
Yeşilay sağlıklı
hayat için yürüdü

Mahalle sakinlerinin
isteklerini dinledi

Yeşilay Haftası dolayısıyla Yeşilay Konya Şubesi’nce bağımlılığa karşı, 
Mehter Takımlı sağlıklı yaşam yürüyüşü gerçekleştirildi. Zafer Meydanında 
başlayan yürüyüş Kılınçarslan Şehir Meydanında son buldu.  n SAYFA 2’DE

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, taşra 
mahalle ziyaretleri kap-
samında Aşağı Pınarbaşı, 
Yukarı Pınarbaşı, Sarıca-
lar, Çandır, Çaltı, Dokuz, 
Dağdere, Meydan, Kınık, 
Biçer, Bağrıkurt, Ardıçlı 
ve Bilecik Mahalleleri’ni 
ziyaret ederek vatandaşın 
isteklerini dinledi. 
n SAYFA 2’DE

Unutulmayan bir gelenek: Şivlilik
Konya’nın en önemli geleneklerinden 
biri olan ve asırlardır yaşatılan şivlilik, 
çocukların sevindirildiği, ikramların 
yapıldığı ve ‘ilk namaz’ adıyla rahmet 
ve merhamet iklimi olan mübarek 
3 ayların karşılandığı bir gün olarak 
biliniyor. Sadece Konya il merkezinde 
yaşatılan bu gelenek her yıl tekrar 
ediliyor. 
Regaip Kandili’nden bir gün önceki 
akşam yapılan fener alayı etkinliğinin 
ardından kandil günü şivlilik etkinliği 
yapılıyor. Bu kapsamda çocuklar 
sabahın ilk ışıkları ile birlikte ellerinde-
ki poşetler veya çantalarla evlerinden 
çıkıp komşularını ziyaret ederek Üç Ay-
lar’ın hayırlı olmasını diliyor. Çocuklara 
çeşitli hediyeler veriliyor. n SAYFA 2’DE

‘15 TEMMUZ ANLAYIŞI
İLE SANDIĞA GİTMELİYİZ’

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN
24 SAAT HİZMET NÖBETİ! 

Bakan’dan Konya’ya çağrı

Başkan Altay ilk nöbeti denetledi

Açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Konya’ya gelen Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kadınhanı ve Ilgın ilçelerinde halka 
hitap etti. Bakan Kurum, Konya halkına çağrıda bulunarak, “15 Tem-
muz’da olduğu gibi 31 Mart’ta da aynı anlayışla hareket etmeliyiz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın belediyelerin 7 gün 24 saat açık olacağı talimatının ardından 
Türkiye’de ilk kez 24 saat çalışma sistemine geçti.İlk nöbeti denetle-
yen Başkan Altay, “Önemli olan sürekli ve kaliteli hizmet verebilmek-
tir. Bunun için buradayız” dedi. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE
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Yoğun sis nedeniyle
9 turda inebildi!

Konya-Karaman tamam
darısı metronun başına!
Ulaşım ve sulama yatırımları Konya projelerinde ilk sırada yer alıyor. Hızlandırılmış trenlerce kullanılacak Konya-Karaman 

demiryolu bu yıl hizmete açılıyor. Metro için, Ulaştırma Bakanı’nın ihale sözünün yerine varması bekleniyor
ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ

BİRİNCİ SIRADA
2019 yılı yatırım programı geçtiğimiz gün-
lerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre 2019 Yılı’nda toplam 65 milyar 388 
milyon 723 bin liralık kamu yatırımı yapıl-
ması planlanıyor. Söz konusu yatırımlar 
içinde en yüksek payı 20 milyar 320 milyon 
lira ile ulaştırma-haberleşme sektörü alı-
yor. Onu 12 milyar 937 milyon lira ile diğer 
kamu hizmetleri ve 10 milyar 815 milyon 
lira ile eğitim sektörü takip ediyor. Enerji 
ise 7 milyar 713 milyon lira ile dördüncü 
sırada yer alırken, 4 milyar 975 milyon lira 
ile sağlık 5. sırada. 

2019’DA AÇILACAK 
ÖNEMLİ YATIRIMLAR

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, YHT Yeni 
Gar Binası bu yıl hizmete açılacak proje-
ler arasında yer alıyor. Çevreyolu, Yaz-
ma Eserler Bölge Kütüphanesi, Ceza ve 
Tutukevi, Diş Hekimliği Fakülte Binası, 
Yeni Müze Binası, Obrukların araştırıl-
ması dikkat çeken projeler arasında yer 
buluyor. Sulama yatırımları arasında KOP 
ikinci merhale ile Mavi Tünel’in de içinde 
bulunduğu 3. Merhale Projeleri de yakın-
dan takip ediliyor. Bozkır Barajı altında 
kalacak köylerin Konya’da iskanı için de 
temel atılıyor.

MUSTAFA ARSLAN’IN 
HABERİ

SAYFA 8-9’DA

KONYA METROSU 
İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Konya metrosu projenin iz bedeli ile de 
olsa programa girdi. Sırada yeterli ödenek 
aktarımı ile ihalenin gerçekleşmesi var.  
Bu noktada yerel yöneticiler, siyasiler ve 
Konya kamuoyunun projeye ilişkin yakın 
takip ve talepkar olması gerekiyor. 2019 
bütçesi Türkiye’nin girdiği ekonomik türbü-
lansın gölgesinde hazırlanmış bir bütçe ve 
bu durumun yatırımlara yansıdığı bir bütçe 
olarak dikkat çekiyor. Projelere iz bedelleri 
konulmuş olması muhtemel iyileştirme 
imkanları açısından değerlendirilebilecek 
bir argüman olarak göze çarpıyor.
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Yeşilay’dan Mehteran eşliğinde sağlıklı hayat yürüyüşü

“Yeşilay Haftası” dolayısıyla 
Yeşilay Konya Şubesi’nce bağım-
lılığa karşı, Mehter Takımlı sağlıklı 
hayat yürüyüşü gerçekleştirildi. Za-
fer Meydanında başlayan yürüyüş 
Kılınçarslan Şehir Meydanında son 
buldu. Yürüyüşe vatandaşlar büyük 
ilgi gösterdi. Mehter takımı eşliğinde 

Zafer Meydanında başlayan yürüyü-
şe Yeşilay Konya Şube Başkanı Mev-
lüt Büyükhelvacıgil, İl Sağlık Müdü-
rü Mehmet Koç, AFAD İl Müdürü 
Yıldız Tosun, Nalçacılılar Taraftarlar 
Derneği Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 
Aydın Uygun ve çok sayıda öğrenci 

eşlik etti. Okullarda düzenledikleri 
çeşitli organizasyonlarla öğrencileri 
kötü alışkanlıklardan uzak tutma-
yı hedeflediklerini söyleyen Yeşilay 
Konya Şube Başkanı Dr. Mevlüt 
Büyükhelvacıgil, Yeşilay’ın köklü bir 
geçmişi olduğuna vurgu yaparak bu 
alanda çalışmalarını sürdürecekleri-

ni kaydetti. Konya’da çalışmalarına 
başlanan Yeşilay Danışmanlık Hiz-
meti (YEDAM)’ı Konyalıya tanıtan 
Başkan Büyükhelvacıgil, 16 yaş üze-
rindeki bağımlı bireylerin alanında 
uzman kişilerden danışmanlık hiz-
meti alabileceklerini ifade etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

‘En iyi hizmeti sunma
gayretindeyiz’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, taşra mahalle 
ziyaretleri kapsamında Aşağı Pı-
narbaşı, Yukarı Pınarbaşı, Sarıca-
lar, Çandır, Çaltı, Dokuz, Dağdere, 
Meydan, Kınık, Biçer, Bağrıkurt, 
Ardıçlı ve Bilecik Mahalleleri’ni 
ziyaret etti. AK Parti Konya Mil-
letvekili Halil Etyemez,  AK Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer ve ilçe yönetim kurulu 
üyelerinin de eşlik ettiği ziyaret-
lerde Başkan Pekyatırmacı ma-
halle sakinlerinden gelen öneri ve 
istekleri dinledi.  Konya’nın Yeni 
Büyükşehir Yasasını Türkiye’de 
en iyi uygulayan şehirlerden biri 
olduğunu ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı, “Selçuklu’da muhtarlarımız ve 
vatandaşlarımızla yaptığımız isti-

şareler doğrultusunda merkezde 
olduğu gibi dış mahallelerimize de 
en iyi hizmeti kazandırmanın gay-
retinde olduk. Yasa ile birlikte ilçe-
mize bağlanan mahallerde yatırım 
ve ihtiyaç haritasını çıkardık. Ekip-
lerimiz planlamalar doğrultusunda 
yoğun bir çalışma sürdürdü ve kısa 
süre içerinde merkez mahalleleri-
mizde olduğu gibi dış mahallere de 
altyapıdan, oyun ve park alanları-
na, ticaret merkezinden, eğitim ve 
sosyal tesislere kadar farklı alanlar-
da hizmetler kazandırdık. Tüm bu 
yatırım ve hizmetlere yeni dönem-
de yenilerini eklemek için çalışma-
larımız devam ediyor. Bu noktada 
sizlerin destek ve duası bizim en 
büyük gücümüz olmaya devam 
edecektir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Gönül belediyeciliğiyle
gönüller fethediliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ‘Gönül Belediyeciliği’ 
düsturu ile gerçekleştirdiği hiz-
metleri hemşehrilerinin ihtiyaç 
ve talepleri doğrultusunda şekil-
lendiren Karatay Belediyesi, 7/24 
vatandaşlara hizmet veriyor. Ka-
ratay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli, yerel yönetimin verdiği 
hizmetlerin vatandaşların istek-
leri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
gerçekleştirilmesinin önemini 
vurgulayarak; Karatay Belediyesi 
olarak vatandaşlara her zaman 
kapılarının ve gönüllerinin açık 
olduğunu belirtti. Karatay Bele-
diyesi Hizmet Binasının 7/24 açık 
olduğunu belirten Başkan Han-
çerli, personellerin vatandaşlara 
hizmet vermeye devam ettiklerini 
belirtti. Başkan Hançerli “Vatan-
daşa hizmet esaslı AK Parti’nin 
yerel yönetim anlayışının, Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tay-

yip Erdoğan tarafından “Gönül 
Belediyeciliği” ile özdeşleştirildiği 
uygulamanın hayırlara vesile ol-
masını temenni ediyorum” dedi. 
Başkan Hançerli, Hazreti Mev-
lana’nın diyarı Karatay’a hizmet 
etmenin gururunu yaşadıklarını 
dile getirerek; Konyalının ve Ka-
rataylının her zaman hizmetin en 
iyisine layık oluğunu belirtti. Ka-
rataylıların, belediye çalışmaları 
ile ilgili isteklerinin anında yanıt-
lanmasının ve çözüm odaklı hiz-
met anlayışı ile problemlerin en 
kısa sürede ve en uygun maliyet-
le çözülmesinin Karatay Beledi-
yesi’nin hizmet standardı olduğu-
nu vurgulayan Başkan Hançerli, 
vatandaşların 0532 323 40 30 
nolu WhatsApp hattından, sosyal 
medya hesaplarından anında Ka-
ratay Belediyesine ulaşmalarının 
mümkün olduğunu söyledi.
n HABER MERKEZİ

Rahmet ve bereket iklimi olan mübarek Üç Aylar’ın başlangıcında Konya’da asırlardır sürdürülen bir gelenek 
olarak şivlilik kültürü yaşatılıyor. Bu günde kapı kapı gezen çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor 

Unutulmayan Konya 
geleneği: Şivlilik

Konya’nın en önemli gelenekle-
rinden biri olan ve asırlardır yaşatı-
lan şivlilik, çocukların sevindirildiği, 
ikramların yapıldığı ve ‘ilk namaz’ 
adıyla rahmet ve merhamet iklimi 
olan mübarek 3 ayların karşılandığı 
bir gün olarak biliniyor. Sadece Kon-
ya il merkezinde yaşatılan bu gele-
nek her yıl tekrar ediliyor. Regaip 
Kandili’nden bir gün önceki akşam 
yapılan fener alayı etkinliğinin ar-
dından kandil günü şivlilik etkinliği 
yapılıyor. Bu kapsamda çocuklar sa-
bahın ilk ışıkları ile birlikte ellerinde-
ki poşetler veya çantalarla evlerin-
den çıkıp komşularını ziyaret ederek 
Üç Aylar’ın hayırlı olmasını diliyor. 
Kapı kapı dolaşıp kandil tebriği ya-
pan “Şivli şivli şişirmiş, Erken kalkan 
pişirmiş, İki çörek bir börek, Bize na-
mazlık gerek. Şivliliiiiik...” şeklinde 
maniler düzen çocuklara ev sahibi 
tarafından önceden hazırlanan kuru 
üzüm, leblebi, incir, iğde gibi çerez-
ler ve günümüzde daha çok şekerle-
me, çikolata, gofret türündeki küçük 
hediyeler veriliyor. Şivlilik, Konya’da 
Hicri takvime göre üç ayların baş-
langıcı olan recep ayının ilk perşem-
besini cumaya bağlayan gecede ve 
Regaip Kandili sabahı çocuklarca 
yapılan kandil kutlama geleneği 
olarak yaşatılıyor. Aynı gün, hemen 
her evde, yağda kızartılmış mayalı 
hamurdan “bişi” yapılıyor ve kom-
şulara ikram ediliyor. 

‘ŞİVLİLİK SADECE KONYA 
ŞEHİR MERKEZİNDE 

YAŞATILAN BİR GELENEK’
Şivlilik hakkında bilgi veren Os-

man Şişman, “Şivlilik muhtevası 
itibariyle Türk ve islam aleminde 
sadece  Konya şehir merkezinde 
yaşatılan bir gelenektir. Geleneğin 
coğrafyası  gibi  zamanı da Müslü-
manlarca ‘Üç Aylar’ olarak bilinen 
zaman diliminin ilk ayı olan recebin 
ilk perşembesi ile mahduttur. Kon-
ya ağzındaki ifadesi ile ilk namaz 
ilk perşembesidir. Bilindiği gibi bu 
günün gecesi de Regaip Kandili’dir. 
Şivlilik adetinin gerek Türk dünya-
sının gerekse bütün islam aleminde 
bulunmayıp da sadece Konya şehir 
merkezi ile sınırlı oluşu bu adetin, 

bu çoğrafyada yaşamış eski bir kav-
me ait olduğu  kanaatini kuvvetlen-
dirmektedir” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR’DEN ŞİVLİLİK VE 
FENER ALAYI PROGRAMINA DAVET

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
mübarek üç ayların gelişi nedeniyle 
Konya’ya özgü olan “Şivlilik” kültü-
rünün yaşatılması amacıyla Şivlilik 
ve Fener Alayı programı düzenleye-
cek. Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Selçuklu Belediyesi, Meram Beledi-
yesi ve Karatay Belediyesi tarafından 
Şivlilik ve Fener Alayı programı dü-
zenlenecek. Program 6 Mart 2019 

Çarşamba (Bugün) saat 19:30’da 
Kültür park’ta gerçekleşecek. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim ALtya sosyal medya adres-
lerinden yaptığı açıklamada, “Sevgili 
Çocuklar; Çarşamba akşamı merkez 
ilçe belediyelerimizle birlikte düzen-
leyeceğimiz Şivlilik ve Fener Alayı 
için Gençlik Merkezi’mizde abileri-
niz ve ablalarınız hediye paketlerini 
hazırlıyorlar. Sizi programa davet 
ediyorum, gençlik merkezi üyeleri-
mizi de tebrik ediyorum” şeklinde 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 28 Cemâzil-Âhir 1440  -  Rûmî: 20 Şubat 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

05:48 07:09 13:06 16:21 18:54 20:10 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   1 °C   14 °C

Karaman             2 °C 13 °C 

Aksaray               2 °C  14 °C

Ankara                 3 °C 13 °C
6 MART 2019

Açılış, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Konya’ya gelen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kadınhanı ve Ilgın 
ilçelerinde halka hitap etti. Bakan Kurum, “15 Temmuz’da olduğu gibi 31 Mart’ta da aynı anlayışla hareket etmeliyiz” dedi

Konya’ya önemli çağrı!
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yapımı tamamlanarak 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezi olarak 
hizmete sunulan Kadınhanı Şehir 
Konağı’nın açılışı Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum tarafından ya-
pıldı. Bakan Kurum, Kadınhanı’nın 
ardından Ilgın ilçesinde Konya Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından yaptı-
rılan Ilgın Gökçeyurt ve Barakmuslu 
Sulama Tesislerinin açılışını gerçek-
leştirerek Yeni Hayvan Pazarı’nın 
temelini attı. Bakan Kurum, Kon-
ya’nın her anlamda şanına yakışır 
bir konuma yaklaştığını belirterek, 
“Hepimizin bir ve beraber olmamız 
gerekiyor. 15 Temmuz’da olduğu 
gibi 31 Mart’ta aynı anlayışla hare-
ket etmemiz gerekiyor” dedi. AK 
Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla 
Şahin Usta, Türkiye’yi ve AK Parti 
iktidarını başarılı kılan unsurun bir-
lik ve beraberlik olduğunu ifade etti. 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, “Bu şehir ko-
nakları yapılır, asfaltlar yenilenir. Biz 
asıl sizin gönlünüze talibiz. Biz gönül 
belediyeciliğinin en iyi neferleri ol-
mak istiyoruz” diye konuştu.

AMACIMIZ 2053’ÜN VE 
2071’İN ALTYAPISININ

 ŞİMDİDEN HAZIRLAMAK 
Konya’nın çok büyük ve ulu bir 

şehir olduğunu kaydeden Bakan Ku-
rum konuşmasına şu sözlerle devam 
etti: “Konya kudretiyle dünyayı tit-
retmiş, adaleti ile tüm dünyaya hük-
metmiş, Selçuklumuzun başkent-
liğini yapmış. Konya, her anlamda 
şanına yakışır bir konuma her geçen 
gün daha da yaklaşıyor. Kadınha-
nımız da bu büyümeden hak ettiği 
payı alıyor. Büyükşehir Belediyemiz 
son 5 yılda Kadınhanı’na 121 milyon 
liralık yatırım yaptı” dedi. Cumhur İt-
tifakı’nın masa başında kurulmuş bir 
ittifak olmadığını vurgulayan Bakan 
Kurum, şöyle devam etti: “Bu kutlu 
ittifak 15 Temmuz’da hain darbe 
girişimine karşı kurulmuş ve hep 
birlikte verdiğimiz direnişle ortaya 
çıkmıştır. Bu ittifakın içinde gönül 
vardır, ülke sevdası vardı. Amacı-
mız 2053’ün ve 2071’in altyapısının 
şimdiden hazırlamak, çocuklarımıza 
geleceğimize tam bağımsız Türkiye 
bırakmaktır. İnşallah bunu yerel se-
çimlerde de güçlü ve güzel sonuçlar 
alarak taçlandıracağız. Ülkemiz en 
kritik dönemlerinden birini yaşıyor. 
Bu süreçte tek millet, tek devlet, tek 
vatan, tek devlet ilkesi etrafında bu-
luşan herkesle yürümeye kararlıyız. 
Bu adımları atarken de şehirlerimizi 
inşa edeceğiz. Bu bir beka meselesi. 
Hepimiz bir ve beraber olmamız ge-
rekiyor. 15 Temmuz’da olduğu gibi 
31 Mart’ta aynı anlayışla hareket et-
memiz gerekiyor.” 

TÜRKİYE’Yİ BAŞARILI KILAN 
BİRLİK VE BERABERLİĞİDR 

AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Leyla Şahin Usta, eski Türkiye\’nin 
çöp, çamur ve çukurdan ibaret oldu-
ğunu paylaşarak, 17 yıllık bir süre 
içerisinde şehirlerde değil, ilçelerde 
şehir konakları açar hale geldikleri-
ni söyledi. Bunun hem AK Parti\’nin 
hem de AK Parti\’nin kaderi ile bir-
likte birleşmiş olan Türkiye\’nin ba-
şarısı olduğunun altını çizen Usta, 
“Türkiye\’yi başarılı kılan bu birlik ve 
bu beraberliktir. Biz milletimizden 
aldığımız gücümüzle yola çıktık ve 
milletimizden aldığımız güçle yola 
devam ediyoruz. Biz güçlü bir şekil-
de ülkemize ve Konya’mıza hizmet 
etmeye devam edeceğiz inşallah. Bu 
noktada siz sevgili Kadınhanlılara 
güveniyor ve inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

KADINHANI’NA 121 MİLYON 
LİRALIK YATIRIM YAPILDI 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşe-
hir Belediyesi olarak ilçelere önemli 
yatırımlar yaptıklarını kaydederek, 
“Kadınhanı’nda geçtiğimiz 5 yılda 
toplam 121 milyon liralık yatırım 
gerçekleştirildi ve toplam 94 perso-

nelimiz de şu anda hizmet veriyor. 
Her seçim aslında bir hesap dönemi-
dir. Mehmet Nuri Ödük’e çalışma-
larından dolayı teşekkür ediyoruz. 
Adayımız Mehmet Badem karde-
şimiz. Sizler sandıkta Kadınhanı’nı 
ona emanet edeceksiniz. Biz de hep 
birlikte Kadınhanı’na hizmet etmek 
için gayret edeceğiz” dedi. 
BELEDİYECİLİK İŞİ BİZDEN SORULUR 

AK Parti’nin bir dava hareketi 
olduğunu dile getiren Başkan Altay, 
“Biz kutlu bir yürüyüşün neferleri 
olarak memleketimize, milletimize 
hizmet etmek istiyoruz. Biz Sayın 
Cumhurbaşkanımızın dava arkadaş-
ları olarak memleketimizin her kö-
şesini geliştirmek istiyoruz. Çünkü 
inanıyoruz ki halka hizmet Hakk\’a 
hizmettir. Aldığımız çıtayı daha yu-
karıya taşımak için gayret sarf ediyo-
ruz. Her gittiğimiz ilçede, her gitti-
ğimiz mahallede ilçe belediyemizin 
ve Büyükşehir Belediyemizin bir 
hizmetini görüyoruz. Çünkü beledi-
yecilik işi bizden sorulur. Ama asıl 
önemli olan şudur. Bu şehir konak-
ları nasılsa yapılır, asfaltlar yenilenir. 
Biz asıl sizin gönlünüze talibiz. Biz 
gönül belediyeciliğinin en iyi neferle-
ri olmak istiyoruz. Sizin gönlünüzde 

yer almak istiyoruz” diye konuştu. 
HALKIMIZIN REFAHINI 

ARTIRAN YATIRIMLARDIR
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-

rak, “Biz Konya’ya hizmet eden bir 
idareci olarak bundan daha büyük 
bir mutluluk tasavvur edemiyoruz. 
Böyle tesislerin temelini attıkça biz 
sizlerden daha çok mutlu oluyoruz. 
Çünkü bunlar halkımızın refahını ar-
tıran yatırımlardır. Bu tesisin hayır-
lar getirmesini diliyorum” dedi. 
GÖREVİ DEVRALAN KARDEŞLERİMİZ 
GÜZEL HİZMETLERE İMZA ATACAKTIR

AK Parti Konya Milletvekili Ta-
hir Akyürek, “Görevi 10 ay önce 
Türkiye\’nin en başarılı ilçe belediye 
başkanı kabul ettiğim Uğur İbrahim 
Altay kardeşimize büyük bir gururla, 
büyük bir memnuniyetle devretmek 
nasip oldu. Şimdi de Mehmet Nuri 
Bey yine inşallah Mehmet Badem 
kardeşimize 1 Nisan\’da görevi başa-
rıyla, alnı açık bir şekilde devretmiş 
olacak. Bu kardeşlerimiz de ileride 
yine güzel hizmetlere imza atarak 
mevcut hizmet çıtasını çok daha 
yükseklere taşıyacaktır” dedi. Kadın-
hanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri 
Ödük, Cumhur İttifakı adayı Meh-
met Badem’in yanında olduklarını 

belirterek, 31 Mart’ta Badem’i Ka-
dınhanı’na belediye başkanı yapmak 
için çalıştıklarını söyledi. Kadınhanı 
Belediye Başkan Adayı Mehmet Ba-
dem de Kadınhanı’nın sosyal ve kül-
türel hayatına büyük katkı sağlaya-
cak ve ilçeye değer katan önemli bir 
yatırımın açılışını gerçekleştirmenin 
mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 
Konuşmaların ardından Aile Sanat 
ve Eğitim Merkezi (ASEM) olarak 
kullanılacak Kadınhanı Şehir Kona-
ğı’nın açılışı gerçekleştirildi. Bakan 
Kurum, açılışın ardından şehir kona-
ğında incelemelerde bulundu.

ILGIN YATIRIMLARININ
 AÇILIŞI YAPILDI

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yaptırılan Ilgın Gökçeyurt 
ve Barakmuslu Sulama Tesislerinin 
açılışı ile Ilgın Yeni Hayvan Paza-
rı’nın temel atma töreni Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
katılımıyla gerçekleştirildi. Yağmura 
rağmen ilçe halkının yoğun ilgi gös-
terdiği programda konuşan Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Ilgın\’da Büyükşehir Belediyesi ve 
ilçe belediyesi ile birlikte çok önemli 
projeleri hayata geçirmeye devam 
edeceklerini dile getirdi. Gökçeyurt 

Damla Sulama Tesisinin kaynak-
tan alınan su ile yapılmış bir proje 
olduğunu açıklayan Bakan Kurum, 
“Bu proje sayesinde tam 200 hektar 
sahamız sulama tarıma kavuşuyor. 
Bu proje sayesinde 400 kardeşimiz 
istihdam edilecek. Yine Barakmus-
lu Kapalı Sistem Sulama Tesisi ile 
21 hektarlık alan sulamaya kavuşu-
yor. İki projenin maliyeti iki buçuk 
milyon lira. Ayrıca 750 büyükbaş, 
1000 küçükbaş kapasiteli hayvan 
pazarımızda idari bina, büyükbaş 
ve küçükbaş bölümleri, güvenlik ve 
dezenfekte binalarımız olacak. Bu 
hizmetimizin de toplam maliyeti 4 
milyon lira. İlçemize hayırlı olsun” 
ifadelerini kullandı. 

BÜYÜKŞEHİR’DEN ILGIN’A 
124 MİLYON LİRALIK YATIRIM 
Ilgın’ın her anlamda büyüyüp 

geliştiğini kaydeden Bakan Kurum, 
“Ilgın da bu büyümeden hak ettiği-
ni hamdolsun alıyor ve almaya da 
devam edecek. Ilgın’da son 5 yılda 
Büyükşehir belediyemiz tarafından 
124 milyon TL’lik yatırım yapıldı. 
Yine burada çok önemli bir müj-
de vereceğim. Şehir merkezindeki 
Gazi Meydanı olarak bildiğiniz yak-
laşık 46 bin metrekare alana sahip 
çok önemli bir projeyi inşallah Ilgın 
Belediyesi ile birlikte hayata geçire-
ceğiz. İnşallah bir hayali daha hep 
birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Be-
lediye Başkanımızın Millet Bahçesi 
ve kentsel dönüşümle ilgili talepleri 
var. İnşallah bunları da vatandaşımı-
zın rızası çerçevesinde gerçekleştire-
ceğiz” diye konuştu. 

BAŞKAN ALTAY,
 ILGINLILARDAN DESTEK İSTEDİ 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay ise, 5 yılda 
Büyükşehir Belediyesi olarak Ilgın’a 
çok önemli hizmetlerde bulunduk-
larının altını çizerek, “Bu hizmetleri 
AK Partili bir ilçe belediye başkanı, 
AK Partili bir Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı ve Sayın Bakanımızın, 
milletvekillerimizin temsil ettiği AK 
Partili bir hükümetle başardık. Siz-
lerden 31 Mart\’ta hem ilçe beledi-
yesinde hem Büyükşehir Belediye-
si\’nde yoğun bir destek bekliyoruz” 
dedi. Konuşmaların ardından Ilgın 
Gökçeyurt ve Barakmuslu Sulama 
Tesislerinin açılışı gerçekleştirilirken 
Yeni Hayvan Pazarı’nın da temeli 
atıldı. Törene; Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK 
Parti Konya Milletvekilleri Tahir Ak-
yürek, Hacı Ahmet Özdemir, Orhan 
Erdem, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Ilgın Belediye Başkanı 
Mehmet Karahan ve Ilgın Belediye 
Başkan Adayı Yalçın Ertaş katıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Kadınhanı ve Ilgın ilçelerinde yaptığı yatırımların açılışı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un da katıldığı törenlerle yapıldı. 

Murat Kurum Cüneyit Orhan Toprak Leyla Şahin Usta Tahir Akyürek Uğur İbrahim Altay
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Halit Oflaz, Çumralı gençlere projelerini anlattı
Cumhur İttifakı Çumra Be-

lediye Başkan Adayı Halit Oflaz, 
Çumra’da eğitim gören gençler-
le biraraya geldi. Türkiye Gençlik 
Vakfı (TÜGVA) tarafından düzen-
lenen etkinlikte Cumhur İttifakı’nın 
Çumra Belediye Başkan Adayı AK 
Partili Halit Oflaz Çumra’da eğitim 
gören gençler ile buluştu. Sultan 
Abdülhamid Bilgehanesi’nde genç-
lerin ihtiyaçlarına ve isteklerine 
yönelik bir söyleşi gerçekleştiren 
Oflaz kendini tanıtarak gençler 
hakkındaki projeleri ile ilgilide bilgi 
verdi. Sohbet havasında gerçek-
leşen söyleşide Çumra’da eğitim 
ve sosyal imkanların gelişimi nok-
tasında ilçenin eğitimli gençleri ile 
işbirliği içerisinde olacaklarını dile 
getiren Oflaz; “Sizleri sokağın ve 
sosyal medyanın, vahşiliği ile yal-
nız bırakmamak için şükürler olsun 
ki Çumra’da Sultan Abdülhamid 

Han Bilgehanesi gibi alanlarımız ve 
Türkiye Gençlik Vakfı bünyesindeki 
abileriniz var. Büyükşehir Belediye-
mizin Gençlik Merkezleri, TÜGVA 
ve Bilgehane gibi faktörler manevi 
değerlerimizi korumaya çalışıyor 
Sizlerin emrinde yöneticiliğe talip 
olan abiniz olarak bu gibi müesse-

selerin varlığını arttırıp sizlerin ya-
nında olacağız” diye konuştu.

‘BENİ OKUL ÇIKIŞLARINDA 
GÖRECEKSİNİZ’

Çumra’nın geleceği için genç-
lere yönelik projelerinin olduğunu 
belirten Cumhur İttifakı Çumra 
Belediye Başkan Adayı Halit Of-

laz, “Gençler için düşündüğümüz 
projeler arasında en başta var olan 
ve gelecekte Çumra’da eğitim an-
lamında önemli katkılarının olaca-
ğını düşündüğümüz Bilgehane’yi 
devam ettirmek ve gerekli desteği 
vererek işleyebilirliğini daha etkin 
hale getirmek. Lise düzeyinde ve 

daha alt guruplarda eğitim gören 
gençlerimiz için belirli dönemlerde 
kültür gezilerimiz olacak. Gençleri-
miz ile bir araya gelmişken Çatal-
höyük’e de değinmemek olmaz. 
Çumra’nın kültür mirası olan Ça-
talhöyük’e bir müze yapacağız. Bu 
müzenin inşasını tamamladıktan 

sonra Kibela’yı Çatalhöyük’e ge-
tirmek istiyoruz. Dolayısıyla Çatal-
höyük’e bu değeri kazandırmak-
la Çumra’yı turizm bölgesi ilan 
ettirmek istiyoruz. Turizm bölgesi 
olan Çumra’mızda gençlerimiz 
Çatalhöyük’le ilgili daha fazla bilgi 
edinmekle beraber gelecekte Çum-
ra’nın gelişiminde bir elçi vazifesi 
görecek. Çumra’mıza kazandıraca-
ğımız gençlik merkezinin ruhuna 
uygun eğitimler vereceğiz. Genç-
ler için atlı binicilik kursları açma-
yı düşünüyoruz. İlk okul çağındaki 
çocuklarımız için spor anlamında 
Konya bölgesinde ilk kez yağlı gü-
reş organizasyonları düzenleyip 
Çumra’da ata sporumuzu yaşata-
cağız. Gençlere en büyük vaadim 
5 yıl boyunca sizlerle birlikte olaca-
ğım ve okul çıkışlarında beni göre-
ceksiniz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü, Ambalaj 
Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplan-
ması Projesi (MERKAP) kapsamında 
İbrahim Ethem Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi öğrencilerine ‘Geri Dö-
nüşüm’ semineri gerçekleştirdi. 
NEÜ Çevre Mühendisliği öğrencileri 
tarafından verilen seminerde atıkla-
rın toplanma, ayrıştırılma ve yeniden 
kazandırılma süreci ile tüm bunların 
ekonomiye katkısı hakkında bilgi 
verildi. Meram Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 
organizesiyle, İbrahim Ethem Kız 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci-
lerine yönelik ‘Geri Dönüşüm’ semi-
neri gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığının, israfı önle-
mek, kaynakları daha verimli kullan-
mak, atık miktarını azaltmak ve atık-
ları geri kazanmak, yarınlara temiz 
bir dünya bırakmak için başlattığı 
‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği öğrencileri tarafından 
verilen eğitime öğrencilerinin yanı-

sıra, öğretmenler ve okul idarecileri 
de katıldı.

‘GELECEĞİMİZE YAPILAN EN 
ÖNEMLİ YATIRIMLARDAN BİRİ 
“GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMLERİ’
Doğal kaynakların korunması, 

çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve 
atıkların geri dönüşümle ekonomiye 
yineden kazandırılması konularında 
öğrencilerin bilinçlendirilmesinin 
amaçlandığı seminerde, çevreyi kir-
letmeden, geri dönüşüm ürünlerini 
toplamak, ayırmak ve yeniden kul-
lanıma kazandırmanın yolları ve bu-

nun sonucundaki kazanımlar anlatıl-
dı. Doğal kaynakların hızla tükendiği 
dünyamızda, var olan kaynakların 
özenle kullanılmasının yollarının da 
aktarıldığı seminerde ‘Geri Dönü-
şüm’ün gençlerin kendi gelecekleri 
adına yapacakları en önemli yatırım 
olduğu hatırlatıldı. Geleceğin Çevre 
Mühendisleri, bu önemli seminerde 
liseli gençlerin geri dönüşüme vere-
cekleri değerle kendi geleceklerini 
ve gelecekte nasıl bir dünyada yaşa-
yacaklarını kendilerinin belirleyece-
ğini hatırlattılar.

‘YARINLAR ÇÖPE GİTMESİN’ 
SLOGANIMIZIN RUHUNE EN UYGUN 

ÇALIŞMA BU EĞİTİMLER’
Dünyada doğal kaynakların hız-

la tükendiğini bu nedenle var olan 
kaynakların çok daha dikkatli kulla-
nılmasının gerekliliğine işaret eden 
Meram Belediye Başkanı Fatma 
Toru, “Atıkların geri dönüştürül-
mesi geleceğimiz açısından büyük 
önem taşımaktadır. Atıkların geri 
kazanımı ile doğal kaynakları korur-
ken ve enerji tasarrufu sağlanırken 
aynı zamanda çevre kirliliğinin de 
önüne geçilmekte ve bu şekilde ge-
lecek nesillere daha yaşanılabilir bir 
dünya sunulmaktadır. İşte bu denli 
önemli bir konuda gençleri bilgilen-
dirmek ve bilinçlendirmek amacıyla 
okullarda ‘Geri Dönüşüm Eğitimleri’ 
organize ediyoruz. ‘Yarınlar Çöpe 
Gitmesin’ sloganımızın ruhuna en 
uygun çalışmada çocuklarımıza ver-
diğimiz bu eğitim. Eğitimlerde, atık-
larının kaynağında ayrı toplanarak 
ekonomiye yeniden kazandırılması-
nın yolları ve yöntemleri uygulama-
larla anlatılmaktadır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bayanlar için el sanatları
atölyeleri kuruluyor

Eko Pazar’la tüketici 
korunacak, üretici kazanacak

Seydişehir’e kurulacak olan El 
Sanatları ve Süs Taşı atölyesi ile 
hanımların iş gücüne katkı sağla-
nacak. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, kurmayı planladığı 
El Sanatları ve Süs Taşı Atölyesi ile 
bayanların iş gücüne katılmalarını 
sağlayacaklarını kaydetti.

Ev ekonomisine katkı sağla-
mak isteyen bayanların istihdam 
alanında daha etkin olmalarını 
saplayacaklarını kaydeden Başkan 
Tutal, “7’den 70’e herkesin fay-
dalanacağı atölyelerimizde hanım 
kardeşlerimiz el emeği göz nuru 
ürünlerini tamamlayarak satışını 
yapabilecek. Geleneksel el sanatla-
rımızı gelecek nesillere aktarılması 

ve yeniden hayat bulması adına 
yaptığımız çalışmalar aralıksız de-
vam edecek” dedi.

Seydişehir’in geleneksel el sa-
natları ve geleneksel ürünler bakı-
mından zengin bir ilçe olduğunu 
kaydeden Başkan Tutal, “Hz Mev-
lana; Dünya gözü ile bakan yüzü 
görür. Gönül gözü ile bakan özü 
görür” der. Biz Seydişehir’e gönül 
gözü ile bakıyoruz. Gönül gözü ile 
bakıldığı zaman sonuç odaklı işler 
ortaya çıkar. Yapacağımız çalışma-
larımız her zaman bölge ekono-
misine istihdama katkı sağlamak 
amaçlı çalışmalardır” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Katkısız ve sağlıklı ürünlere 
ulaşmak isteyenlerin adresi Antal-
ya Çevre yolu üzerinde kurulacak 
Eko Pazar olacak. Organik tarımı 
desteklemek için başlatılacak olan 
eko pazar ile kırsal mahallerde 
üretilen ürünler satışa sunulacak. 
Seydişehir Belediyesi tarafından 
Antalya Çevre Yolu üzerinde ku-
rulması planlanan eko pazar ile va-
tandaşlar katkı maddesiz ürünler 
satın alma imkanı bulacak. Orga-
nik üretim yapan üreticilere ürün-
lerini sağlıklı bir ortamda tüketici-
ye sunma olanağı verilecek.

Kırsal mahallelerde üretilen 
ürünlerin pazarlanması noktasında 
öncülük yapacak olan eko pazar-
da bir taraftan üretici kazanırken 
diğer taraftan tüketiciler ürünleri 
gönül rahatlığı ile alacak. Ayrıca 

yoğun araç trafiği olan Antalya 
çevre yolu etkin bir şekilde değer-
lendirilmiş olacak.

Bu tür pazarların büyük önem 
taşıdığını belirten Başkan Tutal, 
“Biliyoruz ki bu tür pazarlar yörele-
rin değerlerini ortaya çıkarma ko-
nusunda ürünlerinin pazarlanması 
noktasında hayli önem taşıyor. 
Seydişehir en hızlı şekilde geliş-
me gösteren ilçelerimizin başında 
geliyor.  İnsanlar bilinçlendikçe 
organik ürünlere olan ilgi artmaya 
başladı. Bu amaçla eko pazarımı-
zın kurulması çok iyi olacak. Kırsal 
mahallerimizdeki üreticilerimiz 
daha iyi hizmet verebilme adına 
tüketicinin ayağına gelecek, tüketi-
cide gönül rahatlığı ile alış verişini 
yapabilecek” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Seçim öncesinde esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam eden AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve 
Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, memlekete hizmet gayesinde olduklarını anlatıyor

‘Tek amacımız en
iyi hizmeti sunmak’

AK Parti Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç, Cumhur İttifakı 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca ve Karatay İlçe 
Teşkilatı, 31 Mart Seçim çalışmaları 
kapsamında Karatay Yaş Meyve ve 
Sebze Sanayi Sitesi’ndeki işyerlerini 
ziyaret ederek 31 Mart için destek 
istedi. 

31 Mart Yerel Seçimleri’ne dört 
haftadan az bir süre kala Cumhur 
İttifakı Konya adayları çalışmalarına 
hız verdi.  Adalet ve Kalkınma Parti-
si (AK Parti) Konya Milletvekili Halil 
Etyemez, AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç, Cumhur İttifakı 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, Meram İlçe Yö-
netim Kurulu Üyeleri, gençlik kolları 
ve belediye meclis üyeleriyle birlikte 
Karatay Yaş Meyve ve Sebze Sanayi 
Sitesi’ndeki işyerlerini ziyaret etti. 
Esnaflarla bir araya gelerek işyeri 
sahipleri ile çalışanlarına hayırlı işler 

dileyen Milletvekili Halil Etyemez 
ve teşkilat mensupları; Karatay Be-
lediye Başkan Adayı Hasan Kılca’ya 
destek istedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Ha-

lil Etyemez, 31 Mart’a sayılı günler 
kaldığını belirterek, “Teşkilatları-
mızla adaylarımızla kapı kapı dolaşı-
yoruz. Hemşehrilerimizin partimize 
ve adaylarımıza olan teveccühleri 

bizleri mutlu ediyor. Tek amacımız 
oluşturduğumuz bu güçlü kadrolar-
la hemşehrilerimize hizmetin en gü-
zelini yapmak. Cumhur İttifakı Ada-
yımız Hasan Kılca Bey’in tecrübe 
ve birikimiyle bunu yapabileceğine 
olan inancımız tam” dedi. 

Cumhur İttifakı AK Parti Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca da Karatay’ın Konya’nın tarih 
boyunca hep yaptığı gibi 31 Mart’ta 
da yine mili iradeye sahip çıkacağına 
inandıklarının altını çizerek şunları 
söyledi: “Konyamız ve Karatayımız, 
31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve 
gayretle yine ‘memleket işi gönül işi’ 
diyecektir. 

1 Nisan sabahı itibariyle yapaca-
ğımız hizmetler için gerekli hazırlık-
larımızı yapıyoruz. Hangi bölgenin 
neye ihtiyacı veya talebi olduğunu 
biliyoruz. İnşallah yeni dönemde 
Karatayımızda ne gerekiyorsa yapa-
cağız.”
n HABER MERKEZİ

Meram’da öğrencilere geri dönüşüm anlatıldı

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Cumhur İttifakı Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca vatandaş ziyaretlerine devam ediyor.
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Nasreddin Hoca’nın torunları ecdadıyla buluşuyor
Akşehir Belediyesi tarafından 

başlatılan ve ilçe genelindeki tüm 
11. sınıf öğrencilerini Çanakkale ge-
zisine gönderme etkinliği bu yılda 
devam ediyor. ‘Nasreddin Hoca’nın 
Torunları Ecdadıyla Buluşuyor’ 
adıyla 2016 yılından itibaren başla-
tılan projede, bu yıl Çanakkale ge-
zisine katılmak isteyen 11. sınıf öğ-
rencilerinden ilk grup düzenlenen 
törenle Çanakkale’ye uğurlandı. Ak-
şehir Nasreddin Hoca Meydanı’n-
daki uğurlama törenine, Akşehir 
Belediye Başkan Vekili Özgür Kaçar, 
İlçe Milli Eğitim Müdürü A. Barba-
ros Topaloğlu, Akşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İb-
rahim Öncel, İlçe Milli Eğitim Şube 
Müdürleri İbrahim Gülcü, Bilal Eği, 
okul idarecileri ve veliler katıldı. İlk 
kafilede 5 otobüsle 225 öğrenci ve 
öğretmen Çanakkale’ye uğurlan-
dı. Akşehir Belediye Başkanı Salih 

Akkaya, “Lise 11. sınıf öğrencile-
rimiz için başlattığımız ‘Nasreddin 
Hoca’nın Torunları Ecdadıyla Bulu-
şuyor’ etkinliğimizi bu yılda devam 
ettiriyoruz. Çanakkale’de ecdadımız 
emsalsiz bir destan yazmış. Onların 
yazdığı o emsalsiz destanı iyi anla-
mamız, anlatmamız ve unuttur-
mamamız gerekiyor. Ecdadımız bu 
vatanı gerçekten bizlere çok büyük 
zorluklar içinde bırakmış. Bu ne-
denle tüm gençlerimizin o vatan 
topraklarını görüp bu eşsiz mücade-
leyi ve zaferi daha iyi anlayabilme-
leri amacıyla bu gezilerimize devam 
edeceğiz” dedi. Akşehir Belediyesi 
tarafından ‘Nasreddin Hoca’nın To-
runları Ecdadıyla Buluşuyor’ projesi 
kapsamında hafta sonları 11. sınıf 
öğrencileri için Çanakkale gezileri 
düzenlenmeye devam edilecek. Bu 
yıl toplamda 1200 öğrenci için gezi 
düzenlenecek. n İHA

Başkan Akkaya, 
Plant Ödülü’nü aldı

Seydişehir, yeni bir 
yatırıma kucak açıyor

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, Sokak Sağlıklaştırma Pro-
jesi kapsamındaki Tarihi Evlerin 
Restorasyonu çalışmasıyla Plant 
Dergisi tarafından layık görülen 
sektörün en prestijli ödülü olan 
Plant Ödülü’nü aldı. 

Akşehir Belediyesinin, ilçede 
hayata geçirdiği Sokak Sağlıklaş-
tırma Projesi kapsamındaki Ta-
rihi Evlerin Restorasyonu, Plant 
Dergisi tarafından sektörünün en 
prestijli ödülü olan Plant Ödülü’ne 
layık görüldü. Plant Peyzaj ve Süs 
Bitkiciliği Dergisi tarafından iki yıl-
da bir düzenlenen ödüllendirme, 
genel olarak Türkiye’de “Süs Bitki-
si” üretiminde çağdaş ve yenilikçi 
yaklaşımları, ekonomiye ve “Pey-
zaj Mimarlığı” meslek disiplinine 
katkıyı özendirmek; seçilecek kişi 
veya kuruluşları kamuoyu günde-
mine getirmek ve onurlandırmak 
amaçlarını taşıyor. 19 kişilik bir 
ekipten oluşan seçici ve danışma 
kurulu tarafından 138 proje ince-
lenmiş, 24 proje koşullara uymadı-

ğı için elenirken 114 proje değer-
lendirmeye alınarak 51 proje ödül 
kazandı. Akşehir Belediyesi; Sokak 
Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 
Tarihi Evlerin Restorasyonu ile Ka-
musal Alan, Cadde, Sokak ve Mey-
dan Uygulamaları Plant Ödülü’ne 
layık görüldü. 

İstanbul Kongre Merkezi’nde 
yapılan törenle Plant Ödülü’nü 
alan Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya yaptığı açıklamada, 
“Sokak Sağlıklaştırma Projemiz 
kapsamında yaptığımız restoras-
yon çalışmaları; Plant Ödülü’ne 
layık görüldü. Kültürel ve tarihi 
açıdan büyük zenginliklere sahip 
olan Akşehirimizde yaptığımız bu 
çalışmaların birçok kez ödüle layık 
görülmesi bizleri de mutlu ediyor. 
Halkımız teveccüh gösterirse yeni 
dönemde de Akşehirimizi daha da 
güzelleştirmek ve turizm potansi-
yelini artırmak adına yaptığımız bu 
tür güzel proje ve çalışmalarımız 
tüm hızıyla sürecektir” dedi.
n İHA

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Seydişehir’e yeni 
bir yatırım için imza attı. Başkan 
Mehmet Tutal, Seydişehir Orga-
nize Sanayi Bölgesinde, 9 bin 428 
m²lik parsel alanı üzerine Hacı 
Mehmet Hasar Tekstil Ürünleri 
İmalatı fabrikası yer tahsisi için 
protokol imzaladı. Seydişehir’e 
yeni bir fabrikanın daha açılaca-
ğı müjdesi veren Başkan Tutal 
“Seydişehir bölge olarak ticaret 
yolu üzerindedir, yatırımcılarda 

bunun bilincinde olup atağa geç-
miştir. Tekstil ve çeşitli sektörler 
ile sürekli görüşmeler içerisinde-
yiz. Hemşehrilerime söz verdiğim 
gibi 2019 yılı yatırım yılı olacak. 
Fabrikamız, 2019 yılı içerisinde 
yapımına başlanacak olup, iki yıl 
içerisinde tamamlanıp faaliyete 
geçecektir. Bundan sonra da yeni 
yatırımlarımız ile bir çok sektörde 
ilçemize yatırım yapmaya devam 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir’de açılı ve incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Akşehir’de 
alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için toplu konut yapılacağı müjdesini verdi

Bakan’dan Akşehir’e
toplu konut müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Konya’nın Akşehir ilçesinde 
açılış ve incelemelerde bulundu. 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nin 
açılışında konuşan Bakan Kurum, 
“Akşehirimizdeki Arasta içerisinde 
bulunan Rüştü Bey İşhanı’nın res-
torasyonu, Akşehir’e yeni otogar 
yapılması ve yine Akşehirimizdeki 
Perşembe Pazarı’nın kapatılıp altının 
kapalı otopark yapılması önemli pro-
jeler. Bu projelere Büyükşehir Be-
lediyemiz destek verecek. Bakanlık 
olarak biz de bu konularda üzerimi-
ze düşeni yapacağımızın sözünü bu 
meydandan Akşehirli hemşehrileri-
me veriyorum” diye konuştu. 

Akşehir’de alt ve orta gelir grubu 
için toplu konut yapılacağı müjdesini 
veren Bakan Kurum “Akşehirimiz-
de ecdadımıza ait birçok tarihi eser 
var. Bu eserlerin restorasyonunu bir 
kısmını hibe vererek, bir kısmını da 
düşük faizli kredi vererek tamam-
layacağız ve burada ecdadın bizlere 
bıraktığı tarihi kültürü gelecek ne-
sillere aktarma imkanı bulacağız. 
Bu amaçla Akşehir Belediyesinin 
yapmış olduğu Sokak Sağlıklaştırma 
Projesi’ne de sonuna kadar destek 
olacağız. Akşehir için, Akşehirliler 
için ne yapsak az. İnşallah Akşehir 
Belediyemizi de hep birlikte şaha 
kaldıracağız” dedi. 

Akşehir Gölü kenarında uzun 
yıllardır kıyı kenar çizgisi meselesi 
olduğunu söyleyen Bakan Murat 
Kurum, “Kıyı kenar çizgisi içerisin-
de yer alan köylerimizde ve yapı-
larımızda biliyorsunuz problemler 
yaşanıyor. Bu kıyı kenar çizgisine 
dair yapılacak olan ne varsa bölge 
Milletvekilimiz Orhan Erdem çok 
yakinen takip ediyorlar. Bakanlığı-
mıza bağlı hem Mekansal Planlama 
Genel Müdürlüğümüz hem de Tabi-
at Varlıkları Genel Müdürlüğümüz 
tarafından bu süreçte yapılması 
gerekenleri emin olun ki orada be-
nim evim varmış gibi, o göl benim 
gölümmüş gibi, o gölün doğal bir 
tabiat harikası olduğu bilinciyle ve 
vatandaşlarımızı da mağdur etme-
yecek şekilde bu süreci hep birlikte 
yöneteceğiz” ifadelerini kullandı. 

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Leyla Şahin Usta da, Akşehir’in 
Cumhur İttifakı’na destek vereceği-
ne inandığını aktararak, “Cumhur 
İttifakı’nın gireceği ilk seçimde ül-
keyi çalıp çırpanlara bırakmamanızı 
istiyorum” dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Or-
han Erdem ise, “Kıyı kenar çizgisi 
konusunu her zaman takip ettik. 
Zaman zaman yasal engellere takıl-
dık. Bakanımız bu konuda da destek 
sözü verdi. Genel seçimlerde parti-
cilik yapılabilir ancak yerel seçimler-
de hizmeti kim getirebilecekse yani 
büyükşehir ve hükümetle aynı par-
tiden olan hangi adaysa ona sahip 
çıkmak gerekir” diye konuştu. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, son 
5 yılda Akşehir’e 196 milyon lira 
yatırım gerçekleştirdiklerinin al-
tını çizerek, “Akşehirimizle ilgili 
iki önemli müjdeyi sizlerle paylaş-
mak istiyorum. Birinci müjdemiz; 
Akşehir Otogarı’nı yeni yerine en 
kısa sürede taşıyacağız, hayırlı 
mübarek olsun. İkinci konuyu as-
lında uzun uzun anlatmamız la-
zım. Akşehir’in kalkınmasının tu-
rizmden olduğunu düşünüyorum. 
Akşehir’deki önemli restorasyon 
çalışmalarını hem Büyükşehir Be-
lediyemizin eliyle hem de ilçe be-

lediyemizin eliyle yapmaya devam 
edeceğiz. Ama önemli bir konu şu; 
artık Konya’dan her gün düzenli 
olarak Akşehirimize insanları getir-
meye başlıyoruz. Bu Akşehirimizin 
tanıtımı ve ekonomisi için önemli 
bir katkı olacak” dedi. 

Akşehir Belediye Başkanı ve 
Cumhur İttifakı Belediye Başkan 
adayı Salih Akkaya da, “İnşallah 
bu önümüzdeki dönemde de yap-
tığımız çalışmalar, yapacağımız 
çalışmaların garantisidir diyorum. 
Akşehirimize yeni dönemde otogar 
projemiz, Perşembe Pazarı projemiz, 
Hıdırlık Dağ Otel, termal tesis, gölle 
ilgili çalışmalarımız, Nasreddin Hoca 
Üniversitesi kurulması için çalışma-
larımız gibi birçok güzel projemiz 
olacak. Bu saydıklarımız ana başlık-
larımız, yaklaşık 60 tane irili ufaklı 
projemiz var” diye konuştu. 

Yapılan konuşmaların ardından 
Cumhur İttifakı Seçim Koordinas-
yon Merkezi’nin açılışı gerçekleştiril-
di. Törende Bakan Kurum’a Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya Ak-

şehir’in tarihi evlerinin bulunduğu 
tablo, MHP İlçe Başkanı Salih Akça 
da üzerinde Nasreddin Hoca logosu 
bulunan bir tablo hediye etti. Bakan 
Kurum ve beraberindekiler, daha 
sonra Akşehir Belediyesi tarafından 
Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsa-
mında yapılan tarihi evlerin bulun-
duğu sokak ve restorasyonu devam 
eden tarihi ermeni kilisesinde ince-
lemelerde bulundu. 

Seçim Koordinasyon Merke-
zi’nin açılışına Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ge-
nel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin 
Usta, AK Parti Konya Milletvekil-
leri Orhan Erdem, Tahir Akyürek, 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK 
Parti Akşehir İlçe Bakanı Abdurrah-
man Çardakoğlu, MHP Akşehir İlçe 
Başkanı Salih Akça, Konya İl Kadın 
Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları 
ile çok sayıda vatandaş katıldı.
n İHA
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Aksaray’da tartıştıkları polis me-
murunu 14 kurşunla yaralayan 4 
şüpheli, Nevşehir’in Avanos ilçesin-
de bir eğlence merkezinde yakalan-
dı. Olay, 2 Mart Cumartesi günü Ak-
saray-Ankara karayolunda bulunan 
bir dinlenme tesisinde meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 
günlerde meydana gelen bir dolan-
dırıcılık olayıyla ilgili Meryem Ş. ve 
Orkide E. çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Olayın ardından tutuklanan Orkide 

E.’nin Aksaray İl Emniyet Müdürlü-
ğünde görevli polis memuru olan eşi 
Yasin E., tutuklanan eşini cezaevin-
den kurtarmak için dolandırıldığı id-
dia edilen şahıslarla buluşmak istedi. 
Aksaray-Ankara karayolunda bulu-
nan özel bir dinlenme tesisinde ran-
devulaşan polis memuru Yasin E., 
erkenden gelerek tesiste beklemeye 
başladı. Bir süre sonra tesise oto-
mobille gelen 4 kişiden 3’ü araçtan 
inerek polis memurunu kurşun yağ-
muruna tuttu. Bacağına 9, dirseğine 

1, kasığına 2 ve kalçasına 2 kurşun 
isabet eden polis memuru Yasin E. 
ağır yaralandı. Yasin E.’yi yaralayan 
şüpheliler geldikleri otomobille olay 
yerinden kaçtı. Saldırının ardından 
olay yerine çok sayıda sağlık ve polis 
ekibi sevk edildi. 

Olayın ardından şüphelilerin 
peşine düşen İl Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptıkları 
inceleme ve araştırmalarda 4 şüp-
helinin Nevşehir iline kaçtığını tespit 
etti. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü 

ile irtibata geçen Aksaray polisi, şüp-
helilerin Avanos ilçesinde bir eğlen-
ce merkezinde olduğunu belirledi. 
Yapılan ortak operasyonla Nurettin 
F. (26), Mustafa Kul D. (34), Servet 
K. (43) ve Volkan Y. (38) eğlence 
merkezinde eğlenirken yakalanarak 
gözaltına alındı. Aksaray’a getirile-
rek emniyetti sorgulanan 4 şüpheli 
Aksaray Adliyesine sevk edildi. Ya-
ralı polis memurunun durumunun 
halen ağır olduğu öğrenildi.
n İHA

Ambulansla polis 
aracı çarpıştı: 5 yaralı

Konya’da bir vakadan hasta-
neye dönerken polis aracı ile çar-
pışan ambulans devrildi. Kazada 
2’si polis, 2’si sağlık görevlisi top-
lam 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 
21.30 sıralarında merkez Selçuklu 
ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane 
Caddesi üzerinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bir vakadan 
Konya Numune Hastanesine dö-
nen Muhammed Ö. idaresindeki 
42 ANG 02 plakalı ambulans, Da-
rüsşifa Sokak’tan Hastane Cadde-
si’ne çıktığı sırada bölgede devriye 
atan Mustafa K. idaresindeki 42 A 
7655 plakalı polis aracı ile çarpıştı. 
Çarpışmanın etkisiyle ambulans 

yan yattı. İhbar üzerine olay yerine 
çok sayıda ambulans ve polis eki-
bi sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekipler, ambulans ve polis aracın-
da bulunan yaralılara ilk müdahale 
olay yerinde yaptı. Kazada yarala-
nan 112 ekibinden Doktor Sare 
Nur A., ATT görevlisi Sevgi Sevin 
G. ve ambulans şoförü Muham-
med Ö. ile polis aracındaki polis 
memurları Mustafa K. ve Mehmet 
T., kent merkezindeki çeşitli has-
tanelere kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralıların sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenilirken, kazay-
la ilgili inceleme başlatıldı.
n İHA

Karaman’da bir kişi koyunlarını otlatmak için kiraladığı arazide, araziyi kiralamasına karşı çıkan şahıs tarafın-
dan tüfekle vurularak öldürüldü. Cinayet zanlısı ise adliyeye götürülürken pişman olduğunu söyledi

Koyun otlattığı
arazi mezarı oldu

Olay, saat 13.30 sıralarında 
merkeze bağlı Esentepe köyün-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mikail Dural (35) dün kirala-
dığı arazide koyun otlatırken, arazi 
yakınında evi bulunan Bekir K. (45) 
ile kiraladığı arazi nedeniyle tartıştı. 
İddiaya göre, Bekir K., araziyi kira-
lamamasını istediği Mikail Dural’a 
“Git buradan. Burasıyla ben ilgilene-
ceğim” diyerek tartıştı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine 
Bekir K., tüfekle Mikail Dural’a üç 
dört el ateş etti. Mikail Dural olay ye-
rinde hayatını kaybederken, cinayet 
zanlısı Bekir K., evine gitti. Bu sırada 
olayı duyan Mikail Dural’ın yakın-
ları araziye akın etti. Araziye gelen 
jandarma ekipleri de evde bulunan 
cinayet zanlısı Bekir K.’yı gözaltına 
alarak, İl Jandarma Komutanlığına 
götürdü. Mikail Dural’ın yakınları 
da cinayet zanlısının evini taşlayarak 
tepki gösterdi. Bunun üzerine olay 

yerine takviye jandarma ekipleri 
sevk edildi. Cinayet zanlısının evi-
nin pencerelerini taşlayan kalabalığı 
jandarma güçlükle sakinleştirerek 

uzaklaştırdı. Savcının olay yerinde-
ki incelemelerinin ardından Mikail 
Dural’ın cenazesi otopsi yapılmak 
üzere Karaman Devlet Hastanesine 

kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

ARAZİ CİNAYETİNİN ZANLISI 
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Olaydan sonra jandarma tara-
fından evinde gözaltına alınan Be-
kir K., İl Jandarma Komutanlığına 
götürülerek ifadesi alındı. Bu sırada 
olay yerine gelen Mikail Dural’ın 
yakınları cinayet zanlısının evini 
taşlayarak tepki gösterdi. Jandarma 
tarafından güçlükle kalabalık dağı-
tılırken, evin pencerelerinde hasar 
oluştu. Jandarmadaki ifadesinin ar-
dından cinayet zanlısı Bekir K., geniş 
güvenlik önlemleri altında adliyeye 
sevk edildi. 

Adliye girişinde gazetecilerin so-
rusuna cevap veren cinayet zanlısı 
Bekir K. “İki yıldır beni tehdit ediyor-
du. Anamın yanında bana ana avrat 
küfretti, pişmanım” diyerek kendini 
savundu.
n İHA

Polisi yaralayan 4 zanlı yakalandı

Kendisini uyaran esnafı öldüren gence, 20 yıl hapis
İş yerinin önünde alkol alma-

ması konusunda kendisini uya-
ran esnaf Mustafa Turan’ı (30) 
pompalı tüfekle sırtından vura-
rak öldüren, İbrahim Sucu’yu 
da yaralayan Ufuk Karataş (21), 
‘kasten öldürme ve öldürmeye 
teşebbüs’ suçlarından 20 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı. Olay, 13 Ka-
sım 2016 tarihinde merkez Kara-
tay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 
Hüdai Caddesi’nde bulunan Hur-
dalık Sanayi Sitesi önünde mey-
dana geldi. Alüminyum doğrama 
işi yapan Mustafa Turan, iddiaya 
göre, iş yerinin önünde arkadaş-
larıyla birlikte alkol alan Ufuk Ka-
rataş’ı, ‘’Burada alkol alamazsınız” 
diye uyardı. Bunun üzerine taraf-
lar arasında küfürleşmeyle başla-
yan tartışma kısa sürede kavgaya 
dönüştü. 

Ardından Karataş, Turan’a 

“Beni burada bekle, seni öldürece-
ğim” diye bağırarak uzaklaştı.

POMPALI TÜFEKLE 
SIRTINDAN VURDU

Mustafa Turan sanayi sitesi 
önünde arkadaşlarıyla beklerken, 
yanına babası ve 3 akrabasını da 
alarak dönen Ufuk Karataş, pom-
palı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş so-

nucu Mustafa Turan sırtından, ar-
kadaşı İbrahim Sucu bacağından 
yaralandı, Karataş ise kaçtı. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Ambulansla 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
kaldırılarak tedaviye alınan Tu-
ran, tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.

‘BEN VURDUM’ DEYİP TESLİM OLDU
Cinayet şüphelisini yakalamak 

için harekete geçen polis, Ufuk 
Karataş’ın merkez Selçuklu ilçesi 
Hacıkaymak Mahallesi’ndeki adre-
sine gitti. Ekipler evin önünde bek-
lediği sırada gelen Karataş, ellerini 
havaya kaldırarak “Ben vurdum” 
deyip, polise teslim oldu. Olayla il-

gili Ufuk Karataş ile birlikte babası 
ve 3 akrabası gözaltına alındı. Suç 
aleti tüfek de, Karataş’ın evinin ya-
nındaki otların arasında bulundu. 
Ufuk Karataş, polisteki ifadesinde, 
ocak ayında askere gideceği için 
evlerinin önünde eğlence düzen-
lediğini, buradan da arkadaşıyla 
birlikte sanayi sitesine gittiklerini 

anlattı. Arkadaşlarının burada alkol 
aldığını söyleyen Karataş, Turan’a, 
kendilerine küfür ettiği için ateş 
açtığını ileri sürdü. Ufuk Karataş, 
sorgusunun ardından tutuklandı, 
hakkında dava açıldı.

20 YIL HAPİS CEZASI
Konya 1’inci Ağır Ceza Mah-

kemesi’nde görülen davanın son 
duruşmasına tutuklu sanık Ufuk 
Karataş ve öldürülen Mustafa Tu-
ran’ın yakınları katıldı. Karataş, 
son savunmasında, “Olay nede-
niyle pişmanım’’ dedi. Mahkeme 
heyeti, savunmaların ardından 
kararını açıkladı. Heyet, tutuklu 
sanık Ufuk Karataş’a, Mustafa Tu-
ran’a yönelik ‘kasten öldürme’ su-
çundan 12 yıl 6 ay hapis, İbrahim 
Sucu’ya yönelik ‘kasten öldürmeye 
teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 ay ol-
mak üzere toplam 20 yıl hapis ce-
zası verdi. n DHA
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‘Uzay teknolojilerinde söz sahibi ülkeyiz’
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri 

Araştırma Enstitüsü Yönetim Ku-
rulu Başkanı ve Müdürü Doç. Dr. 
Lokman Kuzu, TEYAD’ta (Tüm 
Eğitim Yardımlaşma Araştırma 
Derneği), ‘Dünyada Uzay Teknolo-
jileri ve Türkiye’ konulu bir söyleşi 
gerçekleştirildi.

Kalabalık bir dinleyici toplulu-
ğuna seslenen Doç. Dr. Lokman 
Kuzu, “Mikro Kosmozdan Makro 
Kosmoza, Dünyada ve Türkiye’de-
ki uzay çalışmaları hakkında bil-
gi verdi. Büyük patlamadan (big 
bang) bugüne geçen zamanın 13,8 
milyar yıl olarak hesaplandığını ve 
bunun dünyanın yaşını gösterdiğini 
vurgulayan Kuzu, “Uzayda bahse-
dilen mesafeler, ölçümler, veriler, 
rakamlar insanın anlayabileceği ve 
algılayacağı rakamlar değil. Dünya-
nın da içinde bulunduğu Samanyo-

lu Galaksisi, 200 milyar civarında 
yıldızdan oluşan, uçtan uça 100 bin 
ışık yılı mesafede bir disk şeklinde” 
diyerek dinleyicilerin ilgiyle dinle-
dikleri farklı detaylar verdi.

Ülkelerin gelişmişliklerinin 
uzay teknolojisindeki ilerlemele-
riyle paralel ilerleyeceğini belirten 
TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araş-

tırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. 
Lokman Acar, Türkiye’deki uzay 
çalışmaları ve bu çalışmaların dün-
yadaki yeri, önemi hakkında da şu 
bilgileri verdi: “Uzay çalışmalarında 
ABD ilk sıradadır. ABD, bu çalışma-
ları tek başına değil, çeşitli ülkelerle 
ortak yürütüyor. Ülkemize gelince, 
biz uzay konusunda 1980’li yıllara 

kadar çeşitli nedenlerle maalesef 
pek yol kat etmedik. Günümüzde 
bu konudaki bilincimiz ve çalış-
malarımız artmıştır. Artık büyük 
projeler üreten ve bu projelerden 
bazılarını ihraç eden ülkelerden biri 
olduk. Bizim kurumumuzda şu an 
400 kişi çalışıyor. Medikalden, tek-
nolojiye her yenilikte, her üründe 

uzay çalışmalarının etkisi var. Sağ-
lık ve güvenlik alanında ileri sevi-
yede olabilmemiz, uzay teknolojisi 
araştırmalarını geliştirmemize bağ-
lı. Ayrıca uzay çalışmalarının parlak 
bir iş alanı oluşturduğunu gençlere 
de ifade etmek istiyorum. Devleti-
mizin gelişmesi ve müreffeh ülke-
ler arasında yer alabilmesi için, bu 

alanda parlak beyinlere ihtiyacımız 
var”

Program sonunda TEYAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Hasan Oğuz 
tarafından Doç. Dr. Lokman Kuzu 
‘ya günün anısına binaen dernek 
plaketi takdim edildi. Toplu fotoğ-
raf çekiminin ardından etkinlik 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Selçuklu Belediye Baş-
kan Adayı Muharrem Çağlayan ve 
beraberindeki heyet Selçuklu Ho-
cacihan Mahallesi semt pazarı ve 
mahalle esnaflarını ziyaret ederek 
destek istedi. Çağlayan, seçim çalış-
maları kapsamında mahalle ve esnaf 
ziyaretlerinde çözüm odaklı çalışma-
nın önemini vurguladı.

‘VATANDAŞLARIMIZLA BİRLİKTE 
HAREKET EDECEĞİZ’

Yapılacak olan küçük bir deği-
şimle büyük mutluluklar elde edile-
ceğini ifade eden İYİ Parti Selçuklu 
Belediye Başkan Adayı Muammer 
Çağlayan, “Vatandaşlarımızda ma-
kamlarımızda oturduğumuz yerden 
değil sahalara inerek bire bir istişa-
relerde bulunarak çalışmalarımı-
zı gerçekleştireceğiz. Akıl akıldan 
üstündür diyerek vatandaşlarımızı 
dinleyerek projelerimizi zenginleş-

tireceğiz. Hep birlikte el ele vererek 
Selçuklu ilçemizi hep bir adım ileriye 
taşıyacağız. Taşımış olduğumuz bu 
mirası gelecek nesillere hiçbir zarar 
görmeden geliştirip koruyarak tes-
lim edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza 
kucak açıp ayrıştırmadan, ötekileş-
tirmeden hareket edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

‘GEREKEN ÖNEMİ GÖSTERECEĞİZ’
Esnaf ziyaretleri gerçekleştiren 

Çağlayan, esnafların istek ve şikâ-
yetlerini dinleyerek tüm sorunların 
çözülmesi için ellerini taşın altına 
koymaya hazır olduklarının altını çiz-
di. Çağlayan, “Hoca cihan mahallesi 
Selçuklu’nun üvey evladı konumuna 
gelmiştir. Bizler bu duruma bir dur 
diyeceğiz ve gereken önemi tüm 
mahallelerimize göstereceğiz. Hep 
birlikte bir değişiklik yaparak bir ne-
fes alalım” dedi. n HABER MERKEZİ

Oğuz Şimşek, tiyatro 
sanatçılarını ziyaret etti

Şimşek, Şefkat-Der’de
projelerini anlattı

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek 
Konya Devlet Tiyatrosunu ziya-
ret etti. Ziyarete ayrıca İYİ Parti İl 
Yönetim Kurulu Üyeleri de katıldı.  
Şuan gösterimde olan Baş Belaları 
isimli oyunu ekibiyle birlikte izle-
yen Şimşek, oyunun ardından oyu-
nu sergileyen oyuncular ile sohbet 
ederek fikir alışverişinde bulundu.

Oyun sonunda sanatçılara, İYİ 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
İYİ Gençlik ile birlikte çiçek takdim 
eden Şimşek, oyuncular tarafından 
da takdir edildi. Usta Tiyatro Sa-
natçısı Yosi Mizrahi ve İpek Tanrı-
yar bugüne kadar hiçbir siyasinin 
seçim döneminde sanata ve sanat-
çıya bu kadar duyarlı olmadıklarını 

belirtti ve Şimşek’in bu hassasi-
yetinin tüm siyasilere ve özellikle 
yerel yöneticilere örnek olması ge-
rektiğini ifade ettiler. 

Sohbet sırasında, Sanatçı Yosi 
Mizrahi’nin sorusu üzerine Oğuz 
Şimşek, kültür ve sanata destek 
vereceklerini ve bu kapsamda 
sadece güzel sanatlar bölümlerin-
den oluşan butik bir üniversitenin 
Sille’de kent dokusuna uygun bir 
mimari ile Türkiye’nin alanında 
en iyi öğrencilerini yetiştirecek 
şekilde donanımlı öğretim görev-
lileriyle birlikte, sanatçıların da 
desteğini alarak Konya’ya hizmet 
verecek bir üniversite kuracakla-
rını söyledi. 
n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkan Adayı Oğuz Şimşek 
Şefkat-Der’i ziyaret etti. Ziyarete 
ayrıca İYİ Parti İl Yönetim Kurulu 
Üyeleri de katıldı.   Ziyaret heyetini 
Şefkat-Der Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hayrettin Bulan ve yönetimi 
karşıladı.

Başkanlığı döneminde yapaca-
ğı projeleri anlatan Şimşek, “Sokak 
hayvanlarının sahiplenilmesi ko-
nusunda ve sokak hayvan evleri 
konusunda önemli projelerimiz 
var. Özellikle sokak hayvanlarının 
tedavilerinde şu anki yerel yöne-
timlerin umursamaz tavırlarının 
yerine kendi belediye yönetim-
lerinde kadrolu uzman veteriner 
hekimlerin istihdamı sağlanarak 

daha duyarlı hareket edilecek. So-
kak ve sahiplenmiş hayvanlar için 
Hayvan Hastanesi yapılacak. Ya-
ralı hayvanlara ulaşım konusunda 
çok daha hızlı ve gerçek anlamda 
tedavi edici uygulama içerisinde 
olunacak. Çocuklarımıza, hayvan 
sevgilerinin artırılması ve hayvan 
sahiplenmelerinin bakım merkez-
lerinden yapılması konusunda eği-
tici bilgilendirmelerin yapılabilme-
si için Milli Eğitim İl müdürlüğü ve 
ilgili STK’lar ile bir protokol yapıla-
rak geçici bakım evlerine okul çağı 
çocuklarımızın periyodik ziyaretle-
rinin yapılması konusunda başta 
ulaşım hizmeti olmak üzere her 
türlü destek sağlanacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belediyelerin 7/24 açık olması yönündeki talimatının ardından ilk nöbeti denetle-
yen Başkan Altay, “Önemli olan sürekli ve kaliteli hizmet verebilmektir. Bunun için buradayız” dedi 

Altay: Türkiye’de
ilklerin öncüsüyüz

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın belediyelerin 7 gün 24 saat 
açık olacağı talimatının ardından 
Türkiye’de ilk kez 24 saat çalışma 
sistemine geçti.

Uygulamanın ilk gecesinde 
nöbet tutan ekiplerini denetleyen 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, sürekli ve hızlı 
hizmet sunma hedefi doğrultusunda 
birimlerin 24 saat açık tutulduğunu 
belirterek, Başkan Altay, “Önemli 
olan vatandaşımıza sürekli ve kali-
teli 24 saat hizmet verebilmek. Bu-
nun için buradayız. Vatandaşlarımızı 
bekliyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nde 7 Gün 24 
Saat Açık Belediye uygulamasının 
ilk akşamında belediye binasında 
hizmet veren birimleri denetledi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatları sonra Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
Konya’daki Sosyal Konut projesi 
protokolünde artık belediyelerin 24 
saat açık olacağını ifade ettiğini ha-
tırlatan Başkan Altay, “Biz de buna 
uygun olarak hizmet veriyoruz. 
Hem Büyükşehir hem KOSKİ olarak 
vatandaşımızın işinin olacağı birim-
lerde arkadaşlarımızı nöbetçi olarak 
bıraktık. 24 saat uygulamasına baş-
lamış oluyoruz. Eğer vatandaşımızın 
Büyükşehir ve KOSKİ ile belediye 
gelerek halledebileceği bir iş varsa 
onlara 24 saat hizmet sunuyoruz. 
Yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemimizin de önemli bir yeniliği 
olarak, vatandaşlarımıza sürekli ve 
hızlı hizmet sunma hedefiyle birim-
lerimizi 24 saat açık tutuyoruz” dedi. 
Türkiye’de belediyecilik anlamında 
değişim ve dönüşümün AK Partiyle 
başladığını kaydeden Başkan Altay, 

“15 yıldır birçok yenilik ve düzenle-
me gerçekleştirdik ve bu anlayışla 
Konya belediyeleri her zaman örnek 
oldu. 24 saat açık uygulamasında da 

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 
ilklerden olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz. Önemli olan vatandaşımıza 
sürekli ve kaliteli 24 saat hizmet ve-

rebilmek. Bunun için buradayız. Va-
tandaşlarımızı bekliyoruz. Şehrimize 
hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Çağlayan: Çözüm odaklı çalışacağız
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Konya kamu yatırımlarında 2019 ‘ulaştırma’ yılı olacak

TARIM SEKTÖRÜ
2022 Yılı’nda tamamlanması 

hedeflenen Çumra 2. Merhale-B 
sulama projesi için bu yıl 50 bin 
liralık ödenek ayrılmış.

Konya’nın hizmete girmesini 
dört gözle beklediği 3. Merhale 
projesi için 67 milyon 750 bin lira 
ayrılmış. 2 milyar 968 milyon 591 
bin lira proje bedeline sahip yatı-
rımlar için geçen yıl sonuna kadar 
1 milyar 850 milyon 235 bin liralık 
harcama yapılmış. Bozkır Barajı’na 
1 milyon 50 bin lira, Avşar Bara-
jı ve Avşar-Bağbaşı Derivasyon 
Kanalı’na 12 milyon 448 bin lira, 
Hotamış Depolaması, Apa-Hota-
mış İletim Kanalı ve Tesisleri’ne 
9 milyon 778 bin lira, Sulama 
Tesisleri’ne ise 44 milyon 474 bin 
liralık harcama yapılacak.

İvriz Sağ ve Sol Sahil Sulaması 
Rehabilitasyonu’na ayrılan ödenek 
50 bin lira.

KARAYOLLARI 
YATIRIMLARI (TARIM)

Afşar Hadimi Baraj Gölü Altın-
da Kalan Yollar Yerine Yapılacak 
Yollar için 5 milyon 500 bin lira 
harcanacak.

ULAŞTIRMA
KARAYOLU ULAŞTIRMASI

Konya-Aksaray İl Sınırı bitüm-
lü sıcak karışım kaplama projesi 

için 2 milyon 390 bin lira harcana-
cak. Proje’nin Konya İl Sınırı Aksa-
ray bölümüne (Aksaray ili yatırım-
ları kapsamında) de 5 milyon 974 
bin liralık harcama yapılacak.

(Konya- Karaman)Ayrımı-Be-
lören-Hadim yolu için 186  bin lira 
ayrılmış.

Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla 
Ayrımı Projesi’nin Konya-Akşehir 
bölümüne ayrılan rakam 4 milyon 
649 bin ve Konya-Ereğli bölümü-
ne ayrılan kaynak 6 milyon 974 
bin lira. Ereğli Ayrımı-Ulukışla Ay-
rımı için ayrılan ödenek de 4 mil-
yon 649 bin lira.

Konya-Seydişehir ile Konya-
Beyşehir Yolları’na 2019 için ay-
rılan ödenek 6 milyon 974’er bin 
lira.

Konya’nın yakından takip etti-
ği  iki karayolu projesinden Çevre 
Yolu’na ayrılan kaynak 28 milyon 
675 bin ve Eğiste Deresi’ne yapıl-
makta olan Türkiye’nin en uzun 
viyadüğüne ayrılan kaynak 10 mil-
yon lira.

KONYA METROSU
Konya şehir trafiği için devrim 

niteliğinde bir adım olan ve yatı-
rım programındaki adı ile Konya 
Raylı Sistem Hatları 6 milyar 541 
milyon 961 bin liralık bir proje. 
21.1 kilometrelik raylı sistem in-

şaat ve elektromekanik işlerinin 
2022’de tamamlanarak işletmeye 
alınması hedefleniyor. Mühendis-
lik ve müşavirlik bölümünün ise 
2023’te bitirilmesi amaçlanıyor. 
Proje için yatırım programına top-
lam 20 bin liralık iz bedeli konul-
muş. Geçtiğimiz yıl projeye 198 
milyon liralık ödenek konulmuş, 
ancak ihale yapılamadığı için 
bu harcama gerçekleşememiş-
ti. Geçtiğimiz günlerde Konya’ya 
gelen Ulaştırma Bakanı Cahit 
Turhan bu yıl ihaleye çıkılacağı 
sözünü vermişti. Malum olduğu 
üzere projenin iz bedeli ile de olsa 
programa girmiş olması yatırıma 
başlanması için gerek şart. Bu 
durumda gerek şart yerine gel-
miş bulunuyor. Yeter şart ise ye-
terli ödenek aktarımı ile ihalenin 
gerçekleşmesi.  Bu noktada başta 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Uğur İbrahim Altay, bir önceki 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
ve Konya Milletvekili Tahir Ak-
yürek olmak üzere milletvekilleri, 
siyasiler ve Konya kamuoyunun 
projeye ilişkin yakın takip ve ta-
lepkar olması gerekiyor.

TURİZM
KOP İdaresi tarafından İvriz 

Anıtı’na 2 milyon ve Kilistra çevre 
düzenlemesine 377 bin liralık har-

cama yapılacak.
EĞİTİM-KÜLTÜR

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin muhtelif işleri, 

yayın alımı, çeşitli ünitelerin etüt 
projesi ile kampüs altyapısı için 9 
milyon 500 liralık ödeneği bulu-
nuyor.

NECMETTİN ERBAKAN 
ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin  çeşitli ünitelerin 
etüt projesi, Mühendislik Fakültesi 
derslik ve merkezi birimler inşaa-
tı, kampüs altyapısı, yayın alımı ve 
muhtelif işler için 33 milyon liralık 
ödenek ayrılmış.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin çeşitli ünitelerin 

etüt projesi, kampüs altyapısı, İkti-
sadi ve İdari Bilimler Fakültesi in-
şaatı ile derslik ve merkezi birim-
ler inşaatları, Hayvan Hastanesi, 
Kültür Merkezi yapımı, muhtelif 
işler ile yayın alımına 30 milyon 
liralık kaynak ayrılmış.

Açık ve kapalı spor tesislerinin 
onarımı için 500 bin liralık ödenek 
ayrılmış.

NASREDDİN HOCA 
DÜNYA MİZAH KÖYÜ

2021 yılında tamamlanacak 
restorasyon ve tefrişat için 1 mil-
yon lira tahsis edilmiş.

BEYŞEHİR KENTSEL SİT ALANI 
SAĞLIKLAŞTIRMA PROJESİ

1 hektarlık alanda yapılacak 
çalışma için ayrılan kaynak 750 
bin lira.

YENİ MÜZE
Konya’ya yeni müze yapımı 

için 5 milyon liralık kaynak ayrıl-
mış.

Cihanbeyli kültür merkezi ya-
pımı için tahsis edilen rakam ise 
100 bin lira.

YAZMA ESERLER 
BÖLGE KÜTÜPHANESİ

9 bin metrekarelik inşaat için 
ayrılan ödenek 3 milyon lira. 16 
milyon liralık proje için yıl sonu-
na kadar toplamda 10 milyon lira 
harcanması ve inşaatın gelecek yıl 
tamamlanması hedefleniyor.

İMALAT 
Silah Sanayiinde Katma Değe-

rin Artırılması Projesi KOP İdare-
si tarafından gerçekleştirilmekte. 
2019 ödeneği 573 bin lira.

İmalat sektöründe Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nca Karapınar 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Fi-
zibilite Etüdü’ne 400 bin lira öde-

nek ayrılmış. Proje için 9 milyon 
602 bin liralık da kamulaştırma 
harcaması yapılmış durumda.

SAĞLIK
Necmettin Erbakan Üniversite-

si Meram Tıp Fakültesi yeni has-
tanesinin inşaat, makine teçhizat 
alımı için 27 milyon 220 bin lira, 
tartışmalara neden olan Diş He-
kimliği Fakültesi inşaatı için 16 
milyon 200 bin lira, muhtelif işler 
için ise 4 milyon liralık kaynak ay-
rılmış.

Bilindiği gibi onkoloji hasta-
nesine ek bina yapımı söz konusu 
iken söz konusu bina dönemin rek-
törü tarafından diş hekimliği fa-
kültesi inşaatına dönüştürülmüş-
tü. Türk Anadolu Vakfı ile karşı 
karşıya gelen rektör adayım-deği-
lim tartışmaları arasında yeniden 
göreve atanmamıştı. Yeni rektör 
de ilk iş olarak üniversitenin Nec-
mettin Erbakan olan ismine iade-i 
itibarla göreve başlamıştı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Üniversitenin sağlık alanındaki 

projelerine ayrılan ödenek 14 mil-
yon 102 bin lira.

AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
Hastaneyi ek bina yapımı için 2 

bin liralık iz bedeli ayrılmış.
Diğer kamu hizmetleri sektörü 

kapsamında KOP idaresince dona-
nım, güvenlik yazılımı, sistem ya-
zılımı, uygulama yazılımı projesine 
773 bin lira harcanacak.

KONYA CEZA İNFAZ KURUMU
548 bin 564 metrekarelik pro-

jenin 2022’de tamamlanması he-
defleniyor. 300 milyon lira bedelli 
proje için bu yıl 10 milyon liralık 
ödenek ayrılmış.

KONYA İÇME SUYU
Musluklarımızdan memba 

suyu kalitesinde akmaya başlayan 
ve 118,61 kilometrelik isale hat-
tından günde 366 bin 850 metre-
küp, yılda 100 milyon metreküp 
suyu Mavi Tünel’den Konya’ya 
getiren proje için bu yıl 25 milyon 
lira harcanacak. Proje 2020 yılında 
tamamlanacak.

BOZKIR BARAJI İSKANI
428 hanenin taşınmasını öngö-

ren proje 2022’de tamamlanacak. 
Bu yıl için ayrılan ödenek 2 milyon 
lira.

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi rektörlük bilimsel araştırma 
projelerine 1 milyon 656 bin liralık 
ödenek tahsis edilmiş.

Selçuk Üniversitesi radyoaktif 
atıkların bertarafı projesi için 10 
bin ve rektörlük bilimsel araştırma 
projeleri için de 4 milyon 140 bin 
liralık ödenek söz konusu.
SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

23 bin metrekarelik bina 200 
bin liralık ödenek ile bu yıl tamam-
lanarak hizmete alınacak.

MUHTELİF İLLER 
YATIRIMLARINDA KONYA

KOP YATIRIMLARI
Yeraltı Sulaması Potansiyeli 

ve Geleceğine İlişkin Araştırmalar 
Projesi için 1 milyon 700 bin lira, 
Küçük ve Orta Ölçekli Sulama İş-
leri Programı çerçevesinde 48 mil-
yon 300 lira olmak üzere toplam 
50 milyon liralık yatırım projeleri 
yıl içinde tamamlanacak.

KOP İlleri arazi toplulaştırma-
sına yapılacak yatırım 47 milyon 
lira.

Bitkisel üretim projeleri kapsa-
mında KOP Bölgesi Tarımsal Araş-
tırmalar Projesi’ne 2 milyon 948 
bin lira, KOP tarımsal Eğitim ve 
Yayım Projesi’ne 11 milyon 800 in 
lira ve Kırsal Dezevantajlı Alanlar 
Kalkınma Programı’na 19 milyon 
600 in lira olmak üzere toplam 34 
milyon 348 in liralık yatırım yapı-
lacak.

KOP Bölgesi Hayvancılık Alt-
yapısının Geliştirilmesi Projesi’ne 
ayrılan kaynak 7 milyon 400 bin 
lira.

İmalat sektöründe Ar-Ge ve 
Girişimciliğin Geliştirilmesi Prog-
ramı çerçevesinde KOP illerine 
127 bin liralık yatırım yapılacak. 1 
milyon liralık da sermaye transferi 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Enerji sektörü yatırımları çer-
çevesinde KOP illerinde gerçek-
leştirilen Jeotermal Kaynakların 
Değerlendirilmesi Projesi Fizibilite 
Etüdü için 455 bin lira ve Enerji 
Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji 
Projesi Etüdü, Uygulama Projesi 
için 71 bin lira harcanacak.

GÖKSU-TAŞELİ 
HAVZASI KALKINMA PROJESİ
Konya-Karaman İlleri’nin ortak 

projesi için yapılacak harcama 2 
milyon 550 bin lira.

TÜRKİYE ŞEKER 
FABRİKALARI ANONİM ŞİRKETİ
Ankara, Elazığ, Eskişehir, Kars, 

Kastamonu ve Konya illerini kap-
sayan inşaat bakım onarımı, ma-
kine-teçhizat projesi için ayrılan 

ödenek 3 milyon 500 bin lira.
Genel Müdürlüğün imalat-gıda 

alanında yapacağı yatırımlardan 
ikisinde Konya da yer alıyor. Çevre 
Koruma Amaçlı Projeler 35 milyon 
238 bin lira ve Ağrı, Ankara, Balı-
kesir, Elazığ, Eskişehir, Kars, Kon-
ya, Uşak, Van ve Yozgatı kapsı-
yor. Diğer proje ise muhtelif işleri 
kapsıyor. 44 milyon 312 bin liralık 
proje Ağrı, Ankara. Balıkesir, Ela-
zığ, Eskişehir, Kars, Kastamonu, 
Konya, Malatya, Uşak ve Van yer 
alıyor.

ÜLKESEL MERİNOS 
GELİŞTİRME PROJESİ

Balıkesir ve Konya’yı kapsayan 
proje 2021 Yılı’nda tamamlanacak 
ve bu yıl 3 milyon lira harcanacak.

MADENCİLİK
Bu alanda Konya’nın da yer al-

dığı iki yatırım bulunuyor. 
Konya-Karaman illerini kapsa-

yan Karapınar-Ayrancı Linyit Hav-
zası Teknik Etütleri ve İşletmeye 
Hazırlık İşleri için 5 milyon liralık 
harcama yapılacak.

Kahramanmaraş ve Konya il-
lerini kapsayan madencilik altyapı 
ve iyileştirme projesi için ayrılan 
kaynak 20 milyon lira.

İMALAT- KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK
Ankara -Bursa -Kayser i -

Konya’da yapılmakta olan Uygula-
malı KOBİ Verimlilik Eğitim Mer-
kezi (Model Fabrika) çin 4 milyon 
liralık sermaye transferi gerçekleş-
tiriliyor.

Ankara-Denizli-Gaziantep-
Kayseri-Kocaeli ve Konya’nın 
içinde yer aldığı Verimlilik Destek 
Programı Geliştirme Projesi için 
700 bin liralık harcama hedefle-
niyor.

ENERJİ
Mersin-Konya illerini kapsa-

yan Akkuyu Nükleer Güç Santrali-
Seydişehir Enerji İletim Hattı için 
8 milyon lira ve Akkuyu-Konya 4 
Enerji İletim Hattı için 7 milyon 
liralık ödenek ayrılmış. Konya Ku-
zey- Ilgın TES- Afyon 2 Enerji İle-
tim Hattı için ayrılan kaynak ise 1 
milyon lira.

DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI
Afyonkarahisar-Konya-Kütah-

ya illerini kapsayan Alanyurt-Af-
yon-Konya demiryolu iyileştirme-
si, elektrifikasyon, sinyalizasyon 
projesi için 1 liralık iz bedeli ayrıl-
mış durumda. Konya-Karaman 2. 
Hat Yapımı için ayrılan 40 milyon 
lira ile proje bu yıl hizmete alına-
cak.

KARAYOLU ULAŞTIRMASI
Konya-Karamanı kapsayan 

Bozkır-Hadim-Adiller yolu için 
465 bin lira, Konya-Antalya kap-
samındaki Seydişehir -13. Bölge 
Hududu (Mortaş Bağlantısı) için 2 
milyon 325 bin liralık ödenek ay-
rılmış.

Aksaray-Ankara-Konya-
Niğde’yi kapsayan Bala Ayrımı-
Aksaray-Ereğli Ayrımı bölünmüş 
yolu için 10 milyon 298 bin liralık 
ödenek ayrılmış.

Konya-Karaman-Mersin illeri-
ni kapsayan Konya-Karaman- 5. 
Bölge Hududu-Devlet Yolu (Serta-
vul Tüneli ve Bağlantı Yolu Dahil) 
proje için ayrılan rakam 9 milyon 
298 bin lira. Isparta ve Konya’yı 
kapsayan Akşehir- (Yalvaç Şar-
kikaraağaç) Ayrımı için ayrılan 
ödenek 314 bin lira. Konya-Niğde-
Adana’yı kapsayan Aksaray-Ulu-
kışla-Pozantı Yolu için arılan iz be-
deli olan 2 bin lira.

Afyon ile Konya’yı ilgilendi-
ren Afyon-Konya-Ereğli-Ulukışla 
Ayrımı projesinin Akşehir-Afyon 
Bölümü’ne ayrılan kaynak 4 mil-
yon 649 bin lira. Projenin Konya 
yatırımları kapsamında ele alın-
ması gereken üç bölümü ile birlik-
te toplam ödeneği 20 milyon 921 
bin lira.

Konya-Ankara sınırlarında yer 
alan Polatlı-Yunak-Akşehir yolu 
için ayrılan kaynak da 4 milyon 
649 bin lira.

Konya ve Karamanı müştere-
ken ilgilendiren Ayrancı-Ereğli yo-
luna ayrılan ödenek 4 milyon 649 
bin lira.

ADALET BAKANLIĞI
Denizli-Konya-Mersin-Muğla 

ve Niğde’ye tutukevleri işyurdu 
yapımı için 9 milyon liralık ödenek 
ayrılmış bulunuyor.

EĞİTİM- KÜLTÜR
KOP Bölgesindeki Kültür Var-

lıklarının Envanteri ve Sosyo Eko-
nomiye Katkısı etüdü için 500 bin 
lira, KOP Bölgesinde Okuma Kül-
türünü Geliştirme Projesi için 3 
milyon 50 bin lira ve KOP Bölgesi 
Gönül Havzası Projesi için 274 bin 
lira ödenek ayrılmış.

DİĞER KAMU HİZMETLERİ
Gelir İdaresi Bakanlığı’nca 

yürütülecek etüt proje işleri için 
bin liralık iz bedeli ayrılmış. Proje 
Adana-Antalya-Bursa-Diyarbakır-
İzmir-Ordu-Tekirdağ ve Konya’yı 
kapsıyor.

ÇEVRE ŞEHİRCİLİK 
Konya-Aksaray-Antalya-An-

kara-Denizli-Mersin ve Muğla’da 
nesli tehlike altındaki tür ve ha-
bitatların korunması ve izlenmesi 
projesi için 431 bin lira harcana-
cak.

Konya-Aksaray-Ankara-Antal-
ya ve Muğla’da özel çevre koruma 
biyo çeşitlilik araştırmaları projesi 
için 538 bin liralık bir kaynak ay-
rılmış.

Konya-Afyon-Diyarbakır ve 
Hatay’da yaban hayatı kurtarma 
ve rehabilitasyon merkezleri için 
2 milyon 655 bin liralık ödenek 
mevcut.

TÜBİTAK
Konya-Ankara’yı kapsayan 

SAGE-Delici ve Delme Etkinliği 
Geliştirme Altyapısı 10 bin liralık 
ödenek ile bu yıl tamamlanmış 
olacak.

OBRUKLAR
Konya ve Türkiye kamuoyun-

da kaygı ile takip edilen obruk 
oluşumlarını tespit amacı ile KOP 
İdaresi’nce karstik çöküntü alanla-
rının belirlenmesi için Konya-Ak-
saray-Karaman ve Niğde’de yürü-
tülen projeye 1 milyon 72 bin lira 
kaynak ayrılmış.

ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ
Konya- Adana-Afyon-Aksaray-

Ankara-Burdur-Bursa-Diyarbakır-
Eskişehir-Gaziantep- Isparta-İs-
tanbul-Kayseri-Malatya-Ordu-Sa-
karya-Şanlıurfa-Tokat ve Uşak’ta 
gerçekleştirilecek 17 çocuk destek 
merkezi, 7 çocuk evleri sitesi için 
12 milyon 500 bin lira ödenek ay-
rılmış.
KOP SOSYAL GELİŞİM PROGRAMI

Konya-Karaman-Kırıkkale-Kır-
şehir ve Nevşehir’de gerçekleşti-
rilmekte olan proje için 3 milyon 
160 bin lira ve KOP Bölgesi Sos-
yal Yapının Analiz edilmesi projesi 
için 190 bin liralık ödenek ayrıl-
mış.
n MUSTAFA ARSLAN’IN HABERİ

2019 yılı yatırım programı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 2019 Yılı’nda toplam 65 milyar 388 milyon 723 bin liralık kamu yatırımı 
yapılması planlanıyor. Söz konusu yatırımlar içinde en yüksek payı 20 milyar 320 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektörü alıyor

2019 bütçesi Türkiye’nin girdiği ekonomik türbülansın gölgesinde hazırlanmış bir bütçe ve bu durumun yatırımlara yansıdığı bir bütçe olarak dikkat çekiyor. 
Projelere iz bedelleri konulmuş olması muhtemel iyileştirme imkanları açısından değerlendirilebilecek bir argüman olarak göze çarpıyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk yatırım bütçesi yü-
rürlüğe girdi. 2019 yılı kamu yatırım 
programı 18 Şubat tarihli mükerrer 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Prog-
ramda yer alan Konya projeleri ile 
birlikte muhtelif iller kapsamındaki 
Konya projelerine ayrılan ödenekleri 
dikkatlerinize sunuyoruz.

2019 YILI KAMU YATIRIMLARININ 
SEKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI

2019 Yılı’nda toplam 65 milyar 

388 milyon 723 bin liralık kamu 
yatırımı yapılması planlanıyor. Söz 
konusu yatırımlar içinde 20 milyar 
320 milyon lira ile ulaştırma-haber-
leşme sektörü en yüksek payı alır-
ken onu 12 milyar 937 milyon lira 
ile diğer kamu hizmetleri ve 10 mil-
yar 815 milyon lira ile eğitim sektö-
rü takip ediyor. Enerji 7 milyar 713 
milyon lira ile dördüncü sırada yer 
alırken 4 milyar 975 milyon lira ile 
sağlık ve 4 milyar 931 milyon lira ile 

tarım beşinci ve altıncı sırada bulu-
nuyor. 

2 milyar 104 milyon liralık ya-
tırım madenciliğe, 841 milyon lira 
imalat, 406 milyon lira konut ve 
343 milyon lira da turizme ayrılmış 
bulunuyor.

52 milyar 823 milyon 8 bin liralık 
mahalli idareler yatırımları ile birlikte 
2019’da toplam 118 milyar 211 mil-
yon731 bin liralık yatırım yapılması 
amaçlanıyor.

Merkezi Yönetim Bütçesi çerçeve-
sinde Konya’nın kamu üniversiteleri 
ile KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi ya-
tırımlarına baktığımız zaman şöyle bir 
tablo ile karşılaşıyoruz.

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Konya Teknik Üniversitesi’ne eği-

tim sektörü yatırımları kapsamında bu 
yıl 9 milyon 500 bin liralık yatırım ger-
çekleştirilecek.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

33 milyon lirası eğitim, 46 milyon 
920 bin lirası sağlık ve 1 milyon 656 
bin lisası diğer kamu hizmetleri-sosyal 
olmak üzere 2019 Yılı’nda üniversiteye 

81 milyon 576 bin liralık yatırım yapıl-
ması planlanıyor.

Üniversite’nin döner sermaye ya-
tırımları çerçevesindeki ödeneği 500 
bin lira.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Üniversiteye, 30 milyon 500 bin 

lirası konut ve 13 milyon 102 bin lirası 
sağlık ve 4 milyon 150 bin lirası diğer 
kamu hizmetleri-sosyal olmak üzere 
47 milyon 752 bin liralık yatırım yapı-
lacak.

Üniversite’nin döner sermaye 
yatırımları çerçevesindeki ödeneği 1 
milyon lira.

KOP BÖLGESEL 
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 

91 milyon 748 bin lirası tarım, 
700 bin lirası imalat, 1 milyon 764 
bin lirası enerji, 2 milyon 967 bin 
lirası turizm, 5 milyon 574 bin lira-
sı eğitim, 773 bin lirası diğer kamu 
hizmetleri-iktisadi ve 4 milyon 388 
bin lirası sosyal olmak üzere toplam 
107 milyon 914 bin liralık yatırım 
yapılacak.KOP’un tarım sektörü yatı-
rımlarının 50 milyon lirası sulama, 34 
milyon 348 bin lirası bitkisel üretim ve 
7 milyon 400 bin lirası da hayvancılık 
alanında gerçekleştirilecek.

2019 Yılı’nda toplam 65 milyar 388 milyon 723 bin liralık kamu yatırımı yapılması planlanıyor. Söz konusu yatırımlar içinde 20 milyar 320 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektörü en yüksek payı alıyor. Konya-Karaman Hızlı Tren Hattı bu yıl hizmete açılacak yatırımlar arasında yer alırken, Konya metrosu için siyasilerin ve yerel yöneticilerin ise talepkar olması bekleniyor.

Yazma Eserler Bölge Kütüphanesi için 3 milyon lira.

SGK bu yıl yeni binasına kavuşacak.

NEÜ Meram Tıp inşaat, makine teçhizat alımı için 27 milyon 220 lira.

Konya’ya yeni müze yapımı için 5 milyon liralık kaynak ayrılmış.

Sulama yatırımları arasında KOP ikinci merhale ile Mavi Tünel’in de içinde bulunduğu 
3. Merhale Projeleri de yakından takip ediliyor. Bozkır Barajı altında kalacak köylerin Konya’da iskanı için de temel atılıyor.

Konya teknik Üniversitesi’ne 9 milyon 500 bin lira ayrıldı.

MUSTAFA ARSLAN’IN 
HABERİ

SAYFA 8-9’DA

KURULUŞLARIN SEKTÖRLERE  GÖRE KONYA YATIRIMLARI
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

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

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
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Seyit Faruk ÖZSELEK
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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

- En az lise mezunu
- Depo stok takibi yapacak
- Gerekli ölçü aletlerini kullanabilecek

- Yeterli tecrübeye sahip
- Takım çalışmasına yatkın
- Askerliğini tamamlamış

Firmamızda Çalıştırmak Üzere;

DEPO STOK VE KALİTE 
KONTROL SORUMLUSU

alınacaktır
Savema Markalama ve Kodlama Makinaları San. Tic. Ltd. Sti.

Fevzi Çakmak Mh. Ahmet Petekçi Cad. No:5L/1 42050 Karatay/Konya
Tel: +90 332 239 23 39

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
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31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri’ne giden süreçte adaylara itiraz süresi sona erdi. Yüksek 
Seçim Kurulu, siyasi partilerin kesin aday listelerini açıkladı. Parti adaylarının haricinde 25 tane de bağımsız aday var

Kesin listeler ilan edildi
Konya’da 2019 yerel seçim-

lerinde yarışacak siyasi parti-
lerin kesin aday listeleri seçim 
kurullarınca ilan edildi. 

Konya’da 31 Mart 2019 
Pazar günü yapılacak Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri’ne ka-
tılacak siyasi partilerin il ve ilçe 
seçim kurullarına sunduğu geçi-
ci aday listelerindeki inceleme-
ler tamamlandı. İtiraz sürecinin 
sona ermesinin ardından, ba-
ğımsız adaylar dahil kesin aday 
listeleri seçim kurullarınca ilan 
edildi.

Kesinleşen listelere göre 
Konya’da siyasi partilerin bele-
diye başkan adayları şunlar:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Uğur İbrahim Altay (Cumhur 
İttifakı)
Ahırlı: İsa Akgül (Cumhur İtti-
fakı) 
Akşehir: Salih Akkaya (Cumhur 
İttifakı)
Altınekin: Muharrem Dere 
(Cumhur İttifakı)
Beyşehir: Üzeyir Yaşar (Cumhur 
İttifakı)
Bozkır: Sadettin Saygı (Cumhur 
İttifakı)
Cihanbeyli: Mehmet Kale (Cum-
hur İttifakı)
Çeltik: Ali Meşe (Cumhur İttifa-
kı)
Çumra: Halit Oflaz (Cumhur İt-
tifakı)
Derbent: Hüseyin Ayten (Cum-
hur İttifakı)
Derebucak: Ahmet Kısa (Cum-
hur İttifakı)
Ereğli: Adem Erdal (Cumhur İt-
tifakı)
Güneysınır: Ahmet Demir 
(Cumhur İttifakı)
Hadim: Ahmet Hadimioğlu 
(Cumhur İttifakı)
Hüyük: Mehmet Çiğdem (Cum-
hur İttifakı)
Ilgın: Yaşçın Ertaş (Cumhur İt-
tifakı)
Karatay: Hasan Kılca (Cumhur 
İttifakı)
Meram: Mustafa Kavuş (Cum-
hur İttifakı)
Kadınhanı: Mehmet Badem 
(Cumhur İttifakı)
Karapınar: Mehmet Yaka (Cum-
hur İttifakı)
Kulu: Murat Ünver (Cumhur İt-
tifakı)
Sarayönü: Nafiz Solak (Cumhur 
İttifakı)
Selçuklu: Ahmet Pekyatırmacı 
(Cumhur İttifakı)
Seydişehir: Mehmet Tutal 
(Cumhur İttifakı)
Taşkent: Osman Arı (Cumhur 
İttifakı)
Yalıhüyük: Hasan Koçer (Cum-
hur İttifakı)
Yunak: Abdullah Emre Demir-
han (Cumhur İttifakı)

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Akşehir: Eyüp Oyan
Çumra: Veli Harman
Derbent: İsmail Fidan
Emirgazi: Dursun Döleker
Ereğli: Bülent Ecevit Tatlıdil
Halkapınar: Ahmet Özkaya
Karatay: Mehmet Şeflek
Meram: Mehmet Gayretli

Kadınhanı: Veli Köleli
Karapınar: Kamil Bülbül Okuyu-
cu
Kulu: Galip Polat 
Selçuklu: Ahmet Adil Tırpan
Seydişehir: Mehmet Katlav
Taşkent: Hilal Ülkü Türedi
Tuzlukçu: Nurettin Akbuğa

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ
Akören: İsmail Arslan (Cumhur 
İttifakı)
Doğanhisar: İhsan Öztoklu 
(Cumhur İttifakı)
Emirgazi: Nuri Şen Koçak (Cum-
hur İttifakı)
Halkapınar: Mehmet Bakkal 
(Cumhur İttifakı)
Tuzlukçu: İsmail Budak (Cum-
hur İttifakı)

İYİ PARTİ
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Oğuz Şimşek (Millet İttifakı) 
Ahırlı: Ceylan Aslan 
Akören: İbrahim Ataç
Akşehir: Osman Fedai 
Altınekin: Sırrı Ezdemir
Beyşehir: Cumali Arıcan 
Bozkır: Kemal Esenkaya
Çeltik: İzzet Çalık
Çumra: Rafet Gülşen
Derebucak: Yusuf Uyar
Doğanhisar: Abdullah Koç
Ereğli: Yaşar Yaman  
Güneysınır: Murat Kara
Hadim: İbrahim Şimşek
Hüyük: Ahmet Temiz
Ilgın: Mustafa Öğdü
Karatay: Ahmet Tamer
Meram: Mehmet İlker Yiğit
Sarayönü: Mehmet Karlı
Selçuklu: Muammer Çağlayan
Seydişehir: Muammer Urhan
Yalıhüyük: Şenaydın Doğan
Yunak: Halim Yıldırım

SAADET PARTİSİ
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Hasan Hüseyin Uyar
Ahırlı: Yavuz Karadayı
Akören: Mustafa Perihan
Akşehir: Mustafa Karakaş
Altınekin: Mustafa Özeskici
Beyşehir: Mustafa Acar
Bozkır: Mehmet Keser
Cihanbeyli: Mehmet Satılmış
Çeltik: Arif Ali Şahbaz
Çumra: Abdullah Uysal
Derbent: Hüseyin Karaçam
Derebucak: Hüseyin İrmikçi
Doğanhisar: Veysel Kapcı
Emirgazi: Dursun Ali Yaşa
Ereğli: Nazım Seyhan
Güneysınır: Mesut Solak
Hadim: Hasan Bal
Halkapınar: Halil İbrahim Aylak
Hüyük: Mustafa Çelik
Ilgın: Lütfi Çelik
Karatay: Sinan Toprak
Meram: Hüseyin Saydam
Kulu: İhsan Gökçe
Kadınhanı: Hüseyin Aydoğdu
Karapınar: Mustafa Ildız
Sarayönü: Ziya Tokgöz
Selçuklu: Kenan Özcan
Seydişehir: Raşit Nergiz
Taşkent: Mehmet Emin Aydın
Tuzlukçu: Hasan Hüseyin Çalı
Yalıhüyük: Ebubekir Mücevher
Yunak: Hüseyin Atılkan

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Hüseyin Akbal
Meram: Ali Şenel Çobanoğlu
Altınekin: Fatma Çobanoğlu

Akören: Münir Ünveren
Karatay: Şemsettin Günördü
Selçuklu: Hasan Öztürk
Derbent: Süreyya Başaran
Ilgın: Zerrin Karademir
Yalıhüyük: Mürvet Pek
Akşehir: Hüseyin Bektaş
Seydişehir: Ali Akbal
Kulu: Celalettin Öztürk
Tuzlukçu: Ali Bilgi
Hadim: Halime Keskin
Sarayönü: Esra Bilgi
Çeltik: Recep Erşahin
Yunak: Süleyman Koçtepe
Halkapınar: Emin Yentürk
Bozkır: Yüksel Vurmaz
Ahırlı: Ömer Faruk Aksu
Ereğli: Ali Teke
Derebucak: Abdullah Çetinkaya
Beyşehir: Mertcan Güçlü
Hüyük: Melek Başaran
Taşkent: Rukiye Küçükarslan

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ
Meram: Ömer Şimşek 
Karatay: Kazım Birtane
Selçuklu: Nursel Akgün
Yalıhüyük: Memiş Soylu
Sarayönü: Mustafa Döğen
Yunak: Yusuf Bayat
Halkapınar: İsmet Uysal 
Bozkır: Mehmet Ali Ülker
Ahırlı: Mustafa Öncü
Hüyük: Nusret Akgümüş
Taşkent: Ali Beki Özçölmekçi

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Zehra Filiz Demirayak

VATAN PARTİSİ
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Mevlüt Seyranlıoğlu 

DEMOKRAT PARTİ
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Ali Seçmen Çevik
Meram: Ali Kaya
Karatay: Münir Nair Kapandı
Selçuklu: Mukaddes Edirneligil
Ilgın: Halil Kaya
Akşehir: İbrahim Uçar
Seydişehir: Mevlüt Ayvaz
Sarayönü: Salim Kara
Ahırlı: Vehbi Özalp
Beyşehir: Mehmet Balkı
Hüyük: Aysel Ulukırlı

DEMOKRATİK SOL PARTİ
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Salih Ünlü
Meram: Adil Durdu
Karatay: Emel Uzhan
Selçuklu: Veli Karademir
Ilgın: Seyit Mehmet Uyan
Akşehir: Pakize Güleray
Hadim: Harun Kocabıyık

BAĞIMSIZ ADAYLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Mustafa Vural
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Selahattin Cizrelioğlu
Konya Büyükşehir Belediyesi: 
Yıldırım Akgül
Akören: Tahir Dinç
Karatay: Mehmet Ali Uçar
Selçuklu: Osman Balcı
Ilgın: Hasan Hüseyin Akıncı
Akşehir: Mustafa Doğan
Kadınhanı: Hulusi Çokgel
Seydişehir: Abdülkadir Çat
Kulu: Halis Yıldırım
Hadim: Mehmet Özdemir
Sarayönü: Mehmet Güney
Ereğli: Hüseyin Oprukçu
Beyşehir: Adil Bayındır
Hüyük: Turhan Baykal
n AA

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Meram İlçe, KARAHÜYÜK Mahalle, 23615 Ada, 9 Parsel, 37 Cilt, 
5018 Sayfada Kayıtlı, 818,00 m2 yüzölçümlü, Arsa vasıflı taşınmazın Tam hissesi.Söz konusu 
binanın bulunduğu Meram İlçesi, Karahüyük Mahallesinde genel olarak Mesken bulunmakla birlikte, 
son dönemlerde ticaret alanlarıda açılmaktadır. Bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmamış olup, 
orta rayiçli bir bölgedir. Parsel şehir merkezinden uzakta olup, alışveriş merkezlerine ve toplu taşıma 
araçları yakın konumda bulunmamaktadır. Gayrimenkul Hediye sokağa cepheli olup, Gayrimenkulün 
etrafında ynı özelliklere sahip, 2 katlı meskenlerin bulunduğu parseller bulunmaktadır. Parsel içerisinde 
bulunan ve ruhsatsız olan bir adet tek katlı ve yığma ev, bir adet yığma depo ile bahçesinde çeşitli 
büyüklerde ağaçlar bulunmaktadır. Binaların bazı bölümleri dava konusu parselde, bazı bölümleri 
de komşu parsel içerisinde kalmaktadır. Parselde bulunan dört cepheli evin, dış cephesi sıvalı ve 
boyalı durumdadır. Evin her iki parselden de giriş kapısı bulunmaktadır. Parselin etrafı 1,5 m briket 
bahçe duvarıyla çevrilidir. Bahçe kapısı profil doğrama olup, bahçe gezinti alanları ve tretuvarlar 
beton kaplama yapılıdır. Bina ve müştemilatlar; çekme mesafelerine uygun olarak inşa edilmemiş 
olup, bahçesinde çeşitli yaşlarda yeni meyve ağaçları ekilmiştir. Gayrimenkulün etrafında yapılaşma 
tamamlanmamıştır. Evin brüt alanı 200 m2, net alanı ise 170 m2 büyüklüktedir. Evde; 4 oda, salon, 
mabeyn, mutfak, banyo, lavabo-wc ve antrenin bulunduğu tespit edilmiştir. Evin komşu parselden 
girilen ana giriş kapısı ferforje doğrama, tüm pencereleri pvc doğramalı ve çift camlı, iç kapıları ise; 
ahşap doğramadan yapılmıştır. Evin odaların tabanları ahşap tahta kaplamalı ve cilalı, antre, mutfak, 
banyo ve wc nin zeminleri ise; fayans kaplama yapılmıştır. Tüm odaların ve mutfağın duvarları sıva 
üzeri plastik boyalı, banyo, lavabo-wc?nin duvarları yarıya kadar fayans kaplama yapılmıştır. Tavanları 
ağaç örtü üzeri oluklu sac örtülü olup, çatıda güneş enerjisi bulunmaktadır. Mutfakta; mutfak alt ve üst 
ahşap mutfak dolapları ile mermer tezgahı, antrede vestiyer bulunmaktadır. Binanın dışı beton sıvalı 
olup, üzeri plastik boya yapılmıştır.. Binanın ısınma şekli sobalıdır. Binanın yan kısmında yaklaşık 50 
m2’lik depo kısmı ise; briket duvar üzeri ağaçla örtü üzeri oluklu sac örtülüdür. Dış ve iç kısımları sıvalı 
fakat boyasızdır. Kapıları profil doğramalıdır. Depoya bitişik vaziyette bulunan ve lavabo-wc olan kısmı 
da aynı özelliklerdedir. Arka bahçede asma ve çeşitli ağaçlar dikilidir.
1-Arsa Bedeli;818,00 m2 x 250 TL/m2= 204.500,0 TL, 2-Ev ve deponun değeri;No:4’deki tek katlı evin 
ve deponun alanı;(200+50)=250 m2, 2017 yılı 3-A yapı sınıfı m2 birim fiyatı; 694 TL/m2
Bina yaklaşık 30-35 yıllık olduğu için yığma kargir binalar için amortisman değeri; %40,   BUNLARA 
GÖRE EVİN ve deponun DEĞERİ;250 m2 x 694 TL/m2 = 173.500 TL, Amortisman(173.500x0,40) = 
69.500 TL, Evin değeri ise; 173.500-69.500 = 104.000 TL olacaktır. Ev ve deponun yarısı bu parselde 
kaldığından(104.00 /2) = 52.000,0 TL, 3- Ağaçların değeri;Asma ve meyve ağaçları..;3.500,0 TL, 
Hissesine düşen Toplam ev + ağaçlar ve arsa bedeli;52.000 + 3.500 + 204.500 = 260.000,00-TL
Adresi : Karahüyük Mahallesi,Hediye Sokak, No:4Meram / KONYA
Yüzölçümü : 818,00 m2
İmar Durumu : Parsel imar parseli olup, ‘’ 2 Kat Ayrık Mesken Sahası’na isabet etmekte ve 
TAKS: 0.25, KAKS:0.50 olacak şekilde imarlı olup, ön bahçe çekme mesafesi 5, yan bahçe çekme 
mesafesi 3 m olacaktır. Parselin içerisindeki binalar ruhsatsız ve kaçak olduğundan, binaların durumu 
parselin plan notlarına uymadığı için, ruhsat alınamayacağı görülmüş olup, değerlendirme buna göre 
yapılmıştır. 
Kıymeti : 260.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. 
1. Satış Günü : 07/05/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
2. Satış Günü : 11/06/2019 günü 14:35 - 14:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/1402 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2018/1402 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 955150
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Saadet Büyükşehir Adayı Uyar,
Muhacir Pazarı’nı ziyaret etti

Tedem Koleji öğrencileri 
Konya’nın gururu oldu

Saadet Partisi Konya Büyük-
şehir Belediye Başkan Adayı Av. 
Hasan Hüseyin Uyar Meram Be-
lediye Başkan adayı Hüseyin Say-
damla birlikte Meram bölgesinde 
bulunan Muhacir Pazarı esnafını 
ziyaret etti. Saadet Partisi Konya 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 
Av. Hasan Hüseyin Uyar, Meram 
ilçe Belediye Başkan adayı Hüse-
yin Saydam ve partililerle birlikte 
Muhacir Pazarı, Balıkçılar pazarı 
ve zafer yürüyüş yolundaki esnaf 
ve vatandaşları ziyaret ettiler. Va-
tandaşların Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Uyar’a olan ilgi ve 
alakalarının yüksek olduğu göz-
lerden kaçmadı. Vatandaşların 
sıkıntı ve sorunlarını dinleyen Sa-
adet Partisi’nin belediye başkan 
adayı Uyar “Biz vatandaşların so-

runlarını biliyoruz, sizlere hizmet 
etmek için yeniden belediyeleri 
yönetmeye talip olduk Allah’ın izni 
milletimizin desteği ile Konya’yı 
adil, şeffaf ve en güzel biçimde 
yönetecek kadrolara sahibiz ifade-
lerini kullanırken belediyecilik an-
layışının sadece çevre sorunları ile 

ilgilenmemesi gerektiğini güneş-
te Vatandaşımıza gölge, soğukta 
hırka ve açlığında ekmek olması 
gerekmektedir. Vatandaşlarımızın 
saadet ve selameti için 30 Mart 
akşamına kadar yoğun bir şekilde 
yorulmadan çalışacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Dünyanın en çok katılımlı ve 
en büyük robotik yarışması VEX 
Robotics’in Türkiye’deki Final ya-
rışması, ülkenin dört bir yanından 
gelen takımların katılımı ile 2 Mart 
2019 günü İstanbul’da gerçek-
leşti. Bu yarışmada Tedem Koleji 
öğrencileri Türkiye ikinciliğini elde 
ederek, Avrupa elemelerine katıl-
maya hak kazanarak, Konya’nın 
gururu oldu.

Yarışmadaki başarıdan dolayı 
öğrencileri kutlayan Tedem Koleji 
Ortaokul Müdürü Burçak Tüter, 
“Yarışmada Ortaokul takımları-
mız verdikleri zorlu mücadelenin 
ardından Türkiye 2. si olarak Av-
rupa elemelerine katılmaya hak 
kazandılar ve bizleri çok gururlan-
dırdılar. 

Derece ile dönen takımlarımızı 

yürekten kutluyoruz. Bu başarıda 
emeği geçen başta öğrenci ile öğ-
retmenlerimizi ve öğrencilerimizin 

ailelerini kutlar, başarılarının de-
vamını dileriz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya’nın Bozkır ilçesinde te-
mizlik ve hijyen şartlarını taşıyan 
17 okul Beyaz Bayrak ve sertifika 
ile ödüllendirildi. Milli Eğitim Ba-
kanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında 
imzalanan protokol çerçevesinde 
yeterlilik taşıdığı belirlenen Boz-
kır’daki 17 okul, Beyaz Bayrak ve 
Beyaz Bayrak sertifikası almaya hak 
kazandı.

İlçede gerekli kriterleri taşıdı-
ğına karar verilen Bozkır Zengibar 
Anadolu Lisesi, Serustad Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, 15 Tem-
muz Şehitleri Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi, İmam Hatip Orta-
okulu, Merkez Cumhuriyet Ortao-
kulu, Vali Kemal Katıtaş ilkokulu, 
Sarıoğlan ilkokulu, Sarıoğlan İmam 
Hatip Ortaokulu, Çağlayan ilkokulu, 
Çağlayan Ortaokulu, Bozkır Dereiçi 
ilkokulu, Bozkır Dereiçi Ortaokulu, 
Hamzalar Ortaokulu, Hisarlık ilko-
kulu, Hisarlık Ortaokulu, Üçpınar 
Ortaokulu ile Boyalı ilkokulu Beyaz 
Bayrakla ödüllendirildi.

Beyaz Bayrak toplantısında 
Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada “Beyaz Bayrak Geleceğimizi 

emanet edeceğimiz çocuklarımızın 
beden ve ruh sağlığını korumak, 
geliştirmek, temizlik ve hijyen 
konusunda yeterli eğitim almış 
sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğ-
rencilerimizin hijyenik bir ortam-
da eğitim öğretimini sürdürmek 
amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ve 
Sağlık Bakanlığı işbirliği içerisinde 
sürdürülen bir protokoldür. Okul-
ların temizlik ve hijyen açısından 
belirli kriterler esas alınarak Sağlık 
Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı 
ile işbirliği içerisinde denetlenmesi, 
okul sağlığının iyileştirilmesi husu-

sunda teşvik edilmesi için uygula-
nan beyaz bayrak projesinde isteni-
len kriterleri taşıyan ilçemiz okulları 
Beyaz Bayrak ve Sertifika ile ödül-
lendirilmiştir.” denildi.

Bozkır Belediyesine ait salonda 
gerçekleştirilen ödül törenine, İlçe 
Kaymakamı Oltan Bayraktar, İlçe 
Jandarma Komutanı Batuhan Du-
ran, İlçe Emniyet Amiri Ramazan 
Arlı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdü-
rü İsmail Kılınç, okul müdürleri ve 
Bozkır Toplum Sağlığı çalışanları-
nın katıldığı bildirildi.
n AA

Yoğun sis nedeniyle
9 turda inebildi!

Kamyonetle otomobil 
çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Kulu ilçesinde kamyonet-
le otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 2 
kişi yaralandı. Kaza, saat 07.30 sı-
ralarında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Cumhuriyet Mahal-
lesi’nden Fevziye Mahallesi isti-
kametine gitmekte olan H.D. (43) 
idaresindeki 42 GD 795 plakalı 
kamyonetle A.Y. yönetimindeki 

42 BVL 97 plakalı otomobil tali yol 
kavşağı Belediye Hamamı yanında 
çarpıştı. Kazada, 42 BVL 97 plakalı 
otomobil sürücüsü ve yanında yol-
cu olarak bulunan U.M. (37) yara-
landı. Yaralılar, kaza yerine sevk 
edilen ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi al-
tına alındı. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı. n İHA

Konya’da sabah saatlerinde 
etkili olan yoğun sis, havayolu 
ulaşımını da olumsuz etkiledi. İs-
tanbul’dan Konya’ya gelen yolcu 
uçağı, yoğun sis nedeniyle kent 
üzerinde 9 kez tur atmak zorunda 
kaldı. Uçak daha sonra sorunsuz 
iniş yaptı. İstanbul Ataturak Hava-
limanı’ndan saat 08.25’te kalkan 
TK 2032 uçuş numaralı Türk Hava 

Yolları’na ait yolcu uçağı, yoğun sis 
nedeniyle Konya Havalimanı’na 
iniş yapamadı. Uçak, Konya hava 
sahası üzerinde 9 kez tur atmak 
zorunda kaldı. Yolcu uçağı daha 
sonra sorunsuz iniş gerçekleştirdi. 
Sis nedeniyle Konya’dan yapılan 
seferler ise kısa süreliğine iptal 
edildi.
n DHA

ASELSAN ortaklığında Konya’da kurulacak olan silah fabrikasıyla ilgili konuşan KS Başkanı Memiş Kütükcü, 
“Uzaktan kumandalı silah sistemlerinin üretileceği fabrikada yaklaşık 650 kişi istihdam edilecek” dedi

‘65 milyonluk yatırım
istihdamı artıracak’

Konya’da, savunma sanayi sek-
töründe hizmet veren iş insanları ile 
ASELSAN’ın ortak şirketi aracılığıyla 
silah fabrikası kurulacak. Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütük-
cü, silah fabrikasında ASELSAN’ın, 
uzaktan komutalı silah sistemlerini 
üreteceğini belirterek, ‘’65 milyon 
dolarlık yatırım büyüklüğü olacak. 
Bu yatırımda yaklaşık 650 kişinin 
çalışması öngörülüyor’’ dedi.

Ova olma özelliğiyle ‘tarım kenti’ 
olarak bilinen, 2 milyon 205 bin nü-
fuslu Konya’da, 610 fabrikada 38 bin 
kişi istihdam edilirken, geçen yıl 1,8 
milyon dolarlık ihracat yapıldı. Metal 
ve otomotiv sektöründe önemli iv-
menin yakalandığı Konya’da; Ferra-
ri, Audi, Volkswagen, Toyota ve Re-
nault gibi otomobil devlerine yedek 
parça üretilir hale gelindi. Kentin 
son yıllarda savunma sanayisinde 
ön planda olması dolayısıyla Konyalı 
iş insanları, ASELSAN ile bir ara-
ya gelerek, silah fabrikası kuracak. 
Büyükşehir Belediyesi’nce 1 milyon 
870 bin metrekarelik arsa tahsis 
edilecek. Mart ayı içinde fabrikanın 
temelinin atılması planlanıyor. 

‘YATIRIM YERİYLE İLGİLİ 

SÜREÇ SÜRDÜRÜLÜYOR’
Konya Sanayi Odası Başkanı Kü-

tükcü, silah fabrikası için kentte 24 
ortaklı şirket kurduklarını belirte-
rek, ‘’Yakın zaman önce başlattığı-
mız çalışmayla Konya’da 24 ortak-
lı şirket kurduk ve Konya Savunma 
Sanayi A.Ş. adını verdiğimiz bu 
şirketle ASELSAN ortak bir şirket 
kurarak, önümüzdeki günlerde ya-
tırıma geçeceğiz inşallah. Şu anda 
ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
A.Ş. adı altına kurulan yatırımcı şir-

ketimizin yüzde 49’u Konyalı firma-
larımıza, yüzde 51’i ASELSAN’a ait. 
Bu şirketin kuruluşu tamamlandı, 
ön sermayesi toplandı ve şu an yatı-
rım yeriyle ilgili süreç sürdürülüyor. 
Bu yatırımla birlikte Konya, savun-
ma sanayi alanında da ciddi bir yeni 
sürece giriyor. Şu an itibarıyla sa-
vunma sanayi ihracatında 5’inci il 
durumundayız. Halihazır potansi-
yelimiz buyken, yeni yatırımlarla bu 
kabiliyetimizi daha da yukarı taşımış 
olacağız” diye konuştu.

‘YAKLAŞIK 650 KİŞİNİN 
ÇALIŞMASI ÖNGÖRÜLÜYOR’
Yatırımın 65 milyon dolara mal 

olacağını kaydeden Başkan Kü-
tükcü, şunları söyledi: ‘’Fabrikada, 
ASELSAN’ın uzaktan komuta silah 
sistemlerinin Konya’da üretimi ya-
pılacak. Konya’nın geçmişten beri 
gelen bir spor amaçlı silah üretim 
kapasitesi ve kabiliyeti var. Bu ASEL-
SAN’ın yeni yatırımıyla üreteceği 
sisteme entegre etmeye çalışacağız. 
Kendi üretimini hem yurt içinde 
hem de yurt dışında pazarlar ve sa-
tar hale gelecek. 65 milyon dolarlık 
yatırım büyüklüğü olacak; ancak ya-
tırım büyüklüğünün bununla sınırlı 
kalmayacağını düşünüyoruz. Bu şu 
an da yapılan yatırımın bütçesi, 300 
bin metrekare alanda özel bölgede 
bu yatırım planlanıyor. Çevresinde 
tedarikçilerinin de yatırım yapabi-
leceği ya da benzer başka savunma 
sanayi şirketlerinin ileri teknoloji şir-
ketlerinin yatırım yapabileceği alan 
oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla 
yeni cazibe merkezi olacak. Bu yatı-
rımda yaklaşık 650 kişinin çalışması 
öngörülüyor.’’ 
n DHA

Bozkır’da 17 okula beyaz bayrak verildi
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Konya’nın tanınmış sanayici-
işadamlarından Felluce Isı Sistemleri 

Yönetim Kurulu Başkanı

Şerafettin ÇETİK’in
 

annesi

Fatma ÇETİK’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Meram ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi

Ali SELVİ ile 

Eğitim Bir-Sen Genel Sekreteri

Latif SELVİ’nin
 

annesi

Hatice SELVİ’nin

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Kişinin kendine ve çevresindeki 
insanlara zarar vermesine neden 
olan alışkanlıklar hakkında günden 
güne toplumsal bilinç artmaktadır. 
Sigara, alkol ve uyuşturucu madde 
kullanımı gibi alışkanlıklar, zararlı 
bağımlılıklardır.

Bu tür zararlı bağımlılıkların 
toplum tarafından terk edilmesini 
sağlamak, temiz ve sağlıklı nesiller 
yetiştirmek ve toplumsal mücadele-
yi sağlamak için 5 Mart 1920 tari-
hinde Yeşilay Cemiyeti (O günkü adı Hilali Ahdar) 
kurulmuştur.

Bu cemiyet “Kamuya Yararlı Cemiyetler” 
statüsünde olup gönüllü bir halk kuruluşudur. 
Madde bağımlılıkları başta olmak üzere insan ve 
toplum sağlığını tehdit eden faktörlerle mücadele 
ve toplumu bilinçlendirme çalışmaları yürütmek-
tedir.

Yeşilay Cemiyeti’nin çalışmalarına destek 
vermek ve zararlı alışkanlıklarla ilgili farkındalık 
oluşturmak için cemiyetin kurulduğu Mart ayının 
ilk haftası “Yeşilay Haftası” olarak kutlanmakta-
dır. Son yıllarda bu kutlamalar festival haline dö-
nüştürülmüştür

Günümüzde sağlığa zarar veren ve bağım-
lılık yaratan maddelerin sağlığa olumsuz etkileri 
hakkında halkımız eskiye nazaran daha bilinçlidir. 
İletişim teknolojisinin gelişmesi, görsel med-
yanın hayatımızın içine kadar girmesi nedeniyle 

insanlarımız içki, sigara ve alkolün 
vücutta yaptığı tahribatları, toplum 
yapısını ne şekilde bozduğunu ale-
nen ve detayları ile bilmektedir.

Bununla birlikte insanlarımız bu 
maddeleri vereceği zararları göze 
alarak kullanmaya devam etmek-
tedir. Bu nedenle Yeşilay Haftası 
kapsamında gerçekleştirilen zararlı 
maddelerle mücadele etkinlikleri 
bu maddelerin zararlarını anlatmak-
tan öteye geçip önleyici tedbirlerin 

nasıl alınabileceği ve insanların hangi metotlarla 
bağımlılıklarından kurtulabileceği şekline dönüş-
müştür.

Sigara, alkol ve çeşitli uyuşturu türevlerinin 
ortak özellikleri beyinde sinir iletimini sağlayan 
nörotransmitterlerın işlevlerini bozarak stres, 
kaygı ve bilinç düzeylerini aşağıya çekmesi ve 
bağımlılık oluşturmalarıdır.

Bu maddelerin kullanma sebepleri gelenek-
sel klasik alışkanlıklardan çıkıp işlevsel nedenle-
re dönüşmektedir. İnsanların bu tür maddelere 
ihtiyaç hissetmesi mücadeleyi zorlaştırmaktadır.

İnsanlar Neden Zararlı Maddeleri Kullanır ?
Önceki çağın hastalığı ve şimdinin yükselişte 

hastalığı depresyon insanların neden kendilerine 
zarar veren maddeleri kullandığına dair ipuçları 
vermektedir. Yarışmacı bir toplum oluşturul-
ması, hırsın alabildiğine körüklenmesi, sürekli 
hedeflerden hedeflere koşulması, arzulanan tü-

ketim seviyesinin yakalanması için insan doğası-
nın kaldıramayacağı derecede yüklere girilmesi, 
sürekli yeni yeni şeylere ihtiyaçların doğması ve 
alım gücünün buna yeterli olmaması çağımızda 
yaşanan stres, kaygı bozuklukları ve depresyo-
nun ana nedenidir.

İnsanlar kaygı ve stres seviyelerini normal 
seviyeye çekmek için çeşitli araçlara başvur-
maktadır. Sosyal medyanın yükselişi ile ma-
halle kültürünün dibe vurması sonucu yaşanan 
asosyallikler durumu daha da kötüleştirmekte-
dir.  Çalışmak zorunda bırakılan ve iş hayatında 
erkeklerle yarıştırılan kadınlarımız çareyi beyni 
uyuşturmakta bulmaktadır.

Eğitim sisteminin yarışmacı, hedefler koyan 
yapısı, öğrenciler üzerindeki aşırı baskılar, okul 
önlerinde satılan zehirlere karşı onları savun-
masız hale getirmektedir. Bütçelerinden fazla 
ihtiyaca sahip kocalar öfke ve streslerini kontrol 
altına almak için alkol ve sigaraya daha da sarıl-
maktadır.

Zararlı maddelerle mücadelede en etkili yolun 
sosyal çevrenin iyileştirilmesi ve fiziksel aktiviteler 
(özellikle toplu olanlar) olduğu düşünülmektedir. 
Spor veya egzersiz yapılırken salgılanan dopamin 
hormonu mutluluk vermekte ve beyindeki kaygı 
bulutlarını dağıtmaktadır.

Bu nedenle gerek zararlı maddelerin önlen-
mesi gerekse de bıraktırılması için kişiye grup 
desteği verilmeli ve onu takım sporlarına yönlen-
dirmek gerekir.

YEŞİLAY HAFTASI
17 Ağustos 1999 dep-

remi ve 2011’in son ayla-
rında yaşanmış olan Van 
depremlerini düşünecek 
olursak her bireyin deprem 
tehlikesine karşı mutlaka bil-
nçli olması gerekmektedir. 
Türkiye büyük bir deprem 
kuşağının üzerinde yer al-
maktadır. Ülkemizin hemen 
hemen her noktası bir fay 
hattının üzerindedir. Buna kısa 
deprem gerçeğide denmektedir ve bizler 
deprem gerçeği ile yaşamak zorundayız.
Depremin ne zaman ve hangi şiddette 
olacağını hala bilemiyoruz. Bu sebeple 
deprem esnasında nerede ve ne şekilde 
olacağımızı bilemediğimiz için en kötü 
durumlara hazırlıklı olmalıyız. İşte Dep-
rem Haftasında da okullarda öğrencilere 
deprem ile ilgili tüm gerekli bilgiler uygula-
malı olarak verilmelidir. Deprem esnasın-
da neler yapılması gerektiği, yaşadığımız 
mekanın depreme nasıl hazırlıklı olması 
gerektiği, deprem çantası hazırlıkları ve 
deprem çantası içerisinde yer alacaklar 
v.s. verilebilecek tüm bilgilerin maksi-
mum düzeyde verilmesi gerekmektedir.
Yerkabuğunun bazı yerlerinde birdenbire 
oluşan kaymalar sonucunda yeryüzünün 
sallanması depremleri ortaya çıkarır. De-

ğişik türdeki sarsıntıların her 
birinin kendine özgü özellik-
leri bulunmaktadır. Bu özel-
likler sayesinde depremin 
merkez üssü, depremin 
şiddeti ve depremin bü-
yüklüğü bilimin sanlarınca 
tespit edilebilir.Depremler 
sismograf denilen araçlar 
ile gözlemlenir ve kaydedi-
lir. Oldukça duyarlı olan bu 

gözlem araçları dünyanın en 
uzak köşesinde olan bir depremi bile kay-
detme özelliklerine sahiptir.Her depremin 
büyüklüğü ve şiddeti aynı olmadığından 
her depremin verdiği zarar da farklı olur. 
Her binanın her yapının dayanabileceği 
bir deprem büyüklüğü mevcuttur Bazı 
depremleri hissetmeyiz dahi. Ancak yine 
de ne olursa olsun hele hele yaşadığı-
mız şehrin bir deprem geçmişi var ise 
depremde nasıl davranılması gerektiğini 
mutlaka öğrenmeliyiz. Deprem Haftası 
süresince verilen eğitim ve bilgilerde hep 
bu konulara yönelik olduğundan Deprem 
Haftası boyunca verilen her türlü bilgi çok 
ama çok önemli olacaktır.Deprem bir ger-
çektir eninde sonunda birileri bu deprem 
gerçeği ile yüzleşmek zorunda kalacaktır. 
Her daim depreme hazırlıklı olmak aynı 
zamanda bir vatandaşlık görevidir. 
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Çetik ailesinin acı günü Hatice Selvi defnedildi
Konya’nın tanınmış sana-

yici-işadamlarından, Felluce Isı 
Sistemleri Yönetim Kurulu Baş-
kanı Şerafettin Çetik’in annesi 
Fatma Çetik, 78 yaşında Hakk’a 
yürüdü. Merhume Çetik’in ce-
nazesi dün öğle namazına mü-
teakip Hacıveyis Camii’nde kılı-
nan cenaze namazının ardından 
Üçler Mezarlığı’na defnedildi. 
Cenazede Çetik ailesinin akra-
balarının ve sevenlerinin yanı 
sıra, İşadamı Çetik’in dostları 
da acılı aileyi yalnız bırakmadı. 
Tekbir ve dualarla omuzlarda 
taşınan merhume Fatma Çe-
tik’in cenazesi yine dualarla 
toprağa verildi. Merhume Fat-
ma Çetik, 4 erkek çocuk anne-
siydi. Yenigün Gazetesi olarak 
Hakk’a yürüyen merhume Fat-
ma Çetik’e Allah’tan rahmet, 
Felluce Isı Sistemleri Yönetim 
Kurulu Başkanı Şerafettin Çetik 
başta olmak üzere Çetik ailesine 
baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Meram ve Büyükşehir Beledi-
yesi Meclis Üyesi Ali Selvi ile Eği-
tim Bir-Sen Genel Sekreteri Latif 
Selvi’nin annesi Hatice Selvi, 78 
yaşında vefat etti. Merhumenin 
cenazesi öğlen namazına müteakip 
kılınan cenaze namazının ardından 
Kurtuluş Mezarlığına defnedildi. 
Merhumenin cenazesine yakınla-
rının ve sevenlerin yanı sıra Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, 
Ahmet Sorgun, Tahir Akyürek, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yal-
çın, AK Parti Eski Konya Milletvekili 
Mustafa Kabakcı, AGD Konya Şube 
Başkanı Mehmet Parlak, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı,  İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
ile sendikaların ve sivil toplum ku-
ruluşlarının temsilcileri de katıldı. 
Merhume Hatice Selvi’ye yüce Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına sabır ve başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Remzi Ay’dan 
Akşehir’e destek!
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay, yaptığı açıklamada Bölgesel 
Amatör Ligi ekiplerinden Akşehirspor’a destek mesajı verdi. Ay, ligde son hafta güvenlik 

nedeniyle maç oynanmadığı için kırmızı beyazlı kulübün mağdur olduğunu ifade etti
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 

20.hafta maçları geçtiğimiz Pazar günü 
oynandı. Ancak şampiyonluk mücadelesi 
veren Akşehirspor’un deplasmanda Ke-
çiren Belediyesi Bağlum Spor ile oyna-
yacağı karşılaşma güvenlik önemlerinin 
yetersiz olmasından dolayı ileri bir tarihe 
ertelendi. Konu hakkında açıklamalarda 
bulunan Konya Amatör Spor Kulüpleri 
Federasyonu Başkanı Remzi Ay, bütün 
dinamikleriyle bu maça odaklanan Ak-
şehirspor Kulübü’nün mağdur edildiğini 
belirtti. Remzi Ay, Konya ekibinin mağ-
duriyetinin giderilmesi için çalışmaların 
yapılacağına dikkat çekti.

AKŞEHİR CAMİASI MAĞDUR EDİLDİ
Bu sezon TFF 3. Lig’e çıkma yolunda 

büyük bir aşama kaydederek Kırıkkale 
Büyük Anadoluspor ile zirve yarışında 
yer alan Akşehirspor’un mücadelesinde 
centilmence ve sonuna kadar hedefini 
bırakmamaya kararlı olduğunu belirten 
Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, “Geç-
tiğimiz hafta sonu oynayacağı Keçiören 
Belediyesi Bağlumspor maçı için Akşe-
hirspor kafilesi ve 300’e yakın taraftarı 
ile müsabaka saatinde Bağlum Belediye 
Stadı’nda yerini almasına rağmen yeterli 
güvenlik olmaması nedeniyle yetkililer 
tarafından maçın tatil edilmesinin maç 
atmosferine giren yöneticilerin, teknik 
ekibin ve futbolcularının motivasyonunun 
ve konsantrasyonunun kaybolmasına se-
bep olmuştur. Ayrıca Akşehirspor taraf-
tarlarının haklı olarak gerilmesine sebep 
olduğundan camianın mağdur edilmiş-
tir” dedi.

MAĞDURİYET GİDERİLECEK
Konya ekibi Akşehirspor’un yaşadığı 

mağduriyetin giderilmesi için ellerinden 
geleni yapacaklarına değinen Remzi Ay, 
“Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfe-
derasyonu Başkan Yardımcılığı ve TFF 
Amatör Kurul Üyeliği’ni yıllardır yerine 
getiren ve bu işin mutfağında olan biri 

olarak Bölgesel Amatör Ligi’nde 11 grup-
ta haftada toplam 70 maç oynatıyoruz. 9 
sezondur devam eden BAL’ın amatör fut-
bolumuza katkıları tartışılmaz. Liglerde 
profesyonel kulüpleri olmayan illerimize 
ve ilçelerimize turizm, ekonomi, etkinlik 
anlamında kazandırdıkları ile vazgeçil-
mez bir organizasyonumuz olmuştur. Bu 
bağlamda hafta sonu yaşanan talihsiz 
olayda ev sahibi kulübün eksikliği ya da 
sorumsuzluğu maçın yetkilileri tarafın-
dan verilecek raporlar doğrultusunda 
araştırılarak gerekli mağduriyetlerin gi-
derilmesi, tarafsız kurullarımızca yerine 
getirileceğinden kimsenin kuşkusunun 
olmamasını dilerim” ifadelerini kullandı.

HAK EDEREK ŞAMPİYON OLMALI
Remzi Ay, “Futbol evrensel ilkelerle 

centilmenlik çerçevesinde oynanan bir 
oyun olarak görülmeli. Sezon sonunda is-
ter Kırıkkale, ister Akşehir veya başka bir 
kulübümüzün güleceği bir yarışta önemli 
olanın hak ederek şampiyon olunması. 
Şampiyon olan takımımız tebrik etmek, 
spor insanı olarak hepimizin görevidir” 
diyerek sözlerini tamamladı.   
n SPOR SERVİSİ

Hakan Kuşcu’dan 
Konyaspor’a teşekkür

Konya Basketbol İl Temsilcisi Hakan Kuşcu, Selçuk-
lu Basketbol’u devralarak basketbola geri dönen Kon-
yaspor’a teşekkür etti. Kuşcu, “Geçmişte büyük başarılar 
ile ilimizi basketbolda temsil etmiş olan Konyaspor’u-
muzun, basketbolun sıkıntıya girmiş olduğu şu dönemde 
tekrar elini taşın altına koyarak ve hedef yükselterek TBL 
takımımız Selçuklu Basketbol’a sahip çıkması İl Temsilci-
liğimizi ve tüm Konyalı basketbol severleri mutlu etmiştir. 
Takımın bu seviyelere gelmiş olmasını sağlayan Selçuklu 
Basketbol Kulübü yetkilileri ve bundan sonra bayrağı taşı-
yacak olan Konyaspor yönetimine teşekkür eder, başarılar 
dileriz” ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ

2. Amatör Küme’de 
kuralar çekildi

Konya Amatör Küme 2018-2019 Futbol Sezonu, 2. 
Amatör Küme ve U19 Ligi kura çekimleri gerçekleşti. 
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi 
Ay ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla federasyon bina-
sında gerçekleşen toplantıda grupları belirlendi. Konya 
ASKF’den yapılan açıklamada, “Hafta sonu başlayacak 
maçlarda 2. Amatör Küme ve U19 Ligi’nde mücadele 
edecek tüm kulüplerimize hayırlı olsun temennilerimizle, 
centilmence maçlar dileriz” denildi. n SPOR SERVİSİ

ASKF, amatör kulüplere 
malzeme yardımı yaptı

Konya Amatör Küme 2018-2019 Futbol Sezonu’nda 
amatör kulüplere malzeme yardımı yapıldı. Geçtiğimiz 
aylarda Süper Grup, 1. Amatör Küme ve altyapıda müca-
dele eden toplam 50 kulübe, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Spor Genel Müdürü Meh-
met Baykan’ın katılımıyla malzeme yardımı yapılmıştı. 
Malzeme dağıtımında ligleri henüz başlamayan 2. Amatör 
Küme kulüpleri de federasyon binasındaki kura çekimi 
sonrası malzeme dağıtımı yapıldı. Konya AKSF Başkanı 
Remzi Ay’ın da katılımı ile malzemeleri dağıtılan kulüplere 
hayırlı sezonlarla, karşılaşmaların centilmence geçmesini 
diledi. n SPOR SERVİSİ

Konyalı antrenör Ali
Şahin ödüllere doymuyor

Türkiye Tekvando Milli Takımlar Tek-
nik Direktörü Ali Şahin, kısa aralıklarla 
ikinci kez ‘En İyi Antrenör’ ödülünü kazan-
dı. Başarıdan başarıya koşan Türk tek-
vandosunda bu başarının mimarlarından 
Ali Şahin de ödüllere doymuyor. Başarılı 
teknik adam kısa süre arayla ikinci kez ‘En 
İyi Antrenör’ ödülünün sahibi oldu. 

Ali Şahin, ilk olarak Kasım ayının so-
nunda Birleşik Arap Emirliklerinin Fujai-
rah kentinde düzenlenen gecede Dünya 
Tekvando Federasyonu tarafından 2018 
yılının en iyi antrenörü ödülüne layık gö-
rülmüştü. 2018 yılını alanında zirvede ta-
mamlayan tecrübeli teknik adam 2019’a 
da en iyi şekilde başladı. 2020 Tokyo 
Olimpiyat Oyunları yolunda büyük önem 
taşıyan ve Las Vegas’ta düzenlenen Ame-
rika Açık Tekvando Turnuvası’nda milli 
sporcular 5 altın, 1 gümüş ve 2 bronz 

madalya kazanırken Ali Şahin de zirveye 
çıktı. Türkiye, turnuvanın en başarılı ülke-
si olurken Ali Şahin de bir kez daha ‘En İyi 
Antrenör’ seçildi. Şahin, 2014 yılında da 
yılın en iyi antrenörü ödülüne layık görül-
müştü. 

ŞAHİN: ÜLKEMİZİ 
GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ali Şahin, “Bu başarı tüm ekibimizin 
başarısıdır. Ülkemizi her platformda en 
iyi şekilde temsil etmek için çalışıyoruz. 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde 
zorlu bir takvim var. Böylesine ödüller 
Türk tekvandosunun geldiği noktayı gös-
termesi açısından da çok anlamlı. Bizler 
durmadan çalışmaya ve ülkemizi gurur-
landırmaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
  n İHA

Konya Anadolu Selçukspor, Etimesgut’u konuk ediyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 25.hafta maçları bugün 

oynanacak. Ligde alt sıralarda bulunan temsilcimiz 
Konya Anadolu Selçukspor, kendi evinde Etimes-
gut Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Selçuk 
Üniversitesi 15 Temmuz sahasında oynanacak olan 
mücadele saat 14.30’da başlayacak ve Davut Dakul 
Çelik tarafından yönetilecek. Çelik’in yardımcılıkları-
nı Hüseyin Kıvanç Durmaz, Güner Mumcu Taştan ve 
Levent Balcı yapacak. Ligde alt sıralardan kurtulmak 
için bir an önce galibiyet serisi yakalamak isteyen ye-
şil beyazlı ekip, Ankara temsilcisini mağlup ederek 
uzun bir aranın ardından 3 puan ile tanışmak istiyor.

5 HAFTADIR GALİBİYET ALAMIYOR
Bugün oynanacak olan 25.hafta maçı öncesinde 

Konya Anadolu Selçukspor’da hedef galibiyet. Ligde 
bu sezon istediği çıkışı bir türlü yakalayamayan Yav-
ru Kartal, geride kalan 24 haftada sadece 4 galibiyet 
alabildi. Oynadığı son 5 maçta kazanamayan temsil-
cimiz, bu maçlarda 3 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. 
Konya Anadolu Selçukspor, ligde 23 puan topladı 
ve 15.sırada yer alıyor. Yeşil beyazlı temsilcimizin 
rakibi Etimesgut Belediyespor ise ligde oynadığı 24 
maçta 9 galibiyet elde etti ve 33 puan ile 7.sırada 
bulunuyor. Ankara ekibi, sezon sonunda Play – Off 
potası içinde yer almanın hesaplarını yapıyor. 
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 24 15 5 4 47 13 34 50
2.MENEMEN BELEDİYE 24 14 7 3 51 31 20 49
3.F. KARAGÜMRÜK 24 14 4 6 40 26 14 46
4.MANİSA B.Ş.B. 24 11 9 4 41 18 23 42
5.ŞANLIURFASPOR 24 11 6 7 31 27 4 39
6.PENDİKSPOR 24 9 8 7 34 30 4 35
7.ETİMESGUT BLD. 24 9 6 9 30 29 1 33
8.SİVAS BELEDİYE 24 9 6 9 30 32 -2 33
9.BAK SPOR KULÜBÜ 24 7 10 7 27 35 -8 31
10.ZONGULDAK 24 7 9 8 25 29 -4 30
11.KAHRAMANMARAŞ 24 8 6 10 26 31 -5 30
12.TARSUS İDMAN Y. 24 7 8 9 30 40 -10 29
13.KIRKLARELİSPOR 24 7 6 11 31 32 -1 27
14.FETHİYESPOR 24 4 11 9 25 30 -5 23
15.K. A. SELÇUKSPOR 24 4 11 9 31 44 -13 23
16.BANDIRMASPOR 24 5 6 13 25 41 -16 21
17.DARICA G. BİRLİĞİ 24 5 6 13 20 44 -24 21
18.TOKATSPOR 24 3 10 11 20 32 -12 19

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Remzi Ay



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da 5 maçtır kazanama-
manın şaşkınlığı yaşanırken, taraftarın 
kazanamama serisine rağmen takıma 
ve teknik heyete olan desteği olumlu 
karşılanıyor. Tarihinin en büyük başarı-
larını Aykut Kocamanlı dönemlerde ya-
şayan ve bu dönemlere istikrarsız Türk 
futbolunda doğru örnek olarak gösterilen 
Konyaspor’da, son haftalarda alınan ba-
şarısız sonuçlara rağmen taraftar takıma 
inancını her platformda dile getiriyor.

İSTİKRARSIZLIK SÜRÜYOR
 Spor Toto Süper Lig’de son 10 haf-

taya girilirken, kötü gidişatın faturası 
teknik direktörlere çıkmaya devam edi-
yor. Ligde mücadele eden 18 takımdan 
11’i teknik adam konusunda istikrarı 
yakalayamadı. Akhisarspor, Aytemiz 
Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup 
Sivasspor, Fenerbahçe, Göztepe, Ka-
sımpaşa, İstikbal Mobilya Kayserispor 
ve MKE Ankaragücü’nde teknik direktör 
ayrılıkları yaşandı. 

Bu takımlardan Akhisarspor, Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor, Fenerbah-
çe, Göztepe ve MKE Ankaragücü iki kez 
teknik direktör değişikliğine gitti.

Ligde teknik direktörüyle yollarını 
ayıran son takım küme düşme hattın-
da yer alan Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor oldu. 

Sezona iyi başlayamayan ve ilk 6 
haftada sadece 2 puan alabilen Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor’da Meh-
met Altıparmak’ın yerine göreve ge-
len “Şifo” lakaplı Mehmet Özdilek de 
ligin yeni ekibinde tutunamadı. 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 
Özdilek yönetiminde Trabzonspor, Me-
dipol Başakşehir, Fenerbahçe, Beşiktaş 
ve Galatasaray’a kaybetmese de 24. 
hafta sonunda topladığı 22 puanla 17. 
sırada yer aldı.

“SEFASIYLA CEFASIYLA”
Atiker Konyaspor, Süper Lig’de oy-

nadığı son 5 karşılaşmadan da galibiyet 
alamadı. Ligin ikinci devresinde oyna-
nan 7 maçta 2 kez kazanan yeşil beyazlı 
takım, son 5 maçından 1 mağlubiyet 4 
beraberlik ile ayrıldı. Atiker Konyaspor-
lu taraftarlar buna rağmen takımına ve 
Teknik Direktör Aykut Kocaman’a sahip 
çıkmaya devam ediyor. Türk futbolunda 

istikrarsız yapı ve teknik direktör kıyımı 
yaşanırken, Konyasporlu futbolseverle-
rin duruşu Türk futboluna da örnek olu-
yor. 

Son olarak evinde Göztepe ile oyna-
nan maçtan beraberlik ile ayrılan Ana-
dolu Kartalı’nda taraftarlar karşılaşma-
nın ardından Konyaspor sosyal medya 
hesaplarına destek mesajları gönderdi. 
Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın maç 
sonu açıklamasının altına ‘Seninleyiz’ 
mesajları yağdı. Yeşil beyazlı takıma 
gönül verenler, “Sefasıyla cefasıyla” 
tezahüratının arkasında durmaya devam 
etti. 

İşte Konyasporluların, Teknik Direk-
tör Aykut Kocaman ve yeşil beyazlı takı-
ma destek mesajlarından bazıları…

Konyaspor Yorum: S E N İ N L E Y İ Z
Konyaspor Sevdalısı: Hocam her 

daim seninleyiz. Geçiş dönemini yaşı-

yoruz. Sıkıntı yok. Yensen de yenilsen 
de Seninleyiz Aykut hoca…

Murat Köseoğlu: Seninleyiz Aykut 
Hocam

Onur Çalışkan: Sabırla gelen kalıcı 
başarılar için seninleyiz HOCAM…

Sami Sertçakar: İstersen kalan 10 
maçın tamamını kaybet. Seninleyiz Ay-
kut Hoca.

Efsane89: Senciyiz!
Konyasporlum42 Fatih: Sefasıyla 

cefasıyla...
Sadık Alpar: Sonuna kadar... Senin-

leyiz
Erkan_klync: İster küme düşür ağlat 

bizi, ister şampiyon yap ağlat bizi! SE-
NİNLEYİZ AYKUT HOCA!! 

Konyasporlu15: Sefasıyla cefasıyla 
derken şaka yapmıyorduk

Ayteking3542: Cehennem buz tutun-
caya kadar Aykut Kocaman’layız.

Ertuğrul Işılak: Bu şehir arkandan 
gelecek hep hocamm.

Yılmaz Oğul: Olabileceğimiz en iyi 
sıralamadayız. Aykut hocanın kıymetini 
bilelim. Sahip çıkalım. Geçen yıl ki düş-
tüğümüz durumu unutmayalım.

Kuzeyli1922: Hocam bu yolun sonu 
şampiyonluk nasıl olsa.Şampiyonluğa 
giden yolda sefasıyla cefasıyla S E N İ 
N L E Y İ Z !!!

Mehmet Kurağ: Yensek de yenilsek 
de “AYKUT KOCAMAN ”

KonyasporTransfer: Her doğum san-
cılı olur. Sıkıntı yok hocam. Sonuna ka-
dar “SENİNLEYİZ”.

Konyaspor taraftarı, yeşil beyazlı ta-
kımın oynadığı karşılaşmalarda yaptık-
ları koreografiler ve verdikleri destekle 
Anadolu’nun Hükümdarı olduğunu gös-
termişti. 
n SPOR SERVİSİ

Ligde 5 haftadır 
kazanamayan temsilcimiz 
Atiker Konyaspor’da 
moraller bozulsa da, 
taraftar takıma olan 
inancını sürdürüyor. 
Türk futbolundaki genel 
istikrarsızlığa bir önceki 
dönemiyle örnek olan 
Konyaspor, taraftarının 
desteği ile aynı süreci 
tekrarlamak istiyor

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Taraftar takıma inanıyor
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