
Derin Tarih, ‘Savunan Adam’ı unutmadı Bu ekranlardan trafik bilgisi akacak

Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan’ın editörlüğünü yaptığı Derin Tarih Dergisi 
Şubat sayısında  Eski Başbakan, Milli Görüş Hareketinin Lideri Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ı konu aldı. Türk siyasetinde Erbakan Mührü kapak 

konusunun işlendiği dergide Hasan Aksay, Mustafa Armağan, Bayram Dalkılıç, 
Ahmet Köseoğlu, Ekrem Kızıltaş, Avni Özgürel ve Turhan Utku savunan adam 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı anlattı. n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya’da son birkaç gündür 
Nalçacı Caddesi, Alaeddin 
Bulvarı, Kültürpark civarı, 
Ankarayolu Caddesi, İstanbul 
Yolu Caddesi ve benzeri en 
işlek caddelerde görülen 
devasa led ekranların ne işe 
yaradığı merak konusu olmuştu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından şehir genelindeki 
pek çok noktaya yerleştirilen bu 
devasa ekranlarının, anlık trafik 
bilgisinin yer alacağı bir trafik 
bilgilendirme ekranı olarak 
kullanılacağı öğrenildi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Doğa tutkunları Beyşehir’e akın ediyor 

Beyşehir Belediyesi’nin “Konya’nın denizi, 
Akdeniz’in yaylası” sloganıyla gerçekleştirdiği, ilçenin 
zengin tarihi, kültürel, turizm ve doğa potansiyelini öne çıkaran 
tanıtım ve diğer faaliyetleri, ilgili kurumların yürüttüğü çalışmalar, bölgede son 
dönemde ivme kazanan sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği doğa etkinlikleri, aynı zamanda 
Türkiye’nin en büyük ikinci milli parkı konumunda olan Beyşehir Gölü Milli Parkı’na ziyaretçi sayısının 
gözle görülür ölçüde artışına neden oldu. n SAYFA 4’TE

03 Başkan İbrahim Gün,
muhtarlarla vedalaştı 05 Kavuş: Sıkılmadık 

el bırakmayacağız’ 07 Başkan Kale sanayi 
esnafını ziyaret etti

SİGARA ÖNEMLİ BİR 
SAĞLIK SORUNU

UCUZ SEBZE VE MEYVE 
İÇİN HAREKETE GEÇTİ

SANDIKTAN 400 
YILLIK TARİH ÇIKTI

Sigarayı bırakmak için fırsat

Başkan Altay toplantı yaptı 

Konya Yazma Eserler’e teslim edildi 

Yeşilay Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt Büyükhel-
vacıgil 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü ne-
deniyle açıklama yaptı. Sigaranın önemli bir halk 
sağlığı sorunu olduğuna dikkat çeken Büyükhelva-
cıgil, “Sigara size ve sevdiklerinize zarar veriyor. 9 
Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü bu anlamda 
bırakmak isteyenler için bir fırsat” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı doğrultusunda vatandaşa sebze ve meyve-
lerin daha ucuz ulaştırılması çalışması kapsamın-
da Konya’daki alışveriş merkezlerinin yöneticileri, 
sebze hali esnafı ve pazarcılar odası yöneticileriy-
le bir araya geldi. Toplantıda Konya’da sebze ve 
meyvenin halka daha ucuz ulaştırılması konusu 
istişare edildi.

Sızma’da 1800’lü yıllarda yaşayan Hocazade Meh-
met Efendi’nin torunları, dedelerinden kalan 42 
adet yazma eser ile 80 adet nadir tarihi niteliğe sa-
hip matbu kitabı Konya Yazma Eserler Bölge Mü-
dürlüğüne bağışladı.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 6’DA

‘Gönüllere girmek 
oldukça önemli’

Tiyatroyla afete 
dikkat çektiler

12 ilde 3 bin 
kişiye istihdam 

Seçgin: Kalkınma 
yerelden başlar

Belediyecilikte hizmet etmenin 
yanı sıra gönüllere de girmenin 
çok önemli olduğunu ifade 
eden  Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı,“Selçuk-
lu’da gönül belediyeciliğinin en 
güzel örneklerini uygulamak 
için çalışıyoruz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü (AFAD) tarafından 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve 
Konya İnşaat Mühendisleri 
Odası’nın da desteği ile “Çat 
Kapı” projesi kapsamında “Afet 
Adres Sormaz” tiyatro oyunu 
sahnelendi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

12 ilde 3 bin kişinin istihdam 
edilmesi planlanan ‘Mahir 
Eller’ projesinin tanıtımı yapıldı. 
KTO Yönetim Kurulu Üyesi Mu-
rat Çankırlı, “İlk kez istihdam 
edilecek Suriyeli çalışanlar için 
firmalarımıza teşvik verilecek” 
dedi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Büyük Birlik Partisi (BBP)  Kon-
ya İl Başkanı Osman Seçgin 
BBP Konya İl Binasında basın 
toplantısı düzenledi. Düzenle-
nen toplantıda BBP’nin Hüyük 
ve Yalıyühük adayları açıklandı.  
n HABERİ SAYFA 11’DE
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Selçuk Üniversitesi önemli bir teknik geliştirdi 

Kanser teşhisine yeni teknik
Selçuk Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç 
liderliğinde oluşturulan çalışma ve araştırma ekibi tarafından eş 
zamanlı kanser teşhisi üzerine dünyada en hızlı sonuç veren yeni 
bir teknik geliştirildi

Ortaya konan orijinal çalışmanın ülkemize kazanımlarından söz eden 
Prof. Dr. Kılıç, “Her klinikte kullanılabilecek, yeni-ileri teknoloji ürünü 
olan bu sistemin bütün dünyaya yerli-milli-ileri teknoloji ürünü olarak 
pazarlanması hedefleniyor” dedi. n SAYFA 10’DA

Haziran’da hızlanacak  
İç Anadolu’yu Akdeniz’e 

bağlayacak Konya-
Karaman-Mersin hızlı 
tren hattının ilk etabı 

olan Konya-Karaman 
bölümünde sona 

yaklaşıldı. Konya Karaman 
YHT’nin Haziran ayında 

açılması hedefleniyor  

KONYA-KARAMAN ARASI
40 DAKİKA OLACAK 

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağla-
yacak Konya-Karaman-Mersin 
hızlı tren hattının ilk etabı olan 
Konya-Karaman bölümünde 
sona yaklaşıldı. 2014 yılında inşa-
atına başlanılan projenin Haziran 
ayında açılması  planlanıyor. İç 
Anadolu’yu Akdeniz’e bağlaya-
cak hattın faaliyete girmesi ile 
birlikte Konya-Karaman arası 40 
dakikaya düşecek.

‘ÇALIŞMALAR TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR’

Konya- Karaman arası YHT ça-
lışmalarıyla ilgili konuşan Demir-
yol-İş Sendikası Konya Şube Baş-
kanı  Adem Gül, “Şuanda elektrik 
hattı bitti. Testleri yapıldı. Şunada 
sinyal altyapısı tamamen bitti. Yo-
lun altyapısı ve üst yapısı bitti. Gü-
zergah üzerindeki istasyonlar bitti. 
Ancak hava şartlarından dolayı 
çalışmalar istenilen randımanda 
gitmiyor” dedi.  n SAYFA 2’DE Adem Gül
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Derin Tarih Dergisi’nden ‘Erbakan’ sayısı
Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan’ın 

editörlüğünü yaptığı Derin Tarih Dergi-
si Şubat sayısında  Eski Başbakan, Milli 
Görüş Hareketinin Lideri Prof. Dr. Nec-
mettin Erbakan’ı konu aldı. Türk siyase-
tinde Erbakan Mührü kapak konusunun 
işlendiği dergide Hasan Aksay, Mustafa 
Armağan, Bayram Dalkılıç, Ahmet Kö-
seoğlu, Ekrem Kızıltaş, Avni Özgürel ve 
Turhan Utku savunan adam Prof. Dr. 
Necmettin Erbakan’ı anlattı. 

MSP Çorum eski Milletvekili Turhan 
Utku Vefatının 8. yıldönümünde mer-
hum Necmettin Erbakan Erbakan’ın 
hocalığı, mühendisliği ve siyasî kimliği 
ile ilgili şaşırtıcı hatıralarını anlatırken; 
Gazeteci – Yazar Ekrem Kızıltaş Erbakan 
Hoca’nın İTÜ, Gümüş Motor, TOBB ve 
siyasetle bağını yazdı. Prof. Dr. Bayram 
Dalkılıç siyasî kimliğini ve Millî Görüş ta-
savvurunu yansıtan sembolizmasını, Ga-
zeteci – Yazar Avni Özgürel tanıdığı Er-

bakan’ı yazdı. Eski Bakan Hasan Aksay, 
Erbakan Hoca’yı ve siyasete nasıl girdik-
lerini anlattı. Mustafa Armağan ise Millî 
Nizam Partisi’nin kuruluşundaki manevî 
unsurları ele aldı. 

KONYA’DAN AHMET KÖSEOĞLU 
YAZISIYLA DESTEK VERDİ

Derin Tarih Şubat sayısında Konya 
Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve 

Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Araştır-
macı – Yazar Ahmet Köseoğlu, Erba-
kan Hoca’nın siyaset arenasına çıktığı 
şehir Konya’yı, Konya’nın Erbakan’ı, 
Erbakan’ın Konya’sı adlı bir yazı kaleme 
aldı. Köseoğlu şu ifadelerle Erbakan ho-
cayı anlattı; “Erbakan 43 yaşında, 1.86 
boyunda, düzgün fiziği, şiir gibi hita-
beti, olağanüstü zekâsı, hazırcevaplığı, 

samimiyeti ve nezaketi ile karşılaştığı 
Konyalıların büyük çoğunluğunu etki-
lemeyi başarmıştı. Genç yaşında profe-
sör olmuş, İstanbul’da ve Almanya’da 
makine mühendisliği ve motor bilimi 
üzerine ciddi çalışmaları bulunan, bilgi-
li ve bir o kadar da görgülü bu İstanbul 
beyefendisini Bedesten içinde, vilayet 
önünde, Kapu Camii şadırvanında gö-
ren Konyalılar, yıllardır hasretini çek-
mekte oldukları cümleleri işittikleri bu 
zât-ı muhteremi buralara kadar getiren 
sebebi merak etmekteydiler. Aslında 
Konyalılar merak ettikleri bu hususun 
cevabını kendi içlerinde bulmuşlardı. 
Çünkü bu adam bu toprağın insanının 
duygu ve düşüncelerine tercüman olu-
yor; inancına, kültürüne, medeniyetine 
sahip çıkıp âlî menfaatleri için mücade-
le veriyor ve bilhassa bu şehrin ruhuna 
dokunuyordu.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da son birkaç gündür Nal-
çacı Caddesi, Alaeddin Bulvarı, Kül-
türpark civarı, Ankarayolu Caddesi, 
İstanbul Yolu Caddesi ve benzeri en 
işlek caddelerde görülen devasa led 
ekranların ne işe yaradığı merak ko-
nusu olmuştu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından şehir genelindeki pek 
çok noktaya yerleştirilen bu devasa 
ekranlarının, anlık trafik bilgisinin 
yer alacağı bir trafik bilgilendirme 
ekranı olarak kullanılacağı öğrenil-
di. Trafik yoğunluğunun yanında 
hava durumu gibi sürücüler için 
önem arz eden bilgilerin de yer 

alacağı led ekranlar sayesinde şehir 
genelindeki trafik yoğunluğunun 
en aza indirgenmesi hedefleniyor. 
Led ekranlarda yer alacak bilgilen-
dirmelerde trafik akışının nerede 
hızlı, nerede yavaş olduğu, hangi 
bölgelerde yoğunluk yaşandığı bil-
gileri verilerek sürücülerin göre-

medikleri yollara ilişkin bilgi sahibi 
olmaları ve yoğunluk durumuna 
göre alternatif güzergahları tercih 
etmeleri sağlanacak. Led ekranlar 
ayrıca, şehre gelen yabancıların da 
yönlerini bulmalarında önemli bir 
rol üstlenecek. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘Sigarayı bırakmak 
için fırsat günü’

Yeşilay Konya Şube Başkanı 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil 9 Şu-
bat Dünya Sigarayı Bırakma Gü-
nü’nün sigarayı bırakmak isteyen-
ler için bir fırsat olduğunu söyledi. 
Büyükhelvacıgil  9 Şubat Dünya 
Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla 
yaptığı açıklamada, “Dünya Sağlık 
Örgütü, dünyada en büyük sağlık 
sorunun sigara olduğunu açıkladı. 
Sigara kullanımı, başta kalp ve da-
mar hastalıkları olmak üzere; bron-
şların daralması sonucu akciğer 
rahatsızlıklarına, KOAH hastalığı 
gibi birçok hastalığa da neden ol-
maktadır Sigara, fiziksel, sosyal ve 
ekonomik bakımdan yıkıcı sonuç-
lara yol açan ciddi bir bağımlılıktır. 
Ülkemizde her yıl 100 binden fazla 
insanımızı sigardan dolayı kaybe-
diyoruz. Bunun yanında pasif etki-
lenimden doğan hastalıklar ve za-
rarlar da ayrı bir acı tablo. Önemli 
bir halk sağlığı sorunu olan sigara 
kullanımı aynı zamanda birey ve 
ülke ekonomisini olumsuz yönde 
etkileyen bir bağımlılık” dedi.

‘SİGARA SİZE VE 
SEVDİKLERİNİZE ZARAR VERİYOR’

Sigaradan kurtulmanın müm-
kün olduğunu dile getiren Dr. Bü-
yükhelvacıgil, “  Sigara size ve sev-
diklerinize zarar veriyor. 9 Şubat 
Dünya Sigarayı Bırakma Günü bu 
anlamda bırakmak isteyenler için 
bir fırsat. Bu konuda tüm vatan-
daşlarımızdan hassasiyet rica edi-
yoruz. Kullananların bırakmasını, 
kullanmayanların da daha bilinçli 
olarak kendileri ve sevdikleri için 
model olmasını, çevreye karşı da 
uyarıcı olmasını istiyoruz. Sigara 
ihlallerini kolay bir şekilde bildir-
mek amacıyla Yeşilay ve Sağlık 
Bakanlığının hayata geçirdiği Yeşil 
Dedektör,  mobil uygulaması 251 
bin kullanıcıya ulaştı. Yeşil De-
dektör, kapalı mekânlarda tütün 
mamulleri kullanımını ihlal eden 
işletme ve müşterilerin ihlallerini 
azaltmayı amaçlıyor. Uygulama, 
2008 yılında yürürlüğe giren ka-
palı mekânlarda tütün mamulle-
ri kullanım yasağına uyulmasını 

sağlamak, ihlallere karşı toplumda 
farkındalık oluşturarak tütün ma-
mulleri kullanmayan vatandaşla-
rımızın haklarını korumak ve yasal 
hakları konusunda bilinçlendirmek 
amacıyla geliştirildi. Uygulama ile 
kullanıcı ihlal bildirimini, tek tıkla 
konum belirleyerek ve mekân adı 
seçerek bildirebiliyor. İhlal bildi-
rimi sonrasında bildirim, Sağlık 
Bakanlığı’nın Yeşil Dedektör için 
ayırmış olduğu sisteme düşüyor ve 
oradan de saha ekiplerine ulaşıyor. 
Saha denetim ekipleri ihlal bildiri-
minin yapıldığı mekâna ulaşarak 
ihlal olup olmadığını denetleyip ve 
gerekli işlemi yapıyor. Bu kapsam-
da tütün mamulleri kullanmayan 
müşterilerin hakkının korunması, 
yasağa uyumun sağlanması yo-
luyla ihlallerin asgariye indirilmesi 
sağlanıyor. Alanında tek uygulama 
olan bu çalışmayla tütün ürünleri 
kullanmayanların hakkının korun-
ması, yasağa uyumun sağlanma-
sı, ihlallerin asgariye indirilmesi 
hedefleniyor. Uygulama Appstore 
ve Google Play platformlarından 
ücretsiz olarak indirilebiliyor” ifa-
delerini kullandı.

‘SİGARAYI BIRAK, 
HAYATI BIRAKMA’

Yeşilay Sağlık Bakanlığıyla bir-
likte sigarayı bırakmaya yönelik 
olarak “Sigarayı Bırak, Hayatı Bı-
rakma” kampanyasının da hayata 
geçirildiğini anımsatan Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil , “Yeşilay Sağlık 
Bakanlığıyla birlikte sigarayı bırak-
maya yönelik olarak  Sigarayı Bı-
rak, Hayatı Bırakma  kampanyası-
nı hayata geçirdi. Bilimsel alt yapılı, 
uzman kadrolarla hazırlanan bu 
kampanyada bilhassa dijital medya 
kanalları ve kamu spotları kullanı-
larak sigara bağımlılığına yönelik 
bilinçlendirme çalışmaları yapılı-
yor. Sigarayı bırakmak isteyenle-
re özel programların hazırlandığı 
bırakabilirsin.org sitesi yanı sıra 
kamu spotları da sigara bağımlısı 
ve sigarasız yaşam üzerinden me-
sajlarını veriyor” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayacak Konya-Karaman-Mersin hızlı tren hattının ilk etabı olan Konya-Karaman 
bölümünde sona yaklaşıldı. Konya Karaman YHT’nin Haziran ayında açılması hedefleniyor

Konya-Karaman YHT 
Haziran’da hizmette

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağ-
layacak Konya-Karaman-Mersin 
hızlı tren hattının ilk etabı olan 
Konya-Karaman bölümünde sona 
yaklaşıldı. 2014 yılında inşaatına 
başlanılan projenin Haziran ayında 
açılması  planlanıyor. İç Anadolu’yu 
Akdeniz’e bağlayacak hattın faali-
yete girmesi ile birlikte Konya-Ka-
raman arası 40 dakikaya düşecek. 
Saatte 200 kilometre hıza ulaşacak 
tren ile Konya-Karaman arası 40 
dakikaya düşecek. Projede, 20 adet 
vasıta üst geçidi, 19 adet vasıta alt 
geçidi, 14 adet yaya alt geçidi, 2 
yaya üst geçidi, 1 adet demiryolu 
köprüsü, 2 adet servis menfezi, 71 
adet menfez bulunuyor. 

‘ÇALIŞMALAR TÜM 
HIZIYLA DEVAM EDİYOR’

Konya- Karaman arası YHT ça-
lışmaları tüm hızıyla devam ettiğine 
dikkat çeken Demiryol-İş Sendikası 
Konya Şube Başkanı  Adem Gül, 
“Konya- Karaman arası YHT çalış-
maları tüm hızıyla devam ediyor. 
Konya- Karaman arası YHT hattı 
2019 yılının Ocak ayında açılması 
bekleniyordu.   Yılbaşında açılması 
beklenen hat hava şartları nedeniy-

le ve ekonomide yaşanan sıkıntılar 
nedeni  ve ödeneklerin geç çıkması 
sebebi ile hattın açılışında gecikme 
meydana geldi.  Şuanda elektrosan 
hattı bitti. Testleri yapıldı. Şuna-
da sinyal altyapısı tamamen bitti. 
Yolun altyapısı ve üst yapısı bitti. 
Güzergah üzerindeki istasyonlar 
bitti. Ancak hava şartlarından dola-
yı çalışmalar istenilen randımanda 
gitmiyor.  Hat inşallah Haziran ayı-
na kadar hizmete girecek. Ödenek-
lerin geç çıkması firmalara sıkıntı 
sokuyor. Firmalar işin içerisinden 
çıkmak için uğraştıkları için ge-
cikmeler meydana geliyor. Konya 
ve Karaman arasında iki adet ara 
istasyonumuz var. Onların da ha-
zırlıkları tamamlandı. Karaman İs-
tasyonu seferlere hazır. Elektrason 
dediğimiz tüm katedral hatlarımız,  
sinyal hatlarımızın tamamı hazır.  
Hattımızın şuanda açılışı bekliyor. 
Altyapı sinyalinden dolayı bir ge-
cikme var. Sinyal olmadan hızlı 
trenin yürüme imkanı yoktur. Kon-
ya Karaman YHT hattının devreye 
girmesi Konya ve Karamanlılar için 
büyük bir kazanç sağlayacak” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bu ekranlardan trafik bilgisi akacak

Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil

Adem Gül



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 4 Cemâzil-Âhir 1440  -  Rûmî: 27 Kânûn-i Sani 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   2 °C   8 °C

Karaman             1 °C 8 °C 

Aksaray               -1 °C  9 °C

Ankara                 4 °C 6 °C
9 ŞUBAT 2019

Portekiz Büyükelçisi’nden Başkan Altay’a ziyaret
Portekiz’in Ankara Büyükel-

çisi Paula Leal Da Silva, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Büyükelçi’ye Konya’nın ticareti, 
ekonomisi ve turizm potansiye-
li hakkında bilgi veren Başkan 
Altay, “Ziyaretinizin ülkelerimiz 
arasındaki dostluk, kardeşlik ve 
ticaret ilişkilerine katkı sağlama-
sını dilerim. Konya Anadolu’nun 
kadim şehirlerinden biridir.

11. ve 12. yüzyıllarda Selçuk-
lu Devleti’ne başkentlik yapan 
Konya Hazreti Mevlana’nın şeh-
ridir. Umarım bu ziyaretiniz O’nu 
daha iyi tanımaya bir fırsat olur. 
Ülkeniz ve ülkemiz arasında çok 

dost bir ilişki var. Bunun güçlen-
dirilmesini arzu ederiz.

Dünyanın birçok şehrinde 
kardeş şehir uygulamalarımız 
devam ediyor. Ayrıca Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Teş-
kilatı (UCLG) eşbaşkanlığını yürü-
tüyoruz” dedi. Portekiz’in Ankara 
Büyükelçisi Paula Leal Da Silva da 
Türkiye’de görev yapmanın ken-
disi için çok ayrı bir öneme sahip 
olduğunu, bu vesileyle Konya gibi 
düzenli bir şehre gelmekten duy-
duğu memnuniyeti dile getirerek, 
“Ziyaretlerimizin sebebi; hem sizi 
ve şehri yakından tanımak hem 
de fikir alışverişinde bulunmak. 
Bir diğer sebebi de ülkelerimiz 

arasındaki ticari ilişkileri değer-
lendirmek.

Portekiz ekonomisi belli başlı 
alanlarda çok gelişmiştir. Özel-
likle de yenilenebilir enerji konu-
sunda. Şehrinizin güzelliklerin-
den çok etkilendik.

Konya’nın ekonomik alanda 
çok önemli bir model olduğunu 
düşünüyoruz. Tarımsal ekonomi-
ye bağlı endüstriyelleşme Kon-
ya’da çok iyi bir seviyede” şek-
linde konuştu. Ziyaretin sonunda 
Büyükşehir Belediye Başkanı Al-
tay, Büyükelçi Da Silva’ya Mevle-
vi sikkesi ve İspanyolca Mesnevi 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı İbra-
him Gün, Belediye Meclis Üyeleri, 
AK Parti Bozkır İlçe Başkanı Kadir 
Güven ve MHP İlçe Başkanı Ata 
Küçükduran ile birlikte Bozkır’ın 51 
mahalle muhtarıyla veda progra-
mında bir araya gelerek helalleşti. 

Bozkır Belediye Başkanı İbrahim 
Gün’ün veda konuşmasından önce 
konuşan Ak Parti Bozkır İlçe Başka-
nı Ecz. Kadir Güven, “Ak Partimizin 
belediye başkanı olan İbrahim Gün 
Bey ile birlikte Bozkır, tarihinde hiç 
almadığı kadar yatırım ve hizmet 
aldı. Bozkır, 5 sene içerisinde adeta 
bir şehir haline geldi. Bozkır’a bağlı 
51 mahallerde de, uzun yıllardır ya-
pılmayan çalışmalar yapıldı, sorun-
lar çözüldü. Bozkır’a kazandırdığı 
hizmetlerden dolayı, Ak Partimizin 
halka hizmet anlayışını en iyi şekil-
de sahaya yansıttığı için kendisine 

teşekkür ediyor, bundan sonraki ya-
şamında başarılar diliyorum” dedi. 

MHP İlçe Başkanı Ata Küçükdu-
ran yapmış olduğu konuşmasında 
ise “Belediye Başkanımız İbrahim 
Gün ile birlikte aynı lisede okuduk, 
çocukluğumuz birlikte geçti. Kendisi 
her zaman Bozkır’a hizmet etmesi 
gerektiğini söylüyordu ve bu sözünü 
yerine getirdi. 5 senede gerçekten 
Bozkır çok büyük hizmetlerle tanıştı. 
Yaptığı hizmetlerden dolayı kendi-
sine teşekkür ediyor, bundan son-
raki yaşamında başarılar diliyorum” 
dedi. 

51 mahalle muhtarı adına konu-
şan Bozkır Muhtarlar Derneği Baş-
kanı Hasan Yıldırım, “51 mahalle-
mizin tamamında önemli hizmetler 
yapıldı. Tüm muhtarlarımız da buna 
şahittir. Ben tüm muhtarlarımız 
adına Belediye Başkanımız İbrahim 

Gün’e yaptığı hizmetlerden dolayı 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Veda konuşmasında tüm Boz-
kırlıların birliğine ve beraberliğine 
vurgu yapan Bozkır Belediye Baş-
kanı İbrahim Gün, “Bozkır’a 5 yıl 
içerisinde iyisiyle kötüsüyle birçok 
hizmet kazandırdık. Hepsini tek tek 
saymayacağım ama bu hizmetle-
rin en büyük mimarları sizlersiniz. 
Yaptığımız her çalışmada Meclis 
Üyelerimizden, muhtarlarımızdan 
destek aldık ve bugün buralara gel-
dik. Her bir mahalle muhtarlarımız-
la imkanlarımız nispetinde özverili 
çalıştık. İyi zamanlarımızın yanında 
mutlaka kötü zamanlarımız da ol-
muştur. Ama en önemlisi hepimiz 
burada birlikteyiz, beraberiz. Bunun 
için muhtarlarımıza ve meclis üyele-
rimize teşekkür ediyorum. Kimimiz 
31 marttan sonra hizmet görevine 

devam edecek, kimimiz ise hizmet 
bayrağını devredecek. Önemli olan 
her daim vatanımız ve milletimiz 
için hizmete devam etmemiz. 31 
marttan sonra hizmet bayrağını 
devrettiğim andan itibaren de im-
kanlarım çerçevesinde Bozkır’ımıza 
hizmet etmeye devam edeceğim. 
Bu düşüncelerle benden yana hak-
kım helal olsun. Sizlerin de hakkını 
helal etmesini diliyorum” dedi. 

Başkan Gün daha sonra tek tek 
tüm muhtarlarla helalleşti ve her 
bir muhtara hizmetlerinden dola-
yı teşekkür etti. Bozkır muhtarlar 
Derneği Başkanı Hasan Yıldırım, 
tüm muhtarlar adına Başkan Gün’e 
teşekkür plaketi takdim etti. Başkan 
Gün de tüm muhtarlar adına Muh-
tarlar Derneği Başkanı Yıldırım’a 
Bozkır Sancağı hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Başkan Adayı Kavuş 
Cemiyet’i ziyaret etti

AK Parti Meram Belediye Baş-
kan Adayı Mustafa Kavuş, AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Dolular, Genç-
lik ve Kadın Kolları yönetimi ile bir-
likte Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni 
ziyaret ederek Cemiyet Başkanı 
Sefa Özdemir ile uzun süre sohbet 
etti. 

Seçim çalışmaları kapsamın-
da kurum ve kuruluşlara olan zi-
yaretlerine ara vermeden devam 
ettiklerini ifade eden Kavuş, “31 
Mart’ta yapılacak olan seçimler 
öncesi tüm ekip arkadaşlarımız 
ile birlikte gitmedik ev, iş yeri kal-
maması için gayret gösteriyoruz. 
Konya basını ile mesleğimiz gereği 
uzun yıllardır güzel bir birlikteli-
ğimiz var. Rabbim nasip eder 31 
Mart sonrası göreve gelirsek, en 
büyük destekçimiz ve yol göste-

ricimiz yine Konya basını olacak. 
Basın bizim her alanda gözümüz, 
kulağımız, doğrularımızı, yanlışla-
rımızı bizlere gösteren olacaktır.

Bu nedenle özellikle Konya ba-
sını ile ilişkilerimizi her zaman ön 
planda tutacağız. Bizlere zaman 
ayırdığınız için teşekkür ederiz” 
dedi.

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir ise Mustafa 
Kavuş ve ekibine seçimlerde ba-
şarılar dilerken, “Gazeteciler Ce-
miyeti olarak idarecilerimiz ile her 
zaman omuz omuza olduk. Kon-
ya’nın hayrı için yapılacak olan her 
türlü çalışmaya bizlerde destek ol-
maya hazırız. Bizim de Konya için 
üzerimize düşen bir görev olursa 
yerine getirmeye hazırız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Çipan, MHP’nin 50.
kuruluş yılını kutladı

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Gü-
zide Çipan “8-9 Şubat 1969 tarihi 
Milliyetçi Hareketin Ad Günüdür. 
Başlangıcı İnsanlık tarihine daya-
nan, kökü asil Türk Milletine bağlı 
olan Türk Milliyetçilerinin son ve 
gerçek kalesi Milliyetçi Hareket 
Partisinin kuruluş günüdür bu 
gün. MHP’nin 50.nci ad günü kut-
lu ve mutlu olsun” dedi.

Türk milletinin, asaleti, cesa-
reti, adanmışlığı, adaleti, sevda-
sıyla aldığı her karar ve yaptığı her 
hareketle tarih yazdığına işaret 
eden Güzide Çipan, “Tarih de-
ğiştirmiş, milletimizin bekası için 
can verip, can almıştır. Orta Asya 
steplerinden, Kızıl Şehirden, Er-
genekon’dan başlayan kutlu yü-
rüyüşümüz, o günde de bu günde 
de dosta güven, düşmana korku 
salmıştır. Diyen MHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Güzide Çipan; 3 Mayıs 
1944 de Ulus Anıtında başlayan 
Türk İslam Milliyetçiliği Ülkümüz, 
Merhum Başbuğumuz Alparslan 
Türkeş Bey’in kurduğu Huzur ve 
Yükseliş Derneği ile taçlanmış, 8/9 
Şubat 1969 Adana Kurultayında 
Cumhuriyetçi Köylü Millet Parti-
sinin adı değiştirilerek Milliyetçi 
Hareket Partisi adını alarak şahlan-
mıştır.

Teoman Han’dan Mete Han’a, 
Alparslan’dan Fatih Sultan Meh-
met Han’a, Mustafa Kemal’den 
Alparslan Türkeş’e kadar uzanan 
şanlı Başbuğlarımızın yazdığı şe-
refli tarihimiz, bugün de Liderimiz 
Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyin Bil-
ge Liderliğinde, Milliyetçi Hareket 
Partisinin “Önce Ülkem ve Mille-
tim, Sonra Partim ve Ben” anlayı-
şıyla Aziz Milletimizin varlık, birlik 
ve bütünlüğü esaslarıyla yazılmaya 
devam etmektedir. Tarih boyunca, 
Türk Milleti ve Devleti için, Türk 
Bayrağının Şerefi, Ülkümüzün 
Sancağı için, Müslüman Türk’ün 
adını ve mührünü aleme vurmak 
için, davamız uğruna canlarından 
vazgeçen, susadıkları şahadete 
vasıl olan, asil milletimizin kah-
raman evlatlarını, koçyiğitlerimiz 
şehitlerimizi rahmet ve minnetle 
yad ediyoruz. Hangi meslek ve gö-
revde olursa olsun, vatanımız, mil-
letimiz ve davamız uğruna çarpışıp 
hayatta kalan gazilerimizi hürmet-
le anıyoruz. Ömürlerinin en taze 
baharlarını, Türk İslam ülküsü 
için taş duvarlar, kafesler, işkence 
haneler içinde çilehane sabrıyla 
geçiren aziz dava büyüklerimiz, 
Taş medreseli yiğit ağabeylerimizi 
hürmetle selamlıyoruz” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’yle toptan ve perakende sebze ve meyve sektörünün temsilcileri biraraya 
geldi. Toplantıda vatandaşa sebze ve meyveyi daha ucuza nasıl yedirilebileceği konusu istişare edildi

Ucuz sebze ve 
meyve hamlesi

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
talimatı doğrultusunda vatandaşa 
sebze ve meyvelerin daha ucuz 
ulaştırılması çalışması kapsamında 
Konya’daki alışveriş merkezlerinin 
yöneticileri, sebze hali esnafı ve pa-
zarcılar odası yöneticileriyle bir ara-
ya geldi. Toplantıda Konya’da sebze 
ve meyvenin halka daha ucuz ulaştı-
rılması konusu istişare edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı doğrultusun-
da vatandaşa sebze ve meyvelerin 
daha ucuz ulaştırılmasına yönelik 
çalışmalar sürdürülüyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Konya’daki alışveriş 
merkezlerinin yöneticileri, sebze hali 
ve pazarcılar odası yöneticileriyle bir 
araya geldi. Başkan Altay, Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nde gerçek-
leştirilen toplantıda Konya Sebze 
ve Meyve Komisyoncuları Derneği 
Başkanı Adnan Pirinç, Karatay Seb-
ze ve Meyve Hali Esnafları Yönetimi 
Başkanı Murat Yağız, Konya Pazar-
cılar Odası Başkanı Yasin Aktaş ve 
alışveriş merkezlerinin yöneticileri 
ile sebze ve meyvenin halka daha 
ucuz ulaştırılması konusunu istişare 
etti. 
KONYA OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞEN 

GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak’ın aracılardan kaynaklı fi-
yat dengesizliğinin önüne geçilmesi 
amacıyla belediyelerin tedbirler ala-
cağı yönündeki sözlerini hatırlatan 
Başkan Altay, “Sağlıklı ve ekonomik 
fiyatlarda meyve-sebze tüketmek 
tüm vatandaşlarımızın hakkıdır. Bu 
konuda Sayın Cumhurbaşkanımız 
gerekli talimatları verdi. Konya Bü-
yükşehir Belediyesi olarak biz de 
üzerimize düşen görevi yerine geti-
receğiz” dedi. 

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA 
KOYARAK HALKIMIZIN 

MENFAATLERİNİ KORUYALIM
Halkın lehine ekonomik ted-

birlerin alınması konusunda hü-
kümetin gerekli çalışmaları yürüt-

tüğüne işaret eden Başkan Altay, 
“Uygulanacak her kararda aslolan 
halkımızın menfaatidir. Hepimizin 
birlikte hareket ederek sebze ve 
meyve fiyatlarını daha makul sevi-
yeye getirmek üzere elimizi taşın 
altına koymamız gerekiyor. İn-
şallah Konya\’da hemşehrilerimiz 
hem pazarda hem de marketlerde 
daha ucuz sebze ve meyveye ula-
şabilecek” diye konuştu. Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın daveti ile bir araya gelen 
alışveriş merkezleri, hal ve Pazar-
cılar Odası yöneticileri de bu çağrı-
ya karşı ellerinden geleni yapacak-
larını ifade ettiler.
n HABER MERKEZİ

İbrahim Gün, muhtarlarla vedalaştı
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Afeti, tiyatro oyunuyla anlattılar
Konya İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlüğü (AFAD) tarafından İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya 
İnşaat Mühendisleri Odası’nın da 
desteği ile “Çat Kapı” projesi kapsa-
mında “Afet Adres Sormaz” tiyatro 
oyunu sahnelendi.

Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde “çat 
kapı” girilen sınıflarda sahnelenen 
tiyatro ile Konya’da yaşanabilecek 
ani bir depreme karşı öğrenciler bil-
gilendirildi.  Projenin fikir sahibi ve 
coğrafya öğretmeni Münir Karakaş, 
2012 yılında Konya’da ve Türkiye’de 
ilk defa “Çat Kapı” tiyatro projesine 
başladıklarını söyledi. Bugüne kadar 
Türkiye’de 20 bine yakın sınıfta fark-
lı projeleri uyguladıklarını belirten 
Karakaş, “Afet her zaman hayatı-
mızda var. Konya afet sıralamasın-
da ve deprem riskinde en son sıra-
da gelen şehirlerden biri olmasına 

rağmen bu farkındalığı anlatmamız 
gerekiyor. Çünkü afet herkesi yaşa-
dığı şehirde yakalayacak diye bir şey 
yok. Zaten projede işlediğimiz konu 
da ‘Afet Adres Sormaz’ şeklindedir.” 
ifadelerini kullandı.

Projenin içeriği hakkında bilgi 
veren Karakaş, şöyle konuştu: “Gö-
çük altından kurtarılmış bir arkada-
şımızla sınıfa giriyoruz, psikolojisini, 
hatalarını, yapması gerekenleri ve 
yapmadıklarını kendi ağzından öğ-
rencilerimize anlatıyoruz, öğrenci-
lerimize bu bağlamda tavsiyelerde 
bulunarak, sınıftan ayrılıyoruz. Bu 
ikinci okulumuz ve yaklaşık 20-25. 
sınıfımız oldu. Bu projemiz toplam-
da 500 sınıf ve aileleri ile birlikte 
düşünüldüğünde 90 binin üzerinde 
kişiye ulaşmış olacak. Şu ana kadar 
öğrencilerimizden olumlu çok güzel 
dönüşler alıyoruz.”

Projenin teknik danışmanlığı-

nı yürüten Doç. Dr. Mustafa Tolga 
Çöğürcü ise 2004 yılında Konya’da 
Zümrüt Apartmanının yıkıldığını 
anımsatarak, “Herhangi bir afet, 
deprem, sel, toprak kayması olma-
dan yıkımlar ve ölümler meydana 
gelebiliyor. Bunun için afet önce-
si ve sonrası yapılması gerekenler 
konusunda toplumu nasıl bilinç-
lendirebiliriz diye düşündük ve bu 

projeyi üniversiteye hazırlanan genç 
kitlemize yönelik yapmayı uygun 
gördük. Onların birer afet gönüllüsü 
olmasını istiyoruz. Onlara verdiğimiz 
en önemli mesaj ‘İnsanları bina öl-
dürmüyor, insanları insanların yap-
tığı hatalar, bilgisizlikleri ve ilgisizlik-
leri öldürüyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. Çöğürcü, projeye destek 
verenlere teşekkür etti. n AA

Bil Koleji yöneticilerinden
Özgüven’e anlamlı hediye

Bil Koleji Yönetimi eğitime 
verdiği desteklerden ve Çanakka-
le Gezileri için, Ulumeşe Muhtarı 
Ercan Akın ise mahallelerine yapı-
lan hizmetler için Belediye Başka-
nı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret ederek teşekkür ettiler. 
Ziyarette Bil Koleji Yönetimi Ça-
nakkale Şehitliği’nden getirdikleri 
toprağı Başkan Özgüven’e verdi, 
Ulumeşe Muhtarı Ercan Akın da 
plaket takdiminde bulundu. Bil 
Koleji’nin hediyesiyle duygulanan 
Başkan Özgüven, “Çanakkale ta-
rihimiz açısından çok önemli bir 
yere sahiptir. Her bir köşesinde 
Kurtuluş Savaşı’nda destansı bir 
zafere imza atan ecdadımızın ayak 
izlerinin bulunduğu bu nadide 
şehrimizi tüm hemşehrilerimizin 
görmesi için geziler düzenliyoruz. 
Bu kapsamda bu şehrimizi Bele-

diyemiz aracılığıyla ziyaret eden 
Bil Koleji’mize anlamlı hediyeleri 
ve nazik ziyaretleri için teşekkür 
ediyorum. Bu vesileyle tüm şehit-
lerimizi de rahmetle ve minnetle 
anıyorum” dedi.

Muhtarlarımız her daim me-
sai arkadaşlarımız oldular diyen 
Özgüven: “87 Mahallemize eşit 
bir şekilde hizmet götürmek adına 
gece gündüz demeden çalıştık. Bu 
kapsamda muhtarlarımızla her za-
man istişare halinde olarak hizmet 
götürdük ve muhtarlarımızı mesai 
arkadaşlarımız olarak gördük. Bu 
hizmetlerimizle takdir edilmek biz-
ler için ayrı bir mutluluktur. Bu an-
lamda bizleri ziyaret etme nezake-
tini gösteren Ulumeşe Muhtarımız 
Ercan Akın’a teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
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Başkan Özgüven’e teşekkür
ziyaretleri devam ediyor

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven’e teşekkür ziyaretleri de-
vam ediyor. Halkın her kesimine 
dokunan hizmetleriyle takdir top-
layan Başkan Özgüven teşekkür zi-
yaretleri kapsamında talepleri geri 
çevirmeyerek makamında ağırlı-
yor. Bu doğrultuda Ereğli Rehabi-
litasyon Merkezi Müdürü Nagihan 
Duru ve Sakinleri, Alevi Kültür 
Derneği Şube Başkanı Ali Helvacı 
ve Yönetimi destekler için teşek-
kür ziyaretleri gerçekleştirdiler.

Ziyaretlerden duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Özgüven: 
“Göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana Kamu Kurum ve Kuruluşla-
rımızla, STK’larımızla ve dernek-
lerimizle her zaman istişare ha-
linde olduk ve Belediye olarak her 

türlü desteği vermeye gayret gös-
terdik. Şehrimizin her noktasına 
ve halkımızın her kesimine hiz-
met ulaştırma noktasında canla 
başla çalıştık. Bu noktada olumlu 
dönüşleri ve samimi yaklaşımları 
için tüm hemşehrilerimize teşek-
kür ediyorum. Ereğli’mize hizmet 
amacıyla çıktığımız bu yolda yap-
tığımız hizmetlerin takdir görmesi 
bizleri daha da mutlu ediyor. Bu 
anlamda nazik ziyaretleri için Re-
habilitasyon Merkezi Müdürümüz 
Nagihan Duru Hanımefendi ve 
Sakinlerine, Alevi Kültür Derne-
ğimizin Şube Başkanı Ali Helvacı 
Bey ve Yönetimine teşekkür eder, 
başarılarının devamını dilerim” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü’nü bünyesinde barındıran Beyşehir ilçesi, son dö-
nemde kış şartları ve kar yağışıyla birlikte doğaseverlerin yoğun ilgisini çeken bir merkez haline geldi

Doğa tutkunlarının
çekim merkezi oldu

Beyşehir Belediyesi’nin “Kon-
ya’nın denizi, Akdeniz’in yaylası” 
sloganıyla gerçekleştirdiği, ilçenin 
zengin tarihi, kültürel, turizm ve 
doğa potansiyelini öne çıkaran tanı-
tım ve diğer faaliyetleri, ilgili kurum-
ların yürüttüğü çalışmalar, bölgede 
son dönemde ivme kazanan sivil 
toplum kuruluşlarının düzenlediği 
doğa etkinlikleri, aynı zamanda Tür-
kiye’nin en büyük ikinci milli parkı 
konumunda olan Beyşehir Gölü Mil-
li Parkı’na ziyaretçi sayısının gözle 
görülür ölçüde artışına neden oldu.

Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, 
yaptığı açıklamada, hala yeterince 
keşfedilmemiş, saklı cennet olarak 
nitelendirdikleri Beyşehir’in eşsiz 
coğrafyasını ve doğal güzelliklerini 
yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıta-
bilmek için gerçekleştirdikleri faali-
yetlerin, doğa tutkunlarının yönünü 
bu bölgeye çevirmesine yol açtığını 
söyledi. Büyükkafalı, Beyşehir’in son 
dönemde Türkiye genelinde çok faz-
la ziyaretçi çeken bir merkez haline 
geldiğini, bu durumu ilgili kurumla-
rın verdiği istatistiki verilerin de göz-
ler önüne serdiğini ifade etti.

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan ve denizden bin 125 met-

re yükseklikteki, 30’dan fazla adaya 
sahip Beyşehir Gölü’nü, ilçenin çe-
kim gücünü artırdığını vurgulayan 
Büyükkafalı, derneğin bünyesindeki 
doğa yürüyüşü ve fotoğraf topluluk-
ları vasıtasıyla düzenledikleri deği-
şik etkinliklerle aktif bir sivil toplum 
kuruluşu haline geldiğini belirtti.

2018’DE 41 DOĞA ETKİNLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Belediye desteğiyle düzenle-
dikleri doğa yürüyüşü ve fotoğraf 
etkinliklerine Türkiye’nin dört bir 
yanından doğa ve fotoğraf tut-
kunlarının katıldığını anlatan Bü-
yükkafalı, şunları kaydetti:  “2018 

yılında dernek olarak ilçemizde 41 
doğa etkinliği gerçekleştirilirken, 
37 farklı parkurda doğaseverleri 
buluşturduk. İlçemizin son yıllar-
da simgesi haline gelen Toroslar’ın 
eteğindeki zirvesi, 3 bin metre yük-
seltiye sahip Anamas Dağı en çok 
etkinlik düzenlenen mekan haline 
gelmiştir. Bu etkinliklere toplam 2 
bin 460 doğasever katılmıştır. Et-
kinlikler içerisinde en fazla katılımı 
190 katılımcıyla Yeşildağ Leylekler 
Vadisi ve İslibucak Doğa Yürüyü-
şü’ne gerçekleştirdiğimiz bölge 
alırken, düzenlediğimiz aktivite-
lerden en ilgi çekenleri mağaralar, 

kanyonlar, kültür ve tarih gezileri, 
orman içi doğa yürüyüş alanları, 
Anamas Dağı Karagöl tırmanışı, 
Jeep safari, rafting ve doğadaki çe-
şitli kamplar olmuştur. Beyşehir’in 
yanı sıra Konya merkez ve ilçele-
rinden, Antalya, Ankara ve Isparta 
bölgelerinden katılımın yoğunluk 
kazandığı bu etkinliklerimize Tür-
kiye’nin dört bir yanından iştirak 
eden doğa tutkunlarını da aramız-
da görmeye başlamanın, onlara bu 
coğrafyayı tanıtıp yakından görme 
fırsatı vermenin mutluluk ve heye-
canını yaşıyoruz.”
n AA
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Ilgın’da ‘2023 Eğitim 
Vizyonu’ semineri yapıldı

Kulu’da Okul Müdürleri 
Kurulu Toplantısı yapıldı 

Ilgın Milli Eğitim Müdür-
lüğü tarafından “2023 Eğitim 
Vizyonu” semineri düzenlendi. 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’n-
ce, Ilgın Belediyesine ait Sahib 
Ata Termal Otel’de düzenlenen 
seminer, ilçe genelinde görev 
yapan öğretmenlerin katılımı ile 
gerçekleştirildi. İlçede görev ya-
pan tüm öğretmen ve idarecile-
rin katıldığı seminerde konuşan 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Kılınç, şunları kaydetti: “Eğitim 
kalitesinin arttırılması yönünde 
göreve başladığımız ilk günden 
itibaren pek çok çalışmaya imza 
attık, atmaya da devam ediyo-
ruz. 2023 Eğitim Vizyonunun 
felsefesi, e-portfolyo, 9 tip mizaç 
modeli, üst düzey soru yazma, 
koçluk eğitimi, tasarım ve bece-

ri atölyeleri ele alındı. İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ailesi olarak 
2023’e bugünden hazırız. Ba-
kanlığımızca yayınlanan 2023 
Eğitim Vizyonunun ışığında gece 

gündüz demeden çalışıyoruz.” 
Ardından, Prof. Dr. Ercan Yılmaz 
tarafından, 2023 Eğitim Vizyonu 
sunumu gerçekleştirildi.
n AA

Kulu’da 2018-2019 eğitim-öğ-
retim yılı 2. dönem Okul Müdür-
leri Kurulu Toplantısı gerçekleşti-
rildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından Kulu Merkez İlkokulu 
Konferans Salonunda düzenle-
nen program saygı duruşunda 
bulunulması ve İstiklal Marşı’nın 

okunmasıyla başladı. Programın 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sultan 
Ahmet Kaymak, 2018-2019 eği-
tim-öğretim yılı 2. döneminin ülke 
için ve eğitim camiası için hayırlı 
ve uğurlu olması temennisinde 
bulundu. Gerçekleştirilen toplan-

tıya Kulu merkez ve çevre mahal-
lelerdeki okulların müdürleri ka-
tıldı. Gerçekleştirilen programda 
2. dönem eğitim-öğretim yılının 
planlandığı, sorun ve çözüm öneri-
leri ile ilgili gündem maddelerinin 
istişare edildiği öğrenildi.
n İHA

Akşehir Belediye Salih Akkaya 
Şubat ayının son meclis toplantısın-
da belediye meclis üyelerine plaket 
takdim etti. Doğrugöz Mahallesinde-
ki bir tesiste yapılan programda ko-
nuşan Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, “5 yıllık bir dönemin 1 ay 
sonra sonuna gelmiş olacağız. Akşe-
hirimiz için hep beraber Akşehir Be-
lediye Meclisinde AK Parti grubu ve 
Milliyetçi Hareket Partisi grubu mec-
lis üyeleri olarak hizmet ettik inşallah 
halkımıza, Akşehirimize, Nasreddin 
Hoca torunlarımıza en güzel hizmet 
üretme noktasında güzel bir birlikte-
likle bu 5 yılı tamamlamış oluyoruz. 
Şubat ayı meclis toplantımızın ikinci 
birleşimini sizlerle birlikte yaptık ve 
yine Akşehirimiz için kararlar aldık, 
bu kararlarımız da hayırlı uğurlu ol-
sun. Bu 5 yıllık dönemdeki hizmetler 
için hepinize ayrı ayrı teşekkür edi-

yorum. Çok güzel bir birliktelik ve 
uyum oldu. Birçok ilçede bakıyorum 
ben, belediye başkanı kendi partisi-
nin meclis üyeleriyle bile hareket et-
mekte zorlanıyor. Biz Elhamdülillah 
Büyükşehire bile giderken hem AK 
Partili hem de Milliyetçi Hareket Par-
tili meclis üyelerimizle birlikte gittik 
geldik. Orada da şehrimizin sorunla-
rını dile getirme, şehrimize Büyük-
şehir kaynaklarından kaynak temin 
etme, hizmet alma noktasında bera-
ber gayret ettik. Biz Akşehir’in men-
faati olduğu zaman hep beraber, bir 
ve beraber olmayı, hep aynı şeyi 
seslendirmeyi ilke edindik. Burada 
da Akşehirimiz kazanmış oldu” dedi. 
31 Mart tarihinde yerel seçimlerin 
yapılacağını belirten Başkan Akkaya, 
“Akşehir Belediye Meclisimizde de 
şuan Cumhur İttifakı’nda olduğu gibi 
AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partili 

belediye meclis üyelerimiz var. İnşal-
lah 31 Mart’taki yerel seçimin ardın-
dan da bu aynı şekilde devam eder. 
Allah’ın izniyle bizim bu birlik ve 
beraberliğimiz, Cumhur İttifakımız 
inşallah devam edecek. Cumhur-
başkanımızın her zaman vurguladığı 
gibi güzel hizmetlerde, hayırlı hiz-
metlerde Akşehirimize, Konyamıza 
ve ülkemize hatta bütün gönül coğ-
rafyamıza, Türk-İslam alemine hiz-
mette bu birliktelik, bu ittifak büyük 
bir güç olacak, hizmet üretecek diye 
temenni ediyoruz” şeklinde konuştu. 

AK Parti Akşehir İlçe Başkanı 
Abdurrahman Çardakoğlu ise, Akşe-
hir Belediye Meclisinin 2014 yılından 
bugüne kadar çok güzel hizmetlerde 
bulunarak çok güzel yatırımlara imza 
attığını söyledi. 

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 
Başkanı Salih Akça da, tüm belediye 

meclis üyelerine bugüne kadar Ak-
şehir’e yaptığı hizmetler ve katkılar 
için teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK 
Parti Akşehir İlçe Başkanı Abdurrah-
man Çardakoğlu ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi İlçe Başkanı Salih Akça 
tarafından AK Partili ve Milliyetçi 
Hareket Partili Meclis üyelerine pla-
ket takdimi yapılarak, hatıra fotoğrafı 
çektirildi. 

Programa, Akşehir Belediye Baş-
kanı Salih Akkaya, AK Parti Akşehir 
İlçe Başkanı Abdurrahman Çarda-
koğlu, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe 
Başkanı Salih Akça, Belediye Başkan 
Yardımcısı Yahya Yıldız, bazı beledi-
ye birim müdürleri ile AK Partili ve 
Milliyetçi Hareket Partili Belediye 
Meclis Üyeleri katıldı.
n İHA

Kavuş: Sıkılmadık 
el bırakmayacağız’

AK Parti Meram Belediye Baş-
kanı Adayı Mustafa Kavuş ve be-
raberindeki heyet Anadolu Ajansı 
(AA) Konya Bölge Müdürlüğünü 
ziyaret etti. Kavuş, ziyarette, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın talimatıyla çalınmadık kapı, 
girilmedik sokak ve sıkılmadık el 
bırakmayacaklarını söyledi. Kavuş, 
seçim öncesi bütün mahalleleri zi-
yaret ederek, vatandaşın talep ve 
görüşlerini dinlediklerini, Şubat 
ayı sonunda ise projelerini açık-
layacağını belirtti. Bu durumun, 
seçimi kazanması halinde nasıl bir 
yöneticilik yapacağının göstergesi 

olduğunu belirten Kavuş, “Önce 
vatandaşlarımızı dinleyeceğiz, 
sonra onların talepleri doğrultu-
sunda hizmet vereceğiz, proje ya-
pacağız. Vatandaş odaklı bir yerel 
yöneticilik yapmayı hedefliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.  Kavuş, ilçede 
istikrarın sağlanmasını hedefledik-
lerini aktararak, ”Dönem takıntım 
yok. Görev sürem bittiğinde arka-
mızdan güzel cümleler duymak 
en büyük kazanımımız olacaktır.” 
dedi. AA Konya Bölge Müdürü 
Ahmet Kayır da ziyaretten dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
n AA

Karapınarlılar kan
bağışında buluştu

Karapınar Müftlüğü ile İlçe 
Gençlik Merkezi tarafından kan 
bağışı kampanyası düzenlendi. 
Kampanya kapsamında Türk Kı-
zılayı Konya Şubesine, 97 ünite 
kan bağışında bulunuldu. Gençlik 
Merkezinde düzenlenen kampan-
yaya vatandaşlar ve din görevli-
leri yoğun ilgi gösterdi. Karapınar 
Gençlik Merkezi Müdürü Muham-

met Emin Karakul, kan bağışının 
önemine dikkati çekerek, “Kan 
ihtiyacı olan insanlarımıza destek 
olmak istedik. Hem sağlık hem de 
yardımlaşma açısından bu bağışlar 
önemli. Kan her an hepimize lazım 
olabilir. Bu bilinçle hareket edip 
kan bağışında bulunmak gerekir.” 
diye konuştu. 
n İHA

12 ilde 3 bin kişinin istihdam edilmesi planlanan ‘Mahir Eller’ projesinin tanıtımı yapıldı. KTO Yönetim Kuru-
lu Üyesi Murat Çankırlı, “İlk kez istihdam edilecek Suriyeli çalışanlar için firmalarımıza teşvik verilecek” dedi

Mahir Eller’le 12 ilde
istihdam sağlanacak

Konya’da, Avrupa Birliği (AB) 
tarafından finanse edilen ve 15 mil-
yon avro bütçeye sahip, 12 ilde 3 bin 
kişiye istihdam sağlayacak “Mahir 
Eller” projesinin tanıtımı gerçekleş-
tirildi. 

Bir otelde düzenlenen toplantı-
da, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye 
Ekonomi Politikaları Araştırmaları 
Vakfı (TEPAV) ortaklığında ve Kon-
ya Ticaret Odası (KTO) iş birliğinde 
yürütülecek projenin detayları anla-
tıldı.

KTO Yönetim Kurulu Üyesi 
Murat Çankırlı, burada yaptığı ko-

nuşmada, projeye katılanların daha 
kolay iş bulabileceğini söyledi. Proje 
ile gönüllü işveren olmak isteyen 
firmaların da kazanacağını belirten 
Çankırlı, şöyle devam etti: “Konyalı 
firmalarımızı birlikte çalışmak için 
gönüllü işveren olmaya davet edi-
yorum. Hükümetimiz burada da 
yanımızda olduğunu gösterdi. 3 bin 
kişinin istihdam edileceği proje kap-
samında ilk kez istihdam edilecek 
Suriyeli çalışanlar için firmalarımıza 
teşvik verilecek. Şirketlerimizin, ça-
lışma izni ücretleri ve yeni istihdam 
ettiği kişinin toplam maliyetinin 
yüzde 10’u proje süresince, yani 

6 ay boyunca karşılanacak. Ayrıca 
firmalarımız mevcut çalışanlarının 
mesleki yeterliliklerini proje kapsa-
mında ücretsiz olarak belgelendir-
me imkanına sahip olacak.”

‘TÜRKİYE’NİN KAZANÇLI 
ÇIKACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’
Çankırlı, proje tamamlandığında 

şirketlerin kalifiye elemanlarla çalış-
ma fırsatı bulacağına işaret ederek, 
“Geçici koruma altındaki Suriyeli-
lerle birlikte vatandaşlarımız da bu 
projeden yararlanabilecek. İstihdam 
edilecek 100 kişiden 35’inin vatan-
daşlarımızdan oluşması hedeflen-
di. İnşallah projeyle Konya ve tüm 

Türkiye’nin kazançlı çıkacağını dü-
şünüyoruz.” dedi. Proje kapsamında 
Konya, Adana, Hatay, Bursa, Gazi-
antep, İstanbul, Kayseri, Kilis, Mar-
din, Mersin, Şanlıurfa ve İzmir’de 3 
bin kişinin istihdam edilmesi, 2 bin 
kişinin Türkçe dil kurslarından fay-
dalanması, 30 bin kişinin mesleki 
yetkinliklerinin belirlenmesi ve 20 
bin kişinin de mesleki belgelendir-
me sınavına alınması öngörülüyor.  
Ayrıca, işverene mevcut çalışanla-
rını üretsiz olarak belgelendirme ve 
maaş teşviklerinden yararlanma im-
kanı sunuluyor.
n AA

Mehmet Yaka Karapınar
halkından destek istedi

AK Parti Karapınar Belediye 
Başkanı Mehmet Yaka, seçim ça-
lışmalarını sürdürüyor. Beraberin-
deki heyetle ilçe merkezinde bulu-
nan iş yerlerini ziyaret eden Yaka, 
esnafla bir süre sohbet etti. Yaka, 
burada gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, tüm sivil toplum kuruluşla-

rıyla olduğu gibi esnafla da sürekli 
iç içe olmaya devam edeceklerini 
söyledi. AK Parti iktidarı dönemin-
de ilçenin önemli hizmetlere ka-
vuştuğunu belirten Yaka, 31 Mart 
yerel seçimlerinde vatandaşlardan 
destek istedi.
n AA

‘Birliktelik 31 Mart sonrasında da sürecek’
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Kedilere mama yardımıyla 
cezadan kurtuldu

Konya’da, “kedi yuvası” hır-
sızlığı suçundan hakkında soruş-
turma açılan şüpheli, uzlaştırma 
kapsamında sokak kedilerine 
mama yardımı yapması karşılığın-
da ceza almadı. Konya’da yaşayan 
E.Z.T’nin sokak hayvanları için 
yaptığı kedi yuvasının çalınması 
üzerine hırsızlık soruşturması baş-
latıldı. Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığı, ismi açıklanmayan hırsızlık 

zanlısı hakkında açılan soruşturma 
dosyasını, ilgili yasa kapsamına 
girmesi ve tarafların anlaşma ihti-
mali bulunması sebebiyle uzlaştır-
macıya gönderdi. Uzlaştırmacının 
görüştüğü E.Z.T, şüpheli şahsın 
sokak kedilerine 10 paket mama 
alması karşılığında şikayetinden 
vazgeçeceğini belirtti. Bu şartla ta-
rafların uzlaşması sonucu, şüpheli 
ceza almaktan kurtuldu. n AA

14 yıl hapis cezası bulunan 
hırsız dönercide yakalandı 

Aksaray’da hırsızlık suçundan 
6 ayrı dosyası bulunan ve hakkında 
kesinleşmiş 14 yıl hapis cezası olan 
hırsız, yapılan operasyonla döner-
cide yakalandı. Operasyon, Büyük 
Bölcek Mahallesi Ebulfeyz Elçibey 
Caddesi üzerinde bir dönerci dük-
kanında gerçekleştirildi. Edinilen 
bilgiye göre, 6 ayrı evden hırsızlık 
suçundan aranan Emre Ü.’yü (24) 
yakalama çalışan İl Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 
yapılan teknik ve fiziksel takibin 
ardından şahsın yerini tespit etti. 
Şüphelinin bir dönerci dükkanında 
olduğunu tespit eden ekipler, kısa 

süreli takipten sonra operasyon 
için düğmeye bastı. Gerçekleşti-
rilen operasyonda hırsız kıskıvrak 
yakalanarak gözaltına alındı. Emre 
Ü.’nün Aksaray’da yaşadığı ve 
Kayseri’de 6 ayrı evden hırsızlık 
suçundan arandığı, evlerden bir-
çok ziynet eşyası çaldığı ve Kayseri 
Ağır Ceza Mahkemesince 6 hırsız-
lık olayından kesinleşmiş 14 yıl ha-
pis cezası bulunduğu öğrenildi. İl 
Emniyet Müdürlüğünde işlemleri 
tamamlanan zanlı çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA

Sızma’da 1800’lü yıllarda yaşayan Hocazade Mehmet Efendi’nin torunları, dedelerinden kalan 42 adet yazma 
eser ile 80 adet nadir tarihi niteliğe sahip matbu kitabı Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğüne bağışladı

Sandıktan 400 
yıllık tarih çıktı

Konya’da bir aile, 1800’lü yıl-
larda yaşayan dedeleri Hocazade 
Mehmet Efendi’den kalan san-
dıktaki, bazıları 400 yıllık kitap ve 
belgeleri Bölge Yazma Eserler Kü-
tüphanesine bağışladı.

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin, gazetecilere 
yaptığı açıklamada, merkez Sel-
çuklu ilçesi Sızma Mahallesi’nde 
yaşayan Hamza ve Halim Kaya’nın 
kendilerine müracaat ederek, 
1800’lü yıllarda yaşayan dedeleri 
Hocazade Mehmet Efendi’ye ait 
kitapları bağışlamak istediklerini 
söyledi.

Bunun üzerine Kaya ailesinin 
Sızma’daki evine gittiklerini be-
lirten Şahin, “Kitapları inceledik. 
Bilim ve eğitim tarihimize ışık tu-
tacak, yerel tarih araştırıcılarına da 
kaynaklık edecek birtakım kitap 
ve belgelere rastladık. Burada 42 
adet yazma eser mevcut. Bunların 
her biri ayrı değer taşıyor. 80 tane 
de nadir tarihi hüviyete ait matbu 
kitap var. Ayrıca değişik resmi ev-
raklar da yer alıyor.” diye konuştu.
‘BÖLGEDEKİ İNSANLARI EĞİTEN BİR 

ALİM OLDUĞUNU ÖĞRENDİK’
Şahin, eserler arasında nüfus 

defterine de rastladıklarını dile 
getirerek, şunları kaydetti: “İn-
celemelerimizde eserler arasında 
medresede okutulan hadis, tef-
sir, felsefe ve mantık kitaplarının 
yanı sıra icazetnamelere rastladık. 
Özellikle Sille ve Sızma yöresi-

nin maarif tarihi araştırıcıları için 
önemli belgeler yer alıyor. Araş-
tırmalarımızda Hocazade Meh-
met Efendi’nin yaklaşık 200 yıl 
önce başta Sızma ve Sille olmak 
üzere Konya yöresinde tanınan, 
dönemin danışılan, fetva sorulan, 
kendisinden bilgiler alınan ve böl-
gedeki insanları eğiten bir alim 

olduğunu öğrendik. Kaya ailesine 
bizim medeniyet tasavvurumuzun 
birinci derece kaynağı olan eserleri 
kütüphanemize bağışladıkları için 
çok teşekkür ediyoruz.” 

Eserleri kütüphaneye taşıya-
caklarını ifade eden Şahin, hasarlı 
olanların temizlik işlemlerinin ya-
pılacağını, kayıt ve dijitalleştirme-

den sonra okuyucunun hizmetine 
sunulacağını anlattı. Hocazade 
Mehmet Efendi’nin 5. kuşaktan 
torunları Halim ve Hamza Kaya ise 
kuşaktan kuşağa aktarılan ve ko-
runan, dedelerine ait kitaplardan 
isteyenlerin faydalanması için ba-
ğışlama kararı aldıklarını aktardı.
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

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

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

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

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

63 yaşındaki doktor banyoda ölü bulundu
Karaman’da 63 yaşında-

ki bir doktor, duş almak için 
girdiği evinin banyosunda 
ölü olarak bulundu. Olay, sa-
bah saat 09.45 sıralarında 
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 
Şehit Hamza Çetin Caddesi 
üzerinde bulunan Tekin Ko-
nutları A-Blok’ta meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, 
aile hekimi olarak emekli ol-
duktan sonra özel bir iş sağ-
lığı merkezinde doktor olarak 
çalışan 63 yaşındaki Doğan 
Çıbık, duş almak için banyoya 
girdi. Bir süre sonra dokturun 
kızı C.Ç, babasına kahvaltının 
hazır olduğunu söylemek için 
banyonun kapısını çaldı. Ba-
basının bir türlü çağrılarına 
cevap vermemesi üzerine ka-
pıyı açan kız, babasını yerde 

yatar vaziyette bulunca sağlık 
ekiplerinden yardım istedi. 
Eve gelen sağlık ekibinin yap-
tığı kontrolde Doğan Çıbık’ın 
hayatını kaybettiği belirlendi. 

Cumhuriyet Savcısının 
olay yerinde yaptığı inceleme-
nin ardından Doğan Çıbık’ın 
cenazesi kesin ölüm sebebi-
nin belirlenebilmesi için otop-
si yapılmak üzere Karaman 
Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Bu arada yapılan ilk 
incelemede Doğan Çıbık’ın, 
kalp krizi geçirmesi sonucu 
hayatını kaybetmiş olabilece-
ği ihtimali üzerinde duruldu. 
Hayatını kaybeden Çıbık’ın 
eşinin bir yakınının ziyareti 
için İzmir’de olduğu, kızıyla 
birlikte kaldığı öğrenildi.
n İHA
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Şampiyon tekvandocuya Altay’dan ödül  Deforme olan yollara acil müdahale! 
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Para Tekvando Dünya Şampiyo-
nası’nda altın madalya kazanan 
Büyükşehir Belediyesporlu sporcu 
Mehmet Sami Saraç’ı ödüllendirdi. 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir 
Belediyesporlu şampiyon para 
tekvandocu Mehmet Sami Saraç’ı 
ödüllendirdi. 

Antalya’da düzenlenen 8’inci 
Para Tekvando Dünya Şampiyo-
nası’na K42 kategorisi +75 kiloda 
katılarak Türkiye’yi ve Konya’yı 
temsil eden Büyükşehir Beledi-
yesporlu Mehmet Sami Saraç, fi-
nalde İranlı rakibini 20-0 gibi farklı 
bir skorla mağlup ederek şampi-
yon oldu. Turnuvada altın madal-
ya kazanarak Türkiye’nin göğsünü 
kabartan Mehmet Sami Saraç’ı 
Büyükşehir Belediyesinde ağırla-
yan Başkan Altay, şampiyon spor-

cuyu tebrik ederek altın ile ödül-
lendirdi. Başkan Altay, Saraç’ın 
antrenörü Kürşad Özdemir’i tebrik 
ederek emeklerinden dolayı teşek-
kür etti.  Ülkemizde düzenlenen 

şampiyona, 2020 Tokyo Paralim-
pik Oyunları’na katılım aşamasın-
daki önemli organizasyonlardan 
biri olarak görülüyor.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Fen 
İşleri Müdürlüğü ekiplerince 
kış aylarında, altyapı çalışmaları 
veya kullanımdan dolayı bozu-
lan yollarda bakım, onarım ve 
asfalt yama çalışmalarının yanı 
sıra drenaj çalışmalarına da baş-
landı. 

Konuyla ilgili bir açıklama 
yapan Belediye Başkanı Meh-
met Tutal; “İlçemizde fen işleri 
ekiplerimiz tarafından bir yan-
dan kış ayları, altyapı çalışma-
ları veya kullanımdan dolayı 
bozulan yollarda bakım, onarım 
ve asfalt yamaçalışmaları yapı-
lırken, bir yandan da drenaj ça-
lışmalarına başlanmıştır. 

Belediye olarak merkez ve 
kırsal mahallelerimizde asfalt 
yolların üzerinde meydana ge-
len çukurlar, trafikte aksama-
lara yol açıyor ve araç sürücü-
lerine zor anlar yaşatıyordu. 

Vatandaşlarımızın yaşamını ko-
laylaştırmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz” dedi.

Seydişehir Belediyesi Fen 

İşleri Müdürlüğünün yaptığı bu 
çalışmalar vatandaşlar tarafın-
dan memnuniyetle karşılandı.
n HABER MERKEZİ

Vücuttaki yağ birikimlerinden 
kurtulmanın bir yöntemi olan titre-
şimli infrasonik liposuction yöntemi, 
Özel Medova Hastanesi’nde uygula-
nıyor. Yöntemle ilgili açıklamalarda 
bulunan Medova Hastanesi Plastik, 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uz-
manı Opr. Dr. Nurten Yavuz, ergen-
lik döneminden sonra erişkin insan 
vücudunda yağ hücre sayısının sabit 
olduğunun bilgisini verdi. Yetişkin 
bir insanda kilo alınmasıyla yağ hüc-
re sayısının artmayacağını ancak yağ 
hücrelerinin hacminin arttığına dik-
kat çeken Yavuz, “Diyet ve egsersize 
rağmen verilemeyen inatçı yağ biri-
kimlerinden kurtulmak için liposuc-
tion yöntemini kullanırız. Liposucti-
on yöntemi kesinlikle ve kesinlikle 
kilo verme yöntemi değil, vücut şe-
killendirme yöntemidir” dedi.  Lipo-
suction’la ilgili bilgiler veren Yavuz, 
sözlerine şöyle devam etti, “Vücu-
dun belli bölgelerinde birikmiş inat-
çı yağ dokuların özel bir vakum ve 
özel kanüllerle (liposuction yapan 
ucu delikli metal boru) parçalayarak 
vücuttan uzaklaştırma işlemidir. Bu 
yöntemle erişkin vücudunda sabit 
olan yağ hücre sayısını azaltmış olu-
yoruz. İşlem lokal ya da genel anes-
tezi altında yapılır. Liposuction yapı-
lacak alan önce özel sıvılarla şişirilir. 
Kanüllerin gireceği 2-6 mm kesiler-

den girilerek ultrason enerjisinden 
faydanılarak yağ dokusu parçalanır 
ve vakumla alınır. Bu yöntemle de-
rin katmanlardaki yağlar alınmakla 
birlikte  son 10 yıl içinde geliştirilen 

yüzeye lliposuction (liposulpture) ile 
deri sarkıklığının giderilmesi ve inat-
çı selülitlerin tedavisi de mümkün 
hale gelmiştir. Yanaklar, boyun,çene 
altı, kollar, ense, meme, karın, bel, 
kalça, bacaklar , basen, diz iç yüzü, 
ayak bileği gibi vücudun birçok ala-
nındaki biriken yağ dokularını rahat-
lıkla bu yöntemle alabiliyoruz. Ayrı-
ca meme küçültme ve karın germe 
gibi ameliyatlarda da tamamlayıcı 
yöntem olarak kullanmaktayız. İş-
lem için kanüllerin gireceği 2-6 mm 
lik kesiler yapılır. Bu kesiler cerrahın 
tercihine göre işlem sonrası ya diki-
lir ya da açık bırakılır. Dikiş atılsın ya 
da atılmasın en son kalacak iz 2-6 
ay içinde belli belirsiz hale gelir. İyi 
seçilmiş hastalarda, hastane koşul-

larında ve emniyet sınırı aşılmadığı 
takdirde riski olmayan bir ameliyat-
tır. Özellikle ınfrasonikliposuction ile 
damar, sinir, bağ dokuları korunarak 
sadece yağ dokuları parçalanarak 
riskler çok daha alt seviyelere indi-
rilmiştir. Güvenlik sınırı 3-5 litredir. 
Ama hastanın sıvı-elektrolit dengesi 
korunarak mai ve kan takılarak gü-
venlik sınırının üzerine çıkılabilir.
Liposuction işlemi 3-6 ay aralıklarla 
tekrarlanabilir.Ameliyat sonrasında 
hastalara özel korse giydirilir. Kor-
se giymeye 5-6 hafta devam edilir. 
Vakum uygulanmış alanlarda mor-
luk , şişlik, karıncalanma ve yanma 
hissi olabilir. Bu  şikayetler 2-3 hafta 
içinde geçer. Uyuşukluk hissi en geç 
9 ayda tamamen kaybolur. Tüm bu 
riskler infrasonikliposuction ile çok 
daha azaltılmıştır. Ultrason titreşim-
leri ile işlem sırasında dokulardan’’ 
endorfin’’ denilen hormon salgılanır. 
Endorfin morfin benzeri  ağrı kesi-
ci etki gösterir. Bu da işlem sonrası 
ağrı ve sızının olmaması demektir. 
Morluk,şişlik, uyuşukluk, sarkma, 
ciltte dalgalanma gibi istenmeyen 
etkiler  titreşimli infrasonikliposucti-
on ile son derece azdır. Çünkü ultra-
son ses dalgaları ile yağlar eşit şekil-
de parçalanırken damar, sinir ve cilt 
altındaki bağ dokusu korunur. “
n EMİNE ÖZDEMİR

Başkan Kale sanayi 
esnafını ziyaret etti

Seçim çalışmalarını aralıksız 
sürdüren Cihanbeyli Belediye Baş-
kanı ve AK Parti Cihanbeyli Bele-
diye Başkan Adayı Mehmet Kale, 
sanayi esnafını ziyaret etti. İş yeri 
sahipleri ve çalışanlarla tek tek gö-
rüşen Kale, son 5 yılda yapılan ça-
lışmalar ile yeni dönem projelerini 
anlattı. “Esnafımızın her zaman 
yanında olduk, onların sorunlarını 
çözmek için büyük çaba gösterdik” 
diyen Başkan Kale, her alanda or-
taya konulan hizmet ve yatırımlar-
la Cihanbeyli’nin değerine değer 
kattığını ifade etti.  Mehmet Kale 
açıklamasını şöyle sürdürdü:  “İl-
çemizin son dönemde yaşadığı 
değişim ve gelişime hepimiz bir-
likte şahit olduk. İstişare ve ortak 
akla önem vererek çok güzel işle-
rin altına imza attık. Kurduğumuz 
organizasyon ve kusursuz ekip ça-

lışması ile yüzölçümü bakımından 
Türkiye’nin en büyüğü olan ilçemi-
zin çehresini değiştirdik. 5 yıl ön-
cesinde kötü kokudan yanına bile 
yaklaşılamayan alanlar şu anda 
Cihanbeyli’nin cazibe merkezleri 
haline geldi. İlçemiz il ölçeğinde 
yatırım aldı. Evet, 90 yılda yapıla-
nın kat be katını 5 yılda ilçemize 
kazandırdık. Ancak yapılan hiçbir 
şeyi yeterli görmüyoruz. Halkımız 
her hizmetin en iyisine layıktır. Bu 
bakımdan yeni dönem projelerimiz 
hazır. ‘Yaparsak yine biz yaparız’ 
diyerek ilk günkü azimle, kararlı-
lıkla ve aşkla çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” dedi.  Cihanbeyli’nin 
bir Türkiye mozaiği olduğunu ifade 
eden Başkan Kale “Başarımızın sır-
rı ilçe olarak sergilediğimiz birlik, 
beraberlik ve kardeşliğimizdedir” 
diye konuştu. n HABER MERKEZİ

Konyalı engellilerden 
Gazzeli yaralılara destek

İHH İnsani Yardım Vakfı Kadın 
Kollarının başlatmış olduğu “Gaz-
ze’de Engelleri Kaldır” projesi kap-
samında Konya İHH İnsani Yar-
dım Derneği Kadın Kolları, Türkiye 
Sakatlar Derneği Konya Şubesi ile 
birlikte Kermes düzenledi.

Konya İHH Kadın Kolları So-
rumlusu Erengül Karabağ, “ 2006 
yılından beri Gazze’de ambargo 
ve abluka devam ediyor. Gazze’ye 
elektrik verilemiyor, hastaneler 
düzgün çalışamıyor. Sanayi işle-
miyor. Şu anda 4 binden fazla acil 
ameliyat bekleyen hasta var. İlaç 
yok, tıbbı malzeme yok. 12 yıldır 
insanlar işgalci İsrail devleti baskı-
sı ve saldırıları altında yaşamlarını 
sürdürmeye çalışıyor. Gazze adeta 
açık bir cezaevi. İnsanlar sessizce 
katledilmeye devam ediyor. Dünya 
sessiz. İsrail saldırıları sonucu in-

sanlar, ya hayatlarını kaybediyor ya 
da sakat kalıyorlar. Bizde bu min-
valde her Cuma dernek binamızda 
yaptığımız kermesimiz bu hafta 
onların halinde en iyi anlayanlarla 
birlikte yapıyoruz.” dedi

Türkiye Sakatlar Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Ahmet Mıhçı ise, 
“Türkiye Sakatlar Derneğimizin 
kuruluş gayelerinden birisi engelli 
kardeşlerimizin hayatındaki zor-
lukları ortadan kaldırmaktır. Bu 
gaye doğrultusunda Gazze’deki 
engelli kardeşlerimize destek ol-
mak için üyelerimiz ve Konya İHH 
Kadın Kolları ile birlikte kermes dü-
zenliyoruz. Engelli bireyler olarak 
Gazze’deki engelli kardeşlerimizin 
yanındayız.” Kermese engelli va-
tandaşlar başta olmak üzere Konya 
halkı yoğun ilgi gösterdi.
n HABER MERKEZİ 

Belediyecilikte hizmet etmenin yanı sıra gönüllere de girmenin çok önemli olduğunu ifade eden  Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı,“Selçuklu’da gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini uygulamak için çalışıyoruz” dedi

‘Gönül belediyeciliğinin 
en güzel örneği Selçuklu’da’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cuma Buluşma-
ları kapsamında Marangozlar Sanayi 
esnafıyla bir araya geldi. Cuma Na-
mazını Ağaç İşleri Sanayi Camii’nde 
kılan Başkan Pekyatırmacı namaz 
sonrasında vatandaşlarla sohbet 
etti. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, her hafta farklı 
bir camide gerçekleştirdiği Cuma 
Buluşmaları ile mahalle sakinleri-
nin görüş ve önerilerini almaya de-
vam ediyor. İstişarelerin ve görüş 
alışverişlerin temel alındığı Cuma 
Buluşmalarının bu haftaki adresi 
Marangozlar Sanayi oldu. Başkan 
Ahmet Pekyatırmacı, Ağaç İşleri 
Sanayi Camii’nde kılınan namazın 
ardından esnaf ve vatandaşlarla bir 
araya geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili ola-
rak vatandaşlardan gelen istek ve 
önerileri dinleyen Başkan Pekyatır-

macı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu 
Muhtarlar Derneği Başkanı Musta-
fa Avcıoğlu, Ak Parti Selçuklu İlçe 

Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, Belediye Mec-
lis Üyeleri  ve birim müdürleri eşlik 
etti.

Belediyecilikte hizmet etme-
nin yanı sıra gönüllere de girmenin 
çok önemli olduğunu ifade eden  
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,“Selçuklu’da gönül 
belediyeciliğinin en güzel örnek-
lerini uygulamak için çalışıyoruz. 
Güleryüzlü, güvenilir ve gayretli be-
lediyecilik anlayışı ile hizmet üretti-
ğimiz  Selçuklu’da halkımızla güçlü 
bir bağımız var. Bunda en önemli 
etken iletişim kanallarımızı daima 
açık tutarak halkımızla iç içe olma-
mız. Geleneksel hale getirdiğimiz 
ve halkımızın yoğun ilgisi ile devam 
eden Cuma buluşmalarımızı Başkan 
Yardımcılarından, birim müdürle-
rimize kadar çok geniş bir katılımla 
gerçekleştiriyoruz. Böylece sahada 
yapılan hizmetleri halkımıza birebir 
anlatırken, yapılacak çalışmalarla il-
gili de halkımızla istişarelerde bulu-
nuyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Vücuttaki yağları eriten yöntem
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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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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER
alınacaktır

444 5 158
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CHP’den 7 bin 500 nüfuslu Taşkent Belediyesi’ne Başkan Adayı olan 18 
yaşındaki Hilal Türedi, CHP’nin en genç belediye başkanı olma özelliğini taşıyor

Ülkücü ailenin 
CHP’li başkan adayı

18 yaşındaki Hilal Ülkü Türedi, 
ülkücü bir ailenin çocuğu olduğu-
nu, Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına 
bağlı kalarak, Cumhuriyeti korumak 
adına aday olduğunu söyledi. Yaşı 
nedeniyle eleştiriler aldığını ifade 
eden Türedi, ‘’Yaşım itibariyle beni 
tecrübesiz görenler olabiliyor ama 
akıl yaşta değil baştadır. Gençlerimi-
zin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ye-
tenekli olduğumu başarılı olacağımı 
düşünüyorum’’ dedi. 

Aralık ayında İYİ Parti’den Taş-
kent Belediye başkanlığı için aday 
adayı olan Hilal Ülkü Türedi, ‘Mil-
let İttifakı’ ile CHP’nin başkan ada-
yı gösterildi. Eski Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun memleketi Taş-
kent’in eskiden belde statüsün-
de olan Bolay Mahallesi’nde oturan 
Türedi, çiftçi bir ailenin çocuğu. 2 
ağabeyi ve bir kız kardeşi bulunan 
Türedi, geçen yıl Taşkent Çok Prog-
ramlı Anadolu Lisesi’nden mezun 
oldu. Erciyes Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nü 
kazanan Türedi, kaydını dondurup, 
okula gitmedi. 3 ay önce İYİ Parti 
ile siyasete atılan Türedi, 7 bin 500 
nüfuslu Taşkent ilçesinden belediye 
başkan adayı oldu.  

‘KADINLARDAN İYİ 
TEPKİLER ALIYORUM’

Taşkent’teki yaklaşık 6 bin 
seçmenin oylarına talip olduğunu 
belirten Hilal Ülkü Türedi, şunları 
söyledi: ‘’Ben bu yola CHP’ye gönül 
vererek çıktım. Cumhuriyet ilke ve 
inkılaplarına bağlı kalarak, Cumhu-
riyeti korumak için elimden geleni 
yapacağım. İnşallah da seçimi ka-
zanacağımı düşünüyorum. Özellikle 
kadınlardan çok iyi tepkiler alıyo-
rum. Yaşım itibariyle beni tecrübe-
siz görenler olabiliyor ama akıl yaşta 
değil, baştadır. Gençlerimizin yapa-
mayacağı hiçbir şey yok. Yetenekli 
olduğumu, başarılı olacağımı düşü-
nüyorum.’’

‘ÇİFTÇİ BİR AİLENİN KIZIYIM’
Çiftçi bir ailenin kızı olduğunu 

hatırlatan Türedi, ‘’Bu bölge çiftçilik-
le uğraşıyor. Ben de çiftçi bir ailenin 
kızıyım. Atatürk ilke ve inkılaplarını 
en iyi şekilde temsil edeceğim. Daha 
önce İYİ Parti’den aday adayı oldum. 
CHP ile İYİ Parti ittifakı dolayısıyla 
da, Taşkent’ten CHP’nin belediye 
başkan adayı olarak gösterildim. 

Genç yaşıma rağmen CHP’ye gö-
nül vererek, çalışmak istedim. Ata-
türkçü, laik ve Müslüman bir genç 
kızım. Atatürk ilkelerine bağlı kala-
rak Cumhuriyeti korumak için, bu 
partiye gönül verdim. Gücüm yettiği 
kadar da çalışacağım’’ diye konuştu. 

‘GENÇLERE VE KADINLARA 
İSTİHDAM SAĞLAMAK İSTİYORUM’

İlçenin ihtiyaçlarını bildiğini, 
bu yönde projeler üreteceğini ifade 
eden Türedi sözlerini şöyle sürdür-
dü: ‘Buradaki insanların geliri kiraz-
cılığa dayalıdır. Bahçeciliğe önem 
vereceğiz. Kooperatifler kuracağız, 
malımızı değerlendireceğiz. Genç, 
yetenekli 18 yaşında belediye baş-
kan adayıyım. Seçildiğim takdirde, 
ilk işim sokak hayvanlarına barınak 
yaptırmak. Dilsiz masum hayvan-

ların, soğuklarda sokakta olmasını 
istemiyorum. En büyük hedefim 
Taşkent, Alanya arasındaki Bolay 
Yaylası’na kayak merkezi yapmak. 
Gençlerimize spor salonları yaptır-
mak istiyorum. Her köye bir misa-
firhane yaptırmayı düşünüyorum. 
Tekstil atölyeleri kurmayı planlıyo-
rum. Gençlerimize ve kadınlarımıza 
istihdam sağlamak istiyorum. Böl-
genin diğer geçim kaynağı hayvan-
cılıktır. Hayvancılığı geliştirmek için 
elimden gelen her şeyi yapmak is-
tiyorum. Olumlu tepkiler alıyorum, 
gençlere örnek olduğumu düşünü-
yorum. İnşallah gençler de böyle bir 
şeye cesaretlenir.” Seçim çalışma-
larına başlayan Türedi, seçmenleri 
ziyaret edip, oy istedi.
n DHA

Kulu’da servis araçları sıkı denetim altında
Kulu’da çevre mahallelerden ilçe 

merkezindeki okullara öğrenci taşı-
yan özel servis araçları denetlendi. 
Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde 
çevre mahallelerden Kulu merkez-
deki okullara öğrenci taşıyan özel 
servislere denetleme gerçekleştiril-
di. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiple-
ri ve Milli Eğitim Müdürlüğü Şube 
Müdürü Serdar Sarıçoba’ın da katıl-
dığı uygulamada, servis araçlarında 
bulunması zorunlu olan okul taşıtı 
levhası, özel izin belgeleri, rehber 
personeller, dur işaret levhası, yan-
gın söndürme tüpleri ve emniyet 
kemerleri kontrol edildi. Yapılan de-
netimlerde bir servis aracı sürücüsü-
ne araçta bulunan eksiklerden dolayı 
idari para cezası kesildi.
n İHA
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Üniversiteler bölgesel kalkınmada birleşti

T.C. Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı, KOP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanlığı tarafından destekle-
nen, Selçuk Üniversitesi ve Konya 
Teknokent tarafından yürütülen 
“KOP’ta Girişim Projesi Melek Ya-
tırımcılık” lansman toplantısı ger-
çekleştirildi 

Toplantıya Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Selçuk Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Mustafa Şahin, KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, Konya Teknik Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik, Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Selçuk Üniversitesi Rektör Danış-
manı Prof. Dr. Tahir Balevi, Konya 
Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. 
Birol Dağ, İŞKUR İl Müdürü Emrah 
Keleş, KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanı İhsan Bostancı ve girişimci 
iş adamları katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, yerli ve milli 
üretimde ülkemizin bugün de oldu-
ğu gibi, çok hızlı bir şekilde ilerle-
diğini belirterek, baş döndürücü bir 
hareketlilik olduğunu ve Konya’da 
sanayide ciddi faaliyetlerin yürütül-
düğüne dikkat çekti.

Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Üniver-
siteler, olarak şehrimize hizmet 
etmeyi şiar edindik ve birinci gün-
dem maddemiz olarak hep gün-

demimize koyuyoruz. Bu vesileyle 
KOP idaresi bizleri bir araya getirdi 
ve UNİKOP adı altında bir teşek-
kül oluşturdu. Başlangıçta 7 üni-
versiteydi 8 oldu. Arkasından yeni 
kurulan üniversiteler eklendi ve 
nihayetinde bölge genişletilerek Kı-
rıkkale, Nevşehir ve Kapadokya’da 
dâhil edildi. 13 üniversite şu anda 
bölgenin kalkınması ve bilimsel an-
lamda gerekli katkıyı sağlamak için 
çalışmalar yapıyor ve bu manada 
da her türlü iş birliğini için çalışma-
lar yürütüyoruz. Uzun süredir biz, 
hem sanayicinin hem işadamları-
nın hem de yatırımcıların akade-
misyenlerle bir araya gelebilmeleri 
için de gayret sarf ediyoruz” dedi.

KOP Bölge Kalkınma İdare-
si Başkanı İhsan Bostancı, “İdare 
olarak Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı çatısı altına girdiğimiz haziran 
ayından bu yana Bakanlığımızın da 
direktifleri ile söz konusu programa 
ayrı önem vermekteyiz. Bu doğ-
rultuda, 2018 yılında iki projenin 
uygulanmasına başlanılmış olup 
bunlardan birisi KOBİ’lere yönelik 
olarak Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi ve İnnopark ile iş birliği ha-
linde yönetmekte olduğumuz KOBİ 
Mentörlük Sistemi projemiz, bir 
diğeri ise bugün lansman toplantı-
sını gerçekleştirmekte olduğumuz 
“KOP’ta Girişim Projesi”dir. Konya 
Teknokent ve Selçuk Üniversitesi iş 

birliğinde yürütmekte olduğumuz 
“KOP’ta Girişim Projesi” ile bölge 
illerimizde proje fikri olan girişimci-
ler ile hali hazırda ürün geliştirmiş 
ve yatırımcı arayan, Start-Up’ların 
yatırımcı ile bulunmasına destek 
olmak amaçlanmaktadır. Proje 
kapsamında girişimcilik eğitimleri, 
potansiyel yatırımcılara melek yatı-
rımcılık, stratejik yatırımcılık ve fi-
nansal yatırımcılık konularında eği-
timler vermenin yanı sıra bölgesel 
melek yatırım ağı diğer bir deyişle 
“KOP Melek Yatırım Ağı” alt yapısı 
oluşturulacaktır” şeklinde konuş-
tu. Konuşmaların ardından projeye 
ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ

Bu proje öğrencilerin
becerilerini artıracak

Meram Atatürk İlkokulunda 
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim 
Vizyonu doğrultusunda oluşturu-
lan Beceri ve Tasarım Atölyelerinin 
açılış töreni yapıldı. Törenin açış 
konuşmasını yapan Okul Müdürü 
Turgay Tatlı, öğrenci velilerinin 
desteği ile okul bünyesinde resim 
ve sosyal etkinlik, robotik kodlama 
ve stem ile drama ve müzik atölye-
lerini kapsayan Beceri ve Tasarım 
Atölyelerini okula kazandırdıklarını 
ifade etti. 

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da, Milli Eğitim 
Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu 
çerçevesinde tüm okullarda bir be-
ceri atölyesinin açılmasını hedef-
lediklerini söyledi. Bu tür faaliyet 
alanlarının okullardaki dezavantajlı 
durumları ortadan kaldırmak adı-
na çok önemli olduğunun altını çi-
zen Gürsoy, eğitimin birinci ve ön-
celikli işleri olduğunu dile getirdi.. 

Milli Eğitim Bakan Danışmanı 
Prof. Dr. Mustafa Yavuz ise fark-
lı becerilerin bir araya getirilerek 
ürün haline getirilmesinin önemi-
ne vurgu yaptı. 2023 Eğitim Viz-

yonuna da atıfta bulunarak yeni 
şeyler üreten öğrencilere ihtiyacı 
olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, 
Meram Atatürk İlkokulunda oluş-
turulan atölyelerde emeği geçen 
herkese de teşekkür etti. 

Meram Kaymakamı Resul 
Çelik ise öğrencilere daha iyi bir 
eğitim sunmak adına Bakanlığın 
belirlediği çerçeve doğrultusunda 
çalışmalarda bulunduklarını dile 
getirerek, Meram Atatürk İlkoku-
lunda oluşturulan bu atölyelerin de 
öğrencilere çok faydalı olacağına 
inandığını kaydetti.

Açılışın ardından protokol 
mensupları ve misafirler atölyele-
ri gezerek çalışmalarda bulunan 
öğrencilerden bilgi aldı. Programa 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Milli Eğitim Bakan Danışmanı 
Prof. Dr. Mustafa Yavuz ve Konya 
İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder 
Gürsoy’un yanı sıra İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Dursun Ali Kaban, okul müdürleri, 
öğretmenler ve öğrenciler katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi bünyesinde Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç liderliğinde oluşturulan çalışma ve araştırma 
ekibi tarafından eş zamanlı kanser teşhisi üzerine dünyada en hızlı sonuç veren yeni bir teknik geliştirildi

Selçuk’tan önemli buluş
Dünyada mevcut uygulamaları 

imrendirecek, en hızlı ve en güve-
nilir yeni bir kanser teşhis yöntemi 
geliştirildi, teknolojinin üretim aşa-
masına geçilmesi planlanıyor.

Gelişmiş ülkelerdeki insanla-
rın yüzde 4-6 oranın her yıl kanser 
tedavisi gördüğünü belirten Sel-
çuk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik 
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Hamdi Şükür Kılıç, “Kanser tedavi-
sinde günümüzde kullanılan en iyi 
yöntemlerden birisi cerrahi yöntem-
dir.  Cerrahların, kanserli ile normal 
doku arasında bulunan sınır bölgeyi 
net bir şekilde henüz görememeleri 
nedeniyle cerrahi müdahale sonra-
sında kanserli dokunun bir kısmı-
nın vücutta kalması, istenmeyen 
ama kaçınılmaz bir durum ortaya 
koyuyor.  Eğer cerrah dokunun 
normal ya da kanserli olduğundan 
emin değilse, doku patolojiye test 
için gönderiliyor.  Bu durum cerra-
hi müdahale sırasında oldukça sık 
karşılaşılan bir durumdur.  Yapılan 
patolojik test 20-30 dakika zaman 
almakta, çoğunlukla bu süre uzuyor 
ve bu süre boyunca hasta anestezi 
altında tutulmaktadır.  Buna ilave 
olarak, cerrahinin kozmetik başarısı 
ve fonksiyonelliği kanserli olmayan 
veya normal doku kesilmesi gerek-
sinim en az düzeyde olmasına bağ-
lıdır.  Elde edilen bilgi birikimi ve 
mevcut onkolojik cerrahi teknikler, 
sık sık yetersiz kalmaktadır ve göğüs 
kanseri hastalarının yüzde 20 ora-
nı cerrahi müdahale sonrası kalan 
malignant dokunun temizlenmesi 
için ekstra cerrahi işleme (lumpec-
tomy) gereksinim duymaktadır.  Bu 
durum kalan kanserli dokunun bir-
çok kanser durumunda en önemli 
prognostik faktörlerden birisi olması 
nedeniyle önemlidir.  Buna ilave ola-
rak, yumuşak doku tümörü veya ko-
lon kanseri gibi durumlarda cerrahi 
müdahale ile kesit alma imkânsız bir 
durumdur, dolayısıyla ikincil tümör 

oluşumunu ortadan kaldıracak uy-
gun ilave yöntemlerin gerekli oldu-
ğu düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Mevcut kanser teşhis teknikleri 
oldukça geliştirilmiş olmasına kar-
şın, cerrahi sınırların yeterince has-
sas bir şekilde belirlenmesi oldukça 
zor olduğunu ve yeni tekniklerin 
geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğu-
nu dile getiren Prof. Dr. Hamdi Şü-
kür Kılıç, “Selçuk Üniversitesi grubu 
tarafından Ar- Ge çalışmaları ta-
mamlanan ve litaratüre kazandırılan 
çalışmalarla cerrahi operasyon es-
nasında eşzamanlı (intra-operative) 
diyagnoz gerçekleştirmek üzere yeni 
ve hızlı bir yöntem geliştirilmiştir. 
Bu yöntemde laser demeti biyolojik 
doku üzerine odaklandığında, biyo-
lojik moleküllerden ibaret bir ‘plaz-
ma’ demeti oluşturur ve bu ‘plazma 
demeti’ yüksek çözünürlüklü bir 
kütle spektrometresinin etkileşme 
bölgesine pompalanır ve analiz edi-
lir. Bütün biyolojik moleküllerin laser 
radyasyonuna maruz kalmaları du-
rumunda çok benzer bir fragmen-
tasyon desenine sahip olmalarına 
rağmen, temel kütle bileşenlerinin 
(PC) yoğunlukları kesinlikle çok fark-
lıdır ve dokunun belirgin bir parmak 
izi olarak kullanılabiliyor ve özel ista-
tistik yöntemlerle dokular arasındaki 
temel farklar ortaya konulabiliyor. 

Çalışmada sağlıklı doku ile kanserli 
doku ve aynı zamanda doku tipleri 
(yani; karaciğer, kolon, akciğer ve 
göğüs) arasındaki farklar laser de-
sorpsiyon kütle spektroskopi (LDI-
MS) kullanılarak ortaya konuyor.  Bu 
teknik cerrahların tümör ve sağlıklı 
doku arasında kalan sınır dokuyu 
belirgin bir şekilde ayırt etmelerine 
imkân sağlayacak ve ilave cerrahi 
operasyon gereksinimlerini büyük 
ölçüde azaltacaktır” dedi.

ÜRETİM AŞAMASI VE AR-GE 
ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLÜYOR
Çalışmaların başarılı sonuçlar 

verdiğini anlatan Prof. Dr. Hamdi 
Şükür Kılıç, “Çalışmalar tekniğin 

hem taze dokuda  hem de forma 
gömülü dokularda gerçekleştiri-
len çalışma sonuçlarına göre başarı 
elde edilmiş ve teknolojinin üretim 
aşamasıyla birlikte, ilave Ar- Ge ça-
lışmaları yürütülmektedir. Selçuk 
üniversitesi araştırma grubu tara-
fından gerçekleştirilen bu çalışma-
lar dünyada henüz bulunmayan bir 
yöntemin geliştirilmiş olduğunu ve 
teknolojinin geliştirilip, prototipin 
üretilerek gerekli patent çalışmaları-
nın tamamlanması planlanmaktadır. 
Bu çalışma temel bilimciler, mühen-
disler ve sağlık çalışanları tarafından 
oluşturulan çok disiplinli bir çalışma 
ekibi tarafından yürütülmektedir ve 

hem Araştırma (Ar) hem Geliştirme 
(Ge) aşamalarından teşkil eden bir 
çalışmadır.  Bu amaçla, dünyada tek 
olan bir araştırma grubuna sahibiz 
ve bu araştırma grubu; Fizik Mü-
hendisleri, Biyolog, Kimyacı, Elekt-
rik–Elektronik, Malzeme, Makine, 
Bilgisayar mühendisleri, klinikçiler, 
veteriner ve cerrahlardan oluşmak-
tadır. Klinik cerrahlarının ve onkoloji 
çalışmaları yapan patoloji uzmanla-
rının taleplerini karşılamak amacıy-
la gerçekleştirilen bu çalışma, farklı 
disiplinlere mensup bir proje olup, 
klinikçilerin yönlendirme ve taleple-
rine yönelik teknolojik üretim amaç-
layan bir çalışma ve sonuçları ortaya 
konuldu” diye konuştu. 

YERLİ, MİLLİ VE YÜKSEK 
TEKNOLOJİK ÜRÜN OLARAK 

PAZARLANMASI HEDEFLENİYOR
Ortaya konan orijinal çalışmanın 

ülkemize kazanımlarından söz eden 
Prof. Dr. Kılıç, “Her klinikte kullanı-
labilecek, yeni-ileri teknoloji ürünü 
olan bu sistemin bütün dünyaya 
yerli-milli-ileri teknoloji ürünü ola-
rak pazarlanması hedefleniyor.  Bu 
geliştirilen teknik üzerine üretilecek 
teknolojik ürün ile hasta vücudun-
da herhangi bir kesiye sebebiyet 
vermeyen herhangi bir kanamanın 
gerçekleşmesine sebep olmayan, 
hastadan parça alınmasını gerektir-

meyen, akciğer, böbrek, karaciğer, 
göğüs ve ana damarlar gibi hassas 
organlarda yaralanmaya sebebiyet 
verecek şekilde parça alınmasını 
gerektirmeyen hızlı ve güvenilir bir 
teknolojik ürün geliştirmenin ve 
üretmenin insanlık tarihinde henüz 
gerçekleştirilememiş olan bu tekno-
lojiye gereksinim duyduğu aşikâr bir 
gerçektir. Özellikle de ciğerlerden 
parça alınması süreçleri dikkate alı-
nacak olursa, hastaya narkoz veril-
meksizin hastadan patolojik parça 
alınmasının ne kadar ızdırap verici 
bir süreç olduğu gerçeğinden hare-
ketle, beyinden parça alınmasının 
çok zor ve riskli olduğu göz önü-
ne alınacak olursa, hasta üzerinde 
herhangi bir yaralanmaya, kesiğe 
ve kanamaya meydan vermeksizin 
gerçekleştirilebilecek bir güvenilir 
ve hızlı (mikrosaniye mertebesinde) 
teşhis sürecinin bu alanda gerçek bir 
dönüm noktası olduğu tartışılmaz 
bir gerçek olarak değerlendirilerek, 
bu çalışmanın bu noktaya gelmesi-
nin çok önemlidir” ifadelerini kul-
landı. 

Çalışmalarda proje yürütücü-
lüğünü gerçekleştirilen ve doktora 
tezi çalışmasına danışmanlık yapan 
Prof. Dr. Hamdi Şükür Kılıç, “Bu ça-
lışmanın geliştirilmesinde öncü ça-
lışmalar ortaya koyan Dr. Yasemin 
Gündoğdu, doktora çalışmasını ta-
mamlamış ve bu çalışma sonucunu 
da literatüre kazandırmıştır. Maddi 
manevi desteğini esirgemeyip, ekip 
için sürekli cesaretlendirmenin yanı 
sıra yaptığı bilimsel katkılardan ötü-
rü Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şa-
hin, patolojik numune hazırlanması 
ve sonuçlar ışığında ekibin yönlen-
dirilmesine katkı sağlayan Doç. Dr. 
Pınar Karabağlı (patolojist), numu-
ne sağlanması ve veri analizlerinde 
eşsiz katkılar sunan Prof. Dr. Hüsnü 
Alptekin (Genel cerrah) bu ekibin 
aktif çalışma grubunu oluşturuyor” 
dedi. n HABER MERKEZİ
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Trafik araçlar ve insanlar-
dan oluşan ulaşım ağıdır .Aynı 
zamanda hayvanlar da trafiğe 
dahil edilebilir.Bu araç, insan ve 
hayvanların ulaşım güzergahları 
üzerindeki gidiş gelişlerine trafik 
adı verilir.

Alım gücünün artması, ban-
kaların verdiği krediler, yapılan 
kampanyalar sebebiyle araç sa-
yısı her geçen gün biraz daha art-
maktadır. Her gün binlerce araç 
ve insan trafiğe çıkmakta, bu da 
trafiğin özellikle büyük şehirlerde 
bir keşmekeşe dönüşmesine se-
bep olmaktadır.Buna bir de tam 

anlamıyla trafik eğitimi almamış, 
bilinçsiz insanlar eklenince trafik 
kazaları kaçınılmaz olmaktadır. 
Trafik kurallarına uymamak Az-
railli yanımıza davet etmekten 
farksızdır.

Her yıl kutlanan trafik haftası 
insanların bilinçlendirilmesi için 
önemli bir fırsattır. Bu haftada 
trafik kurallarını anlatmak ve öğ-
retmeye çalışmak insanların bu 
konuda biraz daha bilinçlenme-
sini sağlayabilir.

Hepimiz temel trafik kuralla-
rına uymalıyız. Yürürken kaldı-
rımları kullanmalı, yaya geçitle-

rinin olduğu yerde 
buralardan geçmeli, 
karşıdan karşıya 
geçerken sağımıza 
solumuza bakmalı, 
mutlaka üst geçit-
leri kullanmalı, yol 
kenarlarındaki uyarı 
işaretlerine uymalı,-
taşıtlara asılmamalı 
ve taşıtlar durmadan 
hareket etmemeliyiz.Bu kural-
lara uyduğumuz taktirde az da 

olsa trafik sorununun 
bir parçası olmaktan 
uzak durmuş oluruz.

Trafik kuralları, 
yaya ve sürücülerin 
yolda giderken uy-
maları gereken be-
lirlenmiş kurallardır. 
Günümüzde, özellikle 
büyük şehirlerde in-
san ve araç sayısı çok 

artmıştır.Yollar kalabalıktır. Yaya 
ve sürücülerin bir yere gidip ge-

lirken birbirlerine zarar verme-
den yol almaları, ancak bu ku-
rallara uymalarıyla mümkündür.

Trafik kurallarına uyulmadığı 
zaman neler olduğunu hepimiz 
biliriz.Bu tür haberleri her gün 
gazetelerden okumakta, televiz-
yonlarımızda izlemekteyiz. Trafik 
kurallarına uymamak hem kendi 
hayatımızı hem de başkaları-
nın hayatını tehlikeye atmaktır. 
Bunu yapan kişiler kendilerinin 
ve başkalarının yaşama hakkına 
saygısızlık etmiş olurlar. Trafik 
kurallarına uymamak insanların 
ölmelerine, yaralanmalarına, sa-

kat kalmalarına ve maddi zarara 
uğramalarına neden olur. Trafik 
kurallarına uymayarak başkala-
rına zarar vermek, haksızlık yap-
mak, kul hakkına girmek demek-
tir. Bu nedenle toplumsal hayatın 
gereği olarak trafik kurallarına 
uymalıyız. Böylece kendimizi ve 
diğer insanları tehlikelerden ko-
rumuş oluruz. Kimsenin hakkını 
çiğnememiş oluruz.

Trafik toplumun yansıma-
sıdır. Sevgi, saygı ve höşgörü 
kültürümüzün bu yansımada yer 
alması dileklerimle…

TRAFİK TOPLUMUN YANSIMASIDIR 

Geçtiğimiz Cuma günü vefat 
eden Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Recep Muğlu’nun ardından Ziraat 
Odası’nda yeni yeni yönetim belli 
oldu. 

Yapılan Genel Kurul ile seçilen 
yeni meclis yönetim kurulunu be-
lirledi. Buna, göre Ziraat Odası’nın 
Başkanı Mehmet Bayram oldu. 
Mehmet Bayram önceki dönemde 
Ziraat Odası Başkan Vekili idi. Ka-
raman Ziraat Odası Meclis Başkanı 
Mustafa Kansız aynı görevine de-
vam ederken Meclis Başkan Vekili 
de Cemil Tümer oldu. Ayrıca yeni 
yönetimde İsmail Ülküsever Başkan 
Vekili, Ömer Yıldırım da muhasip 
üye görevine getirilirken, Cemil Ak-
taş, Ali İhsan Orhan, Ahmet Yaman 
ve Nuri Sarı, yönetim Kurulunda yer 
aldı. 

‘HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ’
Ziraat Odası Başkanı Mehmet 

Bayram, “Elbette ki Recep ağabeyi-
mizi unutmamız söz konusu olamaz. 
Fakat ast olan kurumların devamlı-
lığıdır. Oda üyelerimize verdiğimiz 

hizmetin devamlılığıdır. Acımızı 
kalbimize gömerek yeni meclis ola-
rak yönetim kurulumuzu belirledik. 
Aynı şekilde Recep Muğlu başkanı-
mızın yolunu takip ederek çiftçimize 
köylümüze aşkla hizmet edeceği-
mizden kimsenin şüphesi olmasın. 
Bu vesile ile tekrar Recep Başkanı-
mıza Yüce Mevla’dan rahmet, ke-

derli ailesine ve Karaman çiftçisine 
baş sağlığı diliyorum. Yeni yöneti-
miz hayırlı olsun. Allah muvaffak 
etsin. Her zaman olduğu gibi yeni 
dönemde de çiftçilerimizin destekle-
ri ile yine onlar için çok güzel çalış-
malar ortaya koyacağız” dedi. 

Ziraat Odası Meclis Başkanı 
Mustafa Kansız’da Recep Muğlu 

başkanımızdan çok şey öğrendik. İn-
sana çiftçiye köylüye değer verme-
sini ondan gördük. Ziraat odamızda 
aynı anlayış içerisinde üyelerimize 
hizmet etmeye devam edeceğiz. 
Başkanımızın ruhu şad olsun. Allah 
rahmet eylesin. Yeni görev alan ar-
kadaşlarımıza başarılar diliyorum” 
diye konuştu. n İHA

Ağıl çöktü: 8 küçükbaş 
hayvan telef oldu

Aksaray’ın Ağaçören ilçesinde 
ağılın çökmesi sonucu 8 küçükbaş 
hayvan telef oldu.  Olay, saat 03.00 
sıralarında Camili köyünde Hayati 
Özdemir’e ait ağılda meydana gel-
di. İddiaya göre aşırı yağış nede-
niyle çöken ağılın sahibi Özdemir, 

olayı AFAD ve jandarmaya haber 
verdi. AFAD ve köylülerin yardı-
mıyla ağıldaki 192 küçükbaş hay-
van canlı olarak kurtarılırken 4 ko-
yun, 2 kuzu ve 2 keçi olmak üzere 
8 küçükbaş hayvan da telef oldu.  
n DHA

Suriyeliler ve Afganlar 
kavga etti: 6 yaralı 

Karaman’da Suriye ve Afga-
nistan uyruklu iki grup arasında 
çıkan kavgada 6 kişi yaralandı. 
Olay, bugün saat 11.30 sıralarında 
Hamidiye Mahallesi’ndeki Sanayi 
Sitesi’nde 727 numaralı sokakta 
meydana geldi. Sanayi sitesinde 
günlük yevmiyeli işlerde çalışan 
Afganistan uyruklu Gias Ali Nazari 
(30), Fayz Ali Nazari (20), Shir Ali 
Nazari (28), Khiara Mohammed 
Nazari (37) ile Suriye uyruklu Wail 
Faozi Mihammed ve Rizwani Gü-

lam Mohammed sokak ortasında 
tartışmaya başladı. Çıkan kavgada 
iki grup birbirine bıçak, sopa ve 
çevredeki iş yerlerinin bahçesin-
den aldıkları küreklerle saldırdı. 
Olayda yaralanan 6 kişi ambulans-
larla kentteki çeşitli hastanelere 
kaldırıldı. Sırtı ve göğsünden aldığı 
bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 
Gias Ali Nazari’nin hayati tehlike-
sinin devam ettiği belirtildi. Olayla 
ilgili soruşturma sürüyor.
n DHA

Büyük Birlik Partisi (BBP)  Konya İl Başkanı Osman Seçgin BBP Konya İl Binasında basın 
toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda BBP’nin Hüyük ve Yalıyühük adayları açıklandı

Seçgin: Kalkınma 
yerelden başlar

Büyük Birlik Partisi (BBP)  Konya 
İl Başkanı Osman Seçgin BBP Konya 
İl Binasında basın toplantısı düzen-
ledi. Ülke ve 31 Mart seçim süre-
cini değerlendiren Osman Seçgin, 
BBP’nin Hüyük ve Yalıyühük Bele-
diye Başkan Adaylarını kamuoyuna 
tanıttı.  BBP bu Milletin sağduyusu 
ve vicdanı olduğuna dikkat çeken 
Seçgin, “Ülkemiz içte ve dışta birçok 
sıkıntının olabildiğince yaşandığı bir 
dönemde bulunuyor. Geçmişte uy-
gulanan yanlış politikaların sonuçları 
bugün maalesef hem içeriden hem 
de dışarıdan milletimize ağır birer 
fatura olarak dönüyor. Bu sıkıntıların 
altından kalkabilmenin yolu da Mil-
let olarak bir ve beraber olmaktan 
geçiyor. BBP olarak bizler 26 yıldır 
olduğu gibi yine yapıcı ve yol gös-
terici siyasetimize devam ediyoruz. 
Çünkü BBP bu Milletin sağduyusu-
dur, vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

‘31 MART BÜYÜK BİRLİK 
BELEDİYECİLİĞİNİN MİLLETİMİZLE 

TANIŞMA GÜNÜ OLACAK’
31 Mart seçimlerinin Büyük 

Birlik Belediyeciliğiyle  vatandaşları 
tanıtacaklarına dikkat çeken Seçgin, 
“Son 10 yılda 10.Kez 31 Martta san-
dık başına gideceğiz. Bizler Millete 
hizmetin temelinin yerel yönetim-
lerden başladığına inanıyorum. 31 
Mart Büyük Birlik Belediyeciliğinin, 
Alperen Belediyeciliğinin Milletimiz-
le tanışma günü olacak. Büyük Birlik 
Belediyeciliğinde toplumun tüm ke-
simlerine Adaletle hizmet edeceğiz. 
Büyük Birlik Belediyeleri ehliyetli ve 
Liyakatlı Kadroların millete Hizmeti-
ni sağlayacaktır. Büyük Birlik beledi-
yeleri Milletle Devletin barışına katkı 
sağlayacak. Büyük Birlik Belediyeleri 
açık, şeffaf Belediyeciliği Milletimizle 
tanıştıracak. Büyük Birlik Engelleri 
kaldıran, istikrar için yol gösteren, 
yerelde markalaşmaya katkı sağla-
yan, hesap veren, Yol ve Kaldırım 
Belediyeciliğinin ötesinde insani 
değerleri önceleyen bir Belediyecilik 
anlayışıyla çalışacaktır. Şehrimizde 
bu güne kadar hizmet eden Beledi-
ye Başkanlarına teşekkür ediyorum. 
Bizler yapılanları yıkmak için değil 

geliştirmek için bu göreve talibiz. 
Bizler herkese eşit mesafede dura-
rak hizmetlerden herkesin fayda-
lanmasını sağlamak için bu göreve 
talibiz. Bizler israf ve savurganlığı 
önleyerek Milletin kaynaklarının faiz 
lobisine aktarılmasını önlemek için 
bu göreve talibiz. Kalkınma yerel-
den başlar. 21. Asrın Türk Asrı ola-
bilmesi için Türk-İslam medeniyeti-
nin yeniden inşası için, Türk-İslam 
Dünyasının yeniden bir ve beraber 
olabilmesi için Şehrimiz başta olmak 
üzere tüm Milletimizi BBP’ ye davet 

ediyorum” ifadelerini kullandı.
BBP’NİN 2 İLÇE 

ADAYI DA BELLİ OLDU
Büyük Birlik Partisinin Hüyük ve 

Yalıhüyük adaylarını da kamuoyu ile 
paylaşan BBP Konya İl Başkanı Os-
man Seçgin, “ 31 Martta yapılacak 
yerel seçimler de daha önce 7 İlçe 
Belediye Başkan adaylarımızı açık-
lamıştık. Bu günde 2009-2014 Yıl-
ları arasına Hüyük’ te Belediye Baş-
kanlığı yapmış, Belediyeciliği bilen 
Hüyük’ü tanıyan ve hemşerilerine 
hizmetten başka düşüncesi olmayan 

Nusret Akgümüş’ü Genel Merkezi-
mizin de oluru ile Hüyük Belediye 
Başkan adayı olarak ilan ediyoruz. 
Nusret Başkan 31 Marttan sonra 
İnşallah ‘Özümüz Millet Sözümüz 
Hizmet’ düsturu ile Hüyük’ lü hem-
şerilerimize Belediye Başkanı olarak 
hizmet edecektir.  Yine Yaliyühük’te 
Memiş Soylu BBP çatısı altında se-
çimlere girecektir. 31 Mart Seçimle-
rinin Başkan adaylarımız olmak üze-
re Tüm adaylara ve Ülkemize hayırlı 
olmasını diliyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karaman Ziraat’ta yeni yönetim belli oldu

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA
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‘’İnsan ‘’şey’’den farklı olarak ta-
biata değil, hayata doğan bir varoluşa 
sahiptir. Bu nedenle insan, tabiata bağlı 
beşeriyetin yanında metafizik bir varlık-
tır. Metafizik bir varlık olduğu için de, 
her şeyiyle  bir sorudur.’’ Diyen İhsan 
Fazlıoğlu’nun  bu okuması bizim me-
deniyet iddialarımız ve bu bağlamda 
ki söylemlerimiz açısından önemli 
bir giriş olarak kabul edilebilir. Bugün 
küresel siyasette büyük söylemler 
geliştirerek iddia sahibi olabilmek için 
bu iddialarımızı temellendirmek ve 
meşruiyet alanı oluşturmak zorunda-
yız. İnsanın varoluşsal sorgulamaları 
ve geliştirilen söylemlerin insan bağ-
lamında okunması büyük iddialarında 
temelini inşa etmektedir. Bu noktada 
çok boyutlu bir hüviyete sahip olan bu 
durumun her boyutuyla irdelenmesi 
gerekmektedir. Bütün bu boyutların 
temel referans noktalarının hedefledi-
ği olgunun insan olduğunu söylemek 
mümkün gibi gözüküyor. Bütün teolo-
jik görüşler ya da dinimsi ideolojik söy-
lemlerin aslında insanın metafizik bir 
varlık olması dolayısıyla ‘’soru’’larına 
cevap verme durumu da bu iddiamızı 
güçlendirmektedir. 

   Bu minvalde bugün küreselleş-
me çerçevesinde ve küresel söylem 

geliştirme noktasında tartışmalara 
konu olan modernizm ve post mo-
dernizmkavramları da önemli bir yer 
teşkil etmektedir. Modernizmin batı 
merkezli bir görüşle dünya/insan oku-
maları olduğu kabulüyle bakıldığında 
bugün küreselleşme ile bir çok yere 
sirayet eden tarafı da bizi ziyadesiyle 
ilgilendirmektedir. Modern dönem 
sonrası bir dünya ile ‘’ne’’liği hala tar-
tışılan post modern dönemin de yine 
bizim için yadsınamaz bir okuma oldu-
ğu söylenebilir.  Küreselleşme teorileri 
kapsamında diyalektik gereği yerelin 
güçlendiği ve yerelinde kendi iç dina-
miklerinin gündemi meşgul ettiği post 
modern dönemde, post modernizmin 
aslında batının dünya okumaları kap-
samında üretim ağı ya da kapitalist 
bakışından bağımsız düşünülemeye-
ceği söylemi hiçte yabana atılacak bir 
söylem gibi durmamaktadır. Üstelik 
modernizm eleştirilerimizin aslında 
yine modernizmin kavramlarıyla yapıl-
masından kaynaklı modernizme hiz-
met ettiği bir durumda söz konusudur. 
Öyle ki modernizme karşı geliştirilen 
bu söylemlerin aslında hem diyalektik 
gereği hem de modernizm kavram-
larıyla olması dolayısıyla modernizmi 
besleyen önemli bir tarafı vardır. Her 

ne kadar post modern 
dönemin yerele yaptığı 
vurgu ile batı dışında ki 
kimi düşünürlerin bunu 
bir fırsat olarak görme 
durumu olsa da bunun 
pekte öyle olduğunu 
düşünmediğimi ifade 
etmek istiyorum. 

   Tam da bu nokta 
da Türkiye’de medeniyet 
okumaları kapsamında 
kıymetli bir yere sahip olan ve büyük 
söylemler geliştirmek adına temel 
oluşturma kazanımlarını elde edebi-
leceğimiz İbrahim Kalın’ın ‘’Barbar 
Modern Medeni’’ kitabından alınacak 
notlar ziyadesiyle kıymetlidir. Bugün 
ki anlamıyla batı merkezli bir okuma 
ile medeni tanımlamalarına karşı çıka-
rak yeni bir medeni/medeniyet bakışı 
geliştirdiğini düşündüğüm kitapta on-
tolojik sorgulamalara yapılan atıfların 
önemle irdelenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca medeniyeti, maddi-fiziki dün-
yanın tanzim edilmesiyle yakından 

ilişkilendiren ve medeni-
yete kültürün ötesinde bir 
bilinç ve davranış biçimi 
anlamını yükleyen kitapta 
medeni olma durumuna 
yüklenen anlamın ters 
düz edildiğini söylemek 
mümkün olacaktır. Daha-
sı insanın ontolojik sor-
gulamaları çerçevesinde 
medeniyetin temellerine 
kadar ‘’ne’’liğine yapılan 

vurguda bu temellendirme de birçok 
cevabı vermiş gibi duruyor. Bununla 
birlikte modern-prometeci öznenin en 
büyük yanılgısı, sınırlı ve kibirli yapısıy-
la varlığın sırrına erdiğini sanmasıdır, 
diyerek de temel de modernizmin ve 
onun medeniyet iddialarının en önemli 
sorunsallarından birisine değinmiş-
tir. Bunun da ötesinde ‘’barbarlık’’ 
kavramının ekonomik-teknolojik im-
kansızlıkile doğrusal bir bağlantısının 
olmadığını söyleyerek de medeniyet 
iddiaları ile meşruiyet alanı oluşturan 
batı merkezli bakışa bir cevap vermiş-

tir, denebilir. 
    Ayrıca Fukuyama’nın ‘’Tarihin 

Sonu Tezi’’ ile ortaya konan son fik-
rinin tarih ve medeniyet tartışmaları 
açısından önemine atıf yapması da 
bu bağlamda zihin açıcıdır. Tarihin, 
toplumun yahut metafiziğin sonu iddi-
alarının sadece bir akış sürecini değil, 
insanlığın küresel nihai bir hedefini 
ifade ettiği gerçekliği de başka bir sor-
gulamayı beraberinde getirmektedir. 
O sorgulama da şu ki; bizim bir ‘’son’’ 
iddiamız var mıdır ve bu son iddiamızın 
medeniyet söylemimizde ki yeri nasıl 
inşa edilecektir. Bu sorgulamanın da 
yapılarak cevaplanması elzem bir ça-
lışma olarak durmaktadır diye düşü-
nüyorum.

   Bütün bunların ötesinde yuka-
rıda bahsettiğimiz ontolojik sorgula-
malarımıza verilen cevapların hangi 
kavramlar ile oluşturulacağı da büyük 
bir sorunsaldır. Burada da İhsan Faz-
lıoğlu’nun ‘’kavram’’ ile ilgili okumaları 
ve ‘’kavramların şahsi manevisi’’ ile 
ilgili söylemlerine kulak vermek lazım 
gelmektedir. Kavramların kişilikleri ile 
oluşturulan yapının toplumsal ilişkiler 
bağlamında kritik bir yere sahip olduğu 
gözükmektedir. Öyle ki bir bireyin inti-
harı sonrası geride bıraktığı en motto 

söylemin ‘’hayatın anlamı kalmadı.’’ 
Olduğuna baktığımız da toplumlarında 
kavramların şahsi manevisini kaybet-
tiğinde ne olacağını görmek mümkün 
gibi duruyor. 

     Öyleyse büyük söylemler ile kü-
resel siyasette yer edinmek için önemli 
ayaklardan birini belki en önemlisini 
teşkil eden medeniyet iddialarının bü-
tün bunlar çerçevesinde gelişmesinin 
elzem olduğunu düşünüyorum. 

    Üstelik ‘’medeniyet’’ kavramının 
Medine ile olan ilişkisi bağlamında son 
iddiamızın da Peygamber ve Kur’an 
çerçevesinde inşa edilebileceği bakış 
açısıyla Konya’nın da bu söylemlere 
bir katkı yapabilir mi diye düşünmek-
teyim. Öyle ki yerelin önemine de yer 
verdiğimiz yazımızda yerelin önemine 
binaen yerel bir gazete de bu pence-
reden bir bakış geliştirmek mümkün 
müdür? Bütün bu bağlamlar da Kon-
ya’da, ‘’Konya Büyükşehir Belediyesi, İl 
Turizm ve Kültür Müdürlüğü, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk 
Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi’’ 
ortak çalışması ile bir  ‘’Siyer Müzesi’’ 
inşa edilebilir mi diye düşünmekte-
yim…

KÜRESEL SÖYLEM GELİŞTİRME
VE MEDENİYET İDDİALARI İLİŞKİSİ

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Yunak’ta geleceğin
sınıfı tasarlandı

Daha modern ve kaliteli eğitim 
verilmesi amacıyla Yunak Anadolu 
İmam hatip Lisesinde  robotik ve 
kodlama sınıfı oluşturuldu. Örnek 
sınıfın Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut  yaptı. Açılışa İlçe 
Milli Eğitim Müdürü  A. Barbaros 
Topaloğlu, Okul Müdürü  İsmail 
Hakkı Özkan ,öğretmenler ve ve-
liler katıldı.  Eğitime önem veren 
kaymakam Mehmet Erdem Ak-
bulut  Konuşmasında  Oluşturu-
lan sınıfta geleceğin teknolojileri 
robotik, kodlama ve stem eğitim-
leri verileceğini  söyleyerek . “Bir 
çok donanıma sahip olan Future 
Classroom Lab adlandırılan bu uy-
gulama öğrenmeye ve öğretmeye 
21. Yüzyıl becerilerini dahil ederek 

eğitimde değişen stilleri destekle-
mek ve geleneksel dersliklerin ve 
diğer öğrenme alanlarının yeni-
den düzenlenmesini sağlamak için 
oluşturulmuştur. FCL’de bulunan 
esnek öğrenme alanlarının öğren-
ciler için çok büyük fayda sağla-
yacaktır. Öğrenciler, teknolojinin 
sadece bir mekanda olmasından 
ya da sadece belirli zaman dilim-
lerinde teknolojiye erişmekten zi-
yade, gün içinde teknolojiye daha 
fazla erişim imkanı elde ederek   
derslerde işbirliğinde bulunmaya 
ve farklı düşünceleri ele almaya 
yönelik daha fazla fırsata sahip ola-
caklar. Böylelikle öğrenciler daha 
başarılı olacaklardır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Yunak’ta gönül
seferberliği başlıyor

AK Parti  Yunak  İlçe Belediye 
Başkanlığına yeniden aday olarak 
gösterilen Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan  31 Mart 
tarihinde yapılacak olan yerel se-
çim öncesinde çalışmalarını bütün 
hızıyla sürdürüyor. Başkan Demir-
han  Yunak ve Mahallelerini  ade-
ta karış karış dolaşıyor. Son olarak  
Yunak sanayi esnafı ve diğer  es-
nafları ziyaret ederek  yeni dönem 
için kendilerinden destek istedi. 

Yunak’ı son 5 yılda adeta yeni-
den imar ettiklerini belirten Başkan 
Abdullah Emre Demirhan   Yunak 

halkına  verdikleri tüm sözleri   ye-
rine getirerek ilçenin çehresini 
değiştirdiklerini belirtti.  Başkan 
Demirhan “Yeni bir seçim döne-
minde çok şükür hemşerilerimizin  
karşısına alnımız ak, başımız dik 
bir şekilde çıkıyoruz. Son 5 yılda, 
40 yılda yapılanın çok çok üzerinde 
yatırım yaptık. Bunları vatandaşı-
mıza hatırlatıyor ve ‘Yaptıklarımız 
yapacaklarımızın teminatıdır’ di-
yoruz. Yunak’lı  hemşerilerimizin 
samimi ilgi ve desteğini görmek 
gücümüze güç katıyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kartal’da çöken binanın 
yakınındaki kriz masasında açıklamalarda bulundu. Soylu, şu ana kadar 14 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi

Çöken bina 14 
kişiye mezar oldu!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 
koordinasyonunda yürüyen kur-
tarma çalışmalarıyla ilgili bilgi 
vermek için burada bulundukları-
nı anlatan Soylu, “Şu anda 47. sa-
atteyiz. Çalışmalarımız aynı hızla 
devam etmektedir. AFAD’ın yön-
lendirmesinde, koordinasyonun-
da itfaiye, jandarma kurtarma, 
UMKE,112 sağlık ve bir taraftan 
da sivil toplum örgütlerinin ve 
belediyelerimizin kurtarma ekip-
leriyle bu çalımalar, ilk andaki 
süratiyle hızıyla ve aynı titizlikle, 
aynı şekilde devam etmektedir.” 
dedi. 

45. SAATTE MERT AYDIN 
ENKAZ ALTINDAN ÇIKARTILDI
Bakan Soylu, “Şu ana kadar 

14 vatandaşımızı kaybettik. Ve 
14 vatandaşımızı da bu göçükten, 
enkazın altından Allah’a şükürler 
olsun ki sağ çıkarabildik.” ifadesi-
ni kullanarak, yaralı olarak çıkarı-
lan ve hastanelerde tedavi gören 
vatandaşlarla ilgili de, şu bilgileri 
verdi: “Yaralı olarak çıkarılan 13 
yaşındaki Hilal Tuana Alemdar ve 
23 yaşındaki Halil İbrahim Alem-
dağ’ın durumları iyi. Adem Alem-
dar (47) yoğun bakımda ama yo-
ğun bakım şartları çerçevesinde. 
Hatice Aliefendioğlu (81) yoğun 
bakımda. Adile Murat (77), Nazan 
Tekgöz (37), Güler Yılmaz (56), 9 
yaşındaki Tayyip Mahmut Alem-
dar, Ali Alemdar (75), Hüseyin 
Yaman (59) ve Leyla Yaman’ın 
(63) genel durumları iyi. Bahriye 
Aktar (75) yoğun bakımda. 6 ya-
şındaki Azra Hava Tekgöz yoğun 
bakımda ama akşam hem bütün 
hastalarımızı gece saat 2.00 gibi 
gördük hem de hem Azra’yı hem 
de Mahmut Tayyip’i gördüm, ga-
yet iyiler. Ama yoğun bakımda, 
doktorların gözetiminde tutulu-
yorlar. Ve en son, biraz önce, yani 
45. saatte, Mert Aydın (19) enkaz 
altından sağ çıkartıldı. Kırık ve çı-
kıkları var. Onun için tüm doktor-
lar, tüm birimler yoğunlukla Mert 
ile ilgileniyorlar. Sağlık durumu-
nun iyi olduğu arkadaşlar tarafın-
dan iletildi. Bunu 45. saatin so-
nunda önemli bir gelişme olarak 

nitelendiriyoruz Allah’a şükürler 
olsun.”

Bakan Soylu, göçükte hayatını 
kaybeden vatandaşların da, Ayşe 
Alemdar, Yıldız Gündüzoğlu, Fat-
ma Karaman, Mustafa Alemdar, 
Safiye Alemdar (Mustafa Alem-
dar’ın annesi), Safiye Alemdar 
(Mustafa Alemdar’ın eşi), Erdo-
ğan Alemdar, Saime Alemdar, 
Ecrin Naz Alemdar, Eslem Alem-
dar, Gökay Alemdar, Ahmet Sö-
ğüt, Nuriye Söğüt ve Melih Aydın 
isimli vatandaşlar olduğunu da 
bildirdi.

‘YAĞMURUN 
ÇALIŞMALARI YAVAŞLATMASI 

SÖZ KONUSU DEĞİL’
Son açıklamalarını dün gece 

saat 11.00-11.30 arasında yaptık-
larını ve kayıp sayısını 11 olarak 
açıkladıklarını belirten Soylu, “O 
saatten itibaren Gökay Alemdar, 
Ahmet Söğüt ve Melih Aydın ve-
fat ettiler. Arkadaşlarımız enkaz-
dan onları sağ çıkarmayı başara-
madılar. Şu anda çalışmalar aynı 
yoğunlukta devam ediyor. Dün 
sorulduğu için tekrar söylüyo-
rum. Hafif sağanağın, yağmurun 
kurtarma çalışmaları konusunda, 
çalışmaları yavaşlatıcı herhangi 
bir engeli söz konusu değil.” diye 
konuştu. 

Enkaz çalışmalarıyla ilgili de, 
“Yaklaşık olarak arkadan 3. katta-
yız, ön taraftan da 2 ile 3. katları 
arkadaşlarımız beraber çalışıyor.” 
ifadesini kullanan Soylu, göçük 
altında kalanları sağ salim şekilde 
oradan çıkarmayı umut ettikleri-
ni, çabaladıklarını ve milletin du-
asını beklediklerini de aktardı. 

Soylu, ailelere metanetleri, 
vakarları ve sabırları dolayısıyla 
minnettar olduklarını vurgula-
yarak, şöyle devam etti: “Olayın 
başından itibaren, özellikle Sayın 
Valimiz, bütün arkadaşlarımız, 
bütün birimlerimiz yüksek ko-
ordinasyon içerisinde çalışmalar 
yapıyorlar, aileleri de sürekli bilgi-
lendiriyorlar. Sadece bu bilgilen-
dirme değil. Dönem dönem belli 
saat aralıkları itibarıyla kendileri-
ne sürekli bilgi veriyoruz. Bir de 

ailelerle yakın olanlara, bazı ha-
berleri sürekli ailelere iletmeleri 
fayda değil, onları üzen bir durum 
ortaya koyuyor. Çünkü burada 
bütün resmi açıklamalar bütün 
detayıyla yapılıyor. Ama nereden 
kaynaklandığını bilmediğimiz ve 
hakikaten burada bir umut içinde 
bekleyen aileleri de bazen umut-
suzluğa bazen de yüksek bir umu-
da, bazen endişeye sevk eden bir 
takım haberler, telefonlar, me-
sajlar dolaşıyor. Özellikle onları 
tanıyanlardan, ulaşabileceklerin-
den mümkün olduğu ölçüler içe-
risinde, kaynağı belli olmayan bir 
takım söylemleri kendilerine ak-
tarmamalarını istirham ediyoruz. 
Çünkü olayın gerçeği, her hali de 
burada hep birlikte gözümüzün 
önünde yaşanmaktadır. Bu vesi-
leyle basınımıza da gerek bilgilen-
dirmeyi yaptıklarından, gerekse 
de özellikle burada bu kurtarma 
çalışmasını yürüten arkadaşların 
ricalarını kırmayıp olay alanını 
rahat ve serbest bıraktıklarından 
dolayı çok teşekkür ediyoruz. İn-
şallah mutlu haberlerle, güzel 
haberlerle ulaşabilmeyi Cenabı 
Allah’tan niyaz ediyorum.”

‘RESMİ BİLGİ HARİCİ SÖYLENEN 
HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL’
Bir gazetecinin, “Elinize geçen 

bir bulgu var mı acaba? Bir geliş-
me var mı soruşturmada? Kolon-
ların kesildiği yönünde iddia var.” 

şeklindeki soru yönelttiği Soylu, 
konuyla ilgili İstanbul Anadolu 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın çok 
geniş bir soruşturma yürüttüğü-
nü hatırlatarak, şu değerlendir-
meyi yaptı: “Dün, gecenin sabaha 
yaklaşan saatlerinde Sayın Vali-
miz ve tüm yetkili arkadaşlarımız, 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcımız 
ve ilgili savcılarımız bir araya gel-
dik, bir durum değerlendirmesi 
yaptık. Şu anda söylenen hiçbir 
şey doğru değil. Yani ne söy-
leniyorsa doğru değil. Şu anda 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılı-
ğının yaptığı, bir binanın yapım 
anı, menşei, kim tarafından nasıl 
yapıldığı, kim tarafından teknik 
olarak sorumluluğunun alındığı, 
aynı zamanda ondan önceki gün, 
dün ve bugün binadan bir takım 
malzemelerin alınarak onların 
tespitlerinin ve onların gerekli 
sonuçlarının alınmasına yönelik 
adımlar atıldı. Bu söylenenler, ko-
lonların kesilmesi, kesilmemesi, 
aynı zamanda diğer ortaya konu-
lanların hemen hemen hepsinin 
bir tevatür olduğunu ve bu konu-
da netleşmiş bilgilerin tamamının 
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından yapılacak açıklamaya 
kadar hiçbir karşılığı olmadığını 
size ifade etmek isterim.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk ise göçük altında kalan diğer 
vatandaşlara ulaşmaya çalıştık-
larını belirterek “Bugün, bu iki 
gündür yaşadığımız acı, elim du-
rumdan en büyük tesellimiz tabii 
vatandaşlarımıza ulaşabilmek 
oldu. Göçük altında kalan diğer 
vatandaşlarımıza da ulaşmaya 
çalışıyoruz. Bakanımızın da ifade 
ettiği üzere, biz de bütün bakan-
lıklarımızla koordineli bir şekilde, 
tüm ihtiyaçların giderilmesi nok-
tasında bütün gayretleri gösteri-
yoruz. Sosyal yardımlaşma, da-
yanışma vakıflarımızla bu alanda 
koordineli olarak çalışmaktayız.” 
dedi. Bakan Selçuk, hastaneye 
geçip yaralı vatandaşları ziyaret 
edeceklerini de sözlerine ekledi.
n AA
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Osmanlı padişahlarının on birin-
cisi ve İslam halifelerinin yetmiş altın-
cısı. Kanuni Sultan Süleyman Hanın 
oğlu olup, 28 Mayıs 1524 senesinde 
Hürrem Haseki Sultandan doğdu. 
Şehzadeliğinde mükemmel bir tahsil 
ve terbiye gördü. Devlet idaresi ve 
teşkilatını iyice öğrenmesi için Ana-
dolu’nun çeşitli vilâyetlerinde sancak 
beyliği yaptı. Valilik yıllarında tahsile 
devam edip, bilgi ve kültürünü arttırdı. 
Çok kuvvetli bir kültür seviyesine sahip 
oldu. İlim ve sohbet meclislerinde çok 
bulunurdu.

Sultan Süleyman Han (1520-
1566), Macaristan seferine çıkıp, Zi-
getvar Kalesinin fethi öncesinde vefat 
edince, Padişahın ölümünü gizli tutan 
Veziriazam Sokullu Mehmet Paşa, 
veliaht Selim’e haber göndererek sal-
tanata davet etti. Bu sırada Kütahya 
Sancakbeyliğinde bulunan Selim Han, 
süratle İstanbul’a gelerek 30 Eylül 
1566 tarihinde tahta çıktı.

Sultan Selim Han, Osmanlı pa-
dişahı olmasıyla devlet idaresine ve 
orduya ehil devlet adamları ve ku-
mandanlar tayin edip, eskilerden bir 
kısmını da yerinde bıraktı. Veziriazam 
Sokullu Mehmet Paşayı vazifesinde 
bırakması devlet idaresi ve imar faali-
yetlerinin devamında isabetli oldu.22 
Haziran 1567’de Edirne’ye geçen 
Selim Han, burada çeşitli devletlerin 
elçilerini kabul etti. Bu elçilerden özel-
likle zamanın kudretli devletleri sayı-
lan ve çok değerli hediyelerle gelen 

Avusturya ve Almanya elçileri dikkat 
çekiyordu. Çünkü Osmanlı Devleti, 
Kanuni Sultan Süleyman Han devrin-
de, devamlı bu iki devletle mücadele 
hâlinde bulunmuş ve her iki devlet de 
Osmanlı Devletinin askeri kuvvet ve 
kudreti karşısında kaybolup ezilmişti. 
Şimdiyse yeni bir hükümdar tahta ge-
çiyordu. İki devletin en büyük endişesi 
ve merakı, yeni hükümdarın güdeceği 
siyasetti. Dedesi Yavuz Selim Han gibi 
bir doğu siyaseti takip ederek İran üze-
rine mi, yoksa babası gibi Avrupa ya-
kasına mı yüklenecekti? Her iki devlet 
de, en azından yeni Sultanın siyaseti 
belli oluncaya kadar Türk ordularını 
kendi ülkelerinden uzaklaştırmak için, 
Osmanlı Devletiyle derhâl bir sulh ak-
dine büyük ehemmiyet vermekteydi. 
Selim Han, uzun görüşmelerden son-
ra, Avusturya ile sekiz yıllığına antlaş-
ma imzaladı (17 Şubat 1567). Buna 
göre, Kanuni’nin Zigetvar Seferinde 
fethettiği yerler Osmanlı Devletinde 
kalacak, Avusturya İmparatoru her 
sene Osmanlı Devletine 30.000 Macar 
altını vergi verecekti. Ayrıca iki devlet 
de birbirlerinin haklarına riayet ede-
cekler ve sınır boylarına saldırılarda 
bulunmayacaklardı. Bu arada iki dev-
let arasında çıkması muhtemel hudut 
anlaşmazlıkları, Osmanlı Devletinin 
Budin, Avusturya’nın da Macaristan 
valisi arasında görüşülüp halledilecek-
ti. Avusturya ile antlaşma imzalayan 
Selim Han, birkaç gün sonra da İran 
elçisi Şahkulu Hanın, Kanuni Sultan 

Süleyman Han devrin-
de imzalanan Amasya 
Sulhünün yenilenmesi 
ricalarını kabul etti. Bu 
sırada Yemen’de Zeydi 
İmamı Topal Mutah-
har’ın ayaklanması or-
taya çıktı. Kısa zamanda 
bu ülkenin hemen tama-
mı isyancıların eline geç-
ti. Topal Mutahhar sahile 
kadar inip Muha’yı aldı. 
Osmanlı kuvvetleri Zebid’de zorlukla 
tutundular. İmam Mutahhar, Zebid’i 
de sıkıştırmaya başlayınca, Osmanlı 
birlikleri çok kötü bir vaziyete düştü-
ler. Bu durum üzerine Yemen’e önce 
Özdemiroğlu Osman Paşa ve ordudan 
Koca Sinan Paşayı serdar olarak gön-
deren Selim Han, Yemen’in yeniden 
devlete bağlılığını sağladı.

Yemen meselesi çıktığı yıllarda, 
Büyük Okyanus ile Hint Okyanusu 
arasında bulunan Sumatra adası, Ma-
laka Yarımadası ve bir takım küçük 
adalara hakim olan Müslüman Açe 
Sultanlığından bir elçi gelmişti. Uzun 
yıllardan beri Hint Denizinde faaliyet-
te bulunan Portekizliler çok zengin 
tabii kaynaklara sahip olan bu adala-
ra göz dikmişler ve Açe Müslüman 
Sultanlığının istiklalini tehdit etmeye 
başlamışlardı. Açe Sultanı Alaeddin 

Şâh, devrin cihan devleti 
ve bütün Müslümanların 
hamisi durumunda olan 
Osmanlı Devletinden top, 
topçu, silah ve askeri mü-
tehassıslar ve bilhassa 
istihkam mühendisleri 
istiyordu. Fakat bu sırada 
Yemen İsyanı çıktığından 
yardım geciktirilmişti. 
Selim Han, 1569’da bu 
uzak sefer için Kızıldeniz 

Kaptanı Kurdoğlu Hayreddin Hızır 
Reis’i memur etti. Bu değerli amiral, 
Zeydilerin eline geçen Aden’i kurtar-
dıktan sonra, 22 gemilik bir filoyla ha-
reket etti. Beraberinde muhtelif usta, 
birçok top, asker, silah, mühimmat 
ve yüzlerce gönüllü levent ve topçuyu 
Açe Sultanına teslim etti. Gelen Türkler 
buraya yerleştiler. Bunların kurduğu 
donanma ile Açeliler mühim fütuhatta 
bulundular. Açeliler, Türk toplarını ve 
bayraklarını zamanımıza kadar kutsal 
bir hâtıra olarak sakladılar. Bu suretle 
Osmanlı Devletinin tesir alanı Uzakdo-
ğu’ya, Güneydoğu Asya ve Endonez-
ya’ya dayandı.

1569’da Rusya’nın Hazar kıyıların-
daki ilerlemelerinin önünü almak, As-
tırhan’ı kurtarmak ayrıca İran üzerine 
yapılacak seferlerde Hazar Denizi vası-
tasıyla askere kısa zamanda zahire ve 

harp malzemesi yetiştirebilmeyi sağ-
lamak gayesiyle Volga Nehri ile Don 
Nehirlerinin birbirlerine çok yaklaştık-
ları bir noktada kanal açma teşebbü-
süne girişildi. Ancak kış mevsiminin 
gelmesi üzerine çalışmalar tamamla-
namadı. Ertesi yıl da İran ile Rusya’nın 
Kırım Hanını kandırmaları yüzünden, 
tekrar işbaşı yapılamadığından bu bü-
yük teşebbüs gerçekleştirilemedi.

1569 Haziran ayında İskenderiye 
yakınlarında Nil teknelerinin yolunu ke-
sen Venedik korsanlarının Müslüman-
ları esir alıp Kıbrıs’ta satmaları olayına 
çok hiddetlenen Selim Han, derhal 
Venedik’e bir elçi göndererek Kıbrıs’ın 
Osmanlı Devletine terkini istedi. Bu is-
teğin Venedik tarafından reddi üzerine 
sefer hazırlıklarına başlandı.

Aslında Kıbrıs’ın Osmanlı Dev-
letince fethini mecburi kılan birçok 
sebep vardı. Osmanlı Devletini, ha-
kimiyeti altındaki Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika ülkelerine ulaştıran kara yolları-
nın, uzun, yorucu ve yetersiz olmasına 
karşılık, Kıbrıs üzerinden bu ülkelere 
her türlü lojistik destekler daha çabuk, 
rahat ve ekonomik olarak ulaştırılabi-
lirdi. Ancak Kıbrıs’ın, büyük deniz gü-
cüne sahip Venedik Cumhuriyetinin 
elinde bulunması bu imkânı ortadan 
kaldırmaktaydı. Ayrıca Kıbrıs veya ya-
kınlarından geçen Osmanlı ticaret ve 
hacıları taşıyan yolcu gemileri, Akde-
niz’de Hıristiyan korsanları tarafından 
vurularak soyuluyor, Venedik de bu 
korsanları himaye ediyordu.

İkinci Selim Han, hazırlıkları bitir-
dikten sonra, Kıbrıs serdarlığına Lala 
Mustafa Paşayı tayin etti ve 15 Mayıs 
1570’te donanma İstanbul’dan ayrıldı. 
Lala Mustafa Paşa, bütün Avrupa dev-
letlerinin Venedik’e yardım etmelerine 
rağmen, şiddetli çarpışmalar sonunda 
8 Eylül 1570’te Lefkoşe’yi 1 Ağustos 
1571’de de Magosa’yı alarak Kıbrıs’ın 
fethini tamamladı.

Osmanlı askerinin Kıbrıs’a çık-
ması sırasında Venedik bütün Avrupa 
devletlerinden yardım istedi. Bunun 
üzerine Papa V. Piyer’in yoğun faa-
liyetleri neticesinde İspanya Kralı II. 
Filip ve Malta Şövalyeleriyle Venedik 
arasında bir ittifak kuruldu. Bu ittifaka, 
Toskana, Ceneviz, Savoia ve Ferrara 
gibi küçük Hıristiyan devletçikleri de 
katıldı. İspanyol Kralı Filip’in kardeşi 
Don Juan’ın komutasındaki 206 gemi-
den meydana gelen Haçlı donanması, 
6 Ekim 1571’de İnebahtı önlerinde gö-
rüldü. Osmanlı harp meclisinde Kılıç 
Ali Paşanın şiddetli muhalefetine rağ-
men, Kaptan-ı derya Müezzinzade Ali 
Paşa, donanmada cenkçi ve kürekçi 
noksanlığını göz önünde bulundurma-
dan, düşmana saldırılması yönünde 
karar aldı. 7 Ekim’de başlayan muha-
rebe sonunda, Osmanlı donanması 
büyük bir yenilgiye uğradı. Sadece 
sağ kanadı komuta eden Kılıç Ali Paşa, 
Düşmanın sol kanadındaki Malta do-
nanmasını yok edip kayıp vermeden 
bölgeden çekildi.
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Bakan Kasapoğlu’ndan 
sürekli işçi alımı müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu, il ve 
ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak 
üzere 3 bin 243 “sürekli işçi” alımı 
yapacaklarını duyurdu. Bakanlık-
tan yapılan açıklamada, Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıla-
cak sürekli işçi alımı duyurusunun 
11 Şubat Pazartesi günü 00.00 iti-
barıyla bakanlığın web sitesinden 
yapılacağını bildirdi. İşe alınacak 
278’i engelli, 146’sı eski hüküm-
lü olmak üzere toplam 3 bin 243 
sürekli işçinin meslek kolları şöyle: 
“Temizlik görevlisi, cankurtaran, 
mekaniker (pedallı araçlar), otobüs 
kaptanı (şoför), aşçı, aşçı yardımcı-
sı, elektrik tesisatçısı (bina), güven-
lik görevlisi, havuz suyu operatörü, 
ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson 
(servis elemanı), resepsiyon görev-

lisi (ön büro elemanı), soğutma ve 
iklimlendirme teknisyeni, bilgisa-
yar donanım / teknolojisi teknikeri, 
çim alan tesisi ve yönetimi tekni-
keri, makine teknikeri, gençlik li-
deri, muhasebeci.” Engelli ve eski 
hükümlüler temizlik görevlisi ola-
rak işe alınacak. Başvuru yapacak-
ların en az ilköğretim mezunu ol-
maları gerekiyor. Çim alan tesisi ve 
yönetimi teknikeri, makine tekni-
keri, gençlik lideri ve muhasebeci 
olarak işe alınacaklara sözlü sınav 
yapılacak. Bunların dışında kalan 
meslek kollarında başvuranlar ise 
27 Şubat günü noter huzurunda 
kuraya tabii tutulacak ve kura so-
nucunda belirlenecek asıl adaylar 
ileri bir tarihte sözlü sınava tabii 
tutulacak.
n AA

Filistin Borsası
İsrail’in hedefinde

İsrail, asılsız suçlamalarda bu-
lunarak Filistin Borsasında faaliyet 
gösteren bankalara zarar veriyor. 
Gelişmelerin iç ve dış etkisi nede-
niyle Filistin borsası, son aylarda 
düşüş yaşıyor. Merkezi Nablus’ta 
bulunan Filistin Borsası CEO’su 
Ahmed Uveyda, Filistin Borsasını 
etkileyen davaların borsanın faali-
yetlerini ve yatırım hareketliliğini 
etkilediğini söyledi. Uveyda konuya 
ilişkin, “Bu iddiaların asılsız suçla-
malar olduğunu, Filistin halkına ve 
kurumlarına yönelik saldırıların bir 
parçası olduğunu biliyoruz. Ancak, 
bu saldırılar borsanın faaliyetlerini 
engelliyor.” şeklinde konuştu.

ABD’de Filistin Borsasında faa-
liyet gösteren bankalara dava açıl-
ması nedeniyle, Filistin’in yatırım 
hareketliliğini olumsuz etkilediğini 
belirten Uveyda, olayın piyasayı 
endişelendirdiğini ifade etti. Uvey-
da, Filistin Borsasındaki hareketlili-
ğin geçen yıla kıyasla ocak ayında 
azaldığını söyleyerek, bu durgun-
luğun “ekim 2018’de başlayan 
gerileme hareketinin bir devamı” 
olduğuna dikkati çekti.  Ülkenin 
geçen yılki mali durumundaki geri-
lemeden ve 2019 yılı için büyüme 
rakamlarındaki olumsuz beklenti 
nedeniyle Filistin Borsasının etki-

lendiğini belirten Uveyda, küresel 
ticarette ve jeopolitik gerilimin 
olumsuz etkisini dile getirdi. Filis-
tin Borsası yaşanan gelişmeler ne-
deniyle geçen yıl ocak ayında 36,8 
milyon dolar olan işlem hacmi, bu 
yılın aynı döneminde 33,9 milyon 
dolara kadar geriledi. Filistin Bor-
sasının işlem hacmi 2018 yılında, 
2017’ye oranla yüzde 24,7 düşe-
rek, 353 milyon dolara geriledi. 
Borsada işlem gören hisse senet-
lerinin 2017 yılında piyasa değeri 
3 milyar 891 milyon dolar iken, 
2018’de yüzde 4 azalarak 3 mil-
yar 734 milyon dolar oldu. Uvey-
da, Filistin ekonomik büyümesine 
ilişkin, “2019 yılına ilişkin tahmin-
ler büyüme rakamlarında düşüşe 
işaret ediyor, tüm bu olaylar eko-
nomiyi kesinlikle etkileyecek.” de-
ğerlendirmesinde bulundu. Filistin 
Merkezi İstatistik Bürosu, aralık 
ayında yaptığı açıklamada, Filistin 
ekonomisinin 2017’de yüzde 3 bü-
yümeye karşın, 2018’de yüzde 0,7 
büyüme kaydettiğini açıklamıştı. 
Büyüme oranının 2019 yılında da 
düşük seyretmesini bekleyen Filis-
tin Merkezi İstatistik Bürosu, ülke 
ekonomisindeki büyümenin yüzde 
0,5 olacağı tahmininde bulundu.
n AA

İlk mitingini Sivas’ta yapan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’nin 
çıkarlarına, kazanımlarına, büyük Türkiye hedefine karşı kurulan her tuzağı bozacağız” dedi

Erdoğan: Kurulan 
tuzakları bozacağız

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin 31 Mart yerel 
seçim kampanyası kapsamında dü-
zenlenen ilk mitingde Sivas Cum-
huriyet Meydanı’nda vatandaşlara 
hitap etti.  Sözlerine Pir Sultan Ab-
dal’ın, “Kul Olayım Kalem Tutan 
Ellere” şiirini okuyarak başlayan 
Erdoğan, tüm Sivaslılara selam ve 
sevgilerini iletti. 

Sivaslıların, haktan ve adaletten 
ayrılmadığını ve ayrılmayacağını 
belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“Sivaslılara, namerde boyun eğmeyi 
reddettikleri için ‘Yiğido’ deniliyor. 
Bu ifade, Sivasın hamurunu, maya-
sını ve duruşunu tanımlıyor. Biliyo-
rum ki bu yiğitler en zor zamanda 
haktan ve adaletten ayrılmadılar, 
ayrılmazlar. Bu yiğitler her şartta sa-
dece ve sadece hakkı tutup kaldırır-
lar. AK Parti davasını, AK kadroları-
nı nasıl sahiplendiklerini biliyorum.” 
ifadelerini kullandı. 

‘EN UCUZ FİYATA DA BURALARA 
ÜRÜNLERİ GETİRİRİZ’

Terörle mücadelenin bütün cid-
diyetiyle devam ettiğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları 
kaydetti: “Biz bunu yaparken birileri 
bizi farklı yerlerden vurmaya çalışı-
yor. Ne diyorlar? ‘Domates, patlı-
can, sivri biber’ diyorlar. Düşünün, 
bir merminin fiyatı nedir? Benim 
Mehmet’imin giyinip kuşanması ve 
teröristlere karşı verdiği bu müca-
delenin bedeli nedir? Bunu düşü-
nün. Bunları bu iktidar yapıyorsa, 
bu iktidar başarıyorsa siz daha hala 
kalkıyor, ‘Patates, soğan, domates, 
sivri biber’ bunlarla konuşuyorlar. 
Yani bizi George, Hans bir yerlerden 
vurmak istiyor. Bunlar da George’a 
Hans’a önayak oluyorlar. Biz bu 
mücadeleyi bugüne kadar kazandık 
ve kazanmaya da devam edeceğiz. 
Eğer birileri marketlerde şuralarda 
buralarda yapıyorlarsa, kabine top-
lantısında da açıkladım, gerekirse 
tanzim satışları belediyelerimizin 
eliyle kurarız ve en ucuz fiyata da 
buralara ürünleri getiririz. Şu anda 

Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Ti-
caret Bakanlığımız, Gıda Tarım Ba-
kanlığımız başladılar.”

‘SADECE MERKEZ YETMEZ’
Seçime az bir süre kaldığını 

hatırlatan Erdoğan, “Bu 51 günde 
öyle çalışalım ki inşallah 31 Mart 
akşamı burada AK Parti’nin bele-
diyecilik hizmetindeki devam eden 
sürecini anlı şanlı şekilde tüm il-
çeleriyle beraber devam ettirelim. 
Sadece merkez yetmez, ilçeleri de 
hep beraber inşallah ayağa kal-
dıracağız.” diye konuştu. Sivas’ın 
gönül dünyalarında çok özel bir 
yeri bulunduğunu kaydeden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Şu meşhur Sivas 
şiiri var ya, ne güzel dile getirmiş. 
‘Gurbet bir çiledir, bir acı vatan, 
vuslattır garibi ayakta tutan, beni 
hasretiyle ateşe atan, Sivas çağırır 
da ben gelmez miyim.’ Bizi yolla-
ra düşüren de işte bu Sivas has-
retidir. Sivas’ın dilinde her zaman 
ayrılık değil vuslat türküleri oluş-
muştur. Sivas’ın gönlünde nifak 
değil, birlik, beraberlik duyguları 
filiz vermiştir. Sivas’ı lekelemeye 
çalışanlar onun gerisindeki büyük 
güçten rahatsız olanlardır. Bazı de-
dikodular oluşturuyorlar. Neymiş, 
AK Parti adayını çekecekmiş. Sakın 
bu yalanlara, dedikodulara, fitneye, 
fesada aldanmayın. Biz sıradan bir 

mahalle partisi değiliz. Bu ülkeyi 
16 yıldır anlı şanlı yöneten, dünya-
da nam salan AK Parti’yiz AK Parti. 
Ve bizim Cumhur İttifakımızın iki 
ayağı vardır, AK Parti ve Milliyet-
çi Hareket Partisi. Cumhur İttifa-
kı’nın içinde başka bir parti yoktur. 
Bizimle rastgele bir resim çektirip 
ondan sonra bu resmi sağda solda 
istismar edenlere inanmayın. Böy-
le bir şey de yok. Biz Rabbim ömür 
verdikçe bizler milletimize hizmet-
te elimizden geleni yapmaya de-
vam edeceğiz.”

31 Mart seçimlerinin tüm Tür-
kiye, bölge ve insanlık için hayırlara 
vesile olması temennisinde bulunan 
Erdoğan, şöyle devam etti: “Kutlu 
yürüyüşümüzün son imtihanı olan 
31 Mart için Sivas’tan başlamamızın 
bir anlamı var. Sivas, Selçuklu’nun 
kalbi, Osmanlı’nın vicdanı, Cum-
huriyetimizin aklıdır. Sivas, Cum-
huriyetimizin temellerinin atıldığı 
şehirdir. Sivas Kongresi ortak aklın 
toplandığı merkezdir. Burası esarete 
meydan okuyan, istiklal ve hürri-
yeti hedef gösteren bir karargahtır. 
Tarihiyle, kültürüyle, mimarisiyle, 
sazıyla sözüyle Aşık Veysel’in temsil 
ettiği o derin geleneğiyle medeniye-
timize hizmeti hayatlarının gayesi 
haline getirmiş nice mümtaz sima-
sıyla Sivas bugün de karargah şehir-
lerimizden biridir.” 

“VATANIMIZA, BAYRAĞIMIZA, 
İSTİKLALİMİZE UZANAN 

HER ELİ KIRARIZ” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu 

yıl 4 Eylül’de Sivas Kongresi’nin 
100’üncü yıl dönümünü kutlaya-
caklarını belirterek, “100 yıl önce 
Türk milleti bu şehirde, milli sınırlar 
içinde vatan bölünmez bir bütün-
dür, parçalanamaz diyerek yedi dü-
vele meydan okumuştur. Milletimiz 
manda ve himaye kabul edilemez 
iradesiyle istiklaline ve istikbaline 
sahip çıkma kararlılığını Sivas’tan 
dünyaya haykırmıştır.” şeklinde ko-
nuştu.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “1919’da Sivas’ta Kurtuluş Sa-
vaşı’mızın ve Cumhuriyetin temeli 
atıldı, manifestosu yazıldı, ufukları 
çizildi. İşte bugün 31 Mart seçimle-
rinin startını Sivas’ta verirken, 100 
yıl sonra bizler de o ilkeleri, kararla-
rı, idealleri buradan tekrar ediyoruz. 
Sivas’tan yola çıkarken diyoruz ki 
milli sınırlar içinde vatan bir bütün-
dür. Vatanımız, bayrağımız, devle-
timiz, milletimiz, istiklalimiz bizim 
namusumuzdur, şerefimizdir. 100 
yıl önce Sivas’ta söylediğimizi 100 
yıl sonra bugün aynı yerde bir kez 
daha tekrar ediyoruz. Vatanımıza, 
bayrağımıza, istiklalimize uzanan 
her eli kırarız. Cudi’de, Tendürek’te, 
Gabar’da hatta Kandil’de kırdık, yine 
kırarız. Afrin’de, Cerablus’ta bize 
saldırmak isteyenlere gereken dersi 
verdik, gene veririz. İçeriden ya da 
dışarıdan Türkiye üzerinde operas-
yon yapmak isteyenlere göğsümüzü 
siper etme pahasına gereken cevabı 
veririz. Türkiye’nin çıkarlarına, kaza-
nımlarına, büyük Türkiye hedefine 
karşı kurulan her tuzağı bozacağız. 
Türkiye’nin beka meselesini kendi 
akıllarınca dalgaya alanlar inşallah 
31 Mart’ta milletimizden yine bir 
tokat yiyeceklerdir. Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya 
açarak yeniden eski Türkiye hayali 
kuranların hevesleri kursaklarında 
kalacaktır.” 
n AA
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Süper Amatör Küme’de 
15.hafta oynanacak

Konya Süper Amatör Küme’de 15.hafta maçları ya-
rın oynanacak. Ligin lideri Gölyazı Belediyespor, Meram 
Kara Kartallar deplasmanına giderken, şampiyonluk 
mücadelesi veren Ereğlispor, Öntur Havzanspor’u konuk 
edecek. Ligde haftanın programı şu şekilde; Saat 12.00: 
Selçukspor – Saiteli Kadınhanı Belediyespor. Saat 13.00: 
Ereğlispor – Öntur Havzanspor, Meram Kara Kartallar 
– Gölyazı Belediyespor, Ilgın Belediyespor – Ç. Çumra 
Belediyespor. Saat 14.00: Ülküm Gençlik Spor – Akören 
Kültürspor.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor logolu bez 
torbalar dağıtılacak

2019 yılının başından bu yana insan sağlığı ve do-
ğanın temiz tutulması için uygulamaya geçen plastik po-
şetlerin ücretlendirilmesinin ardından Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 1 Milyon bez torba üretilerek vatandaşlara 
dağıtılacağını açıklamıştı. Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Konyaspor Kulübü’nün işbirliği ile üzerinde, “Kon-
yaspor taraftarı bez torba kullanıyor” sloganı ve Kon-
yaspor arması bulunan bez torbalar, Pazar günü dağıtı-
lacak. Taraftarlar Atiker Konyaspor – Yeni Malatyaspor 
maçı öncesinde bez torbaları stadyum çevresinden temin 
edebilecek.  n SPOR SERVİSİ

Başkanlık Kupası’na 
Türkiye damgası

Tekvando 4. WT Başkanlık Kupası’nın ilk gününde 
Türk tekvandocular 21 madalya kazandı. 

Antalya’da 12 Şubat’a kadar sürecek olan ve 66 ülke-
den 2 bin 94 sporcunun mücadele ettiği 4. WT Başkanlık 
Kupası heyecanı başladı. İlk gün yıldız bayanlar katego-
risinde mücadeleler yapılırken, Türk sporcular, 5 altın, 6 
gümüş ve 10 bronz madalya kazandı. Aynı zamanda kota 
müsabakası özelliği taşıyan kupada madalya kazanan 
Türk sporcular, 2019 Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampi-
yonasına katılmak için ekstra kota kazandı. 

Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, 
bu tip organizasyonların altyapılar için çok önemli oldu-
ğunu söyledi. Şahin, “Sonuçlara baktığımızda Türk spor-
cuların önemli başarıları görülüyor. Düzenlediğimiz bu 
organizasyonlar altyapıdaki sporcularımızın uluslararası 
tecrübelerini arttırmaları ve ülkemiz milli takımları için 
önem arz ediyor” dedi.   n İHA

Yeni Malatyaspor, Anadolu Kartalı’na odaklandı
Yarın temsilcimiz Atiker Konyaspor’a 

konuk olacak olan E.Yeni Malatyaspor’un 
Fransız santraforu Aboubakar Kamara, 
her maçı kazanmak için oynayacaklarını 
ifade ederek, deplasmanda Atiker Kon-
yaspor karşısında 3 puanı alıp, taraftar-
lara hediye etmek istediklerini söyledi. E.
Yeni Malatyaspor’un golcüsü Aboubakar 
Kamara ve takım kaptanı Adem Büyük ba-
sın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Sarı-kırmızılı takımın İngiltere Premier Lig 
ekibi Fulham’dan kiralık olarak kadrosuna 
kattığı ve Göztepe ile oynanan Ziraat Tür-
kiye Kupası Çeyrek Final birinci maçında 
ilk kez forma giyen Kamara, beklentileri 
karşılamanın önemli olduğunu ifade ede-
rek, “Üzerimde bir baskı yok. Ben hep 
çalıştım, çalışmaya da devam edeceğim. 
İnsanların beklentilerini boşa çıkartmaya-
cağım. Sonuçta futbol bir oyun ve bu oyu-
nun gereğini her zaman yapacağız” diye 
konuştu. 

“KENDİMİ ÇOK İYİ HİSSEDİYORUM” 
Kamara, futbolun her yerde oynandı-

ğını ve bir sıkıntı yaşamayacağını kayde-
derek, “İlk geldiğimde uçak ve saatlerden 
dolayı biraz yorgunluk oldu hemen geçti. 

Şu an hiçbir sıkıntı yok, kendimi çok iyi 
hissediyorum. Ülke değişiminin çok bü-
yük bir sorun olmaması lazım. Sonuçta 
futbol, her yerde futbol. Türkiye’de de, 
İngiltere’de de futbol oynanıyor. Onun 
için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum” 
ifadelerini kullandı. Fransız golcü, “Bu ta-
kımda herkes kazanmak istiyor. Sonuçta 
burada her maçı kazanmak için oynaya-
cağız” dedi. 

ADEM BÜYÜK: “YENEMİYORSAN 
YENİLMEYECEKSİN” 

E. Yeni Malatyaspor’un takım kaptanı 
Adem Büyük ise yaptığı açıklamada sezo-
na iyi başladıklarını ifade ederek, “3 puan 
daha fazla almıştık. Son oynadığımız Kay-
serispor maçıyla ilgili öz eleştiri yapacak 
olursak, istediğimiz oyunu sahaya yansı-
tamadık. İkinci yarı belirli bölümlerinde 
sadece bunu başarabildik ama skora yan-
sıtamadık. Sonuçta bize yakışan bir futbol 
değildi. O yüzden ben 1 puanı artı olarak 
görüyorum çünkü bu ligde ikinci yarılar 
her zaman zor geçmiştir. Yenemiyorsan 
yenilmeyeceksin ama tabi ki kendi saha-
mızda böyle bir puan kaybı yaşadığımız 
içinde üzgünüz” açıklamasını yaptı.  n İHA

U14 Ligi’nde Konyaspor fırtınası esiyor!
Atiker Konyaspor U14 takımı, ligde 

16 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Top-
ladığı 44 puanla zirvede yer alan Ömer 
Ayçiçek’in talebeleri, Konyaspor’un 
geleceğinin parlak olduğunu gözler 
önüne seriyor. 

16 MAÇTA 14 GALİBİYET
Bu sezon alt yaş kategorilerinde 

aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken 
Atiker Konyaspor’da U14 takımı öne 
çıkmaya başladı. 2005 doğumlu ço-
cukların forma giydiği takımda teknik 
direktörlüğü Ömer Ayçiçek yapıyor. Üç 
devreli oynanan ve 9 takımın yer aldığı 
ligde zirveyi kimseye bırakmayan mi-
nik kartallar, aldıkları 14 galibiyet ve 
2 beraberlikle 44 puan toplayarak en 
yakın takipçisi Ankaragücü’ne 6 puan, 
lig üçüncüsü Kayserispor’a ise 16 puan 
fark atmış durumda. Ligin kalan 8 ma-
çını da rakiplerine üstünlük kurduğu 

için evinde oynayacak Ömer Ayçiçek 
ve talebelerinin sezon sonunda şam-
piyonluk ipini göğüslemesi bekleniyor. 
Milli takım antrenörlerinin de yakından 
takip ettiği yaş grubuna büyük önem 
veren Konyaspor Alt Yapı Koordina-
törlüğü gerekli malzeme ve araç-ge-
reç yardımında bulunuyor. Maçlardan 
önce video-analizler yapılarak tam bir 
futbolcu havasına bürünen çocukların, 
kendilerini futbola adapte edebilmesi 
için büyük mücadele ortaya koyuluyor. 

‘HERKES BİZİ KONUŞACAK’
Çok kaliteli ve birbirinden yetenek-

li bir yaş grubuyla çalıştığını anlatan 
Konyaspor U14 takımı teknik direktörü 
Ömer Ayçiçek, yaptığı açıklamada, 
“Futbolumuzun geleceği alt yapımız-
dan çıkacağı oyunculara bağlı. Kulüp-
lerin mali açıdan sıkıntı çektiği şu gün-
lerde alt yapı bir kez daha değerlendi. 

Biz de Konyaspor alt yapısı olarak 
başarılı işlere imza atmaya başladık. 
Benim çalıştırdığım yaş kategorisinde 
namağlup ligin zirvesindeyiz. Büyük 
cevherler var. Kendi yıldızımızı içimiz-
den çıkaracağımıza inanıyorum. Ço-
cuklara gereken ehemmiyeti gösteriyo-
ruz. Hem sosyolojik hem de psikolojik 
eğitimlerin yanı sıra evrensel futbolun 
fiziki değerlerinin seviyesine çıkma he-
deflerimiz var. Maçlardan önce video 
analizler yaparak da uyarılarda bulunu-
yoruz. Çok değil 2-3 yıl sonra bu grup-
taki oyuncuların adını sıkça duymaya 
başlayacağımıza inanıyorum. Herkes 
bizi konuşacak. Yöneticilerimize de 
teşekkür etmek istiyorum. Lazım olan 
malzeme ve araç-gereçleri temin ede-
biliyoruz. Her hocanın çalışmak isteye-
ceği bir yerdeyiz” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’a 
bir sponsor daha!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor ile Asfora Marketler Zinciri arasında forma sponsorluğu 

anlaşması imzalandı. Karatay Belediyesi Tatlıcak Kulüp Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza törenine 
Başkan Zahir Renklibay ile Asfora Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Habib Güngör katıldı

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor ile Asfora Marketler Zinciri 
arasında forma sponsorluğu anlaşması 
imzalandı. Karatay Belediyesi Tatlıcak 
Kulüp Tesisleri’nde gerçekleştirilen imza 
törenine Başkan Zahir Renklibay ile Asfora 
Marketler Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı 
Habib Güngör katıldı

Yeşil beyazlı takımda Kulüp Başkanı 
Zahir Renklibay, kendilerine geçmişte de 
destek olan Asfora Marketler Zinciri Yö-
netim Kurulu Başkanı Habib Güngör ve 
yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder-
ken, “Yaptığımız anlaşmanın her iki taraf 
içinde hayırlı olmasını dilerim. Önceki 
sezonlarda da kulübümüzün yanında olan 

Asfora marketlerinin verdiği bu anlamlı 
destek bizlere güç verecek. Yaptığımız öz-
verili çalışmalarda yanımızda şehrimizin 
güçlü markalarının olduğunu bilmek bizi 
güçlendiriyor. Bu anlamda geleceğe daha 
güvenle bakabiliyoruz. Bu haftadan geçer-
li olmak üzere bundan sonraki maçları-
mızda inşallah futbolcularımızın şortunda 
Asfora’nın ismi yer alacak. Şehrimizin di-
ğer markalarını da yanımızda görmekten 
mutluluk duyacağız” şeklinde konuştu.

DESTEĞİMİZ HER ZAMAN SÜRECEK
Asfora Marketler Zinciri Yönetim Ku-

rulu Başkanı Habib Güngör ise Konya’nın 
markası Asfora’nın şehrin futbol takım-
larının yanında olduğunu kaydederken, 

“Yaptığımız ortak çalışmalardan bizler 
memnunuz. Şehrimizin markası olarak 
şehrimizin futbol takımlarına destek ol-
manın gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 
İnşallah önümüzdeki süreçte alınacak ba-
şarılı sonuçlarla hem Atiker Konyaspor’u-
muz hem de Anadolu Selçukspor’umuz lig 
sıralamasındaki tırmanışlarını sürdüre-
cekler. Burası adeta bir futbolcu fabrikası. 
Gelecekte buradan çok önemli oyuncula-
rın çıkacağını ve liglerimizde uzun yıllar 
futbol oynayacağını düşünüyorum. Zahir 
başkan ve ekibinin yaptığı güzel çalışma-
ları takip ediyoruz. Alt yapıdan başlayıp 
Anadolu Selçukspor ile tamamlanan alt 
yapı zincirinin halkaları yavaş yavaş yeri-

ne oturuyor. Zamanla Atiker Konyaspor’un 
birçok oyuncusunun buradan yetişeceğine 
olan inancımız tam. Ben başkanımız Za-
hir Renklibay başta olmak üzere yönetim 
kurulu üyesi arkadaşlarıma, teknik kad-
romuza ve futbolcularımıza ligin bundan 
sonraki haftalarında üstün başarılar dili-
yorum” dedi.

Daha sonra iki taraf arasında forma 
sponsorluğu anlaşması imzalanırken, 
Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, üzerinde 
isminin yazılı olduğu 42 numaralı Anado-
lu Selçukspor formasını Asfora Marketler 
Zinciri Yönetim Kurulu Başkanı Habib 
Güngör’e hediye etti.
n SPOR SERVİSİ
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Wushu’da Meram rüzgarı!
Antalya’da gerçekleştirilen Wushu Kung Fu Türkiye Şampiyonası’na Meram Belediyesporlu sporcular damga 
vurdu. Sanda, Qinda ve Taolu kategorilerinde şampiyonaya katılan sporcular Konya’ya 21 madalya ile döndü 

Antalya’da 26 Ocak-5 Şubat tarihle-
ri arasında düzenlenen Wushu Kung Fu 
Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler 
Türkiye Şampiyonasında Meram Beledi-
yesporlu sporcular büyük başarı elde etti. 
Sanda, Qinda ve Taolu kategorilerinde 
şampiyonaya katılan sporculardan 13’ü 
Konya’ya 21 madalya ile döndü. Yılmaz 
Murat ve Mehmet Altınsarı’nın antrenörlü-
ğünü yaptığı Meram Belediyespor forması 
ile şampiyonaya katılan 10 sporcu,  top-
lamda; 8 birincilik, 6 ikincilik ve 7 üçün-
cülük kazandı. Meram Belediyespor Kulüp 
Başkanı Hüseyin Saraç, ‘Verdiği destekle 
bu başarıda büyük payı var’ dediği Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru’ya teşekkür 
etti.  

‘SPORA VERDİĞİMİZ
DESTEĞİN MEYVELERİNİ 
ALMAKTAN MUTLUYUZ’

Türkiye Şampiyonası’nda madalya 
kazanan sporcuları tebrik eden Meram 
Belediye Başkanı Fatma Toru, çocukları 
ve gençleri kötü alışkanlıklardan uzak 
tutarak boş zamanlarını sporla geçirme-
lerini ve onların iyi birer sporcu olarak 
şehri ve ülkeyi temsil etmelerini sağ-
lamak amacıyla spora önemli destek 
verdiklerini hatırlatarak, “Sporcuları-
mız, Antalya’da gerçekleştirilen Wus-
hu Kungfu Türkiye Şampiyonasında da 
başarı geleneğini yine sürdürdüler. Bu 
vesile ile Yurt içinde ve uluslararası çe-
şitli müsabakalardan dereceler alarak 
başarıyla dönen sporcularımızı kutluyor 
ve başarılarının artarak devam etmesini 
ümit ediyorum. Ayrıca, onların en iyi şe-
kilde yetişmelerinde fedakarlık gösteren, 
emeği olan, desteklerini esirgemeyen 
Kulüp Başkanından antrenörlerine kadar 
herkesi canı gönülden tebrik ediyorum.” 
şeklinde görüş belirtti.

İŞTE MERAM’IN MADALYALARI
Meram Belediyespor, rüzgarının es-

tiği şampiyonada ödül alan sporcular ve 
ödülleri ise şöyle; 

TAO MİNİKLER; Mevlana Şems Öz-
demir; Açık El Birincilik, Kısa Silah İkin-
cilik, Uzun Silah Birincilik. Salih Doğru; 
Açık El, Kısa Silah ve Uzun Silah Kate-
gorilerinde Birincilik. Hanifi Taha Acar; 
Açık El ve Kısa Silahta Birincilik. Karde-
len Amine Öden;Kısa Silahta İkincilik, 
Uzun Silah Kategorisinde ise Üçüncülük. 

Aze Eşlem Çelik; Kısa Silah Üçüncülük, 
Uzun Silah İkincilik. Bilgenur Atik; Açık 
El İkincilik, Kısa Silah Birincilik. YILDIZ-
LAR SANDA; Yunus Emre Altınsarı; 56 Kg 
Türkiye Üçüncülüğü. GENÇLER SANDA 

VE QİNDA; Muhammet Halis Özdemir; 
80 Kg Qinda Türkiye Üçüncülüğü. Yusuf 
Karabağ; 48 Kg Sanda Türkiye Üçün-
cülüğü. Fazilet Adıbelli;  56 Kg Sanda 
Türkiye İkinciliği. Hanifi Eylem Özkay; 

60 Kg Qinda Türkiye Üçüncülüğü. Raziye 
Demirbaş; 70 Kg Qinda Türkiye İkinciliği. 
BÜYÜKLER QİNDA; İsa Dilbaz; 90 Kg Qin-
da Türkiye İkinciliği kazandı. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 20 13 4 3 42 10 32 43
2.MENEMEN BELEDİYE 20 11 7 2 42 25 17 40
3.F. KARAGÜMRÜK 20 11 4 5 34 22 12 37
4.MANİSA B.Ş.B. 20 9 8 3 33 14 19 35
5.ŞANLIURFASPOR 20 10 5 5 27 23 4 35
6.PENDİKSPOR 20 9 6 5 30 24 6 33
7.TARSUS İDMAN Y. 20 7 7 6 29 29 0 28
8.ETİMESGUT BLD. 20 7 6 7 25 25 0 27
9.SİVAS BELEDİYE 20 7 4 9 23 28 -5 25
10.KAHRAMANMARAŞ 20 6 6 8 19 25 -6 24
11.KIRKLARELİSPOR 20 6 5 9 24 28 -4 23
12.ZONGULDAK 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.K. A. SELÇUKSPOR 20 4 9 7 28 35 -7 21
14.BAK SPOR KULÜBÜ 20 4 9 7 20 31 -11 21
15.DARICA G. BİRLİĞİ 20 5 5 10 19 37 -18 20
16.FETHİYESPOR 20 3 9 8 21 28 -7 18
17.BANDIRMASPOR 20 3 6 11 22 36 -14 15
18.TOKATSPOR 20 2 8 10 16 29 -13 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Yavru Kartal’ın konuğu 
Sivas Belediye Spor

TFF 2. Lig Kırmızı 
Grup’ta mücadele eden 
temsilcimiz Konya Ana-
dolu Selçukspor, yarın 
ligdeki 21. maçına çı-
kacak. Yeşil beyazlılar, 
yarın 13.30’da Sivas 
Belediye Spor’u konuk 
edecek. Zorlu mücade-
le Selçuk Üniversitesi 
15 Temmuz sahasında 
oynanırken, Alkım Soykan tarafından yönetilecek. Soy-
kan’ın yardımcılıklarını Ali Etlikci, Serdar İla ve Gürcan 
Hasova yapacak. Ligde oynadığı son iki karşılaşmadan 
1 galibiyet 1 beraberlik ile ayrılan Yavru, güçlü rakibini 
mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Konya ekibi, 
ligde 12 puan ile 13.sırada yer alıyor. Sezona iyi başla-
yan ancak bu çıkışını sürdüremeyen Sivas Beledi Spor 
ise ligde topladığı 25 puan ile 9.sırada bulunuyor. Sivas, 
geçtiğimiz hafta kendi sahasında Şanlıurfaspor’u 3-2 
mağlup etmişti. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 17.hafta oynanacak

Selçuklu Basket, Final deplasmanında

Üç Konya temsilcisinin yer aldığı Bölgesel 
Amatör Ligi 6. Grup’ta 17.hafta maçları yarın 
oynanacak. Konya takımlarından liderlik mü-
cadelesi veren ve geçtiğimiz hafta Sarayönü 
Belediyespor engeline takılan Akşehirspor, 
yarın Karaman Belediyespor’a konuk olacak. 
Kemal Kaynaş Stadı’ndaki mücadele saat 
14.00’te başlayacak ve Semih Güner tarafın-
dan yönetilecek. Kırmızı beyazlı ekip, liderlik 
için bu maçı kazanarak lider Kırıkkale Büyük 
Anadolu Spor’un kendi sahasında oynayacağı 
maçta Yeniçağa’ya karşı puan kaybetmesini 

bekleyecek. Yarın oynanacak karşılaşma-
larda Sarayönü Belediyespor ise kendi sa-
hasında 1926 Polatlı Belediyespor’u konuk 
edecek. 14.00’teki mücadele İbrahim Güçlü 
tarafından yönetilecek. Konya ekiplerinden 
Karaman Belediyespor, 17.hafta maçında ya-
rın Ankara DSİ Spor deplasmanına gidecek. 
Bu mücadele de 14.00’te başlarken, hakem 
Engin Uğur yönetecek. Ligde Akşehirspor’un 
35, Sarayönü Belediyespor 15, Karaman Be-
lediyespor’un 13 puanı bulunuyor.
n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi’ndeki Konya ekibi 
Selçuklu Basketbol Takımı, bugün 18.hafta 
maçında Final Spor’a konuk olacak. Bursa 
Atatürk Spor Salonu’ndaki mücadele saat 
14.30’da başlayacak. Geçtiğimiz hafta kendi 
evinde Akhisar Belediye’yi son saniye basketi 
ile yenen mavi beyazlılar, deplasmandan da 
iyi bir sonuç ile dönerek üst sıralar tırman-
manın hesaplarını yapıyor. Ligde oynanan 

17 maçta 10 galibiyet alan Konya ekibi, lig 
sıralamasında 5.sırada yer alıyor. Liderlik 
şansı çok olmayan temsilcimiz, oynayacağı 
maçlardan en iyi şekilde ayrılarak sezon so-
nunda oynanacak olan Play – Off maçları ön-
cesi avantajlı bir konumda yer almak istiyor. 
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Edirne Spor’u 
mağlup eden Bursa ekibi Final Spor ise ligde 
12.sırada yer alıyor. n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 20 13 5 2 31 10 21 44
2.GALATASARAY 20 10 6 4 38 22 16 36
3.BEŞİKTAŞ 20 9 6 5 38 26 12 33
4.EY MALATYASPOR 20 9 6 5 32 22 10 33
5.TRABZONSPOR 20 9 6 5 36 27 9 33
6.ATİKER KONYASPOR 20 8 8 4 27 21 6 32
7.KASIMPAŞA 20 9 2 9 38 34 4 29
8.DG SİVASSPOR 20 7 7 6 28 27 1 28
9.ANTALYASPOR 20 8 4 8 21 29 -8 28
10.A. ALANYASPOR 20 7 4 9 18 23 -5 25
11.BURSASPOR 20 4 12 4 19 19 0 24
12.FENERBAHÇE 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.GÖZTEPE 20 7 1 12 20 25 -5 22
14.İM KAYSERİSPOR 20 5 7 8 17 27 -10 22
15.Ç.  RİZESPOR 20 4 9 7 24 29 -5 21
16.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 2 12 17 35 -18 20
17.BB ERZURUMSPOR 20 3 8 9 18 26 -8 17
18.AKHİSARSPOR 20 4 5 11 20 35 -15 17

Çift Başlı Kartal 
heykelinde sona doğru
Atiker Konyaspor yönetiminin taraftarının isteği ile 

yapım çalışmalarını başlattığı Çift Başlı Kartal heykeli 
son aşamaya geldi. Şekillendirme çalışmaları tamam-
lanan heykelin kalıp alma çalışmaları da tamamlanmak 
üzere. 

Kısa süre içinde tamamlanması beklenen Çift Başlı 
Kartal figürünün sezon sonunda Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Stadyumu yanındaki yerini alması bekleniyor. 

Uzun süredir taraftarın beklentileri arasında yer alan 
Çift Başlı Kartal heykelin yapım çalışmalarıyla Konyaspor 
başkanı Hilmi Kulluk bizzat ilgileniyor. n SPOR SERVİSİ 

Süper Lig’de kritik hafta
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftası müthiş bir heyecana sahne olacak. Puanların birbirine çok yakın olduğu 

ligin zirvesinde ve düşme hattında kritik maçlar oynanacak. Üst sıralar için iddialı ekiplerden Galatasaray ve 
Trabzonspor karşılaşırken, temsilcimiz Atiker Konyaspor ise 1 puan üstündeki Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasın-
da hem üst hem de alt sıraları yakından 
ilgilendiren önemli karşılaşmalar oyna-
nacak. Ligde son 14 haftaya girilirken, 
hem ligin üst sıralarında hem de küme 
düşme hattında takımların puanları bir-
birilerine oldukça yakın bulunuyor.

Ligin 21. haftasının en dikkati çeken 
maçları ise Galatasaray ile Trabzonspor 
ve temsilcimiz Konyaspor ile Evkur Yeni 
Malatyaspor arasında oynanacak. 32 
puanla 6. Sırada yer alan temsilcimiz 
Atiker Konyaspor 33 puanda bulunan 
rakibini mağlup ederek üst sıralarda yer 
edinmenin hesaplarını yapıyor. Süper 
Lig’de 36 puanla lider Medipol Başak-
şehir’in 8 puan gerisinde 2. sırada yer 
alan Galatasaray ise, zirve yarışında 
kopmak istemiyor. Haftaya 33 puanla 
5. sırada giren Trabzonspor’da sahadan 
galibiyetle ayrılarak rakibiyle aynı pua-
na gelip şampiyonluk umutlarını sürdür-
meyi amaçlıyor. Bu iki maçın sonucu 
üst sıraları şekillendirecek.

BEŞİKTAŞ-BURSASPOR
Süper Lig’de inişli çıkışlı bir perfor-

mans sergileyen Beşiktaş, aldığı bera-
berliklerle dikkati çeken Bursaspor’u 
bugün sahasında konuk edecek. Ligin 
zirvesinden 11 puan geride kalan ve 3. 
sırada bulunan siyah-beyazlılar, rakibi-
ni mağlup ederek yarıştan kopmamaya 
çalışacak. Ligde son 5 maçından bera-
berlikle ayrılan Bursaspor ise 6 haftalık 
galibiyet hasretini Vodafone Park’ta son 
vermeyi amaçlıyor. Yeşil-beyazlılar, 
düşme hattının 4 puan üstünde 11. sıra-
da 24 puanda bulunuyor.

LİDERİN KONUĞU 
17. SIRADAKİ ERZURUMSPOR

Süper Lig’de liderlik koltuğunda bu-
lunan Medipol Başakşehir, küme düşme 
hattında yer alan Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor’u bugün sahasında misa-
fir edecek. En yakın takipçisinin 8 puan 
önünde lider olan Abdullah Avcı’nın öğ-
rencileri, Erzurum temsilcisi karşısında 
hata yapmak istemiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş deplasman-
larından birer puan alan Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor ise aynı başarıyı bir 
başka İstanbul temsilcisi karşısında da 
göstermek için sahaya çıkacak.  Ligde 
7 haftadır galibiyete hasret kalan teknik 
direktör Mehmet Özdilek’in öğrencileri 

haftaya 17 puanla 17. sırada girdi.
ATİKER KONYASPOR-EVKUR 

YENİ MALATYASPOR
Süper Lig’in bu sezon iki flaş ekibi 

Atiker Konyaspor ile Evkur Yeni Malat-
yaspor arasında 10 Şubat Pazar günü 
oynanacak karşılaşma haftanın önemli 
maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Kar-
şılaşma önce Atiker Konyaspor 32 puan-
la 6’ıncı, Evkur Yeni Malatyaspor ile 33 
puanla 4. sırada bulunuyor. Üst sıraları 
yakından ilgilendiren karşılaşma yarın 
Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda 
saat 13.30’da oynanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-ANTALYASPOR
Haftanın dikkati çeken bir diğer ma-

çında ikinci yarıya çok iyi başlayan Çay-
kur Rizespor, tam tersi bir performans 
gösteren Antalyaspor’u konuk edecek. 
Ligde ikinci yarıda çıktığı 3 maçı da ka-
zanarak düşme potasının üstüne çıkan 
Çaykur Rizespor, ikinci devrede sadece 
bir puan alabilen Antalyaspor’la kozları-
nı paylaşacak. Rize ekibi haftaya 21 pu-

anla 15’inci, Antalya ekibi ise 28 puanla 
9. sırada girdi.

GÖZTEPE-AYTEMİZ ALANYASPOR
Süper Lig’de küme düşme hattından 

uzaklaşmak isteyen iki takımın mücade-
lesinde Göztepe, Aytemiz Alanyaspor’u 
yarın konuk edecek. Küme düşme hattı-
nın 2 puan önünde 22 puanla 13. sırada 
yer alan İzmir ekibi, 25 puanla 10. sıra-
da bulunan Aytemiz Alanyaspor’u kritik 
maçta ağırlayacak.

KAPANIŞ İKİ ÖNEMLİ MAÇLA
Süper Lig’in 21. haftasının kapanış 

maçlarında MKE Ankaragücü, Kasım-
paşa’yı, Demir Grup Sivasspor ise Ak-
hisarspor’u konuk edecek. Küme düşme 
hattında 20 puanla 16. sırada bulunan 
MKE Ankaragücü, 6 haftalık yenilgi se-
risine son vermek adına kritik bir maça 
çıkacak. Ligin ikinci yarısına çok kötü bir 
başlangıç yaparak 3 maçını da kaybeden 
Kasımpaşa ise üst sıralardan kopmak 
istemiyor. Lacivert-beyazlılar 29 puanla 
7. sırada bulunuyor. Ligin ilk yarısında 

zirve hesabı yapan Kasımpaşa, bu maçı 
da kaybetmesi durumunda küme düşme 
hattıyla olan puan farkı oldukça aza-
lacak. Ligde 17 puanla son sırada yer 
alan Akhisarspor ise 28 puanla 8. sırada 
bulunan Demir Grup Sivasspor’a misafir 
olacak.

PROGRAM
Bugün: 16.00 Medipol Başakşe-

hir-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (3. 
İstanbul Başakşehir Fatih Terim), 16.00 
Çaykur Rizespor-Antalyaspor (Çaykur 
Didi), 19.00 Beşiktaş-Bursaspor (Voda-
fone Park)

Yarın: 13.30 Atiker Konyaspor-Ev-
kur Yeni Malatyaspor (Konya Büyükşe-
hir Belediye), 16.00 Göztepe-Aytemiz 
Alanyaspor (Bornova), 19.00 Galatasa-
ray-Trabzonspor (Türk Telekom)

11 Şubat Pazartesi: 20.00 MKE An-
karagücü-Kasımpaşa (Eryaman), 20.00 
Demir Grup Sivasspor-Akhisarspor 
(Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)  
n İHA
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