
AK Parti araçları ücretsiz giydiriyorSelçuklu’yla fikirler hayat buluyor
AK Parti Konya İl Başkanlığı, 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçimleri için seçim 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  31 
Mart Mahalli İdareler Seçimleri önce-
sinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, tarafından açıklanan çevreci 
seçim kampanyası AK Parti tarafından 
uygulanıyor. AK Parti Konya İl Başkanlı-
ğı da vatandaşların partilerini ve adayla-
rına desteklemek isteyen vatandaşların 
araçlarının arkasına ücretsiz bir şekilde 
giydirme yaparak yardımcı oluyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Selçuklu Belediyesi tarafından 4 yıl 
önce başlatılan ve her yıl sivil toplum 
kuruluşlarından gelen projeleri mad-
di anlamda desteklemek amacıyla 
gerçekleştirilen Proje Destek Progra-
mı’na yapılan başvurular sonuçlandı. 
145 projenin 43’ü destek almaya hak 
kazandı. Bu projelere 2 milyon TL 
destek verilecek. Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
desteklenecek projelerin ilçeye fayda 
kazandıracağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Helikopter düştü’
ihbarı asılsız çıktı

Konya’da bir kişinin helikopter düştüğü yönündeki 
ihbarı üzerine söz konusu bölgeye polis, jan-

darma, ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk 
edildi. Yapılan aramada herhangi bir bulguya 

rastlanılamazken, ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı. 
n SAYFA 6’DA

Furkan’ın katili
PKK sempatizanı!

Eğitim için gittiği Polonya’da bıçaklanarak 
öldürülen Furkan Kocaman’ın katil zanlısının 
kimliği tespit edildi. PKK sempatizanı olduğu 

öğrenilen katil, Polonya’da tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 

n SAYFA 6’DA

Sağlıkçılar bayramı
fidan dikerek kutladı

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 
Konya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 

organize edilen programla Beyhekim Sağlık 
Kampüsü’ne sağlık çalışanlarıyla birlikte fidan 
dikildi. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 

“Dikilen 3 bin 200 fidan, hayat için oksijen 
kaynağı olsun” dedi.  n SAYFA 7’DE

02 Sıfır Atık Projesi’ne 
10 pilot okul dahil oldu 07 11‘Bayram tadında 

karşılayamaz olduk’
Seydişehir, Gençlik 
Merkezi’ne kavuşuyor10 127 kazla başladı,

ihracatçı oldu!
Nöbetçi noterlik 
uygulaması başlıyor

TÜRK HARFLERİYLE YAZILDI
RECEP AYINDA KABUL OLDU

‘Doğru bildiğimiz yanlışlar var’

İstiklal Marşı 
Derneği Konya 
Şube Sekreteri 
Mustafa Deveci, 
İstiklal Marşı ile 
ilgili doğru bilinen 
yanlışların var 
olduğuna dikkat 
çekti. Mustafa 
Deveci, “İstiklal 
Marşı, 12 Mart 
1921 tarihinde 
kabul edilmiş bir 
marş değildir. Yine, 
İstiklal Marşı’nın 
Latin harfleriyle 
yazıldığı bilgisi de 
yanlıştır” dedi.

n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Sanayide başarı 
hikayeleri yazdık’

ASRİAD Konya’da 
buluşturacak

OSBÜK Başkanı Memiş Kütük-
cü, 80 şehirde üretim yapan 
organize sanayi bölgelerinin 
Türkiye’nin sanayileşmesinde 
çok önemli başarı hikayeleri 
yazdığını, OSB’lerde şu anda 
50 binin üzerindeki fabrikada 
bir milyon 800 bin kişiye istih-
dam sağlandığını vurguladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

ASRİAD Konya Şube Başkanı 
Mustafa Balta, ASRİAD olarak 
iş insanlarını bir araya getirmek 
ve güç birliği oluşturmak amacı 
ile 16 Mart Cumartesi günü 
‘Şimdi Ticaret Zamanı’ adlı 
etkinlikle Türkiye genelinde 
bulunan tüm şubeleri Konya’da 
buluşturacaklarını ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Selçuklu; sporun merkezi
Tesis yatırımlarının hızla arttığı Selçuklu 
Belediyesi’nin bölgedeki en önemli spor 

tesislerinden bir tanesi de Yazır Spor Salonu. 
Bayanlara spor yapma imkanı sağlayan tesislerde 

ayrıca hentbol, voleybol, basketbol gibi birçok 
branşta spor okulları öğrencileri rahatlıkla spor 

yapabiliyor. Tesislerden faydalanan üyeler, 
hizmetlerde çok memnun olduklarını, bu tür 

imkanların başka hiçbir şehirde olmadığını belirtti. 
n HABERİ SAYFA 15’TE

Ayağımıza sıktık! 
Atık kağıtları işleyerek ekonomiye yeniden kazandıran bir makineyi kendi girişimleriyle üreten İşadamı Durmuş 

Ergün, Türkiye’nin kağıtta dışa bağımlılığının temelinde tabiata verilen zararın yer aldığını söyledi
TABİATI BOZDUK, 
MUHTAÇ OLDUK

Son dönemde döviz kurlarının dalga-
lanmasına bağlı olarak kağıt fiyatlarının 
sürekli dalgalanması ve artış eğiliminde 
olması kağıdın kullanıldığı bütün sektör-
lere etki etti. Kağıdın hayatın her alanında 
var olduğuna dikkat çeken Kamsan Kağıt 
ve Ambalaj Sanayi Sahibi İşadamı Durmuş 
Ergün, “Biz, Türkiye’de tabiatı bozduk, 
başkalarına muhtaç olduk. Meselenin 
özünde bu var” dedi.

ALTYAPI VAR AMA 
DEĞERLENDİREMİYORUZ!

Türkiye’nin şu an kağıt sektöründe tama-
men dışarıya bağımlı olduğunu dile geti-
ren İşadamı Durmuş Ergün, “Biz nitelikli 
kağıdı da üretebilecek bir altyapıya sahi-
biz aslında. Ama öyle bir noktaya gelindi 
ki, özel sektörün önünü açıyoruz, kağıt ya-
pıyoruz dedikleri halde az önce dediğim 
gibi selülozu kağıt haline getirdiler. Bunu 
da satamıyoruz. Bize siz üretmeyin diyor-
lar” ifadelerini kullandı. n HABERİ SAYFA 2’DE Durmuş Ergün
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Özboyacı: Çevreye duyarlı seçim çalışması yapıyoruz
AK Parti Konya İl Başkanlığı, 31 

Mart Mahalli İdareler Seçimleri için 
seçim çalışmalarını aralıksız sürdü-
rüyor.  31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri öncesinde Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, tarafından 
açıklanan çevreci seçim kampanya-
sı AK Parti tarafından uygulanıyor. 
AK Parti Konya İl Başkanlığı da va-
tandaşların partilerini ve adaylarına 
desteklemek isteyen vatandaşların 
araçlarının arkasına ücretsiz bir 
şekilde giydirme yaparak yardımcı 
oluyor. 
‘CUMHURBAŞKANIMIZA BİRLİK VE 
BERABERLİĞİMİZİ GÖSTERELİM’

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimlerinin de çevreci bir kampanya 
yürüttüklerine dikkat çeken  AK 
Parti Konya İl Başkan Yardımcısı, 
Tanıtım Medya Başkanı Ahmet 
Fatih Özboyacı, “31 Mart seçim-
lerinde önceki seçimlerde olduğu 
gibi meydanları caddeleri bayrak-
larla donatmıyoruz. Seçim otobüs-
lerimizi son ses sokaklarda gezdir-
miyoruz. Çevreye duyarlı bir seçim 
kampanyası yürütüyoruz. Bu kap-

samda Cumhurbaşkanımız, Genel 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konya ziyaretleri ön-
cesinde birlik ve beraberliğimizi 
pekiştirmek ve herkese göstermek 
için araç arka cam kaplaması çalış-
mamız var. Miting günü güzel bir 
görüntü oluşturmayı amaçlıyoruz 
ve tüm vatandaşlarımızı saat 10.00 
ile 16.00 arası İl Seçim Koordinas-

yon Merkezimize ücretsiz araç arka 
cam kaplatmaya davet ediyoruz” 
diye konuştu. 

VATANDAŞLAR DESTEK VERMEK 
İÇİN ARAÇLARINI KAPLATIYORLAR 

Aracına ücretsiz arka cam 
giydirme gerçekleştiren Mehmet 
Kolçu da AK Partiye her zaman 
olduğu gibi 31 Martta da destek 
vereceklerini ifade ederek, “31 

Mart Seçimlerinde AK Partimize 
destek vermek amacıyla aracımı-
zın arka camına giydirme yaptık. 
AK Parti kurulduğu ilk günden be-
ridir destekliyoruz. 31 Mart seçim-
leri her seçim gibi önemli inşallah 
bizler vatandaşlık görevimiz olan 
oy kullanıp AK Partimizi destekle-
yeceğiz” ifadelerini kullandı. Hü-
daverdi Temiz isimli vatandaşta 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve AK Partiye kuruldukları 
ilk günden bu yana destek verdi-
ğini ifade ederek, “Partimizin ilk 
kurulduğu günden beridir des-
tekliyoruz. Destek vermek ama-
cıyla aracımızı kaplattık. İnşallah 
bu seçimlerde de partimiz yüksek 
bir oy oranıyla seçimlerden zaferle 
ayrılır. Her seçimde olduğu gibi bu 

seçimde de AK Partiye oy vererek 
destekleyeceğim. 31 Mart seçim-
leri ülkemize ve şehrimize hayırla-
ra vesile olsun. Konya her zaman 
AK Parti’nin yanındadır. İnşallah 
31 Mart seçimlerinde Konya yine 
AK Partiye güçlü destek verecek. 
Zafer Yine AK Partimizin olacak” 
şeklinde konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sıfır Atık Projesi’ne 
10 pilot okul dahil oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Ha-
nımefendi’nin öncülüğünde başla-
tılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 
Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk 
aşama olarak belediye hizmet bi-
nasında başlattığı uygulamanın 
kapsamını genişleterek, merkezde 
bulunan 10 pilot okulu da projeye 
dahil etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
“Sıfır Atık Projesi”nin kapsamını 
genişleterek, merkezde bulunan 
10 pilot okulu da projeye dahil 
etti. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan 
Hanımefendi’nin öncülüğünde 
başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsa-
mında; Karatay’da Cengiz Topel 
İlkokulu, Mehmet Bayır İmam Ha-
tip Ortaokulu, Karatay Konya Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi, Meram’da 
Mehmet Şükriye Sert İlkokulu, Za-
fer Ortaokulu, Şükrü Doruk İmam 
Hatip Lisesi, Selçuklu’da Saygı 
Anaokulu, Mustafa Karaciğan İlko-
kulu, Sancak Ortaokulu ile Şems-i 
Tebriz’i İmam Hatip Lisesi, atıkla-
rını kategorize ederek geri dönü-

şüme katkı sağlıyor. Proje kapsa-
mında okullara kağıt, plastik, cam, 
metal ve geri dönüşemeyen atık 
geri dönüşüm konteynırı, ekmek 
atık kutusu, bitkisel atık yağ bido-
nu ve atık pil kutuları yerleştirile-
rek, geçici depo alanları teşkil edil-
di. Konya Büyükşehir Belediyesi, 
pilot bölge okullarında “Eğiticilerin 
Eğitimi” programları gerçekleşti-
rerek Sıfır Atık Projesi’nin uygu-
lanması, tüketim alışkanlıklarının 
değiştirilmesi, geri dönüşümün 
önemi, çevre bilincinin öğrencilere 
aktarılması, amaçlar ve hedefler 
konularında öğretmenleri bilgilen-
dirdi. Söz konusu çalışmaların ve 
toplanan atık miktarlarının kayıt 
altında tutulması için Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından oluş-
turulan Sıfır Atık Bilgi Sistemi’ne 
kayıtları yapıldı, sistemin nasıl 
çalışacağı hakkında ilgililer bilgi-
lendirildi. Bu eğitimlerde katılım-
cılara Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılmış bez çanta, 
tohumlu doğa dostu kalem, ajanda 
ve broşür dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

Atık kağıtları işleyerek ekonomiye yeniden kazandıran bir makineyi kendi girişimleriyle üreten İşadamı 
Durmuş Ergün, Türkiye’nin kağıtta dışa bağımlılığının temelinde tabiata verilen zararın yer aldığını söyledi

‘Tabiatı bozduk,
muhtaç olduk!’

Son dönemde döviz kurlarının 
dalgalanmasına bağlı olarak kağıt 
fiyatlarının sürekli dalgalanması 
ve artış eğiliminde olması kağıdın 
kullanıldığı bütün sektörlere etki 
etti. Kağıdın hayatın her alanında 
var olduğuna dikkat çeken Kamsan 
Kağıt ve Ambalaj Sanayi Sahibi İşa-
damı Durmuş Ergün, Türkiye’nin 
kağıdın hammaddesi olan selülozu 
kendisinin üretebilecek kapasitede 
olduğunu söyledi. Türkiye genelin-
de kurulan kağıt fabrikaların yerli 
kağıt üretimi yapılması planlanarak 
kurulduğunu dile getiren Durmuş 
Ergün, “Biz, Türkiye’de tabiatı boz-
duk, başkalarına muhtaç olduk. Me-
selenin özünde bu var” dedi. 

ATIK KAĞITLARI EKONOMİYE 
YENİDEN KAZANDIRIYOR

Başta İzmit SEKA Kağıt Fabrika-
ları olmak üzere devlet eliyle kurulan 
birçok kağıt fabrikasında uzun yıllar 
çalıştıktan sonra 1988 yılında kendi 
işletmesini kurduğunu dile getiren 
İşadamı Durmuş Ergün, atık kağıtla-
rı yeniden ekonomiye kazandırıyor. 
“Sizin için atık olan bir kağıt, başka 
birisi için hammadde olarak kullanı-
labilir” diyen Durmuş Ergün, “Ha-
yatımızın her alanında var olan ve 
ihtiyacın hiç bitmeyeceği kağıdı işle-
yerek yeniden kullanmak bu süreçte 
ergonomiklik ve verimlilik açısından 
önemli bir madde olarak karşımıza 
çıkıyor. Atık kağıtları değerlendirme 
yönünde bir eksikliğimiz olduğunu 
gördüm. Matbaaların artık kağıt-
ları, basılmış eski gazeteler, karton 
kağıtlar ve benzeri kağıt ürünlerini 
yeniden ekonomiye kazandırabilme 
fikrinden hareketle tamamı kendi-
mize ait olan bir makine icat ettik. 
Bu makine yardımıyla kullanılmış 
olan kağıtları toplayıp yeniden ma-
mul hale getiriyoruz. Meyve ve 
sebze kasalarının kenarlarında kul-
lanılmasını sağlıyoruz. Konya, kiraz, 
elma ve benzeri meyve üretiminde 
önemli bir merkez. Yine bir fabrika-
nın artık kraft kağıtlarını işleyerek 
yeniden kullanılır hale getiriyoruz. 
Marketlerin içindeki malzemeyi bo-
şalttıktan sonra attıkları kağıtları bu 
makineden geçirerek elastiki, yu-
muşak bir hale getiriyoruz. Meyve 
ve sebzelerin kasalarının altına ve 
üstüne seriliyor. Bu da hem meyve 
ve sebzenin nakliye ve depolanması 
esnasında zarar görmesini engelli-
yor. Diğer yandan doğaya da saygılı 
olmamız gerekiyor. Bu gerçeği her 
ne kadar insanoğlu göz ardı ediyor 
olsa da, doğanın bize vermiş olduğu 
nimetleri iyi değerlendirmemiz ve 
israf etmememiz gerekiyor. Bu yatı-
rımı yaparken ve kağıdı yeniden kul-
lanılabilir hale getirmeye çalışırken 
işin bu yönünü de düşündük. Kağıdı 
yeniden kullanarak doğaya olan say-
gımızı da ortaya koymak istedik. Ye-
niden mamul hale getirilen kağıdın 

kullanılması demek belki yüzlerce 
ve belki binlerce ağacın kesilmeme-
si demektir” ifadelerini kullandı.

KAĞIDIN HAMMADDESİ 
KONYA OVASI’NDA!

Kağıdın hammaddesinin odun 
ve lifli her türlü tarım ürünü oldu-
ğuna dikkat çeken Durmuş Ergün, 
“Sap, saman ve kamıştan da kağıt 
üretilebilmektedir. Türkiye’de kağıt 
1934 yılında rahmetli Mehmet Ali 
Kağıtçı adında bir büyüğümüzün 
emekleriyle kurulmuş ve kağıt üre-
timi başlamıştır. Türkiye’nin tüm 
kağıt üretimi sadece SEKA Kağıt 
Fabrikaları’nda üretilmeye başla-
dı. SEKA’nın yakın zamana kadar 
9 tane fabrikası var. Fabrikalarda 
bulunan her bir makine kendi için-
de bir fabrikadır. İzmir’in ardından 
Taşucu, Dalaman, Çaycuma, Kasta-
monu, Giresun, Afyon Çay’da kağıt 
fabrikaları kuruldu. Bu fabrikalar 
kraft, kağıt ve selüloz üretirdi. Afyon 
Çay’da 1976 yılında kurulan fabrika, 
Konya Ovası’ndaki sap ve samanın 
toplanıp işlendiği, selüloz, ve kağıt 
haline getirildiği bir tesisti. 1990’lı 
yıllara gelince yapılan bazı hesap-

lar neticesinde bu fabrikaların zarar 
ettiği söylendi ve özelleştirildi. Ama 
bu makineler odundan, saptan, sa-
mandan kağıt yapmaz, hurdadan 
kağıt yapar. Karton yapamaz” dedi.

ALTYAPI VAR AMA 
DEĞERLENDİREMİYORUZ!

Türkiye’nin şu an kağıt sektö-
ründe tamamen dışarıya bağım-

lı olduğunu dile getiren İşadamı 
Durmuş Ergün, “Selüloz dediğimiz, 
odundan elde edilen ve kağıdın ka-
bası diyebileceğimiz hammadde, 
Türkiye’deki fabrikalarda kağıt hali-
ne getiriliyor. Bunun bize bir men-
faati yok. Selülozu dışarıdan getirip 
kağıt getirmek yerine kağıdı direkt 
ithal etmek daha mantıklı. Bizim 
kağıt üretebilecek bir altyapımız var. 
Biz nitelikli kağıdı da üretebilecek 
bir altyapıya sahibiz aslında. Ama 
öyle bir noktaya gelindi ki, özel sek-
törün önünü açıyoruz, kağıt yapıyo-
ruz dedikleri halde az önce dediğim 
gibi selülozu kağıt haline getirdiler. 
Bunu da satamıyoruz. Bize maliyeti 
bin dolarsa, karşı taraftan 800 dola-
ra bize hazır halini veriyorlar. Bize 
de diyorlar ki biz daha düşük mali-
yetlere üretip size temin ederiz, siz 
üretmeyin diyorlar” diye konuştu. 

‘İNSANOĞLU KAĞIDA 
HEP MUHTAÇ OLACAK’

Allah’ın tabiatı insanoğlunun 
hizmetine sunduğunu ancak tabia-
tın dengesini de yine insanoğlunun 
bozduğunu söyleyen Durmuş Er-
gün, “Tabiatı bozduk, muhtaç olduk. 
Şimdi de neden bu duruma geldiği-
mizi sorgulayıp birbirimizi suçlar ol-
duk. Şimdi dijitalleşme sürecindeyiz. 
Dijital sistemin etkisi oldu ama am-
balaj sektöründe kullanılan kağıdı 
etkilemedi. Ambalaj sektöründe ka-
ğıt yerini korumak zorunda. Çimen-
toyu dijitalleştiremezsiniz, bir şekil-
de muhafaza etmek gerekir. Belki 
dijital çağla birlikte kağıdın kullanım 
alanı azalmış olabilir. Ama neticede 
kağıda olan ihtiyaç insanoğlu var 
olduğu sürece devam edecektir. Bir 
de dijital platformlardakiler kaybola-
bilir ama kağıda basılmış olan bir şey 
asla kaybolmaz. Bas ve arşive koy, o 
her zaman var olacaktır” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY

Müze haline getirilen SEKA İzmit Kağıt Fabrikası’nın eski günlerinden bir fotoğraf.

SEKA’nın kurduğu fabrikalarda uzun yıllar yöneticilik yaptıktan sonra kendi kağıt fabrikasını  
kuran İşadamı Durmuş Ergün, işlenmiş kağıtları yeniden ekonomiye kazandırıyor.

İşadamı Durmuş Ergün

Ahmet Fatih Özboyacı
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‘Kaosçulara karşı ülkemizin geleceğini destekleyelim’
AK Parti Konya Milletvekili Ta-

hir Akyürek, Çumra ve Güneysınır 
ilçelerinde esnafları ve vatandaşla-
rı ziyaret ederek, Cumhur İttifakı 
adaylarına destek istedi. Akyürek, 
“Oylarımızı Türkiye’nin gelece-
ği için kullanalım. Kaos beklentisi 
içinde olanların beklentisini boşa 
çıkaralım” dedi.

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaş-
tırma ve Turizm Komisyonu Başka-
nı, AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, Çumra ve Güneysınır 
ilçelerini ziyaret etti. 

AK Parti Konya İl Seçim Koor-
dinasyon Merkezi’nin 31 Mart Ye-
rel Seçimleri öncesi organize ettiği 
ilçe ziyaretlerinde Akyürek’e, AK 
Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri, AK 
Parti ve MHP ilçe başkanları eşlik 
etti. 

AKYÜREK, CUMHUR İTTİFAKI 
ADAYLARINA DESTEK İSTEDİ
31 Mart yerel seçimlerinde 

Cumhur İttifakı’nın Çumra Adayı 
Halit Oflaz ve Güneysınır Ada-
yı Ahmet Demir’e destek isteyen 

Akyürek, “Oylarımızı Türkiye’nin 
geleceği için kullanalım. Kaos iste-
yenlerin, Türkiye’nin tökezlemesini 
isteyenlerin oyunlarına gelmeye-
lim” dedi.

Akyürek, “Biz Konya’da göre-

vimizi Uğur İbrahim Altay karde-
şimize devrettik. Çumra Belediye 
Başkanımız Mehmet Oğuz, Halit 
Oflaz’a, Güneysınır Belediye Başka-
nımız İsmail Özcan Bey de Ahmet 
Demir kardeşimize devredecek. 

Onlar, bizlerden aldıkları hizmet 
bayrağını daha yukarıya taşımaya 
gayret gösterecekler” diye konuştu.

BAŞKANLARDAN 
ADAYLARA DESTEK

Çumra Belediye Başkanı Meh-

met Oğuz da Tahir Akyürek’in 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
döneminde Çumra’nın çok büyük 
hizmetler aldığını belirterek, “Biz 
yeni adayımızın rakibi değil; bu 
ekibin bir parçasıyız ve ‘hayırda ya-
rışınız’ düsturunu şiar edinmiş bir 
anlayışla yolumuza devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı. Güneysınır 
Belediye Başkanı İsmail Özcan da 
Güneysınır’a bugüne kadar verdiği 
tüm desteklerden dolayı Tahir Ak-
yürek’e teşekkür ederek, 31 Mart 
yerel seçimlerinde görevi devrede-
ceği Ahmet Demir’e sonuna kadar 
destek vereceklerini bildirdi. Çum-
ra’da çarşı esnafını ziyaret eden Ak-
yürek, Güneysınır ilçesi Gülağaç, 
Güneybağ ve Karasınır mahallele-
rinde de vatandaşlarla buluştu
n HABER MERKEZİ

Angı: Doktorların hakkı
hiçbir zaman ödenmez

Başkan Altay: Konya, 
huzurun başşehri olacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Uğur İbrahim Altay ile Meram 
Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş, Tarihi Bedesten’de esnaf-
ları ziyaret ederek vatandaşlarla 
buluştu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Ada-
yı Uğur İbrahim Altay ve Meram 
Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş, Bedesten ve çevresindeki 
esnafları ziyaret etti. Konya Büyük-
şehir Belediyesi tarafından restore 
edildikten sonra yeniden şehrin çe-
kim merkezlerinden biri haline ge-
len Tarihi Bedesten’de işyerlerini 
tek tek ziyaret eden Başkan Altay 

ve Kavuş’a AK Parti Meram İlçe 
Başkanı Mustafa Dolular eşlik etti. 
Esnafların yoğun ilgisiyle karşıla-
şan Başkan Altay ve Kavuş, alışve-
rişe gelen vatandaşlarla da sohbet 
ederek 31 Mart yerel seçimleri için 
Cumhur İttifakı’na destek istedi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ortak 
akıl ile yönetim anlayışıyla hareket 
ederek yeni dönemde Konya’yı 
huzurun ve mutluluğun başşehri 
yapmak için çalışacaklarını söyledi. 

Meram Belediye Başkan Adayı 
Mustafa Kavuş da Meram’ın ge-
leceğine sahip çıkarak millete hiz-
met yolunda gece gündüz deme-
den çalışmaya devam edeceklerini 
ifade etti.
n İHA

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, 14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla bir kutlama mesajı ya-
yınladı. AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, sağlık çalışanlarının 
14 Mart Tıp Bayramını kutladı. 
Başkan Angı, doktorların ve sağlık 
çalışanlarının gecesini gündüzüne 
katıp insan sağlığı görevi yaptığını 
hatırlatarak, “İnsanların sağlığı için 
çalışan, emek veren ve bu fedakâr-
lığı bir ömür boyunca devam etti-
ren doktorlarımızın ve tüm sağlık 
çalışanlarımızın hakkını hiçbir za-
man ödeyemeyiz. Doktorlarımız 
ve diğer sağlık personellerimiz, 
çoğu zaman kendi hayatlarından 
bile ödün vererek çalışmaktadır-
lar. Sağlık çalışanlarımız, insanları 
sağlığına kavuşturmak için büyük 
bir çaba sarf ediyorlar. Vatandaş-

larımızın da bunu dikkate alıp, bu 
kutsal görevi bir ömür boyu devam 
ettiren doktorlarımıza ve sağlık ça-
lışanlarımıza karşı daha anlayışlı 
olmaları, empati kurarak onları da 
anlamaları gerekir” dedi.

AK Parti iktidarlarının sağlık 
sektörüne özellikle önem verdiği-
nin altını çizen Angı, “Bu alanda 
çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı 
sürdürmeye de devam edeceğiz. 
Çünkü sağlık alanında yaptığımız, 
yapacağımız işler, gelişmişlik dü-
zeyimizi de daha net ortaya koya-
caktır. Bu duygu ve düşüncelerle 
tüm doktorlarımızın ve sağlık per-
sonellerimizin Tıp Bayramı’nı bir 
kez daha canı gönülden kutluyor, 
çalışmalarında başarılar diliyorum” 
diye konuştu.
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Selçuklu Belediyesi’nin 2019 yılı için uyguladığı Proje Destek Programına toplamda 145 projeyle başvuru 
yapıldı. Projelerden 43 tanesi destek almaya hak kazandı. Bu projelere 2 milyon TL destek verilecek

Selçuklu, 43 projeye 
2 milyon TL verecek

Selçuklu Belediyesi tarafından 
4 yıl önce başlatılan ve her yıl sivil 
toplum kuruluşlarından gelen pro-
jeleri maddi anlamda desteklemek 
amacıyla gerçekleştirilen Proje Des-
tek Programı’na yapılan başvurular 
sonuçlandı. Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti 
Genel Başkanı ve Konya Milletve-
kili Leyla Şahin Usta’nın da katıldığı 
programla Proje Destek Programı 
başvurularının sonuçlarını açıkladı. 
Toplantıya sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri de katıldı. 

145 PROJEDEN 43’Ü DESTEK ALDI
Selçuklu’nun 50 ilden daha bü-

yük bir ilçe olduğuna dikkat çeken 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, böylesi büyük bir il-
çenin hizmet noktasında büyük ihti-
yaçlarının olduğuna dikkat çekerek, 
bu ihtiyaçları aralarında STK’lar ve 
üniversitelerin de bulunduğu tüm 
paydaşlarla birlikte gidermeye ça-
lıştıklarını söyledi. Bu amaçla bu yıl 
4.’sü düzenlenen Proje Destek Prog-
ramı kapsamında Selçuklu’ya ilişkin 
bir projesi olanların projesine destek 
vermek için çağrıda bulunduklarını 
dile getiren Ahmet Pekyatırmacı, 
“Takdir edersiniz ki bütün projeleri 
desteklememiz mümkün değil. Ge-
len projeler içerisinden belli kriterler 
çerçevesinde eleme yapmamız ge-
rekiyor. Bu sene bağımsız 9 kişilik 
bir ekip kurduk. Projeleri toplumsal 
yönden, sosyal ve kültürel yönden, 

eğitim yönünden değerlendirdi bu 
ekip. Tamamen objektif neticeler 
elde edildi. Bu faydaların nasıl sür-
dürülebileceği konusunda da bir pu-
anlama ortaya koyuldu. Belli bir pu-
anı aşan projeler Selçuklu Belediye 
Meclisi’ne havale edildi. Tek tek de-
ğerlendirildi. Belli bazı projeler üze-
rinde revizyonlar yaparak kabul etti. 
Bu şekilde 2019 yılında 43 projeye 
destek vereceğiz. Toplamda 145 
proje müracaatı gerçekleşti. Bu mü-
racaatlar içinde olumlu sonuçlan-
dırdığımız projelerde eğitim, sosyal 
uyum, yenilikçilik, sosyal sorumlu-
luk, kültür sanat ve turizm alanında, 
girişimcilik, sağlıklı yaşam ve spor, 
toplumsal fayda, medya, gönüllülük 
alanlarında projeler destek verilme-
ye layık görüldü. Yaklaşık 2 milyon 
TL’lik bir bütçe bu projeler için ayrıl-

dı. Ben proje için belediyemize mü-
racaat eden bütün kurum, kuruluş, 
dernek ve vakıf temsilcilerine ve 
bireysel olarak müracaatta bulunan 
vatandaşlarımızın hepsine teşekkür 
ediyorum. Burada değerlendirmeler 
neticesinde belediyemiz tarafından 
desteklenmeye layık görülen proje-
lerin de hayırlı olmasını diliyorum. 
Bu projeler uygulandığı zaman in-
şallah ilçemizde faydalı işler ortaya 
çıkacak” ifadelerini kullandı. 

USTA: BU PROGRAM GÖNÜL 
BELEDİYECİLİĞİNİN BİR ÖRNEĞİ
Güzel ve anlamlı bir imza tö-

renini gerçekleştirmek üzere bi-
raraya geldiklerini dile getiren AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta 
da, “STK’lara toplumsal konularda 
destek hususunda önemli bir büt-

çe ayrılmış durumda. Bakanlıkları-
mızın farklı destek programları var. 
Bunların hepsini üst üste topladığı-
mız zaman pek çok projeye Türkiye 
genelinde ciddi destekler veriliyor. 
Belediyeler bazında ise bu tip proje-
lere destek veren çok az belediyemiz 
var. Bunlardan bir tanesi de Selçuk-
lu Belediyesi. Başvuru sayısının çok 
olması insanların üretken olduğunu 
gösteriyor, bir çabanın ortaya ko-
nulduğunu gösteriyor. STK’ların, 
kamu kurum ve kuruluşlarının iş 
birliği içinde oldukları zaman ne 
kadar güzel işlerin ortaya çıkabile-
ceğini gösteriyor bu tür faaliyetler. 
İnşallah destek alan bütün projeler 
hedeflenen yere ulaşır. Bu projeleri 
yapmak kadar sürdürülebilir kılmak 
da önemlidir. Sürdürülebilir projeler 
topluma daha büyük katkılar sağlar. 
İnşallah 43 projemizde planladıkla-
rı ve hedefledikleri noktaya ulaşır” 
dedi. Usta ayrıca, “Önümüzdeki se-
çimle birlikte inşallah Başkanımız 
yeniden Başkan seçilir ve görevine 
başlar. Bu dönemde bizim kendisin-
den beklediğimiz gönül belediyecili-
ğidir. Bugün bu birlikteliğimiz gönül 
belediyeciliğine önemli bir örnektir. 
Kimseyi ötekileştirmeksizin, bu ülke 
için bir şeyler yapabilecek olan her-
kese kapılarımızı açmamız gerekir. 
Bu noktada STK’larla birlikte yapılan 
projelere destek ve değer verilmeli-
dir” diyerek sözlerini tamamladı. 
n NAZİFE ARSLAN

Selçuklu Belediyesi 2019 Yılı Proje Destek Programı’nda destek almaya hak kazanan projelerin protokolü düzenlenen törenle gerçekleştirildi. 

Ahmet Pekyatırmacı Leyla Şahin Usta
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KONESOB’dan Cemiyet’e nezaket ziyareti
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak, Kon-
ya Bakkallar, Bayiler ve Kuruye-
mişçiler Odası Başkanı Feridun 
Göner ile birlikte Konya Gazete-
ciler Cemiyeti’ni ziyaret etti. Zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
Konya esnafının Konya ekonomi-
sinde özellikle hizmet sektöründe 
önemli bir paya sahip olduğunu 
ifade ederek, “Ekonomide yaşa-
nan sıkıntılı sürecin esnafımızı da 
etkilediğini biliyoruz. Tabi önü-
müzde bir seçim süreci var. Bu 
süreçte sorunlara daha çok eği-
liyor yöneticilerimiz. Zorlu süreci 
tüm zorluklarına rağmen başarılı 
bir şekilde atlatan esnafımızın 
bundan sonraki süreçte verilecek 

olan teşviklerle rahat bir nefes 
alacağına inanıyoruz. Biz de ce-
miyet olarak üzerimize düşen ne 

varsa yapmaya hazırız” dedi. 
KONESOB’un kendisine bağlı 

bulunan 84 odası ve 55 bin ci-

varındaki esnafı ile Konya için 
önemli bir değer olduğunu be-
lirten KONESOB Başkanı Muhar-

rem Karabacak da, “Ekonomik 
anlamda da Konyamıza katma 
değer sağlayan bir kurumun tem-
silcisiyiz. Biz özellikle istihdam 
seferberliğine dönük devletimizin 
teşviklerini önemsedik ve üye-
lerimize gerekli bilgilendirmele-
ri yaptık. Bununla birlikte daha 
önce Minibüsçüler Odası’nda 
yapmış olduğumuz girişimcilik 
kursu çalışmalarını KONESOB 
bünyesine taşıdık. Bu yılsonuna 
kadar 900 yeni müracaat aldık. 
Eğitimlerimiz devam ediyor. Bu 
kurslarda başarılı olanlar hibe 
desteği almaya da hak kazanıyor. 
Genel olarak askerlik görevini 
yeni yapmış gençler ve ekonomi-
ye dahil olmak isteyen kadınlar 
daha çok başvuru yapıyor. Vergi 
anlamındaki muafiyetlerden de 
yararlanılabiliyor bu kapsamda. 

Bundan sonrası için de biz gerek 
sahada, gerekse ilgili mercilerde 
esnaf ve sanatkarlarımızın hak 
ve menfaatlerini korumak için 
elimizden geleni yapmaya devam 
edeceğiz. 55 bin esnaf ve sanat-
karımız inşallah dün olduğu gibi 
bugün de Konya’nın önemli bir 
ekonomik değeri olarak varlığını 
sürdürecektir. Ekonomideki dar-
boğaz esnafımızı da etkiledi ama 
esnafımız kepengini kapatmamak 
için üzerine düşeni ziyadesiyle 
yaptı. İnşallah bundan sonraki 
süreç devletimizin de desteğiyle 
daha iyi ve güzel olacaktır. Des-
teklerinden ötürü Konya Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı Sefa Öz-
demir ve yönetimi nezdinde tüm 
Konya basınına teşekkürlerimizi 
sunuyoruz”  ifadelerini kullandı.
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Şırnak İli Beytüşşebap İlçesinde 
08.07.2001 tarihinde şehit olan J. 
Er İsmail Kıvrak, ailesi tarafından 
düzenlenen hatim programı ile bir 
kez daha rahmet ve dua ile anıldı. 
08.07.2001 tarihinde Şırnak İli Bey-
tüşşebap İlçesinde terör örgütleri ile 
girdikleri çatışmada şehit olan İsmail 

Kıvrak için Konya Şehit Aileleri Der-
neği ve ailesi tarafından hatim prog-
ramı düzenlendi. Dernek tarafından 
her pazartesi günü geleneksel olarak 
düzenlenen hatim programına şehi-
din babası Mehmet annesi Rukiye 
Kıvrak ve ailesinin yanı sıra Karatay 
Kaymakamı A. Selim Parlar, Meram 

Kaymakamı Resul Çelik, Konya Şe-
hit Aileleri Dernek Başkanı Recep 
Pekdemir, şehit aileleri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

Şehidin babası Mehmet ve An-
nesi Rukiye Kıvrak, kendilerini yal-
nız bırakmayan dostlarına teşekkür 
ederken, “Yıllar geçse de evladımı-

zın acısı ilk günkü gibi sıcaklığını 
koruyor. Rabbim kimseye evlat acısı 
vermesin. Bu vatan uğruna canla-
rına siper eden evlatlarımıza da bir 
kez daha rahmet diliyoruz” dedi. 
Hatim duasının ardından misafirlere 
öğle yemeği ikram edildi.
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Uyar: Konya’yı aslına 
yakışır şekle getireceğiz’

‘Hakkını vererek çalışırsak, 
tüm sorunları çözeriz’

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar, “Artık bu 
müsrifliğe dur deme zamanı geldi. 
Gerçek proje halkın öncelikle ihti-
yacı olan projelerdir” dedi.

Saadet Partisi Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkan Adayı Av. Ha-
san Hüseyin Uyar Hadim ve Taş-
kent ilçelerini ziyaret ederek seçim 
çalışmalarını sürdürdü. Vatan-
daşların sorunların dinleyen Uyar, 
“Kendisi yüksek olan ruhu olma-
yan binalar oldu. Maalesef şehri-
miz insanlara değil araçlara göre 
planlandı. Yardımları yaparken 
kameralarla gitmeyeceğiz. Hiçbir 
ihtiyaç sahibini rencide etmeyece-
ğiz. Yatay mimariyi özendirip sağ-
lıklı şehirler planlıyoruz. Konya’yı 

betonla değil, yeşile tekrardan 
canlandıracağız. İşsizliğin azalma-
sı için gerekli hamleleri yaparken 
diğer yandan turizmde çeşitliliği 
arttırmayı planlıyoruz. Kadınlara 
emeklilere gençlere çocuklara yaş-
lılara engellilere huzurlu ve mutlu 
yaşayabilecekleri Konya’yı planla-
mak istiyoruz. Tarımı destekleye-
ceğiz, üretici ve alıcıyı buluştura-
cağız. Planı programı olmayan ölü 
doğmuş onlarca proje var. Yapılan 
iyi şeyleri yıkmaya gelmediğimiz 
gibi hatalı bulduğumuz projeleri 
ıslah ederek millete kazandıraca-
ğız. Artık bu müsrifliğe dur deme 
zamanı geldi. Gerçek proje halkın 
öncelikle ihtiyacı olan projelerdir” 
Dedi.
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar çalışmalarına 
Konya’nın Ilgın ilçesinde devam 
etti. Uyar’a Saadet Partisi Ilgın 
Belediye Başkan Adayı Lütfi Çelik 
ve çok sayıda Parti Mensubu eşlik 
etti. Takım çalışmasının önemine 
değinen Uyar, “Liyakatli insanlarla 
çalışmak lazım, siyasi Saiklerden 
uzak durmak lazım. ‘O benim ada-
mım, bu amcamın oğlu’ dememek 
lazım. Gerçekten, konusunda bi-
rikimli, liyakat sahibi, işini iyi ya-
pan, aldığı maaşın hakkını veren 
bir kadroyla çalışmak lazım. Bunu 

gerçekleştireceğiz. Bundan kimse-
nin endişesi olmasın” diye konuş-
tu. Konya’da en önemli sorunların 
başında işsizlik ve yoksulluğun gel-
diğine dikkat çeken Uyar, “Bütün 
kötülüklerin anası yoksulluktur. 
Toplumu kalkındırırsak, Konya’nın 
refah düzeyini yükseltirsek, insan-
lar sabah kalktıklarında gidecekleri 
bir işi olursa, evine ekmek götüre-
bilirse, sıcak bir yuvası olursa her 
şeyi çözeriz. Kültür de olur, sanat 
da olur, temiz bir çevre de olur. 
İnsanlar birbirlerine daha saygılı 
davranır, suç orunları düşer” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

OSBÜK Başkanı Kütükcü, 80 şehirde üretim yapan organize sanayi bölgelerinin Türkiye’nin sanayileşmesinde başarı 
hikayeleri yazdığını, OSB’lerde 50 binin üzerindeki fabrikada bir milyon 800 bin kişiye istihdam sağlandığını vurguladı

‘Sanayileşmede başarı
hikayeleri yazdık’

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Şubat ayında 
yürürlüğe giren OSB Uygulama 
Yönetmeliği ile ilgili Ankara’da bir 
bilgilendirme toplantısı düzenledi. 
Toplantıya organize sanayi bölge-
lerinin bölge müdürleri ve yönetici-
leri yoğun ilgi gösterdi. Toplantının 
açılışında konuşan OSBÜK Başkanı 
Memiş Kütükcü, 80 şehirde üretim 
yapan organize sanayi bölgelerinin 
Türkiye’nin sanayileşmesinde çok 
önemli başarı hikayeleri yazdığını, 
OSB’lerde şu anda 50 binin üzerin-
deki fabrikada bir milyon 800 bin 
kişiye istihdam sağlandığını vurgu-
ladı.

Türkiye’nin bir sanayi ülkesi ol-
masında OSB’lerin çok büyük katkısı 
olduğunu vurgulayan Kütükcü, OS-
BÜK olarak bu başarıların artması 
için çok yoğun bir çalışma dönemi 
içerisinde olduklarının altını çizdi. 
Kütükcü, “Ülkemizin dört bir yanın-
da yatırımcılara ev sahipliği yapan 
OSB’lerimizin pek çoğu, artık birer 
belediye gibi hizmet veriyor. Böl-
genin elektrik, yol, su gibi alt yapı 
hizmetlerini OSB’lerimiz kendileri 
sağlıyor. İtfaiye teşkilatlarımız, sağ-
lık birimlerimiz, teknoloji geliştirme 

bölgelerimiz, meslek liselerimiz ve 
daha nice hizmetlerimizle aslında 
tam bir şehir görünümündeyiz. Tek 
Durak Ofis hizmetleriyle yatırımcıla-
rın önünü açıyoruz. Bu hizmetlerin 
hepsinde emeği geçen tüm bölge 
müdürlerime, OSB başkanlarıma 
teşekkür ediyorum. İnşallah bundan 
sonra verdiğimiz bu hizmetler ve 
hizmetlerin niteliği daha da artacak” 
şeklinde konuştu.

OSB’LERDEKİ PARSELLER 
TEK TIKLA GÖRÜLEBİLECEK

Organize sanayi bölgelerinin şu 
andaki ortalama doluluk oranının 
yüzde 74 olduğunu, OSBÜK olarak 
bu oranı artırmayı hedeflediklerini 
ifade eden Kütükcü, yeni OSB yö-
netmeliği ile birlikte artık yatırımcı-
ların tüm OSB’lerdeki boş ve dolu 
sanayi parsellerini OSB’lerin web si-
telerinden tek tıkla görebileceklerini 

anlatarak, “Böylece her metrekaresi 
altın madeni değerinde olan OSB 
parsellerimizi maksimum oranda 
üretime kazandırmış olacağız” dedi.

OSB BÖLGE MÜDÜRLERİNE 
LİDERLİK EĞİTİMİ

Kütükcü, konuşmasında orga-
nize sanayi bölgelerine yeni vizyon 
katmak için yaptıkları çalışmalardan 
da bahsederek, OSB bölge müdürle-
rine yönelik TÜBİTAK Türkiye Sa-
nayi Sevk ve İdare Enstitüsü ile bir 
protokol imzaladıklarını, bu protokol 
kapsamında OSB bölge müdürleri-
nin ‘Yöneticiden Liderliğe Eğitim-
leri’ alacaklarını aktardı. Kütükcü, 
OSBÜK’ün eğitim faaliyetlerine 
aralıksız devam edeceğinin de altını 
çizerek, sözlerine şu şekilde devam 
etti: “OSBÜK OSB Akademisi artık 
çok daha aktif çalışacak. OSB’leri-
mizin kurumsal kapasitelerini geliş-
tirecek ve özellikle uygulama birlik-
teliğini sağlayacak pek çok eğitime 
hep birlikte imza atacağız. Bu eğitim 
faaliyetlerimizle daha fazla bir ara-
ya gelerek, birbirimizle bilgi ve tec-
rübelerimizi daha fazla paylaşarak 
uygulama birlikteliğini de sağlamış 
olacağız.”
n HABER MERKEZİ

Şehit İsmail Kıvrak unutulmadı
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ASRİAD Konya Şube Başkanlığı iş insanlarını güç birliği oluşturmak amacıyla 16 Mart Cumarte-
si günü ‘Şimdi Ticaret Zamanı’ adlı etkinlikle Türkiye genelindeki şubeleri Konya’da buluşturacak

Amaç kalkındırmak

Türkiye’nin 2023 vizyonuna ni-
telikli katkı sağlamak amacıyla, iş 
insanlarını  bir araya getirmek, güç 
birliği oluşturmak, işletmelere ve 
ülke ekonomisinin tüm paydaşları-
na rekabetçi üstünlük yönünde reh-
berlik yapma idealiyle hareket eden 
ASRİAD  bu doğrultuda çalışmaları-
nı sürdürüyor. ASRİAD Konya Şube 
Başkanlığı da iş insanlarını bir araya 
getirmek, güç birliği oluşturmak, 
amacı ile 16 Mart Cumartesi günü 
‘Şimdi Ticaret Zamanı’ adlı etkinlik 
ile Türkiye genelinde bulunan şube-
leri Konya’da buluşturacak. 

Düzenlenecek toplantı hakkında 
bilgi veren ASRIAD Konya Şube Baş-
kanı Mustafa Balta, “ASRIAD Konya 
Şubesi olarak 16 Nisan Cumartesi 
günü saat 13:30 Novotel’de Türkiye 
çapında bulunan şubelerimizi Kon-
ya’ya davet ettik.  Cumartesi günü 
Konya’da 24 şubemizin yöneticile-
rini ve üyelerini ağırlayacağız. Farklı 
sektörlerdeki işadamlarımız Konyalı 

işadamlarımız ile buluşturacağız. 
Ekonominin durgun ve durağan geç-
tiği bu dönemde gerçekleştirdiğimiz 
proje ile başta Konya ekonomisi baş-
ta olmak üzere  Türkiye ekonomisi-
ne katkı sağlayacaktır. Önce Nitelik 
sloganıyla, bu ülkeye gönül vermiş iş 
insanları olarak hep birlikte ülke eko-
nomisine katkı sağlayacak birlikteliği 
sağlamalı, geliştirmeli ve sürdür-
meliyiz. Biz işimizi doğru yaptıkça, 
doğru yapılan işlerimizi paylaştıkça, 
paylaşılan işlerimize sahip çıktıkça 
işte o zaman markalaşacak ve mar-
kalarımız ile ülkemizi en iyi şekilde 
temsil edeceğiz. Cumartesi güne 
gerçekleştireceğimiz programımıza 
tüm Konyalı hemşerilerimizi ve işa-
damlarımızı davet ediyoruz.  Bizler 
Konya Şubesi olarak Anadolu faaliyet 
gösteren işadamları olarak güçlü bir 
birlik mesajı vereceğiz. ASRİAD ola-
rak amacımız Konya’yı ve Türkiye’yi 
kalkındırmak” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tarihimizin en 
hüzünlü zaferidir 
Çanakkale. Yok-
luklar içindeki bir 
milletin çağın en 
güçlü devlet ve si-
lahlarına topyekün 
direnişinin gerçek 
bir destanıdır. Bu 
destanın her satı-
rında insanlık onu-
ru vardır. Bu onur, düşmana 
sadece silahlı mücadelede 
değil, verdiği insanlık dersi ör-
nekleriyle de baş eğdiren aziz 
Mehmetçiklerimize aittir.

Girdiği çatışmada yarala-
dığı düşman askerini canını 
tehlikeye atarak, sırtına alıp 
düşman siperlerine kadar 
götürme cesaretini gösteren 
Mehmetçik, düşmanın her bir 
rütbesindeki askerini kendi-
sine hayran bırakacak kadar 
asil bir davranış sergileyerek, 
savaşın yalnızca öldürmekten 
ibaret olmadığını tüm dünyaya 
bir kez daha hatırlatmıştır.

250 bin insanımızın şe-
hadet mertebesine ulaştığı 
Çanakkale’de her yaştan in-
sanımız gönüllü olarak savaş-
mış, kadınlar cephedekiler için 
çorap örmüş, mermi imalatın-
da bile çalışmışlardır. Kısaca 
vatanın her bir ferdi kendisine 
yönelen bu vahşi akına elbirli-
ğiyle dur demesini bilmiştir.

Bu cephenin isimsiz kah-
ramanları, vatanın her bir 
köşesinden Çanakkale’ye 
koşarken, asla geri dönmeyi 
düşünmemişler, Türklük onur 
ve haysiyetini en güzel şekilde 
korumakla üzerlerine düşen 
görevi layıkıyla yerine getir-
mişlerdir. Onlar, Çanakkale 
Zaferi’ni elde etmekle, sadece 
bir zafer değil, Türk milletinin 

Anadolu’daki varlı-
ğının devamını da 
sağlamışlardır.

Çanakkale bu 
milletin bir bütün 
olarak bütün dün-
yaya meydan oku-
duğu ve bu mille-
tin bir ulus olarak 
cihan devletlerinin 
bütününe ne kadar 

bağımsızlık için neler verece-
ğinin katınıtı olarak görülmek-
tedir.

Çanakkale Türkiye Cum-
huriyetinin bütün dünyaya 
karşı tek yumruk olarak harp 
ettiğimiz en güzel destanların 
yazıldığı zaferimizdir. Bu za-
feri elde edebilmek için kadın 
çocuk yaşlı demeden herkesin 
koca bir kayanın altına elini 
koyarak kazandığımız zafer-
dir. Bu zafer bizim bu cennet 
vatanın bütün karış karış her 
toprağını kanımızla kazandığı-
mız, uğruna gencecik fidanları 
şehit verdiğimiz bağımsızlık 
örneğimizdir. Mustafa Kemal 
Atatürk ün önderliğinde Yüce 
Rabbimizin izniyle ve yardım-
larıyla iman dolu şehitlerimiz 
döktükleri kanlar ile bir lokma 
ekmek kimiz zaman aç kalmış 
şehitlerimiz bize ve gelecek 
nesillerimize hediyesi olan bu 
vatanı bahş etmişlerdir.

İşte bu kutsal olan vata-
nımızı bizimde atalarımız gibi 
her karışı için düşmana karşı 
günü geldiğinde korumamız 
ve kollamamız gerektiğinin 
asla aklımızdan çıkarmama-
mız gerekmektedir.

Övgülerin en güzeline layık 
olan Çanakkale Şehitleri asla 
unutulmayacak, Türk milleti-
nin kalbinde ebedi yaşayacak-
lardır. Ruhları şad olsun!

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Bağımsız Aday Vural esnafı dinledi

Çağlayan, Yazır’da projelerini anlattı

Konya Büyükşehir Belediyesi bağımsız 
Başkan Adayı Mustafa Vural seçim çalışmaları 
çerçevesinde esnafı ziyaret edip projeleri hak-
kında bilgi verdi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
bağımsız Başkan Adayı Mustafa Vural seçim 
çalışmalarına devam ediyor. Her fırsatta esnaf-
la buluşan Vural geçtiğimiz gün tüm gününü 
Konya esnafına ayırdı. Konya sokaklarını adım 
adım gezen Vural esnaflarla sohbet edip sıkın-
tılarını dinledi. Projeleri hakkında esnafa bilgi 
veren Vural, “Ticaret’in olmadığı bir ülke ba-
tar. Ticaretin zayıf olduğu şehirler ise katkıdan 
uzak kalır. Biz başta ruhsatsız iş yerleri olmak 
üzere tente, haksız rekabet gibi sorunları çöze-
ceğiz. Tüm sorunları yerinde tespit edip orta-
dan kaldıracağız” dedi. Samimi bir havada ge-
çen ziyaretlerde Vural ve esnaflar bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirdi. n HABER MERKEZİ

Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam 
eden İYİ Parti Selçuklu Belediye Başkan Adayı 
Muammer Çağlayan ve beraberindeki heyetin 
durağı Yazır Mahallesi’ydi. Mahalle esnafı ile 
biraraya gelen Çağlayan, 31 Mart Yerel Seçim-
leri için kendisine destek istedi. Çağlayan, es-
nafın sorunlarını dinleyerek, Selçuklu ilçesine 
uygulanacak projelerini anlattı.

Çağlayan, değişim zamanı geldiğinin altını 
çizerek şunları söyledi: “ Değişiklik istiyoruz. 
Artık atmosferi değiştirelim, hep birlikte ku-
caklaşalım. Selçuklu’da yapılacak tüm uygu-
lamalar kanun çerçevesinde gerçekleştirilme-
lidir. Amaç, problemi çözmek değil asıl sorunu 
ortadan kaldırmak olmalıdır. Mevcut partinin 
belediyesinin ise bu noktada yorulmuş olduğu-
nu düşünüyoruz.”

Selçuklu’da yaşayan Suriyeliler konusunda 
da açıklamalarda bulunan Çağlayan, “Kendi 
halkımız istihdam bulamıyor, konut sorunu 

yaşıyor. Böyle bir durumda Suriyelilerin Sel-
çuklu’da çalışmasını istemiyorum. Bu konuda 
olması gerekenleri yapacağıma söz veriyorum. 
Benim insanım ekmek peşinde koşarken baş-
kalarına baklava, börek veremeyiz” diye ko-
nuştu. n HABER MERKEZİ

ASRIAD Konya Şube Başkanı Mustafa Balta
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Konya’da bir anons üzerine seyir 
halindeki bir aracı durdurmak için 
yola çıkan polise başka bir otomobil 
çarptı.  Kaza, saat 08.45 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Fevzi Çak-
mak Mahallesi Adana Çevre Yolu 
Caddesi’nde Karatay İlçe Emniyet 
Müdürlüğü önünde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet 
Müdürlüğünde görevli Komiser Yar-
dımcısı Mahmut Taşdemir, telsiz-
den geçen bir anons üzerine Konya 
Adliyesi istikametinden Mobilyacılar 
Sanayi istikametine seyir halinde 
olan bir aracı kontrol için durdurmak 
üzere emniyet binasından caddeye 

çıktı. Bu sırada yolda seyir halinde 
olan M.S. idaresindeki 42 KK 044 
plakalı otomobil, Komiser Yardım-
cısı Taşdemir’e çarptı. Çarpmasının 
etkisiyle yol kenarına savrulan po-
lis memurunu gören diğer polisler 
ambulans çağırdı. Yaralı polis, olay 
yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptı-

ğı ilk müdahalenin ardından ambu-
lansla Konya Numune Hastanesine 
kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 
Mahmut Taşdemir’in sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. Otomo-
bil sürücüsü M.S. ise ifadesi alınmak 
üzere karakola götürüldü. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Akşehir’de uyuşturucu 
operasyonu: 5 gözaltı

Çumra’da jandarmadan 
uyuşturucu operasyonu 

Akşehir’de polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyon kapsa-
mında uyuşturucu madde ticareti 
yaptıkları iddia edilen 5 şüpheli 
yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 
2018 yılı Ekim ayından bu yana 
yapılan çalışmalar kapsamında 
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Nar-
kotik Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri işbirliğiyle Akşe-

hir’de operasyon gerçekleştirildi. 
Operasyonda, uyuşturucu mad-
de ticareti yaptıkları iddia edilen 
Ö.B., A.E., A.R.E., R.B. ve Ü.G. ya-
kalanarak gözaltına alındı. Yapılan 
çalışma sonucunda 48 paket 5,63 
gram eroin ile 12 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Çumra’da bir kahvehane ve 
evde yapılan aramada uyuşturu-
cu maddeler ile ruhsatsız silahlar 
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Çumra ilçesi Gökhüyük Mahalle-
sinde bir şahsın evinde uyuşturu-
cu ticareti yapıldığı ihbarını alan 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
şahsı takibe aldı. Fiziki takibin ar-
dından yapılan baskında kahve-
hane işleten H.D. gözaltına alındı. 
Ekiplerin kahvehane ve şahsın 
evinde yaptığı aramada, 455 

gram esrar maddesi, paketler ha-
linde 20 gram kenevir tohumu, 1 
ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av 
tüfeği, 2 av tüfeği fişeği, 2 Bong 
tabir edilen uyuşturucu kullanma 
aparatı, 1 paket uyuşturucu kulla-
nımında kullanılan sigara kağıdı, 2 
adet paketlenmiş içime hazır esrar 
maddesi, 1 adet içime hazır esrar 
maddesi doldurulmuş sigara ele 
geçirdi. Olayla ilgili soruşturma 
sürüyor.
n İHA

Eğitim için gittiği Polonya’da bıçaklanarak öldürülen Furkan Kocaman’ın katil zanlısının kimliği tespit 
edildi. PKK sempatizanı olduğu öğrenilen katil, Polonya’da tutuklanarak cezaevine gönderildi

Furkan’ın katili PKK 
sempatizanı çıktı

Konya’dan eğitim için gittiği 
Polonya’da öldürülen öğrencinin 
katil zanlısının bir yıldır kayıp 
olarak aranan PKK sempatiza-
nı Muhammet Emektar olduğu 
öğrenildi. Katil zanlısı çıkarıldığı 
mahkemede tutuklandı. 

ERASMUS programı çerçe-
vesinde Polonya’nın Wroclaw 
kentine giden ve arkadaşı ile 
yemek için gittiği bir restoran-
da bıçaklanarak öldürülen Kon-

ya Selçuk Üniversitesi öğrencisi 
Furkan Kocaman’ın (21) katil 
zanlısının Muhammet Emektar 
(29) olduğu öğrenildi. 

Emektar’ın 30 Nisan 2018 
tarihinde Almanya’ya gitmek 
üzere İstanbul’daki ailesi ile bir-
likte yaşadığı evden ayrıldığı ve 
kendisinden bir daha haber alı-
namadığı öğrenildi.

Ailesinin 1 yıl önce kayıp baş-
vurusunda bulunduğu Muham-

med Emektar’ın terör örgütü PKK 
sempatizanı olduğu iddia edilir-
ken HDP’nin sözde İnsan Hak-
ları Örgütü olarak bilinen İHD 
tarafından öldürüldüğü algısı 
oluşturulup arandığı ortaya çıktı. 
Muhammet Emektar, Polonya’da 
çıkarıldığı mahkemece tutukla-
nırken Furkan Kocaman’ın cena-
zesinin memleketi Konya’ya gön-
derilmesi bekleniyor.
n İHA

Yola çıkan polise otomobil çarptı

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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‘Helikopter düştü’ ihbarı asılsızmış!
Konya’da bir kişinin helikopter 

düştüğü yönündeki ihbarı üzerine 
söz konusu bölgeye polis, jandar-
ma, ambulans, itfaiye ve AFAD 
ekipleri sevk edildi. Yapılan ara-
mada herhangi bir bulguya rastla-
nılamazken, ihbarın asılsız olduğu 
anlaşıldı.

Bugün saat 18.00 sıralarında 
112 Acil Çağrı Merkezi’ne arayan 
bir kişi, Konya- Adana karayolu 
Yarma Mahallesi yakınlarında, tar-
laya bir helikopterin düştüğünü 
gördüğünü ihbar etti. Bunun üzeri-
ne bölgeye polis, jandarma, ambu-

lans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk 
edildi. Polis, 3’üncü Ana Jet Üs 
Komutanlığı ile de temasa geçerek 
uçuş yapan askeri unsur olup ol-
madığını sordu. Yetkililer de askeri 
uçak veya helikopterin uçuş yap-
madığını, herhangi bir sivil helikop-
terin de bölgede uçuş yapmadığını 
söyledi. Buna rağmen çalışmalarını 
sürdüren ekipler, Yarma Mahallesi 
yakınlarında yaptığı aramada her-
hangi bir bulguya rastlamadı. İh-
barın asılsız olduğunun anlaşılması 
üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.  
n DHA

4 hırsızlık olayına karışan 
2 şüpheli tutuklandı

Aksaray’da ev ve iş yerlerin-
den 4 hırsızlık olayına karıştıkları 
tespit edilen 3 şüpheli, polisin dü-
zenlediği operasyonla yakalandı. 
Şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı. Hırsızlık 
olayları, 14 Şubat ile 7 Mart 2019 
tarihleri arasında Yavuz Sultan Se-
lim Mahallesi ile Mehmet Akif Er-
soy Mahallesi Turgut Özal Bulvarı 
üzerinde bulunan müstakil evlerde 
ve bir iş yerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, hırsızlık olay-
larının ardından olayla ilgili geniş 

çaplı araştırma başlatan İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olay-
larına karışan 3 şüpheliyi tespit etti. 
3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon 
düzenleyen polis, Mehmet Ali Ş. 
(31), Erdal Ö. (29) ve Muhammet 
K.’yi (19) yakalayarak gözaltına aldı. 
Emniyetteki sorgularının ardından 
mahkemeye sevk edilen şüpheli-
lerden Erdal Ö. adli kontrol şartı ile 
serbest kalırken, Mehmet Ali Ş. ve 
Muhammet K. tutuklanarak cezae-
vine gönderildi. n İHA

2 aracın çarpıştığı
kazada 5 kişi yaralandı
Ereğli’de hafif ticari araçla oto-

mobilin çarpışması sonucu 5 kişi 
yaralandı. Kaza, ilçeye bağlı Cahı 
Mahallesi Cahı Caddesi üzeri Oto-
gar kavşağında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Ali Y. idare-
sindeki 33 L 3189 plakalı hafif ticari 
araçla Harun U. yönetimindeki 42 
V 2762 plakalı otomobille çarpıştı. 

Kazada araçlarda bulunan biri ço-
cuk, 5 kişi yaralandı. Kaza yerine 
çok sayıda sağlık ve polis ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar olay gelen sağ-
lık ekiplerinin ilk müdahalesinin ar-
dından ambulanslarla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA
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Sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde fidanları toprakla bu-
luşturdu. Dikilen 3 bin 200 fidanın hayat için oksijen kaynağı olması hedefleniyor

Bayram fidanları
toprakla buluştu

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, Orman Bölge 
Müdürü Mehmet Fulin ve sağlık 
yöneticileri, 14 Mart Tıp Bayramı 
dolayısıyla Beyhekim Sağlık Kam-
püsüne sağlık çalışanları ile birlikte 
fidan diktiler. Konya Orman Bölge 
Müdürlüğü ve Konya İl Sağlık Mü-
dürlüğü organizasyonu ile gerçek-
leştirilen etkinlikte yaklaşık 3 bin 
200 fidan toprakla buluştu. 

Sağlık çalışanlarının14 Mart tıp 
bayramını kutlayarak konuşması-
na başlayan İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Koç, “Ezelden beri hür yaşamış 
Milletimizin işgale boyun eğmeye-
ceğini haykırdığı ve tıbbiye öğren-
cilerinin yaktığı bağımsızlık meşa-
lesinin yıl dönümündeyiz, bizler de 
Tıp Bayramı’nı çeşitli program ve 
etkinliklerle kutlamaktayız. Bu et-
kinliklerin başında da bu sene ağaç 
dikme organizasyonumuz gelmek-
tedir.” dedi.

Bu tür organizasyonlarımız 
bundan sonraki yıllarda da devam 
edeceğini de vurgulayan Prof. Dr. 
Koç, “Nasıl ki sağlık çalışanlarımız 7 
gün 24 saat vatandaşlarımıza en zor 
zamanlarında yardım etmek onla-
rın acılarını dindirebilmek için mü-
cadele ediyorsa dikmiş olduğumuz 
bu fidanlarda yaşam için önemli 

oksijen kaynağını sağlayacaklardır.  
Büyük Türk Hakanlarından Kanuni 
Sultan Süleyman’ın hastalık anın-
da söylediği;  ‘Halk içinde muteber 
bir nesne yok devlet gibi, olmaya 
devlet cihanda bir nefes sıhhat gi-
bi.’sözünden de sağlığın ne derece 
kıymetli olduğunu anlamaktayız. 
Bizim kültürümüzde Halk içinde 
devletten daha itibarlı bir şey ol-
madığı gibi dünyada da sağlıklı bir 
nefes gibi, sağlıklı bir hayat gibi bir 
mutluluk yoktur. İşte dikmiş oldu-

ğumuz bu fidanlar sayesinde ge-
lecek nesillerimizin de sağlıklı bir 
nefes alması hedeflenmektedir” 
şeklinde konuştu. Prof. Dr. Koç, “14 
Mart Tıp Bayramı Bahar Ağaç Di-
kimi etkinliğimizin gerçekleşmesi 
için katkılarını esirgemeyen başta 
Orman Bölge Müdürümüz Sayın 
Mehmet Fulin Bey’e, Beyhekim 
Devlet Hastanesi Başhekimimiz Uz. 
Dr. Abdülcelil Kalem ve idarecileri-
miz ile programımıza katılan tüm 
misafirlerimize teşekkür ediyorum” 

diyerek sözlerini tamamladı.
Orman Bölge Müdürü Mehmet 

Fulin’de yaptığı konuşmada hasta-
larının sağlığı için sabır ve özveri ile 
hareket eden tüm sağlık çalışanları-
nın14 Mart Tıp Bayramını kutladı. 
Fulin, “ Bu özel günün anlamına 
dikkat çekmek için Orman Bölge 
Müdürlüğü olarak hastane bahçesi-
ni ağaçlandırmaya hazır hale getir-
dik. Yapılan bu etkinliğin hayırlara 
vesile olmasını diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Bayram tadında 
karşılayamaz olduk’

Türk Sağlık Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke, sağlık çalı-
şanlarının mobbing ve şiddetten 
en fazla etkilenen kesim olduğunu 
belirterek, 14 Mart Tıp Bayramını 
bayram tadında karşılamaya has-
ret kaldıklarını söyledi. 

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle 
açıklama yayınlayan Türk Sağlık 
Sen Konya Şube Başkanı Metin 
Töke, mesleki sorunlar nedeniyle 
sağlık çalışanlarının bayramı, bay-
ram tadında karşılamaya hasret 
kaldığını belirtti. Bugün mobbing 
ve şiddetten en fazla mağdur olan-
ların sağlık çalışanları olduğunu 
savunan Töke, “Her 30 dakikada 
bir sağlık çalışanın şiddete uğra-
dığı, doktorların kafasına kaldırım 
taşları atıldığı, hastanelerin basıl-
dığı ve şiddetin cinayete dönüş-
meye başladığı bir çalışma ortamı 
mevcuttur. Bazı düzenlemeler ile 
önlemler alınmak istenmişse de 
bunların yetersiz olduğu ortadadır. 
Bu nedenle acil bir şekilde sağlık-
ta şiddete istisnasız tutuklu yar-
gılama gelmeli, sağlık kurum ve 
kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan 
edilerek burada işlenen suçların 
ertelenmesi veya paraya dönüştü-
rülmesine son verilmeli ve şiddet 
uygulayanlara acil haller dışında 
belli bir süre paralı sağlık hizmeti 
uygulaması hayata geçirilmelidir. 
Bir başka bela olan mobbingin 
önüne geçilmelidir. Özellikle ida-
recilerin yaptıkları baskılara bir son 
verilmelidir. Bu konuda yapılacak 
en doğru iş de kamuda ehliyet ve 
liyakate dayalı, adaleti esas alan 
bir yönetim sistemi oluşturmaktır” 
dedi. 

Metin Töke, aşırı iş yükünün 

sağlık çalışanlarının çalışma, aile 
ve sosyal hayatlarını zorlaştıran bir 
diğer sorun olduğunu, bu konu-
da planlı bir istihdam politikasına 
ihtiyaç olduğunun altını çizerek, 
sözleşmeli istihdamına son verilip 
tüm sağlık çalışanlarının kadrolu 
personel olarak çalıştırılmasını ta-
lep etti. 

‘YIPRAN PAYI YENİDEN 
DEĞERLENDİRİLMELİ’

Türk Sağlık Sen Konya Şube 
Başkanı Töke, bir önceki 14 
Mart’tan bugüne temel sorun-
lardan sadece yıpranma payı için 
küçük bir adım atıldığını dile ge-
tirerek, “Fiilen 9 yıla 1 yıl, geriye 
dönük çalışmanın dahil olmadığı 
ve tüm çalışanları kapsamayan bir 
yıpranma payı hayata geçmiştir. 
Beklentilerin çok uzağında kalan 
yıpranma payının çalışanlara bir 
faydası olması için mutlaka ye-
niden değerlendirilmesi şarttır. 
Döner sermayeler sıfırlanmıştır. 
Tüm çalışanları döner sermaye 
mücadelemize katkı vermeye ça-
ğırıyoruz. Bunun yanı sıra 3600 
ek gösterge, ek zam gibi temel 
ekonomik beklentilerimize de hala 
bir yanıt verilmiş değildir. Bu bek-
lentilerimiz lütuf değil, bir haktır. 
Ülkemizde sağlık kurum ve kuru-
luşlarında görev yapan 920 bin ça-
lışanın sorunları ve talepleri için bu 
14 Mart’ta somut adımlar ve yasal 
düzenlemeler görmek istemek-
teyiz. Çalışanlar sorunlar yumağı 
içerisinde bırakılmamalı. Hamaset 
dolu sözlerle 14 Mart geçiştirilme-
melidir. Biz icraat istiyoruz. Sağlık 
çalışanları ağız tadıyla güzel bay-
ramlara merhaba desin diyoruz” 
diye konuştu. n İHA

İl Sağlık Müdürlüğü’nün 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sağlık çalışanları 3 bin 200 fidanı toprakla buluşturdu.
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 Programcılık 
Seviyesinde

CNC Operatörleri, 
CNC 

Programcıları 
Alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

EKERLER
ALÜMİNYUM  

SANAYİ  TİCARET A.Ş

Fabrikamızın alüminyum döküm bölümüne 
Alüminyum döküm fabrikamıza 
tecrübeli 25 – 40 yaş arası 
personel alımı yapılacaktır   
Alüminyum dökümcü : 

2 personel
Haddeci (elhaddesi): 

4 personel
Presci : 

4 personel
 Tüm müracaatlar gizli tutulacaktır.

Büyük kayacık mah. OSB 101 cd.  No: 9/1 
Selçuklu / KONYA 

Tlf: 0332.5011212 - Fax:0332.5011215

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr
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Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde çalıştırılmak üzere;
İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Alacak sigortasıyla alacaklar devlet korumasında
Konya Tesisat ve İnşaat Mal-

zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
bilgilendirme toplantısında, dev-
let destekli alacak sigortaları ve 
işveren mali mesuliyet sigortası 
hakkında dernek üyelerine bilgi-
lendirme sunumu gerçekleştirildi. 
Bilgilendirme toplantısı sunuma, 
Halk Sigorta Konya Bölge Temsil-
cisi Murat Genç, A Plus Sigorta Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar Ilık-
çay,  SRM Sigorta Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Mustafa Aktaş 
katıldı.

Halk Sigorta Konya Bölge Tem-
silcisi Murat Genç, Hazine ve Ma-
liye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 
itibariyle KOBİ’lerin tahsilat sıkın-
tılarını azaltmak amacıyla tanıtılan  
‘Devlet Destekli Alacak Sigorta-
sı’nın detaylarını anlattı. Alıcı başı-
na 300 bin TL’ye kadar teminatın 
sağlandığını belirten Genç, “İflas, 

konkordato durumlarında da sigor-
talıların alacaklarını teminat altına 
alan devlet destekli alacak sigorta-
sı, Hazine ve Maliye Bakanlığının 
desteği ile Sigorta Bilgi Merkezi’nin 
altyapısı kullanılarak KOBİ’lerin 

hizmetine sunuluyor. Yurtiçi satış 
cirosu 25 milyon TL’yi aşmayan 
KOBİ’lerin vadeli satışlarını teminat 
altına alabilecekleri, devlet destekli 
alacak sigortası ilerleyen dönemler-
de yurtiçi cirosu 125 milyon TL’ye 

kadar olan firmaları da kapsam al-
tına alacak.” diye konuştu.  

Firmaların vadeli satış yaptıkla-
rı müşteriler için sistem tarafından 
belirlenen limitler ile teminat ala-
bileceğini belirten Murat Genç, şu 

bilgileri verdi: “Sistem, firmaların 
yeni giriş yapacakları müşteriler 
için “diğer alıcılar” adı altında farklı 
bir limit oluşturuyor. Devlet des-
tekli alacak sigortası halen piyasada 
bulunan diğer alacak sigortaların-

dan farklı olarak 360 güne kadar 
vadeli satışları teminat altına ala-
biliyor.”

İşletmelerde meydana gelecek 
iş kazalarına karşı kendilerini te-
minat altına almalarını sağlayacak 
işveren sorumluluk sigortası hak-
kında da bilgi veren Murat Genç, 
işletmelerin SGK’lı çalıştırdıkları iş-
çilerin başlarına gelebilecek iş kaza-
larına karşı işletmeleri güvence al-
tına alabileceklerini söyledi. Murat 
Genç, “Çalışan sayısına ve faaliyet 
konusuna göre fiyatlandırmanın 
yapıldığı işveren mali mesuliyet si-
gortasında, işletmeler manevi taz-
minat talepleri, meslek hastalıkları 
talepleri, servis ve servis ile taşıma 
esnasında oluşabilecek iş kazaları 
sonucunda işverenden talep edi-
lecek tazminat taleplerine karşı da 
teminat alabiliyor.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi’nin en 
önemli projelerinden biri olan ıslah 
çalışmalarında birinci etabı tamam-
lanan Akçay Deresi Kültür Yolu 
çalışmaları devam ediyor. Tarihi 
ve kültürel değerlerin aktarılması 
noktasında çalışmalara devam ettik-
lerini kaydeden Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, kültür yolu 
projesinin Seydişehir’e katma değer 
sağlayacağını söyledi.

Seydişehir’in doğal ve tarihi bir 
güzelliği olduğunu belirten Başkan 
Tutal, “İlçemiz küçük dokunuşlarla 
birçok alanda ticaret, sanayi, spor ve 
kültür şehri olma yolunda ilerliyor.  
Kültür Yolu Projesi ve Akçay Dere-
si ıslah çalışması ile şehirde gezinti 
alanları oluşturulacak. Başkan Tutal;  
Akçay Deresi ıslah çalışmalarının 
tamamlanmasının ardından Seydi-

şehir’de bunaltıcı sıcaklardan kaçan 
hemşehrilerimiz Akçay Deresi ke-
narında serinleyecek. 2017 yılında 
başlayan dere ıslah çalışmalarımız 
etaplar halinde devam ediyor. Bu 
yıl çalışmalar tamamlanacak. Ak-
çay deresi Seydişehir’de bağ arası 
denilen bölgeden geçiyor. Bu bölge 
Seydişehir’in eski ağaçlık ve doğal 
dokusunu koruyan bölgesi. Islah ça-
lışmalarımız tamamlanınca derenin 
kenarlarında, çevre düzenlemesi ya-
pılarak, yürüyüş yolları, yeşil alanlar 
ve derenin içine konulacak küçük 
sandallarla şehre farklı bir güzellik 
katılacak. Yazın kavurucu sıcakla-
rında Seydişehirli hemşehrilerimiz 
Meram Bağlarında olduğunu gibi, 
serinlemek için kendilerini bu bölge-
de bulacaklar” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Çocuklar, oyuncaksız
çocuk bırakmayacak

Beyşehir Belediyesi’nden
kan bağışı desteği 

Seydişehir Termal, fizik
tedavinin merkezi olacak

Beyşehir ilçesinde, ilkokul 
öğrencileri tarafından başlatılan 
“haydi sen de oyna” projesi yoğun 
ilgi görüyor. 

Alınan bilgiye göre, Beyşe-
hir’e bağlı Yeşildağ Mahallesi’nde 
bulunan Şehit Şefik Ayaydın İl-
kokulu’nda bir sosyal sorumluluk 
projesi olan e twinning projesi 
kapsamında oyuncak ihtiyacı olan 
çocuklar için bir kampanya başla-
tıldı. “Haydi sen de oyna” konulu 

proje kapsamında öğretmenlerinin 
öncülüğünde çalışmayı başlatan 1. 
sınıfta öğrenim gören öğrenciler, 
evlerindeki kullanmadıkları oyun-
cakları, ihtiyacı olan öğrenciler 
için topluyorlar. “Bir çocuk gülerse 
dünya güler” sloganıyla başlatılan 
kampanya kapsamında toplanan 
oyuncakların, oyuncak ihtiyacı olan 
öğrencilere verilmek üzere farklı 
okullara gönderileceği bildirildi.
n AA

Beyşehir Belediyesi düzen-
lenen kan bağışına destek verdi. 
Beyşehir Devlet Hastanesinde, 
Türk Kızılayı ve Devlet Hastanesi 
Başhekimliği işbirliği ile düzen-
lenen kan bağışı kampanyasına 
vatandaşların yanı sıra, ilçede bu-
lunan kamu kurum ve kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşlarının temsil-
cileri yoğun ilgi gösterdi. Kampan-
ya kapsamında Beyşehir Belediye 
Başkan Vekili Halim Gümüşel, İlçe 
Jandarma Komutanlığında görevli 
rütbeli personel ve askerler ile da-
ire amirleri de kan bağışında bu-
lundu. 

Beyşehir Devlet Hastanesi 
Başhekimi Uz. Dr. Sıtkı Küçükbuz-

cu, kan bağışının önemine dikkat 
çekerek, “Bir gün size de lazım ola-
bilir” sloganıyla düzenledikleri kan 
bağışı kampanyasının ilkini geçen 
yılın sonunda gerçekleştirdiklerini 
söyledi. Dr. Küçükbuzcu, “Hasta-
nemizde ilki yoğun ilgi gören kan 
bağışı kampanyamızın ikincisinde 
yine toplumumuzun her kesiminin 
gösterdiği ilgi bizleri çok memnun 
etti. Kan bağışı kampanyasına des-
tek veren herkese çok teşekkür 
ediyorum. Bugün başlayan ve ya-
rın da sürecek iki gün süreli kam-
panya kapsamında tüm vatandaş-
larımızı kan vermeye çağırıyoruz” 
dedi.
n İHA

Selçuk Üniversitesi, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi ve 
Seydişehir Belediyesi işbirliği ile 
Termal Fizik Tedavi Merkezi Pro-
jesi hazırlandı.  Seydişehir, hayata 
geçirilecek bu proje ile alternatif 
tıp, sauna, hamam, buhar- kür 
odaları gibi termal sağlık hizmet-
leri ile sağlıklı yaşam ve termal 
fizik tedavinin yeni adresi olacak. 
Seydişehir için önemli bir yatı-
rım hamlesi olacak bu tesis için 
Seydişehir Belediyesi olarak her 
türlü imkânları seferber edecek-
lerini kaydeden Başkan Mehmet 
Tutal, “Bu merkez hizmete gir-

diğinde ilçemiz için termal sağlık 
merkezi olma yolu açılacak. Ter-
mal Fizik Tedavi Merkezi ilçemiz 
için büyük avantaj sağlayacak. 
Seydişehir olarak, Termal Sosyal 
Tesisler adından söz ettirmenin 
yanı sıra sağlık, istihdam ve eko-
nomik olarak da ilçemize bir kat-
ma değer üretmiş olacak. İlçemiz 
için önemli bir yatırım olan bu 
merkez için Seydişehir Belediye-
si olarak elimizden gelen desteği 
vereceğiz. Selçuk Üniversitesi ve 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ile çalışmalarımızı yürütüyoruz.” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Kendisine hediye edilen 7 kazla üretime başlayan Halis Katman, işini geliştirerek ihracat yapar 
duruma geldi. Katman, sadece Irak’a geçen yıl 100 bin dolarlık kaz ihracatı yaptı

7 kazla başladı,
ihracatçı oldu!
Aksaray’ın İncesu köyünde, 

2014 yılında satın aldığı tavukların 
yanında verilen 7 kazı çoğaltarak işi-
ni geliştiren Halis Katman, geçen yıl 
Irak’a 100 bin dolarlık kaz ihracatı 
gerçekleştirdi.

Katman, 6 yıl öncesine kadar 
köyünde büyük ve küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği yaparken, gelirlerinin 
azalması üzerine tarım ve hayvancı-
lık alanında farklı arayışlara girdiğini 
söyledi. Araştırmaları sonunda ka-
natlı hayvan yetiştiriciliğine yöneldi-
ğini belirten Katman, “2014 yılında 
ilk olarak 150 tavuk alıp, kanatlı 
hayvan yetiştiriciliğine başladım. 
İstanbul’dan bir çiftlikten aldığım 
tavukların yanında, istemediğim 
halde 7 kaz verdiler.” dedi.

‘TÜKETİCİLERİN KAZ ETİNE 
İLGİSİ DİKKATİMİ ÇEKTİ’

İstemeden de olsa aldığı kazla-
rın zamanla önemli bir gelir kapısı 
haline geldiğini anlatan Katman, 
şöyle devam etti: “Çeşit olsun diye-
rek aldığım kazları köyüme getirip, 
bahçeme bıraktım. Sayısı 10 oldu, 
20 oldu. Hızla çoğalmaya başlayın-
ca kazın ne şartlarda üretildiğini, 
tüketildiğini araştırmaya başladım. 
Son yıllarda tüketicilerin özellikle 
kaz etine olan ilgisi dikkatimi çekti. 
Ürettiğim kazları Türkiye’de paza-
ra sunarken, yurt dışından da talep 
olduğunu gördüm. Irak ve İran’dan 
talep oldu. Tarım Bakanlığına mü-
racaatta bulunarak, gerekli belge-
lerimi aldım. 2018 yılında ilk parti 
olarak 250 kazı Irak’a gönderdim.”

KÖYDEN 100 BİN 
DOLARLIK KAZ İHRACATI

Katman, Irak’a gönderdiği kaz-
ların yoğun ilgi gördüğünü ve yeni 
talepleri beraberinde getirdiğini 
ifade ederek, “İlk kaz ihracatımızın 
ardından 100, 150 ve 200 adetlik 
partiler halinde toplamda 2 bin 500 
adet kaz ihracatı yaptım. Yaklaşık 
100 bin dolarlık döviz girdisi sağla-
dım. Bunu Aksaray’ın bir köyünden 

yaptığım için gururluyum.” diye ko-
nuştu.

Hobi olarak başladığı kanatlı 
yetiştiriciliğinde ihracat yapan bir 
üretici haline geldiğini dile getiren 

Katman, “Köydeki çiftliğimizde kaz 
üretiminin yanında süs tavuğu ve 
ördek gibi bazı kanatlı hayvanları 
besleyip çoğaltıyorum. Hedefim, bu 
türlerden de ihracat yaparak ülkeme 

ve köyüme döviz girdisi sağlamak. 
Ülke ekonomisine kendi çapımda 
katkı sağlamak istiyorum.” ifadele-
rini kullandı.
n AA

Akçay Deresi yeni cazibe merkezi olacak
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Orta Asya’dan gelerek Anado-
lu’yu kendisine yurt edinen milleti-
miz, hiçbir millete zulüm etmemiş, 
bilakis kendi sınırları içerisinde 
olan diğer toplumların özgürce ya-
şaması için bütün koşulları yerine 
getirmiştir. Buna rağmen en ufak 
bir güçsüzlük döneminde bile bazı 
devletlerin saldırılarına maruz kal-
mış, hatta kendi tebaasında bulunan 
azınlıkların bile ihanetine uğrayarak 
zor dönemler geçirmiştir.İşte bu 
zor dönemlerin bilenen ve en acıklı 
olanı Kurtuluş Savaşı yıllarıdır. Ülke 
işgal altında bulunurken, gerçek va-
tansever Türk halkı canı pahasına 
ülkesinin bağımsızlık mücadelesin-
de yer almış, kimisi cephede, kimi-

si cephe gerisinde üzerine düşen 
görevleri eksiksiz yerine getirmiştir. 
Mehmet Akif Ersoy’da mücadeleye 
fikri açıdan büyük destek vermiş, 
yazmış olduğu İstiklal Marşı ile Türk 
Milletinin yüreğinde kopan fırtınaları 
dile getirmiş, cesaretin ve azmin ba-
ğımsızlık yolundaki büyük etkisine 
dikkati çekmiştir.Mısralarında ba-
ğımsızlığın Türk Milletinin hakkı ol-
duğunu dile getiren Akif, cennet va-
tanımızın ne pahasına olursa olsun 
düşmana terk edilemeyeceğini an-
lattığı İstiklal Marşı ile tarih boyunca 
bağımsızlığa verdiğimiz önemi adeta 
bütün dünyaya ilan etmiştir.İstiklal 
Marşının özünde yatan bağımsız-
lık vurgusu, bundan böyle de Türk 

Milletinin büyük önem 
verdiği konulardan biri 
olmaya devam edecek, 
atalarımızın kanları ile 
sulanmış olan toprak-
larımızda bulunan ve 
Türkiye Cumhuriyeti 
kanunlarının kendisine 
tanımış olduğu hakları 
kabul eden herkes, bu 
bağımsızlık ve özgürlük 
duygusunun verdiği 
tadı doyasıya yaşayacaktır. İstiklal 
Marşını anlayarak okuyan herkes 
bağımsızlığın ne demek olduğunu 

çok daha iyi kavrayacak 
ve ülkesini daha çok 
sevecektir. Asırlar boyu 
hiçbir devletin yada top-
luluğun esareti altında 
yaşamamış olan Türk 
Milleti, içindeki bağım-
sızlık ateşini sonsuza 
dek yakmaya devam 
edecektir. Her milletin 
bir milli marşı vardır. 
Bu marş o milleti temsil 

eder, o ülkenin kazandığı zaferler, 
kuruluşu, millet olmak uğruna ve-
rilen emekler bu eserlerde anlatılır. 

Milli marşlar resmi törenler, ulusal 
toplanmalar, farklı milletlerin içinde 
tek bir devleti temsi etme gibi amaç-
larla çalınırlar ve o milletin duygula-
rını dile getirirler. Türk milletinin de 
milli marşı İstiklal Marşı’dır. İstiklal 
Marşı, düzenlenen bir yarışmada 
Mehmet Akif Ersoy tarafından ya-
zılarak birincilik kazanmıştır. Ancak 
büyük şair yarışmayı kazandığı hal-
de hak ettiği ödülü almamıştır. Bu 
marş Türk milletine “korkma” diye 
seslenerek başlar ve Türk milletinin 
bağımsızlığının sonsuza dek süre-
ceğini vurgular. Marşın bütününde 
Türk milletinin kazandığı kurtuluş 
mücadelesi, bağımsızlık uğruna ve-
rilen şehitler ve akıtılan kanlar, vatanı 

korumanın önemi ve gerekliliği gibi 
konular işlenmiştir. İstiklal Marşı 
çalındığında hepimizin içi büyük 
bir gurur ve milli duygularla dolar. 
Geçmiş günleri ve atalarımızı hatır-
layarak onlara minnet duyguları ile 
dolar taşarız. Her Türk genci İstiklal 
Marşı’nı duyduğunda bu tarihin na-
sıl yazıldığını hatırlamalı ve marşımı-
zı gururlu ve yüksek sesle başı dik 
olarak okumalıdır. Unutulmamalıdır 
ki İstiklal Marşı bize armağan edilen 
bağımsızlığın marşıdır. Atalarımızın 
yerinde rahat uyuması için bu vata-
na sahip çıkmalı, bayrağımızı gök-
yüzünde dalgalandırmalı ve İstiklal 
Marşı’mızı yüksek sesle okumaya 
devam etmeliyiz.

İSTİKLAL MARŞI: BAĞIMSIZLIK

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Gençlik Merkezi’nin, Seydişe-
hir’in çok önemli bir ihtiyacına cevap 
vereceğini ifade eden Seydişehir Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal, 2019 
yılı içinde faaliyete geçeceği müjde-
sini verdi.

Başkan Tutal, “Gençlerimiz bi-
zim geleceğimizdir. Kendini bilen, 
iyi bir eğitim alan gençlerimiz kendi 

geleceğini kurarken, şehrin de ge-
leceğini kurtarır. Gençlik Merkezi, 
gençlerimizin eğitim-öğretim ha-
yatlarına katkı sağlayacak, gereksi-
nim duyacakları sosyal ve kültürel 
ihtiyaçları düşünülmüş bir çalışma 
olacaktır. Ufku açık, sorumluluğunu 
bilen gençlerimize, geleceğimizi gö-
nül rahatlığıyla emanet edebilmek 

için çalışıyoruz. Gençlik Merkezi’ni 
kısa zamanda gençlerimizin hizme-
tine sunacağız” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tara-
fından ihalesi gerçekleştirilen proje-
de 12 bin 800 metrekare arsa Seydi-
şehir Belediyesi tarafından bedelsiz 
olarak tahsis edildi. Alaylar 2 Ma-
hallesi Gazi İlkokulu karşısında olan 

Gençlik Merkezi’nin yüzde 90’ının 
tamamlandığı ifade edildi. Gençlik 
Merkezi’nin, modern bir ortam içe-
risinde çok amaçlı salonu, gösteri 
sahnesi, seminer salonu, kütüpha-
nesi, spor salonu, müzik ve edebi-
yat alanında derslerin verilebileceği 
derslikleri ve kafeteryası bulunuyor.
n HABER MERKEZİ

Çörekotuyla nadas
alanları daralacak

Bölgenin en kapsamlı 
Elma Çalıştayı olacak

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde 
110 dekar alana çörekotu ekildi. 
Konu hakkında bilgi veren Yalıhü-
yük İlçe Tarım ve Orman Müdürü 
Mevlüt Semerci, “İlçemizde çörek 
otunun yaygınlaşması ve nadas 
alanlarını azaltılması amacıyla 
Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal 
Araştırma Enstitüsünce tescil edi-
len Çameli çeşidi çörekotunun tek-

nik personeller eşliğinde toplamda 
110 dekarlık alanda, 8 çiftçimiz ile 
çörekotu ekimleri gerçekleştirildi.” 
dedi.  Semerci ayrıca,  çörek otu 
yetiştiriciliğinde en önemli husu-
sun çapalama ile yabancı ot mü-
cadelesi olduğunu, iyi bir bakım ile 
ilçemizde kaliteli ve yüksek verimli 
ürün elde etmenin mümkün ola-
bileceğini de sözlerine ekledi. n AA

Sanayi ve 
Teknoloji Ba-
kanlığına bağlı 
Konya Ovası Pro-
jesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı, Tür-
kiye’nin en bü-
yük elma üreticisi 
olan Amasya, Is-
parta, Karaman, 
Konya ve Niğdeli 
üreticilerin so-
runlarının masa-
ya yatırılacağı en 
kapsamlı Elma 
Çalıştayını Kara-
man’da düzenli-
yor. Karamanoğ-
lu Mehmetbey 
Üniversitesinin 
ev sahipliğinde 
15 Mart 2019 
Cuma günü ya-
pılacak ‘Karaman 
Elma Çalıştayı’, 
Türkiye’nin birçok bölgesinde ye-
tiştirilen ancak yaygın olarak ül-
kenin toplam elma rekoltesinin 
yaklaşık yüzde 55’ini karşılayan 
Amasya, Isparta, Karaman, Kon-
ya ve Niğdeli üreticileri yakından 
ilgilendiriyor. Ülkemiz için önemli 
bir ekonomik değere sahip olan el-
manın, bölgedeki sosyo-ekonomik 
boyutu, yetiştirilme teknikleri, has-
talıkları, üretimi ve pazarlanması 

konusunda yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerilerine yönelik uzman 
akademisyenler ile üreticilerin fikir 
alışverişinde bulunacağı ‘Karaman 
Elma Çalıştayı’na, Amasya, Ispar-
ta, Karaman, Konya ve Niğde’den 
elma üreticileri ve ilgili kamu ku-
rum kuruluşları temsilcileri katıla-
cak. Çalıştayın sonunda elde edilen 
veriler Sonuç Raporu olarak kamu-
oyu ile paylaşılacak.
n HABER MERKEZİ

Büyük Birlik Partisi Karatay Belediye Başkan Adayı Kazım Birtane ve beraberindeki heyet Yenigün 
Gazetesine ziyarette bulundu. Başkan Adayı Birtane, Karatay’ın çehresini değiştireceklerine dikkat çekti 

‘Karatay ilçesinin
çehresi değişecek’

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Kazım 
Birtane seçim çalışmalarını sürdü-
rüyor. BBP Karatay Belediye Başkan 
Adayı Kazım Birtane, BBP Karatay 
Belediyesi Meclis Üyesi Adayla-
rı İsmail Ak, Eyüp Bahçeci ve Adil 
Işık Yenigün Gazetesine ziyarette 
bulundu. Ziyarette BBP heyetini 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan ve Yenigün 
Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü Abdullah Akif Solak ağırladı. 
Ziyaretten duydukları memnuniyeti 
dile getiren Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
ve Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Akif Solak, 
BBP Karatay Belediye Başkanı Ka-
zım Birtane ve BBP heyetine çalış-
malarında başarılar diledi.
‘SAHADA ŞAHSIMIZA VE PARTİMİZE 

BÜYÜK BİR TEVECCÜH VAR’
31 Mart seçimlerine yönelik 

çalışmalarını yoğun bir şekilde sür-
dürdüklerine dikkat çeken Büyük 
Birlik Partisi Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Kazım Birtane, “Büyük 
Birlik Partisi olarak 31 Mart se-
çimlerinde adaylarımız ile birlikte 
yoğun şekilde İl Başkanlığımızın 
verdiği görevler doğrultusunda ça-
lışmalarımızı aralıksız sürdürüyor. 
Büyük Birlik Partisi’nin amblemi se-
çim sandıklarında oy pusulalarında 
vardır. Büyük Birlik Partisi sevdalı-
ları, hizmet bekleyen insanlarımız 
inşallah o gün amblemimize oyla-
rını basmak suretiyle bizi ileri taşı-
yacaklar ve özledikleri yönetimleri 
de kavuşacaklardır. Belediye Meclis 
üyeliklerinin tamamında seçimlere 
giriyoruz. Özellikle seçim bölgemiz 
Karatay’da mahallerinde, semt Pa-
zarlarında, parklarında vatandaşla-
rımız ile bir araya gelerek yoğun bir 
seçim çalışması yürütüyoruz. Saha-
da şahsımıza ve partimize büyük 
bir teveccüh var. Vatandaşlarımızın 
bizlere gösterdiği ilgi ve alaka çalış-
ma azmimizi artırıyor. Büyük Birlik 
Partisi vatandaşın gönlünde yer 
alıyor. Büyük Birlik Partisi 31 Mart 
seçimlerinde toplum tarafından se-
vilen ve alanlarında başarılı isimleri 
çıkararak, bu seçimde vatandaşların 
alternatifi olmuştur” ifadelerini kul-
landı.

‘KARATAY’IMIZIN EKSİKLERİ 
ÇOK İYİ BİLİYORUZ’

Karatay’ın eksiklerini çok iyi bil-
diklerini ifade eden Birtane, “Bizler 
vatandaşlarımıza Karatay’ımızda Gü-
ler yüzlü Belediyeciliği taahhüt ediyo-
ruz.  Gençliğimizi ortaya koyuyoruz. 
Genç, dinamik ve güler yüzlü beledi-
yecilik anlayışı ile vatandaşlarımızın 
istekleri zaman kapısını çaldıklarında 

karşılarında görebilecekleri dertleri-
ni dinleyecek bir belediye başkanlığı 
sözü veriyoruz.  Karatay’ımızın eksik-
leri çok iyi biliyoruz. Uzun süre Kara-
tay için neler yapabileceğimizi üze-
rine çalıştık. Göreve geldiğimiz an 
itibariyle sahada vatandaşlarımız ile 
sık sık bir araya gelerek Karatay’ımızı 
yeniden inşa edeceğiz. Karatay’ımıza 
sosyal ve kültürel alanların oluşması-

na katkı sağlayacağız. Karatay’ımıza 
cazibe projeler kazandıracağız. Ka-
ratay’da yaşayan vatandaşlarımızın 
tamamının kullanabileceği Sosyal 
Yaşam Merkezleri oluşturacağız. Ka-
ratay ilçemizin toplum taşıma ile ilgili 
yaşadığı problemlerin çözülmesini 
sağlayacağız. Karatay’ın çehresini 
değiştireceğiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Seydişehir, Gençlik Merkezi’ne kavuşuyor

Karatay Belediye Başkan Adayı Kazım Birtane Yenigün Gazetesi’ni 
ziyaretinde Karatay için projelerini anlattı.
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‘İstiklâl Marşı Türk harfleriyle yazılmış, Recep ayında kabul edilmiştir’
İstiklâl Marşı Derneği Konya 

Şube Sekreteri Mustafa Deveci 12 
Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve 
Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü 
nedeniyle bir mesaj yayımladı. İs-
tiklâl Marşı Derneği kurulduktan 
10 ay sonra 12 Mart’ın içinde bu-
lunduğu hafta “İstiklâl Marşı’nın 
Kabulü ve Mehmet Akif’i Anma 
Haftası” olarak kabul edildiğini 
ifade eden İstiklâl Marşı Derne-
ği Konya Şube Sekreteri Mustafa 
Deveci, “İstiklâl Marşı’nın anlaşıl-
masına mani olmak üzere bu hafta 
icat edildi. Bütün önemli gün ve 
haftalar aslında böyledir; yanlışla-
rı ikame etme üzerine kuruludur. 
Yanlışları yanlışlar üzerine koymak 
üzere bu önemli gün ve haftalar 
icat edilir ve buralarda yalan yan-
lış şeyler anlatılır, yanlışlar tahkim 
edilir. Böylelikle yıkılmaz yanlışlar-
la örülü bir duvar gibi hayatımızı 
kaplar, o yanlışlar duvarıyla haya-
tımız çevrelenir. İstiklâl Marşı üze-

rinde senelerdir zaten birçok ope-
rasyon yapılmıştır. 10 senedir de 
İstiklâl Marşı Derneği kurulduktan 
hemen sonra ilan edilen bu hafta 
sebebiyle bu iş hızlandırılmıştır. 
İnsanlar İstiklâl Marşı’nı anlatıyor, 
anlıyor ve üstelik Mehmet Akif’i de 
rahmetle anıyorlar. Bunda ne gibi 
zararlar var? Her şeyi yanlış! İstik-
lâl Marşı Derneği dışında İstiklâl 
Marşı hakkında duyacağınız her 
şey yanlış. En başta tarihi yanlış. 
İstiklâl Marşı 12 Mart 1921’de ka-
bul edilmiş bir marş değildir. İstik-
lâl Marşı bir kanundur ve o kanun 
maddesinde tarih 12 Mart 1337 
olarak kayıtlıdır. Devletin takvi-
minde tarih budur. Milletin içinde 
işleyen takvime göre ise 2 Recep 
1339’dur. Yani bugün içinde bu-
lunduğumuz Recep ayı sebebiyle 
bir kabul yıldönümünü esas alıyo-
ruz. İstiklâl Marşının kabul tarihi 
yanlış bilinir en başta. Yine bize 
öyle bir İstiklâl Marşı anlatılır ki 

sanki Mehmet Akif bu eseri Latin-
ce harflerle yazmış gibi bir kafayla 
anlarız. Hâlbuki Latin harfleri ile 
İstiklâl Marşı yazılamazdı ve Latin 
harfleriyle İstiklâl Marşı anlaşıla-
maz bir metindir. Bunlar gibi ele-

manter birçok yanlışlar sayıp sıra-
lanabilir” ifadelerini kullandı.

‘İSTİKLAL MARŞI’NIN 
41 MISRAININ ALTINA İMZA 
ATMAYANI TANIMIYORUZ’

İstiklâl Marşı’nın cephede 
okunmak üzere yazıldığı bir yo-
rum değildir, bir gerçek olduğuna 
dikkat çeken İstiklâl Marşı Derne-
ği Konya Şube Sekreteri Mustafa 
Deveci, “Güftesi Süleyman Çele-
bi’ya ait Vesilet-ün Necat (Mevlid-i 
Şerif) bizim milli marşlarımızdan 
ilkidir. Güftesi ayet ve hadislerden 
tahric edilmiş, Buhurizade Mustafa 
Itri’nin bestelediği Segah Tekbir 
ve Salat-ı Ümmiye de bizim milli 
marşlarımızdır. Bu topraklarda do-
ğan son milli marşın güftesi Meh-
met Akif’in şahsında Türk mille-
tine, bestesi ise Dede Efendiye 
aittir.  Aynı saiklerle doğmuştur bu 
dördü de. Özellikle Mevlid-i Şerif 
ile İstiklâl Marşı’nın doğuş sebe-
bi birbirine çok benzer. Hristiyan 

takvimine göre 1402’de Osmanlı 
Devleti fiilen ortadan kalkmıştır. 
Ortada devlet yoktur ve milletin: 
“Şimdi ne yapacağız? Gaza devleti 
ortadan kalktı, nasıl gaza edeceğiz 
neye tutunacağız?” dediği anda 
Süleyman Çelebi Vesilet-ün Ne-
cat’ı yazmıştır. Aynı şekilde dev-
letin ortadan kalktığı milletin işe 
el koyduğu bir zamanda İstiklâl 
Marşı yazılmıştır 1921’de.Onun 
için İstiklâl Marşı Vesilet-ün Necat 
gibidir. Fakat her benzetme nok-
sandır, nakısalarla maluldür. Farkı 
şudur: Mevlid-i Şerif cephe geri-
sinde kalanların cepheyi tahkim 
etmek üzere tabii ki okuduğu bir 
şiirdir, giderek bir marştır. Onun 
için kadınlar ve yaşlılar arasında 
Mevlid okumak yaygındır. İstiklâl 
Marşı ise cephede okunmak üzere, 
cepheden okunmak üzere yazılmış 
bir marştır. İstiklâl Marşı’nın cep-
hede okunmak üzere yazıldığı bir 
yorum değildir, bir gerçektir. Garb 

Cephesi komutanlığının isteği üze-
rine İstiklâl Marşı yazılmıştır. Biz 
resmi törenlerde okumak üzere, 
resmi törenlerde söylemek veya 
programlarda açılışlarda söylemek 
üzere bir marş kabul etmiş bir mil-
let değiliz. Biz cephede okunmak 
üzere, cepheden okumak üzere bir 
marşa sahip dünyadaki tek mille-
tiz.  Biz bugün bir kimlik krizi ya-
şıyorsak İstiklâl Marşı’na sırtımızı 
döndüğümüz için yaşıyoruz. Biz 
bugün nerede yaşadığımızı bilmi-
yorsak, Türkiye kaybolmuş bir ül-
keyse; bu İstiklâl Marşı’na sırtımızı 
dönmemizle alakalıdır. Bugün öyle 
bir feci durumdayız ki, kimliksiz 
insanların baş tacı edildiği, itikadi 
sınırları tartışmaya açılmış, milli 
mutabakatı olmayan bir ülkede 
yaşıyoruz. Bu vasatta milli muta-
bakat metni olarak doğmuş İstiklal 
Marşı’nın 41 mısraının altına imza 
atmayanı tanımıyoruz” ifadelerini 
kullandı. n İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Karaman’da annesiyle birlikte 
çalıştığı çay ocağında tartıştığı 2 kişi 
tarafından kaçtığı tuvalette kasığın-
dan bıçaklanan şahsa ilk müdahale-
yi çevredeki vatandaşlar yaptı. Aşırı 
kan kaybeden yaralı şahsı annesi 
ambulansa binene kadar elinden tu-
tup yalnız bırakmadı. 

Olay, öğle saatlerinde Tahsin 
Ünal Mahallesi Armutlu İş Merke-
zinin 1.’inci katında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin 
zemin katında annesi Nevin Ç. ile 
birlikte çay ocağını işleten Şevket 
Ozan G., iş yerine gelen kimliği 
belirsiz 2 kişiyle tartışmaya başla-
dı. Tartışmanın büyümesi üzerine 
şahıslar bellerinden çıkardıkları bı-
çaklarla Şevket Ozan G.’yi iş mer-
kezinin içerisinde kovalamaya baş-
ladı. İş merkezinin 1.’inci katındaki 
tuvalete kaçan Şevket Ozan G.’yi 

yakalayan şahıslar, sağ kasığından 
bıçaklayarak kaçtı. Bıçak darbesinin 
atar damara gelmesi nedeniyle aşı-
rı derecede kan kaybeden Şevket 
Ozan G.’ye ilk müdahaleyi orada 
bulunan vatandaşlar yaptı. Olay ye-
rine gelen sağlık görevlileri aşırı kan 
kaybeden Şevket Ozan G.’ye gerekli 
müdahaleyi yaparken, polis ekipleri 
de meraklı vatandaşları olay yerin-
den uzaklaştırdı. Bu sırada yaşanan 
kavgaya şahit olan anne Nevin Ç., 
oğlunun elini tutarak biran olsun 
bırakmadı. Karaman Devlet Hasta-
nesine kaldırılan Şevket Ozan G.’nin 
aşırı kan kaybetmesinden dolayı 
durumunun ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının 
olay yerinde yaptığı incelemenin ar-
dından, polis olayı gerçekleştirerek 
kaçan şahısları yakalaya bilmek için 
çalışma başlattı. n İHA

TURİDER’den Sinan 
Yağmur’a kınama!

Akşehir’e 5 yılda 568
milyon liralık yatırım

Turizm ve İş Dünyası Ge-
liştirme Derneği Başkanı Seda 
Kuşvuran, Konya aleyhindeki 
paylaşımlarından dolağı yazar Si-
nan Yağmur hakkında bir kınama 
mesajı yayınladı. TURİDER Baş-
kanı Kuşvuran, Sinan Yağmur’u 
sosyal medyadaki Konya’yı hedef 
alan paylaşımından dolayı şiddet-
le kınıyoruz. Konya Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesinde eğitim ala-
rak mezun olan ve yıllarca, Kon-
ya’da bir imam hatip lisesinde 
öğretmenlik gibi ulvi bir mesleği 
icra eden, Sinan Yağmur’un, Kon-
ya hakkındaki paylaşımlarını ve 
söylemini, kitabındaki üslubuyla 
hiç örtüştüremedik. Özellikle de 
‘Aşkın Gözyaşları’ kitap serisi ile 
Mevlevilikten ve Hz. Mevlana’nın 
hoşgörüsünden beslenerek ya-
zarlık yapan birinin bu eleştiri 
boyutunu aşan, ötekileştirici söy-
lemini ve paylaşımlarını şiddetle 
kınıyoruz. Sinan Yağmur, maksa-
dını aşan bu cümleleri için Kon-

yalılara bir özür borçludur” dedi. 
Sinan Yağmur, sosyal medya 

hesabında yapmış olduğu payla-
şımda, “Çankırı Belediyesi Uçak 
Kütüphanesi yapmış. Aynı uçaktan 
sağolsun Konya Büyükşehir Bele-
diyesi de yaptı. Ama arada bir fark 
var. Konya’daki uçak, restoran, 
kafe olarak kullanılıyor. Eh kiminin 
derdi kitaptır, kiminin düşündüğü 
de boğaz…” demişti. 
n HABER MERKEZİ

Akşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Belediye Başkan 
Adayı Salih Akkaya, Cumhur İtti-
fakı Belediye Meclisi Üyesi Aday-
ları ile birlikte seçim kampanyası-
nı sürdürüyor. Seçim çalışmaları 
kapsamında okulları ziyaret ederek 
buradaki öğretmenlere yapılan 
hizmet ve projeleri anlatan Başkan 
Akkaya, yeni dönemde yapılacak 
hizmet ve projeler hakkında da 
bilgiler sundu. Akşehir’de 5 yılda 
belediye, Büyükşehir Belediyesi ve 
devlet desteği ile 568 milyon liralık 
yatırım gerçekleştirildiğini söyle-
yen Başkan Akkaya, “Belediyemiz, 
Büyükşehir Belediyemiz ve hükü-
metimizin desteği ile Akşehirimize 
5 yıllık süreçte 568 milyon liralık 
yatırım gerçekleştirdik. Hatta daha 
da ötesi Avrupa Birliği fonlarından 
da yararlanarak kanalizasyon deği-

şim projesi ve Atık Su Arıtma Te-
sisi yapımında bu hibe fonlarından 
da yararlandık. Bu tesis 94 milyon 
liraya mal oldu. Bunun 90 milyon 
liralık kısmı hibe 4 milyon lirası ise 
belediyemiz ve Konya Büyükşehir 
Belediyemiz tarafından ödendi. 
Yakında içme suyu projemizde 
ihale edilecek, bu 50 milyon liralık 
bir yatırım ve bunun tamamı da 
yüzde yüz hibe olarak yapılacak” 
diye konuştu. Akşehir ASEM’de 
kurs gören bayanlarla da bir araya 
gelen Başkan Akkaya ve heyeti, 
burada da yapılan çalışmalar hak-
kında bilgiler vererek yeni dönem-
de yapılması planlanan hizmet ve 
projeleri anlattı. Başkan Akkaya 
özellikle bayanların el emeği göz 
nuru ürünlerini satabilmesi ama-
cıyla bir yer planladıklarına da de-
ğindi. n İHA

6 Nisan tarihi itibariyle ‘Nöbetçi noterlik’ uygulamasına geçileceğini belirten Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 
uygulamayla ilgili tüm hazırlıkların tamamlandığını, uygulamanın büyük kolaylık sağlayacağını söyledi

Nöbetçi noterlik 
uygulaması başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, nöbetçi noterlik uygulamasını 
6 Nisan itibarıyla başlatacaklarını 
bildirdi. Vatandaşların noterlik hiz-
metlerine erişimini kolaylaştıracak 
bir uygulamanın tanıtımını gerçek-
leştireceklerini belirten Gül, “Nö-
betçi noterlik uygulamasını 6 Nisan 
itibariyle başlatıyoruz. Tüm hazır-
lıklarımızı tamamladık.” ifadelerini 
kullandı.

Gül, noterlik hizmetlerinin geliş-
tirilmesi hedefine her zaman destek 
olan Türkiye Noterler Birliğine teşek-
kür ederek, bu işbirliği zemini korun-
duğu sürece hem noterlik hizmetle-
rine hem de adalet sistemine erişimi 
kolaylaştırmaya devam edeceklerine 
yürekten inandığını söyledi.

Noterliğin bir kamu hizmeti 
olarak adalet sisteminin önemli bir 
parçası olduğunu dile getiren Gül, 
hukuki işlemlerin belgelendirilmesi 
ve bu işlemlere dair belgelerin dü-
zenli bir şekilde saklanması göre-
vinin noterlere ait olduğunu anım-
sattı.

Gül, noterliğin bu fonksiyonu-
nun ihtilafların yargıya intikal etme-
den çözümlenmesini, yargıya intikal 
edenlerin ise daha kolay sonuçlan-
masını sağladığına işaret ederek, 
“Deyim yerindeyse noterlerimiz 
bir anlamda ‘koruyucu hekimlik’ 
görevini ifa etmektedirler. Taraf-
sız, bağımsız ve mesleki yetkinliği 
güçlü bir noterlik sistemi, hukuki 
hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde 
sunulmasını sağlamaktadır. İhtilaf-
ları azaltarak, hukuki güvenliğin te-
sisinde yardımcı olan çok önemli bir 
müessesedir.” diye konuştu.

Hukuk sistemindeki bu güven 
mekanizmasını korumakta ve geliş-
tirmekte kararlı olduklarını vurgu-
layan Bakan Gül, şunları kaydetti: 
“Vatandaşlarımızın hukuk ve adalet 
hizmetlerine erişimini güçlendirme 
yönünde, bu mekanizmanın sundu-
ğu fırsatların farkındayız. Bugüne 
kadar noterlerin görev ve yetki sa-

halarını önemli ölçüde artırdık. Bazı 
idari işlemlerin yanı sıra bir kısım 
çekişmesiz yargı işlerinde noterlere 
yetki verdik. 2011 yılından itiba-
ren mirasçılık belgesi verilmesi ve 
terk eden eşin ortak konuta daveti 
gibi işlemler noterler tarafından da 
yapılmaktadır. Keza, 1 Şubat 2018 
tarihinden itibaren araç tescil iş-
lemleri yine noterlerimiz tarafından 
yerine getirilmektedir. Yargının, 
kamu kurumlarının ve noterlerin 
elindeki bu yetkiler, hiç kuşkusuz 
işlevsel açıdan birbirlerini tamam-
lamaktadır. Aynı zamanda, yargının 
ve kamu kurumlarının iş yükünün 
hafifletilmesine de çok önemli kat-

kılar sunmaktadır.”
‘TATMİN EDİCİ 

SONUÇLAR DOĞURDU’
Bakan Gül, uygulamaların tat-

min edici sonuçlara ulaştığını ak-
tararak, “Bazı iş ve işlemlerde no-
terlere yetki verilmesi, sonuçlarını 
sadece iş yükü parantezinde izledi-
ğimiz bir yenilik değildir. Bu tür ye-
nilikler, en başta vatandaş memnu-
niyetini artırmaktadır. Güven veren 
adalet anlayışının temelinde insan 
yatmaktadır. İnsana dokunmayan, 
temas etmeyen hiçbir adımın bir 
katkısı yoktur. Çünkü hukuk, adalet 
insan için vardır.” ifadelerini kul-
landı. Geçen sene başlattıkları uy-
gulama sayesinde araç satışı, devir 
ve tescil işlemlerinin büyük bir hız 
kazandığına işaret eden Gül, bütün 
işlemlerin, ilk başvuru sonrası hızlı, 
kolay, tek noktadan ve daha az mas-
rafla tamamlandığını söyledi.

‘VATANDAŞ 
MESAİSİNDEN OLMASIN’

Abdulhamit Gül, noterlerin 
sistem içindeki rolü güçlenirken, 
bu hizmetlere erişimin de güçlen-
dirilmesi talebiyle karşılaştıklarını, 
“nöbetçi noterlik” fikrinin böyle 
doğduğunu anlattı. Amaçlarının 
vatandaşın işini kolaylaştırmak, 
toplumun ihtiyaç ve beklentilerini 
karşılamak olduğunu vurgulayan 

Gül, şunları ifade etti: “İstiyoruz ki 
vatandaş işinden, mesaisinden ol-
masın. Tatil-hafta sonu demeden 
ekonominin çarkı dönsün, ticaret 
aksamasın. İstedik ki pratik olalım, 
hızlı ve çözüm odaklı hareket ede-
lim. Mesai mefhumu gözetmeden 
bu ülke için çalışan, üreten, istih-
dam oluşturan iş adamına, memu-
runa, işçisine, kısacası tüm çalışma 
hayatının aktörlerine ve paydaş-
larına hizmet edelim istedik. Aynı 
zamanda, vatandaşlarımızın hukuki 
güvenlik ihtiyaçlarına da en yüksek 
şekilde cevap verelim arzusun-
daydık. Suistimalleri, gecikmeleri, 
mağduriyetleri önleyelim. İşte bü-
tün bu düşüncelerle nöbetçi noter 
uygulamasına hayat verdik ve in-
şallah 6 Nisan itibarıyla Türkiye’de 
her ilimizde bu uygulamayı başla-
tacağız. Vatandaş, hafta sonu ikinci 
el araç alıyor, satıyor. Hatta bunun 
için bazen bir şehirden diğerine 
seyahat ediyor. Ama muamelesini 
yapmak için haftanın ve mesainin 
başlamasını bekliyor. Bu gecikme-
nin sadece bir zaman maliyeti yok. 
Kapora aldığı halde satıştan cayma, 
hileli-dolanlı işler sebebiyle malen 
zarara uğrayanlar da oluyor. Nöbet-
çi noter uygulamasıyla bu olumsuz-
luklar artık yaşanmayacak.”
n AA

Bıçaklanan oğlunun başından ayrılmadı

Mustafa Deveci

Abdulhamit Gül
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Baysangur: İç saha avantajını
kullanmak istiyoruz

Ligde kötü günler geçiren TFF 2. 
Lig temsilcimiz Konya Anadolu Sel-
çukspor’da geçtiğimiz hafta göreve 
gelen Teknik Direktör Abdurrahman 
Baysangur açıklamalarda bulundu. 
Geçtiğimiz hafta Perşembe günü 
görevine başladığını ve Cuma günü 
yaptıkları tek antrenmanın ardın-
dan Manisa deplasmanında maça 
çıktıklarını kaydeden teknik direktör 
Abdurrahman Baysangur, “Özellik-
le istedik ki en azından takımımızı 
maçta canlı olarak izleyebilelim. 
Neler yapabildiklerini görelim. Bu 
anlamda Manisa deplasmanında 
oynadığımız maç verimli geçti. Bizi 
memnun eden taraflarının çok ol-
duğu bir maçtı. Belki sonuç olarak 
hepimizi memnun etmedi, bunun 
farkındayız ama özellikle güçlü bir 

rakibe karşı oynadık. Saha avanta-
jını çok iyi kullanabilen bir rakipti. 
Maçın başında gol yemiş olmamıza 
rağmen oyundan kopmadık, tepki 
verebildik. Özellikle ikinci yarıda 
daha etkin taraf bizdik. En azından 
beraberlik getirebilecek bir maç 
oynadığımızı düşünüyorum. Tabii 
bu maçı geride bıraktık. Bununla da 
yaşayamayız ama buradan dersleri-
mizi çıkarıp kendi sahamızda oyna-
yacağımız Pendikspor maçına en iyi 
şekilde hazırlanmalıyız. Birkaç tane 
sakat oyuncumuz var. Onların da ta-
kıma dönmesini bekliyoruz. Merkez 
orta saha oyuncularımızın yokluğu 
takımı etkiliyor. Recep, Maksut, 
İbrahim Serdar, Ayberk. Şu anda 
tedavileri sürüyor. İnşallah maçta 
bizimle olurlar” dedi.

KONYA’NIN DESTEĞİNE 
İHTİYACIMIZ VAR

Pazar günü iç sahada oynaya-
cağımız Pendikspor karşılaşmasının 
önemini anlatmaya gerek olmadığını 
belirten Abdurrahman Baysangur, 
“İç saha avantajını kullanmak isti-
yoruz. Kalan 8 maçımızın 5 tanesi iç 
sahada. Bu bulunduğumuz konuma 
da baktığımız zaman büyük avantaj. 
Ama bu avantajı iyi kullanmamız 
gerekli. Avantajı değerlendirip bu 
maçları kazandığımız takdirde ligde 
kalacağımıza kesinlikle inanıyoruz. 
Seri yakalamak için ilk hedefimiz 
Pendikspor maçı. Kazanmak için ge-
reken tüm çalışmaları yapacağız Bu-
nun için şehrin desteğine ihtiyacımız 
var” ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Muhammet Yürükuslu 
tesisi hizmete açıldı!

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi düzenlenen törenle 
açıldı. Kompleksin şehrin yüz akı yatırımlarından biri olduğunu kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
Meram’ın son 5 yıllık döneminde gerçekleştirdiği yatırımlarla örnek alınan bir belediye haline geldiğini belirtti

‘Bizler inşa ve hizmet erleriyiz. O 
yüzden her anımızda Meram’ı dertlen-
dik’ diyen Başkan Toru bu açılışta bir 
sözünü daha yerine getirdi ve tesisle 
birlikte ‘Konyaspor Kupa Anıtı’nın da 
açılışını gerçekleştirdi.  

Meram Belediyesi tarafından yapı-
mı gerçekleştirilen Aşkan Muhammet 
Yürükuslu Spor Kompleksi düzenlenen 
törenle açıldı. İstiklal Marşı, saygı du-
ruşu ve Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başla-
yan törene, Konya Valisi Cüneyd Orhan 
Toprak, Ak Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Mustafa Uzbaş, Karatay Bele-
diye Başkanı Mehmet Hançerli, Konya 
Eski Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, Ak 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolu-
lar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Ak Parti 
Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş, Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Muhammet Yürükuslu’nun eşi Raziye 
Babayiğit, babası Seyit Ali Yürükuslu, 
annesi Nilüfer Yürükuslu, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, Konyaspor 
Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyele-
ri, Meram Belediye Meclis Üyeleri, STK 
Üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, 
Meram Belediyespor Wushu takımının 
gösterisi ile başladı. Büyük beğeni top-
layan gösteri sonrasında Muhammet 
Yürükuslu’nun hayatını anlatan belge-
sel izlendi.  

“TESİS, ŞEHRİMİZİN YÜZ AKI 
YATIRIMLARINDAN BİRİ OLDU” 
Gösterimden sonra protokol ko-

nuşmalarına geçildi. Göreve geldikleri 
günden bugüne sürekli olarak ilçeye 
yeni yatırımlar kazandırmanın heyecanı 
taşıdıklarını kaydeden Meram Beledi-
ye Başkanı Fatma Toru, yine aynı aşk, 
heyecan ve şevkle Aşkan ‘Muhammet 
Yürükuslu Spor Kompleksi’nin yapımını 
gerçekleştirdiklerini belirtti. Modern bir 
anlayışla tasarımlanan merkezin, genç 
sporcularımızın yetişmesinde büyük 
katkı sağlayacağını belirten Başkan Fat-
ma Toru,  “Türk futboluna hizmet eden 
ve geçtiğimiz yıl ebediyete uğurladığı-
mız Muhammet Yürükuslu’nun adı ile 
tesisimizi onurlandırdık. Centilmenli-
ğin, doğruluğun, dürüstlüğün kısacası 
sporun yanı sıra iyi ahlakı da şahsında 
toplayan merhum Yürükuslu’yu; genç-
lerimize, sporcularımıza örnek gös-
termek istedik. 2017 yılında inşaatına 
başladığımız 12 bin 400 m²’lik bir arsa 
üzerinde, 3 bin 945 m² inşaat alanına 
sahip olan spor merkezimizde 2 kapalı, 

1 açık olmak üzere toplam 3 adet tenis 
kortu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, badmin-
ton sahası ve fitness merkezi, spinning 
stüdyosu, trambolin stüdyosu, masa 
tenisi, kafeterya, basketbol ve voleybol 
sahaları yer almaktadır. Spor Komplek-
si, bu özellikleriyle Meram’ın dolayısıy-
la şehrimizin yüz akı bir yatırımıdır” diye 
konuştu. 

“MERAM HİZMETTE ÖRNEK
 ALINAN BİR BELEDİYE OLDU” 
Son 5 yıllık süreçte Meram’da ger-

çekleştirilen yatırımlar konusunda da 
bilgi veren Başkan Fatma Toru sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Bugüne kadar açılışı-
nı yaptığımız Fahrünnisa Hatun Kültür 
Merkezi, Altuncan Hatun Aile Yaşam 
Merkezi, Küçük Kovanağzı Sosyal Tesi-
si, Alavardı Gençlik Akademisi, Çomaklı 
Mahallesi Sosyal Tesisi, Karadiğin Sos-
yal Tesisi ve Camii, Rabia Spor Merke-
zi, Havzan Mahallesi Sosyal Tesisi ve 
Çocuk Sokağı,  Dutlu Koruluğu ve Sos-
yal Tesisi olarak hizmete aldığımız ama 
daha sonra yeniden düzenleyerek millet 
bahçesine çevirdiğimiz Meram Millet 
Bahçesi, Loras Mahallesi Sosyal Tesisi, 
Çarıklar Mahallesi Sosyal Tesisi, Millet 
Kıraathanesi ve Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezi gibi daha önce açılışını 
yaptığımız tesisler, Meram’a değer ka-
tan eserler olarak öne çıkmaktadırlar. 
Tantavi Ambarı olarak bilinen binanın 
restorasyon çalışmaları da tamamlan-
mak üzere. Gödene, Küçük Kovanağzı 
ve Kaşınhanı Mahallelerimizde şu an 

hizmet vermektedirler. Harmancık Pa-
zar Yeri ve Sosyal Tesisleri inşaatımız, 
2019 yılında halkımızın hizmetine sunu-
lacaktır. Uzun yıllardır biriken sorunların 
çözümü için 350 bin nüfuslu ilçemizde, 
165 bin kişinin yaşadığı 59 mahallenin 
imar planlamasını yaptık. 4,5 yıl gibi 
kısa bir sürede, 35,3 milyon m²’lik bir 
alanda 18. Madde uygulaması gerçek-
leştirdik. Ayrıca Suriçi İhya Projemiz 
ülkemizde bir ilk olma özelliği taşımak-
tadır ve tamamlandığı zaman örnek bir 
proje olacaktır.  Emaneti bize tevdi etti-
ğinizde; kişi başına düşen aktif yeşil alan 
1.55 m² iken bugün 5.64 m²’ye ulaşmış-
tır. Hizmet dönemimizde 108 park, 19 
koruluktan oluşan toplam 1 milyon 425 
bin 453 m² yeşil alan halkımızın hizme-
tine sunulmuştur. Altyapıda ve asfalt ça-
lışmalarında yaptığımız rekor faaliyetler 
neticesi, 5 milyon 180 bin 838 m² asfalt 
yol yine Meram halkının hizmetine 
sunulmuştur.  Sosyal ve Kültürel bele-

diyecilik alanında gerçekleştirdiği aktif 
çalışmalarla Meram Belediyesi daima 
bir adım öne çıkmıştır. Birçok belediye, 
Meram Belediyesi’ni örnek almaktadır. 
Bundan da sizler adına, Meram adına 
gurur duymaktayız.”  

“BİZ İNŞA VE HİZMET ERİYİZ. HER 
ANIMIZDA MERAM İÇİN DERTLENDİK” 

Siyaseti insanımıza hizmet vesilesi 
gören bir anlayışla ve alınlarının akıyla 
beş yılı geride bıraktıklarını ifade eden 
Başkan Toru, “Makamların, mevkilerin 
geçici olduğunu bilerek, koltuk sevda-
sına kapılmadan, sadece ve sadece 
Meram halkının daha planlı, düzenli 
ve nitelikli bir Meram’da yaşaması için 
gayret sarf ettik. Bizler inşa ve hizmet 
erleriyiz. Nitekim varoluşumuz bir dert-
lenmedir. Meram için dertlendik, dik 
durduk, gerektiğinde mücadele ettik. 
Bugüne kadar temelini attığımız hiçbir 
işi yarım bırakmadık. Meram halkının 
hizmetine sunduğumuz eserler bunun 

somut örnekleridir. Bizden sonra görevi 
devralacak arkadaşlarımızın da Me-
ram’ın yükselen bayrağını daha da ile-
riye taşıyacaklarından hiç kuşkum yok-
tur; zira halka hizmet etmek, tüm dava 
arkadaşlarımızın her zaman asli görevi 
olmuştur” diye konuştu.

“HİZMET ÇITASINI 
YÜKSELTMEK İÇİN ÇABALAYACAĞIZ”  

Daha sonra kürsüye gelen Ak Parti 
Meram Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş ise, Başkan Fatma Toru’nun Me-
ram’a çok değerli yatırımlar kazandır-
dığının altını çizdi. Spor Kompleksinin 
sporcuların ve vatandaşların eksikliğini 
hissettiği bir yatırım olduğunu kaydeden 
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “15 
yıldır belediyelerde hizmet veren biri 
olarak söylüyorum, bir belediyecinin 
en onur duyduğu şey emek ve zaman 
harcayarak kurduğu tesisin açılışını 
yapmaktır. Başkan adayı olmanın ya-
nında bir Aşkan Mahallesi sakini olarak 
bu yatırımdan bir kat fazla mutlu oldum. 
Daha önce örneği olmayan bir tesis ka-
zandırıldı Meram’a. Cumhurbaşkanımız 
daha önce söylemişti yeniden hatırlat-
mak istiyorum; Ağır bakım alanına ku-
rulacak Millet Bahçesinin içinde de bir 
spor merkezi yapılacak. Meramlılar sta-
dın yıkılmasından sonra bu iki yatırımla 
spor alanında daha büyüğünü kazanmış 
olacak. Başkan Fatma Toru’ya kazandır-
dığı değerli eserler ve hizmetlerinden 
dolayı bir Meramlı olarak teşekkür edi-
yorum. Bu bir bayrak yarışı. Bu yarışta 

bize de nasip olursa çıtayı daha yükseğe 
taşımak için gayret göstereceğiz” 

“5 ALTIN HİZMET YILINDA 
MERAM’A PEK ÇOK DEĞERLİ 

ESER KAZANDIRILDI” 
Meram Belediyesinin ilçeye ka-

zandırdığı birbirinden değerli projele-
re bir yenisini eklediğini söyleyen Ak 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise; 
“Muhammet Yürükuslu kardeşimizin 
adının yaşatılacağı tesis şehrimize ha-
yırlı olsun. Başkan Fatma Toru, 5 altın 
hizmet yılında Meram’a pek çok değerli 
eser kazandırdı. Pek çok projeyi baş-
lattı. Meram’ın hizmet götürülmedik 
tek bir karışı kalmadan çalışmalarını 
yürüttü. Millete, insanımıza hizmetten 
başka gayesi olmayan Ak Parti Beledi-
yecilik anlayışı işte budur. Biz hep bu 
şuurla yol yürüdük. Nöbet değişiklikleri 
de bu yürüyüşün bir parçası. Bu güzel 
yatırımların devam etmesi için 31 Mart 
seçimlerinde bir kez daha güç alacağız 
milletimizden” diye konuştu. 

“BU MİLLET HER ŞEYİN
 EN GÜZELİNE LAYIKTIR” 

Son olarak kürsüye gelen Konya 
Valisi Cüneyt Orhan Toprak ta, 5 aydır 
Başkan Fatma Toru ile birlikte çalıştık-
larını hatırlatarak, “Önemli olan vatan-
daşlarımızın ihtiyaç duyduğu yatırımları 
kazandırmak ve görev alanımızı ihya 
etmek için gece gündüz demeden çaba 
sarf etmektir. Fatma Başkan bunun bi-
lincinde olarak ilçesine büyük hizmet-
ler kazandırmış bir isim. Birbirinden 
değerli eserler verdi Meram’a. Bunlar 
için teşekkür etmek istiyorum. Yeni ge-
lecek arkadaşımız da aynı duyarlılıkla 
halka hizmetin Hakk’a hizmet anlayı-
şıyla bayrağı daha ileriye götürmek için 
çalışacak. Çünkü bu millet her şeyin en 
güzeline layıktır” dedi. 

KONYASPOR’UN 
ŞAMPİYONLUK ANITI DA AÇILDI
Konuşmaların ardından Başkan 

Fatma Toru, Muhammet Yürükuslu’nun 
eşi Raziye Yürükuslu’ya ve babası Se-
yit Ali Yürükuslu’ya hediye takdim etti. 
Ayrıca Spor Kompleksine yapılan ve 
Konyaspor’un kazandığı Türkiye Kupası 
ve Süper Kupa’nın anısına Meram Bele-
diyesi tarafından yaptırılan Çift başlı kar-
tal abidesinin sanatçıları ile kompleksin 
mimarlarına da çeşitli hediyeler takdim 
edildi. Daha sonra gerçekleştirilen açılı-
şın ardından protokol üyeleri yeni tesisi 
gezdi. 
n SPOR SERVİSİ



‘Hakemler adil değil’
Atiker Konyaspor’un genç oyuncusu Amir Hadziahmetovic şanssız maçlar kaybettiklerini söyledi. 

Başarısızlıktaki nedenlerin birinin de hakemler olduğunu ifade eden Amir, “Beşiktaş maçındaki bana 
yapılan müdahalede VAR’a gidilmesi gerekiyordu. Hakemler bu konuda adil değil” dedi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da Cumartesi günü evin-
de oynayacağı Çaykur Rizespor maçının 
hazırlıkları sürüyor. Dün yapılan antren-
man öncesi basın mensuplarının sorula-
rını yanıtlayan Anadolu Kartalı’nın genç 
futbolcusu Amir Hadziahmetovic şanssız 
maçlar kaybettiklerini ve buna hakem-
lerin de olumsuz etkide bulunduğunu 
söyledi. Beşiktaş maçında kendisine 
yapılan müdahalenin penaltı olduğunu 
ve VAR’a gidilmesi gerektiğini belirten 
Amir, “Hakemlerin bu konuda adil oldu-
ğunu düşünmüyorum” dedi.

 İNCELENMESİ GEREKİYORDU
Üst üste puan kaybettiklerini belirten 

Amir, “Son haftalarda galibiyet alamı-
yoruz. Çok ciddi bir şanssızlık yaşıyoruz. 
Aslına bakarsanız iyi oynuyoruz. Bunu 
etkileyen faktörlerden bir tanesinin ha-
kemler olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
her iki tarafa da eşit kararlar vermiyor-
lar. Bunu Beşiktaş maçında da gördük. 
Beşiktaş maçının ikinci yarısında baskı 
kurup beraberliği yakaladık. Ama maçın 
son bölümünde gerçekleşen bir pozis-
yonda içerde bekleyen iki arkadaşım 
vardı. Müsait pozisyondaydılar. Ken-
dilerine pas vermek istedim. O pozis-
yonda bana yapılan müdahale fauldü. 
VAR’a gidilip pozisyonun incelenmesi 
gerekiyordu. Ancak incelenmedi. Bu 
konuda çok da adil bir şekilde davranıl-
dığına inanmıyorum. 

VAR’IN UYGULAMA AMACI BU
Pozisyonda yerde kalmaması ile 

ilgili de konuşan genç futbolcu “Pozis-
yonda yere düşmemem  tartışıldı. Bu tip 
pozisyonlarda VAR’a güvenmemiz ge-
rekiyor. Ben de kendi adıma VAR’a gü-
vendim. Tabi ki yere düşebilirdim ama 
o anda ceza sahası içinde 2 tane arka-
daşım vardı. Müsait pozisyondaydılar. 
Yine de düşmemiş olsam bile bana ya-
pılan müdahaleden sonra VAR devreye 
girmeliydi. VAR’ın uygulama amacı bu 
çünkü. İncelenmesi gerekiyordu” ifade-
lerini kullandı.

RİZESPOR İYİ BİR İVME YAKALADI
Çaykur Rizespor maçını da değer-

lendiren Boşnak oyuncu, “Son haftalar-
da şanssız puan kayıpları yaşadık. Çay-
kur Rizespor maçında bu şanssızlığa bir 
son vermek istiyoruz. Rakibimiz devre 
arasının ardından iyi bir ivme yakaladı. 
İyi bir çıkış sergilediler. Ancak biz güçlü 
bir ekibiz. Bu maça ciddiyetle hazırla-
narak bu şanssızlığımızı atlatmak isti-
yoruz.  İçinde bulunduğumuz durumun 
şanssızlıkla da alakalı olduğunu düşü-

nüyorum. 2 yıl önce aynı taktik ve di-
siplinle oynuyorduk. Oyuncu grubumuz 
iyiydi. Şansımız da iyi gidiyordu. Şimdi 
de iyi pozisyon alıyor ve iyi mücadele 

ediyoruz. Kompakt oynuyoruz. Taktiksel 
anlamda da iyi işler yapıyoruz. Sadece 
bunu sonuca yansıtamıyoruz. Biraz daha 
iyi odaklanırsak biraz da şansın dönmesi 

ile birlikte daha iyi olacağımıza inanıyo-
rum” diye konuştu. 
n YUNUS ALTINBEYAZ/
MUHAMMED SAYDAM

Alim Öztaş’ın 
görevine son verildi
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da 

Kulüp Menajeri Alim Öztaş ile yollar ayrıldı. Yeşil beyazlı 
takım, uzun süredir Anadolu Selçukspor’un Kulüp Mena-
jerliğini yürüten Alim Öztaş’ın görevine son verdi. Yavru 
Kartal’dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılma-
dı. Anadolu Selçukspor’da geçtiğimiz günlerde Teknik 
Direktör Alper Avcı ile de yollar ayrılmış yerine Abdurrah-
man Baysangur getirilmişti. Konuyla ilgili yeşil beyazlı 
kulüpten açıklama yapılması bekleniyor.
n SPOR SERVİSİ

Gökhan Töre: 9 aydır 
maaş alamıyorum

Beşiktaş’ta Karius’un maaşını alamadığı için FIFA’ya 
başvurduğu haberlerinin ardından, uzun süredir kadro 
dışı kalan Gökhan Töre de 9 aydır kulüpten bir ücret ala-
madığını sosyal medya hesabından paylaştı. Beşiktaş’ta 
uzun zamandır kadro dışı kalan ve takımdan ayrı çalışma-
larını sürdüren Gökhan Töre, sosyal medya hesabından 
açıklamalarda bulundu. Kadro dışı kalma sebebiyle ilgili 
siyah-beyazlı yönetimden herhangi bir açıklama alama-
dığını belirten Töre, “Kadro dışı kalacağımı yarı transfer 
sezonunun bitmesinden iki gün önce öğrendim. Sebebini 
sormama rağmen cevap alamadığımı sizinle paylaşmış-
tım. İki gün içerisinde profesyonel bir transfer gerçekleş-
tirmenin mümkün dahi olamayacağını tahmin edersiniz” 
dedi. Uzun zamandır kulüpten bir ödeme de almadığını 
açıklayan tecrübeli oyuncu, “9 aydır maaşımı alamadım. 
Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey 
yapmadım. Bu suçlamanın sadece arkasına saklanılacak 
bir algı oluşturma çabası olduğu kanısındayım. ‘Hem 
maddi sıkıntılar var diyorsunuz hem para vereceksiniz 
hem de kiralık vermediniz bir de üstüne oynatmıyorsu-
nuz!’ belirsizliğinin muhatabı şahsım değildir. Teşekkür 
ederim. Saygılarımla...” ifadelerine yer verdi. n İHA

Musa: Konya’da iyi
işler çıkaracağız
Çaykur Rizespor’un orta saha 

oyuncusu Musa Çağıran, uzun bir 
sakatlık döneminin ardından ilk kez 
geçen hafta İstikbal Mobilya Kayse-
rispor maçı ile 11’de sahaya çıkma-
nın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sakatlığının beş ayı bulduğuna 
işaret eden Musa Çağıran, şunları 
kaydetti: “Beş ay sonra kendi adıma 
iyi maç çıkardığımı düşünüyorum. 
İnşallah bunun devamını getiririm. 
Maç eksiğini fazla hissetmedim. 
Arkadaşlarım ve hocalarım çok yar-
dımcı oldu. Takım olarak ve kendi 
adıma iyi konumdayız. İkinci yarıda 
yakaladığımız çıkışı devam ettirmek 

istiyoruz. Konya’da da iyi işler çıka-
racağımıza inanıyorum. Konyaspor 
deplasmanında alacağımız puan 
veya puanlar bizi çok daha iyi yerlere 
taşıyacaktır.”

İlk yarının sonunda herkesin 
kendilerine ‘Düştü’ gözüyle baktığını 
aktaran yeşil-mavili futbolcu, “Biz, 
gelen arkadaşlarla çabuk kaynaştık. 
Ligde 31 puan ile 11. sıraya geldik. 
Kimsenin beklemediği şeyler yaptık. 
Yukarı ile 4, alt sıralarla 4 puan fark 
var. Konya’da alacağımız sonuçla 
hedeflerimizi net belirlemiş olaca-
ğız.” ifadelerini kullandı.
n AA

Okan Buruk: Konyaspor en önemli rakibimiz
Spor Toto Süper Lig’de 16 Mart 

Cumartesi günü Atiker Konyaspor’a 
konuk olacak Çaykur Rizespor’un tek-
nik direktörü Okan Buruk, “Konyaspor 
ile aramızda 4 puan fark var. Puan 
farkını kapatmak için deplasmanda 
kazanmak, ikinci yarının başında 
yakaladığımız çıkışı devam ettirmek 
istiyoruz.” dedi.

Okan Buruk, yeşil-mavili eki-
bin Çaykur Didi Stadı’nda gerçek-
leştirdiği antrenmandan önce basın 
mensuplarına yaptığı açıklamada, 
Konyaspor taraftarının takımına 
önemli katkı sağladığını, etkili bir 
taraftar grubu olduğunu belirtti. Ra-
kiplerinin son haftalarda istedikleri 
sonuçları alamadığının altını çizen 
Buruk, “İstedikleri sonuçları alamasa 
da üst sıraları hedefleyen bir takım. 

Oyun anlayışı olan, kendi oyun anla-
yışı içerisinde taktiksel dizilişlerine, 
aksiyonlarına sadık kalan bir ekip. 
Deplasmanda galibiyet serimiz vardı. 
Fenerbahçe maçı ile bunu kaybet-
miştik. Deplasmanda kazanmak için 
tekrar elimizden geleni yapacağız.” 
diye konuştu.

Buruk, ligde bulundukları ko-
num açısından Atiker Konyaspor’un 
önemli rakiplerinden olduğuna işaret 
ederek, “Konyaspor ile aramızda 4 
puan fark var. Puan farkını kapatmak 
için deplasmanda kazanmak, ikinci 
yarının başında yakaladığımız çıkışı 
devam ettirmek istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.

Rakiplerinde Adis Jahovic ve 
Mustapha Yatabare’nin sakatlıkları 
nedeniyle büyük ihtimalle forma gi-

yemeyeceğine dikkati çeken Buruk, 
şöyle devam etti: “Önemli iki oyuncu. 
Onların yerine Mücahit forma giydi. 
Hücum hattının arkasında önemli, 
güçlü oyuncuları var. Direkt takıma 
katkı sağlayan oyuncunun olmaması 
bizim için avantaj ama maç oynan-
madan hiçbir şey belli olmaz. Bazen 
avantaj gibi gördüğünüz şeyler deza-
vantaja dönüşüyor. Biz kendi oyunu-
muzu oynamadıktan, saha içerisinde 
oyunu elimize geçiremedikten sonra 
hiçbir şey avantaj değil.”

Buruk, lige verilecek arayı Antal-
ya’da kamp ve hazırlık maçı yaparak 
geçireceklerini kaydetti. Rize’nin ta-
kımına sahip çıkmasından çok büyük 
mutluluk duyduğunu vurgulayan Bu-
ruk, camianın Çaykur Rizespor etra-
fında tekrar toplandığını aktardı.

ŞENOL GÜNEŞ’İN MİLLİ TAKIMDA 
GÖREVE GETİRİLMESİ

Okan Buruk, Şenol Güneş’in A 
Milli Takım Teknik Direktörlüğü’ne 
getirilmesine ilişkin, “Şenol hoca, 
başarıları ile bu görevi hak etmiş biri. 
Daha önce hizmet ettiği gibi ülkemize 
yine en iyi şekilde başarılar kazandır-
masını istiyoruz. Bizim teknik adam-
lar olarak çok iyi şekilde destekleme-
miz gerekiyor. Kalben ben hem Şenol 
hocaya hem ekibine hem milli takıma 
başarılar diliyorum. İnşallah futbol 
olarak hak ettiğimiz yerlere geliriz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Futbolun ileriye dönük daha çok 
yol katetmesi gerektiğinin altını çizen 
Buruk, “Yol katetmeye ihtiyacımız 
var. Bunda da Şenol hoca iyi bir öncü 
olacaktır” diye konuştu. n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 25 17 6 2 40 12 28 57
2.GALATASARAY 25 14 7 4 52 25 27 49
3.BEŞİKTAŞ 25 12 8 5 50 34 16 44
4.TRABZONSPOR 25 11 7 7 44 36 8 40
5.ATİKER KONYASPOR 25 8 11 6 32 28 4 35
6.EY MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34
7.DG SİVASSPOR 25 9 7 9 37 37 0 34
8.A. ALANYASPOR 25 10 4 11 28 30 -2 34
9.İM KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32
10.ANTALYASPOR 25 9 5 11 26 41 -15 32
11.ÇAYKUR RİZESPOR 25 7 10 8 35 33 2 31
12.KASIMPAŞA 25 9 4 12 41 46 -5 31
13.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31
14.FENERBAHÇE 25 6 10 9 30 36 -6 28
15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28
16.GÖZTEPE 25 8 3 14 26 33 -7 27
17.BB ERZURUMSPOR 25 4 10 11 26 34 -8 22
18.AKHİSARSPOR 25 5 6 14 25 41 -16 21
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SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU
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Tesis yatırımlarının hızla arttığı Selçuklu Belediyesi’nin bölgedeki en önemli spor tesislerinden bir tanesi de Yazır Spor Salonu. Bayanlara spor 
yapma imkanı sağlayan tesislerde ayrıca hentbol, voleybol, basketbol gibi birçok branşta spor okulları öğrencileri rahatlıkla spor yapabiliyor. 

Tesislerden faydalanan üyeler, hizmetlerde çok memnun olduklarını, bu tür imkanların başka hiçbir şehirde olmadığını belirtti

Sağlıklı hayat için:
Yazır Spor Salonu!

Selçuklu’da spor yaz – kış de-
meden devam ediyor. Erkeklere ve 
kadınlara ayrı ayrı çalışma alanları 
sunan Selçuklu Belediyesi’nde, halk 
verilen hizmetlerden oldukça mem-
nun. Eğitimli antrenörler ile sayısal 
değerlere bağlı olarak sistemli bir 
çalışma imkanı bulan insanlar, bu 
hizmetlerin başka illerde olmadığını 
belirtiyor. 250’ye yakın üyesi bulu-
nan, ayrıca birçok branşında yapıla-
bildiği Yazır Spor Salonu bu önemli 
hizmetlerden bir tanesi. 

YÜZDE 96’LIK BAŞARI SAĞLANDI
Selçuklu Belediyesi’nin Yazır 

Mahallesi’nde bulunan Yazır Spor 
Salonu 2012 yılında hizmete açıldı.

Yazır Spor Salonu bünyesinde 
bayanlara yönelik  aerobik - step, fit-
ness ve plates salonu bulunuyor. Ba-
yan antrenörler eşliğinde kişiye özel 
spor programı uygulanan tesislerde 
aylık yapılan ölçümler ile verilen 
eğitimlerin karşılığı sayılar olarak da 
ortaya konuyor. Selçuklu Belediye-
si Yazır Spor Salonu, son dönemde 
yaptığı çalışmalar ile üyelerinin bü-
yük bölümünde sağlıklı sonuçlara 
ulaştı ve %96’lık bir başarı elde etti. 
Bu şekilde bilinçli ve sağlıklı spor 
yapmaları amaçlanıyor. Yazır Spor 
Salonu’nda spor kulüplerince hent-
bol, voleybol ve basketbol faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor. Spor salonunda 
masa tenisi hizmeti de veriliyor.

SPOR OKULLARI ÖĞRENCİLERİ 
ÇALIŞMALARINI BURADA YAPIYOR

Selçuklu Belediyesi, yıl boyunca 
binlerce öğrenciye spor okullarında 
eğitim veriyor. Bu eğitimlerin bir 
kısmı Yazır Spor Salonu’nda yapılı-
yor. Basketbol, voleybol, hentbol ve 
masa tenisi gibi çalışmaların bir kıs-
mı tesislerin içinde bulunan büyük 
salonda gerçekleştiriliyor. Bu çalış-
malar ile öğrenciler spor yaparken 
aynı zamanda kaynaşma ve arka-
daşlık imkanı da buluyor.

KİTAPLIK VE KİTAP OKUMA ALANI
Yazı Spor Salonu’nda üyeler ve 

eğitim gören öğrenciler boş vakitle-
rinde tesis içinde bulunan kitaplığı 
kullanarak kitap okuma bölümünde 
zamanını kitap okuyarak değerlen-
direbiliyor. Tesisteki kitaplık yüz-
lerce kitap bulunuyor. Kitaplıktan 
sadece üyeler ve öğrencilerde değil, 
çocuklarını spor yapmaya getiren 
velilerde faydalanıyor. Çocuklar spor 
yaparken, veliler kitap okuyarak za-
man geçiriyor. 

TEMİZ VE GÜVENLİ 
SPOR YAPMA ALANLARI

Selçuklu Belediyesi spor tesisle-
rinin tamamında olduğu gibi Yazır 

Spor Salonu’nda da en dikkat edilen 
konulardan bir tanesi temizlik. Tesis-
lerde her gün yapılan temizliğin yanı 
sıra haftalık ve aylık olarak kontrol-
lere yapılıyor. Yazır Spor Salonu’nu 
kullanan üyeler, her yerin temiz ve 
hijyenik olduğunu, rahatlıkla çalış-
ma yapabildiklerini ifade ediyor.

250’YE YAKIN ÜYE HİZMET ALIYOR
Yazır Spor Salonu’nda şu an 

250’ye yakın bayan üye uzman eğit-
menler eşliğinde spor yapma imkanı 
buluyor. 30’ar kişilik seanslar şeklin-
de yapılan etkinliklere çevre mahal-
lelerde oturan bayanlar büyük ilgi 
gösteriyor. 15 yaşından itibaren her-
kesin üye olabildiği tesislerde cüzi 
ücretler karşılığında sağlık yaşam 
için eğitim veriliyor. Yazır’da Pa-
zartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 
yapılan grup etkinliklerinin dışında 
üyeler farklı günler bireysel olarak 
çalışmalarını sürdürebiliyor.

ÜYELER VERİLEN 
HİZMETTEN MEMNUN

Selçuklu Belediyesi’nin yaptığı 

onlarca tesisin vatandaşlar açısın-
da çok değerli olduğunu ifade eden 
Yazır Spor Salonu üyeleri, burada 
sağlıklı yaşam için spor yaptıklarını 
ancak çok iyi arkadaşlıklar da edin-
diklerini belirtti. 

Bayan üyeler, antrenörlerin ken-
dileri ile birebir ilgilendiğini tesisle-
rin ise çok temiz ve hijyenik olduğu-
nu söyledi. 

Öte yandan üyeler, Yazır Spor 
Salonu’nda spor yapmaya başladık-
tan sonra tesisleri herkese tavsiye 
ettiklerini de dile getirdi.

BAŞKA YERDE YOK
Yazır Spor Salonu’nda spor ya-

pan üyeler yaptıkları açıklamalarda 
Selçuklu Belediyesi’nin spor faaliyet-
lerinden son derece memnun olduk-
larını ifade etti. Başka şehirlerde bu 
tür hizmetlerin sadece özel sektörde 
yüksek ücretler karşılığında oldu-
ğunu belirten üyeler, belediyenin 
kendilerine sunduğu alanlarda çok 
uygun fiyatlara spor yaptıklarını be-
lirtti. 

KENDİNİZE ZAMAN AYIRIN
Yazır Spor Salonu Antrenörü 

Şule Özdemir, yaptığı açıklamalar-
da bayanların kendilerine zaman 
ayırması gerektiğini ifade etti. Özel-
likle annelerin çocuklarına çok ilgi 
gösterdiğini bu yüzden kendilerini 
unuttuklarını dile getiren Özdemir, 
“Hanımları buraya spor yapmaya 
davet ediyoruz. Kendilerini evlerine 
ve çocuklarına adıyorlar. Bu yüzden 
kendi sağlıklarını düşünmüyor. Bu-
rada kısa sürede hem sağlıklı yaşa-
ma kavuşabilirler hem de ailelerine 
zaman ayırabilirler. Herkesi spor 
yapmaya çağırıyoruz” dedi.
PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYORUZ

Yazır Spor Salonu’nu kullanan 
üyelerde bir tanesi ise yaptığı açık-
lamalarda, “Komşularımızla birlikte 
buraya geliyoruz ve rahat bir çalış-
ma ortamımız var. Daha önce de 
ben spor yapıyordum spor salonun-
da ancak bir antrenör eşliğinde de-
ğildi bu. O şekilde olduğu için bilinç 
bir çalışma ortaya çıkıyordu. Şimdi 
burada hocamızın eşliğinde çalışıyo-
ruz. Bunun daha iyi ve daha faydalı 
olduğunun farkına vardık. Tek başı-
na yapılan spordan bir fayda olmadı-
ğını öğrendik. Ev hanımıyım burada 
oluşturulan imkanlar sayesinde ken-
dimize zaman ayırabiliyoruz. Spor-
dan çıktığımız zaman bunun rahatlı-
ğını ve ferahlığını hissedebiliyorum. 
Psikolojik etkilileri de var tabi ki. En 
önemli noktalarda bir tanesi de; biz 
hocamızdan çok memnunuz. Onun 
sayesinde antrenmanlarımız çok 
eğlenceli geçiyor. Belki hocamızdan 
memnun olmasak bu kadar uzun 
süre burada spor yapıyor olmazdık” 
ifadelerine ye verdi.
n ONUR KALKAN

Yazır Spor Salonu, bölgedeki vatandaşlara spor yapma imkanı sağlıyor.

Tesislerde vatandaşlara ve öğrencilere kitap okuma alanları sunuluyor. Yazır Spor Salonu’ndan Selçuklu Belediyespor spor okulları öğrencileri de faydalanıyor.

Temiz ve hijyenik tesisler üyelerin memnuniyetini kazanıyor.



16 14 MART 2019HABER

   İŞİMİZ HİZMET 
GÜCÜMÜZ MİLLET!
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Gönül Belediyeciliği ve ortak 

akıl çerçevesinde insana değer veren, şehir ve insanı birleştiren bir anlayışla Konya’yı hep birlikte yöneteceklerini 
söyledi. Başkan Altay, “Bizim amacımız hemşerilerimizin her alanda Benim Şehrim demelerini sağlamaktır” dedi

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan 
AdayıUğur İbrahim Altay, gelecek 
dönem için atılacak tüm adımlarda 
Gönül Belediyeciliği prensiplerinin 
kendilerine pusula olacağını kaydet-
ti.

Tüm yatırım ve hizmetlerin ülke 
ekonomisinin şartlarına bağlı olarak 
gerçekleştirildiğini belirten Başkan 
Altay, şehirlerde yapılan yatırımlar-
dan daha çok o şehirde yaşayanların 
önemli olduğuna dikkat çekerek, 
“Ailemizde mutluluğu, komşumu-
zun huzurunu, işlerimizin bereketini 
ve kardeşlik duygularımızı artırma-
dan bu yatırımlar ruhsuz kalacaktır. 
Bizim amacımız hemşerilerimizin 
her alanda Benim Şehrim demele-
rini sağlamaktır. Gönül Belediye-
ciliği, Konya’ya yakışacak dediğim 
gibi ‘Benim Şehrim’ diyerek şehrin 
benimsenmesi ve içselleştirilmesi de 
en çok Konya’mıza yakışacak” dedi. 

Birlik, beraberlik ve dayanış-
maya her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç olduğunu ifade eden Başkan 
Altay, “Tüm bu söylemlerimde en 
fazla güvendiğim hemşerilerimizin 
duası ve desteğidir. Biz bir olursak, 
iri olursak, diri olursak ve kardeş 
olursak yapamayacağımız yatırım, 
çözemeyeceğimiz sorun kalmaz. 
Yerel Yönetim anlayışımızın teme-
li karşılıklı iyi niyet ve hemşehrilik 
duyguları ile hareket etmektir. Bu 
şehre bir vefa borcumuz var, bu şe-
hirde yaşayanların bize gösterdiği 
ilgi ve alakaya karşı bir vefa borcu-
muz var. Bu güne kadar olduğu gibi 
halktan ve Hakk’tan yana duruşu-
muzu bozmayacağız. Tevazu, sami-
miyet ve gayret ile Önce Millet Önce 
Memleket diyerek hizmet edeceğiz” 
diye konuştu. 

Başkan Altay, kendilerine Kon-
ya’ya hizmet etme imkanı tanıdığı 
için başta Cumhurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan olmak üzere; Genel 
Başkan Yardımcılarına, bakanlara, 
milletvekillerine, il ve ilçe teşkilatla-
rına ve şehirde yaşayan her yaştan 
Konyalıya ayrı ayrı teşekkür etti.

SOSYAL KONUT 
BAŞVURULARI BAŞLADI 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Beyhekim 
Hastanesi civarı Ardıçlı Mahallesin-
de yapılacak sosyal konutlara baş-
vuruların devam ettiğini belirterek, 
yoğun ilgi gören sosyal konut projesi 
başvuruları ile ilgili detaylı bilgiye 
www.konya.bel.tr adresinden ulaşı-
labildiğini söyledi. Altay, sosyal ko-
nut projesi için Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum’a teşekkür 
etti.

KONYA 24 SAAT AÇIK 
BELEDİYECİLİKTE İLK OLDU
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatlarıyla 24 saat 
açık belediye uygulamasını ilk 

başlatan kurum olmanın gururu-
nu yaşadıklarını kaydederek, “Yeni 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mimizin de önemli bir yeniliği ola-
rak, vatandaşlarımıza sürekli ve hızlı 
hizmet sunma hedefiyle birimleri-
mizi 24 saat açık tutuyoruz. Önemli 
olan vatandaşımıza sürekli ve kaliteli 
24 saat hizmet verebilmek” dedi.

ASELSAN SİLAH SANAYİ İÇİN 
ARSA TAHSİSİ YAPILDI

ASELSAN ve Konya Savunma 
Sanayi AŞ ortaklığında Konya’da 
Silah Sanayi kurulacağını hatırlatan 
Başkan Altay, şunları söyledi: “Hem 
şehrimiz, hem ülkemiz için önemli 
olan bu tesise Büyükşehir Belediyesi 
olarak yer tahsisi ve altyapı desteği 
vereceğiz. Bu yatırımla Tür-
kiye’nin ihtiyacı olan sa-
vunma sistemleri Kon-
ya’da imal edilecek. Bu 
tesis Konya’nın sanayisi 
ve istihdamına ciddi bir 
katkı sağlayacak. Bizde 
Büyükşehir Belediye-
si olarak 1 milyon 870 
bin metrekare alanı bu 
projenin hayata geçirilme-
si için tahsis ettik.”

KAYNAKLAR VERİMLİ KULLANILACAK
Belediyecilikte yerli malı kullanı-

mı ve kaynakların optimum kullanıl-
ması konusunda son derece hassas 
olduklarını belirterek Altay, gelirleri 
takip etmek, yeni kaynaklar üret-
mek ve bunu optimal kullanmak 
için azami gayret gösterdiklerini; 
kendilerine emanet edilen her ku-
ruşu Konyalıların hizmetine aktara-
caklarını ifade etti.

TRAFİK EYLEM PLANI 
HAZIRLANACAK

Şehir olarak 2053 yılını kapsa-
yan bir eylem planı yapacaklarını 
kaydeden Altay, “Konya’mız coğra-
fik özelliği itibarıyla bisiklet sürmek 

için en uygun illerden biridir. Bi-
zim yapmamız gereken 

kesintisiz bisiklet 
yolları yapmak ve 
bunu bir plan dahi-
linde sürdürmektir. 
Bisiklete binmeyi 

teşvik edecek ve 
şehir içi ulaşımda 
bisikleti öncelikler 

arasına almak için 
Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığımız ile birlik-
te Bisiklet Master 

Plan üzerinde çalışıyoruz” dedi. 
YENİ CADDELER AÇILACAK

Konya’nın trafiğinin yükünü çe-
ken mevcut caddeleri rahatlatmak 
ve alternatif ulaşım güzergâhları için 
yeni arterler açmak için çalışmala-
ra başladıklarını kaydeden Altay, 
“Mevlana Kültür Merkezi’ni Çeçe-
nistan Caddesi’ne bağlayacak Cela-
leddin Karatay Caddesi,Beyhekim 
Hastanesi’ni Yeni Tıp Fakültesi’ne 
bağlayacak Sultan Abdülhamid Han 
Caddesi yapıyoruz. Fatih Caddesini 
de Gazze Caddesine bağlayacağız. 
Bu caddemiz ile Selçuklu ve Meram 
ilçelerimizi birbirine bağlamış olaca-
ğız” diye konuştu. 

KONYA’DA YAŞAYAN BÜTÜN 
CANLILAR BİZE EMANET

“Bizler Hayvan sevgisini ve hay-
van haklarını hem dinimizin emri 
hem de ecdadımızın bize emaneti 
olarak görüyoruz” diyen Altay, Tür-
kiye’de ilk kez hayata geçirdikleri 
e-pati uygulamasını daha geniş bir 
kitleye yayacaklarını; hizmete açtık-
ları Türkiye’nin en modern hayvan 
barınağının Hayvan Konuk Evi fonk-
siyonunu artıracaklarını vurguladı. 

KOMEK’LER AKADEMİ
HALİNE GETİRİLECEK

Konya Meslek Edindirme Kurs-
larını (KOMEK) dezavantajlı insan-
ların da yararlanması için engelsiz 
hale getireceklerini anlatan Altay, 
“Meslek Edindirme Kurslarımızda 
belli bir bölümü bitiren ve daha faz-
la eğitim almak isteyen hemşerile-
rimiz için daha üst eğitim sınıfları 
açacağız. Birden fazla bölümlerle 
KOMEK’leri akademi haline ge-
tireceğiz.Çocuklarımız için eği-
tim, dinlenme ve ders çalışma 
mekanı haline gelen Bilgeha-
ne sayımızı artıracağız. Bil-
gehaneler aynı zamanda etüt 
merkezleri haline gelecek” 
dedi.
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