
Hasan Görgülü ve Murat Can’a yeni görev
Konya Büyükşehir 

Belediyesi’nde iki daire 
başkanı değiştirildi. Konya 

Büyükşehir Belediyesi Daire 
Başkanı ve Park ve Bahçeler 

Şube Müdürü Ceylani 
Kılıç görevini Murat Can’a 
bıraktı. Selçuklu Belediye 
Başkan Aday Adayı olan 

Hasan Görgülü ise Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem 
Daire Başkanlığı görevine 
getirildi. n SAYFA 12’DE

03 Selçuklu’dan 19 
kütüphane daha 05 Mehir Vakfı’ndan

Hadim’e ayni yardım 12 İsmail Kahraman
Konya’ya geliyor

CUMHUR İTTİFAKI’NDA 
BERABERLİK SÜRECEK

SELÇUKLU’DA HİZMETLER 
İSTİŞAREYLE YAPILIYOR

KILCA: 1 NİSAN’DA AŞKLA
GÖREVE BAŞLAYACAĞIZ

AK Parti ve MHP’den mesaj

İhtiyaçlara cevap veriliyor

Kapı kapı dolaşılıp oy isteniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ile bir-
likte Akören ve Çumra’da gerçekleştirdikleri ziya-
retlerde birlik ve beraberlik mesajları verdi. Kadın-
hanı İlçesi’nde de vatandaşlarla buluşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Altay, Büyükşehir Belediyesi’nin 
Kadınhanı’na 121 milyon liralık yatırım yaptığını, yeni 
dönemde bu yatırımların süreceğini söyledi.

İlçeye yapılan hizmetleri mahalle muhtarlarıyla ve 
mahalle sakinleriyle istişare eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi 
sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projeler-
le ilgili görüş alış verişinde bulundu. Pekyatırmacı, 
Selçuklu’da bütün hizmetlerin vatandaşla istişare 
sonucunda yapıldığını dile getirdi.

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca, 31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında 
Karataylılarla bir araya gelmeye devam ediyor. Ev 
ziyaretlerinde Karataylılarla buluşan Hasan Kılca, 
semt pazarı esnaflarını da ziyaret etti. Kılca, 1 Ni-
san’da gayret, samimiyet ve aşkla göreve başlaya-
caklarını söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Bakan Turhan 
Konya’ya geliyor

Kur’an ve 
siyeri seçin!

İlaca yüzde 
26,4 zam geldi

Kanser hastalığı 
onları birleştirdi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan’ın 17 
Şubat Pazar günü Konya’ya 
gelmesi bekleniyor. Henüz 
programı netleşmeyen Bakan 
Turhan’ın AK Parti Konya İl 
Başkanlığı’nın programıyla se-
çim çalışmalarına da katılacağı 
bildirildi. 
n HABER MERKEZİ 

Okullarda seçmeli ders belir-
leme sürecinin sonuna yakla-
şıldığına dikkat çeken TİMAV 
Genel Başkanı Abdullah Ecevit 
Öksüz, öğrenci ve velilere 
Kur’an, sünnet ve siyer dersleri-
ni seçmelerini tavsiye etti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
ilaç fiyatlandırmasında kulla-
nılacak kuru açıkladı. Bu yıl 
kurdan dolayı ilaç fiyatlarına 
yüzde 26,4 güncelleme yapıldı. 
Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz, zammın19 
Şubat 2019 tarihinden itiba-
ren uygulamaya geçeceğini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Kolon kanserine yakalandık-
tan sonra stoma torbası ile 
yaşamına devam eden Tarık 
Cankıymaz, hastalara yardım 
için kurduğu dernek sayesinde 
tanıştığı kendisi gibi torbayla 
yaşamına devam eden eşi ile 
mutlu bir hayat sürüyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE
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Üretilmeye başlandığı 1966 yılından 
bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon 
adetten fazla tercih edilen “efsane 
model” Corolla’nın 12’nci nesli KONYA 
Toyota Plaza Otojen’de düzenlenen özel 
bir törenle tanıtıldı.Toyota Plaza Otojen 
Genel Müdürü BehnanBüyükyıldırım, 
uzun zamandır beklenen anın heyecanı 
hep birlikte yaşadıklarını belirterek, 
yeni Hybrid Corolla’nın Türkiye’ye 
üretilecek olmasının heyecanı bir kat 
daha artırdığını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Dünya nüfusunun 1/4 ‘den fazlasının 
kansızlık ile başı dertte. Peki, 
günümüzde her yaş grubunun sıklıkla 
karşılaştığı kansızlık neden olur? 
Kandaki alyuvar hücresine oksijen 
taşıyan hemoglobin seviyesinin 
olmasının gerekenin altına 
düşmesiyle ortaya çıkan, kansızlık 
ya da literatürlerde geçen ismi ile 
Anemi hastalığının belirtileri ve tedavi 
yöntemiyle ilgili uzmanlar dikkat çeken 
uyarılarda bulunuyorlar. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Hybrid Toyota’ya büyük ilgi Dünyanın dörtte biri anemi! 

Her pazar
tanzim! 

Son günlerde gündeme gelen Tanzim Satış Noktaları ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Konya Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Aktaş, 

Konya’da “Tanzim Satış Noktası”nın kurulmayacağının bilgisini verdi. 
Aktaş, Konya pazarlarında sebze-meyvenin ucuz olduğunu belirterek, 

“Konya’da kurulan toplam 67 pazarın her biri Tanzim Satış Noktaları’na 
yakın hatta daha düşük fiyatlarla Konya halkına hizmet verecek” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

Gar yetişmeyecek!
İkinci 100 Günlük Eylem 

Planı içerisinde yer alan ve 
bu çerçevede seçimlere 

kadar bitirilmesi öngörülen 
Konya YHT Garı’nda 

ödenekte yaşanan 
sıkıntılar nedeniyle hedefin 
tutmayacağı iddia ediliyor 

İKİNCİ 100 GÜNLÜK 
EYLEM PLANINDAYDI

Konya’yı raylı ulaşımda farklı bir noktaya ta-
şıması beklenen yeni YHT Gar inşaatının ça-
lışmaları, devam ediyor. yaşanan ekonomik 
sıkıntılardan dolayı gar inşaatının hedeflenen 
süre içerisinde tamamlanamayacağı konuşu-
luyordu. Ancak projenin “İkinci 100 Günlük 
Eylem Planı” yer alması,  söylentilerin aksine 
projenin beklenenden daha hızlı tamamlana-
cağı konusunda yeni bir umut olmuştu.

ÖDENEK SIKINTISI 
MI YAŞANIYOR?

Ekonomide yaşanan sorunlar nedeniyle YHT 
Gar inşaatı için ödeneklerde gecikmeler mey-
dana geldiği, bu durumun da çalışmaları ya-
vaşlattığı iddia edildi. Yaşanan bu sorunun de-
vam etmesiyle çalışmaların “İkinci 100 Günlük 
Eylem Planı” süresince bitirilemeyeceği belir-
tiliyor. Hedefin tutması için sorunun çözülmesi 
ve tam kapasite çalışmanın devam etmesi ge-
rekiyor. n HABERİ SAYFA 3’TE

Yasin Aktaş

Hasan Görgülü
Murat Can görevi devraldı



Dünya nüfusunun 1/4 ‘den fazlasının kansızlık ile başı dertte… 
Peki, Günümüzde Her Yaş Grubunun Sıklıkla

Karşılaştığı Kansızlık Neden olur? 
Kandaki alyuvar hücresine oksijen taşıyan hemoglobin seviyesinin olmasının gerekenin altına düşmesiyle 

ortaya çıkan, kansızlık ya da literatürlerde geçen ismi ile Anemi hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemi neler?

REFERANSLAR:  http://ailehekimi.medicine.ankara.edu.tr/files/2015/02/Yeti%C5%9Fkinlerde-Demir-Eksikli%C4%9Fi-Anemisi.pdf

Zade Vital 
Demir ve 
Prebiyotik 

İçeren 
Takviye 

Edici Gıda

Zade 
Vital B12 
Vitamini 
İçeren 

Takviye 
Edici Gıda

Kansızlığa Karşı Destek Ürünler

Dünya üzerinde çok miktarda 
demir bulunsa da insanlarda en 
sık karşılaşılan eksiklik demir 

esikliğidir. Demir eksikli-
ğinin en sık neden olduğu 
durum da demir eksikliği 
anemisidir. 

Demir eksikliği ve 
buna bağlı demir eksliği 
anemisi tüm dünayda 
çok yaygındır. Dünya 
çapında 2 milyara yakın 
demir eksikliği anemi-
sinden bahsedilmektedir. 

ABD’de de oldukça yaygındır. 10 milyına yakın 
demir ekskliği olan kişiden 5 milyonunda demir 
eksikliği anemisi vardır.

Demir ekskliği sıklıkla bir kan kaybı ile oluş-
maktadır. Bazı durumlarda da emilimiyle ilgili 
sorunlar yaşanmaktadır. Kan kaybına en sıklıkla 
kadınlarda menstrauasyon (adet kanaması) neden 
olurken; barsaklarda farkında olunmayan kana-
malar da etmen olabilir. Mide küçültme ameli-
yatları ve barsak duvarındaki sorunlar emilimi 
kısıtlayabilir.

Demir eksikliği kişilerde yorgunluk, nefes 
almada güçlük, baş dönmesi, hızlı ya da düzensiz 
kalp atışı, baş ağrısı, el ve ayaklarda üşüme ve 
solukluk ile kendini gösterir. 

Demir eksikliğine bağlı aneminin üstesinden 
gelmek ve neden olduğu semptomları ortadan kal-
dırmak için demir desteği verilir. Bununla birlikte 
sorunu çözümleyebilmek için nedenin ne olduğu-
nu bulmak gerekir. Kanamanın nereden olduğunu 
araştırmak için girişimsel teknikler kullanılabilir.  

Demir eksikliği belirtilerinden bir kaçı uzun 
süredir devam ediyorsa doktorunuza danışın.
Kaynaklar:
1. Miller JL. Iron deficiency anemia: A common and curable 
disease. Cold Spring Harb Perspect Med 2013; 3(7): 11866
2. http://www.hematology.org/Patients/Anemia/

Değerli okuyucular,
Bebeklik ve çocukluk döne-

minin en çok görülen rahatsız-
lıklardan biridir demir eksikliği 
anemisi. Toplumda kansızlık 
olarak bilinen bu hastalık rutin 
sağlık kontrollerinde yapılan 
kan tahlillerinde teşhis edilebi-
lir. İstatistiklere göre dünyada 
kadınların % 35’inde, erkekle-
rin % 20’sinde ve hamilelerin 
%50’sinde demir eksikliği ane-
misi (kansızlık) görülür. Ciltte 
solgunluk, vücutta yorgunluk, 
konsantrasyon bozukluğu, saç dökülme-
si ve sinirlilik hali kansızlık belirtileri 
olabilir. Kansızlık; demir, folik asit ve B12 
vitamini eksikliğine bağlı olarak ortaya 
çıkar. 

Kadınların gebelik, emzirme dönem-
lerinde ve çocukların büyüme çağında 
demire olan ihtiyaç daha fazladır. Bu 
dönemlerde beslenmeye daha çok dikkat 
etmek gerekir, yeterli miktarda hayvansal 
gıdanın alınmasına, çay kahve tüketimi-

nin azaltılmasına dikkat 
edilmelidir. Ayrıca şayet 
beslenmeyi düzenleyerek 
halen kansızlığı bertaraf 
edemediyseniz doktorunu-
zun önerdiği şekilde demir 
ve vitamin B12 gıda takvi-
yelerini kullanabilirsiniz. 

Demir eksikliğinin 
boyutu arttıkça çocuklarda 
evdeki saksı diplerindeki 
toprakları yeme, duvar-
ları yalama gibi anormal 
davranışlar görülmeye 

başlar. Bu davranışlar beraberinde huzur-
suzluk, uykusuzluk ve hırçınlık getire-
bilir bu sebeple bu gibi durumlarla karşı 
karşıya kaldığınızda çocuğunuzu mutlaka 
bir uzmana göstermelisiniz ve tedavisini 
başlatmalısınız. Demir ilaçlarının kullanım 
şekli büyük önem taşımaktadır, bu yüzden 
doktorunuzun tarifine tamamen uymalısı-
nız. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Bu hafta sizlere Rüşeym ve yağından bahsedeceğim. 

Neden mi?
Çünkü demir eksikliği olan kişilerin en büyük 

problemlerinden biri de güçsüzlük ve düşük enerji 
seviyesi… Bu esnada doğal enerji kaynağı olarak 
rüşeym bir kahraman olarak hayatımıza giriyor.

Rüşeym, buğday tohumunun en fazla vitamin ve 
en fazla mineral içeren kısmı. Aslında rüşeym, buğday bitkisinin embriyosu olarak 
kabul ediliyor ve bu embriyoda ileride yeni bir besleyici buğday bitkisi haline geliyor. 
Rüşeym; tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısmı. Dolayısıyla buğdayın 
hayat kaynağıdır. Bu yüzden de rüşeym oldukça fazla besin değerine sahip olmak 
beraber doğal bir enerji kaynağı.

Rüşeymin Soğuk Pres ile elde edilen yağı da oldukça değerli. Esansiyel yağ asit-
leri ve özellikle E vitamini açısından zengin.  Bu sayede yaşlanma etkilerini geciktir-
meye ve bağışıklık sistemini desteklemeye de yardımcı oluyor.

Rüşeym yağı ayrıca değerli bir oktakosanol ve polikosanol kaynağı. Oktakosanol 
ve polikosanol; kardiyovasküler fonksiyonları optimize etmeye ve kan kolesterol den-
gesini düzenlemeye yardımcı oluyor. Polikosanol formülasyonları “Antifatik İlaçlar 
(yorgunluk giderici)” olarak da kullanılabiliyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar:Nurhan T. Dunford; gourmet and health prompting speciality oils AOCS monograf series on 
oil seeds chapter 13 s. 359-376.• Alessandri; C.;P. Pignatelli; et al. Alpha Linoleinic Acid-Rich Wheat 
Germ Oil Decreases Oxidaitve Stres and Cd40 Ligand in patients with Mild Hypercholestrerolemia, Arteri-
oscler, Thromb. Vasc. Biol.2006,26,2577-2578. • Anderson, R.J;R.L; Shringer G.O Burr. The Phytosterols 
of Wheat Germ Oil J. Am Chem. Soc. 1926.48, 2987-2996. • Arruzazabala, M.L; D.R.M Carbajal; M. 
Garcia; V. Fraga, Thrombosis Res. 1993.69 321-327 • Consolazio, C.F; L.O Matous; R.A Nelson: G.J Isaac 
L.M Hursh. J.Appl.Physiol. 1964 19:265-267. • Taylor J.C; Prapport L; Blockwood G., Octocosanol in hu-
man health. Nutrition 2003 19: 192-195 • Gourmet and Health – Promoting Specialty Oils, 2009, Urbana, 
Illinois, 359–376. • Nutritional Supplement Review. Wheat Germ Oil Nutritional Compound. Page:169.

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Yorgun Bitkin ve keyifsiz 
hissediyorsanız, mevsimdendir 
deyip geçmeyin. Evet mevsim 
şartları bağışıklık sistemimizi 
düşürüyor, güneşsiz kalmak 
canımızı sıkıyor belki ama, 
bu yorgunluğun nedeni, fark 
etmediğiniz daha önemli bir şey olabilir. 

Demir eksikliği anemisi, yani kansızlık özellikle 
kadınlarda sık görülen bir problemdir. Kanımızın 
büyük bir kısmını oluşturan kırmızı kan hücreleri, nefes 
aldığımızda ciğerimize çektiğimiz oksijeni yakalayıp 
dokularımıza taşır. Demir, bu hücrelerin yapısında 
bulunan önemli bir mineraldir. Demirin eksikliği 
kırmızı kan hücrelerinin yapısının ve oksijen taşıma 
yeteneklerinin bozulmasına neden olur. Dokularımızın 
oksijensiz kalması, yorgunluk, bitkinlik, ciltte solgunluk, 
konsantrasyon bozukluğu, saçlarda dökülme gibi önemli 
sorunlara yol açar.

Kansızlığın birçok nedeni olmakla beraber demir 
eksikliği en sık görülen nedendir. Demirin yeterli 
alınamaması ve kan kaybı gibi durumlarda meydana 
gelebilir. Kadınlarda daha sık görülmesine karşın 
erkeklerde görülmesi kalın bağırsak kanseri gibi daha 
ciddi problemlerin bir belirtisi olabilir.

Tüm iyonlar ve vitaminlerde olduğu gibi demirin de 
kanımızda olması gereken değerde bulunması tüm vücut 
sistemlerinin daha düzenli çalışmasına katkı sağlar. Demir 
eksikliği bulguları önemsiz gibi görünse de, ciddiye 
alınmalı, bir hekime danışılmalı ve yeterli demir takviyesi 
alınmalıdır.

Demir kullanımı, dışkının boyanması, gıdalarla 
etkileşimi nedeniyle her besinle birlikte alınamaması ve 
metalik tadı nedeni ile zorlayıcı olabilir. Bu gibi sorunların 
yaşanmayacağı yeni teknolojilerle üretilmiş demir 
ürünlerini kullanmak çok daha kolay.

Yorgunluktan, bitkinlikten şikayet etmek yerine, 
oturduğunuz yerden kalkıp bir kan tahlili yaptırın. Eksik 
demirinizi yerine koyun, gücünüz yerine gelsin.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Kansızlığın Belirtileri Neler?
 • Yorgunluk ve halsizlik
 • Nefes darlığı ve nabızda hızlanma 
 • Nabızda hızlanma
 • Tırnaklarda şekil bozukluğu, 
saçlarda dökülme ve ağız 
kenarında çatlaklar
 • Toprak ve buz yeme hissi 

 • Cilt solgunluğu
 • Konsantrasyon bozukluğu
 • Baş ağrısı
 • Ellerde ve ayaklarda 
uyuşma
 • Sinirlilik hali
 • Kulakların uğuldaması

Kansızlığa Karşı Neler Yapmalı?
 • Karaciğer, kırmızı et, balık gibi hayvansal besinleri düzenli olarak 

tüketilmelidir.
 • İçeriğinde C vitamini yüksek olan meyve ve taze sıkılmış meyve 
sularını içecek olarak tercih edilmelidir. Çay ve kahve tüketimi 
sınırlandırılmalıdır.
 • Demir eksikliği durumunda uygun tedavinin yapılması, doktor 
kontrolünde tablet ya da iğne ile eksik olan değerlerin yerine 
konulması gerekir. 

 • Vücudun alyuvarları üretebilmesi için folik aside ihtiyacı vardır. 
Folik asit yetersiz olduğunda kan hücresi üretimi azalmakta ve 

kansızlık sorun olmaktadır. Vücuttaki folik asit düzeyinin kontrol 
edilmesi, eksikliği durumunda gerekli tedavinin yapılması gerekir.

 • Alyuvarların kemik iliğinden üretilmesi için B12 vitamini gerekmektedir. B12 
vitamininin eksikliği kansızlığa yol açmaktadır. B12 vitamini emiliminin olması için 

pankreas, mide ve ince bağırsağın fonksiyonlarının normal olması gerekmektedir.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 10 Cemâzil-Âhir 1440  -  Rûmî: 2 Şubat 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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    Gece Gündüz
Konya                   2 °C   7 °C

Karaman             1 °C 4 °C 

Aksaray               1 °C  8 °C

Ankara                 2 °C 6 °C
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İkinci 100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan ve bu çerçevede seçimlere kadar bitirilmesi öngörülen 
Konya YHT Garı’nda ödenekte yaşanan sıkıntılar nedeniyle hedefin tutmayacağı iddia ediliyor 

Hedef tutmayacak!

Selçuklu’dan 19 kütüphane daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıklanan “İkin-
ci 100 Günlük Eylem Planı” kapsa-
mında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlı-
ğınca 35 projenin gerçekleştirilmesi 
planlanmış,  Havalimanları, raylı sis-
temler, otoyollar ve haberleşme hiz-
metleri gibi alanları kapsayan proje-
lerin öne çıktığı planlamada Konya 
YHT Gar Projesi de yer almıştı. Bu 
kapsamda, yapımı devam eden yeni 
gar inşaatındaki çalışmaların hızla-
nacağı belirtilmişti. Ancak alınan bil-
gilere göre İkinci 100 Günlük Eylem 
Planı çerçevesinde hedef koyulan 
süre içerisinde gar inşaatı çalışma-
larının tamamlanamayacağı iddia 
ediliyor.    

İKİNCİ EYLEM PLANI 
UMUT OLMUŞTU

Konya’yı raylı ulaşımda farklı 
bir noktaya taşıması beklenen yeni 
YHT Gar inşaatının çalışmaları, 
Selçuklu İlçesi’ndeki Eski Buğday 
Pazarı olarak bilinen bölgede de-
vam ediyor. Yapım ihalesinin 2016 
yılının Temmuz ayında gerçekleş-
tirildiği yeni gar inşaatının sözleş-
me bedeli 68 milyon lira olarak 
belirlenmişti. Çalışmaların hızlı bir 
şekilde başladığı yeni gar inşaatı-
nın yapımı dört gözle beklenirken, 
2018 yılında yaşanan ekonomik 
sıkıntılardan dolayı gar inşaatının 

hedeflenen süre içerisinde tamam-
lanamayacağı konuşuluyordu. An-
cak Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından açıklanan 
“İkinci 100 Günlük Eylem Planı” 
içerisinde Konya Yeni Gar Proje-
si’nin de yer alması, söylentilerin 
aksine projenin beklenenden daha 
hızlı tamamlanacağı konusunda 
yeni bir umut olmuştu. 

ÖDENEK SIKINTISI MI YAŞANIYOR?
Yeni YHT Gar inşaatıyla ilgili 

yeni bir iddia gündeme geldi. 2018 
yılında başlayan ve döviz kurunun 
yükselmesinin tetiklediği ekonomik 
sıkıntılar, birçok kamu yatırımında 
olduğu gibi Konya YHT Gar inşaatı 
çalışmasını da olumsuz etkiledi. Ya-
şanan sorunlar nedeniyle YHT Gar 
inşaatı için ödeneklerde gecikmeler 

meydana geldiği, bu durumun da 
çalışmaları yavaşlattığı gelen iddi-
alar arasında. Yaşanan bu sorunun 
devam etmesiyle çalışmaların “İkin-
ci 100 Günlük Eylem Planı” süresin-
ce bitirilemeyeceği belirtiliyor. 100 
Günlük Hedef’in tutturulması için 
ise ödenek sorununun çözülmesi ve 
tam kapasiteli bir çalışmanın yapıl-
ması gerektiği savunuluyor. 
KONYA ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLACAK 

Yeni YHT Garı Ankara, Eski-
şehir Yüksek Hızlı Tren hatları ile 
Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice, 
Kayseri-Aksaray-Konya-Seydişe-
hir-Antalya Hızlı Demiryolu hatla-
rının toplama ve dağıtımı açısından 
önemli bir proje olarak hayata geçi-
rilmişti. Projenin tamamlanmasıy-
la Konya’nın, demiryolu trafiğinde 
önemli bir merkez olması hedefleni-
yor.  n ABDULLAH AKİF SOLAK

Eğitimde geliştirdiği projelerle 
adından sıkça söz ettiren Selçuklu 
Belediyesi, okul kütüphaneleri için 
alınacak olan 78.200 adet kitabın 
alımı amacıyla düzenlediği ihalenin 
duyurusunu mahalli gazetenin ya-
nında, Basın İlan Kurumu tarafın-
dan bütün Türkiye’de yapılan ihale 
ilanlarının yayınlandığı www.ilan.
gov.tr adresinde de 1. sırada yayın-
landı. 

Türkiye genelinde en fazla kü-
tüphane ve kitap sayısı ile öne çıkan 
belediyelerden biri olan Selçuklu 
Belediyesi, 58 olan kütüphane sa-
yısına 19 kütüphane daha ilave 
ediyor. İlçe genelinde kitap dostları 
için toplam 77 kütüphanede hiz-
met vermeye hazırlanan Selçuklu 
Belediyesi, Türkiye İstatistik Ku-

rumu verilerine göre “kütüphane 
kullanılan iller” arasında birinci 
seçilen Konya’da geniş bir yelpa-
zede hizmet veriyor. Şehrin ilim ve 
kültür hayatına katkıda bulunmaya 
devam eden Selçuklu Belediyesi, 
büyük bir okur oranı için kütüpha-
ne sayısı hızlı bir şekilde artırıyor. 
Yerel yönetimler arasındaki birin-
ciliği tescilleyen Selçuklu Belediye-
si, 407 bin kitap ve 117 bin üyeye 
ulaştı. Konuyla ilgili ihale ilanının 
Basın İlan Kurumu Genel Müdür-
lüğü’nün resmi web sayfasında 1. 
sıradan yayınlanması , belediyenin 
çalışmalarının ve aynı zamanda da 
ihalenin daha geniş kitlelere duyu-
rulması açısından www.ilan.gov.tr 
‘nin önemi daha da artırmış oldu.
n HABER MERKEZİ

Sultan 2. Abdülhamit 
şiirlerle anıldı

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Kılıçaslan Konferans Sa-
lonunda her Pazartesi günü 
geleneksel olarak düzenlenen 
Selçukya Şiir Akşamları’nın 
gündemi Selçukya Şiir Akşam-
ları Koordinatörü ve Selçukya 
Kültür Sanat Derneği Başkanı 
Av. Fatma Şeref Polat’ın açılış 
konuşması ile “Şairlerin Yüre-
ğinin Sesi ve onların gönülle-
rindeki gündem” olarak belir-
tildi. 

Konuşmasına bir düşünü-
rün “Şair, ruhun ressamıdır.” 
diye başlayan  Başkan  Şeref 
“Şairlerimizin çizdiği renkli 
tabloları, topluma yansıtmaya 
devam edeceğiz. 

Çünkü sanat, ruhun beslen-
mesi, kişiliğin sağlıklı gelişme-
si için en büyük ihtiyaçlardan 
birisi.Şiir musiki ile buluştu-
ğunda ise bambaşka lezzetler 
ortaya çıkıyor. 

Türkülerimiz , ağıtlarımız, 
marşlarımız, destanlarımız ile 
bin yıllardır, ruhlar şifa bulu-
yor ve kültürümüz çağlara ya-
yılıyor.” dedi.

NEÜ Müzik Öğretmenliği 
öğrencisi, genç sanatçı Fatih 
Durgut’un keman taksimi ile 
başlayan programda şair ve şiir 
severler gönüllerindeki günde-
mi dile getirdi.

Selçukya şairlerinden Sa-
lih Sedat Ersöz, vefatının 101. 
Yıldönümü münasebeti ile 

Osmanlı İmparatorluğu’nun 
zor günlerinin güçlü padişahı 
2.Abdülhamit Han’a yazdığı 
şiiri okuyarak, yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı rahmetle 
yad edilmesini diledi. 

Daha sonra salondan ge-
len istekler üzerine Ersöz, Rıza 
Tevfik Bölükbaşı’nın ünlü piş-
manlık şiirini de okudu.

SELÇUKYA’DA KURUCU 
AİLESİ UNUTULMADI

Şair Kazım Öztürk ise Kon-
ya’nın son dönemlerdeki ma-
nevi mimarlarından Hacıve-
yiszade’nin vefat yıldönümü 
için yazdığı şiiri okuyarak ünlü 
alimi “Gönüller fatihi, kalbin 
tabibi” olarak nitelendirdi. 

Salih Sedat Ersöz de Kuru-
cu ailesi için kaleme aldığı bir 
şiiri seslendirdi.

Üresin, soy isimi ve mah-
lasının anlamı ile şiirlerini bü-
tünleştiren Şair Ahmet Üre-
sin  gazeteci yazar gezgin Zeki 
Oğuz’a atfettiği şiiri okurken 
Elife Misral da Zeki Oğuz’un 
bir şiirini okudu.

İnsanın manevi yolculu-
ğunu aşk kavramı üzerinden 
işleyen Hasan Ukdem de yeni 
şiirleri ile dikkat çekti. Dileyen-
lerin keman eşliğinde şiirlerini 
okuduğu gecede birçok şair 
mikrofon aldı. Teşekkür ko-
nuşması ve hatıra fotoğrafı ile 
program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya pazarlarında sebze-meyve fiyatlarının düştüğünü bildiren Konya Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Aktaş, “Konya’da kurulan 
67 pazar Tanzim Satış Noktası’dır” dedi. Aktaş Konya’da Tanzim Satış Noktası’nın kurulmayacağını söyledi 

Fiyatlar düştü, tanzim yok!
Son günlerde gündeme gelen 

Tanzim Satış Noktaları ile ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Konya 
Pazarcılar Odası Başkanı Yasin Ak-
taş, Konya’da “Tanzim Satış Nok-
tası”nın kurulmayacağının bilgisini 
verdi. Aktaş, Konya pazarlarında 
sebze-meyvenin ucuz olduğunu be-
lirterek, “Konya’da kurulan toplam 
67 pazarın her biri Tanzim Satış 
Noktaları’na yakın hatta daha dü-
şük fiyatlarla Konya halkına hizmet 
verecek” dedi. 

Türkiye’nin geçtiği ekonomik 
süreç içerisinde son aylarda gün-
demi meşgul eden en önemli ko-
nulardan biri de sorunlu gıda ürün-
lerindeki fiyatların olağanüstü bir 
şekilde artması. Hükümet yetkilileri 
vatandaşın cebini yakan bu fiyatlar-
la ilgili gerekli önlemleri almalarına 
ve fahiş fiyatlara karşı denetimleri 
artırmalarına rağmen, fiyatlar is-
tenilen düzeylere getirilememişti. 
Gelinen süreç içerisinde farklı sek-
törlerin her birinin sorumluluğu bir 
başkasına atmasıyla bu sorunun 
nedeni net bir şekilde ortaya ko-
nulamazken, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 
konuyla ilgili yeni bir çözüm orta-
ya konuldu. Fiyatları dengelemek 
amacıyla Belediyelere talimat veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzim 
Satış Noktaları kurulmasını istedi. 
Bu talimat İstanbul ve Ankara baş-
ta olmak üzere çeşitli illerde yerine 

getirilerek vatandaşlara Belediyeler 
aracılığıyla ucuz sebze-meyve satış-
ları başlatıldı. Bu noktada Konya’da 
da harekete geçen Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
geçtiğimiz günlerde alışveriş mer-
kezlerinin yöneticileri, sebze hali 
esnafı ve pazarcılar odası yöneticile-
riyle bir araya gelerek istişarelerde 
bulunmuştu. Yapılan istişareden 
Konya’da “Tanzim Satış Noktası” 
kurulmasına gerek olmadığı sonucu 
çıktığı bildirildi. 

‘OYUNU BOZMAYA KARARLIYIZ’ 
Konuyla ilgili bir açıklama ya-

pan Konya Pazarcılar Odası Başkanı 
Yasin Aktaş, Konya Pazarcılar Odası 
olarak gündemi meşgul eden seb-
ze-meyve fiyatlarına yönelik tartış-
malara kayıtsız kalamayacaklarını, 
bu nedenle bir açıklama yapma 
gereği duyduklarını bildirdi. “Hepi-

miz aynı gemideyiz” diyen Başkan 
Aktaş, bu anlayışla Konya Pazarcılar 
Odası olarak her zaman devletin ve 
milletin yanında olduklarını vurgu-
ladı. Bu anlamda stokçulara ve fır-
satçılara karşı verilen mücadelede 
hükümetin yanında yer aldıklarını 
dile getiren Başkan Aktaş, “Ülke-
mizin içinden geçtiği zor süreçte, 
devletine ve milletine karşı cephe 
alanları bu millet asla affetmeye-
cek. Hükümetimiz sebze meyve fi-
yatlarını düşürmek için İstanbul ve 
Ankara’da “Tanzim Satış Noktaları” 
kurulmasını kararlaştırdı ve bildi-
ğiniz gibi bu noktalarda satışlara 
başladı. Bu konu ile ilgili geçtiğimiz 
günlerde Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’la biraraya 
geldik. O toplantıda açık yüreklilikle 
dile getirdiğimiz bir konuyu bugün 
bir kez daha vurgulamak istiyorum: 

Konya Pazarcılar Odası olarak, ül-
kemizin içinden geçmiş olduğu bu 
zorlu sürece destek olmak, bizi içe-
ride ve dışarıda karıştırmak isteyen 
hainlere inat, diyoruz ki; biz sonuna 
kadar devletimizin ve milletimizin 

yanındayız. Pazarcılar olarak bu 
oyunu bozmaya kararlıyız” dedi. 

KONYA PAZARLARININ 
HER BİRİ TANZİM NOKTASI! 

Konyalı’nın ucuz ve kaliteli ürü-
ne ulaşması için zararına satış yap-
maya hazır olduklarını ifade eden 
Başkan Aktaş, bunun yansımasını 
pazarda görülebildiğini kaydetti. 
Bu noktada gerekli girişimi başlat-
tıklarını ve Konya’daki pazarlarda 
fiyatların düştüğünü bildiren Baş-
kan Aktaş, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Burada ilan ediyoruz; Konya’da 
kurulan toplam 67 pazarın her biri 
“Tanzim Satış Noktaları”na yakın 
hatta daha düşük fiyatlarla Konya 
halkına hizmet verecek. Bizim asla 
çok para kazanmak gibi bir derdi-
miz yok asla da olmayacak. Bu geçiş 
döneminde gerekirse para kazan-
mak şöyle dursun, zarar edeceğiz 

ama bu milleti bir vampir gibi emen 
stokçulara ve Cumhurbaşkanımızın 
tabiri ile vurgunculara geçit verme-
yeceğiz. Pazarcılar olarak hepimiz 
taşın altına elimizi koyduk. Zira biz 
oyunu görüyoruz ve diyoruz ki baş-
ka Türkiye yok. Bir kez daha seslen-
mek istiyorum; Konyalılar, her gün 
kentin farklı bölgelerinde kurulan 
ve sayıları 6 ila 8 arasında değişen 
semt pazarlarında kaliteli ürünleri 
uygun fiyatlara alabilirler.”  Pazar-
daki fiyatların daha da aşağı çekil-
mesinin mümkün olduğunu bunun 
için de KDV oranlarının indirilmesi-
ni talep eden Başkan Aktaş, “Pazar-
cı esnafının üzerindeki vergi yükü-
nün hafifletilmesi demek, pazardaki 
etiketlerin daha da aşağı çekilmesi 
demek” ifadelerini kullandı. 

GEREKİRSE ÜRETİCİDEN 
DOĞRUDAN ALACAĞIZ 

Açıklamanın ardından basın 
mensuplarının sorularını yanıtlayan 
Başkan Aktaş, Konya’da pazardaki 
ürünlerin fiyatlarının nasıl düşü-
rüldüğe açıklık getirdi. Türkiye’de 
en ucuz sebze-meyvenin Konya’da 
olduğunu savunan Başkan Aktaş, 
“Toptancılardan aldığımız fiyat-
lardan pazarda satışlar yapacağız. 
Maliyeti düşüreceğiz. Gerekirse 
ürünleri halden almayacağız, direk 
üreticiden kendimiz alıp fiyatları 
düşüreceğiz” değerlendirmesinde 
bulundu.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Yapım ihalesinin 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleştirildiği 
yeni YHT Gar inşaatının sözleşme bedeli 68 milyon lira olarak 
belirlenmişti. İkinci 100 Günlük Eylem Planı içerisinde yer alan 

yatırımın belirtilen sürede bitirilemeyeceği iddia ediliyor.

Yasin Aktaş
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‘Kadınhanı’na 121 milyon lira yatırım yaptık’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı ve AK Parti Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Uğur 
İbrahim Altay,Kadınhanı ilçesinde 
vatandaşlarla bir araya geldi. AK 
Parti Konya İl Başkan Vekili Ha-
san Çiftçi ile birlikte Kadınhanı İlçe 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nin 
açılışını gerçekleştiren Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay,hem AK Parti’nin 
hem de Milliyetçi Hareket Parti-
si’nin adayı olduklarını belirterek, 
Kadınhanı halkının desteğiyle çok 
yüksek oy oranlarıyla Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yanında olacaklarını dile getirdi. 
Muhalefetin seçimleri güven oy-
lamasına dönüştürmeye çalıştığını 
kaydeden Başkan Altay, “Bizler de 
gece gündüz demeden buradayız, 
sizlerle birlikteyiz. 

Büyükşehir Belediyesi olarak 
5 yılda Kadınhanı ilçemize çok 
önemli hizmetler yaptık. Her gel-
diğimizde hep yeni bir hizmetin 
açılışını gerçekleştirdik. Büyük-

şehir olarak Kadınhanı’na 121 
milyon liralık yatırım yapmışız. 
Cumhur İttifakı’nın adayı, AK Par-
timizin,Milliyetçi Hareket Partimi-
zin Kadınhanı adayı Mehmet Ba-

dem kardeşimiz ile birlikte bunun 
gibi onlarca, yüzlerce yatırım ya-
pacağız inşallah. Bunun için Meh-
met Badem Bey’e destek olmanızı 
istiyoruz” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI’NA 
DESTEK OLALIM

AK Parti Konya İl Başkan Vekili 
Hasan Çitfçi de AK Partili bir be-
lediyenin diğer beledilerden farklı 

olduğuna dikkat çekerek, Kadın-
hanlıları Cumhur İttifakı’na davet 
etti. Çiftçi, “Sizin de bildiği ve tak-
dir ettiği üzere 5 yıldır Kadınhanı 
AK Parti iktidarıyla yönetilen bir 
belediyeye sahip. Yeni Büyük-
şehir Yasası sonrası Büyükşehir 
Belediyemizin yaptığı yatırımları 
görüyorsunuz. Ben bugüne kadar 
partimize veya Kadınhanı ilçemize 
hizmet eden Mehmet Nuri Ödük 
Bey’e yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyorum. Bundan sonra-
ki süreçte de AK Partimizin adayı, 
Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet 
Badem Bey’e destek istiyorum” 
diye konuştu. Kadınhanı Belediye 
Başkanı Mehmet Nuri Ödük, bu za-
mana kadar ilçeye hizmet etmeye 
çalıştıklarını, hizmete yine devam 
edeceklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ 

Bozkır’a modern 
mezbaha kazandırıldı

Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Mü-
dürü Nevzat Demirci, Bozkır’da 
yapımı tamamlanan modern mez-
bahada incelemelerde bulundu. 
KOP İdaresi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Bozkır Belediyesi’nin 
ortaklaşa hazırladığı “Temiz Üret, 
Temiz Tüket” projesi kapsamın-
da yapım çalışmaları tamamlanan 
modern mezbahada incelemelerde 
bulunan Belediye Başkanı İbrahim 
Gün ve Şube Müdürü Nevzat De-
mirci, modern mezbahanın Boz-
kır’a hayırlı olmasını diledi.

Modern mezbahanın yakın 
zamanda faaliyete geçeceğini söy-
leyen Bozkır Belediye Başkanı İb-
rahim Gün, Bozkır’ın ve bölgenin 
temel ekonomik gelirinin tarım ve 
hayvancılık olması nedeniyle mo-
dern mezbahanın Bozkır’da en bü-
yük ihtiyaçlar arasında olduğunu 
söyledi. Yapımı tamamlanan mo-
dern mezbaha ile birlikte Bozkır’ın 
ve bölgenin en büyük ihtiyaçla-
rından bir tanesini daha karşıla-
dıklarını vurgulayan Başkan Gün, 
“KOP İdaresi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Bozkır Belediyesi 
olarak hazırlanan proje kapsamın-
da, finansmanını KOP idaresinin 
karşıladığı, Projesini Konya Bü-
yükşehir Belediyesinin hazırladığı 
mezbahanın Bozkır’a kazandırıl-
masıyla bölgemizin ve Bozkır’ımı-
zın önemli ihtiyaçlarından bir ta-
nesini daha gidermiş olduk. Daha 

önceden kullanılabilirliği az olan 
mezbahanın yerine yapılan mo-
dern mezbahada daha sağlıklı ve 
hijyenik ortamda kesimin yapılma-
sını sağlamış olduk. Saatte 12 hay-
van kesilebilme kapasitesine sahip 
olan modern mezbahamızda, hay-
vanın bütün uzuvları el değmeden 
kesilmiş olacak. Projede sakatat 
çıkışı, temiz et çıkışı, soğuk hava 
deposu, müşahede odası gibi her 
şey düşünülerek yapıldı ve hatta 
kurban bayramlarında kurbanlık-
larının kesimini izlemek isteyen 
hemşehrilerimiz için cam oda bile 
yapıldı. Mezbaha yanına kurulacak 
canlı hayvan pazarıyla birlikte de 
hayvancılık alanında ilçemizin iyi 
yerlere geleceğine inanıyorum. Bu 
vesileyle mezbahanın ilçemize ha-
yırlı olmasını diliyor, emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konya’nın taşra ilçeleri arasın-
da bu proje kapsamında ilk olarak 
Bozkır’a mezbaha kazandırıldığını 
söyleyen Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürü 
Nevzat Demirci, “bu mezbaha Be-
lediye Başkanımız İbrahim Beyin 
de belirttiği gibi temel ekonomik 
geliri tarım ve hayvancılık olan 
bu bölge için isabetli bir yatırım 
olmuştur. Mezbahanın çevre dü-
zenlemesinin yapılmasıyla birlikte 
daha kullanışlı hale gelecek olan 
modern mezbahanın ilçeye ve böl-
geye hayırlı olmasını diliyor, emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

İlaç fiyatlarına 
yüzde 26,4 zam yapıldı!

Konya Eczacılar Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz, “Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, ilaç fiyatlandırma-
sında kullanılacak kuru açıkladı. 
Bu yıl kurdan dolayı ilaç fiyatlarına 
yüzde 26,4 güncelleme yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
sendika, dernek ve firma temsilci-
lerinden oluşan ilaç sektörü yetki-
lileriyle bakanlıkta bir araya geldi. 
Toplantıda bu yıl ilaca gelecek zam 
oranı görüşüldü. İlaç fiyatlarına 19 
şubat tarihinden itibaren yüzde 
26,4 güncelleme uygulanacağını 
açıkladı..

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan Konya Eczacılar 
odası Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz 
“her yıl Şubat ayının 15’ine kadar 
tebliğ gereği fiyat güncellemesi ya-
pılır ve 5 gün içinde de bu tebliğin 
uygulanması gerekir.

Bir önceki yılın ortalama avro 
kurunun belli bir çarpanla çarpıl-
masıyla elde edilebilecek bir gün-
celleme yapılır. Bakanlık ve Sek-
törle bu yıl için uygulanmak üzere 

sabit bir oranda anlaşma yapıldı. 
Bu oran avro kuru yüzde 70 ile 
çarpılarak elde edilen bir oran olu-
yor. Bundan sonraki süreçte bunu 
yüzde 60 olarak uygulayıp bu yıl-
ki güncelleme oranını yüzde 26.4 
olarak uygulanmasına hep birlikte 
karar verildi.. Yabancı, özellikle 
yerli üreticilerin kararlılıkla ön-
görülebilir bir yatırım sürecine 
girmelerini arzu ettiğimiz için bu 
oranı özellikle verdik. ve bu oranla 
ilgili önümüzdeki dönem uygula-
ma noktasında gayret içinde ola-
cağımızı söyleyebilirim. Döviz kur-
larındaki artışla birlikte gelen fahiş 
zamlar öncesinde, ilaç şirketlerinin 
dağıtımı durma noktasına gelmiş-
ti. Yurttaşlar başta kanser ilaçları 
olmak üzere, antibiyotik, tansiyon, 
mide ilaçları, ağrı kesiciler ve an-
tidepresanlar dâhil pek çok ilacın 
eczanelerde bulunamadığı bildiri-
liyordu” dedi. İlaca yapılacak olan 
26,4 güncelleme 19 Şubat 2019 
tarihinden itibaren uygulamaya 
geçilecek. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı 
ile birlikte Akören ve Çumra’da gerçekleştirdikleri ziyaretlerde birlik ve beraberlik mesajları verdi

Akören ve Çumra’da
birlik mesajı verildi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, 31 
Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsa-
mında Çumra ve Akören’de çeşitli 
programlara katılarak ziyaretlerde 
bulundu. Akören İlçe Seçim Koor-
dinasyon Merkezi (SKM) açılışına 
MHP Merkez Yürütme Kurulu Üyesi 
Bulduk Özdemir ve MHP Konya İl 
Başkanı Murat Çiçek de katıldı. 

‘5 YILDA İLÇELERİMİZDE BÜYÜK 
DEĞİŞİKLİKLER OLDU’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve AK Parti Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Uğur 
İbrahim Altay, “Bu seçimlerde bir 
güzelliği birlikte yaşıyoruz. Cumhur 
İttifakı olarak seçime giriyoruz. Bü-
yükşehir Belediyesinde AK Parti’nin 
ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin ada-
yıyım. Akören Belediye Başkan Ada-
yımız İsmail Beye başarılar diliyoruz. 
İnşallah en yüksek oyla seçilerek il-
çemize hizmet edecektir. 5 yıldan 
sonra baktığımızda ilçelerimizde çok 
büyük değişiklikler oldu. Büyükşehir 
Belediyesi olarak bu süreçte Akö-
ren’e 28 milyon lira yatırım yaptık” 
dedi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Türkiye’nin 2018’de başlattığı 
yeni yönetim anlayışıyla şahlanacağı 
bir dönemin, güçlü desteğini alaca-
ğı yerel seçimlere doğru ilerlediğini 
belirterek, “Ekrem Tulukçu, hem 
partimiz hem de Büyükşehir Bele-
diyesiyle birlik ve beraberlik ruhuyla 
hareket ederek Akören’e daha fazla 
hizmet kazandırmak için gayret gös-
terdi. Kendisine teşekkür ediyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

‘CUMHURBAŞKANLIĞI 
SİSTEMİ TÜRK-İSLAM 

ALEMİNİN IŞIĞI OLMUŞTUR’
MHP İl Başkanı Murat Çiçek, 

“Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin 
kabul edilişi ile birlikte artık ülke-
miz çağ atlamış, deyim yerindeyse 
Türk-İslam aleminin ışığı olmuştur. 
Bu çerçevede 31 Mart 2019 tari-
hinde yapılacak yerel seçimler son 
derece önemlidir. Her şeyden önce 
bir yerel seçim olma özelliğinden 
öte liderimiz Sayın Devlet Bahçeli 
ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayip Erdoğan’ın da bahsettiği gibi 
bir beka meselesidir” dedi. 

‘ASLİ UNSUR MİLLET 
EGEMENLİĞİDİR’

MHP Merkez Yürütme Kurulu 
Üyesi Bulduk Özdemir, ülkemizin 
çok önemli bir süreçten geçtiğini 
hatırlatarak, başladığı konuşmasın-
da, “Bugün Milliyetçi Hareket Par-
tisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi 
güç birliği yapıyorsa bu tesadüfen 
oluşmamıştır. Bu güç birliği, 15 
Temmuz ihanet hareketinde önce 
sokaklarda, daha sonra siyasi parti-
lerin ülkemizin içinde bulunduğu je-
ostratejik şartlar dolayısıyla gerçek-
leştirilmiştir. Çünkü Türk milleti için 
bu gerekliydi” ifadelerini kullandı. 

Akören Belediye Başkanı Ekrem 
Tulukçu, Akören Belediye Başkan 
Adayı İsmail Arslan, AK Parti Akö-
ren İlçe Başkanı Müzeyyen Çetinka-
ya ile MHP Akören İlçe Başkanı Se-
bahaddin İpil, Akören’de en yüksek 
oyu almak için çalışacaklarını ifade 
etti. 

BAŞKAN ALTAY VE HASAN ANGI 
ÇUMRALILARLA BULUŞTU 

Akören’de esnaf ziyaretleri ger-
çekleştirerek vatandaşlarla bir araya 
gelen Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, daha 
sonra Çumra’ya geçerek İlçe Seçim 
Koordinasyon Merkezi’nin açılışına 
katıldılar, ziyaretler gerçekleştirdi. 

‘BİRLİK VE BERABERLİĞİ 
SÜRDÜRECEĞİZ’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çum-
ra’da yaptığı konuşmada, “5 yılda 
çok önemli hizmetler yaptık. Bakın, 
bugün Çatalhüyük Müzesi konuşu-
luyor. Kamulaştırma işlemlerinde 
hızla yol alıyoruz. İnşallah bu yıl içe-
risinde tamamlanacak ve Konya’ya 

gelen turistlerin bir kısmının da Ça-
talhüyük Müzesi’ne gelerek Çumra 
ekonomisine katkı sağlayacağız. İn-
şallah 5 yıllık dönemde tamamlan-
mış olacak. İkinci konu olarak, bili-
yorsunuz Torosların memba suyunu 
Konya ile buluşturduk. Konya’nın 
yüzde 97’si memba suyu kalitesin-
de içme suyu içiyor. Çumra’nın da 
bu suyu kullanması için DSİ Genel 
Müdürümüzle bir toplantıda bizzat 
bulundum. İnşallah 2019 yılına ye-
tiştirmeye çalışıyoruz” dedi. 

‘MAVİ TÜNEL BÜYÜK BİR PROJE’
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 

Angı, Çumra ve çevresine yapılan 
önemli yatırımlara değindiği konuş-
masında, “Hükümetimizin büyük 
projelerinde, özellikle tarımsal sula-
mada ve içme suyunda kullanmak 
üzere Mavi Tünel hayalimiz gerçek 
oldu. Yıllarca konuşuldu, adım atı-
lamamıştı. Ama hamdolsun 3 baraj, 
2 tünel ve isale hattıyla beraber bü-
yük bir depolama alanı kazandırıldı. 
Şehrimizin geleceği adına büyük 
bir proje. Tarımın, hayvancılığın, 
tarımsal sanayinin birlikte geliştiği, 
merkeze en yakın ilçelerimizden 
Çumramız, alt yapı problemlerini 
aştı. 24 Haziran’da başlayan Cum-
hur İttifakının 31 Mart’taki yerel 
seçimlerde de devam etmesi adına 
yerel seçimlerde de ortaya koyduğu 
bu kararlılık, Konyamızda da hayatı-
mızın içinde” diye konuştu. 

Çumra Belediye Başkanı Meh-
met Oğuz, Çumra Belediye Başkan 
Adayı Halit Oflaz, AK Parti Çumra 
İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar, MHP 
Çumra İlçe Başkanı Halil İbrahim 
Kaya, Çumra’nın 24 Haziran’da ol-
duğu gibi 31 Mart’ta da Cumhur 
İttifakına en yüksek desteği verece-
ğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ
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Lise öğrencileri araştırma projeleriyle yarışacak
Bilim İnsanı Destek Programları 

Başkanlığı tarafından Türkiye Bilim-
sel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) ile Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) paydaşlığında 50. 
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Yarışması Sergisi NEÜ Ahmet Ke-
leşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçek-
leştirilecek.

TÜBİTAK Bölge Koordinatörü ve 
NEÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meh-
met Akif Erişmiş 50.’si düzenlenen 
Lise Öğrencileri Araştırma Projele-
ri Yarışmasının Necmettin Erbakan 
Üniversitesi (NEÜ) ev sahipliğinde 
gerçekleşecek olmasının önemine de-
ğindi. Yarışmaya Konya Bölgesinden 
bin 659 Türkiye geneli ise on altı bin 
679 başvuru yapıldığına vurgu yapan 
Erişmiş, belirlenen alanların; Biyolo-
ji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, 
Kimya, Yazılım, Matematik, Psikoloji, 

Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, 
Türk Dili ve Edebiyatı olduğunu söy-
ledi. Konya Bölgesinde Konya, Kara-
man, Antalya, Burdur, Isparta, Afyon 
illerinin yer aldığını belirten Erişmiş, 
ön değerlendirme aşamasında, 20 
farklı üniversiteden 99 akademisyen 
ile çalışıldığını ifade etti. TÜBİTAK 
Bölge Koordinatör Yardımcısı ve NEÜ 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
Hacıbeyoğlu ise yarışmaya katılacak 
olan öğrencilere başarılar dilerken 12 
alanda davet edilen 100 projenin 25-
27 Şubat tarihleri arasında Bölge Ser-
gilerinde sergileneceğini söyledi. 50. 
Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri 
Konya Bölge Yarışması Sergisi ödül 
töreni programı da 28 Şubat tarihinde 
NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakül-
tesi Erol Güngör Konferans Salonun-
da yapılacak.
n HABER MERKEZİ

‘Esaretin Bedeli’ Konya 
SKM’de sahnelendi

Sinema tarihinin en iyi filmle-
rinden biri olarak kabul Stephen 
King’in dünyaca ünlü eseri “Esa-
retin Bedeli”, Konya’da SKM tiyat-
ro salonunda seyirciyle buluştu. 
Türkiye’de ilk kez Çolpan İlhan & 
Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından 
sahneye taşınan eser İstanbul’un 
ardından Konya’da Selçuklu Kong-
re Merkezi’nde sahne aldı. İki bin 
kişilik salonda tüm biletlerin gün-
ler öncesinden tükendiği tiyatro 
oyunun yönetmenliğini Şakir Gür-
zumar yaparken, 25 kişilik oyun-
cu kadrosunda başrolleri Kerem 
Alışık (Red), Kaan Taşaner (Andy), 
İşdar Gökseven (Müdür Stammas) 
oynadı.

OYUNUN KONUSU 
Yaklaşık iki buçuk saat süren 

oyunda işlemediği bir suçtan dola-
yı Andy, Shawshank Eyalet Hapis-
hanesi’nde 2 kez ömür boyu hapis 
cezasına çarptırıldığı cezasını çek-
mektedir. İçeride 20 yıldır yatan 
bir diğer mahkum Red ve Andy 
arasında zamanla iyi bir dostluk 
kurulur. Hapishanede dayak, iş-
kence, tecavüz, her türlü durum 
yaşanmaktadır fakat Andy hayata 
bağlı ve iyimser olmayı başarır. So-
nunda mükemmel bir planla Andy 
hapisten kaçmayı başarırken geri-
de bıraktığı Shawshank’de de artık 
hiç bir şey eskisi gibi olmayacaktır.
n AA

Mehir Vakfı’ndan
Hadim’e ayni yardım

Gençleri Evlendirme ve Mehir 
Vakfı tarafından, Konya’nın Ha-
dim ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırılmak üzere 1 TIR ihtiyaç 
malzemesi gönderildi. Vakıf yetki-
lisi Fatma Nur Aşcı, yardım tırını 
uğurlama töreninde yaptığı açık-
lamada, vakıf olarak evlenecek ni-
şanlı çiftlerin yanı sıra tüm ihtiyaç 
sahiplerinin yanında yer almaya 
gayret ettiklerini söyledi. İhtiyaç 
sahibi vatandaşların yanında ol-
maya devam edeceklerini belirten 
Aşcı, “Hizmetlerimizi Konya ve 31 
ilçesi ile sınırlamayıp, tüm Türkiye 
genelinde ve yurt dışında devam 
ettirmenin mutluluğunu yaşıyo-

ruz.” dedi. Destekleri dolayısıyla 
hayırseverlere teşekkür eden Aşcı, 
şunları kaydetti: “Bugün Hadim 
ilçemizde yaşayan ihtiyaç sahiple-
ri için hazırlamış olduğumuz ayni 
yardım aracımızda 60 bin 911 lira 
değerinde, 45 kalemden oluşan 
927 adet ürün bulunmaktadır. 
Ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ulaş-
tırılmak üzere Hadim Belediye-
si’ne teslim edilecektir. Bu projenin 
gerçekleşmesinde emeği geçen 
vakıf yöneticilerimize, yardımların 
temininde bizlere desteklerini esir-
gemeyen hayırseverlerimize çok 
teşekkür ediyoruz.”
n AA

Okullarda seçmeli ders belirleme sürecinin sonuna yaklaşıldığına dikkat çeken TİMAV Genel Başkanı 
Abdullah Ecevit Öksüz, öğrenci ve velilere Kur’an, sünnet ve siyer derslerini seçmelerini tavsiye etti

Seçiminiz Kur’an ve
sünnet üzerine olsun

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Ök-
süz, 22 Şubat 2019 tarihinde sona 
erecek olan seçmeli ders belirleme 
süreci hakkında öğrenci velilerine 
seslenerek, milli manevi değerleri-
ne bağlı, dini değerlerini özümsemiş 
bir nesil yetiştirebilmek amacıyla 
Kuran-ı Kerim, Hz. Muhammed’in 
Hayatı ve Temel Dini Bilgiler ders-
lerinin seçilmesi için velilere çağrıda 
bulundu.

Seçmeli derslerle ilgili sürecin 
son günlere yaklaştığının altını çizen 
Öksüz, açıklamasında şu görüşlere 
yer verdi: “Milli Eğitim Sistemimiz 
içerisinde Cumhuriyet tarihimiz 
boyunca en çok tartışılan konuların 
başında üzülerek ifade edelim ki; din 
eğitimi yer almaktadır. Din eğitimi 
tartışmalarının gündemimizden bir 
türlü düşürülmemesinin kaynağın-
da ise bazı kesimlerin dinden uzak 
bir nesil yetiştirme zihniyetinin 
yattığına inanıyorum. Bu bağlam-
da Peygamber Efendimizin Hayatı, 
Kuranı Kerim ve Temel Dini Bilgiler 
gibi derslerin müfredatımıza seç-
meli olarak eklenmesi Cumhuriyet 
tarihimizde eğitime dair alınmış en 
önemli kararlardan birisidir. Mille-
timizin ve evlatlarımızın bu ders-
leri seçme oranlarına baktığımızda 
da adımın ne kadar önemli oldu-
ğunu, milletimizin değerlerine ve 
inançlarına ne kadar büyük önem 
verdiğini görmekteyiz. Cumhursuz 
cumhuriyet özlemi çekenler aynı za-
manda dinsiz, dinden uzak bir nesil 
yetiştirmek isteseler de milletimizin 

evlatlarının bu dersleri seçerek her 
zamanki gibi en güzel cevabı ver-
dikleri, vermeye devam edecekleri 
de aşikârdır. Din, milletlerin birliği, 
dirliği, gelişimi, medeniyet inşası, 
kültürü ve ortak ruhi şekillenmiş-
liklerinde en belirleyici unsurların 
başında gelir. Nüfusunun tamamı-
na yakını Müslüman olan bir ülkede 
din eğitimi de eğitimin en temel fak-
törlerinin başında gelmesi gerekir. 
Bu açıdan bakıldığında seçmeli din 
derslerinin gençlerimizin seviyeleri-
ne uygun olarak tüm okullarımızda 
zorunlu dersler arasına girmesinin 
de değerlendirilmesi gerektiğini dü-
şünüyorum. Kaldı ki; bizim dinimiz 
olan İslam haricindeki dinlere men-
sup olan kişilerin de kendi dinlerinin 
eğitimlerini alabilecekleri bir sistem, 
müfredat ve yaklaşım temel insani 
hakların başında gelmektedir.”

İNSANLIĞIN YENİDEN İMARI 
VE İNŞASI İÇİN SEÇİN

İnsanlığın büyük bir savrulma 
yaşadığını, sekülerleşmenin, yalnız-
laşmanın ve hedonizmin had safha-
ya ulaştığı bir dönemde insanlığın ve 
dünyanın yeniden imar ve inşasının 
sahih bir din eğitimi ile daha müm-
kün hale geleceğini vurgulayan Ök-
süz, “Dünyanın birçok bölgesinde 
gelişen sapkın din anlayışlarının, 
dine dair FETÖ, DEAŞ ve benzeri 
unsurların insanları kendi ürettikle-
ri din anlayışları ile aldatamamaları 
için de alınabilecek en itidalli tedbir 
sahih bir din eğitiminden geçmek-
tedir. Tüm bu ve benzer üretilebi-
lecek nedenlerle 22 Şubat tarihine 
kadar devam edecek olan ders se-
çimlerinde milletimizi seçmeli din 
derslerinin seçilmesi hususunda 
özel bir gayret ve hassasiyete davet 

ediyorum. Sağlam bir gelecek, güç-
lü bir nesil, milli bir eğitim, kültür, 
inanç ve değerlerine bağlı bir genç-
lik tahayyül ediyorsak 22 Şubat’a 
kadar okullarımızla irtibata geçerek 
bu önemli görevi ifa etmeliyiz. Bir 
anne babanın evlatları üzerindeki en 
büyük sorumluluklarından, görevle-
rinden birisi de evlatlarının akade-
mik başarılarının yanında dinini de 
öğrenebildikleri bir eğitim fırsatını 
onlara sunmalarıdır. Seçmeli ders 
müfredatı, milletimizin on yıllardır 
devam eden yoğun talepleri doğ-
rultusunda oluşturulmuş ve içerik 
itibariyle vakfımızın da ciddi katkı-
larının olduğu bir süreçte müfredat 
ve kaynak çalışmaları titiz bir şekilde 
yürütülmüştür. Milli Eğitim Bakan-
lığımız, tüm bu çalışmaları yaparak, 
asıl kaynaklarına dayalı, hurafeler-
den uzak, sevgi ve ahlak temelli bir 
din eğitimi ve öğretiminin zeminini 
hazırlamak ve bu doğrultuda genç-
lerin milli, manevi ve ahlaki değer-
lerine bağlı bireyler olarak yetişme-
sine katkı sağlamak istiyor. Başta 
velilerimiz olmak üzere, öğretmen 
ve öğrencilerimize; gençlerimizin 
geleceklerini inşa edecek, onla-
rın fikren ve ruhen sağlıklı bireyler 
olarak şekillenmelerini sağlayacak, 
onları gelecekte birçok yanlışlıktan 
ve gayr-i ahlaki tehlikelerden koru-
yacak Kur’an-ı Kerim, Temel Dini 
Bilgiler, Hz. Muhammed’in Hayatı 
ve Arapça derslerini, seçmeli ders 
olarak tercih etmelerini önemle ve 
ısrarla tavsiye ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ
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Konya’da terör örgütü PKK’nın 
sosyal medya üzerinden propagan-
dasını yaptığı ileri sürülen 5 şahıs 
polisin düzenlediği operasyonla gö-
zaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terör-

le Mücadele (TEM) ekipleri, sosyal 
medya üzerinden örgüt propaganda-
sı yaptığı iddia edilen 5 şüpheliyi tes-
pit etti. Terör örgütü PKK’nın sözde 
lideri Abdullah Öcalan’ın yakalanışı-
nın yıldönümü öncesi sosyal medya 

üzerinden propaganda yaptığı iddia 
edilen şahısların bulunduğu adrese 
polis ekiplerince sabah saatlerinde 
eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. 
Konya Eğitim ve Araştırma Hastane-

sinde sağlık kontrolünden geçirilen 
şüpheliler, sorguları yapılmak üzere 
TEM Şubesine götürüldü. Operasyo-
nun devam ettiği ve gözaltı sayısının 
artabileceği belirtildi.
n İHA

Bisikletle kamyon arkasında
ölümüne yolculuk!

Konya’da bisikletli bir kişi-
nin trafikte seyreden kamyonun 
hemen arkasında hızla gitmesi 
görenleri hayrete düşürdü. Olay, 
merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstan-
bul Caddesi üzerinde yaşandı. Bir 
kamyonun arkasında bisikletle se-
yir halinde olan kişi, trafikteki araç-
ları aldırış etmeden yoluna devam 
ederken, kazaya davetiye çıkardı. 

Bu anlar ise başka bir araçta bulu-
nanların cep telefonu kamerasına 
yansıdı. Görüntülerde bisikletin 
sürücüsü kamyonunun hemen 
arkasında giderken, araç içerisin-
dekilerin “Kaza yaparsa, Allah ko-
rusun” dedikleri de duyuluyor. Bir 
süre bu şekilde seyreden bisikletli 
daha sonra gözden kayboldu.
n İHA

Beyşehir’de trafik 
kazası: 1 yaralı

Beyşehir ilçesinde, hafif ticari 
araca yandan çarpan motosikletin 
sürücüsü yaralandı. Alınan bilgiye 
göre, kaza, Sanayi Sitesi’nde mey-
dana geldi. Ahmet Akca’nın kul-
landığı plakasız motosiklet, Sanayi 

Sitesi’nde seyir halinde iken 42 H 
1457 plakalı hafif ticari aracın sol 
arka kapısına çarptı. Çarpmanı et-
kisiyle yere savrulan sürücü kal-
dırıldığı Beyşehir Devlet Hastane-
si’nde tedavi altına alındı. n AA

Konya’da doğduğu yıl vücuduna batan 15 santimetre uzunluğunda iğneyle 26 yıl yaşamak 
zorunda kalan üç çocuk annesi Raziye Çalışkan, yapılan başarılı bir ameliyatla iğneden kurtuldu

Karnındaki iğneyle
26 yıl boyunca yaşadı

Konya’da, doğduğu yıl vücu-
duna batan 15 santimetre uzunlu-
ğunda iğneyle 26 yıl yaşayan kadın, 
ameliyatla sağlığına kavuştu. Üç ço-
cuk annesi 26 yaşındaki Raziye Ça-
lışkan, 15 yaşındayken karın ağrısı 
ve ateşlenme şikayetiyle ailesi tara-
fından hastaneye götürüldü. Dok-
torlar çekilen filmde hastanın karın 
bölgesinde 15 santimetre uzunlu-
ğunda bir iğne tespit etti. Bir hafta 
sonra ameliyata alınan Çalışkan’ın 
vücudundaki iğne yerinden kaydı-
ğı için çıkarılamadı. Başarısız geçen 
operasyonun ardından çekilen film-
de, iğnenin hastanın sağ böbrek ile 
kalın ve ince bağırsağa yakın yerde 
olması nedeniyle yeni bir operasyon 
yapılamadı.  Çalışkan’ın şikayetleri, 
evlenip üçüncü çocuğunu doğur-
duktan sonra artmaya başladı. Gün-
lük işlerini yapamamaya başlayınca 
tekrar hastaneye giden Çalışkan, Fa-
rabi Hastanesi Ortopedi ve Travma-
toloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ara-
zi ve ekibinin başarılı operasyonuyla 
iğneden kurtuldu. Arazi, hastanın 
vücuduna batan iğnenin hayati bir 
bölgede olduğunu söyledi.

OPERASYON BİR SAAT SÜRDÜ
İğnenin zamanla hastanın ya-

şam kalitesini etkilediğini ifade eden 
Arazi, “Bu iğne çok tehlikeli bir yer-
deydi. Sağ böbreğe yakın bir yerle, 
ince ve kalın bağırsak arasında du-
ruyordu. Ameliyattan önce 15 san-

timetre uzunluğundaki iğneyi çıkar-
mak için bir planlama yaptık. Diğer 
organlara zarar vermeden bir saat 
süren operasyonun ardından çıkar-
mayı başardık.” diye konuştu. Arazi, 
Çalışkan’ı birkaç gün içerisinde has-
taneden taburcu etmeyi planladık-
larını ifade etti. 

ÇOCUKKEN BELİRTİLERİNİ 
HİSSETMEYE BAŞLADI

Raziye Çalışkan da gerçekleş-

tirilen operasyonla iğneden kur-
tulduğunu dile getirerek, “Çok 
mutluyum. İğne, hatıra olsun diye 
annemde kalacak.” dedi.  Hastanın 
annesi Ayşe Ertaş (63) kızı doğdu-
ğu yıl Hadim ilçesinde yaşadıkla-
rını, iğnenin yaylaya göç sırasında 
batmış olabileceğini belirterek, 
şunları söyledi: “Kızım doğduğu 
yıl karın bölgesinde küçük bir yara 
vardı fakat iyileşince önemseme-

dik. Köyde yaşadığımız için hasta-
neye gidecek imkanımız da yoktu. 
Kızım ortaokula başladığında Kon-
ya’da yaşamaya başladık. O zama-
na kadar bir rahatsızlığı olmadı. 
Daha sonra çeşitli rahatsızlıkları 
olmaya başladı. Sonunda kızımın 
vücudunda 26 yıldır duran iğne çı-
karıldı. Hocalarımızdan Allah razı 
olsun.”
n AA

Sosyal medyada terör propagandasına 5 gözaltı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Komşusunu öldüren sanık tahliyesini istedi
Konya’da komşusunu sokak ortasında 

tabanca ve tornavidayla yaralayıp ölümü-
ne sebep olan sanık, hakim karşısına çıktı. 
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görü-
len davanın ilk duruşmasına, tutuklu sanık 
Muammer Durgut (63), öldürülen Mevlüt 
Akbaş’ın (37) eşi Çiğdem Akbaş, sanık ya-
kınları ve taraf avukatları katıldı.  Tutuklu 
sanık Durgut, savunmasında, maktulle 
aralarında daha önceden husumet bu-
lunduğunu ve kavga ettiklerini savundu. 
Olay günü eşiyle pazara gittiğini belirten 
Durgut, “Biz pazarda alışveriş yaparken 
Akbaş bizi takip ediyordu. Eşim bir mar-
kete girdiği sırada maktulle tartışmaya 
başladık. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine tabancayla birkaç kez ateş ettim. 
Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyorum.” 
diye konuştu.  Durgut, tartışma sırasında 
maktulün elini beline götürdüğünü, bu 
nedenle kendisine saldıracağını düşündü-
ğünü iddia etti. 

Pişman olduğunu ifade eden Durgut, 
“Maktul yere düştükten sonra da yumruk 
vurdum. Olayı bir anlık refleksle gerçek-
leştirdim. Tahliyemi talep ediyorum.” şek-
linde savunma yaptı. Ardından kendisine 
söz verilen maktulün eşi Çiğdem Akbaş 
ise sanığın komşuları olduğunu, eşi ile sa-
nık arasında bir husumet bulunmadığını 
ileri sürdü. Eşinin Durgut’la daha önceden 
kavga da etmediğini savunan Akbaş, “Sa-
nık eşime kendi kendine mi düşman oldu 
bilmiyorum. Şikayetçiyim.” dedi.  Tanık 
olarak dinlenen S.A. da maktulün baca-
nağı olduğunu, silah seslerini duyması 
üzerine evden çıktığını anlattı.  Kendisi-
nin de sanıkla daha önceden kavga etti-
ğini söyleyen S.A. “Olaydan yaklaşık bir 
ay önce sanıkla kavga ettim. Vücudumun 
çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandım. Bu 
konuya ilişkin ayrıca bir dava açıldı. Hala 
devam ediyor. Ayrıca Durgut’un, öldürü-
len Akbaş ile herhangi bir husumeti yoktu. 

Birlikte iş yapmışlardı.” diye konuştu. 
Konuşmalarından ardından mağdur 

tarafın avukatı, maktulün vücudunda çok 
sayıda kesici ve delici alet yaralarının bu-
lunduğunu belirterek, maktulün kaldırıldı-
ğı hastanenin epikriz raporunu hazırlayan 
doktorun da duruşmada dinlenmesini is-
tedi. Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. 

OLAYIN GEÇMİŞİ
Merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek 

Mahallesi Sahra Sokak’ta, 27 Ağustos 
2018’de Muammer Durgut (63) ile kom-
şusu Mevlüt Akbaş (37) arasında başlayan 
tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmüş-
tü. Önce Akbaş’a tabancayla ateş açan, 
yere yığılınca da tornavidayla saldıran 
Durgut, daha sonra polis merkezine gide-
rek teslim olmuştu.  Yaralanan Akbaş ise 
kaldırıldığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Hastanesi’nde bir hafta sonra ölmüş-
tü.
n AA
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Beyşehir Belediyesi bez alışveriş torbası dağıttı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 

vatandaşlara hem elde, hem de 
omuzda kullanılabilen ücretsiz bez 
alışveriş torbaları dağıtıldı.

Beyşehir Belediyesi, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın plastik po-
şet kullanımının azaltılmasına yö-
nelik çalışmalarına destek vermek 
ve bu konuda bir farkındalık oluş-
turmak amacıyla ilçe merkezinde 
vatandaşlara ücretsiz bez alışveriş 
torbası dağıttı.

Yurt genelinde 1 Ocak 2019 
tarihinden itibaren plastik alışveriş 
poşetlerinin ücretli olmasını içeren 
çevre yasasına Beyşehir Belediye-
si’nden de destek geldi. “Sıfır atık” 
projesi sloganıyla hayata geçirilen 
ücretli poşet uygulamasına destek 
veren Beyşehir Belediyesi, proje 
çerçevesinde ilçe genelinde yaşa-
yan vatandaşlara dağıtılmak üzere 

bez torbalar yaptırdı. Bu kapsamda 
basılan bez torbalar mahallelerde 
vatandaşlara dağıtıldı. Bez torba-
ların içerisinde vatandaşlara atkı, 

bere, Beyşehir Belediyesi’nin kül-
tür yayınları ve çalışmalarını içeren 
dergi, kitap ve broşürler de dağıtıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
çevreye duyarlı bir Belediye ola-
rak vatandaşlara bu süreçte kat-
kı sunmak amacıyla bez torbalar 

bastırdıklarını belirterek, “Vatan-
daşlarımız market alışverişlerin-
de kullanmaları için dağıtılan bez 
torbalara yoğun ilgi gösterdi. Sıfır 

Atık projesi kapsamında plastik 
poşet kullanımını azaltmaya yöne-
lik sürdürülen uygulamaları yerel 
yönetimler olarak bizler de destek-
liyoruz. İnsanlarımızı plastik poşet-
lerden uzaklaştırarak bez torbalarla 
buluşturmak istedik. Yüz yıllarca 
doğada kalan çevre düşmanı poşet-
lerle mücadele etmeye devam ede-
ceğiz. Vatandaşlarımızı hem bez 
torbaya alıştırmak, hem de çevre ve 
ekonomiye katkı olması hedefiyle 
Belediyemizin hazırlattığı bu torba-
ları vatandaşlarımıza ücretsiz olarak 
dağıttık. Bez torbaların dağıtılması 
ile ilçemizde bir farkındalık oluş-
turması için de çaba gösteriyoruz” 
dedi. Ücretsiz bez torba dağıtılan 
vatandaşlar da Beyşehir Belediye-
si’nin bu uygulamasından dolayı 
yaşadığı memnuniyeti dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Arçelik Türkiye Pazarlama Di-
rektörü Mehmet Tüfekçi, beyaz 
eşyada özel tüketim vergisi indiri-
miyle sektörde çift haneli büyüme 
oranlarının görüldüğünü söyledi. 
Tüfekçi,  geçen yılın ikinci yarısın-
daki ekonomik dalgalanmaların, 
müşterilerin beklentilerinde farlılık 
oluşturduğunu ifade etti. Bu süreçte 
vatandaşların beyaz eşya alımında 
az da olsa ertelemeye gittiğine dik-
kati çeken Tüfekçi, şöyle konuştu: 
“Özellikle son çeyrekte devreye alı-
nan sektörümüzdeki ÖTV teşviki 
uygulamasıyla çift haneli büyüme 
oranlarını gördük. Beklentimizin 
üzerinde etkisi oldu. Sektörde ra-
kamlara baktığınızda yüzde 30 kü-
çülmeye başlamıştı ki son çeyrekteki 
bu ÖTV etkisiyle yıl bazında yüzde 
17 küçülmeyle kapandı. Diğer sek-
törlere bakıldığında nispeten anlam-
lı bir oran. Hükümetimizin kararıyla 

uygulamanın ilk çeyrekte de devam 
etmesi, 2019’a daha umutla ve pozi-
tif girmemizi sağladı. Ocak ve şubat 
ayında beklentimizin üzerinde satış 
gerçekleşti. Bu indirimin, ÖTV üze-
rine yaptığımız kampanyalarla satın 
almayı kolaylaştıran ciddi pozitif kat-
kısı oluyor.”

SEKTÖR GELECEĞE 
UMUTLA BAKIYOR

Tüfekçi, beyaz eşya sektörünün 
yaz dönemine hazırlık yaptığını be-
lirterek, şunları kaydetti: “İkinci 
çeyrek, sektörün dinamik ve hare-
ketlenmeye başladığı dönem. Evli-
liklerin arttığı, yaza doğru hazırlık-
ların başladığı, taşınmaların arttığı 
dönem. Dolayısıyla ikinci çeyrek, 
sonbahara kadar yüksek tempoda 
gider. ÖTV etkisiyle beraber bek-
lentimiz pozitif.  Geleceğe umutla 
bakıyoruz.”
n AA

En çok şişeyi getiren 
bisikleti alacak

Beyşehir’deki Şehit Mehmet 
Ümütkesmez ilkokulunda düzen-
lenen yarışmada en fazla plastik 
şişeyi toplayan öğrenci ödül olarak 
bisiklet alacak. Beyşehir’e bağlı 
Üzümlü Mahallesi’nde bulunan 
Şehit Mehmet Ümütkesmez ilko-
kulu tarafından e Twining ve sıfır 
atık projesi kapsamında “Şişeyi 
getir, pedalı çevir” konulu yarışma 
düzenlendi. 

Okul Müdür Yardımcısı Sefer 
Bakır, gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, okul olarak çevreye duyarlı-
lık için yeni bir projeyi daha hayata 
geçirdiklerini söyledi. Okulda öğre-
nim gören öğrencilerinin çevrele-
rindeki plastik şişeleri toplamaları 
ve yerleşim merkezinde yaşayan 
insanlar için de farkındalık oluş-
turmak amacıyla hayata geçirme-
ye çalıştıkları projenin ayrıntıları 
hakkında bilgi veren Bakır, şunları 
kaydetti:  “Amacımız, plastikler-
den arınmış ve korunan sağlıklı 
bir çevredir. Ayrıca, Çevre ve Şe-
hircilik ile Milli Eğitim Bakanlık-

larımızca imzalanan protokoller 
gereği yürütülmekte olan sıfır atık 
projesine de destek vermektir. Bu 
etkinliğin yöremize, ilçemize, ilimi-
ze ve tüm ülkemize örnek olması 
amacıyla böyle bir farkındalık oluş-
turmayı da hedefliyoruz. Projemi-
ze katkı sağlayan öğrencilerimize, 
öğretmen arkadaşlarımıza, okul 
personelimize ve Okul Müdürü-
müz Nevzat Bilgiç Beye teşekkür 
ve şükranlarımızı sunuyoruz. Te-
miz ve sağlıklı çevre için bir yer-
den başlamak lazım diyerek bir 
kıvılcım yaktık. Bu kıvılcımın bü-
tün ülkemizde karşılık bulmasını 
diliyoruz.”

Sefer Bakır, 11 Şubat’ta baş-
layan ve 15 Nisan 2019 tarihine 
kadar sürecek yarışmada, okulda 
en fazla plastik şişeyi toplayan öğ-
renciye bir bisikletin ödül olarak 
verileceğini, ayrıca sınıf düzeyle-
rinde ana sınıfı,1, 2, 3 ve 4’üncü 
sınıfların birinci olan öğrencilerine 
paten, ikincilerine ise kaykay hedi-
ye edeceklerini aktardı. n AA

Halkapınar’da hediyelik 
eşya kursu açılacak

Halkapınar Halk Eğitim Merke-
zi ile Ereğli Çalışma ve İş Kurumu 
İlçe Müdürlüğü (İŞKUR) arasında, 
meslek edindirme kursları kapsa-
mında “Ahşap Hediyelik Eşya Ya-
pımı Kursu” protokolü imzalandı.

Programda konuşan Halkapı-
nar Halk Eğitim Merkezi (HEM) 
Müdürü Hüseyin Aydın, 15 Şu-
bat’ta İvriz Mahallesi’nde İŞKUR 
destekli Ahşap Hediyelik Eşya 
Yapımı kurusunun başlayacağını 
söyledi. Aydın, konuşmasında söz-
lerini şöyle südürdü: ‘’17 Kursiyer, 
haftada 5 gün, yaklaşık 3 ay, top-
lamda 512 saat Ahşap Hediyelik 
Eşya Yapımı eğitimi alacaklar. Kur-
siyerler İŞKUR tarafından kurs sü-
resince sigortaları ve günlük 30 lira 
net yevmiyeleri ile desteklenecek.’’

Halkapınar İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Saffet Çağlar’da, ‘’Özellik-
le bahar ve yaz mevsiminde bin-
lerce ziyaretçisini ağırlayan, tarihi 

ve doğal güzellikleriyle ön plana 
çıkan İvriz mahallemizde açılacak 
olan bu kursun, yöre ekonomisine 
ve tanıtımına önemli katkı sağlaya-
caktır. İlçemize verdiği katkılardan 
dolayı Ereğli İŞKUR Müdürü Sayın 
Sait Eker beye teşekkür ediyo-
rum.’’ dedi.

Kursun Halkapınar’a, İvriz’e 
hayırlı olması temennisinde bu-
lunan Ereğli İŞKUR Müdürü Sait 
Eker de, ‘’Biz müdürlük olarak hal-
kımızın maddi, manevi ve kültürel 
anlamda gelişmesi için imkanla-
rımız dahilinde her türlü desteği 
vermeye devam edeceğiz.’’ diye-
rek, çalışmada tüm emeği geçen-
lere teşekkür etti.

Düzenlenen imza törenine, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Saffet Çağlar, 
Halkapınar Halk Eğitim Merkezi 
Hüseyin Aydın, Ereğli İŞKUR Mü-
dürü Sait Eker katıldı.
n AA

Araştırmacı-Yazar ve Kitaphan Mustafa Sinan Ümit, Konya Aydınlar Ocağı’nda dünyanın görünmeyen 
kahramanları olan ajanları ve ajan savaşlarını anlattı. Ajanların ‘gazeteci’ gibi çalıştıkları dikkat çekti

Aydınlar Ocağı’nda 
ajanlar dile geldi

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
Gazeteci-Yazar Murat Yetkin’in yaz-
dığı “Meraklısı için Casuslar Kitabı” 
ve casuslar savaşı gündeme geldi. 
Konya Aydınlar Ocağı Başkan Yar-
dımcısı ve araştırmacı-yazar Mus-
tafa Sinan Ümit, casusların bilin-
meyen tarafları ile olayların perde 
arkasındaki ajanlar savaşından mi-
saller verdiği sohbetinde, casusla-
rın en çok “gazeteci” ve “arkeolog” 
kimliklerini kullanarak görev yaptık-
larını söyledi.

SALI SOHBETLERİ 24 YAŞINDA
İl Halk Kütüphanesi’nde ger-

çekleştirilen sohbetten önce kısa 
bir konuşma yapan Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, 3 Mart 1996 tarihinde baş-
layan Selçuklu Salı Sohbetlerinin 3 
Mart 2019’da 24’üncü yılına gire-
ceğini hatırlatarak “23 yıldır hiçbir 
vakti atlamadan, yaz-kış ve ramazan 
demeden her Salı bu programı icra 
ettik. Üç Mustafa’lar olarak bu işi 
götürdük. Dolayısıyla Mustafa Sinan 
benim 23 yıldır en büyük yardım-
cım. Allah sevdiği kullarına iyi yar-
dımcılar verir, onu uyarır. İnsanın 
yanındakilerden ne olduğunu anlar-
sınız. Dolayısıyla nasıl bir adamım 
yardımcılarımdan belli” dedi.

GÖRÜNMEYEN SAVAŞIN 
KAHRAMANLARI

Sohbetine, Necm suresinde kı-
yametle ilgili yer alan “Yaklaşıyor, 
yaklaşmakta olan” ayeti hatırlatarak 
başlayan Araştırmacı-Yazar Mus-
tafa Sinan Ümit, 1959 Gaziantep 
doğumlu olan ve Hürriyet’in yıllar-
ca dış haberler servisini idare eden 
ve şimdi bağımsız gazetecilik yapan 
Murat Yetkin’in “Meraklısı için Ca-
suslar Kitabı”nda yer alan casuslar 
arasındaki görünmeyen savaşa de-
ğindi. Görünmeyen savaşın kahra-
manlarının ajanlar olduğunu ifade 
eden Ümit, görünmeye savaşın ka-
yıpları arasında ASELSAN’da çalışan 
şehit mühendislerin de yer aldığını 

söyledi.
64’de Almanya’ya giden Kır-

şehirli oto tamircisi Hüseyin Yıldı-
rım’ın Frankfurt’ta ABD Üssü’nün 
araba tamircilerinden biri olduğu-
nu belirterek “Üste çalışan Ame-
rikan üst düzey askerlerin araba 
zaaflarını öğreniyor ve onları Doğu 
Almanya’ya bildiriyor. Yakalanıyor 
ve 14 yıl hapis yatıyor. Daha sonra 
Türkiye’ye iade ediliyor. Yıldırım, 
Amerikalılardan aldığı bilgileri 
Doğu Almanya’ya bildirirken bir 
müddet sonra Türkiye’ye teslim 
ediyor. Diğer ülkeden para alırken 
Türkiye’den almıyor. Vatan sevgi-
sinin dozu bu.” dedi.

007 KRALİÇE’NİN HİZMETİNDE
Doğu Almanya ajanı Markus 

Wolf’tan sonra “Çalma başkasının 

kapını, sonra çalarlar kapını” an-
lamına gelen Arap atasözü ‘Men 
Dakka Dukka’yı hatırlatan Ümit, üç 
bin casusuyla birlikte ABD’nin istih-
barat ağını kuran Alman istihbarat 
başkanı General Gehlen’den CIA 
adına çalışan Gehlen’in adamların-
dan Özbek ajan Ruzi Nazar’a varın-
caya kadar pek çok ajanın hikâyesi-
ne yer verdi.

007 James Bond filmlerinin ya-
zarı MI6 ajanı Ian Fleming’den de 
bahseden Ümit, “1955 yılında İs-
tanbul’da gördüğü bir olaydan ikinci 
Bond filmini çıkardı. 26 Bond film-
lerinin hepsi Kraliçenin hizmetinde. 
İngiltere’nin en iyi propagandasını 
yapan filmlerden birisi de Bond film-
leridir. Son Bond filmi Kapalıçarşı ve 
Adana’da çekildi” dedi. Çiçero filmi-

ne konu olan Türk ajanı İlyas Baz-
na’dan da söz eden Ümit, II.Cihan 
Harbi’nde Ankara’daki İngiliz Büyü-
kelçisinin özel hizmetçisi olduğunu 
ve elde ettiği belge ve bilgileri hem 
Almanya’ya hem Türkiye’ye verdi-
ğini ve İngilizlerin kendisine, rolünü 
çok iyi oynadığından dolayı “Abtal 
Uşak” diye not düştüklerini söyledi.

AJANLAR TÜRKİYE’DE 
TERFİ ALIYORLAR

1966’da Aydın’da barış gönül-
lüsü olarak İngilizce öğretmenliği 
yapan David Petraeus’un 2011’de 
nasıl CIA Başkanı olduğunu da an-
latan Ümit, bunu “dehşet bir olay” 
olarak nitelendirerek “İster CIA ol-
sun ister KGB bütün önemli ajanlar 
Türkiye’den geçiyor. Çünkü Türkiye 
önemli bir ülke. Haydar Aliyev de 
ajandır ve onun da görev yeri Türki-
ye. Görev yapan ajanların ortak özel-
likleri ise Türkiye’deki görevlerinden 
sonra terfi etmeleri. Bu arada ajan-
lar en çok “gazeteci” ve “arkeolog” 
kimliklerini kullanıyorlar. Türkiye’de 
maaşa bağlanan gazete ve yazarlar-
dan da o kitapta söz ediliyor.”

Sohbetin tamamlanmasının ar-
dından Konya Aydınlar Ocağı Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü, araştırma-
cı-yazar ve kitaphan (bibliyoman) 
Mustafa Sinan Ümit’e teşekkür pla-
keti ve kitap hediyesini oğlu Osman 
Selçuk Ümit ile birlikte takdim etti. 
ASELSAN şehitlerimiz için Konya 
helvası dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

Beyaz eşyada ÖTV indirimi yüzleri güldürdü
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 
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ZAYİ
27. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Tanıtım kartımı kaybettim kaybettim, 
hükümsüzdür.

İbrahim DEMİREL

Z-453

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

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU  VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

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

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

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

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketleme için depomuzdan malzeme tedarik edecek BAY ara elemanı aranıyor.

DEPO BÖLÜMÜNDE;  
Depocu olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.

GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistemde çalışabilecek 
bay güvenlik elamanı alınacaktır.

SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, Diksiyonu düzgün 
Bayan Sekreter alınacaktır.

 

1- İşletmemizce  Malya tarım İşletmesi Müdürlüğü Kırşehir den tahmini 3.569 ton mahsul 
Selektör Altı Buğday ürün nakliye ihalesi yapılacaktır. 
2- İhale, 26.02.2019 günü saat 14.30’da Alım- Satım ve İhale Komisyonu huzurunda kapalı zarf 
usulü ile yapılacaktır. Birinci ihaleye iştirak eden olmaması veya fiyatların uygun görülmemesi 
halinde 05.03.2019 tarihinde aynı yer ve saate ikinci ihale yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç 
ihale saatine kadar İşletmemizin Genel Evrak servisine teslim edilmesi şarttır. 
3- İhale ile ilgili Geçici teminat teklif tutarının %5’i oranında olup, Kat’i teminat ise geçici teminatın 
iki katıdır. 
4- İhaleye katılacak istekliler, geçici teminatlarını işletmemiz veznesine veya İşletmenin T.C Ziraat 
Bankası, Sarayönü Şubesi TR 76 0001 0006 00 0599 4378 5240 nolu hesabına yatırarak alacakları 
makbuzu komisyona ibraz etmek zorundadır. 7.000,00 TL’ nin üzerindeki nakit teminatlar İşletmenin 
belirtilen banka hesabına yatırılacaktır. 
5- İhalenin yapılacağı Adres: Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü / Sarayönü/KONYA. İhale şartnamesi 
bu adresten temin edilebilir, ayrıca telefon ve faks aracılığı ile ayrıntılı bilgi alınabilir. Telefon: 0332 
622 87 01 – 02 Faks: 0332 622 87 07 
6- Bu ihale 4734 sayılı kanunun 3./g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, TİGEM Alım-
Satım ve ihale yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır. 
İlan Olunur; 
GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 
ADRES: 
Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü Sarayönü / KONYA 
TEL: 0.332 622 87 01 FAKS: 0.332 622 87 07

İLAN
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜN’DEN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 947532

Interpol’ün aradığı katil
Konya’da yakalandı 

7 yıl önce Almanya’da 4 Rus va-
tandaşını öldürdüğü gerekçesiyle 
Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı 
(Interpol) tarafından aranan şüpheli, 
Konya polisi tarafından yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Ali Tecim 
(35) 2012 yılında aralarında husumet 
bulunan 4 Rus vatandaşını Almaya’da 

öldürdü. Şahıs olaydan sonra Alman-
ya'dan kaçarak izini kaybettirdi. Cina-
yet zanlısı şahıs hakkında Interpol kır-
mızı bülten çıkardı. 

Konya Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar 
Büro Amirliği ekipleri cinayet zanlı-
sının merkez Selçuklu ilçesi Kosova 

Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi. 
Polis şahsı yaptığı operasyonla yakala-
yarak gözaltına aldı. 

İfadesinde, "Ruslarla husumetimiz 
vardı, öldürdüm” dediği ileri sürülen 
Ali Tecim polisteki işlemlerin ardından 
Konya Adliyesine sevk edildi.
n İHA

Almanya’da 4 Rus vatandaşını öldürdükten sonra kaçarak izini kaybettirdiği gerekçe-
siyle Interpol tarafından aranan şüpheli Ali Tecim, Konya polisi tarafından yakalandı
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Unutulmaya yüz tutan 
lezzet: Kenevir helvası

Selçuklu mutfağına özgü ve bin 
yıllık geçmişi olan “kenevir helvası” 
Konya Olgunlaşma Enstitüsü tara-
fından gelecek nesillere aktarılıyor.   
Selçuklu döneminde soğuk kış ge-
celerinin vazgeçilmezi ve eğlence 
kültürünün önemli unsuru kenevir 
helvası, yeniden damakları tatlandı-
rıyor. Kenevir, fındık, ceviz, badem, 
pekmez ve leblebi karışımından 
oluşan helva, “eğlencelik” olarak 
da adlandırılıyor. Enstitüsü Müdürü 
Emel Tosun, kenevir helvasının ana 
malzemelerinin kenevir ve pekmez 
olduğunu söyledi.

Helvanın hem sağlıklı hem de 
doğal bir lezzet olduğunu dile geti-
ren Tosun, şöyle konuştu: “Kenevir 
helvası bin yıl öncesine, yani Selçuk-
lu dönemine ait bir tatlı. İçerisinde 
kenevir, fındık, ceviz, badem, pek-
mez ve leblebi bulunuyor. O dönem-
de soğuk kış gecelerinin vazgeçilme-
zi olarak bu tatlı ‘eğlencelik’ adıyla 
tüketilirmiş. Okulumuzun vizyonu 
ve misyonu çerçevesinde Türk ye-
mek ve tatlılarının gelecek kuşaklara 
aktarılmasını sağlıyoruz. Ana malze-
mesi pekmez ve kenevirden bu tatlı 
da eskiden tepsilere dökülür, karın 
üzerinde donması sağlanarak ikram 
edilirmiş.”

‘KONYA’YA ÖZGÜ 
GELENEKSEL TATLI’

Tosun, unutulmaya yüz tutmuş 
geleneksel lezzetleri yaşatmaya ça-
lıştıklarını belirterek, şöyle devam 
etti:  “Biz bunu kahvenin yanında ik-
ram edilsin diye tepsiler yerine daha 
küçük kaplarda ikram ediyoruz. 
Kuruyemişlerle de zenginleştiriyo-
ruz. Bu da sağlık açısından önemli. 
Çocuklarımıza güvenle yedirebilece-
ğimiz bir tatlı. İçerisinde katkı mad-
desi yok. Yapımı gayet kolay. Uzun 
süre saklanabiliyor. Bir bozulma 
söz konusu değil. Selçuklu başkenti 
Konya’ya özgü geleneksel tatlı. Ol-
gunlaşma Enstitüsü olarak bu tatlıyı 
gelecek nesillere aktarmaya çalışıyo-
ruz. Ayrıca tatlıyı satıyoruz, çok sipa-

riş oluyor. Yiyenler bir daha yemek 
istiyor ve tarifini soruyor.”

Atölye şefi Hülya Serin de için-
deki malzemelerden dolayı helvanın 
besin değerinin yüksek olduğunu 
vurgulayarak, “Sabah kahvaltıların-
da bile tüketilebilen bir tatlıdır. Kene-
vir, Konya’da çok kullanılıyor. Tandır 
gevreğine de giriyor. Tek başına 
çiğken yenilmiyor ama kavrularak 
tüketiliyor. Çok kısa sürede yapılan 
ve çok uzun süre saklanan bir tatlı. 
İçindeki malzemelerden dolayı çok 
faydalı. Kursiyerlerimize tariflerini 
veriyoruz, kendileri de yapıyor. Katkı 
maddeli şekerlemeler yerine bu hel-
vayı herkese tavsiye ediyoruz.” diye 
konuştu.
n AA

Konya’nın tanınmış sanayici ve işadamlarından Onel Un Fabrikası sahiplerinden Mehmet ve 
Osman Çevik’in babası, KTB Başkanı Hüseyin Çevik’in amcası Hasan Çevik, hayatını kaybetti

Çevik ailesinin acı kaybı

Konya sanayisinin önemli isim-
lerinden Onel Un Fabrikası sahipleri 
Mehmet ve Osman Çevik’in babası, 
Konya Ticaret Borsası (KTB) Başka-
nı Hüseyin Çevik’in amcası Hasan 
Çevik hayatını kaybetti. 88 yaşında 
olduğu ve bir süredir rahatsızlığı 
nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen 
merhum Hasan Çevik’in cenazesi 
öğlen namazına müteakip Parsana 
Camii’nde kılınan cenaze namazının 

ardından sevenlerinin omuzlarında 
taşınarak Musalla Mezarlığı’ndaki 
aile kabristanına defnedildi. Mer-
hum Hasan Çevik’in cenaze töreni-
ne Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Konya İl Jandarma Komutanı 
Ercan Yaşin, Konya Emniyet Müdü-
rü Şükrü Yaman, sanayi ve iş dün-
yasının temsilcileri, siyasi partilerin 
temsilcileri ve sivil toplum kuruluş-
larının temsilcileri ile Çevik ailesinin 

yakınları, sevenleri ve dostları katıl-
dı. Cenaze töreninin ardından mer-
hum için dualar okundu. Daha sonra 
Çevik ailesi, cenaze törenine katılan 
yakınlarının ve dostlarının taziyeleri-
ni kabul etti. Merhum Hasan Çevik’e 
yüce Allah’tan rahmet, Çevik ailesi 
başta olmak üzere, merhumun se-
venlerine, dostlarına ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz. 
n MEVLÜT EGİN

Konya’nın tanınmış sanayici ve işadamlarından 
Onel Un Fabrikası sahiplerinden

Mehmet ve Osman ÇEVİK’in

babası
KTB Başkanı

Hüseyin ÇEVİK’in

amcası

Hasan ÇEVİK’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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‘1 Nisan’da gayret ve samimiyetle göreve başlayacağız’

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart 
Yerel Seçim çalışmaları kapsamın-
da Karataylılarla bir araya gelme-
ye devam ediyor. AK Parti Karatay 
İlçe Kadın Kolları’nın tam kadro 
olarak destek verdiği ev ziyaretle-
rinde Karataylılarla buluşan Hasan 
Kılca, semt pazarı esnaflarını da zi-
yaret ederek istişarelerde bulundu 
ve esnaf ile vatandaşlardan destek 

istedi. 
AK Parti Karatay İlçe Kadın 

Kolları Başkanı Sema Ersöz ile ilçe 
kadın kollarının tam kadro ola-
rak destek verdiği; ilçe yönetimi, 
gençlik kolları ile belediye meclis 
üyelerinin de katıldığı program 
kapsamda Hasan Kılca, Kalender-
hane ve Akif Paşa Mahallelerinde 
tek tek ev ziyareti gerçekleştirdi. 
Mahalle sakinlerinin sıcak ilgi ve 

teveccühleriyle karşılanan, hem-
şehrilerinin çay davetlerini geri 
çevirmeyen AK Parti Karatay Be-
lediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
Karataylılarla sohbet etti, mahalle-
linin talep ve önerilerini ve dinledi. 

Hasan Kılca, ilçe yönetim 
kurulu üyeleri, kadın ve gençlik 
kolları ile belediye meclis üyeleri, 
mahalle taramasının yanı sıra Ka-
lenderhane Mahallesi’nde kurulan 

semt pazarını da ziyaret etti. Kılca 
ve beraberindekiler, pazar esnafı-
na hayırlı işler dileğinde bulunarak 
esnaf ile vatandaşlarla sohbet etti. 
Hasan Kılca, semt pazarının yanı 
sıra, Kalenderhane ve Akif Paşa 
Mahallelerindeki esnaflarla da bu-
luşarak desteklerini istedi.  

AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, bele-
diye başkan adaylığının açıklan-

masının ardından tüm teşkilat 
mensuplarıyla birlikte çalışmalara 
başladıklarını belirterek, ‘Yaklaşık 
25 gündür Karatayımızın her bir 
yanında çalışıyoruz. Bu süreçte 
hemşehrilerimizin Sayın Cum-
hurbaşkanımıza, partimize ve 
bizlere gösterdikleri sevgi ile mu-
habbet, bizleri hem mutlu ediyor 
hem de geleceğimiz adına umut-
landırıyor. Tabii bu, bizler için 

önemli bir sorumluluk da aynı 
zamanda. Bizler de buna layık 
olmak adına gece gündüz deme-
den koşturuyoruz çalışıyoruz. 1 
Nisan sabahı itibariyle de tevazu, 
samimiyet ve gayretle ilçemize 
hemşehrilerimize tüm Karataylı 
kardeşlerimizin katkılarıyla hiz-
met etmeye devam edeceğiz’ ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Milli Eğitim Bakanlığı ile Selçuk 
Üniversitesi arasında Yabancı Uy-
ruklu Öğrenci Sınavı’nın (YÖS) yurt 
dışında tanıtılması ve bu sınavların 
yurt dışında Bakanlığa bağlı okullar-
da düzenlenmesine imkan sağlayan 
protokol imzalandı.

Milli Eğitim Bakanlığında dü-
zenlenen imza törenine, Milli Eğitim 
Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, 
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin  ve beraberinde An-
kara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Erkan İbiş, Bursa Uludağ Üniversite-
si Rektör Vekili Prof. Dr. Eray Alper, 
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Ali Gür, Kütahya Dumlupınar 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rem-
zi Gören ve Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüse-
yin Karaman katıldı.

Protokoller kapsamında 6 üni-
versite, Millî Eğitim Bakanlığının 16 
ülkedeki okullarını Yabancı Uyruklu 
Öğrenci Sınavı için sınav merkezi 
olarak kullanacak. Buralarda görev 
yapan öğretmenler de sınavlarda 
gözetmenlik yapacak. Millî Eğitim 
Bakanlığı, üniversitelerle yabancı 
uyruklu öğrenci sayısının artırılması 
için ortak tanıtım faaliyetleri gerçek-
leştirecek. İmzalanan protokollerle, 
bu alanda iş birliğine gidilen üniver-

site sayısı 13´e yükseldi.
“EĞİTİMİN NİTELİĞİNİN 

ARTTIĞINI GÖSTERİYOR”
Millî Eğitim Bakan Yardımcısı 

Mustafa Safran, törendeki konuş-
masında, biyoteknoloji ve bilim ala-
nındaki gelişmelerin gelecek yıllarda 
daha da hızlanacağını, gençlerin bu 
değişime hazırlanmalarının ülkeler 
için büyük önem taşıdığını vurgula-
dı. Türkiye´deki genç nüfusa dikkati 
çeken Safran, “Özellikle son yıllarda 
yurt dışına gönderdiğimiz öğren-
cilerde aradığımız özellik, gelecek 
yıllarda Türkiye ve dünyanın ihtiyacı 
olan mesleklere yönelik kendilerini 

hazırlamaları ve bu birikimlerini ül-
kemizde değerlendirmeleridir” diye 
konuştu.

Ülkedeki üniversitelerde öğre-
nim gören yabancı öğrenci sayısının 
114 bin 700 civarında olduğuna 
dikkati çeken Safran, yabancı öğren-
cilerin sayısının yükselmesinin eğiti-
min niteliğinin arttığını gösterdiğini 
söyledi. 

Yaklaşık 50 ülkede YÖS yapıldı-
ğını belirten Safran, “Protokollerle 
bu üniversitelerimiz hem daha sağ-
lıklı sınavlar yapacak hem daha çok 
yabancı öğrenciyi Türkiye´ye çeke-
cek.” dedi.

Safran, 2023 Eğitim Vizyonu -́
na yönelik, eğitimin tüm paydaşla-
rından katkı beklediklerini sözlerine 
ekledi.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Milli Eği-
tim Bakanlığı ile yapılan protokolle, 
yurt dışından ülkemize gelecek olan 
yabancı uyruklu öğrencilerin hem 
sayısı artacak hem de daha nitelikli 
öğrenciler gelecektir. 

Selçuk Üniversitesi olarak bu sü-
rece katkı sağlayacak ve ülkemizin 
adete bir eğitim üssü olması nokta-
sında çalışacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ortakaraören’in servis
sorununa köklü çözüm

Ortakaraören Mahallesi’nde, 
ilk ve ortaöğretim okullarının öğ-
rencilerinin servis taşımacılığı ile 
ilgili ortaya çıkan durumda; “Ta-
şıma Yoluyla Eğitime ve Erişim” 
yönetmeliği kapsamında taşıma 
işinde kullanılan araçların söz ko-
nusu yönetmenlik hükümlerine 
uygun olmamasından dolayı kol-
luk kuvvetlerince trafikten men 
edildi. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Servis taşımacılı-

ğının aksamasıyla velilerimizin ve 
öğrencilerimizin mağduriyetleri 
ortaya çıktığı haberi bize ulaştı. 
Öğrencilerimizin eğitimlerinin ak-
samaması ve velilerimizin zorluk 
çekmemesi için söz konusu ser-
vislerin eksikliklerini tamamlayana 
kadar öğrencilerimizi belediyemize 
ait servisler ile ücretsiz bir şekilde 
taşınmasına karar vererek öğren-
cilerimizin mağduriyetini giderdik” 
dedi.  n HABER MERKEZİ

İlçeye yapılan hizmetleri mahalle muhtarlarıyla ve mahalle sakinleriyle istişare eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu

Selçuklu’da hizmetler 
istişareyle yapılıyor

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Kılınçarslan Ma-
hallesi sakinleriyle bir araya gelerek 
yatırımlar ve projelerle ilgili görüş 
alışverişinde bulundu.

Ahmet Keleşoğlu Kültür Mer-
kezinde düzenlenen toplantıda, 
mahalle sakinlerinin önerilerini ve 
taleplerini ayrı ayrı dinleyen Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı’ya Ak Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer,  Teş-
kilatlanmadan Sorumlu Başkan Yar-
dımcısı Adnan Bahçeci, Kılınçarslan 
Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver, 
Belediye Başkan Yardımcıları ve Da-
ire Müdürleri eşlik etti.

Yapılan hizmetlerin tümünde 
planlı gelişmeye ve bölgenin ihtiyaç-
larına önem verdiklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahal-
lesinin planlı yapılaşmasıyla örnek 
bir mahalle statüsünde olduğunu, 
mahalle sakinleriyle ortak hareket 
ederek devam eden çalışmalarının 
sona ereceğini kaydetti. Tüm hizmet 
planlarını verimlilik, tasarruf, yerli ve 

milli kaynaklarla gerçekleştirdikleri-
ni ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
şu anda Selçuklunun her bölgesin-
de devam eden altyapıdan sosyal, 
kültürel, spor ve eğitim projelerine 
kadar önemli yatırımların mahalle 
sakinleriyle ve mahalle muhtarla-
rıyla yapılan istişareler neticesinde 
kazandırıldığını söyledi. İlçede hem-
şehrilerin fikirlerinin yapılan çalış-
malara yön verme açısından önemli 
olduğunu vurgulayan Başkan Pek-
yatırmacı, yatırımlara başlamak ka-
dar zamanında tamamlanması için 

de tüm ekiplerin koordineli olarak 
çalıştığını, diğer mahallelerde de is-
tişare toplantılarının geniş katılımla 
devam edeceğini belirtti.

Selçuklu nüfusunun en son ve-
rilere göre 648 bin 850’ye ulaştığını 
ve 57 ilden daha büyük bir nüfusa 
sahip olduğunu ifade eden Ak Par-
ti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, ilçenin hem şehircilik 
açısından hem de tarihi-kültürel 
yönüyle Türkiye’nin en gözde mer-
kez ilçelerden birisi olduğuna dikkat 
çekerek şunları söyledi; “İlçemiz 

tüm yönüyle hızla gelişmektedir. Bu 
doğrultuda elbette yeni ihtiyaçlar 
olmaya devam edecektir. Bu çalış-
maları elbirliği ile hemşehrilerimi-
zin taleplerini yerinde dinleyerek, 
çözüm üreterek, birlik ve beraberlik 
içinde hayata geçireceğiz. Belediye 
Başkanımız bu amaçla sahada çeşitli 
çalışmalar yapmaktadır. Yine başka-
nımızla birlikte Cuma buluşmaları 
ile esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile 
hemşehrilerimizle görüş alışveri-
şinde bulunuyoruz. Özellikle sana-
yi esnafımızla, dernekler, odalar, 
vakıflar ve resmi kuruluşlarımızın 
yöneticileri ile sık sık bir araya geli-
yor, Selçuklu için daha güzel daha 
verimli neler yapılabileceğini istişare 
ediyoruz”dedi. 

Kılınçarslan Mahalle Muhtarı 
Cuma Ali Ünver’de yapılan hizmet-
lerin Kılınçarslan Mahallesi açısın-
dan değerli olduğunu, talep edilen 
hizmetlerin kısa sürede yerine geti-
rildiğini dile getirerek tüm mahalle 
sakinleri adına Başkan Pekyatırma-
cı’ya teşekkür etti.
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Stajyer avukatlara
avukatlık anlatıldı

Av. K. Tarkan Büyükoktar ön-
cülüğünde kurulan Avukat Hakları 
Derneği, ‘Avukat?’ konulu bir eği-
tim toplantısı düzenleyerek avukat 
ve stajyer avukatlara avukatlık 
mesleğini, tarihçesini, zorluklarını 
ve güzel yönlerini anlattı. 

Dernek Başkanı Avukat K. Tar-
kan Büyükoktar, derneğin amacını 
ve neler yapmak istediklerini an-
lattı. Ardından derneğin yönetim 

kurulu üyesi Avukat Akerke Onat, 
avukatlığın tarihçesini anlatır-
ken, yönetim kurulu üyelerinden 
Avukat Ömer Faruk Erdoğan da 
avukatlık mesleğinin zorluklarını 
ve güzel yönlerini anlattı. Konya 
Barosu Başkanı Avukat Mustafa 
Aladağ’ın da konuk olarak katıldığı 
programa avukatların ilgisi yoğun 
oldu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuk ile MEB arasında önemli işbirliği
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İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, Türkiye gibi tarımda 
kendine yetme potansiyelinde olan 
bir ülkede tarım ürünlerinin de-
netimli satışa sunulmasının, “uy-
gulanan tarım politikalarının yan-
lışlığının bir göstergesi” olduğunu 
söyledi.

Yokuş, Mecliste düzenlediği 
basın toplantısında, son zamanlar-
da artan sebze ve meyve fiyatlarını 
kontrol altında tutabilmek için hü-
kümetin çareyi tanzim satışta bul-
duğunu ifade etti.

“İktidarın sorumluluklarından 
sıyrılarak, faturayı başkalarına kes-
tiğini” öne süren Yokuş, “Üreticinin, 
çiftçinin suçu nedir? Aradaki ko-
misyoncunun, nakliyatların, artan 
mazot fiyatlarının, gübre zamlarının 
ilaç ve tohumdaki fahiş artışların 
suçlusu kim?” sorusunu yöneltti. 

Baskılama ve tanzim satış mer-
kezleri ile sorunların çözülemeye-
ceğini, geçici çözümlerle ne tarımın 
ne de çiftçinin kurtulamayacağını 
savunan Yokuş, şöyle devam etti: 

“İnsanları ayrıştırarak, onlara te-
rörist muamelesi yapıp suçlayarak 
ülkemizin tarımda geldiği duru-
mu göz ardı etmek doğru değildir. 
Ürünlerin maliyetlerine bakma-
dan, tanzim satış mağazası açmak 
abesle iştigaldir. Çiftçi ürettiği ma-
lın vergilerini son kuruşuna kadar 
öderken, pazarcılar ve marketler 
bir yandan kira verip bir yandan 

vergisini öderken, bu tanzim satış 
yerlerinde kira ödenmeyecek, ver-
gi ödenmeyecek. Madem öyle çift-
çiden de vergi almayı bırakın. Kira 
veren esnaftan da kirasını alma-
yın. Böylece sorun çözülmüş olur. 
Bilinmelidir ki devlet vatandaşı ile 
rekabet etmez. Devlet vatandaşla-
rının sorununu çözmek için vardır. 
Devletin öncelikle dış rekabete ye-

tecek kadar girdilere teşvik vermesi 
gerekir. Ayrıca çıktı fiyatlarını de-
netler. Türkiye gibi tarımda ken-
dine yetme potansiyelinde olan bir 
ülkede tarım ürünlerinin denetimli 
satışa sunulması, uygulanan tarım 
politikalarının yanlışlığının bir gös-
tergesidir.”

Yokuş, tarım ve hayvancılığın 
dünya ülkeleri için stratejik öneme 
sahip olduğunu vurgulayarak, çift-
çinin, hayvancının yanında olunma-
ması halinde üretimden iyice uzak-
laşılacağını söyledi.

“Şimdi bile çiftçiler toprağa küs-
müş durumdalar.” diyen Yokuş, ön-
celikle tarımı ve üretimi milli ekono-
miye kazandırmak için dışa bağımlı 
tarım ürünlerinden kurtulunması 
gerektiğini dile getirdi. Yokuş, “Bu 
da kendi tohumumuzu kendi fide-
mizi üretmekle mümkündür. Dışa 
bağımlı tarımdan kurtulduğumuz-
da gübre, ilaç tohum fiyatları da 
kendiliğinden düşecektir.” değer-
lendirmesinde bulundu.
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İsmail Kahraman
Konya’ya geliyor

Birlik Vakfı’nın bu yıl ikincisi-
ni düzenlediği “Bölge Teşkilatları 
Toplantısı” Konya’da yapılacak. 
Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin ev 
sahipliği yapacağı toplantıya 27. 
TBMM Başkanı Gazi Başkan İsmail 
Kahraman ile Birlik Vakfı Mütevelli 
Heyet Başkanı Mehmet Alacacı da 
katılacak.

Birlik Vakfı’nın “Bölge Teşki-
latları Toplantısı” Konya’da yapılı-
yor. Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 
toplantıya TBMM eski Başkanı 
Gazi Başkan İsmail Kahraman da 
katılacak.

Birlik Vakfı’nın zaman zaman 
yaptığı “Bölge Teşkilatları Toplan-
tısı”nın bu yıl Konya’da gerçek-
leştirileceğini dile getiren Vakfın 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 

“Vakfımızın bölgemizdeki 14 İl 
Şubesi ve bir temsilcilik başkan 
ve yetkilileri genel bir değerlen-
dirme toplantısı yapmak üzere 
Konyamıza geliyor. Toplantımıza 
Birlik Vakfımızın kurucu başkanı, 
27. TBMM Başkanı Gazi Başka-
nımız İsmail Kahraman ile Genel 
Başkanımız Mehmet Alacacı bey 
de katılarak konuşma yapacaklar-
dır. Toplantımızın hayırlara vesile 
olmasını temenni ederim” dedi. 
Parlak, bütün Konyalıları progra-
mın protokole ve izleyicilere açık 
kısmına davet etti.

Birlik Vakfı “Bölge Teşkilat-
ları Toplantısı açılış bölümü” 16 
Şubat 2019 Cumartesi günü saat 
10.30’da Ticaret Odası Konferans 
Salonu’nda yapılacak.
n HABER MERKEZİ

Velilerarası kitap okuma
yarışması yapıldı

Karatay Doktor Sedat Yüksel 
İlkokulu, EKİP42 (Eğitimde Kalite-
yi İyileştirme Projesi) kapsamında 
“Okuma Kültürü Ailede Başlar” 
diyerek, öğrenci velileri arasında 
kitap okuma yarışması düzenledi. 
Yarışmada dereceye giren velilerin 
ödülleri, 14 Şubat 2019 tarihinde 
düzenlenen programla sahiplerine 
takdim edildi. Okul kütüphane-
sinde veli ve öğrencilerle birlikte 
okuma etkinliği yapılarak başlayan 
program, öğrencilerin hazırladığı 
‘Okumanın Faydaları’ isimli Kara-
göz ve Hacivat atışmalarıyla de-
vam etti. 70 yaşında okuma-yaz-
ma öğrenen Havva Buğday’a 
okuma belgesi verildi. Daha sonra 
kitap okuma yarışmasında derece-
ye giren velilere protokol mensup-

ları tarafından katılım belgesi ve 
ödülleri verildi.

 Programa Karatay Kaymaka-
mı A. Selim Parlar, İl Millî Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
Karatay İlçe Millî Eğitim Müdürü 
Ömer Büyükmanav, okula ismini 
veren Hayırsever Dr. Sedat Yük-
sel, Yazar Mehmet Emin Kara-
bacak, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı. Programın sona ermesinin 
ardından İl Millî Eğitim Müdür Yar-
dımcısı Servet Altuntaş ve Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Bü-
yükmanav, öğretmenler odasında 
öğretmenlerle hasbihal etmişler, 
programdan duydukları hoşnutlu-
ğu dile getirerek katkıda bulunan-
lara teşekkür etmişlerdir.
n HABER MERKEZİ

Kolon kanserine yakalandıktan sonra stoma torbası ile yaşamına devam eden Tarık Cankıymaz, hastalara yardım için 
kurduğu dernek sayesinde tanıştığı kendisi gibi torbayla yaşamına devam eden eşi ile mutlu bir yaşam sürüyor

Kanser hastalığı 
onları birleştirdi

2002 yılında kolon kanserine 
yakalandıktan sonra vücut dışın-
da sindirim sistemini tamamlayan 
torba olan stoma torbası kullanarak 
hayatını sürdürmeye başlayan Talat 
Cankıymaz, kendisiyle aynı durum-
da olan hastalara yardımcı olmak 
için kurduğu derneğin faaliyetleri 
sırasında tanışarak evlendiği kendisi 
gibi kolon kanseri olan eşi ile mutlu 
bir hayat sürüyor. 

Konya Beyşehirli 49 yaşındaki 
Talat Cankıymaz, 2002 yılında ko-
lon kanserine yakalandıktan sonra 
vücut dışında sindirim sistemini ta-
mamlayan torba olan stoma torba-
sı kullanarak hayatını sürdürmeye 
başladı. Kanserle tanıştıktan sonra 
ameliyat olan ve bir kısmı alınan 
kalın bağırsağının ucu karnına bağ-
lanan Talat Cankıymaz, daha sonra 
kanserli hücrelerin karaciğerine sıç-
radığını öğrendi ancak erken teşhis 
sayesinde iyileşti. Cankıymaz’ın 
hastalığı akciğerinin de bir bölümü-
nü kaybetmesine yol açtı. Turizm 
sektöründe şef aşçı olarak çalışırken 
malulen emekli olmak zorunda ka-
lan Cankıymaz, 2013 yılında kendisi 
gibi kanser hastası olanlara yardımcı 
olabilmek için Türkiye’de bir ilk olan 
Kolostomili ve Ostomililer Derne-
ğini kurdu. Kurduğu dernekle Tür-
kiye’nin çeşitli illerinden gelen aynı 
hastalığa yakalananlara moral ver-
meye çalışan Cankıymaz, faaliyetler 
sırasında kendisi gibi kanser hastası 
olan 44 yaşındaki Filiz Cankıymaz’la 
tanıştı. Hastalığı nedeniyle adeta ha-
yata küsen, ailesiyle beraber yaşadı-
ğı evinde odasından bile çıkmayan 
Filiz Cankıymaz ile Talat Cankıymaz 
arasında kısa süre içerisinde evliliğe 
giden büyük bir aşk başladı. Evlilik 
kararı alan çift, evlendikten sonra da 

hayatlarını kanser hastalarına adadı. 
‘SAKIN BENİM YAPTIĞIM GİBİ 
KENDİNİZİ EVE KAPATMAYIN’
Filiz Cankıymaz, 2014 yılında 

kolon kanseriyle tanıştığını belirte-
rek, ameliyat sonrası kemoterapi 
aldığını ve hayata küstüğü dönemde 
eşiyle tanıştığını söyledi. Eşiyle daha 
önce kurduğu dernek sayesinde ta-
nıştığını anlatan Cankıymaz, “Der-
nek sayesinde biz internet yoluyla 
eşime ulaştık. Benim bazı sıkıntıla-
rım vardı. Bu sıkıntılarımı gidermek 
için eşime ulaşıp ondan yardım is-
tedik. Sağolsun kendisi de yardım-
cı oldu. Bana, ‘kardeşim’ diyerek, 
iltifatlar ederek kanayan yarama 
merhem oldu. Sıkıntılarımı atlat-
tım onun sayesinde, bir süre sonra 
eşimle yakınlaşmaya başladık ve 
aramızdaki sevgi bir aşka dönüştü, 
evlendik” dedi. 

Aynı hastalığa yakalananla-
ra seslenen Cankıymaz, “Onlara 
şu mesajı vermek istiyorum; ko-
lon kanseri olan arkadaşlarımıza, 
kardeşlerimize özellikle bayan ar-
kadaşlarımıza. Kolon kanseri olan 
bayanlar ‘evlenemeyeceğim ya da 
çocuğum olmayacak’ diye kafalarına 

böyle bir sıkıntı sokmasınlar. Çünkü, 
ben evlendim, en büyük şahitleri 
benim. Şu anda çocukları olan arka-
daşlarımız da var, bebeklerimiz var, 
anne torba kullanıp çocuk da doğu-
rabiliyor” diye konuştu. 

‘TORBANIN NASIL 
TAKILACAĞINI VE KULLANILACAĞINI 

ÖĞRETMEYE ÇALIŞIYORUZ’
Eşiyle evlendikten sonra kurdu-

ğu dernek çatısı altında kolon kan-
seri hastaları için birlikte faaliyet 
yürütmeye başladıklarını anlatan 
Cankıymaz, “Biz hastanelere gidi-
yoruz, kendimiz gibi kolon kanseri 
olduktan sonra torba takmaya baş-
layan arkadaşlarımıza torbanın ne 
olduğunu anlatmaya çalışıyor, nasıl 
takılacağını ve kullanılacağını öğret-
meye çalışıyoruz. Çünkü biz de ya-
şadık bu durumu. Psikolojik olarak 
bu şekilde torbalı yaşam ilk başlarda 
insanın moralini bozuyor ama biz 
onlara moral aşılamak, morallerini 
yüksek tutmaları için onlarla bir ara-
ya gelerek, ‘Bakın biz de torba kulla-
nıyoruz ama biz hayat doluyuz, işte 
torba sayesinde evlendik’ diyoruz. 
Yani onlara bir nevi moral verme-
nin gayretine giriyoruz, veriyoruz 

da. Şu anda telefonla ya da internet 
yoluyla bizlere ulaşanlara kamera 
açarak onlara torbanın nasıl değiş-
tirileceğini uzaklarda olsalar bile 
gösterebiliyoruz. Çünkü, torbanın 
nasıl değişildiğini, bununla banyo 
yapılıp yapılmadığını, yahut denize 
girilip girilmediğini bilmeyenler var. 
Biz onlara hepsini birer birer anlatı-
yoruz, bu şekilde faydalı olmaya ça-
lışıyoruz. Kolon stoma torbasıyla da 
spor yapılabildiğini anlatıyoruz. Me-
sela eşimle biz birlikte yürüyüş ya-
pıyoruz. Ben haftada dört gün spor 
salonuna gidip sporumu, aerobiğimi 
yapıyorum. Bu hiçbir şekilde bize 
sıkıntı değil. Onlara buradan tavsi-
yem, sporlarını, aktivitelerini hiçbir 
şekilde aksatmasınlar, yürüsünler ki 
çok önemli bu. Gaz çıkışı olması için 
bizim bol bol yürümemiz gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. 

Çeşitli etkinliklerle hastaların 
hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık-
larını dile getiren Talat Cankıymaz, 
“Hayatımızı bu şekilde kolaylaştır-
maya çalışıyoruz. Faaliyetlerimiz 
devam edecek. İnşallah daha da 
büyürüz. Daha fazla insana yardım 
ederiz” diye konuştu. n İHA

‘Yanlış tarım politikalarının neticesi!’

Hasan Görgülü ve Murat Can’a yeni görev
Uğur İbrahim Altay’ın Konya 

Büyükşehir Belediye Başkanlığı-
na gelmesi ile birlikte yeniden 
yapılanmaya giden Konya Bü-
yükşehir Belediyesinde iki daire 
başkanı değişti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Daire Başkanı ve Park ve Bahçe-
ler Şube Müdürlüğü görevini 15 
yıldan bu yana yürüten Ceylani 
Kılıç görevi Murat Can bıraktı.

Sosyal medya adresinde 
açıklama yapan Kılıç, “ Yaklaşık 
15 yıldır görevde bulunduğum 
Park ve Bahçeler Dairesi Bas-
kanlığı görevinden 13.02.2019 
tarihi itibari ile ayrılmış bulun-
maktayım. 

Park ve Bahçeler Dairesi 
Başkanlığı görevini Murat Can 
kardeşime teslim etmenin mut-
luluğunu yaşıyorum. Bir yolun 

sonunda olmayıp yeni bir yola 
başladığım bugünde tüm çalış-
ma arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım. Murat Can kardeşimle 
birlikte Türkiye’nin en başarılı 
birimini daha büyük hedeflere 
taşıyacağınızdan eminim. 

Allah, ağız tadıyla başarılı 
çalışmalar nasip etsin ve kolay-
lıklar versin. Allah’a emanet olu-
nuz. Hakkınızı helal ediniz” ifa-
delerini kullandı. 

Öte yandan Selçuklu Beledi-
ye Başkan Yardımcılığı yaparken 
31 Mart Mahalli İdareler Seçimi 
için görevinden istifa ederek AK 
Parti Selçuklu Belediye Başkanı 
Aday Adayı olan Hasan Görgü-
lü ise Ulaşım Planlama ve Raylı 
Sistem Dairesi Başkanlığına ge-
tirildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAHasan Görgülü Park Bahçeler Daire Başkanı Ceylani Kılıç, görevini Murat Can’a bıraktı.
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‘Demirören bırakmalı!’
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimine kısa bir süre kaldığını 

belirterek, Başkan Yıldırım Demirören’in başkanlığa devam etmemesi gerektiğini söyledi
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali 

Koç, son dönemlerde yapılan hakem ha-
taları hakkında açıklamalarda bulundu. 
Hakem hataları ne bugün ilk ne de yarın 
son diye sözlerine başlayan Koç, “Hakem 
hataları mütemadiyen Türk futbolunun için-
de önümüze çıkmaktadır. VAR’ın kullanıl-
dığı bu ortamda bu kadar hata yapılıyorsa 
vardan önce yapılan ne kadar basit maruz 
hatalardı siz onu düşünün. Herkes hatalar 
yapabilir hakemler insandır biz bunu söy-
ledik. Bugüne kadar hakem konularına gir-
medik. Yok benim tacım verilmedi yok bir 
tane pozisyon verilmedi diye yangın yerine 
çeviren kulüp değiliz. İmzamızın sonuna 
kadar arkasındayız. Sayın Fatih Terim’in 
yaptığı açıklamaya katılmıyorum. Kurnazlık 
yapılıyor. Kulüpler birliğinin açıklamaları 
hakem hataları ile alakalı değildir. Açıkla-
ma bir kulübün talepleri feryat edişi neti-
cesinde kamuoyu önünde hakemlerin ce-
zalandırılması düdük astırılmasının ne gibi 
sonuçlarına vesile olacağına dikkat çekmek 
içindi. Bu yarın bir gün o takımın maçlarına 
hakemler çıktığı zaman neler düşünecek-
lerini psikolojik olarak nasıl baskı altına 
alabilecekleri için yapılan bir açıklamaydı. 
MHK ilk defa çıkıp bir kulübün doğrultusun-
da hakemleri cezalandırdığını ifade ediyor. 
Ayrılan MHK Başkanı nedense Galatasaray 
maçlarından sonrayı konuşuyor. Bununla 
beraber her bir kulüplerin 5-6 tanesi düdük 
astırsa hakem kalır mı? Zaten sınırlı sayıda 
hakemlerimiz var. Olay son derece bilinçli 
şekilde çarpıtılmıştır. Kulüpler birliğinin bil-
dirisinin arkasındayız” diye konuştu. 

“YILDIRIM DEMİRÖREN BUGÜNDEN 
İTİBAREN DEVAM ETMEMELİ” 

Kulüpler Birliği’nde futbolun yapısal 
sorunlarını değerlendirdiklerini anlatan 
Koç, “Hakem konularıyla da ilgili Fikret 
Orman’ın görüşleri oldu. Gerçekleşmediği 
için ifade etmek istemiyorum. Mevcut Baş-
kanımız Sayın Yıldırım Demirören, profil 
olarak baktığınızda başkanlık tarafında 
8 yılı TFF tarafında 8 yıl, çok az insan var 
tecrübeli. Başkanlık için doğru bir profil. 
Ama iyi bir liderlik yapmak için topa gir-
mek gerekir. İddia konusuna gelince TFF 
Başkanıyla bu şirketin sahiplerinin aynı 
aile olmaması gerekir diye düşünüyorum. 

Yıldırım Bey de kanaatimce en doğru olanı 
yapacaktır. Devam etmemesi gerekir. Bu-
nun devir teslim süreci aylarca sürecek bir 
süreçtir. Şurada seçime az kaldı. Bugünden 
itibaren devam etmemeli ama başkanımız 
en doğrusunu bilir” diye konuştu. 

“FEDERASYON BİZİM İÇİN ÇALIŞMALI, 
BİZ ONLAR İÇİN DEĞİL” 

MHK’nın bağımsızlığı için çalışmamız 
yok önerilerimiz var diyen Ali Koç, “Bura-
da sistemin güvenilirliğini test etmek için 
kulüplerle federasyonun bir araya gelme-
si lazım. Federasyon bizim için çalışmalı 
bizler onlar için değil. Bizim ürettiğimiz 
değerden federasyon iş görür. O yüzden 
MHK bağımsızdan öte orta vadede liglerin 
sahibinin kulüpler olmasına inanan insan-
lardan biriyim. Herkes sorumluluklarını 
bilsin ve çalışsın. Futbol büyük kitlelerin 

hayatını günlü etkileyen bir unsur. Buraya 
gelen harçlık biriktirip bilet alan gençler 
kredi çekip kombine alan insanlar forma 
alanlar katkı sağlayanlar niye daha şeffaf 
adil bir sistemi hak etmiyor bizim neyimiz 
eksik. Nasıl oluyor da 3-5 kanaat önderi 
olan insanları istedikleri şekilde yön veriyor 
bu anlaşılacak gibi değil. Bu çok uzun de-
vam etmeyecek” değerlendirmesini yaptı. 

“VAR SİSTEMİNDEN MEMNUNUZ” 
VAR Sisteminin devamını yüzde yüz 

istiyoruz bundan memnunuz şeklinde ko-
nuşan Başkan Koç, “Bebeklik aşamasında 
bazı sıkıntılar yaşanıyor. En az 100 maç de-
mişlerdi seminerde. VAR ile hakem hata-
sının azaltıldığını görmek mümkün. Önemli 
olan niyet. İyi niyetli kullanırsan maksimum 
fayda sağlarsın. Hatayı bilerek yaptığınız 
zaman milyonların gözü önünde yapıyorsu-

nuz” diye konuştu. Kuddusi Müftüoğlu’nun 
MHK başkanı olarak konuşulması hakkında 
sorulan soruya cevap veren Koç, “Biz net 
bir şekilde performansına baktığımız za-
man bize göre doğru bir isim değil Kuddusi 
Müftüoğlu. Bu sıkıntıları daha da derinleşti-
rebilecek bir adaydır” diye belirtti. 

“BU LİG BU HAKEMLERLE 
DEVAM EDECEK” 

Bu lig bu hakemlerle devam edecek 
elimizdeki malzeme bu şeklinde konuşan 
Koç, “Bu yaz dünya kupasında en üst sevi-
yedeki insanlarla maç izliyorum. Bir maçı 
da Cüneyt Çakır yönetti. İnsanın ismi çıka-
cağına canı sıksın. Adam bana sordu durup 
dururken. Niye bu hakem performansı ulus-
lararası mükemmel ama ülkesinde kötü 
dedi. İmajı sınırları aşmış” dedi.. 
 n İHA

Trabzonspor, Alanya 
hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında 17 

Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alan-
yaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz 
Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde 
yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve 
Joao Pereira katılmadı. Novak ise takımda ayrı olarak ça-
lışmalarını sürdürdü. Bu oyuncunun Aytemiz Alanyaspor 
karşısında oynayıp-oynamayacağı ise karşılaşma öncesi 
netlik kazanacak. MKE Ankaragücü karşılaşmasında sol 
arka adalesinde yırtık meydana geldiği için Galatasaray 
maçında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır ile aya-
ğında ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlaya-
mayan Hüseyin Türkmen, takımla çalışmalara başladı.  
n İHA

Başkan adaylarından 
Sivasspor’a ziyaret

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. 
haftasında sahasında 17 Şubat Pazar günü Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor ile deplasmanda yapacağı karşı-
laşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hakan 
Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 
antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ar-
dından kırmızı-beyazlı futbolcular, kondisyon çalışması 
yaptı. İdman, taktik çalışmayla sona erdi. Antrenmana, 
rahatsızlığı nedeniyle Sergio Rocket katılmazken, Gabriel 
Torje takımdan ayrı çalıştı. Sivasspor, bugün yapacağı 
antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 
hazırlıklarını sürdürecek. Öte yandan MHP Sivas Millet-
vekili Ahmet Özyürek ile MHP Sivas Belediye Başkan 
Adayı Memet Er, kulüp tesislerini ziyaret etti. Sivasspor 
Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik direktör Hakan 
Keleş ve futbolcularla bir araya gelen Özyürek ve Er, kır-
mızı-beyazlı ekibe Büyükşehir Belediye Erzurumspor kar-
şısında başarı diledi.  n AA

‘Stresli ve baskı altında 
olunacak bir karşılaşma’

Spor Toto Süper Lig’de 
yarın deplasmanda Bursaspor 
ile karşılaşacak Çaykur Ri-
zespor’da teknik direktör Okan 
Buruk, “Çıkışımızı sürdürmek 
için bu tür maçlarda Bursaspor 
gibi biz de kazanmak istiyo-
ruz. İki takım için de çok zor 
bir karşılaşma.” dedi. Okan 
Buruk, Çaykur Didi Stadı’nda 
gerçekleştirilen antrenman-
dan önce basın mensuplarına 
yaptığı açıklamada, ikinci ya-
rıda ligin her geçen hafta zor-
laşarak ilerlediğini söyledi. Bu 
haftaki rakipleri Bursaspor’un 
seyirci avantajına dikkati çeken Buruk, “Son dört haftada 
ise kazanamayan ve kazanmaya ihtiyacı olan bir takım. 
Çıkışımızı sürdürmek için bu tür maçlarda Bursaspor gibi 
biz de kazanmak istiyoruz. İki takım için de çok zor bir kar-
şılaşma. Stresli ve baskı altında olunacak bir karşılaşma. 
Oyun anlamında zaman zaman işler istediğimiz gibi iyi 
gitmiyor ama puan almak çok değerli. İnşallah Bursaspor 
deplasmanında bunu başarmak için elimizden geleni ya-
pacağız.” diye konuştu.  n AA

Bülent Korkmaz: Başakşehir maçında sahada çok sabırlı olmalıyız
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent 

Korkmaz, pazartesi günü oynayacakları 
Başakşehir maçı ile ilgili olarak, “Ba-
şakşehir takımının ne kadar kazanmaya 
ihtiyacı varsa bizim de o kadar ihtiyacımız 
var. Kazanma adına her maçı planlıyo-
ruz. Sahada çok sabırlı olmamız gerekir” 
dedi. 

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent 
Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 22. haf-
tasında oynayacakları Medipol Başakşe-
hir maçı öncesi Atilla Konuk Tesisleri’nde 
basın mensuplarına açıklamalarda bulun-
du. Korkmaz, “Geçen hafta zor bir deplas-
manda hem iyi oyun hem de iyi mücadele 
ile topun sahibi olan bir Antalyaspor var-
dı sahada. İyi mücadele ederek zor bir 
deplasmandan kaybetmeden dönmek 
takımın kendine olan güvenini de yerine 
getirdi. Bu hafta ise lig lideri ile organizas-
yon olarak, sistem ve oyun planı olarak 
Türkiye’nin bu işi en iyi yapan takımı Me-
dipol Başakşehir ile karşılaşacağız. Ba-
şakşehir’in ne kadar kazanmaya ihtiyacı 
varsa bizim de o kadar var. Planımızı ka-
zanmak üzerine yapacağız. Sabırlı olmak 
zorundayız. Rakip ne kadar topun sahibi 
olacaksa bizim de o kadar topun sahibi ol-
mamız gerekir. Savunmadan hücuma ve 
hücumdan savunmaya geçişleri ne kadar 
doğru yaparsak istediğimiz sonucu alaca-

ğımızı düşünüyorum. Bizim için gerçekten 
çok önemli maç. Sıçrama maçı diyebili-
rim. Bu arada yine Rize’ye gelen taraftara 

teşekkür ederim. Bu maçta da taraftarın 
desteğini maçın sonuna kadar görmek is-
tiyoruz. Sabırlı oynayıp topun sahibi olup 

rakibi koşturmamız gerekir. İnşallah bunu 
maç günü yapacağız ve istediğimizi elde 
edeceğiz” diye konuştu. 

“CİSSOKHO’DAKİ DURUM, 
TARIK İÇİN DE GEÇERLİ” 

Takım hakkında da bilgi veren Kork-
maz, “Cissokho her oyuncu gibi çalışa-
cak. Ben teknik direktörüm, sahanın içine 
bakarım. İdari konular benim işim değil. 
Sahada performans veren veya daha iyi-
sini yapan oyuncuyu ilk 11’de oynatırım. 
Bu durum her oyuncu için geçerli. Charles 
uzun bir aradan sonra oynadı. Bizim adı-
mıza sevindirici de oldu. Bu kadar uzun 
süreli sakatlıktan sonra yeniden takıma 
dönmesi ve bana göre iyi oynaması bizi 
mutlu etti. Cissokho’daki durum, Tarık 
için de geçerli. Onun da gidişatının iyi ol-
duğunu görüyorum. 1-2 hazırlık maçında 
oynattıktan sonra takım antrenmanlarına 
katılır ve istediğimizi verir diye düşünüyo-
rum. Celustka da uzun süreli bir sakatlık 
yaşıyor. 2-3 hafta daha oynayamayacağı-
nı düşünüyorum. Bu sezon uzun süreli sa-
katlıklar yaşadık. Salih, Zeki ve Charles’in 
uzun süreli sakatlıklar geçirip takıma dön-
mesi durumu var. İnşallah Celustka da 
eski sağlığına ve fizik gücüne kısa zaman-
da kavuşur ve takıma döner” ifadelerini 
kullandı. . 
n SPOR SERVİSİ

Evkur Yeni Malatyaspor’da Beşiktaş’ı yenme planları
Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında bufün 20.30’da 

Yeni Malatya Stadyumu’nda Beşiktaş’ı konuk edecek olan 
Evkur Yeni Malatyaspor zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını 
sürdürüyor. 

Süper Lig’de 22. haftanın açılış maçında E.Yeni Ma-
latyaspor, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Ligin ikinci 
yarısında oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraber-
lik, 1 mağlubiyet alan sarı-kırmızılılar, sahasında taraf-
tarının desteğiyle 3 puanı alarak galibiyet özlemine son 
vermek istiyor. 

E.Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı karşılaş-
manın hazırlıklarını tamamladı. Orduzu Pınarbaşı Tesisle-
ri’nde, Teknik Direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleş-
tirilen antrenmana sakatlıkları bulunan Michael Pereira, 
Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran katılmadı. 
Dünkü antrenmana hafif sakatlığı nedeniyle katılmayan 
Aboubakar Kamara ise çalışmada yer aldı. 

Beşiktaş karşılaşmasında kart cezalısı olan kaleci 
Fabien Farnolle’nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Michael 
Pereira, Thievy Bifouma ve Rahman Buğra Çağıran kadro-
da yer alamayacak. Antrenmanda aldığı darbe nedeniyle 

sakatlık yaşayan Aboubakar Kamara’nın son durumunun 
ise iyi olduğu, Beşiktaş maçında sahada olacağı öğrenildi. 

Sarı-kırmızılı takımda düz koşu ve ısınma hareketle-
riyle başlayan antrenman, yarı alanda pas çalışmasıyla 
devam etti. Antrenman taktik ağırlıklı çalışmanın ardından 
gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi. 

YENİ MALATYASPOR’DA KALE ERTAÇ’IN
E.Yeni Malatyaspor’un başarılı kalecisi Ertaç Özbir, 

uzun bir aradan sonra Beşiktaş karşılaşmasıyla birlikte 
Süper Lig’de yeniden kaleyi devralacak. 

Geçen sezon Spor Toto Süper Lig’de 28 karşılaşma-
da görev alan ve başarılı bir performans ortaya koyan 
Ertaç Özbir, 2018-2019 sezonuna da güzel bir başlangıç 
yapmıştı. Bu sezon 6 Süper Lig maçında kaleyi koruyan 
başarılı eldiven, uzun bir sakatlık süreci sonrası tedavisi-
nin ardından Antalya’da gerçekleştirilen devre arası kamp 
çalışmalarında yer aldı. 

Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 karşılaşmada görev alan 
Ertaç Özbir, ligin 21. haftasında deplasmanda oynanan 
A.Konyaspor karşılaşmasında dördüncü sarı kartını gö-
rerek, cezalı duruma düşen Benin asıllı kaleci Fabien 

Farnolle’nin yokluğunda Beşiktaş karşılaşmasında görev 
alacak. Süper Lig’de 138 günlük aranın ardından yeniden 
sahalara dönen Ertaç Özbir, ligin ilk haftasında deplas-
manda oynanan Göztepe karşılaşmasında kaleyi korumuş 
ve 1 gol yemişti. Başarılı eldiven, ligin ikinci haftasında 
oynanan ve 1-0 kazandıkları Fenerbahçe karşılaşmasında 
da kaleyi korumuştu. 

Ligin üçüncü haftasında deplasmanda oynanan İstik-
bal Mobilya Kayserispor maçında da kaleyi koruyan Özbir, 
dördüncü haftada Malatya’da oynanan ve 1-0 kaybedilen 
Atiker Konyaspor karşılaşmasında da kalede yer aldı. 

Ligin beşinci haftasında İstanbul’da oynanan ve 2-1 
kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasında da sarı-kırmızılı 
takımın kalesini koruyan Ertaç, ligin altıncı haftasında 
Malatya’da oynanan ve 1-0 kazanılan Çaykur Rizespor 
karşılaşmasında da görev aldı. 

Ligin yedinci haftasında yaşadığı sakatlık nedeniyle 
kaleyi Fabien Ceddy Farnolle’e devreden Ertaç Özbir, uzun 
bir sakatlık döneminin ardından devre arası kamp çalış-
malarında yer aldı. 
n İHA
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Milli tekvandocular 
41 madalya kazandı

6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası’nın 
ilk gününde Türk sporcular 41 madalya kazandı. 

Antalya’da 51 ülkeden 1615 sporcunun mücadele 
edeceği ve 5 gün sürecek olan 6. Uluslararası Türkiye 
Açık Tekvando Turnuvası ilk gün müsabakalarıyla baş-
ladı. İlk günde yıldız erkek ve bayanlarda müsabakalar 
yapılırken, Türk sporcular 11’i altın, 12’si gümüş ve 18’i 
bronz olmak üzere 41 madalya kazandı. İlk gün yapılan 
müsabakalarda toplam 80 madalya dağıtılırken, Türk 
tekvandocular gösterdikleri başarılarla madalyaların 
yarısından çoğunu topladı. 6. Uluslararası Türkiye Açık 
Tekvando Turnuvası’nın ikinci gününde genç erkekler ve 
genç bayanlarda müsabakalar yapılacak.  n İHA

Türkiye’ye bir 
şampiyona daha

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Er-
can,  2020 yılında üç bant bilardo dünya şampiyonasının 
Türkiye’de yapılacağını söyledi. Başkan Ercan, Antal-
ya’da 1. ayağının devam ettiği Üç Bant Bilardo Dünya Ku-
pası organizasyonunda  yaptığı açıklamada, 17 Şubat’ta 
sona erecek turnuvada 20 ülkeden 149 sporcunun dere-
ceye girmek için mücadele edeceğini kaydetti. Altı ayak-
tan oluşan dünya kupasının ilk ayağının her yıl olduğu gibi 
yine Türkiye’de yapıldığını ifade eden Ersan Ercan, “Bu 
organizasyonu senelerdir başarıyla yapıyoruz. 2015’te 
İstanbul’da yapılan dünya kupası 1. ayağında şampi-
yonluk, 2018’de ise ikincilik aldık. Yaptırdığımız şampi-
yonluk kupası umarım Türkiye’de kalır.” diye konuştu. 
Federasyon başkanı Ercan, Türkiye’nin organizasyon 
ve sporcu başarısının birçok turnuva ve şampiyonluğun 
Türkiye’de yapılmasına vesile olduğunun altını çizerek, 
“2020 Üç Bant Bilardo Dünya Şampiyonası Türkiye’de 
yapılacak. Aynı zamanda dünya snooker şampiyonası da 
bu sene ekim ve kasım aylarında yine Türkiye’de düzen-
lenecek.” değerlendirmesinde bulundu.  n AA

PFDK’dan Atiker Konyaspor’a ceza
Süper Lig temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, iç sahada oynadığı Yeni Malat-
yaspor maçının ardından Profesyonel 
Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. 
PFDK’nın aldığı karar sonrası yeşil be-
yazlı takıma taraftarın neden olduğu saha 
olayları nedeni ile 30 bin TL para cezası 
ile Kuzey Alt Tribünü B ve C Blok’ta bulu-
nan taraftarlar bir sonraki iç saha maçına 
giriş yasağı getirildi. PFDK’dan yapılan 
açıklamada, “Atiker Konyaspor Kulü-
bünün, 10.02.2019 tarihinde oynanan 
ATİKER KONYASPOR - EVKUR YENİ MA-
LATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter 
Küçükandonyadis Sezonu müsabaka-
sında, taraftarlarının neden olduğu çir-
kin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 
53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü 
tezahüratta bulunan Kule Site Kuzey Alt 
B, C blokta yer alan seyircilerin elektro-
nik bilet kapsamındaki kartlarının bloke 

edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi 
kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin 
engellenmesine, aynı müsabakada Ati-
ker Konyaspor Kulübünün, taraftarlarının 
neden olduğu saha olayları nedeniyle 
takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile 
cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifa-
deleri yer aldı.

FENERBAHÇE DE CEZA ALDI
Konyaspor’un Cumartesi günü karşı-

laşacağı Fenerbahçe ise geçtiğimiz hafta 

oynadığı Kayserispor maçından sonra 
PFDK’ya sevk edildi. Kuruldan yapılan 
açıklamada, “Fenerbahçe A.Ş.’nin, 
08.02.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL 
MOBİLYA KAYSERİSPOR - FENERBAH-
ÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Kü-
çükandonyadis Sezonu müsabakasında, 
taraftarlarının neden olduğu saha olay-
ları nedeniyle takdiren 30.000.-TL Para 
Cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe 

A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu 
çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu 
eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp 
olduğu müsabakada 4. kez gerçekleşti-
rilmesinden 75.000.-TL Para Cezası ile 
cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. Mad-
desi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta 
bulunan Misafir Tribün Güney Üst A 
blokta yer alan seyircilerin elektronik 
bilet kapsamındaki kartlarının bloke 
edilmesi suretiyle bir sonraki misafir 
kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin 
engellenmesine, Aynı müsabakada Fe-
nerbahçe A.Ş. sporcusu Roberto Sol-
dado Rıllo’nun, müsabaka hakemine 
yönelik sportmenliğe aykırı hareketi 
nedeniyle takdiren 1 Resmi Müsabaka-
dan Men Ve 13.000.-TL Para Cezası ile 
cezalandırılmasına, karar verilmiştir” 
denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’a 
moral ziyareti!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup  22. haftasında Zonguldak Kömürspor ile deplasmanda karşılaşacak olan 
Konya Anadolu Selçukspor hazırlıklarına yaptığı antrenman ile başladı. Yeşil beyazlı takımın yaptığı 

antrenmanı ziyaret eden Kani Uğur Öncan ve Mehmet Bahadır Öncan oyunculara tatlı ikramın bulundu
Karatay Belediyesi Tatlıcak Tesis-

leri’nde teknik direktör Alper Avcı ve 
yardımcıları gözetiminde yapılan ant-
renman koşu ve ısınma hareketleri ile 
başladı. Koordinasyon, kuvvet ve den-
ge çalışmalarının ardından saha içine 
kurulan istasyonlarda savunma, hücum 
ve birebir top kontrolü ardından da tek-
nik ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Tedavisi 
devam eden Ekrem Kayılıbal ve hafif sa-
katlığı bulunan Kadir Kaan Özdemir koşu 
yaparken Çağatay Kader ve Emre Torun 
takımdan ayrı olarak çalıştı.

RENKLİBAY YALNIZ BIRAKMADI
Öte yandan  Konya Anadolu Selçuks-

por’un antrenmanını Kulüp Başkanı Za-
hir Renklibay ve 2. Başkan Okay Tınkır 
ile birlikte iş adamı Mehmet Bahadır Ön-
can ve Atiker Konyaspor Asbaşkanı Kani 
Uğur Öncan da takip ederken, teknik di-
rektör Alper Avcı ve Kulüp Menajer Alim 
Öztaş ile bir süre sohbet etti. Antrenman 
sonunda iş adamı Mehmet Bahadır Ön-
can ve Atiker Konyaspor Asbaşkanı Kani 
Uğur Öncan futbolculara tatlı ikramında 
bulundu.

FORMA HEDİYE EDİLDİ
Antrenman sonrasında ise yeşil be-

yazlı takımın Kulüp Başkanı Zahir Renk-
libay ve 2. Başkan Okay Tınkır destekle-
rinden ötürü iş adamı Mehmet Bahadır 
Öncan’a üzerinde isminin yazı olduğu 
Anadolu Selçukspor’un 42 numaralı for-
masını hediye etti. 

Öncan, ilgilerinden dolayı Başkan 
Renklibay ve 2. Başkan Okay Tınkır’a te-
şekkürlerini iletti. Takım kaptanı Ahmet 
Önay, Öncan’a taktı ikramından dolayı 
takım adına teşekkür etti.

YAVRU KARTAL’DAN 
BAŞSAĞŞIĞI MESAJI

Konya Anadolu Selçukspor’da yar-
dımcı antrenörlerden Çetin Kılıç’ın ba-
bası Sabahattin Kılıç, hayatını kaybetti. 
Yeşil beyazlı takım resmi sitesinden 
yaptığı açıklama ile Çetin’e başsağlığı 
diledi. Yayınlanan mesajda, “Geçtiği-
miz günlerde babalık sevinci yaşayan 
Konya Anadolu Selçukspor’un yardımcı 

antrenörlerinden Çetin Kılıç’ın babası 
Sabahattin Kılıç’ın vefatını büyük bir 
üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 
Merhum Sabahattin Kılıç’a Allah’tan 
rahmet, antrenörümüz Çetin Kılıç ve 
ailesine ise başsağlığı dileriz” ifadeleri 
yer aldı.

ZONGULDAK MAÇINI 
TAŞKINSOY YÖNETECEK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup  22. hafta-
sında Zonguldak Kömürspor ile dep-
lasmanda karşılaşacak olan Konya 
Anadolu Selçukspor’un bu maçını Burak 
Taşkınsoy yönetecek. Karaelmas K.Kök-
sal stadyumunda 17 Şubat 2019 Pazar 
günü saat 13.30’da başlayacak müsa-
bakada Burak Taşkınsoy’un yardımcı-
lıklarını  Barış Çardaklı ve  Ali Uğurtan 
Demirtaş yapacaklar. Karşılaşmanın 
4.hakemi ise Burak Kaplan olacak. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 21 14 4 3 43 10 33 46
2.MENEMEN BLD. 21 12 7 2 45 25 20 43
3.F. KARAGÜMRÜK 21 12 4 5 36 23 13 40
4.MANİSA B.Ş.B. 21 9 8 4 33 17 16 35
5.ŞANLIURFASPOR 21 10 5 6 27 24 3 35
6.PENDİKSPOR 21 9 6 6 31 26 5 33
7.ETİMESGUT BLD. 21 8 6 7 28 25 3 30
8.TARSUS İDMAN Y. 21 7 7 7 29 32 -3 28
9.ZONGULDAK 21 6 8 7 23 27 -4 26
10.SİVAS BELEDİYE 21 7 5 9 25 30 -5 26
11.KAHRAMANMARAŞ 21 6 6 9 20 27 -7 24
12.BAK SPOR KULÜBÜ 21 5 9 7 22 32 -10 24
13.KIRKLARELİSPOR 21 6 5 10 25 30 -5 23
14.K. A. SELÇUKSPOR 21 4 10 7 30 37 -7 22
15.FETHİYESPOR 21 4 9 8 24 28 -4 21
16.DARICA G. BİRLİĞİ 21 5 5 11 19 40 -21 20
17.BANDIRMASPOR 21 4 6 11 24 37 -13 18
18.TOKATSPOR 21 2 8 11 16 30 -14 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Konya Spor Lisesi’nden büyük başarı 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından dü-

zenlenen okullararası Gençler Futbol Yarı Final 
müsabakaları Antalya’da yapıldı. Müsabaka-
larda Konya’yı temsilen Konya Spor Lisesi yer 
aldı. 

Oynadığı maçlarda başarılı sonuçlara imza 
atan Konya Spor Lisesi futbolcuları adlarını fi-
nal grubuna yazdırmayı başardı. 

İl şampiyonu olarak ilk olarak Karaman’da 
yapılan grup müsabakalarına katılan Konya 
Spor Lisesi burada büyük bir başarıya imza ata-
rak yarı finale yükseldi.  

Antalya’da düzenlenen Okullararası Genç 
Erkekler Futbol Türkiye Yarı Final müsabakala-
rında Konya’yı temsil eden Konya Spor Lisesi 
şampiyon oldu. Yarı finalde Nazilli MTA Lise-
si’ni 2-0 yenerek finale yükselen Konya Spor 
Lisesi, Finalde Mersin temsilcisi Tarsus Toros 
Lisesi’ni 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa 
ulaştı.

TÜRKİYE FİNALLERİ KUŞADASI’NDA 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzen-

lenen okullararası Genç Erkekler Futbol Türkiye 
Final müsabakaları Aydın Kuşadası’nda oyna-
nacak. Müsabakalar 26 Şubat-3 Mart tarihleri 
arasında 8 takımın katılımı ile gerçekleşecek.

DUDU: ÖĞRENCİLERİMİZLE 
GURUR DUYUYORUZ

Konya Spor Lisesi Okul Müdürü Veysel 
Dudu, yakalanan başarıdan dolayı gururlu ve 
mutlu olduklarını ifade ederek, “Türkiye Şam-
piyonasında Konya Spor Lisesi olarak finale 
yükseldiğimiz için gururlu ve mutluyuz. Bu 
başarıyı bizlere yaşatan Beden Eğitimi Öğret-
menlerimiz Hakan Ünal, Necati Tongarlak ve 
öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Kendileri 
ile gurur duyuyoruz ve başarılarının devamını 
diliyorum. Amacımız Konya’mızı en iyi şekilde 
temsil ederek derece ile Kuşadası’ndan dön-
mek” diye konuştu.  n SPOR SERVİSİ



Üretilmeye başlandığı 1966 
yılından bugüne kadar tüm dün-
yada 46 milyon adetten fazla ter-
cih edilen “efsane model” Corol-
la’nın 12’nci nesli KONYA Toyota 
Plaza Otojen’de düzenlenen özel 
bir törenle tanıtıldı. Yeni Corolla 
Hybrid büyük hayranlık topladı. 
İlk neslinden bu yana kendine 
özel bir hayran kitlesi yaratarak 
otomotiv dünyasının her zaman 
merak ve heyecan uyandıran 
otomobili olmayı başaran Yeni 
Corolla, hibrit versiyonu ile bir-
likte Toyota’nın Türkiye’deki fab-
rikasında üretiliyor. Üstün sürüş 
dinamikleri, lüks ve fonksiyonel 
kabini, sıra dışı tasarımı, yüksek 
teknolojiye sahip güvenlik özel-
likleri ile sedan otomobillerin 
standartlarını yeniden belirliyor.

‘COROLLA ŞİMDİ ÇOK DAHA 
GÖSTERİŞLİ VE DİKKAT ÇEKEN 

BİR GÖRÜNÜM KAZANDI’
Çok sayıda davetlinin katılı-

mıyla KONYA Toyota Plaza Oto-
jen’de düzenlenen Yeni Corol-
la’nın ilk tanıtım toplantısında 
bir konuşma yapan Toyota Plaza 
Otojen Genel Müdürü Behnan 
Büyükyıldırım, uzun zamandır 
bu anı beklediklerini belirterek 
“İlk üretildiği 1966’dan bu yana 
dünyanın her yerinde 46 milyonu 
aşan satış adeti ile en çok tercih 
edilen otomobil modelinin 12. 
Neslinin örtüsünü birlikte açıyo-
ruz. Bu uzun zamandır gerek biz-
lerin, gerekse müşterilerimizin 
sabırsızlıkla beklediği bir an ola-
cak.   Corolla’nın yenileceği habe-
rinin ilk duyulması ve ardından 
Hibrit versiyonu ile birlikte Tür-
kiye’de üretilmeye devam edecek 
olması heyecanımızı bir kat daha 
artırmıştı. Bu bekleyişimizin ar-
dından artık hibrit versiyonu ile 
birlikte Türkiye’de üretilen yeni 
Corolla’ları yarından itibaren 
Corolla tutkunları teslim etme-
ye başlıyoruz. Dünyanın en çok 
tercih edilen unvanını elinde bu-
lunduran Corolla şimdi çok daha 
gösterişli ve dikkat çeken bir 
görünüm kazandı. Yeni Corolla 
hem dış tasarımı hem de lüks ve 
konforlu kabini ile seğmeninde 
standartları yeniden belirleyecek.  
Bugün dünya üzerinde Toyota 
markalı 13 milyonu aşan hibrit 
otomobil trafikte bulunuyor. To-
yota hibrit sağladığı benzersiz 

sürüş tekniklerinin yanı sıra sarj 
istasyonu ve benzin altyapı ge-
reksinimi duymayan  hibrit tek-
nolojisini en ekonomik ve ekolojik 
çözüm olarak sunuyor. Hem biz-
ler, hem de müşterilerimiz büyük 
heyecan ve mutluluk yaşıyoruz. 
Toyota’nın misyonu en iyi oto-
mobilleri üretmek ve markamızı 
Türkiye’nin en sevilen markası 
yapmaktır. Corolla’nın yükselen 
bu hedefte kilit rol oynayacağına 
inanıyorum. Üstelik Corolla’nın 
hibrit modeli ile birlikte Türki-
ye’de üretiliyor olması bize çok 
büyük bir mutluluk ve gurur ve-
riyor” dedi. Yeni Corolla’nın tasa-
rımı, konforu, teknolojisi ve sürüş 
keyfi ile bilinen Toyota kalitesini 
yaşattığını ve tutku ile bağlanıla-
cak bir model olduğunu da söy-
leyen Toyota Plaza Otojen Genel 
Müdürü Behnan Büyükyıldırım, 
“Toyota Corolla’nın hayran bıra-
kan stili çok etkileyici. Tüm bu 
özellikleriyle prestiji ortaya koyan 
Toyota Corolla’yı kullanmak bü-
yük bir ayrıcalık olacaktır” şeklin-
de konuştu.

COROLLA SEDAN’DA 
BİR İLK: HİBRİT VERSİYON
Hibrit teknolojisinin öncü ve 

lider markası Toyota, 12’nci je-
nerasyon Corolla’da kendi ken-
dini şarj eden hibrit teknolojisine 
de yer veriyor. Toyota Corolla 
Hybrid, kendi kendini şarj eden 
122 HP güç üreten 1.8 litrelik 
hibrit motora sahip. Corolla aynı 

zamanda 132 HP’lik 1.6 litrelik 
benzinli motorla da satışa sunu-
lacak. 

COROLLA’DA ÖZLEMLE 
BEKLENEN YENİLİK ‘SUNROOF’

Yeni Corolla’daki en büyük 
yeniliklerden biri de elektrikli açı-
labilir Sunroof oldu. Corolla tut-
kunlarının ısrarla dile getirdikleri 
ve özlemle bekledikleri Sunroof 
12’nci nesil Corolla’ya farklı bir 
hava katıyor.   

YENİ GÜVENLİK SİSTEMİ İLE 
KAZA RİSKİ MİNİMUMA İNDİ
Yeni Corolla’nın hibrit versi-

yonunda Toyota’nın en gelişmiş 
güvenlik donanımları benzersiz 
Toyota Safety Sense özellikleri ile 
standart olarak tüm donanım se-
viyelerinde sunuluyor. Kaza yap-
ma ihtimalini en aza indiren bu 
yüksek teknolojiye sahip sistem, 
araç içindekileri olduğu kadar ya-
yalar ve bisikletliler için de güven 
veriyor. Ön Çarpışma Önleyici 
Sistem, hava ne kadar karanlık 
olursa olsun, yepyeni Gece Algı-
lama özelliğiyle, araç önündeki 
yayaları algılarken, gerektiğinde 
otomatik olarak fren yapıyor. Ay-
rıca Bisikletli Algılama teknolojisi 
ile gündüzleri de bisikletliler algı-
lanarak sürücüyü dikkatli olması 
için uyarıyor. Yeni Corolla’daki, 
yeni aktif güvenlik paketi şimdi 
daha yüksek çözünürlüğe sahip 
kamera ve milimetrik dalga ra-
darına sahip sistemden oluşuyor. 
Tehlikeyi tespit etme konusun-

da geliştirilen ve fonksiyonelli-
ği artırılan Toyota Safety Sense 
sisteminde, tüm hızlarda Adap-
tif Hız Sabitleyici sistem (ACC), 
otomatik yönlendirme desteğini 
içeren Akıllı Şerit Takip Sistemi 
(LTA) ve Otomatik Yanan Uzun 
Farlar (AHB) teknolojileri de bu-
lunuyor.  Bununla birlikte Yeni 
Corolla’nın donanıma bağlı ola-
rak Geri Manevra Trafik Uyarı 
özelliğine sahip Kör Nokta Uyarı 
Sistemi (BSM) ve Akıllı Radar Ta-
nıma Sistemi (ICS) gibi sistemler 
de yer alıyor.

KABİNDE KABLOSUZ ŞARJ 
Yeni Corolla’nın, modern ka-

bini görselliği ve dokunsal kali-
teyi sunuyor. Yeni dokulara, yeni 
renklere ve yeni döşemelere sa-
hip kabin, genişlik ve ergonomi 
açısından daha da ileri seviyeye 
taşındı. Bunun yanında Yeni Co-
rolla Hybrid’de büyük kolaylık 
sağlayan kablosuz şarj ünitesi, 
çift bölgeli otomatik klima ve 
otomatik olarak katlanılabilir yan 
aynalar da standart olarak yer alı-
yor.  Ergonomik olarak mükem-
mel olan kabin, yeni direksiyon 
tasarımı, ısıtma özelliğine sahip 
ve üzerinde kullanım kolaylığı 
sağlayan birçok fonksiyon ba-
rındırıyor. Teknolojik olarak ge-
lişmiş, premium kaliteye sahip 
kabinde, ortaya konumlandırılan 
ve kullanımı son derece kolay 
olan 8 inç’lik dokunmatik ekran, 
7 inç’lik çok fonksiyonlu göster-
ge ve ön cama bilgi yansıtan 10 
inç’lik head up display (ön cama 
yansıtmalı renkli gösterge ekra-
nı) ile birleştiriliyor.

SEDAN DÜNYASININ 
EN PRESTİJLİSİ

12’nci nesil Corolla’da çarpıcı 
tampon ve ön alt ızgara tasarımı, 
yeni “Corolla ailesinin” kendine 
has tasarım temasını oluşturu-
yor. Üç boyutlu tasarıma sahip 
üst ön ızgara ise, keskin far di-
zaynıyla birbirini tamamlayacak 
şekilde oluşturuldu. Arka tasa-
rımda da, ön taraftaki dinamik 
tarz devam ediyor. Sedana özgü 
stop grubu ve farlarla buluşturu-
lan krom detaylar, modelin güçlü 
duruşunun altını çiziyor. Ayrıca 
Corolla’nın ön ve arka LED farları 
yeni modelin anında tanınmasını 
sağlıyor.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Üretilmeye başlandığı 1966 yılından bugüne kadar tüm dünyada 46 milyon adetten fazla tercih edilen 
“efsane model” Corolla’nın 12’nci nesli Konya Toyota Plaza Otojen’de düzenlenen özel bir törenle tanıtıldı

Otojen, Hybrid
Toyota’yı tanıttı

Behnan Büyükyıldırım

Toyota, yeni Corolla Hybrid modeli etkinliğe katılan araç tutkunları tarafından yoğun ilgi gördü



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 21 13 6 2 32 11 21 45
2.GALATASARAY 21 11 6 4 41 23 18 39
3.BEŞİKTAŞ 21 10 6 5 40 26 14 36
4.EY MALATYASPOR 21 9 7 5 33 23 10 34
5.TRABZONSPOR 21 9 6 6 37 30 7 33
6.A. KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33
7.DG SİVASSPOR 21 8 7 6 30 28 2 31
8.KASIMPAŞA 21 9 2 10 38 37 1 29
9.ANTALYASPOR 21 8 5 8 22 30 -8 29
10.GÖZTEPE 21 8 1 12 23 27 -4 25
11.A. ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25
12.İM KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25
13.BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24
14.FENERBAHÇE 21 5 8 8 22 28 -6 23
15.MKE ANKARAGÜCÜ 21 7 2 12 20 35 -15 23
16.Ç. RİZESPOR 21 4 10 7 25 30 -5 22
17.BB ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18
18.AKHİSARSPOR 21 4 5 12 21 37 -16 17

Anadolu Kartalı 
eksik çalıştı

Yarın deplasmanda Fenerbahçe ile 22.hafta maçın-
da karşılaşacak Atiker Konyaspor, taktik çalışma ger-
çekleştirdi. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı 
antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde yapılan 
antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı 
çalışan Ömer Ali Şahiner, Paolo Hurtado, Fallou Diagne, 
Jens Jonsson katılmazken, Selim Ay ve Amir Hadziah-
metovic takımla birlikte çalıştı.

Isınma ve çabukluk çalışması ile başlayan antren-
man 4 grupta oynanan 4’e 1 pas ve top kapma çalışması 
ile devam etti. Oyuncular taktik çalışma ile antrenmanı 
sonlandırdı. n SPOR SERVİSİ 

Fenerbahçe’den abluka!
Yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor tam anlamıyla ablukaya alındı. Kayserispor-Fenerbahçe maçında 
yaşananların ardından MHK başkanı Yusuf Namoğlu istifa ederken, dün de Ali Koç yaptığı açıklamalarla maçın hakemlerini baskı altına 

aldı. Maça özel Alex’in getirilmesi ve Aykut Kocaman’ı protesto hazırlıklarının olması ise ablukanın psikolojik ayaklarını oluşturuyor
Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında 

deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşa-
cak olan Atiker Konyaspor’da tedirginlik 
hakim. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 
cephesinin saha dışı bütün faktörleri ha-
rekete geçirmesi endişeye yol açarken 
Konyaspor yönetiminin karşı hamle yap-
ması bekleniyor. Kayserispor-Fenerbahçe 
maçında verilen hakem kararları nedeniy-
le hafta arasında Merkez Hakem Kurulu 
Başkanı Yusuf Namoğlu istifa ederken, 
dün gerçekleştirilen basın toplantısında-
ki Ali Koç açıklamaları ile karşılaşmanın 
hakemleri baskı altına alındı. Karşılaş-
maya özel Alex De Souza’nın İstanbul’a 
getirilmesi ve Aykut Kocaman’ın protesto 
hazırlıkları çirkin planın psikolojik ayağını 
oluşturuyor. 

NAMOĞLU İSTİFA ETTİ
Uzun süredir istifası istenen Merkez 

Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu 
Fenerbahçe-Kayserispor maçında Fener-
bahçe aleyhine verilen hakem kararları 
sonrası istifa etti. Miadını dolduran Na-
moğlu’nun Fenerbahçe maçı sonunda ya-
şanan tartışmalar nedeniyle istifa etmesi 
hakem camiasına Fenerbahçe lehine me-
saj olarak algılandı. 
ALİ KOÇ HAKEMLERİ BASKI ALTINA ALDI

Namoğlu’nun istifası ile yetinmeyen 
Fenerbahçe yönetimi dün bir basın top-
lantısı düzenleyerek sistematik bir şekilde 
yanlış hakem kararlarına maruz kaldıkla-
rını iddia etti. Bizzat başkan Ali Koç tara-
fından gerçekleştirilen basın toplantısının 
en önemli sonucu yarın oynanacak maçın 
hakemlerinin baskı altına alınması oldu. 

MAÇA ÖZEL ALEX GETİRİLDİ
Fenerbahçe yönetiminin Konyaspor 

maçını neden bu şekilde hedef haline ge-
tirdiği anlaşılamasa da yapılan hamleler 
bunlarla sınırlı kalmadı. Uzun yıllar Fener-
bahçe forması giyen ve teknik direktörlük 
yapan Atiker Konyaspor teknik direktörü 
Aykut Kocaman’ı rahatsız etmek için Alex 
De Souza’yı bu maça özel İstanbul’a geti-
rildi. 

Uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen 
Alex De Souza’nın takımdan ayrılması 
o dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran Aykut 
Kocaman’a maledilmişti. İkili arasında 
yaşanan kriz uzun süre futbol kamuoyunun 
gündeminde kalmıştı.

AYKUT KOCAMAN’I 
PROTESTO EDECEKLER

Fenerbahçe cephesinin son hamlesi 

ise maç başında gerçekleşecek. Alex ve 
Ersun Yanal üzerinden sosyal medyada 
provokasyon yapan bazı Fenerbahçe trol-
leri, Aykut Kocaman’ın ıslıklanması, pro-
testo edilmesi ve hakarete maruz kalması 
için elinden geleni yapıyor. Bu sayede 

Konyasporlu futbolcuların ve teknik heye-
tin üzerinde oluşacak psikolojik baskıdan 
faydalanılmaya çalışılacak. 

BU PLANI YERLE YEKSAN EDİN!
Fenerbahçe’nin politik ve psikolo-

jik hamleleri maçı bir başka mecraya 

çekerken Konyaspor taraftarı planlanan 
kurgunun ters tepeceğini umuyor. Sosyal 
medyada futbolculara çağrıda bulunan 
taraftarlar zorlu deplasmanda ellerinden 
geleni yapmalarını ve İstanbul’dan başları 
dik ayrılmalarını istiyor.   n SPOR SERVİSİ
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