tüm kurum ve paydaşların 
kendi arasında kuracağı sağlıklı ile-
tişim ile vatandaşımıza hizmet nok-
tasında çok daha iyi noktala gelece-
ğiz”  dedi. n HABER MERKEZİ

En itibarlı yerel yönetim ödülü aldı
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

Türkiye İtibar Akademisi tarafından 
yapılan araştırmada Türkiye’nin en 
itibarlı Büyükşehir Belediyelerinden 
biri oldu. 

Türkiye İtibar Akademisi yapı-
lan Türkiye İtibar Endeksi Araştır-
masında yerel yönetimler bazında 
Türkiye’nin en itibarlı Büyükşehir 
Belediyeleri açıklandı. Bu yıl 8’incisi 
gerçekleştirilen araştırmada arala-
rında yerel yönetimler, holdingler, 
enerji, eğitim, restoran, özel hasta-

ne, unlu mamuller, bankacılık, si-
gorta, turizm, otomobil, hazır giyim, 
gıda, ilaç gibi sektörlerdeki şirketle-
rin itibarı ölçüldü. Türkiye çapında 
12 bin kişinin katıldığı araştırmada 
Konya Büyükşehir Belediyesi en iti-
barlı büyükşehir belediyelerinden 
biri oldu. 

Türkiye ve sektör birincileri 28 
Mayıs 2019 Salı günü Yıldız Teknik 
Üniversitesi Balmumcu Yerleşkesi 
Oditoryumu’nda düzenlenecek tö-
renle ödüllerini alacak. n İHA

Esmer bir akşam 
vakti, göğümde siyaha 
gizlenen üç göçmen 
kuş… Yolunu şaşırmış; 
sıcağı, soğuk sanmış. 
Yolculuğa hazırlanıyorlar. 
Bir kelebek sürüsü bir 
günlük yaşamına aldır-
madan başka diyarlara 
doğru ilerliyor. 

Mutluluk güneşi, 
ısısını kıskanıyor bizden... 
Ufak bir haylaz gibi giz-
leniyor bulutların ardına… Hüznün 
matemi hâkim semaya… Katre-i baran 
sabırsızca kendini yeryüzüne bırakacağı 
zamanı bekliyor.

Bu bir yağmur ıssızlığı azizim… 
Gün gelir bu tenhalığı da unuturuz. 
Kalabalığa alışırız. Etrafımız onlarcası 
ile dolup taşar. Yürekte bir yalnızlık yine 
dâhil olacağı zamanı bekler. 

Birbiri ardına durmaksızın yağıyor 
gözyaşları yeryüzüne… Kim bilir gönül 
bulutunun ne sıkıntısı var bu aralar… 
Üşüten hüznün soğukluğundan arınıp, 
bahara kavuşmanın sevincinden dolayı 
mutluluk gözyaşları döküyor sanırım…  
Ya da bir derdi var içten içe kendini bi-
tiriyor. 

Bu dünyanın ev sahibi olduğumuz 
halde yaşadığımız hayata yabancıyız 
azizim. Elimizde avcumuzda kalan koca 
bir hiç! Mutluluk yağmuru duasına çık-
sak hüzne boğulur, geri döneriz. Bizim 
nasibimize de düşen bu sanırım…

Ne için yaratıldığımızı unutalı çok 
oldu. Daha sonra akrabaları, eşi dostu 
unuttuk. O da yetmedi kapı komşumu-
zu unuttuk. Şimdi ise aynı evin içinde ai-
lemizi unuttuk. Eşimizi, çocuğumuzu… 

Hüzne tâbî olduğumuza şaşır-
mamalı… Unuttuk, ondan unutulduk 
azizim.

Güzel anılar biriktirmek yerine, bir 
kare fotoğraf gülümsemesi ardına giz-
lenen üzüntüler yakaladık. Neye kucak 
açıp sahiplendiğimizin bile farkında 
değiliz. İşte bu bir yağmur yalnızlığı 
azizim. Görünen bu damlalar baharın, 
yeşilliğin, yeniden uyanışın, renklerin, 
parklarda oynaya çocuk seslerinin, 
güneşin habercisi belki… Peki, perde 
arkasında gizlenen ya başka bir şeyse? 
Bunu merak edenler oldu mu acaba? 

Dünya sıcacık se-
mayı yuvasına buyur 
edeceği halde bu esintili 
günler de ne? Rengâ-
renk gökkuşağı değil, gri 
bir perde hâkim gökyü-
züne… Renkler yüzünü 
gözünü örtmüş gizlen-
mekte… Dünyanın kir-
lenmişliği karşısında üç 
maymunu oynamayan 
sadece o… Bunu gör-
meyen, duymayan ve 

işitmeyen ise bizler…
Geçmişten günümüze ne çok 

şey değişti azizim. Şu yeryüzü kimleri 
buyur etti topraklarına da şuana kadar 
en hayırsızları bizler olduk?.. Ne atamızı 
biliyoruz ne de bizden sonraki nesle ön 
ayak oluyoruz. Gelişi güzel yaşayıp gidi-
yoruz. Ne âlâ memleket!

Bizler de kirlendik azizim. Kirlen-
diğimiz için kirlettik. Bizim çocukluğu-
muzdaki gibi toza toprağa bulanmak 
değil bu... O zamanlar ne güzeldi 
oysa… Yollar, sokaklar, topraklar bi-
zimdi. 

Yollar tenha, sek sek oynamaya 
müsait… Sokaklar eş dost ile dolu, 
yabancılardan arınmış… Topraklar ça-
murdan hayallerimizi inşa edecek kadar 
çok, betondan uzaktı…

Şimdi yollar yürüyen tehlikelerle 
dolu, sokaklar yabancıların esiri ol-
muş… O koca hayallerimizin sığacağı 
büyüklükteki topraklar var ya üzeri 
asfaltlarla örtülmüş. Çocuklar karınca 
gördüğünde korkar olmuş azizim. 
İnanabiliyor musun? Ah şunları konu-
şurken yüreğimin, gözlerimin doldu-
ğunu bir bilse insanlar belki de gülerler 
bana… 

Keşke çocukluğu değiştirmeye 
hiç kimsenin gücü yetmeseydi. Ser-
bestçe oynayabilselerdi. Hayalleri son-
suz olsaydı. Baharda yağan yağmur 
sonrasında çıkan gökkuşağına bakıp 
ona ulaşmayı düşleselerdi. Renkleri 
ellerindeki tabletlerden görmeselerdi 
ilk azizim… Yaşasalardı çocukluğu 
doyasıya… Bağır çağır oynasalardı so-
kaklarda… Herkes yetişkin oluyor ol-
masına da, çocuk olamıyormuş azizim!

Çocukluğun geri gelmesi duasıy-
la… Dua ile yazı dostlarım.

YAĞMUR YALNIZLIĞI

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimlerinde Konya’da en yüksek oy 
yüzdesini alarak Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca’ya ziyaretler 
devam ediyor. Ribat Eğitim Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Küçüktoka ve yönetim kurulu üye-
leri de Başkan Kılca’ya hayırlı olsun 
diyerek yeni görevinde başarılar te-
menni etti. 

Başkan Kılca’nın Karatay’a çok 
büyük kazanımları olacağını ifade 
eden Mehmet Küçüktoka, “Karatay 
Belediyesi STK çalışmalarında her 
zaman desteğini bizlere sunmuş-
tur. Başkan Kılca da belediyecilik-

ten gelen birisi olarak Karatay ve 
Konya’ya çok şey katacaktır” dedi. 
Başkan Kılca da ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Ribat Eğitim Vakfı Konya merkez-
li, dünyanın birçok ülkesinde maz-
lum ve mağdurların yardımına ko-
şan önemli bir vakıftır. İnsanlığımız 
adına katkıları için ayrıca teşekkür 
ediyorum” diyerek STK çalışmala-
rının önemine değindi. Öte yandan 
Ribat Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Küçüktoka, ziya-
rette Başkan Kılca’yaplaket hediye 
etti.
n HABER MERKEZİ

Ribat’tan Kılca’ya
hayırlı olsun ziyareti

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Ahmet Pekyatırmacı Mustafa Hakan Özer Mustafa Avcıoğlu
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Güvenli teknoloji çözümleri anlatıldı
1984 yılında San Francisco’da 

kurulan ve adını şehrin son 2 he-
cesinden alan Cisco, Konya’da bu-
lunan yetkin iş ortaklarından Most 
ve Dematek firmaları ile beraber  
bilgi işlem yöneticileri bir otelde 
düzenlenen programda bir araya 
geldi. Etkinliğin sponsoru olan Ne-
teks firması ile beraber teknolojinin 
farklı sektörel uygulamalarına ve 
bulut bilişim, endüstri 4.0 gibi yak-
laşımlarının hem Türkiye’de hem 
de küresel arenadaki uygulamaları 
paylaşıldı. Etkinlik, Dematek firma-
sının kurucu ortağı Abdullah De-
mir’in katılımcılara hoş geldin ko-
nuşmasının ardından Türkiye Cisco 
Kurumsal Kanal Direktörü Ersoy 
Öner söz alarak Silikon Vadisi’nde 
tasarlanan teknoloji ve ürünlerin 
yerelleşme süreçlerini iş ortakları 
vasıtası ile nasıl projelendirildiğini 

paylaştı. Bununla beraber yatırım 
yapmayı planlayan işletmeler için 
Cisco Capital yardımı ile hem TL 
hem de USD olarak 12 aydan 36 
aya kadar nasıl uygun finansal mo-
dellerle sağlanabileceğini paylaştı. 
Cisco Inovasyon Merkezi Müdürü 
Emre Özbek Cisco çözümlerinin 
karanlık fabrikalar, sürücüsüz oto-
mobiller gibi sektörel bazlı uygu-
lamaları ve Cisco vizyonu üzerine 

katılımcıları bilgilendirdi.
Kurumsal Network çözümleri 

teknik danışmanı Tolga Örtül geç-
mişten bugüne yaklaşık 35 senede 
bilgi işlem altyapılarının yazılım 
tabanlı uygulamalara nasıl evril-
mekte olduğunu ve Cisco’nun sili-
kon vadisinde geliştirmekte olduğu 
ürünlerin bu gelişmelere nasıl ayak 
uydurduğundan bahsetti. Bununla 
beraber artık günümüzün olmaz-

sa olmazı kablosuz haberleşme 
teknolojilerinin (Wi-Fi) 802.11ax 
teknoloji ile güncellenebileceğini 
ve nasıl doğru kurgulanabileceği-
ni ayrıca bu çözümlerin uçtan uca 
mobil cihazlarınızdan 7/24 nasıl 
yönetilebileceğine değindi. Umut 
Solunoğlu ise Cisco Güvenlik Çö-
zümlerine sektörde karşılaşılan 
tehditler ve bunları Cisco çözüm-
leri ile nasıl engellenebileceğini 

detayları ile paylaştı. Etkinlikte son 
sunum ise Konya Innopark’ta bulu-
nan ve yüzde 100 Türk mühendis-
lik firması olan ve Cisco firmasının 
bayiliğini de üstlenmiş Dematek 
firmasının teknik çözümlerden so-
rumlu direktörü Abdullah Şimşek 
tarafından gerçekleştirildi. Sunum-
da Konya’da inovasyon merkezin-
de geliştirilmekte olan Network ve 
Veri Merkezi Yönetim Yazılımın-
dan örnekleri ve uygulamaları ile 
bahsetti. Özellikle artık günümüz-
de kurumların gücünü belirleyen 
unsurun çalışan personel sayısın-
dan öte sakladıkları ve kullandıkları 
veri olduğuna değinen Abdullah 
Şimşek sunumunu kurumlara ver-
mekte oldukları keşif ve uygulama 
/ demo çalışmalarını bu etkinliğe 
misafir edilen katılımcılara ücretsiz 
olarak sağlanabileceğini paylaştı.

‘MOST ENERJİ OLARAK 
ETKİNLİKLERİMİZE AĞIRLIK 

VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’
Most Enerji- Network Şirket 

Müdürü Rıdvan Şeker, “Cisco 
Konya’da ilk defa bu şekilde bir 
etkinlik yapıyor. Bizler Most Ener-
ji ve Dematek olarak Konya’daki 
müşterilerimize Cisco’nun güven-
lik ve endüstri 4.0 ile ilgili çözüm-
lerini tanıyoruz. Katılımdaki he-
def kitlemiz genellikte firmaların 
bilişim servisinde çalışan isimler. 
Firmalarını sorunsuz bir şekilde 
geleceğe taşıyacak insanlar için 
network altyapılarındaki gelimleri 
tanıtıyoruz. Etkinliğe davetlileri-
mizin yoğun ilgisi bizleri ayrıca 
mutlu etti. Most Enerji olarak bu 
tür etkinliklerimize ağırlık verme-
ye devam edeceğiz” dedi
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KTO Karatay Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finans Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça iktisadi 
krizlere karşı, İslami finansta kâr paylaşımı esasına dayanan emek-sermaye ortaklığı olan mudarebeyi önerdi

İktisadi krizlere karşı 
‘mudarebe’ önerisi

KTO Karatay Üniversitesi İktisa-
di ve İdari Bilimler Fakültesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça, 
mudarebe sisteminin İslami finans-
ta kar paylaşımı esasına dayanan 
emek-sermaye ortaklığı olduğunu 
belirterek, girişimcilerin mudarebe-
yi tercih etmesiyle İslam ekonomisi-
nin gelecekte katkısının artabilece-
ğini söyledi.

Avrupa Bilim Vakfı Hakemler 
Kurulu Üyeliği görevini de yürüten 
Prof. Dr. Çizakça, Türkiye’de katılım 
bankacılığının payının son yıllarda 
arttığını söyledi. Yüz yıllardır yaşa-
nan krizlerin sebebinin banka ve borç 
kaynaklı olduğunu ifade eden Çizak-
ça, ekonomilerin büyüdükçe borç 
alma ihtiyacının arttığını aktardı.

KATILIM BANKACILIĞI 
TERCİH EDİLİYOR

Çizakça, katılım bankalarının 
çok önemli görevler yaptığına işaret 
ederek, “Faizle borç para vermedik-
leri için dindar insanların yatırımları-
nı alabiliyor ve harama bulaşmadan 
girişimcilere aktarabiliyorlar. Ha-
rama bulaşmayan insanların, ban-
kacılık sektörüne dahil olmalarını 
sağlıyorlar. Geçtiğimiz yıllarda halk, 
konvansiyonel bankalarla ilişkisini 
kesmişti. Katılım bankacılığı ortaya 
çıktıktan sonra insanlar, bu banka-
ları tercih etmeye başladı.” diye ko-
nuştu. Çizakça, İslam ekonomisi ve 
finans sisteminin girişimciyi destek-
leyerek ekonomiye güçlü dinamizm 

sağladığını vurguladı.
İslami finansta borç almak yeri-

ne ortaklıklar kurularak sermaye ih-
tiyacının giderildiğini anlatan Çizak-
ça, şöyle devam etti: “İslami finans, 
bu yönüyle ekonomiye büyük katkı 
sağlar. Kar da zarar da paylaşılır. Mu-
darebede zarar, sermayedara gider. 
Girişimci parasal zarara uğramaz, 
sadece emek kaybı yaşar. Mudarebe 
sistemi, İslami finansta kar paylaşı-
mı esasına dayanan emek-sermaye 
ortaklığıdır. Girişimciler, mudarebe 
yoluna giderse İslam ekonomisinin 
gelecekte katkısı muazzam boyut-
larda artabilir. Büyük şirketler, mu-
darebe yöntemiyle finanse ediliyor. 
İslami finans, girişimciye büyük 
destek verir. Bunun neticesinde de 
ekonomiyi büyük dinamizm sağlar. 
Bu bakımdan İktisadi krizleri borç 
yoluyla değil de karşılıklı ortaklık 
yoluyla hallettiği için İslami finans, 
ciddi bir çözüm potansiyeli taşır.”

İKTİSADİ KRİZLERE KARŞI 
‘ORTAKLIK’ ÖNERİSİ 

Mudarebe sistemi ile ekonomiye 
büyük dinamizm geleceğine dikkati 
çeken Çizakça, “Ülkemizde bu siste-
min gerçekleşmesi için finans-ser-
maye tarafları, üniversiteler, ticaret 
ve sanayi odaları ile teknoparkların 
devreye girmesi gereklidir. Bu ku-
rumların iş birliği ile İslami finansın 
sermaye piyasasındaki rolü üst sevi-
yelere çıkacaktır.” diye konuştu.
n AA

Oprukçu’dan Acil Müdahale Merkezi müjdesi

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, Ereğli 3 Nolu Dilek Demi-
rel Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 
açılışına katıldı. 

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, Ereğli 3 Nolu Dilek Demi-
rel Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu 
açılışına katıldı. Yoğun katılımla ger-
çekleştirilen açılışta konuşan Baş-
kan Oprukçu, Sağlık hizmetlerini 
önemsediğini ifade ederken, “Böyle 
anlamlı ve değerli bir hizmete imza 
atan hayırsever vatandaşlarımızı 
kutluyorum. Zamanın bütün zen-

ginliklerine ve altın çağında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tahtına sahip 
olan Kanuni Sultan Süleyman ‘Halk 
içinde muteber bir nesne yok devlet 
gibi, olmaya devlet cihanda bir nefes 
sıhhat gibi’ dizeleriyle sağlığın tüm 
nimet ve zenginliklerden daha üs-
tün olduğunu çok anlamlı bir şekilde 
ifade etmiştir. Sağlık insan hayatının 
en önemli nimetlerinden bir tanesi-
dir ve mutlu bir hayatın parçasıdır. 
Bizler de mutlu bir Ereğli için sağlık 
noktasında üzerimize düşün her gö-
revi yapmaya hazırız” dedi. 

‘ACİL MÜDAHALE 
MERKEZİ KURACAĞIZ’

Konuşmasının devamında sağ-
lık hizmetleri ile ilgili projelerini 
hemşehrileri ile paylaşan Başkan 
Oprukçu, çevreyolu kenarında bir 
Acil Müdahale Merkezi kuracak-
larını müjdeledi. Hemşehrilerinin 
kalp krizi ve kan kaybı gibi acil 
müdahale gerektiren durumlarda 
can kaybı yaşamamaları için bu 
hizmeti sağlamaya gayret göstere-
ceklerini aktaran Oprukçu, “Kap-
samlı bir Acil Müdahale Merkezi’ni 

yapıp Sağlık Bakanlığımıza devre-
ceğiz, bu noktada sorun yaşama-
yacağımızı umuyorum. Sorun ya-
şamamız durumunda da burasını 
Belediye Özel Hastanesi olarak 
hemşehrilerimizin kullanımına 
sunacağız. Her şey daha huzurlu 
ve mutlu bir Ereğli için, hizmet-
lerimizle bunu sağlayacağız” diye 
konuştu. Konuşmaların ardından 
3 Nolu Dilek Demirel Acil Sağlık 
Hizmetleri İstasyonu’nun açılışı 
gerçekleştirildi.
n İHA

İkinci halife Hz. 
Ömer (RA), adil bir yö-
netim göstermesiyle ve 
adalet konusundaki has-
sasiyetiyle tanınır. O’na 
“adaletin timsali” den-
miştir. Çünkü Hz. Ömer, 
adaleti uygularken Kuran 
ahlakına göre hareket 
ettiği için herkese eşit 
davranmış, hüküm ve 
yargıda din, dil, ırk, soy, 
akrabalık, makam, mevki 
ayrımı yapmamıştır.

Hz. Ömer (RA) zamanında, Su-
riye’deki Şam valisi, kente büyük ve 
güzel bir cami yapmak ister. Amacı, 
Şam’daki Müslümanların topluca bir 
araya gelebilecekleri merkezî bir ibadet-
hanelerinin olmasıdır. 

Şam valisi, inşam edilecek olan 
cami için en uygun yeri belirlemek üze-
re ekip görevlendirir ve bunlar şehrin 
her köşesini “alıcı gözüyle incelerler. 
Günler süren keşif ve taramadan son-
ra, cami inşası için en uygun yeri be-
lirlerler. 

Şam’daki Müslümanlar cami pro-
jesine öyle büyük bir aşk ve şevkle gi-
rişmişlerdir ki, başından beri bir şeyi hiç 
akıllarına getirmezler; o şevkten dolayı 
bir hususu unuturlar: Üzerinde cami 
inşa ettikleri arsanın bir sahibinin olabi-
leceği ve arsa sahibinden ne arsasının 
satın alındığı, ne de böyle bir inşaat için 
izin istendiği.

İşin garabeti şu ki, üzerinde ca-
minin inşa edildiği arsanın mülkiyeti 
bir Yahudi’ye aittir. Lakin arsa sahibi 
Yahudi bir süredir Şam dışında oldu-
ğundan, bütün bu olanlardan haber-
sizdir ve cami inşaatı nerdeyse bitmek 
üzereyken çıkagelir. Uzun bir süre son-
ra Şam’a geri dönen Yahudi, arsasının 
üzerinde inşa edilmekte olan camiyi 
görünce hayretler içinde kalır, doğal 
olarak. Ve buna itiraz etmek için, valinin 
kapısına dayanır! Toprağının gasp edil-
diğini söyleyen Yahudi, cami yapımının 
durdurulmasını ister.

Ancak Şam valisi, Yahudi’nin şikâ-
yetlerine hak vermekle birlikte, bu kadar 
emek ve masraf harcanmış olan bir in-
şaatın durdurulamayacağını söyleyerek 
bu talebi reddeder ve Yahudi’ye, arsayı 
değerinin çok üzerinde ücret ödeyerek 
satın almaya hazır olduklarını bildirir. 
Fakat Yahudi bu teklife olumlu yanıt 
vermez, her ne pahasına olursa olsun, 
arsasını satmaya razı olmadığını ve 
kesinlikle satmayacağını, üstelik kendi-
sine ait bir arsa üzerinde cami isteme-
diğini belirtir. 

Şam valisi, müteakip günlerde de 
defaten aynı teklifi götürür ama Yahudi 
her seferinde bu teklifi geri çevirir. Şam 
valisi bu duruma çok bozulur; zira çok-
tandır inşaatına başlanan ve yapımı ne-
redeyse bitmek üzere olan bir camiden 
feragat etmek olacak iş değildir. Yahu-
di’den her seferinde olumsuz yanıt alan 
ve sürekli fiyat yükseltmelerin de işe 
yaramadığını gören Şam valisi, işi git-
tikçe zora bindirmeye başlar. Yahudi’yi 
satışa razı etme çabası her denemede 
başarısız olunca, vali artık tekliflerini 
tehditkâr bir üslûpla yapmaya başlar. 
İş artık zülüm boyutuna varmıştır; Ya-
hudi’yi ikna çabaları, ona eziyet etme ve 
sıkıntı verme noktasına varmıştır.

Topraklarının zorla gasp edildiğini, 
buna karşılık hakkını geri alamayacağı-
nı düşünen Yahudi, Şam valisine haber 
göndererek, “Sizi halife Ömer bin Hat-
tab’a şikâyet edeceğim; hakkımı almak 
için ta Medine’ye gideceğim. İslam ha-
lifesi Ömer adaletli bir yöneticidir, inanı-
yorum ki beni gözetecektir” der.

Yahudi, Uzun yolculuktan sonra 
Hz. Ömer’in huzuruna çıkar ve Şam’da 
olan biteni başından sonuna kadar, ol-
duğu gibi anlatır.

Hz. Ömer Yahudi’yi sükûnetle ve 
dikkatle dinledikten sonra, Hz. Ömer, 

Şam valisine bir mektup 
yazar ve Yahudi’ye verir. 
Sonra da der ki: “Bu be-
nim Şam valisine mektu-
bumdur. Bunu götür ve 
kendisine ver!”

Yahudi bunu alır ve 
günler süren bir yolcu-
luktan sonra Şam’a geri 
döner. Döner dönmez de 
Şam valisinin huzuruna 
çıkar. Vali, onun kendi-
sini şikâyet etmek için 

Halife Ömer’in yanından geldiğini bil-
diğinden, merak içinde beklemektedir. 
Yahudi, Hz. Ömer’in yanından geldiği-
ni, hakkını aramak için Medine’ye kadar 
gittiğini söyleyince, Şam valisi, “Söyle 
o zaman, Ömer sana ne dedi?” diye 
sorar. Bunun üzerine Yahudi, “Ömer 
bana tek kelime bile etmedi, hiçbir şey 
söylemedi. Sadece size şunu gönder-
di” diyerek elindeki mektubu Şam va-
lisine uzatır.

Kısa bir şaşkınlık geçiren vali, 
mektubu okumaya başlar. Mektubu 
okuyan Şam valisinin yüzü kıpkırmızı 
olmuş, şaşkınlıktan gözleri açık kalmış-
tır. Mektupta aynen şunlar yazılıdır:

“Camiyi yık ama adaleti yıkma!”
 Cenabı Allah, toplumlar ve ka-

vimler arasında hüküm verirken de, 
tıpkı bireyler arasında hüküm verirken 
olduğu gibi adaletle hükmetmemizi 
emretmekte, dilemektedir.

Hem ilâhî, hem insanî, hem de âdil 
olan tavır budur.

Kuran’ı Kerim Maide süresi 8.ayet-
te “Ey iman edenler! Adil şahitler ola-
rak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir 
topluluğa olan kininiz, sizi adaletten 
alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya 
daha yakındır. Allah’tan korkup sakının. 
Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınız-
dan haberi olandır.” buyrulmaktadır.

Devletin dini adalettir
“Devletin dini adalettir” der Hz.Ali 

. Bu söz esasen İslam dininin özlü bir 
ifadesidir. Zira İslam’ın esası tevhit 
ve adalettir. İslam insan hayatının en 
önemli beş değerini güvence altına 
almıştır. Can, Mal, Nesil, Akıl ve Din 
emniyetinin sağlanması İslam dinin en 
önemli hedeflerinden biridir. İslam’ın 
güvence altına aldığı bu beş temel de-
ğerin gerçek anlamda korunması an-
cak adaletin ve özgürlüğün sağlanması 
ile mümkündür.

İslam’da adalet öncelikle hukuk 
önünde herkesin eşit olması kimseye 
makamından, parasından, soyundan 
dolayı bir ayrıcalığın gösterilmemesidir. 

Nisa Süresi 135.ayet “Ey iman 
edenler! Adaleti ayakta tutan ve ken-
diniz, ana-babanız ve yakın akrabanız 
aleyhine de olsa, yalnız Allah için şahit-
lik eden kimseler olunuz. Zira zengin de 
olsa, fakir de olsa, Allah ikisine de (siz-
den) daha yakındır. Nefsinizin arzusuna 
uyarak adaletten uzaklaşmayın. Eğer 
(şahitlik ederken) dilinizi eğer, büker-
seniz veya çekinirseniz, şüphesiz Allah 
yaptıklarınızdan haberdardır.”

Maide Süresi 8.ayet “Ey iman 
edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar 
ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz. Bir 
kavme olan kininiz, sizi adaletsizliğe 
sevk etmesin. Adaletli olun, çünkü o, 
takvaya daha yakındır. Allah’tan kor-
kun. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan 
haberdardır.” buyrulmaktadır.

Gerek günlük hayatımızda, gerek-
se iş hayatında, gerekse devlet işlerinin 
yürütülmesinde emri ilahiden, adil ol-
maktan ayrılmamak temel felsefemiz 
olmalıdır. Cami yapsak da, medrese, 
Kuran Kursu, Okul yeri, kamunun kul-
lanacağı hizmet yeri gibi bütün işleri-
mizde Adaletli olmak gerekir.

Yapılacak işlerimizin başında, ada-
letten, iyilikten ve rızai bariden ayrılmaz 
isek “Adaletten ayrılmamış, Camiyi de 
Yıkmamış oluruz.” 

Baki selamlar

ADALETTEN AYRILMAYACAĞIZ, CAMİYİ DE YIKMAYACAĞIZ

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Fenerbahçe 
3 eksikle çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 
deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçı 
hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmana 
kasığında yırtık tespit edilen Victor Moses katılmazken, 
Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım ise salonda çalıştı. Can 
Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yöneti-
minde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle 
başladı. İdmanın basına açık yapılan kısmında ise sa-
rı-lacivertli futbolcular, üçerli gruplar halinde pas oyunu 
oynadı. Antrenmanda Galatasaray derbisi sonrası kası-
ğında kısmi yırtık tespit edilen Victor Moses yer almaz-
ken, Eljif Elmas ve Hasan Ali Kaldırım ise salonda çalıştı. 
n İHA 

Hakan Keleş: Beşiktaş’ı 
yenebilecek güçteyiz

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 
Spor Toto Süper Lig’in 29. Haftasında oynayacakları Be-
şiktaş maçından galibiyetle ayrılabilecek güçte oldukları-
nı söyledi. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıkla-
ma yapan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan 
Keleş, “Kötü bir seri gidiyorduk, moral açısından bize 1 
puan iyi oldu. İyi oyun sergiledik fakat 1 puan aldık. Şimdi 
önümüzde Beşiktaş maçı var. Beşiktaş da ligin en form-
da takımı, bizim çok zor bir maç olacak. Fakat biz geçen 
sene evimizde Beşiktaş’ı yenmiştik, deplasmanda da bu 
sene yenmiştik. Yenebilecek güçteyiz. İyi hazırlanacağız 
ve seyircimizin desteği ile de hakkettiğimiz puanı veya 
puanları almak için uğraşacağız“ dedi. n İHA 

Bursaspor’da 
yaprak dökümü

Bursaspor’un Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu 
Üyesi Nihat Arı istifa ettiğini duyurdu. Arı istifa sebebi 
olarak kulübe ait arazilerin Başkan Ali Ay’a devredilmesi 
konusunu işaret etti. Bursaspor’da işler iyice karıştı. Art 
arda alınan kötü sonuçlar Samet Aybaba’nın istifasıyla 
başlayan kriz süreci yönetimde bazında istifalarında baş-
lamasıyla tavan yaptı. Geçtiğimiz gün Bursaspor Kulü-
bü’nün alıcı bulamadığı taşınmazlarını Başkan Ali Ay’ın 
borcuna karşılık devrettiğini açıklaması spor gündemine 
bomba gibi düşerken, alınan bu karara bazı yöneticiler 
tepkilerini istifalarını sunarak gösterdi. 

Bursaspor Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi 
Nihat Arı istifasını açıklarken sebep olarak kulübe ait ar-
saların devir işlemlerinden son derece rahatsız olduğunu 
dile getirdi. n İHA 

Trabzonspor, Malatyaspor maçına rövanş olarak bakıyor
Spor Toto Süper Lig’de E. Yeni Malat-

yaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, 
zorlu müsabakaya rövanş olarak bakıyor. 
Başkan Ahmet Ağaoğlu da intikam için 
değil, 3 puan için sahaya çıkacaklarını 
söyledi. 

Spor Toto Süper Lig’de 20 Nisan Cu-
martesi günü sahasında E. Yeni Malat-
yaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 
4 maçlık galibiyet serisini rakibi karşı-
sında 5 maça çıkarmak istiyor. Avrupa 
Kupaları’na katılma yolunda önemli maç-
larından birine daha çıkacak olan bor-
do-mavililer, ligin ilk yarısında 5-0 mağ-
lup oldukları rakipleriyle oynayacakları 
müsabakaya intikam değil rövanş maçı 
olarak bakıyor. 

İNTİKAM DEĞİL RÖVANŞ MAÇI 
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasın-

da deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 5-0 
mağlup olan bordo-mavililer, ağır yenil-
giyi unutmuş değil. Alınan farklı yenilginin 
ardından bir dizi köklü radikal kararlar 
alan ve kulüpte yeni düzenlemelere giden 
Trabzonspor, sahasında oynayacağı maça 
ise intikam maçı olarak değil, rövanş maçı 
olarak bakıyor. Özellikle sosyal medyada 
maçın ambiyansını yükseltecek söylem-
lerin önüne geçmek isteyen bordo-mavi-
lilerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yeni Ma-
latyaspor karşılaşmasına intikam değil, 
rövanş maçı olarak baktıklarını vurguladı. 

Ağaoğlu, “Bizim için intikam değil rövanş 
maçı olacak. Sahaya 3 puan için çıkaca-
ğız. Başka bir düşüncemiz yok” dedi. 

RÖVANŞ SIRASI YENİ 
MALATYASPOR’DA 

Avrupa Kupaları’na katılma yo-

lunda kritik müsabakalar oynayan 
Karadeniz ekibi, Süper Lig’in ilk yarı-
sında puan kaptırdığı rakiplerinden ise 
rövanşı alıyor. Trabzonspor, ligin ilk 
yarısında galip gelemediği rakipleri 
Antalyaspor ve Bursaspor ile 1-1 be-

rabere kalırken, ligin ikinci yarısında 
ise Antalyaspor’u 4-1 ve Bursaspor’u 
1-0’la geçerek ilk yarıda yenemediği 
rakiplerini mağlup etme başarısı gös-
terdi.
n İHA

Muric: Hedef ilk 5!
Spor Toto Süper Lig’de hafta sonu deplasmanda lider Medipol Başakşehir’e karşı oynayacak Çaykur Rizespor’un 

Kosovalı forveti Vedat Muric, “Kim şampiyonluğa, kim düşmeye oynuyor, bizi takım olarak hiç ilgilendirmiyor” dedi
Muric, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde 

yaptığı açıklamada, Türkiye’de 6 yıldır 
güzel anıları olduğunu ve Türk vatandaş-
lığı almış olmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. Türkiye’deki en iyi yılını bu sezon 
yaşadığını belirten Muric, “Futbol olarak 
bu yıl çok özel bir yıl. Oynadığım takıma 
ilk kez bu kadar katkı sağlıyorum. Rize se-
rüveni çok iyi başlamıştı. Süper Lig’de ilk 
devre takımca kötüydük ama ikinci devre 
toparlanarak özel serüveni devam ettirdi-
ğimizi düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

Muric, Rize ve Kosova insanının, ko-
nuşma, yaşam tarzı ve karakterlerinin bir-
birine çok yakın olduğunu dile getirerek, 
mutlu olduğu Rize’de daha çok mutluluk 
yaşamak istediğini vurguladı.

Hedefinin her zaman takıma katkı 
sağlamak olduğunun altını çizen Kosovalı 
oyuncu, “Gol, asist veya performansımla 
takıma katkı sağlamaya çalışıyorum ama 
maçlarda gol atınca, asist yapınca mutlu 
oluyorum. Forvet gol ile tartılan bir mev-
ki. O nedenle ne kadar çok gol atarsam o 
kadar çok öz güvenli oluyorum. Takıma 
katkı sağlamış oluyorum. Gol attığım, 
asist yaptığım için mutluyum. Ligin bitimi-
ne 6 maç kaldı. Elimden geldiğince katkı 
sağlamaya devam etmek istiyorum.” diye 
konuştu.

“Okan hoca çok babacan.” değerlen-
dirmesinde bulunan Muric, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Herkese çok babacan yaklaştı. 
İlk devre bir maç kazandık. Ona rağmen 
bize ‘İyi takımsınız.’ dedi. Biz de onun bize 
verdiği güven ve aramıza katılan oyun-
cuların uyumu ile çok iyi bir grup olduk. 
İkinci yarı seri yakaladık. Yeni gelen arka-
daşları iyi karşılamamız, içerideki uyum, 
başarıyı getirdi.”

Muric, şampiyonluk yarışının hiçbir 
zaman kendilerini ilgilendirmediğine dik-
kati çekerek, şunları söyledi: “Kim şampi-
yonluğa, kim düşmeye oynuyor, bizi takım 
olarak hiç ilgilendirmiyor. Biz öncelikle 
Çaykur Rizespor arması ve formasıyla 
ne kadar üste çıkabiliriz, bunun hedefin-
deyiz. Bunun bilincindeyiz. Başakşehir, 
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, hiç 
fark etmez. Biz kim ile oynadıysak dişe-diş 

mücadele ettik. Galibiyetler aldık içeride 
Fenerbahçe’ye karşı. Dışarıda nasıl yenil-
diğimizi zaten konuşmayalım.”

Medyada büyük maçlar öncesinde 
veya zaman zaman kendisi ve takım ar-
kadaşları hakkında çıkan haberleri dikkate 
almadıklarını aktaran Muric, şöyle devam 
etti:

“Çıkan haberlerin bizi etkileyeceğini 
düşünmüyorum. ‘Ben etkilenirim’ diyen 
bir futbolcu varsa ben kesinlikle katılmıyo-
rum. Bu haberler insanları daha çok moti-
ve eder. Her futbolcunun büyük kulüplerle 
anılması hayalidir. Herkesin bu kulüplerle 
anılması hoşuna gider. Öz güvenini artırır. 

Bu maçlar öncesinde takım olarak ne ka-
dar pozitif hazırlanırsanız o kadar iyi sonuç 
almaya yakın olursunuz. Haberler kimseyi 
etkilemez.” 

Muric, Çaykur Rizespor’da 15’inci 
ayını geçirdiğini belirterek, taraftarın çok 
ciddi bir artış gösterdiğini ve bunun ken-
dilerini çok olumlu etkilediğini vurguladı. 

“RİZESPOR TARAFTARI 
FUTBOLU BİLİYOR”

Özellikle ikinci yarıda çok ciddi bir ta-
raftar desteği olduğuna vurgu yapan golcü 
oyuncu, “Rizespor taraftarı futbolu biliyor. 
Futbolu değerlendiriyor. Değerlendirdik-
lerinde mağlup olsak bile bize desteğe 

geliyor. Özellikle içeride oynadığımız son 
5 maç stat tamamen doldu. Taraftar fut-
bolcu için itici güç. Koltukların dolu olma-
sını görmek bizleri mutlu ediyor. Son da-
kikalarda yorulduğumuzda onların desteği 
bize itici güç oluyor. Kalan maçlarımızda 
desteklerini arkamıza alıp, kayıpsız geçe-
ceğimizi düşünüyorum.” değerlendirme-
sinde bulundu. Artık üst sıraları düşündük-
lerini belirten Muric, “Bizim hedefimiz ligi 
üstlerde bitirmek. Az da olsa UEFA Avrupa 
Ligi hedefimiz var. İnşallah olabildiğince 
galip gelip ligi beşinci bitirerek, Avrupa 
Ligi’ne katılmak istiyoruz.” ifadesini kul-
landı. n AA

Emre: Tek bir hedefim var, o da Başakşehir’le şampiyonluk
Medipol Başakşehir Kaptanı Emre 

Belözoğlu, tek hedefinin şampiyonluk 
yaşamak olduğunu ve buna takım olarak 
inandıklarını söyledi. 

Emre Belözoğlu, yaptığı açıklama-
da, kalan 6 haftada da aynı ciddiyetle 
mücadelelerine devam edeceklerini 
belirterek, “Aynı havada, aynı oynama 
isteğiyle bunu yapabilirsek inanıyorum, 
inşallah ligin bu sene şampiyonu biz 
olacağız. Ama futbol bu, karşımızdaki ra-
kipler şampiyonluk alışkanlıkları, bu kül-
türleri olan rakipler. Galatasaray olsun, 
Beşiktaş olsun bunlar çok iyi takımlar, iyi 
oyunculara sahipler. Bu yüzden işimizi 
sıkı tutup çalışmamız gerekiyor, her maçı 
ayrı ayrı hissetmemiz gerekiyor. Önü-
müzde şu an Rizespor maçı var. Kolay 
olmayacak, Rizespor iyi bir takım, ikinci 
yarının en güçlü ekiplerinden bir tanesi. 
Her maça bir final gözüyle bakıp inşallah 
ligin sonunda o kupayı kazanan taraf biz 

olmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 
Deneyimli futbolcu, “Medipol Ba-

şakşehir şampiyon olup Şampiyonlar 
Ligi’ne katılma hakkı elde ederse Emre 
Belözoğlu’nu Şampiyonlar Ligi’nde 
mücadele ederken görecek miyiz?” 
sorusuna, “Allah’a çok şükür yıllarca 
Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa kupa-
larında oynadım. İnanın büyük fotoğra-
fa baktığımda inşallah tek bir hedefim 
var, o da Başakşehir’le şampiyonluk 
yaşamak. Ondan sonrasını oturup konu-
şacak zamanımız inşallah olur. Çünkü 
ben de düşünmek istiyorum. Benim için 
de kolay bir süreç değil. Yıllar ilerliyor, 
yaş ilerliyor, sağ olsun İstanbul’da gö-
rüştüğümüz Toldo bizi övüyor ama ‘içi 
beni yakar, dışı seni yakar’ derler. Kolay 
olmuyor artık, eski yaşımda da değilim 
ama Allah nasip eder de bu sene şam-
piyon olursak sezon sonunda düşünecek 
ve fikrimi beyan edecek vaktim olacak.” 

cevabını verdi.
“İLK YARIDAKİ OYUNUMUZU NE YAZIK 
Kİ BİR GOLLE SONUÇLANDIRABİLDİK”

Deneyimli futbolcu, geçen hafta 
sonunda Beşiktaş karşısında aldıkları 
2-1’lik yenilgiyle ilgili olarak ise şu ifa-
deleri kullandı: “İlk yarıdaki oyunumuzu 
ne yazık ki bir golle sonuçlandırabildik. 
Sonuçta yıllardır bu tecrübeye sahip 
oyuncuları bulunan ve kültürü olan bir 
takım Beşiktaş. Oyunu biraz daha önce 
koparabilecek skoru elde edebilseydik 
çok daha rahatlayacağımız bir ikinci yarı 
yaşayabilirdik ama ikinci yarıda bizden 
daha istekli daha kazanmak isteyen bir 
Beşiktaş vardı. Kazandılar, futbolun içe-
risinde bunlar var. Biz puan avantajımızı 
hala devam ettirmekle beraber, ligin ka-
lan son 6 haftasında Beşiktaş maçının ilk 
yarısındaki oyunumuzu oynamaya de-
vam etmeye çalışacağız. Elimizden gel-
diğince yine bunu yapmaya çalışacağız. 

İnşallah sezon sonunda kupayı kazanan 
takım olmak adına...”

“ALLAH NASİP EDERSE BİRÇOK 
ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLECEK BİR 
ŞAMPİYONLUK OLABİLİR”

Emre Belözoğlu, “Medipol Başak-
şehir’in şampiyonluğu Türk futbolunda 
neleri değiştirebilir?” sorusunu ise şu 
şekilde cevapladı: “Kulüplerin ekonomik 
anlamda devletimize yüklemiş oldukla-
rını düşündüklerimizde, otomatik olarak 
kendi taraftarlarına ve camialarına yük-
lediklerini düşündüklerimizde, Başak-
şehir bu anlamda mükemmel bir örnek 
olur, diye düşünüyorum. Kulübümüzün, 
ekonomisini doğru yöneten, doğru trans-
ferler yapan, doğru eğitimcileri olan ve 
hedefe gitme adına da saha içerisinde de 
doğru bir planlama yapan mükemmel bir 
örnek olduğunu düşünüyorum. O yüzden 
Allah nasip ederse birçok şeyi değiştire-
bilecek bir şampiyonluk olabilir.” n AA



Konya ASKF’den Ahmet Pekyatırmacı’ya ziyaret
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı 

Remzi Ay ve yönetim kurulu üyeleri Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziyaret etti. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Rem-
zi Ay ve yönetim kurulu üyeleri  Başkan Pekyatırmacı’yı maka-
mında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

YENİ DÖNEMDE DE DESTEK SÜRECEK
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Pekya-

tırmacı, “Selçuklu Belediyespor Kulübü ile  Türkiye’nin en büyük 
amatör spor kulüplerinden birine sahibiz. Her yıl binlerce çocuk 
ve gencimizi sporla tanıştırıyoruz. Selçuklu nitelikli tesisleri, bir-
çok branş ve binlerce sporcu sayısı ile Konya’da spora katkı sağ-
lıyor. Geleceğin sporcuları Selçuklu’da yetişiyor. Yeni dönemde 
de spora olan desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

REMZİ AY’DAN TEŞEKKÜR
Başkan Pekyatırmacı’ya tebriklerini ileten Konya Amatör Spor 

Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Remzi Ay’da, “Selçuklu 
Belediyesi’nin bugüne kadar spora ve sporcuya büyük destekler 
sağladığını ifade etti. Ay, “Yapılan tüm destek ve hizmetler için 
Başkanımızın şahsında belediyemize teşekkür ediyoruz” dedi.
 n SPOR SERVİSİ
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Anadolu Selçukspor 
kritik 3 haftaya giriyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta düşme potası içinde yer alan Konya Anadolu Selçukspor, ligin 
bitimine 3 hafta kala kritik maçlar oynayacak. İki maçında düşme hattında bulunan rakipleri 

ile karşılaşacak olan Yavru Kartal, son hafta lig lideri Menemen Belediyespor’u konuk edecek

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, zor günler ge-
çirdiği sezonun sonuna yaklaşırken, 
küme kalmak için yoğun bir çaba sarf 
edecek. 28 puanla 16.sırada bulunan 
Yavru Kartal, bu konumdan kurtulmak 
için önemli maçlara çıkacak. Ligin 
32.hafta maçında son sırada bulunan 
Darıca Gençlerbirliği’ni konuk edecek 
olan yeşil beyazlılar, 33.hafta maçında 
yine düşme hattında bulunan Tokatspor 
ile deplasmanda karşılaşacak. Konya 
Anadolu Selçukspor, ligin son haftasın-
da ise lig lideri Menemen Belediyespor 
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 
Temsilcimiz, bu 3 maçtan 7 puan çıkar-
mayı hedefliyor.

SEZON BOYUNCA 
5 GALİBİYET ALABİLDİ

Atiker Konyaspor’un pilot takımı 

Konya Anadolu Selçukspor, bu sezon 
istediği sonuçlar alamadı. Sezona kötü 
bir başlangıç yapan yeşil beyazlılar, 
sonraki süreçte de galibiyet almakta 
zorlandı. Oynadığı 31 maçta 5 galibiyet 
alan Konya ekibi, 13 beraberlik ile 28 
puana ulaştı ve 16.sırada yer aldı. Kon-
ya Anadolu Selçukspor, yaptığı teknik 
direktör değişiklileri ile de dikkat çekti. 
Sezon öncesi Gürses Kılıç ile anlaşan 
temsilcimiz, daha maçlar başlamadan 
Konyalı antrenör ile yollarını ayırdı ve 
Tayfun Türkmen’in takımın başına getir-
di. Tayfun Türkmen’den istediği verimi 
alamayan Konya Anadolu Selçukspor, 
Türkmen’i göndererek eski hocası Alper 
Avcı ile anlaşma sağladı. Ancak Alper 
Avcı da istenilen performansı göste-
remedi ve yerini Abddurrahman Bay-
sangur’a bıraktı. Baysangur, Anadolu 

Selçukspor’un başında çıktığı 6 maçta 1 
galibiyet 2 beraberlik aldı. 
FETHİYE’NİN PUAN KAYBETMESİ ŞART

Konya Anadolu Selçukspor, 28 pu-
anla 16.sırada yer alırken, düşme hat-
tında bulunan 17.sıradaki Tokatspor’un 
27 puanı bulunuyor. Ateş hattına yakın 
olan Fethiyespor ise 29 puanla 15.sıra-
da. Yavru Kartal, ligde kalan 3 maçta 
karşılaşacağı rakiplerden puan çıka-
rırken, Fethiyespor’un da puan kaybet-
mesini bekleyecek. Mavi beyazlı takım, 
32.hafta maçında Manisa Büyükşehir 
Belediyespor deplasmanına gidecek. 
Ligde 14.sırada yer alan Bandırmaspor 
Baltok’un ise 32 puanı bulunuyor.

ANADOLU SELÇUK’TA 
DARICA HAZIRLIKLARI

TFF 2. Lig Kırmızı grup 32. Hafta 
müsabakasında hafta sonunda iç sa-

hada Darıca Gençlerbirliği ile karşıla-
şacak olan Konya Anadolu Selçukspor 
hazırlıklarını sürdürüyor. Dün Karatay 
Belediyesi Tatlıcak tesislerinde gerçek-
leştirilen antrenman öncesinde Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay, futbolcular ve 
teknik heyet ile bir toplantı yaptı. Tek-
nik direktör Abdurrahman Baysangur 
ve yardımcı antrenörler gözetiminde 
gerçekleştirilen antrenman koşu ve 
ısınma hareketleri ile başladı. 5’e 2 pas 
çalışmasının ardından futbolcular yarı 
sahada taktik bir çalışma gerçekleştir-
di. Taktik çalışma sırasında kaleciler 
takımdan ayrı olarak kaleci antrenörü 
Alpaslan Uysal yönetiminde çalıştı. 
Antrenmanı Kulüp Başkanı Zahir Renk-
libay, 2. başkanı Okay Tınkır ve başkan 
yardımcısı Recep Çınar da takip etti.  
n SPOR SERVİSİ

Judo şampiyonasına 
Konya damga vurdu

2018-2019 öğretim yılı Okul Sporları faaliyet progra-
mında yer alan Okullararası Judo Türkiye Şampiyonası 
12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Balıkesir’de yapıldı. Okul-
lararası Judo Türkiye Şampiyonası’nda Konyalı sporcular 
3 altın, 5 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 11 ma-
dalya kazandı. Şampiyonada madalya kazanan sporcula-
rın isimleri şu şekilde; 44 kiloda Şeyma Yıldırım, 46 kiloda 
Abdullah Turgutlu, 55 kiloda Yücel Göker altın madalya, 
34 kiloda İbrahim Günter, 46 kiloda Kadir Bozdağ, 44 ki-
loda Sude İnan, 48 kiloda Elif Ağar, 57 kiloda Fatma Nur 
Biner gümüş madalya, 34 kiloda Cantekin Dişçi, 38 kiloda 
Yunus Emre Gülcür, 42 kiloda Ömer Faruk Turgutlu bronz 
madalya.   n SPOR SERVİSİ

Bakan Kasapoğlu’dan 
Mehmet Yıldırım’a tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu ve Slovenya Futbol Fe-
derasyonu geçtiğimiz günlerde dostluk maçında karşı 
karşıya geldi. Dostluk maçında eski futbolcuların yanı sıra 
UEFA Başkanı Aleksander Čeferin ve TFF 1. Başkan Ve-
kili Servet Yardımcı da forma giydi. Maçın ardından U16 
Futbol Milli Takımı’nın Konyalı Teknik Sorumlusu Mehmet 
Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu ile biraraya geldi. Kasapoğlu görüşmede, U16 
Milli Takımı’nın başarılarından dolayı herkes tarafından 
konuşulduğunu ifade ederek Mehmet Yıldırım’ı tebrik etti. 
Konyalı antrenör Yıldırım ise Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu’ya teşekkür etti.   n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 31 19 7 5 69 41 28 64
2.F. KARAGÜMRÜK 31 18 5 8 47 33 14 59
3.TUZLASPOR 31 16 10 5 55 20 35 58
4.MANİSA B.Ş.B. 31 15 11 5 57 24 33 56
5.ŞANLIURFASPOR 31 15 9 7 46 30 16 54
6.ETİMESGUT BLD. 31 14 7 10 39 33 6 49
7.PENDİKSPOR 31 12 9 10 46 41 5 45
8.KIRKLARELİSPOR 31 11 8 12 42 36 6 41
9.TARSUS İDMAN Y. 31 10 9 12 43 48 -5 39
10.ZONGULDAK 31 10 9 12 33 42 -9 39
11.KAHRAMANMARAŞ 31 10 8 13 33 41 -8 38
12.SİVAS BELEDİYE 31 10 8 13 38 50 -12 38
13.BAK SPOR KULÜBÜ 31 8 13 10 36 51 -15 37
14.BANDIRMASPOR 31 8 8 15 41 52 -11 32
15.FETHİYESPOR 31 5 14 12 29 37 -8 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 31 5 13 13 41 56 -15 28
17.TOKATSPOR 31 5 12 14 26 40 -14 27
18.DARICA G. BİRLİĞİ 31 5 6 20 24 70 -46 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Bisiklet Halk Yürüyüşü 
23 Nisan’da yapılacak

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
ile Konya Bisiklet Derneği’nin ortaklaşa 
düzenleyeceği ‘Bisiklet Halk Yürüyüşü’ 
tanıtım toplantısı yapıldı. Çanakkale kara 
savaşları ve tüm şehitlerimizin anısına 
23 Nisan 2019 tarihinde saat 14.00’te 
Mevlana Meydanı’ndan başlayıp, Atatürk 
Stadyumu’nda (Eski Stadyum) sona ere-
cek olan Bisiklet Halk Yürüyüşü’nün ta-
nıtım toplantısına Konya Gençlik ve Spor 
il Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ali Kan-
ber, Konya Bisiklet Derneği Başkanı Fatih 
Yılmaz ve Konya Bisiklet Derneği Başkan 
Yardımcısı Hüseyin Eşgin katıldı. 
n SPOR SERVİSİ 

Teknik Üniversite Bisiklet Topluluğu
ODTÜ’den kupayla döndü

Konya Teknik Üniversitesi Bisiklet 
Topluluğu bu yıl 6’ncısı düzenlenen 
ODTÜ Üniversiteler Arası Dağ Bisikleti 
Yarışı’ndan kupayla döndü. 10 üniversite 
ve 70’e yakın sporcunun katıldığı yarışta 
KTÜN Bisiklet Topluluğu takım sıralama-
sında 3’üncü oldu. ODTÜ yerleşkesinde 
kurulan parkurda gerçekleşen yarışa, 
Konya Teknik Üniversitesi Bisiklet Toplu-
luğu adına Sercan Can, Emre Ünsal, Bu-
rak Can Küpeli, Enes Doğan ve İsa Kınacı 
katıldı. Zorlu parkurda sporcuların kıyası 
mücadelesine sahne olan yarışta KTÜN 
Bisiklet Topluluğu parkuru başarıyla ta-
mamlayarak takım sıralamasında üçün-
cülük kupasının sahibi oldu. Dereceye 
giren takımlara kupaları düzenlenen tö-
renle takdim edildi. 

REKTÖR PROF. DR. 
ÖZÇELİK TEBRİK ETTİ 

Konya Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Babür Özçelik, yayınladığı 

mesajında “Bu yıl 6’ncısı düzenlenen  
‘ODTÜ Üniversitelerarası Dağ Bisiklet 
Yarışı’ takım sıralamasında 3’üncü olan 
Konya Teknik Üniversitesi Bisiklet Toplu-

luğumuzu azim ve gayretlerinden ötürü 
tebrik eder, başarılarının devamını dile-
rim.” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ



Galatasaray maçı 
biletleri satışa çıktı

Atiker Konyaspor’un Spor Toto Süper Lig’in 30. 
haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 
Galatasaray ile 29 Nisan Pazartesi günü saat 20.00’da 
oynayacağı karşılaşmanın elektronik bilet satışları 
dün saat 15.00’da satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Taraftarlarımız 
passolig kartları yanlarında olmadan cep telefonların-
daki Passo Mobil uygulamasını kullanarak QR kodu-
nu stadyum turnikelerine okutarak müsabakaya giriş 
yapabileceklerdir. Müsabakanın misafir takım seyirci 
tribünü biletleri önümüzdeki günlerde satışa çıkacak-
tır.” denildi

Stadyum gişelerinden ve www.passo.com.tr’den 
satılacak Galatasaray maçı bilet fiyatları şöyle: BATI 
ALT D: 150 TL, BATI ALT C – E: 120 TL, BATI ALT B – F: 
105 TL, BATI ALT A – G: 90 TL, BATI ÜST B – C: 125 TL, 
BATI ÜST A – D: 105 TL, DOĞU ALT D: 125 TL, DOĞU 
ALT C – E: 105 TL, DOĞU ALT B – F: 85 TL, DOĞU ALT 
A – G: 65 TL, DOĞU ÜST D: 125 TL, DOĞU ÜST C – E: 
105 TL, DOĞU ÜST B – F: 85 TL, DOĞU ÜST A – G: 65 
TL, KALE ARKALARI: 65 TL, MİSAFİR: 84,50 TL.  n AA

Konyaspor 
antrenmanını 
Ceyhun Fersoy 

da takip etti

Atiker Konyaspor’un dünkü antrenma-
nını ünlü tiyatro ve dizi oyuncusu Ceyhun 
Fersoy da takip etti. Koyu bir Fenerbahçe 
taraftarı olduğunu ve Aykut Kocaman’ı 
çok sevdiğini belirten Fersoy, Atiker Kon-
yaspor’a Ankargücü maçında başarılar 
diledi.

Ceyhun Fersoy pek çok tiyatro, dizi 
ve sinema filmde rol almış, Seksenler 
dizisindeki Şahin karakteri ile hafızalara 
kazınmıştı. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 28 18 7 3 44 15 29 61
2.GALATASARAY 28 16 8 4 59 28 31 56
3.BEŞİKTAŞ 28 15 8 5 60 37 23 53
4.TRABZONSPOR 28 14 7 7 50 37 13 49
5.EY MALATYASPOR 28 10 8 10 38 37 1 38
6.A. ALANYASPOR 28 11 5 12 30 34 -4 38
7.ANTALYASPOR 28 11 5 12 31 45 -14 38
8.Ç. RİZESPOR 28 9 10 9 40 40 0 37
9.KASIMPAŞA 28 11 4 13 46 50 -4 37
10.A.KONYASPOR 28 8 12 8 33 33 0 36
11.İM KAYSERİSPOR 28 9 9 10 27 37 -10 36
12.DG SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35
13.ANKARAGÜCÜ 28 10 5 13 30 42 -12 35
14.FENERBAHÇE 28 7 12 9 34 39 -5 33
15.BURSASPOR 28 5 13 10 24 33 -9 28
16.GÖZTEPE 28 8 3 17 26 36 -10 27
17.BB ERZURUMSPOR 28 5 10 13 29 38 -9 25
18.AKHİSARSPOR 28 6 6 16 29 46 -17 24

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da Pazar günü oynanacak 
Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam 
ediyor.  Spor Toto Süper Lig’in 29.haf-
tasında deplasmanda MKE Ankaragü-
cü’ne konuk olacak Atiker Konyaspor, 
dünü saat 15:00’da yaptığı antrenmanla 
değerlendirdi. Kayacık Tesisleri’nde 
Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yar-
dımcı antrenörler gözetiminde gerçek-
leşen antrenmana tedavilerine devam 
edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Çam-
dalı, Serkan Kırıntılı, Fallou Diagne, 
Petar Filipovic, Nejc Skubic, Mustapha 
Yatabare katılmadı.

Salonda iki grup halinde yapılan 
CORE ısınma ve kuvvet çalışması ile 

başlayan antrenman sahadaki çabuk-
luk hareketleri ve 6’ya 3 ile devam etti. 
Oyuncular 7’ye 7 çift kale maç ile ant-
renmanı tamamladı. Antrenmanı İkinci 
Başkanımız Selçuk Aksoy ve As Başkan-
larımızdan Osman Koçak, Kulüp Mena-
jerimiz Seçkin Özdil ile birlikte takip etti.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN
Atiker Konyaspor’da hedef 9 maçlık 

kazanamama serisini sona erdirmek. 
Ankaragücü’yü yenerek yeni bir başlan-
gıç yapmak isteyen Anadolu Kartalı ka-
lan 6 maçta alabileceği maksimum pu-
anı almak istiyor. Yeşil beyazlıları zorlu 
bir maç periyodu beklese de ilk yarıda 
en fazla puan topladığı döneme girecek. 
Aynı seriyi yeniden yakalamak isteyen 

Konyaspor’un aynı döneme göre iç saha 
avantajı bulunuyor. 

ANKARAGÜCÜ GALİBİYETİ 
İLE YÜKSELİŞ BAŞLAMIŞTI

Konyaspor ligin ilk yarısında oyna-
dığı iç sahadaki Ankaragücü maçını ka-
zanmış ve ardından yükselişe geçmişti. 
Sırasıyla Galatasaray, Alanyaspor, 
Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisar 
ile karşılaşan Konyaspor Ankaragü-
cü, Kasımpaşa, Alanyaspor maçlarını 
kazanmış, Galatasaray ve Akhisar ile 
berabere kalmıştı. Bu periyotta sadece 
Trabzonspor’a mağlup olmuştu. 

HEDEF İLK YARININ ÜZERİNE ÇIKMAK
İlk yarıda aynı dönemde çıktığı 6 

maçtan 11 puan toplayan Konyaspor’da 

hedef bu seviyenin de üzerine çıkmak. 
Galatasaray ve Trabzonspor ile bu kez 
evinde karşılaşacak olan Konyaspor’un 
bu hedefini gerçekleştirmesi deplas-
man performansına bağlı. Konyaspor 
ilk yarıda evinde kazandığı Ankaragücü, 
Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında 
aldığına yakın puanı deplasmanda kaza-
nırsa iç saha performansı ile bu hedefini 
gerçekleştirebilir. Ligin son maçında 
Akhisarspor ile iç sahada oynanacak ol-
ması ise bir başka avantaj. Son olarak 
Erzurumspor’a mağlup olan Akhisarspor 
ligin dibine demir atmış durumda. Ege 
ekibi düşmesi kesinleşmiş olarak Kon-
ya’ya gelmesi Konyaspor açısından bü-
yük avantaj olacak.  n SPOR SERVİSİ

Yeni bir sayfa!
9 maçtır kazanamayarak kötü bir seriye imza atan temsilcimiz Atiker Konyaspor, Ankaragücü 

maçı ile birlikte temiz bir sayfa açmak istiyor. Kalan 6 maçta iyi bir performans ortaya 
koymak isteyen Anadolu Kartalı, bu sezon en fazla puan topladığı maç periyoduna girecek

RPS
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