
Özboyacı’nın standı büyük ilgi gördü 3 ayda 289 yetişkin ağaç kurtarıldı 
1981 yılından bu güne takı 
ve mücevherat sektöründeki 
önemli bütün etkin markaları 
bünyesinde bulunduran, sahip 
olduğu değerleri dünden 
bugüne taşıyan, yeni trendleri 
yakından takip eden, tecrübe 
ve birikimi ile hizmet veren 
Özboyacı Altın Seri sonu 
ürünler şaşırtıcı fiyatlar ile 31 
Ocak 4 Şubat tarihleri arasında 
Kule Site Alışveriş ve Eğlence 
Merkezinde kurduğu stant ile 
Konyalılarla buluştu.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin, 
Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde başlatılan 
Sıfır Atık Projesi’ne destek 
kapsamında belediye 
hizmet binalarında üç ayda 
topladığı değerlendirilebilir 
atık miktarı 36,2 tona 
ulaştı. 3 ayda 17 ton kâğıt-
kartonun geri kazanımı 
sağlanarak 289 yetişkin 
ağacın kesilmesinin önüne 
geçildi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Küçükharmancı
başkan seçildi

Rıfat Kavuneker 
yeniden başkan

Selçuklu Ziraat Odası Genel 
Kurulu Selçuklu Ziraat Odası 
binasında gerçekleştirildi. 41 
delegenin oy kullandığı seçim-
lerde 25 delegenin oyunu alan 
Ali Küçükharmancı, Selçuklu 
Ziraat Odası Başkanı seçildi. 
Küçükharmancı, “Tecrübeleri-
mizi çiftçimizin menfaatleri için 
kullanacağız” dedi. n SAYFA 3’TE

Karatay Ziraat Odası’nın 13. 
Genel Kurulu oda binasında 
gerçekleştirildi. Rifat Kavunever 
ve Muzaffer Horasan’ın yarıştığı 
genel kurulda 42 delege oy 
kullandı. Genel kurulda 35 
delegenin oyunu alan Rifat Ka-
vunever, yeniden Karatay Ziraat 
Odası Başkanlığına seçildi. 
n SAYFA 3’TE

04 Meram teşkilatı
vefada buluştu 07 Anadolu’nun mayasını

Hz. Mevlana çaldı 10 Konya haftaya 
sıcak başlayacak

CUMA NAMAZINI 
BİRLİKTE KILDILAR

ÇÖKGEL VE OPRUKÇU 
BAĞIMSIZ ADAY!

Küçük Halil’in isteğini geri çevirmedi 

Kadınhanı ve Ereğli için yola çıktılar

Vali Cüneyit Orhan Toprak, İlkokul 3’üncü sınıf 
öğrencisi 9 yaşındaki Halil Kartal’ın isteğini geri 
çevirmeyerek cuma namazını birlikte kıldı. Ziya-
retin sonunda Vali Toprak, Kartal’a çeşitli hediye-
ler vererek derslerinde başarılar diledi. Kartal ise 
hayalini gerçekleştirme sevinciyle, istediğini geri 
çevirmediği için Vali Toprak’a teşekkür etti.

Bir önceki dönem (2009-2014) Kadınhanı Belediye 
Başkanlığı yapan Hulusi Çökgel Kadınhanı’ndan, 
yine aynı dönemde Ereğli Belediye Başkanlığı ya-
pan Hüseyin Oprukçu Ereğli’den, 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri’nde  bağımsız aday oldu.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

‘Sanayi üretimi 
güçlenecek’

Şimdi yeniden 
okul zamanı

‘Re-vizyon’ resim 
sergisi MEDAŞ’ta

Adem Gül
güven tazeledi

OSBÜK Baş-
kanı Memiş 
Kütükcü, Resmi 
Gazete’de 
yayımlanarak 
yürürlüğe 
giren ‘Organize 
Sanayi Bölge-
leri Uygulama 
Yönetmeliği’ ile OSB’lerin 
yatırım avantajlarının arttığına 
ve Türkiye’nin sanayi üretimini 
güçlendireceğine dikkat çekti. 
n SAYFA 3’TE

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-
2019 eğitim öğretim yılının 
ikinci dönemi, yaklaşık 18 mil-
yon öğrenci ile 1 milyonu aşkın 
öğretmen için bugün başlıyor. 
Konya’da da karne sevinci ya-
şayan 450 bin öğrenci yeniden 
okul yollarına düşecek. 
n SAYFA 10’DA

Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Grafik Bölümü 
öğretim üyesi Hikmet Şahin’in 
‘Re-vizyon’ ismini verdiği 
resim sergisi MEDAŞ Sanat 
Galerisinde açıldı. Toplamda 
43 eserin yer aldığı sergi 20 
Şubat’a kadar MEDAŞ Sanat 
Galerisinde sanatseverlerle 
buluşmaya devam edecek. 
n SAYFA 2’DE

Demiryol-İş 
Sendikası 
Konya Şube 
Başkanlığının 
11. Olağan ge-
nel kurul top-
lantısı yapıldı. 
Mevcut başkan 
Adem Gül katılımcı delegelerin 
oyunun çoğunu alarak yeniden 
başkanlığa seçilirken, güven 
tazeledi.  n SAYFA 13’TE
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92 kişinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 15 yıl geçti 

Zümrüt unutulmuyor! 
Zümrüt Apartmanı’nın 
çökmesi sonucu 92 
kişinin öldüğü, 30 kişinin 
yaralandığı facianın 
üzerinden 15 yıl geçti. 
Yeni hayatların kurulduğu 
dairelerden hiçbirinde o 
faciayı yaşayan aileler 
kalmıyor
İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı 
Süleyman Kamil Akın facianın üzerinden 15 yıl 
geçtiğini ve acıyla anıldığını söyledi. Akın, bu tür 
faciaların ana sebebinin denetimsizlik olduğuna 
işaret etti. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

OSB’de yeni boyut!
Konya’da Tarım Makineleri 

İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi kuruluyor. Sürecin 

hızlandırılması talimatını 
veren Vali Cüneyit 

Orhan Toprak, yeni 
OSB’nin 2 milyon 400 

bin metrekarelik bir alanı 
kapsadığını söyledi

AVANTAJLI BİR 
ORTAM OLUŞACAK

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulu-
nan Vali Cüneyit Orhan Toprak, “İlk aşa-
mada Tarım Makineleri İhtisas OSB’ye ilk 
aşamada 80-90 yatırımcının gelmesi bek-
leniyor. OSB’yle tarım makineleri üretici-
leri biraraya toplanarak, sektör için daha 
avantajlı bir ortam oluşturulmuş olacak. 
Konya’yı sanayide dünyada anılan bir şe-
hir yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

2 MİLYON 400 BİN 
METREKARELİK ARAZİ

Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın başkanlı-
ğında yapılan toplantıyla, Tarım Maki-
neleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
projesi ele alındı. 2 milyon 400 bin met-
rekarelik bir arazinin belirlendiği projey-
le ilgili süreç Vali Toprak’ın talimatıyla 
hızlandırıldı. Mera olarak görünen arazi-
nin mera vasfından çıkartılıp Tarım Ma-
kineleri İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si’ne tahsis edilmesi için süreç başladı.

Süleyman Kamil Akın

Hulusi Çökgel Hüseyin Oprukçu

Vali Cüneyit Orhan Toprak
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Özboyacı’nın standı yoğun ilgi gördü

1981 yılından bu güne takı ve 
mücevherat sektöründeki önemli 
bütün etkin markaları bünyesinde 
bulunduran, sahip olduğu değer-
leri dünden bugüne taşıyan, yeni 
trendleri yakından takip eden, tec-
rübe ve birikimi ile hizmet veren 
Özboyacı Altın Seri sonu ürünler 
şaşırtıcı fiyatlar ile 31 Ocak 4 Şu-
bat tarihleri arasında Kule Site 
Alışveriş ve Eğlence Merkezin-

de kurduğu stant ile Konyalılarla 
buluştu. Özboyacı Standına Kon-
yalılar yoğun ilgi gösterdi. Stant  
ve etkinlik hakkında bilgi veren 
Özboyacı Altın Yönetim Kurulu 
Üyesi Celalettin Özboyacı, “ Özbo-
yacı Ailesi olarak 1981 yılından bu 
yana Konyalılara hizmet vermenin 
mutluluğunu yaşıyoruz. Özboyacı 
olarak 31 Ocak- 4 Şubat tarihleri 
arasında Kule Site Alışveriş ve Eğ-

lence Merkezimizde kurduğumuz 
stant ile  seri sonu ürünlerimiz 
şaşırtıcı fiyatlar ile Konyalılar ile 
buluşturduk.  Standımızı mağaza 
konseptinde hazırladık. Müşterile-
rimiz standımızı  oldukça beğendi 
ve hayran kaldılar. Pırlanta, elmas 
ve 14 Ayar ürünlerimiz, yüzük,kü-
pe ve kolye, bileklik ürünlerinde 
seri sonu olan ürünlerimizi Konya-
lı müşterilerimiz ile buluşturduk. 

Ürünlerimize ve standımıza Kon-
yalıların ilgisinden memnun kal-
dık. Müşterilerimiz  gerçekleştirdi-
ğimiz etkinlikten oldukça memnun 
kaldıklarını, uygulamamızı devam 
ettirmemizi ve Konya’da bulunan 
diğer AVMlerde’ de bu etkinlikle-
rimizi yapmamızı istiyorlar.  Öz-
boyacı ailesi olarak  sektörümüze 
öncülük ediyoruz. Standımızda 
bulunan Elmas ürünleri Konyalılar 

tarafından yoğun ilgi gördü.  Bu-
nun yanında pırlantalarımız, tek 
taş ve beş taş yüzüklerimiz yoğun 
ilgi gördü. Bu tarz etkinliklerimizi 
bu konsept ile yılda birden fazla 
yapmak istiyoruz.  Özboyacı ailesi 
olarak Konyalı hemşerilerimize en 
güzel hizmeti vermek için uğra-
şıyoruz. Konyalı müşterilerimizin 
bizlere göstermiş oldukları ilgi ve 
alakadan dolayı teşekkür ediyo-

ruz. Özboyacı Ailesi olarak bilgili 
ve deneyimli bir kadro ile hizmet 
verdiğimiz mağazalarımız, müşte-
rilerimizin istek ve ihtiyaçları düşü-
nülerek dizayn ediyoruz. Özboyacı 
ailesi olarak Altın ve ziynetin asale-
tini dürüst ticaret ilkeleriyle birleş-
tirerek, ülkede ekonomik canlılığı 
ve ailelerde tasarrufu desteklemek 
en büyük hedefimiz “ ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sıfır atık projesiyle
çevreye büyük katkı

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin, Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde başlatılan Sıfır Atık Projesi’ne 
destek kapsamında belediye hiz-
met binalarında üç ayda topladığı 
değerlendirilebilir atık miktarı 36,2 
tona ulaştı. Söz konusu geri dönü-
şümler sayesinde çevrenin korun-
masına ve ekonomiye önemli katkı 
sağlanmış oldu.

Çevrenin korunması amacıy-
la bugüne kadar önemli projele-
re imza atan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı 
himayesinde başlatılan Sıfır Atık 
Projesi’ne de destek vererek bu 
alandaki katkısını sürdürüyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesine ait 
tüm hizmet binaları ve merkezlere 
projeye özel olarak tasarlanan geri 
dönüşüm kutularında cam, kâğıt, 
plastik metal, organik ve geri dö-
nüştürülemeyen atıklar toplanarak 
geri dönüşüm için önemli destek 
sağlandı. 

3 AYDA 289 YETİŞKİN 
AĞAÇ KURTARILDI 

Büyükşehir Belediye çalışan-
larının desteğiyle büyük ilgi gören 
proje kapsamında Kasım, Aralık 

ve Ocak ayları içerisinde 17 ton 
kâğıt-kartonun geri kazanımı sağ-
lanarak 289 yetişkin ağacın kesil-
mesinin önüne geçildi. Üç ayda 
6,9 ton plastik atığın geri dönüşü-
müyle 110 varil petrolün kullanı-
mından tasarruf eden Büyükşehir 
Belediyesi, 3,1 ton cam atık ile 3,4 
ton hammadde tasarrufu, 1,2 ton 
metal atığın dönüşümüyle de 1,55 
ton ham madde tasarrufu sağ-
landı. 8 ton ömrünü tamamlamış 
lastik de proje kapsamında topla-
nırken; böylece toplam 36,2 ton 
tehlikesiz atık elde edilmiş oldu. 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nde 
Sıfır Atık Projesi kapsamında üç 
ayda toplanan 21,8 ton tehlikeli 
atık ve miktarları ise şöyle: 13 ton 
atık akümülatör, 240 litre bitkisel 
atık yağ, 5000 litre madeni atık 
yağ, 2,1 ton atık yağ filtresi, 1,5 ton 
kontamine ambalaj. Oluşan tüm 
atıklar türlerine göre kaynağın-
da ayrı ayrı ve sistemli bir şekilde 
toplanarak öncelikle geçici atık de-
polama alanına daha sonra belirli 
periyotlar halinde geri kazanım/
bertaraf tesislerine gönderildi.
n HABER MERKEZİ

MEDAŞ Sanat Galerisinde
‘Re-vizyon’ resim sergisi

Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Grafik Bölümü 
öğretim üyesi Hikmet Şahin’in 
‘Re-vizyon’ ismini verdiği resim 
sergisi MEDAŞ Sanat Galerisinde 
açıldı. En son Konya’da 2003 yı-
lında sergi açtığını belirten Hikmet 
Şahin, “Diğer yerlerde resim ser-
gisi açtık ama Konya’da bu sergiyi 
bir sosyal sorumluluk olarak kabul 
ettiğim için. 43 eserden oluşan 
daha çok kolaj çalışmaları üzerine 
bir sergi gerçekleştirdik. Serginin 
kapsamı hem tematik, hem plas-
tik yani hem bazılarında kendi ço-
cukluk dönemimden olan yerlerle 
ilgili yaptığım çalışmalar var hem 

de akademik olarak renk leke ko-
lajlarlardan ve transfer baskılardan 
oluşan bir sergi. Tabii burada ME-
DAŞ Sanat Galerisinin çok güzel 
bir ortamı olması sebebiyle değer-
lendirmek istedim daha çok. Çün-
kü böyle bir imkan İstanbul, Anka-
ra’da kısıtlı yerlerde var. Konya için 
büyük bir şans olduğunu düşünü-
yorum. 20 Şubat’a kadar sergimiz 
açık. Herkes rahatlıkla gelip geze-
bilir, görebilir” dedi. Toplamda 43 
eserin yer aldığı sergi 20 Şubat’a 
kadar MEDAŞ Sanat Galerisinde 
sanatseverlerle buluşmaya devam 
edecek
n İHA

Konya’da Tarım Makineleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruluyor. Sürecin hızlandırılması talimatını 
veren Vali Cüneyit Orhan Toprak, yeni OSB’nin 2 milyon 400 bin metrekarelik bir alanı kapsadığını söyledi

Tarım Makineleri 
İhtisas OSB kuruluyor

Tarım makineleri üretiminin 
yaklaşık yüzde 70’ini elinde bulun-
duran Konya, bu avantajını kulla-
narak sanayide farklı bir noktaya 
gelmeyi hedefliyor. Bu nedenle 
tarım makineleri sektör temsilci-
leri, ihtisas organize sanayi bölge-
si yapılmasını istiyorlardı. Çeşitli 
çalışmaların yürütüldüğü konuyla 
ilgili önemli gelişmeler yaşanmış 
durumda. Vali Cüneyit Orhan Top-
rak’ın başkanlığında yapılan toplan-
tıyla projenin son durumu ve yapıl-
ması gerekenler konusu ele alındı. 
2 milyon 400 bin metrekarelik bir 
arazinin belirlendiği projeyle ilgi-
li süreç Vali Toprak’ın talimatıyla 
hızlandırıldı. Mera olarak görünen 
arazinin mera vasfından çıkartılıp 
Tarım Makineleri İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’ne tahsis edilmesi 
için süreç başladı. Prosedürlerin ta-
mamlanmasıyla bölge Tarım Maki-
neleri İhtisas Organize Sanayi Böl-
gesi olarak belirlenecek ve OSB’nin 
yapım çalışmaları başlayacak. İlk 
aşamada Tarım Makineleri İhtisas 
OSB’ye ilk aşamada 80-90 yatırım-
cının gelmesi bekleniyor. OSB’yle 
tarım makineleri üreticileri biraraya 
toplanarak, sektör için daha avan-
tajlı bir ortam oluşturulmuş olacak. 

2 MİLYON 400 BİN 
METREKARELİK BİR ARAZİ 

Konuyla ilgili Yenigün Gazete-
si’ne açıklamalarda bulunan Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, Konya’nın 
sanayisinin önemli bir yere geldiği-
ni ve çeşitlilik anlamında çok iyi yer-
de olduğunu söyledi. Bu durumun, 
yaşanan ekonomik ar boğazdan 
Konya’nın daha az etkilenmesini 
sağladığını dile getiren Vali Toprak, 
sanayideki gelişimi daha artırmak 
gerektiğini vurguladı. Bu anlamda, 
Türkiye’de tarım makine ve aletleri 
üretiminde Konya’nın yaklaşık yüz-

de 70’lik bir paya sahip olduğunu 
hatırlatan Vali Toprak, sözlerine 
şöyle devam etti, “Bu rakam olduk-
ça önemli. Bu sanayi kolumuzun bu 
büyümesi, kendi alanlarında ihti-
saslaşma isteğini de beraberinde 
getiriyor. Bu konuda biz Konya’da 
göreve başladığımızda bir çalışma 
yürütüldüğünü öğrendik. Karaman 
Yolu’ndaki bir kavşak kenarında 
2 milyon 400 bin metrekarelik bir 
alan üzerinde bir arazi üzerinde ça-
lışma yürütülüyor” dedi. 
VALİ TOPRAK SÜRECİ HIZLANDIRDI 

Arazinin mera arazisi olarak gö-
ründüğünü ancak zamanla bu ara-
zinin mera vasfını kaybettiğini be-
lirten Vali Toprak, şunları kaydetti, 
“Bu arazinin üzerinden yol geçiyor. 
400 bin metrekarelik alan yolun bir 
tarafında, 2 milyon metrekarelik bir 
alan da yolun diğer tarafında kalı-
yor. Aradan yol geçtiği için burada 
hayvanları otlatma imkanı kalma-
mış oluyor. Çünkü o yollardan hay-
vanların geçmesi imkansız. Toprak 
yapısı da hayvanların besleneceği 
çimen özelliğini kaybetmiş. Bura-
nın mera alanından çıkarılmasıyla 
ilgili çalışma başlatılmış. Ancak 
bu işleri yavaşlatan bazı noktalar 
olduğu bize iletildi. Toplulaştırma 

çalışmaları olduğu için bölgenin 
mera vasfından çıkartılması konu-
su ertelenmiş durumdaydı. Biz bu 
konuya 1, 1 buçuk ay önce vakıf 
olduk. Tarım İl Müdürlüğümüz ile 
görüştüm konuyu nasıl hızlandıra-
biliriz konusunu görüştük. Bütün 
tarafları toplayarak bu konu nere-
de tıkanıyor, nerede darboğaz var 
bunu konuşarak masaya yatıralım 
dedik ve toplantı yaptık. Sevindi-
rici olan, bütün kurumlarda da bir 
hareketlenme olmuş. Toplulaştır-
ma işlemleri tamamlanmış, arazi-
nin mera vasfından çıkarılmasıyla 
ilgili de girişimler başlamış oldu. 
Bu normalde gerekli yazışmalarla 
bir kaç ay sürecek bir süreç. Fakat 
biz Tarım Müdürümüze de gerekli 
talimatı verdik. 15-20 gün içinde 
prosedürleri tamamlayıp, mera 
komisyon kararımızı alıp, bakanlık 
onayına müteakip inşallah burayı 
Tarım Makineleri İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’ne tahsis edeceğiz.”

BİRÇOK AVANTAJI OLACAK 
İlk etapta 2 milyon metreka-

relik bölümün kullanılacağının bil-
gisini veren Vali Toprak, yapılacak 
OSB ile aynı sektörde faaliyet gös-
teren iş kollarının biraraya getiril-
miş olacağını söyledi. Bu durumun 

sektörel bazda artılarının olacağına 
değinen Vali Toprak, şöyle devam 
etti, “Tanınmaları, adreslerin toplu 
yerde olması, daha verimli olacak-
lar, birbirleriyle işbirliği daha da 
artacak gibi birçok faydası olacak. 
Bu durum inşallah ilimize yeni bir 
imaj da katacak. İlimize yakışır bir 
organize sanayi bölgesi olacak. İlk 
etapta 80-90 işyerinin bölgeye gi-
deceğini tahmin ediyoruz. Bu bölge 
tabi daha sonra büyüyerek devam 
edecek. Konya’nın arazisi bu an-
lamda çok avantajlı. Çünkü düz 
bir araziye sahip. Organize sanayi 
bölgelerinin bu manada büyüme-
sine elverişli bir bölge. Halkımıza 
istihdam, ekonomimize vergi, ih-
racatımızı artırıyor. Konya geçen 
sene ihracat artırma oranlarında 
birinci oldu. İnşallah bu durum kat-
lanarak artacak. Konya’yı sanayide 
dünyada anılan bir şehir yapmayı 
hedefliyoruz. Tabi burada toprak ve 
tarım verimliliğini de azaltmamak 
üzere bu gelişmeleri sağlıyoruz. Bu 
konuda da çok hassas davranıyo-
ruz. 1 dönüm bile olsa tarım özelliği 
taşıyan toprağın başka amaçla kul-
lanılmaması yönünde kanaatimizi 
ortaya koyuyoruz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Vali Cüneyit Orhan Toprak
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Selçuklu Ziraat’te Küçükharmancı dönemi Rıfat Kavuneker güven tazeledi
Selçuklu Ziraat Odası Genel 

Kurulu Selçuklu Ziraat Odası bi-
nasında gerçekleştirildi. Gerçek-
leştiren genel kurula oda üyeleri 
ve çiftçiler yoğun ilgi gösterdi. Se-
çimde divan başkanlığını Karatay 
Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavu-
neker yaptı. Gerçekleşen seçimler-
de Ali Küçükharmancı ve İbrahim 
Şahingeri başkanlık için yarıştı. 41 
delegenin oy kullandığı seçimlerde 
Ali Küçükharmancı 25 oy alırken, 
İbrahim Şahingeri ise 15 oy aldı. 1 
oy ise geçersiz sayıldı.  Gerçekleş-
tiren seçimi ardından açıklamalr-
da bulunan Selçuklu Ziraat Odası 
Başkanı Ali Küçükharmancı,  “ 
Seçim aşamasında bizleri yalnız 
bırakmayan başta Selçuklu çiftçi-
lerine ve muhtarlarımıza şahsım 
ve ekibim adına ayrı ayrı teşekkür 
ederim. Genel Başkanımız  Şemsi 
Bayraktar Beye ve  Mustafa Hepo-

kur başkanıma ve birbirinden de-
ğerli Meslek odaları Başkanlarıma 
Selçuklu Delegelerimize gönülden 
teşekkürü bir borç  bilirim .Bundan 
sonra yolumuza işimize bakacağız 
çiftçimiz için yetkilerimiz sınırınca 
yapılması gereken neyse yapacağız 
inşallah. Odamızın kapısı herkese 

sonuna kadar açıktır. Vakit durmak 
vakti değil. Durmak yok yolumuza 
bakacağız. Çiftçilerimizden bizlerin 
çalışmalarını takip etmelerini isti-
yorum. Geçmişte edindiğimiz bilgi 
ve tecrübeleri çiftçimizin menfa-
atleri için kullanacağız” ifadelerini 
kullandı.  n MEVLÜT EGİN

Karatay Ziraat Odası’nın 13. 
Genel Kurulu oda binasında ger-
çekleştirildi. Gerçekleştiren kong-
reye AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, Kara-
tay İlçe Tarım ve Orman Müdürü  
Esat Altuntaş , Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Karatay İlçe Başkanı 
Remzi Karaaslan, AK Parti Konya 
İl Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Kun-
duracı, Türkiye Ziraat Odaları Bir-
liği Yönetim Kurulu Muhasip Üye-
si Mustafa Hepokur ile çok sayıda 
çiftçi katıldı.  Rifat Kavunever ve 
Muzaffer Horasan’ın yarıştığı ge-
nel kurulda 42 delege oy kullandı. 
Genel kurulda 35 delegenin oyu-
nu alan Rifat Kavunever, yeniden 
Karatay Ziraat Odası Başkanlığına 
seçildi.  Muzaffer Horasan ise 7 oy 
aldı.  Seçimin ardından açıklama-
larda bulunan Başkan Kavuene-
ker,  “Karatay Ziraat Odası olarak 

geçmiş dönemde tarımın ve çiftçi-
lerimizin karşılaştığı sorunların çö-
zümü için mevcut imkanları kulla-
narak her türlü çabayı gösterdik.  
İnşallah bundan sonra da göster-
meye devam edeceğiz. Seçimde 
desteklerini esirgemeyen tüm de-
legelerimize teşekkür ediyorum. 
Çalışmalara devam edeceğiz, çı-

raklığımız bitti ” ifadelerini kullan-
dı. Karatay Ziraat Odası Yönetimi 
Rıfat Kavuneker Başkanlığında 
şu isimlerden oluştu; Rıfat Ka-
vuneker, Remzi Karaarslan, Sıtkı 
Çetinkaya, Veysel Eren, Hüseyin 
Avcı, Ali İhsan Uyanık,  Mehmet 
Küçükdoğru.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anadolu Aslanları İşadamla-
rı Derneği(ASKON) Konya Şubesi, 
Konya Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Babür Özçelik’i ziyaret 
etti. Ziyarette ASKON Konya Şube 
Başkan Vekili Ali Umur, Başkan 
Yardımcısı Taner Doğan, Yönetim 
Kurulu Üyeleri, Mehmet Ali Göktaş, 
Osman Oflaz, Hasan Özdemir, Em-
rullah Sürücü, Mehmet Şen, Genç 
ASKON Konya Şube Başkanı Meh-
met Akif Savaş hazır bulundu.

Yeni üniversitenin Konya’ya ha-
yırlı olmasını temenni eden Başkan 
Vekili Ali Umur,  Konya’nın daha 
güçlü ve teknolojik bir sanayiye doğ-
ru yürümesinde önemli bir adım 
atıldığını dile getirdi.

Umur, “Konya Teknik Üniver-
sitesi’nin kurulması bizim için son 
derece mutluluk verici. Bu denli 
sanayi alt yapısına sahip bir şehirde 
teknik üniversite olmazsa olmazdı. 
Çok şükür kazandırıldı. Kampüs ala-
nı da sanayimize çok yakın bir yerde 
inşa ediliyor. Bu da üniversite-sana-

yinin iç içe olması adına çok güzel 
bir gelişme. İnşallah güzel işlerin 
yapılacağını şimdiden görebiliyoruz. 
Siz değerli hocamıza da görevinizin 
hayırlı olmasını temenni ediyoruz. 
Biz ASKON Konya Şubesi olarak 

hep üniversite-sanayi işbirliğine sı-
cak baktık ve bu alanda çalışmalar 
yaptık. Sizinle de her daim çalışma-
lar yapmaya hazırız” dedi.

Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Babür Özçelik de, AS-

KON gibi güçlü bir kuruluşun yan-
larında olmasından dolayı memnum 
olduklarını belirterek, Ali Umur ve 
beraberindeki heyete çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Aranan 99 şahıstan
32’si tutuklandı

Eroin operasyonunda 
1 kişi tutuklandı

Aksaray’da bir otomobile ope-
rasyon düzenleyen polis 650 gram 
eroin ele geçirilirken, sürücü tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi. 
Operasyon, Hamidiye Mahallesi’n-
de gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye 
göre, sokak satıcılarına yönelik bir 
çalışma yapan İl Emniyet Müdür-
lüğü Narkotik Suçlarla Mücadele 
(NSM) Şubesi ekipleri, B.M.S. (52) 
isimli şahsın il dışından uyuşturu-
cu getireceği bilgisine ulaştı. Bu-
nun üzerine harekete geçen polis 

ekipleri plakası önceden belirlenen 
otomobili takibe aldı. Yapılan ta-
kibin ardından kent merkezinde 
otomobili durduran polis ekipleri, 
yaptıkları detaylı aramada aracın 
kaput içine gizlenmiş 650 gram 
eroin ve uyuşturucu ticaretinde 
elde edildiği değerlendirilen bin 
805 TL para ele geçirildi. Emniyet-
teki sorgusunun ardından adliyeye 
sevk edilen şüpheli tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Aksaray’da bir ay içerisinde 99 
aranan şahıs yakalanırken şüpheli-
lerden 32’si çıkarıldığı mahkeme-
lerce tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. Aksaray’da aranan şahıslar 
üzerinde geniş çaplı araştırma ve 
soruşturma başlatan İl Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 
bir ay içerisinde aranan 99 zan-
lıyı yakaladı. Aksaray merkez ve 
ilçelerinde şüphelilerin teknik ve 
fiziki takibini yapan polis ekipleri, 
bir ay içerisinde çok sayıda ope-
rasyon gerçekleştirdi. Operasyon-
larda taksirle ölüme ve yaralan-

maya neden olma, hükümlü veya 
tutuklunun kaçması suçlarından 
13 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan 
Gurbet G. (40), hırsızlık suçundan 
8 yıl 11 ay 14 gün hapis cezası ile 
aranan Soner D. (33), aynı suçtan 
6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan 
Yakup K. (51) başta olmak üzere 
diğer suçlardan aranan toplam 99 
şahıs yakalandı. Yakalanan aranan 
şüpheliler polisteki sorgularının 
ardından Aksaray Adliyesine sevk 
edildi. Zanlılardan 32’si tutukla-
narak kapalı ceza infaz kurumuna 
gönderildi. n İHA

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Organize 
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ ile OSB’lerin yatırım avantajlarının arttığına dikkat çekti

OSB’ler sanayiye daha
büyük destek verecek

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Organize 
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönet-
meliği” ile “Organize Sanayi Böl-
geleri Yer Seçimi Yönetmeliği”nin 
OSB’lerin yatırım avantajlarını artı-
racağını ve Türkiye’nin sanayi üreti-
mini güçlendireceğini vurgulayarak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank’a teşekkür etti.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst 
Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş 
Kütükcü, Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe giren “Organize 
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönet-
meliği” ile “Organize Sanayi Böl-
geleri Yer Seçimi Yönetmeliği”ni 
değerlendirdi. Organize sanayi böl-
gelerinin her metrekaresinin Türk 
sanayisinin geleceği için kritik öne-
me sahip olduğunun altını çizen Kü-
tükcü, yeni yönetmelikle OSB’lerde 
tahsis edilmemiş parsellerle ilgili ge-
tirilen 30 gün içinde neticelendirme 
sınırının son derece yerinde bir karar 
olduğunu söyledi.

OSB’LERDE ARSA TAHSİS 
SÜRECİ HIZLANACAK

Yeni OSB Uygulama Yönet-
meliğinde hem OSB’lerin yatırım 
avantajlarını artıran hem de böl-
geye yatırım yapacak sanayicileri 
rahatlatan bazı düzenlemeler oldu-
ğuna işaret eden Kütükcü, “Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren yeni OSB Uygulama Yönet-
meliği, OSB’lerimizin yatırım avan-
tajlarını artıran bazı düzenlemeler 
içeriyor. Bunlardan birisi, OSB’ler-
de tahsis edilmemiş parsellerle ilgili 
getirilen 30 gün içinde neticelen-
dirme sınırı. Yeni OSB Uygulama 
Yönetmeliğine göre, her metreka-
resi ülkemizin geleceği için çok kıy-

metli olan OSB’lerimizde, yatırım-
cılarımızın arsa tahsis başvuruları 
30 gün içinde neticelendirilecek. 
Yatırımcı reddedilirse 15 gün için-
de gerekçeli karar hem yatırımcıya 
hem de Bakanlığa bildirilecek. Böy-
lece ne OSB’miz ne de yatırımcımız 
zaman kaybedecek. Bu düzenleme 
şu anda ortalama yüzde 74 doluluk 
oranına sahip OSB’lerimizin dolu-
luk oranlarının artmasında, yani 
sanayi üretiminin güçlenmesine de 
çok kritik bir adım olmuştur” şek-
linde konuştu.

OSB YATIRIMCISINI RAHATLATACAK 
DÜZENLEME HAYATA GEÇTİ

Yeni yönetmelikle OSBÜK’ün 
talep ettiği OSB’lerde işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı ile ilgili de bir 
düzenleme getirildiğini belirten 
Kütükcü, şunları söyledi: “ OSB’ler-
de yapı ruhsatını almış olup belirti-
len sürede iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatını alamamış olan katılımcılar 
için uzatma süreleri yeniden başla-
tıldı. Bu düzenleme de OSB’lerde 
arsa tahsis hakkı kazanmış ancak 
mevcut ekonomik şartlardan dolayı 

yatırımını yapamamış, çalışma ruh-
satını alamamış sanayicilerimiz için 
çok kıymetli. Ayrıca 1 Nisan 2002’de 
yayımlanan ve bugüne kadar birçok 
kez değişikliğe gidilen OSB Uygu-
lama Yönetmeliği maddelerinin sa-
deleştirilerek, bütüncül bir yaklaşım 
sergilenmesi de son derece olum-
ludur. Tüm bu düzenlemeler için 
başta Sanayi ve Teknoloji Bakanımız 
Mustafa Varank bey olmak üzere, 
emeği geçen herkese OSB camiası 
adına teşekkür ediyorum.
n HABER MERKEZİ

ASKON’ndan Prof. Dr. Babür Özçelik’e ziyaret
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‘Meramlı’nın beklentilerini karşılayacağız’
AK Parti Meram Belediye Baş-

kan Adayı Mustafa Kavuş,  seçim 
çalışmaları kapsamında Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Meram İlçe Başkanı 
Mustafa Dolular ve teşkilat üyele-
riyle birlikte, Kalfalar Mahallesi’ne 
ziyaret gerçekleştirerek esnaf ve va-
tandaşlarla bir araya geldi. Yaklaşan 
31 Mart Yerel Seçimlerine vurgu 
yapan Mustafa Kavuş, gece gündüz 
çalışarak, mahallelerin eksiklerini 
belirleyip AK Parti’nin ‘Halkla Bir-
likte Yönetim’ ilkesiyle Meram’a her 
ne yapılacaksa gönüllülük esasına 
göre yapacaklarını ve Meram’ı hep 
birlikte yöneteceklerini söyledi. AK 
Parti Meram Belediye Başkan Ada-
yı Mustafa Kavuş, seçim çalışmaları 
kapsamında mahalle ziyaretlerine 
devam ediyor. İl Seçim Koordinas-
yon Merkezi çalışmaları kapsamında 

ilk ziyaretini Muradiye Mahallesine 
gerçekleştiren Kavuş, ikinci ziyare-
tini ise Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular ve teşkilat üyeleriyle birlikte 

Kalfalar Mahallesi’ne gerçekleştirdi. 
Mahalle esnafı ve vatandaşlarla bir 
araya gelen Kavuş, talepleri dinle-
yerek mahalle sakinleriyle sohbet 
etti. Yaklaşan 31 Mart seçimlerine 
de vurgu yapan Kavuş, çıkılan yolda 

güçlü bir Meram için sıkılmadık el, 
girilmedik gönül bırakmayacaklarını 
söyledi. Gece gündüz çalışarak, ma-
hallelerin eksiklerini belirleyip AK 
Parti’nin ‘Halkla Birlikte Yönetim’ 
ilkesiyle Meram’a her ne yapıla-

caksa gönüllülük esasına göre ya-
pacaklarını ve Meram’ı hep birlikte 
yöneteceklerini ifade eden Kavuş, 
Meram’ın sorunlarını ve Meramlı-
nın beklentilerini makam odasından 
değil, sokak ortasından çözecekleri-

ni belirtti. 
Mustafa Kavuş, Meramın ihtiyaç 

ve beklentilerini, bildiğini belirterek, 
“ Ne boşa geçen zamana ne de boşa 
harcanan paraya tahammülümüz 
yok. Kaynak tüketen değil, kaynak 
üreten bir anlayışla bütçe yöneti-
mini disipline edeceğiz. Zamanın 
ve bütçenin doğru ve akıllıca kulla-
nıldığı, öz kaynaklarından beslenen, 
yatırımlarının yerindelik esasına 
göre belirlendiği şehirler daha hızlı 
ve sorunsuz gelişmektedirler. Çün-
kü bir işte ihlas varsa o işte bereket 
vardır” dedi. Mahalle ziyaretlerinin 
ardından Mustafa Kavuş, Meram 
Belediyesi Emekliler Konağı’nda va-
tandaşlarla buluştu. Vatandaşların 
taleplerini dinleyen Kavuş, ‘Güçlü 
Konya, Güçlü Meram’ için 31 Mart 
seçimlerinde destek istedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi tarafından 
çocukların yarıyıl tatilini en iyi şe-
kilde geçirmeleri için ‘Mehmet Ali 
Özbuğday Gençlik Merkezi’nde 
gerçekleştirilen program sona erdi. 
‘Tatil Merkezinde Güzel’ sloganı ile 
gerçekleştirilen programın son gü-
nünde çocuklara Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru da eşlik etti. 
Eğitime verilen desteğin kendileri 
için ‘Milli bir dava’ olduğunu kayde-
den Başkan Toru, çocukların ruhen 
ve bedenen gelişmelerine büyük 
katkı sağlayan bu eğitim programı-
nın yıl boyunca devam edeceğinin 
müjdesini verdi.

Meram Belediyesi’nin, çocukla-
rın yarıyıl tatilini en iyi şekilde de-
ğerlendirmeleri için ‘Mehmet Ali 
Özbuğday Gençlik Merkezinde’ ger-
çekleştirdiği eğitim programı sona 
erdi. 6-13 yaş grubunda çocukların 
katıldığı program ‘Tatil Merkezinde 
Güzel’ sloganı ile bir hafta boyunca 
devam etti.

MERAMLI DOLU DOLU 
BİR YARIYIL TATİLİ GEÇİRDİ

‘Akıl ve Zeka Oyunları’ ‘Çim 
adam/Origami’ ‘Yaratıcı Drama’ 
‘Film Analizi’ ‘Çanta Tasarımı’ ‘De-
ney’ ‘Gezegenler’ ‘Step’ ‘Mozaik 
Çerçeve’ ‘Orf Atölyesi’ konu baş-
lıkları altında verilen derslerde ço-
cuklar, zeka gelişimlerine yardımcı 

olacak eğitim programının yanında 
hem el becerilerini geliştirdiler hem 
de gönüllerince eğlendiler. Progra-
ma çocukların ilgisi bir hayli fazla 
oldu. Yeni şeyler öğrenmenin ya-
nında eğlencenin de tadına varan 
çocuklar, tatili Meram Belediyesi-
nin ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezinde’ böylesine güzel progra-

mında geçirmenin mutluluğunu ya-
şadılar. Eğitimlere katılan çocuklar, 
yarıyıl tatilinde kendileri için eğitici 
ve eğlenceli bir program hazırlayan 
eğitmenlerine ve yetkililere teşek-
kür ettiler. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, programın son günün-
de çocuklara eşlik etti, onlara çeşitli 
tavsiyelerde bulundu ve programın 

yarıyıl tatili ile sınırlı kalmayarak yıl 
boyunca devam ettirileceğinin müj-
desini verdi.

‘ÇOCUKLARIMIZA KATKI 
SAĞLAYAN BU PROGRAM YIL 
BOYUNCA SÜRDÜRÜLECEK’

Eğitime verilen desteğin hiçbir 
zaman zayi olmayacağını kaydeden 
Başkan Fatma Toru konuşmasını 

şöyle sürdürdü; “Çocuklarımız bi-
zim geleceğimiz. Eğitime yapılan 
destek bizim için milli bir davadır. 
Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlar 
geleceğin doktorları, mühendisle-
ri, belediye başkanları, valileri, ba-
kanları. Bu sebeple onların fiziken, 
ruhen ve bedenen gelişimleri bizim 
için çok önemli. En iyi eğitimi alma-
ları için bütün kurumlarımızla işbir-
liği içinde çocuklarımızın yanındayız. 
Belediyemizin eğitime desteği sade-
ce bunlarla sınırlı değil. Yıl boyunca 
okullara ve okulların kütüphanele-
rine desteğimiz devam etti, etmeye 
de devam edecek. Çocuklarımızın 
yetişmelerine yarar sağladığını dü-
şündüğümüz bu programımız da 
yarıyıl tatili ile sınırlı kalmayacak. 
Yıl boyunca devam edecek.” Başkan 
Toru, ziyaretinin ardından çocuklara 
çeşitli hediyeler ile katılım belgesi 
verdi ve onlarla günün anısına hatıra 
fotoğrafı çektirdi.
n HABER MERKEZİ

Kazada hayatını kaybeden 
polise hüzünlü veda

Denizli’nin Honaz ilçesindeki 
trafik kazasında hayatını kaybe-
den polis memuru 28 yaşındaki 
Fahri Can Acamoğlu’nun cenazesi, 
memleketi Konya’nın Karapınar 
ilçesinde gözyaşları arasında def-
nedildi. Honaz Kaymakamı Zafer 
Öz’ün korumalığını yapan polis 
memuru Acamoğlu’nun Türk bay-
rağına sarılı tabutu, memleketi 
Karapınar ilçesi Reşadiye Mahalle-
si’ndeki baba ocağına getirildi. 

Burada helallik alınan polis 
memurunun cenazesi, 2 kilometre 
boyunca vatandaşlar ve meslek-
taşları tarafından, cenaze töreninin 
düzenleneceği mahalle mezarlığı 
önündeki alana kadar omuzlarda 
taşındı.

Polis Memuru Acamoğlu’nun 
babası Cavit Acamoğlu ve eşi 
Gonca Acamoğlu’nun ayakta dur-
makta zorluk çektiği görüldü. Aca-
moğlu’nun  5 yaşındaki oğlu Emir 
Talha, cenaze töreninde hiçbir şey-
den habersiz elindeki oyuncakla 
oynadı.  İlçe Müftüsü Kadir Demir-
lenk’in, mezarlık önündeki alanda 

kıldırdığı cenaze namazı sonrası 
Acamoğlu, gözyaşları arasında 
Reşadiye Mezarlığı’nda gözyaşları 
arasında toprağa verildi.

Cenaze törenine hayatını kay-
beden polis memurunun yakınları 
ve meslektaşlarının yanı sıra Ka-
rapınar Belediye Başkanı Mehmet 
Yaka, İlçe Emniyet Müdürü Meh-
met Akbaba ile çok sayıda vatan-
daş katıldı. Honaz’dan Denizli yö-
nüne giden polis memuru Fahri 
Can Acamoğlu’nun kullandığı 20 
H 6000 plakalı otomobile, Organi-
ze Sanayi Bölgesi kavşağında aynı 
yönden gelen Mehmet Karacen-
giz’in kullandığı 32 AB 535 kam-
yonet çarpmış, kamyonet daha 
sonra Mehmet Aşçıoğlu yöneti-
mindeki 20 AT 533 plakalı mini-
büse çarparak durabilmişti.

Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiple-
rince çıkarılan polis memuru Fahri 
Can Acamoğlu, kaldırıldığı Honaz 
Devlet Hastanesinde yapılan mü-
dahaleye rağmen hayatını kaybet-
mişti.
n AA

AK Parti Meram İlçe Teşkilatı, teşkilatta geçmişte bugüne kadar görev yapmış dava arkadaşlarını Vefa 
Buluşması programında bir araya getirdi. Programda birlikte çalışarak yola devam edileceği dile getirildi

Meram teşkilatı
vefada buluştu

AK Parti Meram İlçe Teşkilatı 
tarafından teşkilatta bugüne kadar 
görev yapan dava insanlarının bir 
araya geldiği Vefa Buluşması dü-
zenlendi.

Programda konuşan AK Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Do-
lular, AK Parti’nin vefa demek ol-
duğunu belirterek, “ Bizim 2023, 
2071 hedefleri olan bir partimiz, bir 
davamız var. AK Parti dünyanın en 
büyük sivil toplum örgütü. Bizler de 
bu sivil toplum örgütünün birer üye-
leriyiz. Bu örgüt içerisinde bir göre-
vimiz olur ya da olmaz. Her zaman 
birbirimizin desteğiyle ve duasıyla 
gece gündüz, yağmur çamur deme-
den çalışacağız” dedi. 

‘BU DAVANIN NEFERİYİZ’
AK Parti Meram Belediye Baş-

kan Adayı Mustafa Kavuş, progra-
mın hazırlanmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederek, seçim 
çalışmaları kapsamında ev ve es-
naf ziyaretleri yaparak gönüllere 
girmek için çalıştıklarını hatırlat-
tı. Kavuş, “Bu yolda sıkmadık el, 

girmedik gönül bırakmama sözü 
verdik. Meram’da yaşayan bütün 
hemşehrilerimizin gönüllerine gir-
meyi bir görev addettik. Allah bize 
bu sözümüzü tutmayı nasip etsin. 
AK Parti bir dava hareketidir. Bizler 
de bu davanın birer neferleri olarak 
çalıştık. Dün farklı sıfatlara sahiptik 
bugün değiliz. Yarın da bugün olan-
lar olmayacak. Değişmeyecek tek 
sıfatımız var; o da AK Gönüllülük 
sıfatı ve davanın neferi olma sıfatı” 
ifadelerini kullandı.
‘SEFER BİZDEN, ZAFER ALLAH’TAN’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, kendilerine 
verilen görevi en iyi şekilde yapmak 
için gayret sarfettiklerini vurgulaya-
rak, “Biz seferden sorumluyuz, zafer 
Allah’ındır. Sizler verilen görevleri 
en iyi şekilde yerine getirdiniz. AK 
Parti aradan geçen 17 yıla rağmen 
Türkiye’nin en güçlü partisi. Bunda 
hepinizin büyük emeği var. Hepiniz-
den Allah razı olsun. Yeni dönemde 
inşallah daha çok istişare ederek 
birlikte karar alma ve birlikte yönet-

me konusunda çok daha başarılı bir 
dönem geçireceğimizi düşünüyoruz. 
Yeni adaylarımızla birlikte tüm Kon-
ya’ya hizmet etmek için büyük bir 
gayret içindeyiz” dedi.

‘CUMHURBAŞKANIMIZ 
DAVA ARAKADAŞLARINI 

HEP BAŞ TACI YAPTI’
AK Parti Konya Milletvekili Ah-

met Özdemir, vefanın İstanbul’da 
bir semt markası olmadığını gös-
teren program nedeniyle teşekkür 
ederek başladığı konuşmasında, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın vefakarlığı ile ilgili örnek-
ler verdi. Özdemir, “Cumhurbaş-
kanımızın bazı olaylar karşısında 
gösterdiği metin tavır, o içtenlik, o 
inanmışlık ve adanmışlık emin olun 
yer yer kendimi sorgulama sebep 
oldu. Vefakar bir insan olduğunu da 
defalarca gördüm. Eski arkadaşları-
nı, dava insanlarını hiç unutmadığı-
nı, hep baş tacı yaptığını defalarca 
gördüm. Bizim ondan öğrenmemiz 
gereken çok şey olduğu kanaatinde-
yim” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ 
İÇİN ÇALIŞIYORUZ’

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da “Biz bir aileyiz. Hepiniz bu 
davanın, bu bayrağın menzile ulaş-
ması adına nefesi yettiği şekilde ilk 
günden beri koştunuz. Allah razı 
olsun” diyerek başladığı konuşma-
sında hep birlikte Türkiye’nin ge-
leceğe için çalıştıklarını ifade etti. 
Angı, “Ortadoğu’da kan ve gözyaşı 
dursun, geçmiş yüz yılın acıları tek-
rar yaşanmasın istiyoruz. Mesele bir 
belediye başkanlığı değil, ümmetin 
geleceği adına güçlü Türkiye’nin yo-
luna devam etmesi mücadelesi. Bu 
mücadelede inşallah hepimiz birlik-
te yürümeye devam edeceğiz” diye 
konuştu. Programa AK Parti İl Genç-
lik Kolları Başkanı Ahmet Murat 
Koru, AK Parti Meram Kadın Kolları 
Başkanı Ayşe Uçar, İlçe Gençlik Kol-
ları Başkanı Mustafa Selman Avcı, 
İl ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ile 
teşkilatta görev yapmış çok sayıda 
dava insanı katıldı. 
n HABER MERKEZİ

Gençlik Merkezi’nde yarıyıl programı sona erdi
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‘Gidilmedik yer, sıkılmadık el bırakmayacağız’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay 
İlçe Teşkilatı, Aykent Ayakkabıcılar 
Sanayi Sitesi’nde esnaflarla bir ara-
ya gelerek 31 Mart Seçimleri için 
destek istedi. 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın 31 Mart seçimleri için 
belirlediği seçim manifestosunu 
açıklamasıyla birlikte Türkiye ge-
nelinde AK Partili tüm belediye 
başkan adayları seçim çalışmaları-
na resmen başladı. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca, AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç, beledi-
ye meclis üyeleri, ilçe yönetimi ile 
ilçe gençlik kolları teşkilatı Aykent 

Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi’ni ziya-
ret etti.  Esnaflar ve vatandaşlar ta-
rafından sıcak bir ilgiyle karşılanan 
Başkan Uğur İbrahim Altay, AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca ve AK Parti Karatay 
İlçe teşkilatı mensupları, esnafların 
taleplerini dinleyerek istişarelerde 

bulundular. 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, ülke-
ye ve Konya ekonomisine önemli 
katkı sağladıkları için ayakkabıcı 
esnafına teşekkür ederek, şehri ge-
leceğe hazırlamak için birlik ve be-
raberlik içinde gayret edeceklerini 

ifade etti. Altay, “1 Nisan itibariyle 
Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte 
31 ilçemizin tamamında AK Parti 
bayrağını dalgalandırarak gönül 
belediyeciliği yapmaya devam ede-
ceğiz inşallah” dedi.

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca da Konya’da ör-

nek teşkil eden imalat sanayinin 
önümüzdeki dönemde daha da 
gelişmesi ve üretimin artması adı-
na üzerlerine düşeni yapacaklarını 
söyledi.  Bugünden yarını imar et-
menin sorumluluğuyla da hareket 
ettiklerini kaydeden Kılca, “1 Nisan 
sabahından itibaren Konyamıza ve 

Karatayımıza bu anlayışla hizmet 
edeceğiz. Hemşehrilerimizin dua-
ları ve desteklerini alabilmek adına 
31 Mart akşamına kadar yaptıkla-
rımızı, projelerimizi anlatacağız ve 
gidilmedik yer sıkılmadık el bırak-
mayacağız” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Deneyimli kadrosu seçkin ve 
güler yüzlü hizmetiyle Konya Şehr-i 
Lalezar Kır Düğün Bahçesi yeni se-
zonun startını verdi. Konya Şehr-i 
Lalezar Kır Düğün Bahçesi ortak-
ları, Demir ve Emsali Sanatkarlar 
Odası Başkanı Mehmet Yüksel Kurt, 
Müessese Müdürü Mehmet Pala, 
Mehmet Önge ve Naim Eke Basın 
mensupları ile bir araya gelerek yeni 
düğün sezonunu açtı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan 
Şehr-i Lalezar Kır Düğün Bahçesi 
Müessese Müdürü Mehmet Pala; 
“Müessesemiz deneyimli ve seçkin 
kadrosuyla müşterilerine hizmetin 
en iyisini sunmayı kendisine görev 
addetmiştir. Şehr-i Lalezar Tesisleri-
mizde 2 adet kapalı 1 adette kır dü-
ğün bahçemiz bulunmaktadır. Üst 

katta bulunan 900 kişilik Salonu ve 
Alt katta bulunan 800 kişilik Düğün 
Salonumuzla müşterilerimize hiz-
met vermekteyiz. Şehri Lalezar Kır 
düğün bahçemiz 1500 kişilik olup 
yaz aylarında gece ve gündüz dü-
ğünlerinde vatandaşlarımıza unu-
tulmaz anlar yaşatmaktadır. Tesis-
lerimizde özel gün ve toplantılarınızı 
düzenleye bilir özel davetlerinizde 
misafirlerinizi ağırlaya bilirsiniz. Ra-
mazan aylarında zengin Konya mut-
fağıyla davetlilerinize iftar yemekle-
rini verebileceğiniz nezih ve seçkin 
bir ortama sahibiz. Önümüzdeki 
sezonun düğün, nişan ve kına orga-
nizasyonlarının kayıtlarına şimdiden 
başlamış bulunuyoruz. Şimdiden 
Konya’mıza hayırlı olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Celaleddin Karatay’da 
kayıtlar başlıyor

Akabe Mahallesi Alaaddin Kap 
Caddesi üzerinde yer alan Kara-
tay Belediyesi Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nde 4 Şubat Pa-
zartesi Günü başlayacak ikinci dö-
nem kayıtları, 8 Şubat Cuma Günü 
sona erecek. Kayıt yaptırmak iste-
yen 14-28 yaş aralığındaki gençler 
1 adet vesikalık fotoğraf ve nüfus 
cüzdanı fotokopisi ile Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’ne şah-
sen müracaat ederek ücretsiz kayıt 
yaptırabilecekler.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nde öğrenciler 
için kültürel birikim ve sosyal et-
kinliklere katılımı sağlamak ama-
cıyla kurulan derslikleri, müzik 
atölyesi, bilgisayar laboratuvarı, 
kafeteryası, bilardo salonu, kütüp-
hanesi, internet-bilişim köşesi, fit-
ness-aerobik salonu, etüt salonu 
gibi etkinlik alanlarını bünyesin-
de barından büyük bir kompleks 
ile gençlere yönelik her imkanı 
sağlamaya çalıştıklarını belirtti. 
Başkan Hançerli 14-28 yaş aralı-
ğındaki tüm gençlerin Celaleddin 
Karatay Gençlik Merkezi’ne ka-
yıt yaptırabileceğini söyleyerek; 
Gençlik Merkezinin üye sayısının 
her geçen dönem daha da arttığını 
belirtti. İngilizce, Rusça, İspanyol-
ca, Fransızca, Almanca, Arapça, 

İtalyanca, Osmanlıca, On parmak 
klavye, Ney, Resim, Solid Works, 
İşaret Dili, Hızlı Okuma, Bilgisayar, 
Autocad, Diksiyon, Gitar, Grafik 
tasarım, Fotoğrafçılık, Bağlama, 
Üniversiteye Hazırlık, Bay-Bayan 
Fitness branşlarında eğitim veril-
diğini kaydeden Başkan Hançerli, 
öğrencilerin taleplerine göre farklı 
branşlarda da eğitim verilebile-
ceğini belirtti. Celaleddin Karatay 
Gençlik Merkezi’nde belirli aralık-
larla gençlerle bir araya geldiklerini 
söyleyen Başkan Hançerli, gençle-
rin iyi yetişmesi, ülkesine ve mil-
letine hayırlı bireyler olmaları için 
Karatay Belediyesi olarak çalışma-
ların hızla süreceği dile getirdi.

‘GENÇLERE HİZMET 
ETMEK GÖREVİMİZDİR’

Başkan Hançerli geleceğimizin 
teminatı olan gençlerimizi en ne-
zih ortamlarda en güzel şartlarda 
eğitim görmeleri için çalışmaların 
devam edeceğini söyledi. Başkan 
Mehmet Hançerli, Celaleddin Ka-
ratay Gençlik Merkezi’nin eğitim 
faaliyetlerinin yanı sıra çeşitli ya-
rışmalar, konferans ve seminerler, 
geziler, sosyal sorumluluk projeleri 
ve daha pek çok etkinlikle gençleri-
mizin gelişimine katkıda bulunma-
yı kendine amaç edindiğini sözleri-
ne ekledi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Karatay’da önemli yatırımlara imza attıklarını söyle-
yerek, Meclis Üyeleri ve Teşkilat ile uyumlu bir çalışma ortamının gerçekleştirildiğini belirtti

Örnek birliktelik

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kıl-
ca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç, Karatay Belediyesi 
Meclis Üyeleri, Karatay Belediyesi 
Birim Müdürleri ve personeli Birlik 
ve Beraberlik programında bir araya 
geldi. 

Karatay Belediyesinde gerçek-
leştirilen programda konuşan Kara-
tay Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, Karatay’da önemli yatırımlara 
imza attıklarını söyleyerek, Meclis 
Üyeleri ve Teşkilat ile uyumlu bir ça-
lışma ortamının gerçekleştirildiğini 
belirtti. 

Göreve geldiğimiz günden 
beri sizlerden aldığımız destekle 
Karatay’a değer katarak; Hz. Mev-
lana’nın diyarı Karatay’da gurur 
duyacağımız güzel projelere imza 
attık diyen Başkan Mehmet Han-
çerli; “20 sene önceyi hatırladığı-
mızda ne Adalet Parkı, Şehir Parkı 
ne de tramvay vardı. Şimdi Yeni 
İstanbul Yolu üzerindeki tramvayın 
2. Hattı Karatay’a yapıldı.

Karatay’da hastane yoktu. Şim-
di ilçemizde Şehir Hastanesi yük-
seliyor. Adliyesi, tramvayı Şehir 
Hastanesiyle Türkiye’nin parlayan 
yıldızı konumuna gelen ilçemizdeki 
tüm bu yatırımlar belediyelerin ve 
hükümetimizin ortak çalışmasıyla 
gerçekleşmiştir” dedi. 

KARATAY’DAKİ BİRLİK 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Karatay’daki birlik ve beraber-
liğin Türkiye’ye örnek olduğunu 
söyleyen Başkan Mehmet Hançerli; 
Karataylı hemşehrilerimize belediye 
hizmetlerini her alanda en iyi şekil-
de sunmak için gayret gösterdikle-
rini dile getirerek; yeni dönemde de 
Karatay Belediye Başkan adayı Ha-
san Kılca’ya desteklerinin süreceğini 
ifade etti. Başkan Hançerli; “Beledi-
ye Başkan Yardımcılarımız, Meclis 
Üyelerimiz, Birim Müdürlerimiz ile 
beraber, Hasan Kılca Beye çıktığı 

bu kutlu yolda ilçemizin daha da 
güzelleşmesi adına elimizden gelen 
ne varsa her konuda yardımcı ola-
cağımız dile getirdik. Sayın Başkan 
Adayımız için gerekli katkıyı sağla-
yarak desteğimizi vereceğiz. Gönül 
kapımız kendisine sonuna kadar 
açıktır. Hasan Kılca Beyin Karatay’ı 
Türkiye’nin ender ilçelerinden biri 
yapacağından zerre kadar şüphemiz 
yoktur.” Şeklinde konuştu. 

KARATAYLI HEMŞEHRİLERİMİZ 
BİZİ BAĞRINA BASTI

Başkan Hançerli’den sonra söz 
alan Karatay Belediye Başkan Adayı 

Hasan Kılca; “Karataylı hemşehri-
lerimiz bizleri bağrına bastı. Gitti-
ğimiz her yerde büyük bir coşku ile 
karşılandık. Bunda 15 yıldır Kara-
tay’a hizmet eden değerli Başkanı-
mız Mehmet Hançerli’nin katkısı 
çok büyük. Bize kalan emaneti en 
iyi şekilde Sayın Başkanımızdan al-
dığımız gibi inşallah en iyi şekilde 
devretmek bize de nasip olur. Kara-
tay’ı köklü geçmişine layık istikbale 
hazırlama konusunda hep birlikte el 
ele vererek çalışmalarımızı sürdüre-
ceğiz” dedi. 

KARATAY YİNE REKORA 
ADINI YAZDIRACAK

Son olarak söz alan AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
ise; 31 Mart yerel seçimleri için çok 
yoğun bir çalışma içerisinde olduk-
larını kaydederek, “Karatay’da daha 
iyi ne yapabiliriz diye onun istişare-
lerini yapıyoruz. Karatay’a 3 dönem-
dir başarılı bir şekilde hizmet eden 
Başkanımız Mehmet Hançerli’ye 
teşekkür ediyoruz. Şimdi yeni bir 
sürece giriyoruz. Bu süreçte de birlik 
ve beraberlik içerisinde görev yap-
maya devam edeceğiz. Rekorların 
ilçesi Karatay yine kendi rekorunu 
kıracaktır” Açıklamasında bulundu. 
Konuşmaların ardından 2014-2019 
yılları arasında Karatay Belediye-
si’nde görev yapan Meclis Üyelerine 
protokol tarafından teşekkür plaketi 
verildi. n HABER MERKEZİ

Şehr-i Lalezar yeni sezonu açtı
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Kılık değiştiren suçlu yangın
merdiveninde yakalandı

Konya’da 5 ayrı suçtan 5 yıllık 
kesinleşmiş cezası olan ve kılık de-
ğiştiren kişi, polis ekiplerince yan-
gın merdiveninde yakalanarak gö-
zaltına alındı. Alınan bilgiye göre, 
Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Araştırma ve Suç Önleme Amir-
liği ekipleri, kaçakçılık ve benzeri 
5 ayrı suçtan kesinleşmiş 5 yıllık 
ceza almış, 2013 yılından bu yana 
firar olan Adem Günaydın’ın izini 
sürdü.

Yaklaşık bir aydır süren çalış-
malar sonucu zanlının ikamet etti-

ği adresi tespit eden polis ekipleri, 
adrese gittiğinde Günaydın’ı bula-
madı. Polisin geldiğini önceden gö-
ren Günaydın, apartmanın yangın 
merdiveninin en üst katına çıkarak 
peruklu ve takma sakallı bir şekilde 
saklanmaya başladı. Polis ekipleri 
Günaydın’ı saklandığı yerde yaka-
ladı. Zanlı, Numune Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden geçirildikten 
sonra ifadesi alınmak üzere kara-
kola götürüldü. Günaydın, daha 
sonra da cezaevine gönderilecek.
n AA

MEDAŞ görevlisini
elektrik çarptı

Ilgın’da elektrik direğine çıkan 
MEDAŞ görevlisi, elektrik çarpma-
sı sonucu ağır yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, Yukarı Çiğil Mahalle-
si’nde MEDAŞ tamir ekibinin ara 
hat çekme çalışması esnasında 
MEDAŞ görevlisi Hüsnü Ateş (35) 
elektrik çarpması sonucu ağır ya-
ralandı. Olayı gören arkadaşı Yusuf 
Şahin (39) de Ateş’i kurtarmak is-

terken hafif şekilde yaralandı. Çev-
redekiler durumu 112 Acil Yardım 
ekiplerine bildirdi. Yaralılar ambu-
lanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Dev-
let Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada 
ilk müdahalesi tamamlanan Hüs-
nü Ateş Konya’ya sevk edilirken, 
diğer yaralı Şahin’in tedavisine de-
vam edildiği öğrenildi.
n AA

Zümrüt Apartmanı’nın çökmesi sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı facianın üzerin-
den 15 yıl geçti. Yeni hayatların kurulduğu dairelerden hiçbirinde o faciayı yaşayan aileler kalmıyor

Zümrüt Apartmanı
faciası unutulmuyor

Zümrüt Apartmanı’nın çökmesi 
sonucu 92 kişinin öldüğü, 30 kişinin 
yaralandığı facianın üzerinden 15 
yıl geçti. Merkez Selçuklu ilçesi Ker-
kük Caddesi’nde bulunan “Zümrüt 
Apartmanı” yapım hatası nedeniyle 
2 Şubat 2004’te Kurban Bayramı 
akşamı büyük bir gürültüyle çöktü. 
Bayram sevincini yasa boğan olayda 
itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri 
ile vatandaşlar, günlerce süren ça-
lışmalarla enkaz altında kalan kişile-
ri çıkarmaya çalıştı.

Yaşanan faciada kimisi çocuğu-
nu kimisi eşini kimisi de anne ve ba-
basını kaybederken, çökme anından 
138 saat sonra kurtarılan Muham-
met Kalem ile 157 saat sonra çıka-
rılan Yasemin Yaprakçı, “Zümrüt’ün 
mucizeleri” olarak hafızalarda kaldı.

Faciada hayatını kaybedenler 
anısına anıt veya yeşil alan yapılma-
sı önerilen binanın bulunduğu alana 
2015 yılında 10 katlı, içinde stüdyo 
dairelerin bulunduğu yeni bir bina 
yapıldı. Hisseleri bulunan mağdur 
ailelerden kimisi acı günleri tekrar 
anımsamamak için dairesini kiraya 

verdi, kimisi de sattı. Yeni hayatların 
kurulduğu dairelerden hiçbirinde o 
faciayı yaşayan aileler kalmıyor.

Türkiye’yi yasa boğan faciada 
yaklaşık 9 gün süren enkaz kaldırma 
işlemlerinin ardından yasal süreç 
başlatılmış, başta müteahhit olmak 
üzere diğer sorumlular hakim kar-
şısına çıkmıştı. Konya 3. Ağır Ceza 
Mahkemesinde 2007’de görülen 
davada, tutuksuz yargılanan sanık-
lar müteahhit Ali Vedat Kaya 5 yıl, 
taşeron İsmail Hakkı Canlıer 4 yıl, 
proje sorumlusu Halil İbrahim Elliiki 
2 yıl, 3 belediye görevlisi ise 2’şer yıl 
hapis cezasına çarptırılmıştı.

‘BU TÜR FACİALARIN ANA 
SEBEBİ DENETİMSİZLİK’

İnşaat Mühendisleri Odası Kon-
ya Şube Başkanı Süleyman Kamil 
Akınfacianın üzerinden 15 yıl geç-
tiğini ve acıyla anıldığını söyledi. Bu 
tür faciaların ana sebebinin dene-
timsizlik olduğunu ifade eden Akın, 
“Herkes ‘Niye yıkıldı bu apartman?’ 
diye soruyor. Bu yapıların durduk 
yere kendi kendine yıkılması çok 
zor. Zümrüt gerçeğinden yola çı-

karsak hep bir fotoğraf gözümün 
önüne gelir. Enkazı aralamaya ça-
lışan bir vincin kolundaki beton ve 
demirin çok rahat ayrıştığı beni hep 
etkilemiştir. Bu da bize gösteriyor ki 
kullanılan malzemenin kalitesi çok 
düşük.” diye konuştu.

Akın, bu tür acıların bir daha 
yaşanmaması için yapı denetim fir-
malarının devlet tarafından çok iyi 
denetlenmesi gerektiğini belirtti. 
İnsanların hayatına mal olabilecek 
yapılan etkin bir denetlemeyle önle-
nebileceğini vurgulayan Akın, şun-
ları kaydetti: “Bekçi marifetiyle veya 
bekçinin kendi düşüncesine göre 
denetlenmeden, şantiyeye uzaktan 
selam vererek yapı yapılmaz. Dev-
letimiz 1999 Düzce Depremi’nden 
sonra Yapı Denetim Kanunu çıkardı. 
Kanun ilk başta düzgün işledi fakat 
bir süre sonra bozulmaya başladı. 
Kağıt üzerinde yapılıp yerinde de-
netimi yapılmayan bir sürü bina ya-
pıldı. O nedenle, etkin denetim çok 
önemli.”

Akın, kısa süre önce Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca uygulamaya 

konulan “İmar Barışı” düzenlemesi 
kapsamına, mühendislik hizmeti al-
mamış yapıların girmemesi gerekti-
ğini aktardı.

“İmar barışı”yla yapılan bi-
naların, performans analizlerinin 
istenmesi gerektiğini dile getiren 
Akın, şöyle devam etti: “Bir daha 
‘Zümrüt’ gibi faciaların olmaması 
için, Düzce depremi, Van depre-
mi gibi acıların yaşanmaması için 
binaların mutlaka iyi mühendisler 
tarafından tasarlanması ve bunun 
çok ciddi şekilde denetlenmesi ge-
rekiyor. İmar barışının da kırmızı 
çizgilerinin olması gerekiyor. Her 
gün birçok binaya girip çıkıyoruz. 
İçinde bulunduğumuz yapıların 
güvenli olup olmadığını bilmemiz 
lazım. Binaların bir skorlama kartı 
olabilir. ‘Bu bina şu kadar şiddette-
ki depreme dayanıklıdır.’ şeklinde 
kapı girişlerine asılabilir. Bu, işini 
iyi yapan insanların daha iyi iş yap-
masına veya kötü iş yapan insan-
lara da engel olabilecek bir sonuç 
olarak karşımıza çıkabilir.”
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Açık unutulan ütü öğrenci evini yaktı
Konya’da iki üniversite öğ-

rencisinin kaldığı evde açık unu-
tulan ütünün çıkardığı yangın 
itfaiye tarafından söndürüldü. 
Yangın, merkez Selçuklu ilçesi 
Nişantaş Mahallesi Keyhüsrev 
Sokakta 4 katlı bir apartmanın 
ikinci katındaki dairede çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, üniversite 
öğrencisi Gamze K. (25) ile Mel-
tem S.’nin (23) kaldığı dairede 
oturma odasında ütünün açık 
unutulması sebebiyle yangın 
çıktı. Komşuların ihbarı üzerine 
olay yerine itfaiye, sağlık ve po-
lis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekip-
lerinin müdahalesinin ardından 
yangın kısa sürede kontrol altı-
na alınarak söndürüldü. 

‘EŞYALARI DIŞARI 
ÇIKARAMADIK’

Apartman sakinlerinden 

Umut Kesici (20) yangın esna-
sında kendisinin uyuduğunu ve 
komşularının yardım istemesi 
üzerine yardıma koştuğunu söy-
ledi. Kesici, “Baktığımda evin içi 
zaten alevler içindeydi. Birkaç 
eşyam var deyince eşyaları çı-
kartmaya çalıştık ama başarılı 
olamadık.

Kapılar devrilince mecbur 
dışarı çıkmak zorunda kaldık. 
İtfaiyeyi aradık, yardıma geldi. 
İtfaiyenin yardımından sonra 
söndürüldü yangın. Arkadaşlar 
ütüyü unutmuş masanın üze-
rinde. O şekilde yangın başlıyor. 
Her yer yandı. Bir tane ablamız 
vardı içerideydi, kolundan tu-
tup çıkartmak zorunda kaldım. 
Diğeri dışarıdaydı, ağlıyordu” 
dedi.
n İHA
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Vali Toprak, küçük çocuğun isteğini geri çevirmedi

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, İlkokul 3’üncü sınıf öğ-
rencisi 9 yaşındaki Halil Kartal’ın 
isteğini geri çevirmeyerek cuma 
namazını birlikte kıldı.

Meram İlçesi Mehmet ve İb-
rahim Çelik İlkokulu 3’üncü sınıf 
öğrencisi 9 yaşındaki Halil Kartal, 
televizyonda gördüğü Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak ile ta-
nışmak ve birlikte Cuma namazı 

kılmak istediğini ailesiyle paylaştı. 
Ailesinin yönlendirmesiyle Konya 
Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü ile 
irtibata geçen Kartal, isteğini Özel 
Kalem Müdürlüğü yetkililerine bil-
dirdi.

Durumdan haberdar edilen 
Konya Valisi Toprak ise programı 
yoğun olmasına rağmen Kartal’ın 
isteğini geri çevirmeyerek randevu 
verdi. Ailesiyle birlikte Konya Vali-

liğine gelen Kartal, Vali Toprak ile 
görüşme imkanını buldu. Kartal’a 
sürpriz yapan Vali Toprak, 42 0001 
kırmızı plakalı makam aracına da-
vet ederek birlikte öğle yemeğine 
gitti.

Yemeğin ardından Meram’daki 
Dutlu Camii’nde cuma namazını da 
birlikte kılan Vali Toprak ve Kartal 
daha sonra Vali Konağına geçti. 
Vali Toprak, Kartal ile yakından ilgi-

lenerek Konağı gezdirdi. Konaktaki 
evcil hayvanlara ilgi gösteren Kar-
tal, asırlık anıt ağaçlar karşısında 
hayranlığını gizleyemedi. Ziyaretin 
sonunda Vali Toprak, Kartal’a çe-
şitli hediyeler vererek derslerinde 
başarılar diledi. Kartal ise hayalini 
gerçekleştirme sevinciyle, istediği-
ni geri çevirmediği için Vali Top-
rak’a teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Uluslararası İmam Hatip Me-
zunları Birliği (UİHM), “Maneviyat 
Diyarı Konya Buluşması” kapsamın-
da KTO Karatay Üniversitesi kam-
püsünü gezme fırsatı buldu. İmam 
Hatipliler ayrıca üniversitede dü-
zenlenen “Misafir Öğrencilerin Tür-
kiye’deki Ticarete Atılımı” konulu 
panele katıldı. 

Uluslararası İmam Hatip Me-
zunları Birliği “Maneviyat Diyarı 
Konya Buluşması” kapsamında fark-
lı coğrafyalardan gelen öğrencileri 
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesinde buluşturdu. Kam-
püsü, fakülteleri, laboratuvarları ve 
amfileri gezen öğrenciler, yemeğin 
ardından üniversitede gerçekleşen 
“Misafir Öğrencilerin Türkiye’deki 
Ticarete Atılımı” paneline katıldı. 
Konya Ticaret Odası Yönetim Ku-

rulu Üyesi Mehmet Çakır, Girişimci 
İşadamları Vakfı Konya Şube Baş-
kanı Fatih Ceylan, Konyalı Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (KONSİAD) 
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Hasan 
Hüseyin Bozyiğit de panelistler ara-
sındaydı. 

‘İSLAM DİNİNE UYGUN TİCARET’
Konya Ticaret Odası Yönetim 

Kurulu Üyesi Mehmet Çakır katı-
lımcılara ticaret ile ilgili tecrübelerini 
aktararak “Ticarette başarılı olmak 
için girişimci olmalısınız. Demir gibi 
eğilip bükülmezsek, rızkımızı kaza-
nabiliriz. Ticarette müslümanların 
yeri çok az, böyle kuruluşlar saye-
sinde ticaretimizi geliştireceğimize 
inanıyorum. İslamiyetin gerektiği 
şekilde ticaret yapmak bizi geliştire-
cektir” dedi. “Dünyada yaşanan 45 
çatışmanın 35’i İslam coğrafyaların-

da” diyen Çakır, “Bu çok üzücü bir 
durum. Rakamları baz aldığımızda 
çok çalışmamız gerektiği gerçeği 
gözler önüne seriliyor. Ülke olarak, 
ümmet olarak daha çok çalışmalıyız. 
Başkalarının doldurduğu alanlarda 
yenilikçi olmalıyız, daha fazla araş-
tırmalıyız” ifadelerini kullandı. 

Girişimci İş Adamları Vakfı Kon-
ya Şube Başkanı Fatih Ceylan ise 
konuşmasında “Siz yüksek tekno-
lojik ürünleri ülkenizde üretirseniz, 
ekonomik anlamda yükselirsiniz. Biz 
yüksek teknoloji ürünlerinde dışa 
bağımlıyız; bu alanlarda çalışmalıyız 
ve bu alanlardaki açıklarımızı bir an 
önce kapatmalıyız. Girişimci demek 
her zaman zengin insan demek de-
ğildir, cesur insandan, hayalinin pe-
şinden koşan, yılmayan insanlardan 
da girişimci olur” sözlerine yer verdi. 

İnsanın her alanda kendini geliş-
tirmesi gerektiği konusunda öğren-
cilere tavsiyelerde bulunan KON-
SİAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi 
Hasan Hüseyin Bozyiğit de, “Kendi-
nizi bir alanda değil farklı alanlarda 
da geliştirin. Ülke ve girişimciler ola-
rak beyin göçünün önüne geçecek 
AR-GE faaliyetlerine yatırım yapma-
lıyız. Bizler İslam coğrafyasında ezil-
dik, bu yüzden çok çalışmalıyız ve 
milletimize, kardeşlerimize hizmet 
etmeliyiz.” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de iş dünyasının nasıl 
bir parçası olabileceklerine dair so-
rular yönelten misafir öğrenciler, 
programdan duydukları memnuni-
yeti ifade ettiler. Panel, Uluslararası 
İmam Hatip Mezunları Birliği öğren-
cilerinin toplu fotoğraf çekilmesinin 
ardından sona erdi. n HABER MERKEZİ

Vali Toprak, Akşehir’de 
doğa yürüyüşü yaptı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Akşehir Aktif Dağcılık Eği-
tim Merkezi Gençlik Spor Kulübü 
(AKADEMİK) tarafından düzen-
lenen doğa yürüyüşüne katıldı. 
Akşehir’de düzenlenen yürüyüşte 
Vali Toprak’a, kızı Zehra Toprak, 
Konya İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürü Yıldız Tosun, Tuzlukçu Kay-
makamı ve Akşehir Kaymakam 
Vekili Mehmet İlidi, Ilgın Kayma-
kamı Yunus Fatih Kadiroğlu ile 
AKADEMİK üyeleri ve vatandaşlar 
eşlik etti.

Güneşli havada gerçekleşti-
rilen yürüyüşün ilk etabı, ekibin 
Kitapfon’a ulaşmasıyla tamamlan-
dı. Burada ekibi karşılayan temsili 
Nasreddin Hoca, Vali Toprak’a 
“Akşehir Tarihi”, Yıldız Tosun’a 
ise “Atatürk Akşehir’de” isimli ki-
tapları hediye etti. Kısa bir çay mo-
lasının ardından tekrar başlayan 
yürüyüş Akçeşme’de son buldu. 
Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın 
ev sahipliğinde, etkinliğe katılan-
lara Hıdırlık Tesisleri’nde yemek 
verildi. n AA

Konya’daki avukatlara
eğitim semineri verildi

Türkiye Barolar Birliği Eğitim 
Merkezi tarafından Konya Baro-
su’nun ev sahipliğinde düzenlenen 
“İnfaz Hukuku” konulu meslek içi 
eğitim semineri, Konya’daki avu-
katlarır yoğun ilgi ve katılımıyla 
gerçekleştirildi. Seminer, TBB 
Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu 

Üyesi Av. Ferit Atalay’ın sorumlu-
luğunda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi 
Başkanı Osman Atalay tarafından 
verildi. Konya Barosu Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ ve Yönetim Ku-
rulu üyelerinin de katıldığı semi-
nerde 320 avukata eğitim hizmeti 
sunuldu. n HABER MERKEZİ

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nde konuşan İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, insanlığa bugün hala yol 
gösteren Mevlana’nın, Anadolu’nun bugünkü var oluşunda önemli bir maya olduğunu belirtti

Anadolu’nun mayasını
Hz. Mevlana çaldı

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında gerçek yönüyle Mevla-
na anlatıldı. Konferansa konuşmacı 
olarak katılan İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, Anadolu’ya maya ça-
lan Mevlana’nın Anadolu’nun ehli 
sünnet olmasında önemli katkıları 
bulunduğunu, Viyana’ya kadar gi-
dişimizde önemli bir etken olduğu-
nu söyledi.

“Hakiki Veçhesiyle Hz. Mevla-
na” konulu konferansta bütün yön-
leriyle Mevlana’yı anlatan Poça-
noğlu, yazar, akademisyen ve fikir 
adamı Nurettin Topçu’nun “Büyük 

ölüleri olmayan milletler ebedi ola-
maz” sözünü hatırlatarak, Mevla-
na’nın da büyük Türk devletinin 
büyük ölülerinden olduğunu kay-
detti. Ünlü düşünür Mevlana’nın 
bu nedenle ölümünden 745 yıl 
sonra hala anıldığına dikkat çeken 
Poçanoğlu, Anadolu’nun Hanefi 
olmasında Mevlana ve babasının 
büyük katkıları olduğunu ifade etti.

Sahabeyi Anadolu’ya Mevla-
na’nın getirdiğini belirten Poça-
noğlu, “Yani Peygamber ocağının 
yeşilini Anadolu’ya getiren O’dur. 
Efendimiz manasına gelen Mevla-
na ismi ona olan hürmettendir. O 

dönemde şafi olan Anadolu’nun 
Hanefi olmasında babasının ve 
kendisinin katkıları vardır. Hz. 
Mevlana’nın hayatı boyunca Al-
lah’a tam teslimiyetini, her halinde 
noksansız itimat ve bağlılığını, in-
sanlığın maddecilik, nifak ve küfür-
den kurtulması için büyük gayret 
içinde olduğunu görüyoruz. Mev-
lana’nın büyüklüğü sadece kendi 
çağında değil, ölümünden sonra da 
vardır. Osmanlı’nın kurulmasında 
Mevlana düşüncesinin büyük öne-
mi vardır. Müslüman olmayanlara 
bakıyor, onların mutsuz ve umut-
suz, dipsiz bir kuyuda olduklarını 

görüyor. Mevlana ‘gel’ diyor. ‘Ol-
duğun gibi kal’ demiyor. Yani bir 
değişim teklifi var. Mevlana’nın 
bir ayağı şeriatın, Allah’ın yolunda 
sabit, diğer ayağı 72 milleti gezen 
bir pergel gibi insanı edep içinde 
süslemekte. Mevlana milletimizin 
var oluşunda önemli bir maya, Vi-
yana’ya kadar gidişimizde önemli 
bir isim. Ve bugün hala yol göste-
riyor” dedi.

Konferans sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu’na gü-
nün anısına tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

UİHM, KTO Karatay’da panele katıldı
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
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CHP Konya İl binasında CHP Meram Belediye Başkan Adaylığını açıklayan Mehmet Gayretli, Meram’da üç 
önemli adımımız olacak diyerek, üreteceğiz, pazarlayacağız ve halkla birlikte Meramı yöneteceğini söyledi

‘Meram’ı Meramlıyla
birlikte yöneteceğiz’

CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet 
Yiğit, yönetim kurulu üyeleri, il yö-
netim kurulu üyeleri, ilçe başkanları, 
kadın ve gençlik kollarının yanı sıra 
partiler katıldı. Basın toplantısının 
açılışında konuşan CHP Meram İlçe 
Başkanı Ahmet Yiğit, “Meram’da 
yaşayan, liyakat sahibi, güvenilir ve 
dürüst olan Mehmet Gayretli’yi Me-
ram Belediye Başkan Adayı olarak 
açıklıyoruz. Meramı ekonomik açı-
dan kendine yetecek bir yapıya ka-
vuşturacağına inancımız sonsuzdur. 
Meram halkından kendisine destek 
bekliyoruz” dedi.

CHP Meram Belediye Başkan 
Adayı Mehmet Gayretli projelerini 
anlatarak, “Ben Mehmet Gayretli,  
32 yaşında genç bir kardeşiniz, bir 
evladınızım. 32 yıl önce Meram ilçe-
mizin Selver mahallesinde dünyaya 
geldim ve yaklaşık 25 yıldır da Ka-
rahüyük mahallesinde yaşıyorum. 
Son üç dönemde Meram’lı 3 beledi-
ye başkanı ile tanıştı. Değişim iyidir, 
değişim gereklidir. Ancak Meram’lı-
nın aklıyla alay edilmesine de izin 
vermeyeceğiz.  Şunu gönül rahat-
lığıyla söyleyebilirim ki; 2019’dan 
sonra Meram’ın belediye başkanı en 
az 2 dönem değişmeyecek. Çünkü 
yapacak çok işimiz, yürüyecek yolu-
muz, anlatacak başarı hikayelerimiz 
olacak. Bunu komşularımızla bir-
likte başaracağız. Bugün adaylığım 
noktasında desteğini esirgemeyen 
komşularımız 1 Nisan’dan itibaren 
de bizi yalnız bırakmayacaktır, buna 
eminim.  Meselenin galibiyet değil, 
hizmet olduğunu çok iyi biliyoruz.  
İlk iş şu; o makam odasının kapısını, 
söküp atacağız.  Şahsım, ben Beledi-
ye Başkanı olarak ulaşılabilir bir baş-
kan, belediyemiz ise ulaşılabilir bir 
kurum olacak. Meram’lılar derdine 
dermanı başka yerde değil, beledi-
yemizde arayacak.  İkinci iş; hani var 

ya satışa çıkar çıkmaz halkın parası 
ile belediye başkanının şahsına tah-
sis edilen lüks otomobiller, hepsini 
satacağız, hepsini! Ben 32 yıllık öm-
rümün neredeyse 18 yılını çalışarak 
geçirdim. Emeğimle alın terimle 
arabamı aldım. O araba bana yeter! 
Üçüncü iş; oturacağız, şu bütçelere 
teker teker bir bakacağız. Vatandaş-
larımızın paraları nelere harcanmış, 
neler kazandırılmış bir inceleyece-
ğiz. Hangi konserlere kaçar milyon 
lira harcanmış bir bakacağız. Bu 
raporu hazırlayıp halkımızla payla-
şacağız. Herkes neyin ne olduğunu 
bilecek. Çünkü saydam belediye-
cilik, sosyal belediyecilik bunu ge-
rektirir” diye konuştu. Meram’da 
Projelerimiz, Planlarımız, Program-
larımız var. Mehmet Gayretli Mera-
mın cazibe merkezi haline gelmesi 
için projelerimiz var diyerek, şunları 
dile getirdi:  “Meram’ın cazibe mer-
kezi haline gelmesi gerek. Yeşiliyle, 
havasıyla Meram, insanları kendine 
sürükleyebiliyor, doğru ama yetmez. 
Dünya çapında kültürel etkinliklerin 
Meram’da gerçekleşmesi için Me-
ram Kültür ve Kongre merkezi ile 

büyük bir yatırıma imza atacağız. 
Biz gençlerimize, bedava çay, beda-
va kek vaat etmiyoruz.  Biz gençle-
rimize, meslek öğretmeyi, eğitimini 
tamamlayanlara mesleğini icra et-
meyi, biz gençlerimize Genç İstih-
dam Kooperatifi’ni vaat ediyoruz. 
Kadınlarımız… Ev hanımı kadınla-
rımız, analarımız… Onlar evlerinde 
el işleri, gıda ürünleri üretecekler 
belediye onlardan alacak, pazarla-
yacak ve satacak. Biz kadınlarımıza, 
Kadın İstihdam Kooperatifi’ni vade-
diyoruz.  Çalışan annelerin en bü-
yük sorununu ortadan kaldıracağız. 
Meram’da Gündüz Bakım Evlerini 
yapacağız. Annelerimiz çocuklarını 
iş saatinde belediyeye emanet ede-
cek. Onlar rahat edecek, çocuklar 
mutlu olacak. Artık eskiyen eşyalar, 
kıyafetler çöp olmayacak, insanlar 
kime versek diye düşünmeyecek. 
Meram’ın bir eşya, kıyafet kumba-
rası olacak ve bu kumbara ihtiyaç 
sahiplerine derman olacak. Kentsel 
dönüşümün yaralı kenti Meram’dır. 
Şükran mahallesindeki, Aksine Ma-
hallesindeki kentsel dönüşüm proje-
si mahalle halkını çok yaraladı. Biz 1 

Nisan itibariyle bu projelerde halkın 
menfaatini gözeterek bir çalışma 
yapılmasını, Sorunsuz Kentsel Dö-
nüşümü vaat ediyoruz. Meram halkı 
istihdam için Karatay ve Selçuklu’ya 
mahkum bırakıldı. Organize sana-
yi bölgeleri, Özel Sanayi Bölgeler, 
AVM’ler için insanlar Meram’ın bir 
ucundan buralara gitmek zorunda 
kalıyor. Bakın; Meram tarıma ve 
hayvancılığa açık bir bölge. Neden 
komşularımızla birlikte bu alanda 
bir çalışma yapmayalım? Biz Me-
ram’ı Organize Tarım ve Hayvan-
cılık Bölgesi yapmayı vadediyoruz.  
Bu bölgenin uzağındaki mahalle-
lerimizi de bir kenara atmayacağız. 
Onları da unutmadık. Onlarla da 
Köy-Kent Kalkınma Projemizi ha-
yata geçirerek köyden kente üreti-
mi arttıracağız. Meram’ın çocukları, 
Meram’ın gençleri gurbet ele eğitim 
için gittiğinde belediye olarak eğitim 
harcamalarına katkıda bulunacağız. 
Meram’ın gençleri Meram’ın deste-
ğiyle okuyacak, Velim Meram Proje-
mizi hayata geçireceğiz” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Geleceğin sanayi
şehri Aksaray olacak

Yatırımcılar ve iş adamları 
ile Aksaray sanayisinin geleceği-
ne yönelik stratejik toplantı ger-
çekleştiren ATSO, kamu kurum 
ve kuruluşlarının müdürleri ve 
sivil toplum kuruluşlarının baş-
kanlarının görüşlerini ve fikirle-
rini aldı. 

Toplantıların, ATSO’nun ve 
iş dünyasının geleceğine yöne-
lik çok verimli geçtiğini belirten 
ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş, 
“İlimizin sanayideki öncü kuru-
luşu olan ATSO 2019-2023 yılı 
stratejik planı kapsamında mev-
cut yatırımcı ve iş adamlarımız, 
kamu kurum ve kuruluşlarının 
müdürleri ve sivil toplum ku-
ruluşlarımızın başkanları ile bir 
araya geldik. 

Ortak aklın gücüyle hareket 
ederek görüş ve fikir alışveri-
şinde bulunarak ortaya çıkan 
sonuçlar uzmanlarımız tarafın-
dan rapor edildi. Bu kapsamda 
meslek komitelerimizden ve 
şehrimizin idareci ve sivil top-
lum kuruluşları tarafından ile-
tilen öneriler 4 yıllık stratejik 
planımız içerisinde yer alacak ve 

Aksaray’ın sanayine güç verecek 
hedefler ve projeler ortaya çıka-
caktır. 

Göreve geldiğimiz günden 
bu yana kendimize belirlediği-
miz ortak aklın gücüyle gelece-
ğin sanayi kentini Aksaray’ı inşa 
edeceğiz vizyonu doğrultusunda 
çalışmalarımıza aralıksız olarak 
devam ediyoruz. Birçok proje-
miz hayat bulurken birçok pro-
jemiz içinse fizibilite çalışmala-
rına başlanmıştır. Bu anlamda 
4 Nisan’dan 2018’den bu yana 
bize inanan, güvenen ve her 
alanda desteklerini esirgemeyen 
başta 5 bin üyemiz olmak üzere 
iş adamlarımıza, yatırımcıları-
mıza, kamu kurum ve kuruluş-
larımızın idari amirlerine ve sivil 
toplum kuruluşlarımızın çok de-
ğerli başkanlarına ATSO yöne-
tim kurulumuz ve iş dünyamıza 
adına teşekkür ediyorum. Kısa 
bir zaman zarfında ortaya çıkan 
sonuçlar neticesinde stratejik 
planımız hazırlanacak ve sana-
yimizin geleceğine büyük katkı 
sağlayacaktır” dedi.
n İHA

Şahbaz ve Haykır 
ailelerinin mutlu günü

Konya’nın tanınmış ailelerinden 
Kamile Şahbaz ve Abdullah Şahbaz 
ailelerinin oğulları Hasan ile Gülsüm 
Haykır ve Nevzat Haykır’ın kızları 
Ayşegül İkonia Garden Düğün salo-
nunda yapılan düğünle dünya evine 
girdiler.

Ayşegül ve Hasan Çiftinin nika-
hını Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı kıyarken, nikah 
şahitliklerini de AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, AK Parti Me-
ram Belediye Başkan Adayı Mustafa 
Kavuş ve AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca yaptı.

Evlilik cüzdanı gelin hanıma ve-
ren AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı, “Gençlerimizin mutluluğu 
daim olsun.  Aileleri tebrik ediyo-
rum. Evlenen çiftimizin hayırlı evlat-

lar yetiştirmelerini Cenab-ı Allahtan 
niyaz ederiz” dedi. Şahbaz ve Haykır 
aileleri düğüne katılan aile yakınları-

na, dostlarına ve davetliler gelenek-
sel Konya etli pilavı ikram ettiler.
n HABER MERKEZİ
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Medeniyet;  şehirleşme, uygar-
lık, ortak paydalar, kültürleşme, farklı 
olanın bir arada yaşayabilmesi gibi 
kavramlara dayanması nedeniyle; şe-
hirden, mahallelere doğru bir olgunlaş-
ma hareketi ise de ben olaya tersinden 
bakmak istedim.

Günümüzde hızlı şehirleşme ile 
beraber yeni mahalleler kuruluyor. Hat-
ta kentsel dönüşüm nedeni ile şehirler, 
mahalle mahalle yeniden inşa ediliyor.

Artık teknoloji çok ilerledi. Eskinin 
elli yılda kendiliğinden oluşan mahal-
leleri, yeni alanların imara açılması ya 
da kentsel dönüşüm ile çok kısa bir 
zamanda çok farklı görünümlere bü-
rünüyor.

Bu bizler için bir şans.
Şimdiye kadar rant veya oy kaygısı 

ile oluşan çarpık kentleşmeler içinde 
insan kayboldu.

Vahşi kapitalizmin de teşviki ile 
kent kavramı içerisinde insanlığımızı 
ikinci plana ittik.

Koyu bir binalaşma, yeşilden yok-

sunluk, insan hareketlerini kısıtlayıcı 
alanlar, insanının doğal davranışı ha-
reketi engelleyen, hareketsizliği özen-
diren teknolojik gelişmeler insanlığı 
kullanılmaz hale getirdi adeta.

Sosyal ilişkiler zayıfladı, kültürel 
ilişkiler dar bir topluluğun davranışı 
haline geldi, insan ilişkileri önce televiz-
yon, sonra sosyal medya ile teknolojik 
aletlere hapis oldu.

Köyler; ihtiyaçları görmezden geli-
nip, üretilmeyen çözümlerle insanların 
ihtiyaçlarını kentte karşılamaktan başka 
çare bırakmadığından,  boşaldı, gelişe-
medi. 

Köyden kente göç örtülü bir şekil-
de özendirildi. Kentlerin çarpık geliş-
mesinde daha doğrusu gelişememe-
sinde önemli bir pay sahibi oldu.

Şimdi çok farklı bir zamandayız. 
Artık mahalleler de köyler de medeni 
bir şekilde yaşamayı talep ediyor.

İletişim araçlarının çok kuvvetli 
olduğu, iletişim kanallarının geniş bir 
yelpazede yer aldığı günümüzde daha 

kaliteli bir yaşamı ülke-
mizin bütün satıhlarında-
ki vatandaşlar istiyor.

Bu gerçekleştirilebi-
lirse katma değeri yük-
sek bir ekonomi ve ge-
lişmiş sosyal bir toplum 
oluşturulabilir.

Bunun için yasaların 
çıkarılıp insanların ortak 
bir payda olarak uyması 
isteniyorsa ve medeniye-
tin toplumun bütün unsurlarınca kabul 
edilmesi ve yaşanması isteniyorsa o 
zaman her ortak değer en uç nokta-
nın anlayabileceği ve uygulayabileceği 
şeklide düzenlenmeli.

İlgili olduğu ekonomik şartlar, 
sosyal ve kültürel yapı dikkate alınarak 
eğitim düzenlenmeli.

Kültürel etkinlikler mahallelerin 
davranışı haline gelmeli.

Mahalle ve köylerimi-
zin yeniden yapılanması 
ve imarı için gerekli ka-
nuni düzenlemeler yapıl-
malı. Vatandaşlarımıza bu 
düzenlemelere etkin bir 
şekilde katılabilmesi için 
ekonomik imkânlar sağ-
lanmalı.

Uygulamanın sağlıklı 
gelişebilmesi için devletin 
ilgili birimlerinin danış-

manlığı insanlarımızın yanı başında 
olmalı.

İlgili mahalle ve köyler yapılarına 
göre devletin organizasyonlarında yer 
almalı. İşlerin daha kolay yürütülebil-
mesi için koordinasyon merkezleri ku-
rulmalı ya da yakın mahalleler önemli 
stratejileri karşılıyorsa ilçe yapılmalı.

İlçe ve büyükşehirlerde mahalleler 
her iki devlet kurumunun yetki çatış-

masından kurtarılmalı.
Mahalleler yapısına göre, ekono-

mi, çevre, temizlik, spor, iletişim, kül-
türel faaliyetler, inanç gereksinimleri 
gibi alanlarda asgari yapıları barındır-
malı.

İmarın yapısı insanlığın dolayısıyla 
medeniyetin gelişmesine kaynaklık ya-
pacak ilhamları barındırmalı.

Bölgenin tarihi, doğal, kültürel, en-
demik bitkiler, turizm, ziraat ve birçok 
değişik alanda yapısı korunmalı, geliş-
tirilmeye açık hale getirilmeli.

Elbette araç, yürüme yolları bisiklet 
yolları olmalı.

Çocuklara, gençlere, yaşlılara park-
lar olmalı.

Toplumun çoğunluğunu toplu 
taşıma ile ulaşımını sağlayabileceği alt 
yapı olmalı. Toplu taşıma araçları daha 
konforlu olmalı.

Kütüphaneler zenginleştirilmeli,
Millet bahçeleri, teknoloji ve bilim 

merkezleri olmalı.
Ama önce insan ve insanlığın var 

olabileceği şekilde olmalı.
İnsanın ulaşabileceği, algılayabile-

ceği şekilde olmalı.
En ücra mahallede vatandaşın 

devleti sağlıklı bir şekilde anlaması 
bekleniyorsa, onların algısının yete-
rince olgunlaşması için de yukarıdaki 
saydıklarım lazım.

Yerel seçimlerin yaklaştığı şu 
günlerde, aklımız ve vicdanımızı biz 
vatandaşlar da daha bilinçli bir şekilde 
kullanmalıyız.

Her şey devletten ve başkasından 
beklenmez.

Bizler de düşünerek, istişareler 
ederek, sorarak ihtiyaçlarımıza uygun 
hizmetlerin köylerimize ve mahalle-
lerimize gelmesini istiyorsak,  devleti 
harekete geçirecek vekillerimiz ile tem-
silcilerimizi tercih etmeliyiz.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı 
bile daha gelişmiş bir ülke, daha uygar 
bir millet olabilmemiz için medeniyetin 
gereklerini mahalle ve köylerimizden 
başlatmalıyız.

MEDENİYET MAHALLERDEN VE KÖYLERDEN BAŞLAR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Aksaray  Malaklısı  adıyla  ta-
nın, bacak ve ayak kalınlığı, büyük 
kafatası, sarkık dudağı, boyu, kilosu 
ve  heybetiyle  dikkat  çeken  çoban 
köpeği yoğun ilgi görüyor. Aksaray 
Malaklısı Irkları Geliştirme Derneği 
Başkanı (AKMİD) Muammer Tıpır-
damaz, köpeklerin 10 ila 30 bin lira 
arasında satıldığını belirterek, “Tür-
kiye genelinden derneğimizle irtibat 
kurularak  köpeklerden  isteniyor 
ama üreticiler, yoğun talebi karşıla-
makta zorlanıyor” dedi.
Aksaray Malaklısı olarak adlan-

dırılan çoban köpeği, bacak ve ayak 
kalınlığı, büyük kafası, sarkık duda-
ğıyla biliniyor. Aksaray bölgesinde, 
yöresel  olarak  sarkık  olan  dudağa 
‘malaklı’  dendiği  için  bu  köpekler 
‘Aksaray Malaklısı’  olarak  adlandı-
rılıyor. Boyları 80 ila 120 kilo ağırlı-
ğında olan köpeklerin yerden omuz 
yüksekliği  90  santimetreye  kadar 
ulaşıyor.  İki ayağının üstünde dur-
duğunda ise 1 metre 70 santimet-

reye  kadar  yüksekliğe  ulaşabiliyor. 
İriliği  ve  sadakati  nedeniyle  koyun 
sürülerinin  korunmasında  tercih 
edilen Aksaray Malaklısı, Evliya Çe-
lebi’nin seyahatnamesinde ‘Anado-
lu’da  bir  ‘Aslan’  gördüm’  şeklinde 
geçiyor. Bu nedenle bazı yörelerde 
‘Anadolu Aslanı’ olarak da adlandı-
rılabiliyor.
YILDA 300 İLA 400 ADET YETİŞİYOR
AKMİD Başkanı Muammer Tı-

pırdamaz, bir Malaklı köpeğinin yıl-
da  bir  kez  6  ile  9  arasında  yavru 
dünyaya getirdiğini, bölgede 30 üre-
ticinin bulunduğunu ve yılda 300 ile 
400 arasında malaklı yetiştirildiğini 
belirtti. Sadakati ve iri yapısı nede-
niyle  yoğun  talep  olduğunu  ifade 
eden Tıpırdamaz, ‘’Özelikle Türkiye 
genelinde aşırı ilgi var. Hemen her 
gün Türkiye genelinden derneğimiz-
le irtibat kurularak malaklı isteniyor. 
Biz de üreticilerimize yönlendirerek 
taleplerin karşılanmasını sağlıyoruz. 
Ama  gelen  yoğun  talepten  dolayı 

üreticiler  bu  talepleri  karşılamakta 
zorlanıyorlar” dedi.

‘İYİ BİR BEKÇİ KÖPEĞİ’
Aksaray Malaklısı’nın  fiziki ola-

rak dünyada önde gelen çoban kö-
peklerinden  olduğunu  ifade  eden 
Tıpırdamaz, şunları söyledi: ‘’Malak-
lı, fiziki olarak dünyadaki çoban kö-
pekleri içinde en büyüğüdür. Kiloları 
normalde  85-90  kilo  arasındadır; 
ama daha ağır olanlar da var. Omuz 
başı 85 ile 90 santimetre arasında-
dır. Aksaray Malaklısı’nın özellikle-
rinden  ağırlıklıları  kafada  toplanır. 
Tüyleri  ekseriyetle  kısadır.  Çoban-
lara, koyun sürüsünü, kurtlara kar-
şı  korumakta  yardımcı  olan  iyi  bir 
bekçilik görevi vardır. Malikane ve 
fabrikalarda  koruma  bekçiliğini  de 
en güzel şekilde yapmaktadır.’’
Malaklı  köpeklerinin katıldıkları 

tanıtım fuarlarının da gözdesi oldu-
ğunu  belirten  Tıpırdamaz,  ‘’İstan-
bul’da geçen yıl  düzenlenen Emitt 
Fuarı ile Ankara Fuarında yoğun ilgi 

gördü. Fuar katılımcılarının birçoğu-
na Malaklı gönderdik. Birçoğuna da 
yine yoğun talepten dolayı göndere-
medik. İstek günbegün artıyor. Ma-
laklılara Avrupa’dan tutun da, Uzak 
Doğu ülkelerinden Çin’e  varıncaya 
kadar  talep  var.  Brezilya,  Arjan-
tin gibi ülkelerden yoğun bir  talep 
gelmeye başladı’’ diye konuştu.
Malaklı yetiştiricisi Fatih Dağtaş 

ise,  ‘’Eskiden  hobi  olarak  besliyor-
dum.  Şimdi  ise  bu  işi  profesyonel 
olarak yapıyorum. Şu anda 12 tane 
damızlık malaklım var. Bunların ay-
lık masrafı, bir evin giderinden faz-
la  .Ben bu  işi  sevgiyle yapıyorum’’ 
dedi.
Malaklı  köpeğini  sevdikçe  gü-

nün stres ve yorgunluğunu attığını 
hissettiğini ifade eden Dağtaş, ‘’Be-
nim  çocuğum  nasılsa,  bunlar  da 
benim için aynı. Zaten bir kişi besle-
diği zaman Aksaray Malaklısı’ndan 
vazgeçilmeyeceğini  anlar’’  şeklinde 
konuştu. n AA

Konya haftaya 
sıcak başlayacak
Meteoroloji  Konya  Bölge Mü-

dürlüğü’nün  tahminlerine  göre 
Konya,  haftaya  sıcak  başlayacak. 
Yapılan son tahminlere göre hafta-
nın ilk iki günü Konya ve çevresin-
de yağış beklenmiyor. Hava sıcak-
lıklarının  mevsim  normallerinin 
biraz üzerinde seyretmesi tahmin 
edilirken,  özellikle  yüksek  kesim-
lerde  gündüz  ile  gece  arasındaki 
sıcaklık farkının daha yüksek ola-
cağı  yönündeki  tahminler  dikkat 
çekiyor. 
Konya ve çevresi için önümüz-

deki 5 günün hava tahmin rapor-
larına bakıldığında, Konya’nın haf-
taya  sıcak  bir  başlangıç  yapacağı 

gözlemleniyor.  Hava  sıcaklığının 
şehir merkezinde bugün en yük-
sek 12; en düşük -2 derece olması 
beklenirken, yarın ise havanın bi-
raz daha ısınarak sıcaklık derecesi-
nin 14’e kadar çıkması bekleniyor. 
Konya  ve  çevresinde  Çarşamba 
günü ise hava sıcaklığında önem-
li bir değişikliğin olmaması ancak 
yer yer sağanak ve gök gürültülü 
sağanak yağmurun düşmesi bek-
leniyor.  Meteoroloji  Konya  Bölge 
Müdürlüğü’nün  resmi  internet 
sitesinden  edinilen  bilgiye  göre 
Perşembe gününe kadar Konya’da 
yağış beklenmiyor. 
n ONUR KALKAN

Günde 4 saatimiz 
sosyal medyada geçiyor

Türkiye’de  her  10  kişiden 
8’inin  bir  sosyal  medya  hesabı 
bulunurken,  bu  kişiler  günde  or-
talama 4 saatini burada geçiriyor. 
Araştırma kuruluşu GfK ve Cere-
yan Medya iş birliği ile Türkiye’de 
15 ilde 15 yaş ve üzeri 2 bin 473 
kişiyle  görüşülerek  sosyal  medya 
kullanımı  ve  sosyal  medya  feno-
menlerinin  etkisine  ilişkin  değer-
lendirme yapıldı.
Buna  göre,  her  10  kişiden 

8’inin  bir  sosyal  medya  hesabı 
bulunuyor.  Sosyal  medya  hesabı 
olanlar  günde  ortalama  4  saatini 
burada geçiriyor. 15-24 yaş grubu 
ise günde ortalama 5 saat sosyal 
medya kullanıyor. Araştırmaya ka-
tılanların yüzde 91’inin Facebook, 
yüzde 72’sinin Instagram ve yüzde 

44’ünün ise YouTube üyeliği bulu-
nuyor. Sosyal medya hesabı olan-
ların yüzde 88’i bu alanı  fotoğraf 
paylaşmak, yüzde 79’u takip ettiği 
kişilerin  paylaşımlarına  bakmak, 
yüzde 69’u video paylaşmak, yüz-
de 66’sı bilgi almak, yüzde 45’i ise 
video, dizi, film izlemek için kulla-
nıyor.

FENOMENLERİN KIYAFET 
TAVSİYELERİ SEVİLİYOR
Her 4 kişiden 1’i, fenomenlerin 

hesaplarını  takip  ettiğini  belirtir-
ken, bu kişilerin yüzde 28’i de fe-
nomenlerin tanıttığı ürün veya hiz-
metleri satın alıyor. Her 3 kişiden 
1’i de fenomenlerin kıyafet (tekstil) 
önerilerinin, satın alma davranışla-
rına etki ettiğini ifade ediyor.
n AA

Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyonu aşkın 
öğretmen için bugün başlıyor. Konya’da da karne sevinci yaşayan 450 bin öğrenci yeniden okul yollarına düşecek

Şimdi okul zamanı

Türkiye genelinde okul öncesinde 
1 milyon 542 bin 491,  ilköğretimde 
10 milyon 840 bin 709 ve ortaöğre-
timde 5 milyon 391 bin 580 olmak 
üzere toplam 17 milyon 774 bin 780 
öğrenci ve 1 milyon 121 bin 225 öğ-
retmenin 18 Ocak’ta başlayan yarıyıl 
tatili yarın sona erecek. Eğitimin ikin-
ci  yarıyıl  dönemi  14 Haziran  Cuma 
günü  sona  erecek.  2019-2020  eği-
tim öğretim yılı ise 16 Eylül Pazartesi 
günü başlayacak. İkinci dönem, ortao-
kul öğrencileri ve lise son sınıf öğren-

cileri için sınav heyecanıyla geçecek.
KONYA’DA 450 BİN 

ÖĞRENCİ OKULA GİDECEK
Yaklaşık 2 hafta önce karnelerini 

alarak iki hafta süren yarıyıl tatiline 
giren  Konya’daki  öğrenciler  bugün 
itibariyle yeniden okul yollarına dü-
şecek.  Okul  öncesi,  ilköğretim  ve 
ortaöğretimde  toplamda  450  binin 
üzerinde  öğrenci  ve  öğretmenler 
yarıyıl tatiline girmişti. Yarıyıl tatilini 
hem  zihinlerini  dinlendirerek,  hem 
de kitap okuyup sosyal aktivitelerle 

verimli bir şekilde değerlendiren öğ-
renciler için ders zili yeniden çalma-
ya  başlayacak.  Öğrenciler,  Haziran 
ayının ortalarına kadar sürecek olan 
yoğun bir eğitim maratonuna başla-
mış olacak. 

LGS KAPSAMINDAKİ 
MERKEZİ SINAV 1 HAZİRAN’DA
Milli Eğitim Bakanlığınca Liselere 

Geçiş  Sistemi  (LGS)  kapsamındaki 
merkezi sınav 1 Haziran’da gerçek-
leştirilecek. 8. sınıf öğretim program-
ları esas alınarak yapılacak sınav, iki 

bölüm halinde ve aynı gün uygula-
nacak.  Sınavda  çoktan  seçmeli  90 
soru  sorulacak.  ÖSYM’nin  internet 
sitesinden  duyurulan  takvime  göre 
de  2019  Yükseköğretim  Kurumları 
Sınavı’nın  (YKS)  1.  oturumu  (TYT) 
15 Haziran’da, 2. oturumu (AYT) ile 
yabancı dil  oturumu 16 Haziran’da 
yapılacak.  YKS  başvuruları  12  Şu-
bat-6 Mart’ta alınacak. YKS için geç 
başvuru  tarihi  ise  19  Mart  olarak 
belirlendi. Sınav sonuçları 18 Tem-
muz’da açıklanacak. n AA

‘Aksaray Malaklısı’ yoğun talep görüyor
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Hulusi Çökgel bağımsız adaylığını açıkladı
Bir önceki dönem (2009-2014) 

Kadınhanı Belediye Başkanlığı ya-
pan Hulusi Çökgel, 31 Mart 2019 
tarihinde yapılacak olan yerel se-
çimlerde Bağımsız Kadınhanı Be-
lediye Başkan adaylığını Kadınhanı 
İlçesinde düzenlenen bir törenle 
açıkladı. Aynı zamanda seçim bü-
rosunun açılışını da gerçekleştiren 
Çökgel, “Kadınhanı için hizmet 
aşkı, siyasetin önünü geçmelidir 
diyerek” seçim çalışmalarına start 
verdi.

Kadınhanı İlçesinde adaylığı-
nı açıklayan ve seçmenlerle irtibat 
geçmesi için seçim bürosunu da 
düzenlenen bir törenle açan Kadın-
hanı Belediye Başkan Adayı Hulusu 
Çökgel, “Kaldığımız yerden itiba-
ren Kadınhanı’mıza hizmet edebil-
me adına bugün bağımsız olarak 
Kadınhanı Belediye Başkan adaylı-

ğımızı açıkladık. Yarım kalmış hiz-
met ve projelerimizi yeniden haya-
ta geçireceğiz. Kadınhanı ilçemizin 
ufkunu açacak olan sıcak su proje-
mizi, kentsel dönem projemizi ve 
5 yıldır çalıştırılamayan hizmetleri 
yeniden Kadınhanlı hemşehrileri-
miz için hayata geçireceğiz. Ayrıca 

yeni projelerimizle Kadınhanı’nda 
işsizliğe çözümler üreteceğiz. Gö-
rev bize layık görüldüğü takdirde, 
Kadınhanı İlçesi Konya ilçeleri ara-
sında en iyi hizmeti alacaktır. Şunu 
net söylemek istiyorum. Kadınhanı 
için hizmet aşkı, siyasetin önüne 
mutlaka geçmelidir. Sahsım ve ya-

nındaki güçlü ekibimin tek hedefi 
vardır. Kadınhanı’na en iyi hizmeti 
verebilmektir. Kadınhanı için tüm 
hemşehrilerimden destek istiyor ve 
talep ediyorum. Belediye başkanlı-
ğı yaptığımız dönemde yaptığımız 
projeler ve hizmetler geleceğimizin 
teminatı ve göstergesidir. Şunun 

da sözünü de verebilirim. Tekrar 
göreve geldiğimiz takdirde Kadın-
hanılı tüm hemşerilerimizi siyaset 
gözetmeden kucaklayacağım. Ve 
Kadınhanı için hizmetler üretmeye 
devam edeceğim” ifadelerini kul-
landı. Çökgel, ‘Sevdamız Hizmet, 
Davamız Kadınhanı, Nerede kal-

mıştık’ sloganıyla tüm Kadınhanı 
halkına ulaşacaklarını belirterek, 
“Projelerimizi ve hizmetlerimizi 
anlatacağız. Kazanan Kadınhanı 
olacaktır. Tüm siyasi partilerin Ka-
dınhanı Belediye Başkan adaylarına 
seçimlerde şimdiden başarı dilekle-
rimizi sunarken, bizler seçim çalış-
malarımızda sadece Kadınhanı için 
neler yapabiliriz ve hizmetlerimi ile 
projelerimizi anlatacağız. Tek he-
defimiz Kadınhanı İlçemize ve Ka-
dınhanılı hemşehrilerimize hizmet 
üretebilmek olacaktır. Bunun her 
kesim tarafından bilinmesini istiyo-
ruz” dedi. Protokol konuşmalarının 
ardından yapılan dualarla Kadın-
hanı Belediyesi Bağımsız Başkan 
Adayı Hulusi Çökgel’in seçim bü-
rosu hizmete açıldı. Günün anısına 
çektirilen toplu fotoğraf ile program 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta içerisinde Ge-
nel Başkan Gültekin Uysal’ın katılı-
mıyla aday tanıtımını gerçekleştiren 
Demokrat Parti’de, büyükşehir ile 
beraber Meram ve Selçuklu adayları 
bir araya geldi.

Demokrat Parti’nin Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkan Adayı Ali 
Seçmen Çevik, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Adayı Mukaddes Edirneligil 
ve Meram Belediyesi Başkan Adayı 
Ali Kaya parti il binasında bir ara-
ya geldi. 31 Mart’ta yapılacak olan 
mahalli idareler seçimleri için seçim 
hazırlıklarına başladıklarına ifade 
eden adaylar, basın açıklamasının 
ardından partililerle buluşarak isti-
şarelerde bulundular. Düzenledik-
leri basın açıklamasında konuşan 
Konya Büyükşehir Belediyesi Baş-
kan Adayı Ali Seçmen Çevik, “Kon-
yamız eğer takdir eder, oylarını bize 
verirse, seçilirsek Konya’yı en güzel 
şekilde 3 büyük şehre istinaden 4. 

Büyük şehir haline getireceğiz. Bu 
şehirlerin mesafesine getireceğiz” 
diye konuştu. Son olarak Adalet 
Partisi İl Başkanlığı görevini yürüten 
ve istifa ederek Demokrat Parti’den 
Meram Belediye Başkan adayı olan 
Ali Kaya ise, “ülkemizin dağında, 
taşında, köprüsünde her yer yerinde 
bu demokrat misyonun yeri bulun-
maktadır. Tarihimizde dev eserler-
le ülkemize hizmetler verilmiştir. 
Amacımız, 40 yıldır söz verilen yapı-
lamayan hizmetleri yapmak ve Me-
ram’ı köy olmaktan kurtarmaktır” 
Açıklamalarında bulundu.

Kaya, yaptığı açıklamada ilk 5 
hedefi olan “ belediye bünyesinde 2 
hastane, Meram’a organize sanayi 
sitesi, Meram’a üniversite, 12 kata 
kadar imar ve evsizlere ev” pro-
jelerini yerini getireceklerini diğer 
projelerini de önümüzdeki günlerde 
açıklayacaklarını söyledi.
n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı, Ereğli’de 
seçim çalışmasına başladı

Cumhur İttifakı, Ereğli’de 31 
Mart Yerel Yönetimler Seçimlerine 
coşkuyla start verdi. Cumhur İtti-
fakı’nın AK Parti’den Belediye Baş-
kan Adayı olan Adem Erdal, “Önce 
millet, önce memleket diyerek 
çıktığımız bu kutlu yolda tevazu, 
samimiyet ve gayret ile hemşeh-
rilerimize hizmet edeceğiz. Mezu-
nu olduğum üniversitenin eğitimi, 
yıllarca şehir plancısı ve belediyede 
edindiğim tecrübeyle, gönül bele-
diyeciliğini ön planda tutarak Ereğ-
li’mizi her alanda zirveye taşıyaca-
ğız.” dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın katılımıyla Ankara’da 
yapılan AK Parti’nin aday tanıtım 
toplantısı ve açıklanan seçim ma-
nifestosunun ardından Ereğli’de 
Cumhur İttifakı da düzenlenen 
programla seçim startını verdi. 
Cumhur İttifakı’nın AK Parti’den 
Belediye Başkan Adayı olan Adem 
Erdal’ın dünyaya geldiği Ereğli Ye-
niköy Mahallesi’nde düzenlenen 
programda yüksek coşku hakim 
oldu. AK Parti Ereğli İlçe Başkanı 
Zübeyir Dursun, MHP Ereğli İlçe 
Başkanı Musa Yılmaz, yönetim ku-
rulu üyeleri, partililer ve çok sayı-
da vatandaşın katıldığı programda 
‘Gönüllerin Başkanı Adem Erdal’ 
sloganları atıldı. 

TECRÜBEMLE 
HEMŞEHRİLERİMİN EMRİNDEYİM 

Programda konuşan Belediye 
Başkan Adayı Adem Erdal, yoğun 
ilgiden dolayı herkese teşekkür 
ederek sözlerine başladı. Yıldız 
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fa-
kültesi Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü mezunu olduğunu hatır-
latan Adem Erdal, 8 yıl İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Çevre 
Bakanlığı Kayseri İl Müdürlü-
ğü’nde görev yaptığını ifade etti. 
14 yıldır da Ereğli Belediyesi’nde 
Ereğli’ye ve hemşehrilerine hiz-
met verdiğini kaydeden Belediye 
Başkanı Adayı Erdal, “Bizim der-
dimiz ötekileştirmek, ayrıştırmak 
değil. Birleştirmek, bütünleştir-
mektir. Gönüllere girmektir. Bu bi-

linçle hareket edeceğiz. Çalmadık 
kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. 
Gecemizi gündüzümüze katarak 
Ereğli’miz ve hemşehrilerimiz için 
çalışacağız. Mezunu olduğum üni-
versitenin eğitimi, yıllarca şehir 
plancısı ve belediyede edindiğim 
tecrübe ile Ereğli’mizi her alanda 
zirveye taşıyacağız. Bir ve beraber 
olarak Ereğli’mizi marka şehir hali-
ne getireceğiz.” dedi. 

‘GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİNİ 
HAYATA GEÇİRECEĞİZ’

Gerçekleştirilemeyecek, ütopik 
vaatlerle vatandaşları kandırmaya-
caklarına dikkat çeken Erdal, Ereğ-
lili olduğu ve uzun yıllar Ereğli’de 
görev yaptığı için tüm mahalleleri 
cadde cadde, sokak sokak çok iyi 
bildiğinin altını çizdi. Memleket 
işinin gönül işi olduğuna vurgu 
yapan Erdal, “Ereğli benin yuvam, 
hemşehrilerimiz benim ailem. Be-
nim hiçbir zaman makam derdim 
olmadı, olamaz. Amacımız gönül-
lere girmek, gönülleri kazanmak-
tır. İnanıyorum ki, Cumhur İttifakı 
ilçemizde ve Konya’mızda seçimi 
açık ara kazanacak. Biz de hiçbir 
acemilik çekmeden, 1 Nisan’dan 
itibaren Bismillah diyerek kolları 
sıvayacağız. Şimdiye kadar sosyal 
ve hizmet belediyeciliğinin gere-
ğini yaptık. Şimdi tevazu, sami-
miyet ve gayretle çalışacak, gönül 
belediyeciliğini hayata geçireceğiz. 
Şimdiye kadar vatandaşlarımıza 
verdiğimiz hizmetin daha da üze-
rine koyacağız. Halkımızla birlikte 
yöneteceğimiz Ereğli’mizi kentsel 
dönüşümüyle, yollarıyla, parklarıy-
la, alt yapısıyla, kültürel değerleriy-
le, sanayisiyle kısacası her alanda 
daha modern hale getireceğiz. 
Ereğli’mizi çevreye saygılı ve akıllı 
şehre dönüştüreceğiz.” diye ko-
nuştu. 

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı 
Dursun ve MHP İlçe Başkanı Yıl-
maz da yaptıkları konuşmalarda 
liderlerine sonuna kadar bağlı 
olduklarını ve Cumhur İttifakı’nı 
Ereğli’de zirveye taşıyacaklarını 
söylediler. n HABER MERKEZİ

Cumhur İttifakı kapsamında Ereğli Belediye Başkan adayı olarak gösterilmeyen Hüseyin Oprukçu, bağımsız belediye baş-
kan adayı oldu. İddialı bir konuşmayla resmen adaylığını duyuran Oprukçu, “Bıraktığımız yerden devam edeceğiz” dedi

Hüseyin Oprukçu 
bağımsız aday oldu

2009-2014 yılında Ereğli Be-
lediye Başkanlığı görevini yürüten 
Hüseyin Oprukçu, 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimi için Milliyetçi Ha-
reket Partisi (MHP)’den yine Ereğli 
Belediye Başkanlığı için Aday ol-
muştu. Ancak, AK Parti ve MHP’nin 
Konya’da “Cumhur İttifakı” ile 
seçime girileceğinin kararlaştırıl-
ması ve MHP’nin Ereğli’den ittifak 
kapsamında aday çıkarmayacağını 
açıklaması üzerine Oprukçu, bağım-
sız aday olacağını açıkladı. Seçim 
İletişim Merkezi’nin açılışını yapan 
ve burada bağımsız Ereğli Belediye 
başkan adaylığını resmen açıklayan 
Hüseyin Oprukçu, Ereğlililere hitap 
etti. “Bıraktığımız yerden devam 
edeceğiz” sloganıyla yola çıktıklarını 
belirten Oprukçu, Ereğli’ye hizmet 
etmek için yola çıktığını, bu nedenle 
46 yılını verdiği partisinden ayrılma-
nın kolay olmadığını vurguladı. “Biz 
gönülleri yapmaya geldik” diyen 
Oprukçu, “Diyorlar ki bağımsız seçi-
lirse Hüseyin Oprukçu’nun Meclis’i 
olmayacak. Biz ülkücü olarak, bu 
memlekete hizmet etmeye devam 
edeceğiz. Ereğli halkının seçtiği 
Meclis üyeleri bizim de Meclisimiz 
olacak” dedi. 

BU BİR BAŞKALDIRI DEĞİL!
Bağımsız aday oluşunun Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
ve MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’ye bir başkaldırı olmadığını dile 
getiren Oprukçu, “Benim gelişim, 
nefsine hakim olamayan bir vekile 
gerçekleri anlatmaktır. Ereğli’ye hiz-
met etmektir. Biz Ereğli’nin onurlu 
bir şehri olduğunu tüm dünyaya 
göstermeye kararlıyız. Bizim için 
öncelik Ereğli’dir. Kalan ömrümü-
zü de şerefimizle tamamlayacağız. 
Ereğli’de bir zulüm süreci yaşanı-
yorsa, zulüm karşısında, haksızlık 
karşısında susan şeytan olmayaca-
ğız. İş adamlarını baskı altında teh-
dit ediyorlar. Bizim halkımız başını 
her zaman dik tuttu, dik tutmaya da 

devam edecek” ifadelerini kullandı. 
KALDIĞIMIZ YERDEN 
DEVAM EDECEĞİZ!

Bağımsız olarak Ereğli’de baş-
kanlığı alacaklarına kararlı oldukla-
rını vurgulayan Oprukçu, başkanlı-
ğı devralmak için gün sayacaklarını 
söyledi. “Ereğli bizimle huzur bu-
lacak, Ereğli’de kaldığımız yerden 

devam edeceğiz diyen Oprukçu, 
sözlerini şöyle sürdürdü, “Bizim hiç 
gelecek kaygımız, rızık kaygımız 
olmadı. Allah emaneti ehline verin 
buyurmuyor mu? Ereğli’de ema-
nete sahip çıkacak Oprukçu var-
ken, halk Oprukçu’yu istiyorken, 
siz neyin hesabını yapıyorsunuz? 
Sizden Ereğlili olduğunuzu göster-

menizi, Ereğlili olmanın gereklili-
ğini yapmanızı istiyorum. İnşallah 
birlik ve beraberlik içinde onurlu 
olmanın mutluluğunu yaşayacağız. 
31 Mart’tan sonra ayırmadan, seç-
meden herkesin belediye başkanı 
olacağım. Bu noktada hepinizden 
destek bekliyorum.” 
n HABER MERKEZİ

Demokrat Parti adayları biraraya geldi

Seçim İletişim Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Hüseyin Oprukçu, Ereğli Belediye Başkanlığına bağımsız aday olduğunu resmen açıkladı.
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Geçen haftaki yazımda, Venezuela 
süreci ile ilgili bazı tespitlerim hemen 
birkaç gün sonrasında gerçekleşti. 
ABD’nin olası petrol ambargosu baş-
layabileceğini yazdıktan birkaç gün 
sonra ambargo geldi, ABD’nin Irak 
ve Libya’ya yaptığı operasyonlardan 
bahsetmiştim ki, Venezuela başkanı 
Maduro, ABD’nin Irak ve Libya’ya yap-
tıklarını Venezuela’ya yapmak istedik-
lerini yönünde demeçlerde bulundu. 
Salt Ekonomik bağlamda ise, ABD’nin 
Venezuela petrolünü kontrol etme ça-
basının esas amaç olduğunu yazarken, 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John 
Bolton, katıldığı televizyon programın-
da; “Eğer Amerikan petrol şirketleri 
Venezuela’ya yatırım yapar ve üretime 
geçerse, bu Amerika’nın ekonomisi 
için çok büyük fark yaratır.” Diyerek 
hem itirafta bulundu hem de geçen 
hafta belirtiğim tespitlerimde ne kadar 
haklı olduğumu bizlere göstermiş oldu.  

Bir sonraki öngörüm ise, maalesef 
ki ABD’nin Venezuela ile ticaret yapan 
ülkelere tehdit ederek, İran ambargosu 
niteliğinde yeni bir yaptırım kararını 
uygulamaya sokmasıdır. Çünkü ABD, 

Birleşmiş Milletlerin 5 daimi üyesin-
den ikisi olan Rusya ve Çin faktörü 
varken, elinin kolunun bağlı olduğunu 
fazlasıyla farkında. İşte tüm bu süreçte 
ABD’nin kararlarına karşı çıkan bir ül-
keler bloğu oluşturmalı. 

BU ARADA DEMOKRASİ NEYDİ?
Maduro’yu beğenirsiniz beğen-

mezsiniz. Ülkesini iyi veya kötü yöne-
tiyor olabilir hiç önemli değil. Demok-
rasi, seçimle gelenin beğenilmez ise, 
seçimle gitmesi değil miydi? Sevgili 
batı ve Avrupa sevdalısı abilerim abla-
larım hayranı olduğunuz Avrupa Par-
lamentosunun alternatif devlet başkanı 
olarak Maduro’nun rakibini tanıyan bir 
karar çıkarması, elbette ki Venezuela’ya 
ülke dışından atanarak gelen birisinin 
demokratik olacağı düşüncesidir. De-
ğil mi? Yoksa Venezuela’nın Avrupa 
bankalarında ki altınlarına el koyması 
kesinlikle olamaz. Hele Bulton’un Ve-
nezuela’daki generallere seslenmesi 
ve müdahaleye çağırması. Bir saniye 
durun. Ben neler söylüyorum böyle! 
kendime gelmem lazım. Dilim sürçtü 
pardon elbette ki Venezuela’daki de-
mokratik yönetim özlemi, Avrupa’nın 

ve ABD’nin Venezue-
la’daki bu yönde arzusu 
varken, ben nasıl böyle 
düşünce içerisine girdim 
bilemedim. Çok pardon!
MADEM DEMOKRASİ, 

HADİ BAKALIM 
SIKIYORSA 

Aynen öyle, madem 
demokrasi sevdalısısınız 
o zaman Suudi Ara-
bistan’a müdahale edin. 
Krallıkla yönetilen bir ülke değil mi? 
Kaşıkçı cinayetinde bile Suudi Ara-
bistan yönetimini korumak için kaç 
kez kıvırdığınızı biliyoruz. Sevgili ABD 
başkanı Trump Arabistan’a gidip kılıç 
çekip fotoğraf vermek kolay, Demok-
rasi üssü! ve bizim o üsse girmek için 
on takla attığımız Avrupa hadi bakalım 
müdahale edin. Edemezsiniz. Çün-
kü Suudi Arabistan olduğu gibi sizin 
menfaatlerinize çalışıyor. Hem de tüm 
kaynaklarıyla. Ülke sizin için çalışıyorsa 
demokrasi olsa ne olur, olmasa ne olur 

fark eder mi? Onlar için 
elbette ki hayır. 

BUNLAR KENDİNE 
DEMOKRAT!

Hepimizin bildiği şu 
sözü hatırlamak isterim 
“Kendine Müslüman” Bu 
ifade bencilliği bir nebzede 
ikiyüzlülüğü anlatmaya 
çalıştığımız bir cümledir.  
Yeni kavramız ise,  “Ken-
dine Demokrat”  bu sefer 

ikiyüzlülük ilk sırada yer alıyor bencillik 
ise ikinci sırada. Unutmayın ki ABD ve 
AB kendilerine demokrattır. 

Hatırlamamızda fayda var, eko-
nomik bağlamda “ Serbest Ticaret” 
naraları atanlar, belli bir ekonomik re-
faha ulaşıncaya kadar korumacılık po-
litikalarını en üst seviyede kullanmışlar 
ve gelişme süreçlerini tamamlayınca 
“Serbest Ticaret” yanlısı olmuşlardır. 
“Demokrasi” de aynı şekildedir. Eko-
nomi ve Siyaset tarihi bu ifadelerimin 
en önemli kanıtıdır. 

PEKİ, NEDEN VENEZUELA 
HASSASİYETİ?

• Ahde Vefa: 15 Temmuz hain dar-
be girişiminden sonra Cumhurbaşka-
nımızı arayan ilk devlet başkanlarından 
birisinin Maduro olması. (Hatırlayın AB 
ve ABD süreci görmek ve içlerine sindi-
remedikleri için bırakın aramayı, açıkla-
ma yapmaları bile bir haftayı geçmişti) 

• Filistin Davasındaki Dik Duru-
şu:  Venezuela Başkanı Maduro’nun 
2014 Yılında yaptığı açıklamayı bire 
bir olduğu gibi aktarıyorum. ““Filistin, 
dayan, yıkılma, diren. Dünya uyanıyor 
artık ve halkların ortak çığlığı dünya-
ya hükmedecek. Daha önceden de 
söylediğim gibi, tekrar söylüyorum, 
öncelikle İsrail halkı, Allah aşkına bu 
Filistin’e yapılan katliama karşı koyup 
‘dur’ demelisiniz. Sessiz kalmayın. 
Bütün kalbimizle diliyoruz ki, Filistin 
halkının katilleri hak ettikleri cezayı 
alacak, adalet yerini bulacak. İsrail 
halkı, durdurun bu katliamı, yeter 
artık, sessiz kalmayın. Bu katliamın 
hiçbir açıklaması, bahanesi olamaz. 
Bu bir soykırım meselesidir artık. Ve 
Müslüman halklar, Arap halkları, Latin 

Amerika’nın halkları, tüm dünya halk-
larına çağrımız; Filistin halkının davası 
en temiz, en haklı davadır, en insancıl 
davadır. Bu desteklememiz gereken 
yaşam hakkıdır. Kendi topraklarında, 
huzur içinde yaşam hakkıdır. En haklı 
davadır bu. Yüzyıllardır yaşadığı top-
raklardaki yaşam hakkıdır.” 

 • Demokrasi Hassasiyeti: 
 • Dünyanın Bir Kırılma noktasına 

gelmesi: ABD bu süreçten istediklerini 
alarak çıkmamalıdır. Çünkü bir sonraki 
ABD despotizmi için Venezuela psiko-
lojik eşiklerden bir tanesidir. 

Özellikle son madde, üzerinde 
hassasiyetle düşünülmesi gereken 
bir konudur. Korkarım ki bu süreçten 
ABD istediğini alarak çıkarsa, bize de 
yansıma ihtimali olan ABD despotizmi 
acımasız bir şekilde devam edecektir. 

Geçen hafta bahsettiğim Vene-
zuela ve Türkiye’nin Petrol ticaretinin 
yapılabilmesi için yazacağım modelle-
me çalışmasını aktaramadım. En yakın 
zamanda sizlerle paylaşacağım. 

SONUÇ:  ABD/AB mantığının öze-
ti: İşine gelirse “Demokrasi”, İşine gel-
mezse “Darbeokrasi” 

VENEZUELA (2) 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Geçirdiği kalp rahatsızlığı ne-
deniyle tedavisi Ankara’da süren 
Karaman Ziraat Odası Başkanı Re-
cep Muğlu, vasiyeti gereği makam 
odasının karşısındaki mezarlığa def-
nedildi. Muğlu’nun makamından 
her dışarıya baktığında, “Beni kol-
tuğumun göreceği mezara gömün 
ki burada yaptığım işleri ona göre 
yapayım” dediği öğrenildi.

Kalp hastası olan ve 1 haftadır 
Ankara’daki özel bir hastanede te-
davi gören Karaman Ziraat Odası 
Başkanı dün hastanede yaşamını 
yitirdi. Muğlu’nun cenazesi defne-
dilmek üzere Karaman’a getirildi. 
Muğlu için Karaman Ziraat Odası 
önünde cenaze töreni düzenlendi. 
Törene Karaman Valisi Fahri Me-

ral, AK Parti Karaman Milletvekil-
leri Selman Oğuzhan Eser, CHP 
Karaman Milletvekili İsmail Atakan 
Ünver, Belediye Başkanı Ertuğrul 
Çalışkan’ın yanı sıra protokol üyeleri 
ile vatandaşlar katıldı.

Muğlu, cenaze töreninin ardın-
dan vasiyeti gereği makam odasının 
karşısında bulunan şehir mezarlı-
ğına defnedildi. Recep Muğlu’nun 
yakınlarına “Beni koltuğumun gö-
receği mezara gömün ki, burada 
yaptığım işleri ona göre yapayım” 
dediği öğrenildi. Öte yandan, Kara-
man Ziraat Odası’nın 23’üncü genel 
kurulunun dün yapıldığı ve tek liste 
ile gidilen genel kurulda Muğlu’nun 
yeniden başkan seçildiği öğrenildi.
n DHA

Vali Toprak KONSİAD
Yönetim toplantısına katıldı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak KONSİAD Yönetim Ku-
rulu toplantısına katıldı. Vali Top-
rak’ı Konyalı sanayici işadamları 
Derneği Başkanı Hasan Hüseyin 
Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri 
karşıladı. Vali Cüneyit Orhan Top-
rak KONSİAD Başkanı Aydın’dan 
derneğin çalışmaları hakkında bil-
gi aldı. KONSİAD Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın dernek olarak Tür-
kiye’nin içinde bulunduğu ekono-
mik dalgalanmada üzerlerine dü-

şen görevi en iyi şekilde yapmaya 
gayret ettiklerini belirti.  KONSİAD 
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın 
‘İstihdam başta olmak üzere ya-
tırımlarımıza aralık vermedikleri,  
Bundan böylede üzerimize düşen 
görevi yapacaklarına dikkat çekti.  
Vali Cüneyit Orhan Toprak katıldı-
ğı KONSİAD yönetim Kurulu top-
lantısının ardından dernek yöne-
tim Kurulu ile bir süre daha sohbet 
etti. 
n HABER MERKEZİ

KONSİAD’dan Rektör 
Özçelik’e ziyaret 

KONSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın,  
Yönetim Kurulu Üyeleri  Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik’i ziyaret etti.  
Konya Teknik Üniversitesi Rektörü  
Prof Dr. Babür Özçelik ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, üniversite çalışmaları  hakkın-
da bilgi verdi. KONSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin 
Aydın  Konya’nın tam anlamıyla 

artık bir üniversite kenti olduğunu 
belirterek “  Konya 5 tane üniversi-
tesinin bulunduğu Konya tam an-
lamı ile bilim kenti oldu. Bu bizim 
için son derece memnuniyet verici 
bir durum.  Bu anlamda üniversi-
telerimiz için üzerimize düşen ne 
görev olursa yapmaya hazırız’ ifa-
delerini kullandı.   Yaklaşık 1 saat 
süren ve sohbet ortamında geçen 
ziyaret ç ekilen hatıra fotoğrafı ile 
son buldu. n HABER MERKEZİ

Konya’da akıllı şehir teknolojisinde yerli ürünler geliştiren bir şirket, il ve ilçelerde kur-
duğu Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi ile elektrik sarfiyatında yüzde 60 tasarruf sağlıyor

Aydınlatma akıllandı
tasarruf sağlandı

Konya’da elektrik teknolojisi ve 
altyapı sistemleri üreten Logiba şir-
keti, Ar-Ge çalışmalarıyla elde ettiği 
ürün ve tasarımları belgelendiriyor. 
Akıllı Şehir Aydınlatma Sistemi 
(ASAS) ve Akıllı Şehir Atık Toplama 
Sistemi (ASAT) üzerine strateji ge-
liştiren şirket, bu teknolojiyle il ve il-
çelerde hizmeti kolaylaştırıyor. Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın seçim manifestosunda 
da gündeme getirdiği “akıllı şehir” 
uygulamasının altyapısını kuran şir-
ket, meteoroloji takip, plaka tanıma 
sistemi ve güç analizi hizmeti de 
sunuyor. Dış mekan aydınlatma-
sında kullanılan inovatif aydınlatma 
otomasyon sistemi ASAS, hem kab-
losuz haberleşme hem de elektrik 
şebekesi üzerinden haberleşmeyle 
aktif hale geliyor. Aydınlatmada gü-
venliği ve esnekliği sağlayan sistem, 
yüzde 60 enerji tasarrufu sağlıyor.

ÇEVRECİ VE İNOVATİF
Firmanın kurucusu Lütfi Can Ba-

şaran, boşa harcanan enerji miktarı-
nın büyük sorun olduğunu söyledi. 
Şirketin enerji sarfiyatında verimli-
liği önceleyen anlayışla çalışma yü-
rüttüğünü anlatan Başaran, “Akıllı 
şehir dediğimiz zaman insanların 
gözünde genellikle ve sadece işlev-
lerin otomatikleşmesi canlanıyor. 

Oysa vatandaşların yaşam kalitesini 
artırmak için şehri etkin yönetmek 
gerek. Bunun için de teknolojiyi araç 
olarak kullanıp, şehir sakinlerinden 
geri besleme alarak sürekli olarak 
yeni stratejiler geliştirmek gereki-
yor. Nesnelerin interneti (IoT) uygu-
lamalarının ana maddesi olan veri, 
akıllı şehir konusunda da en önemli 
konu başlığı.” diye konuştu.

ASAS ile şehirlerin aydınlatılma-
sında modern teknik ve teknolojiyi 
hizmete sunduklarını anlatan Ba-

şaran, bugüne kadar 20 il ve ilçede 
kurdukları sistemi yurt dışına da 
ihraç etmeyi hedeflediklerini dile 
getirdi.

SAĞLADIĞI TASARRUFLA 
MASRAFINI 2 YILDA ÇIKARIYOR 
Başaran, yaklaşık 4 yıldır akıllı 

şehir uygulamaları üzerine çalış-
tıklarını belirterek şunları kaydetti: 
“Bünyemizdeki elektrik mühendisi 
ve teknikerlerimizle daha yenilikçi 
şehirler ortaya çıkarma amacıyla 
akıllı şehirler konsepti ürünleri ge-

liştiriyoruz. Daha akıllı ve çevreci 
şehirler inşa etmek için Ar-Ge ça-
lışmalarımız devam ediyor. ‘Akıllı 
şehirler’ konsepti altında akıllı ay-
dınlatma, akıllı atık takip, plaka ta-
kibi, meteoroloji çözümü sunuyoruz. 
Çevreci, yenilenebilir ve kontrol edi-
lebilir enerji hayatı kolaylaştırıyor. 
Akıllı şehir sistemleri, harekete du-
yarlı sensörle akıllı şehirciliğin temel 
omurgasıdır. Her yerde armatürü 
vardır. ASAS, harekete, zamana ve 
mevsim şartlarına göre aydınlatma-
yı ayarlayabiliyor. ASAS’ın yatırım 
bedeli, 19-24 ay arasında sağladığı 
tasarrufla kendini amorti ediyor. 
Mili ekonomiye enerji sarfiyatındaki 
tasarrufla ciddi katkı sunuyor. Yüz-
de 60’ın üzerinde enerji tasarrufu 
sağlıyor. Ülkemizin aydınlatma gi-
derlerinde önemli tasarruf sağlaya-
cak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 
gündeme getirdiği bu uygulama için 
bu sahada yerli üretim yapan firma-
lar yeterli sayıda var. Ülkemizde bu 
ihtiyacı yurt dışına bağımlı olmadan 
karşılama kapasitesi var.”

Teknokentlerde girişimcilerin 
bu alandaki çalışmalarını keyifle 
takip ettiğini ifade eden Başaran, 
start-up alanında çalışanlara gerekli 
desteği verme çağrısında bulundu.
n AA

Oda başkanının vasiyeti yerine getirildi



4 ŞUBAT 2019 13HABER

Demiryol İş’te Gül, güven tazeledi
Demiryol-İş Sendikası Konya 

Şube Başkanlığının 11. Olağan ge-
nel kurul toplantısı yapıldı. Mevcut 
başkan Adem Gül katılımcı dele-
gelerin oyunun çoğunu alarak ye-
niden başkanlığa seçilirken, güven 
tazeledi.

Türk-İş Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdüren 
Demiryol-İş Konya Şubesinin 11. 
olağan genel kurul toplantısı geçti-
ğimiz Pazar günü saat: 10.00 Bayır 
Diamond Hotel de delegelerin ve 
misafirlerin katılımıyla yapıldı.

Demiryol-İş Konya Şubesi 11. 
Genel Kuruluna Genel Merkez sek-
reteri Hüseyin Kaya, Genel Merkez 
Mali Sekreteri Zeki Karakurt, Eği-
tim ve Teşkilatlandırma Sekreteri 
Çetin Bayar, Taşımacılık A.Ş. Bölge 
Müdürü Şeref Uğur, Türk-İş konfe-

derasyonu bağlı sendikaları Konya 
Şube Başkanları, CHP İl Başkanı Ba-
rış Bektaş,  Ak parti ve İYİ parti den 
yönetim kurulu üye ve temsilcileri 
ile çok sayıda delege ve Demiryol-iş 
sendikası Konya Şubesi üyeleri ka-
tıldı. Demiryol-İş Konya Şubesi 11. 
Olağan genel kurulu saygı duru-
şu ve İstiklal marşının hep birlikte 

okunmasıyla başladı. Kongre de ilk 
sözü alan Demiryol-İş Sendikası 
Konya Şube Başkanı Âdem Gül, “ 
Sendika olarak üyelerimize hizmet 
verebilmek adına gece-gündüz ça-
lışmalarımızı sürdürdük. Zorlu bir 
dönemi geride bırakırken, göreve 
geldiğimizde 380 olan üye sayımızı 
bugün itibariyle 670’e çıkarmanın 

mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 
İnşallah bu sayıyı binin üzerine çı-
kartmayı hedefliyoruz. Yine birlik 
ve beraberlik için tüm üyelerimizle 
birlikte çalışmalarımızı sürdürece-
ğiz. Konya’da üyeleriyle birlikte he-
deflerimize emin adımlarla yürüye-
ceğiz. Genel Kurulumuz Türk-İş ve 
Demiryol-İş Sendikasına hayırlı ve 

uğurlu olsun. Kazanan her zaman 
emeği  ve alın teri ile çalışan Türk 
işçisi olsun” dedi.

Genel Kurula katılan protokol 
üyelerinin yaptığı konuşmaların 
ardından, yönetim, denetim kurulu 
raporları oylandı ve ibrası gerçek-
leştirildi. Daha sonra ise seçimlere 
geçildi. Mevcut başkan Âdem Gül 

ve Cengiz Yuvakgil’in listesinden 
oluşan iki liste seçimde kazanmak 
için mücadele etti.

1952 yılında kurulan ve bugü-
ne kadar sendikal faaliyetlerini sür-
düren Demiryol-İş Sendikası çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren Demiryol-İş Konya Şubesi 11 
olağan genel kurulunda katılımcı 
delegelerinin oyunun çoğunu alan 
mevcut başkan Adem Gül yeni-
den başkanlığa seçilirken, güven 
tazeledi. Demiryol-İş delegelerine 
teşekkür konuşması yapan Baş-
kan Adem Gül, “ Hizmetlerimize 
kaldığımız yerden itibaren devam 
edeceğiz. Üyelerimizin hak ve hu-
kukları her alan savunmaya devam 
edeceğiz. Katılımlarınızdan dolayı 
hepinize teşekkür ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

ASELSAN, millileştirme
için sanayicilerle buluşacak

ASELSAN’ın “millileştirme” 
konusundaki iddiası ve bunlara 
ulaşmak için birlikte çalıştığı firma-
lardan beklentileri 2 bin sanayiciyle 
paylaşılacak. Türk savunma sana-
yisinin lider şirketlerinden ASEL-
SAN, 5 Şubat Salı günü Congresi-
um Ankara’da düzenleyeceği Güç 
Birliği Zirvesi’nde, tasarım ve üre-
tim faaliyetlerinde birlikte çalıştığı 
yan sanayi ve üretici firmalarla bir 
araya gelecek.

ASELSAN tarihinde ilk kez dü-
zenlenen ve bundan sonra her yıl 
geleneksel olarak düzenlenmesi 
planlanan etkinliğin bu yılki tema-
sı “millileştirme” olarak belirlendi. 
Etkinlik kapsamında ASELSAN 
vizyon paylaşımının yanı sıra tema 
ile uygun olarak, mevcut ve gele-
cekte planlanan ASELSAN milli-
leştirme çalışmaları aktarılacak. 
Zirveye, başta Ankara olmak üze-
re, İstanbul, Kocaeli, İzmir, Konya 
gibi Türkiye’nin birçok yerinden 
büyük çoğunluğu KOBİ niteliğinde 
firmalardan oluşan 2 bine yakın sa-
nayi temsilcisi katılacak.

Katılımcı sayısının Türk Silahlı 
Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
şirketlerinden, ASELSAN’ın yurt 
içi iştiraklerinden, Savunma Sana-
yii Başkanlığı, KOSGEB, Kalkınma 
Ajansı gibi ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarından, OSTİM Savun-
ma ve Havacılık Kümelenmesi, 
Savunma, Havacılık ve Uzay Kü-
melenmesi Derneği (SAHA İstan-
bul), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Uzay Havacılık Savunma Küme-
lenmesi gibi Türkiye’nin farklı böl-
gelerindeki kümelerden, sanayi ve 

ticaret odalarından temsilcilerle 2 
bin 500’ün üzerine çıkması bekle-
niyor.

MİLLİLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARINDA GELİNEN AŞAMA

Zirvede, Milli Savunma, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakan Yardım-
cıları ile Savunma Sanayii Başkan 
Yardımcılarının katılması plan-
lanan Millileştirme Yolunda Güç 
Birliği panelinde devlet ve özel 
sektörün güç birlikleri konusu ele 
alınacak. Şirket yetkililerinin ka-
tılımlarıyla düzenlenecek “Milli-
leştirme” panelinde ASELSAN’ın 
sektör başkanlıklarında yürütü-
len millileştirme çalışmalarında 
gelinen aşama, başarı hikayeleri 
ve çalışmaların yürütüleceği yön-
temler ele alınacak.

YENİ MİLLİ 
ÜRÜNLER İÇİN İŞ BİRLİĞİ 

Etkinlik süresince yer alacak 
ASELSAN Milli ve Yerli Ürün Ku-
rulu standında, millileştirmesi 
planlanan ürünlere yönelik bilgiler 
firmalarla paylaşılacak. Bu pay-
laşım kapsamında ASELSAN’ın 
halihazırda yurt dışından temin 
ettiği malzemelerden öncelikli ola-
rak millileştirilmesi hedeflenenler 
broşürlerle sergilenecek. Paylaşı-
lan bilgiler doğrultusunda millileş-
tirme konusunda aday firmalarla 
birebir görüşmeler gerçekleştiri-
lecek.   Katılımcı profili göz önüne 
alındığında verilecek millileştir-
me mesajının savunma ile sınırlı 
kalmayıp birçok sektör için etkili 
çıktılar oluşturabileceği değerlen-
diriliyor.
n AA

Konya’da 50 yılı aşkın süredir saat tamirciliği yapan Ahmet Sami Kalaycı ve iş ortağı 
olan arkadaşları, antika saatleri tamir ederek yeniden kullanılabilir hale getiriyor

Antika saatler
hayat buluyor

Konya’da antika saat tamirci-
liğinin tek ustası olarak kalan ve 
53 yıldır bu işi yapan 68 yaşın-
daki Ahmet Sami Kalaycı, geride 
kalan yarım asrın, 50 saniye gibi 
geçtiğini söyledi. Vaktin çok çabuk 
geçtiğini belirten Kalaycı, “Şimdi 
şöyle bir düşünüyorum, kendimi 
yokluyorum, mesleğe yeni baş-
ladığım zamanlar gibi ama ayna-
ya baktığım zaman iş bitiyor işte. 
Zevk alıyorum çünkü eskiden 
teknoloji yok iken vatandaş bunu 
nasıl başardı ya. O kadar güzel 
yapmışlar ki. Yani ilkel metotlarla 
diyeyim, şimdikilerden çok güzel. 
Adam bir demir parçasını saat 
haline getirmiş. Nasıl yaptı bunu, 
uğraşarak yaptı, çoğunu belki elle 
yaptı adam. Onun için eline aldı-
ğın zaman onlara baktığında şöyle 
insan bir keyifleniyor. Bizim öyle 
ama yeni nesil öyle mi değil mi 
bilmiyorum. Belki onlar da yeni 
çıkan pillilerden (pilli saat) büyük 
zevk alıyorlar. Ben pillilerden zevk 
almam ama ekmeğimiz, mesleği-
miz, gelirse tamir ederiz. Eskiden 
fabrikada yaparken nasıl yapıyor-
duk biliyor musun? Ben saat imal 
ediyorum, yapıyorum, siz bakıyor-
sunuz ona, ben bundan daha güzel 
nasıl yaparım, daha garantili nasıl 
yaparım, daha sağlam nasıl yapa-
rım, oymuş. Ama o yok şimdi. Fab-
rikadan çıktımı eyvallah. Kaliteli 
saatler var çok güzel de vatanda-
şın gücü yetmez onlara da” dedi. 

‘SAAT ALABİLMEK İÇİN BİR 
MAAŞI VERMEK GEREKİRDİ’
Kalaycı, çocukluk dönemlerinde 

çalışan bir kişinin saat alabilmesi için 
bir maaşını vermesi gerektiğini söy-
leyerek, “Şimdi gençler de maşallah 
güzel alıyor, 3-5 sene kullanıyor, 
atıyor, bir daha alıyor. Biz ilkokulu 
bitirdik saati öyle gördük. Şimdi il-
kokul bire, ikiye giden çocuk saat 
kullanıyor. Olsun, kullansın ama bi-
zim çocukluk dönemimizde saat çok 
kıymetliydi. İyi bilirim, çalışan bir 
kişinin saat alabilmesi için bir maa-
şını vermesi lazımdı. Tabii daha dü-
şük saatler de var da normal güzel 
kullanılabilir bir saat alayım deseydi, 
mesela bilirim ilk ustamın bir arka-
daşı vardı 220 lira maaş alırdı. Dü-
şünebiliyor musun? Saat zaten 250-

300 lira. Kıymetliydi, millet de güzel 
kullanıyordu. Şimdi yok, ayakaltına 
düştü, millet güzel kullanmıyor. An-
tika saatlere ilgi sadece Türkiye’de 
değil, dünya genelinde var. Şimdi 
maşallah gençler bilinçli. Eskiyi, 
güzel eline alıyor, kaliteye bakıyor, 
yapıma bakıyor, şimdikine bakıyor, 
ondan zevk almıyor. Eski güzel ol-
duğu için, işçilik güzel olduğu için, 
hakikaten güzel” diye konuştu. 

Tamir ettiği en eski saatin 1500 
yılında yapılmış bir duvar saati oldu-
ğunu kaydeden Kalaycı, “Yelkovan 
yok, sadece akrep var saatte. Zaman 
dilimini hesap et bakayım. O zaman 
uçak mı vardı, tren mi vardı, otobüs 
mü kalkacak diye sorun yok. Sadece 
akrep var saatte. 1 saatlik zaman di-
limi, onu da dörde bölmüş onu bile-

ceksin” şeklinde konuştu. 
‘BU İŞİN HASTALARI PEK ÇOK’
Çıraklık zamanından beri yak-

laşık 50 senedir Ahmet ustayla bu 
meslekte olduğunu ifade eden 65 
yaşındaki Mustafa Aksever ise, an-
tika saatlerle hastalık derecesinde 
ilgilenen bireylerin olduğunun altını 
çizdi. Aksever, “50 senedir uğra-
şıyoruz. Eskiden olduğu gibi, usta, 
çırak, kalfa usulüyle başladık, bu 
zamana kadar geldik. Antika saat 
olarak zaten Türkiye çapında bir tek 
bu dükkan kaldı diyebilirim. Ustalar 
da benden önce başladılar, zaman 
zaman bizde antikalarla burada ya-
pıyoruz ufak tefek. Devamlı uğraş-
tığımız zaten antika saat, bizde yeni 
saat yok. Çalışanların hep ellerinde 
mekanik saatler var yani, pilli saatler 
yok. Bu işin hastaları pek çok. Yani 
nasıl bir kuş hastası var, kanarya 
hastaları var, bu saatlerin de hasta-
ları var böyle. Adam paraya kıyıyor, 
alıyor. Antika hastası adam. Koleksi-
yon yapanlar var. 50, 100 tane saati 
var cebinde” ifadelerini kullandı. 

Asıl mesleği çiftçilik olan ve anti-
ka saat tamirciliğine hobi olarak yak-
laşık 15-20 yıl önce başlayan ve hâlâ 
devam ettiren 54 yaşındaki Hüseyin 
Karayeli de, “Ben çiftçiyim. Kışın boş 
kaldığım zamanlar, ustamın yani 
eniştem olur, onun yanında yardım 
amaçlı hem vakit geçiriyorum, boş 
zamanlarımı değerlendiriyorum. 
Merak üzerine başladım, devam 
ediyoruz” diye konuştu. n İHA
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Barış: Ligi iyi bir 
yerde bitireceğiz

E.Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den sezon sonu-
na kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Barış Alıcı, iler-
leyen süreçte Avrupa’da bir kulüpte oynamak ve A Milli 
Futbol Takımı’nın da formasını giymek istediğini söyle-
di. Yeni Malatyaspor’un Fenerbahçe’den sezon sonuna 
kadar kiraladığı genç futbolcu Barış Alıcı, kulüp televizyo-
nuna konuşan genç yetenek, “Malatya’yı çok iyi buldum. 
Buradaki ortam, insanlar, şehrin futbola bakış açısı içten 
ve samimi. Bu da çoğu şehirde olmayan bir şey. Şehrin, 
kendi şehrinin takımına destek vermesi oldukça güzel. İlk 
geldiğim günden itibaren bunu gördüm. Sonrasında şeh-
rin güzelliği, takımın ortamındaki samimiyet çok güzel. 
Sezon sonuna kadar buradayım. Ben de burada olduğum 
sürece performansımı en iyi ve net bir şekilde vermek 
için çok çabalayacağım. Takım olarak bu sezonu çok 
güzel bir yerde bitireceğimize inanıyorum” dedi.   n İHA

Hugo Rodallega gol 
sayısını ikiye katladı

Spor Toto Süper Lig’de Ankaragücü’nü 1-0 ye-
nen Trabzonspor’da takımının golünü kaydeden Hugo 
Rodallega, geçen sezon attığı gol sayısını ikiye katladı. 
Geçen sezon bordo-mavili takım forması altında Süper 
Lig’de oynadığı 23 maçta fazla süre alamayarak 513 da-
kika sahada kalan Kolombiyalı futbolcu, 5 kez rakip file-
leri havalandırdı. Bu sezon ise 20 maçta bin 695 dakika 
görev alıp ligdeki gol sayını da 10’a yükseltmeyi başaran 
Rodallega, geçen sezonun iki katı gol kaydetti. Trab-
zonspor’a 2016-2017 sezonunun devre arasında transfer 
olan 33 yaşındaki futbolcu, 15 lig maçında 6 gol atmıştı. 
Ligde bordo-mavili takım forması altında toplamda 21 
gole ulaşan Rodallega, böylece üçüncü sezonunda en 
parlak dönemini yaşadı. Hugo Rodallega, bordo-mavili 
takımın ligde en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor. 
Rodallega’yı 5 golle devre arasında takımdan ayrılarak 
Beşiktaş ile anlaşan Burak Yılmaz takip ederken Calep 
Ekuban ve Anthony Nwakaeme de 4’er gol kaydetti.   n AA

Hamza Yerlikaya’dan 
Erzurumspor’a ziyaret

‘Asrın güreşçisi’ olarak bilinen Gençlik ve Spor Bakan 
Yardımcısı Hamza Yerlikaya BB Erzurumspor’u ziyaret 
etti. Bir dizi gezi ve ziyaretlerde bulunmak için Erzurum’a 
gelen eski güreşçi ve Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı 
Hamza Yerlikaya Süper Lig ekibi BB Erzurumspor’un yeni 
başkan Hüseyin Üneş’e hayırlı olsun ziyaretinde bulun-
du. BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ise Sivas’lı 
Yerlikaya’ya ‘’58’’ numaralı BB Erzurumspor forması he-
diye etti.   n İHA

Göztepe kabustan uyanamadı
Spor Toto Süper Lig’de Fenerbah-

çe’ye kaybeden Göztepe, ikinci yarıda çık-
tığı üçüncü maçından da puanla ayrılmayı 
başaramazken, ligin en fazla yenilgi alan 
takımı oldu. 

Ligin ilk yarısında istikrarsız bir görün-
tü çizen Göztepe için ikinci yarı kabus gibi 
başladı. İkinci devrede önce Evkur Yeni 
Malatyaspor’a ardından da Galatasaray’a 
kaybeden sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe 
deplasmanından da puansız döndü. İkinci 
yarıda henüz puanla tanışamayan İzmir 
temsilcisi, 20 maçın sonunda 22 puanda 
kaldı. Fenerbahçe’ye kaybeden Göz Göz, 
bu sezon 12. kez sahadan yenilgiyle ayrı-
larak bu alanda kötü bir rekorun da sahi-
bi oldu. İzmir ekibi, ligin en fazla yenilgi 
alan takımı konumunda bulunuyor. Bir 
maçı eksik MKE Ankaragücü’nün ise 11 
mağlubiyeti var. 

FORVET ÇIKMAZI 
Devre arasında Cikalleshi’nin kiralık 

sözleşmesini fesheden, Samed Ali Ka-
ya’yı da Erzurumspor’a kiralayan Gözte-
pe forvetsiz kaldı. Taraftarların tepkisine 
rağmen affedilen Ghilas’ın sakatlığı de-
vam ederken, Jerome’un da Fenerbahçe 

maçında kırmızı kart görmesi keyifleri 
kaçırdı. Ghilas’ın sakatlığı ve Jerome’un 
cezası sebebiyle Teknik Direktör Kemal 
Özdeş’in elinde forvet oyuncusu kalmadı. 
İzmir temsilcisi, devre arasında Lumor ve 
Serdar’ın dışında transfer yapmamıştı. 

FOBİYİ YİNE YENEMEDİ 
İki sezondur mücadele ettiği Spor 

Toto Süper Lig’de İstanbul’da çıktığı kar-
şılaşmalarda puan alamayan Göztepe, 
bu şanssızlığını Kadıköy’de de kıramadı. 
Daha önce rakipleriyle İstanbul’da 7 lig 
maçına çıkan ve sahadan puansız ayrılan 
İzmir temsilcisi, 8. maçta da puan alma-
yı başaramadı. Sarı-kırmızılılar ilerleyen 
haftalarda İstanbul’da Medipol Başakşe-
hir ve Beşiktaş’a konuk olacak. 

YASİN KULÜBEDE 
Geçen hafta oynanan Galatasaray 

karşılaşmasında maça yedek kulübesin-
de başlayan Yasin Öztekin, Fenerbahçe 
deplasmanında da oyuna sonradan dahil 
oldu. Kanatlarda Serdar ve Halil’e şans 
tanıyan Özdeş, Öztekin’i yedek soyundur-
du. Deneyimli futbolcu, ikinci yarının ba-
şında Halil Akbunar’ın yerine oyuna dahil 
oldu.  n İHA

Trabzonspor’da sakatlık kabusu
FİFA tarafından transfer tahtasının 

kapalı olmasından dolayı takviye yapa-
mayarak kısıtlı bir kadro ile mücadele 
etmek zorunda kalan Trabzonspor’da üst 
üste yaşanan sakatlıkların şoku yaşanı-
yor. 

Spor Toto Süper Lig’de, sahasın-
da MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup 
eden Trabzonspor adeta revire döndü. 
Transfer yasağı nedeniyle devre arasını 
takviye yapmadan geçiren bordo-mavi-
liler, kısıtlı mücadele ettiği sezonda üst 
üste yaşanan ciddi sakatlıkların şokunu 
yaşıyor. Kadro derinliğini kaybeden bor-
do-mavililerde Spor Toto Süper Lig’de 
ve Ziraat Türkiye Kupasında arka arkaya 
oynadığı maçlar nedeniyle teknik direk-
tör Ünal Karaman, rotasyon yapamama-
nın büyük sıkıntısını yaşıyor. 

Bir taraftan mali sıkıntılar, bir ta-
raftan ise sakat oyuncuların her geçen 

gün artması lig ve kupa yarışında bor-
do-mavilileri kadro oluşturmakta zora 
soktu. Orta sahada Sosa ve Onazi gibi iki 
önemli ismini kaybeden Karadeniz eki-
bi, Medipol Başakşehir maçında ise Pe-
reira’yı kaybetmişti. Dün oynanan MKE 
Ankaragücü maçında da Filip Novak, 
ayağına aldığı darbe sonucu sol ayak 
birinci parmağında kırık tespit edildi. 
Sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden 
kaleci Uğurcan Çakır’ın ise durumu yarın 
netlik kazanacak. Yaşanan ciddi sakat-
lıklarla adeta revire dönen bordo-mavi-
lileri zor günler bekliyor. 

HOSSEİNİ VE AMİRİ 
SEVİNCİ YARIDA KALDI 

Sosa, Onazi ve Pereira gibi oyuncu-
ların yokluğunu hissettiği dönemde İran 
Milli Takım kampından dönen Hosseini 
ve Amiri’nin takıma katılmaları kadro sı-
kıntısının yaşandığı dönemde önemli bir 

moral olmuştu. MKE Ankaragücü ma-
çında Novak ve Uğurcan Çakır’ın sakatlık 
yaşamları ise Karadeniz ekibinde yaşa-
nan bu sevinç yerini moralsizliğe bıraktı. 

KUPADA ROTASYON 
YAPAMAYACAK 

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda mücadele eden Trab-
zonspor, zorlu maçlar öncesi rotasyon 
yapma imkanını da yitirmiş durumda. 
Sakat oyuncular nedeniyle sıkıntılı gün-
ler geçiren Karadeniz ekibi, MKE Anka-
ragücü maçının ardından 5 Şubat Salı 
günü Ziraat Türkiye Kupasında Ümrani-
yespor ile karşı karşıya gelecek. Kadro 
sıkıntısı yaşayan teknik direktör Ünal 
Karaman, Spor Toto Süper Lig’de dep-
lasmanda oynayacağı Galatasaray maçı 
öncesinde ise rotasyon yapma imkanı-
nın yitirmiş durumda.
n İHA

Koç: Enkaz edebiyatı 
yapmaya gelmedik!

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, “İnsanların amacı Fenerbahçe Spor 
Kulübü yönetimini ve beni bezdirmek” dedi. Koç, Teknik Direktör Ersun Yanal 

ile uyumu bir çalışma süreci geçirdiklerini de sözlerine ekledi
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu 

Toplantısı’nda Fenerbahçe Spor Kulübü 
Başkanı Ali Koç bir konuşma yaptı. Bu 
toplantılara çok önem verdiklerini belir-
ten Koç, “Camiamızın en üst makamına 
gelmek, konuşmak hesap vermek bizler 
için çok önemli. Biz buraya enkaz edebi-
yatı yapmaya gelmedik. Biz buraya Fe-
nerbahçe’mizi hak ettiği yapıya, mutlu ve 
güvenli yarınlara taşımak için, umutlu bir 
gelecek için talip olduk. Sizler de bizlere 
bu görevi verdiniz. Bu zor yoldaki en büyük 
gücümüz, motivasyon konumuz sizler ve 
camiamızın desteğidir. Bu yolda müm-
kün olduğunca en şeffaf şekilde olmalıyız. 
Finansal açıdan sıkıntılı dönemlerden 
çıktıktan sonra bir daha bu durumlara düş-
memek adına siz ve bütün üyelerimiz, mil-
yonlarca taraftarımız bunlardan sorumlu-
sunuz. Fenerbahçe’yi bu mutlu yarınlara, 
sürdürebilir sportif başarılara hep birlikte 
kavuşturabiliriz” dedi. 

“ERSUN HOCA İLE İYİ BİR 
HAZIRLIK DÖNEMİ GEÇİRDİK” 

Futbol takımının durumu hakkında 
konuşan Koç, “Futbol takımının durumu 
hepinizin malumu. Ligin ilk yarısında 
aldığı olumsuz sonuçlar Fenerbahçe’ye 
yakışmamaktadır. Takımımız istediğimiz 
seviyede olmasa da kim ne derse desin 
bizim takımımız söylendiği kadar kötü bir 
takım değildir. Bizim yaşadıklarımız ola-
ğandışı durumlardır. İnanıyorum ki bu ola-
ğandışı durumlardan da hızla süratlice ke-
netlenerek, psikolojik üstünlük sağlayarak 
üste çıkacaktır. Bu takım iyi bir takımdır 
ve ligin ikinci yarısında hep beraber, bunu 
göreceğimize inanıyorum. Bu gerçekleri 
bilerek Ersun hoca yönetiminde çok iyi bir 
hazırlık dönemi geçirdik. Ocak’ta transfer 
yapmak zordur. Takımlar kilit oyuncularını 
bırakmaz. Bizim gibi finansal alanda ma-
nevrası dar kulüpler kiralama seçtiği için-
de son dakikaya kadar kiralamada takım-

lar en iyi şartlar için uğraşır. Hocamızın 
transfer doğrultusunda 5 tane yeni transfer 
yaptık. Umuyorum bu adımın sonuçlarını 
önümüzdeki haftalarda yaptığımız yatı-
rımların meyvelerini toplamak istiyoruz. 
Bir noktaya takviye yapamadık; santrfora. 
İnşallah önümüzdeki transfer penceresin-
de kuvvetlendireceğiz. Bizim bir transfer 
politikamız var. Yazın yaptığımız bu trans-
ferlerde istediğimiz verimliliği alamadık. 
Kulübümüzün mali durumunu göz önünde 
bulundurmak durumundayız. Bu imkanları 
göz önünde bulundurarak bir yaş aralığı 
olarak uygun maliyetli yüksek potansiyelli 
uzun vadede kulübümüze mali yapıdan 
katkı yapacak takviyeler yaptık. Önümüz-
deki dönem gelmesi beklenen yabancı 

kotasına gelecek olan sınırlamalardan do-
layı Türk oyunculara önem verdik. Diego 
Reyes verim alamadığımız bir oyuncular-
dan biriydi ve kendisi İspanya’ya gitti. Aa-
tif’a çok talep vardı biz Rize’ye kiralamayı 
tercih ettik. Bizim için Anadolu’da iki tane 
şehir vardır ayrı olarak. Birisi Rize birisi 
Sivas. Uygar Mert Zeybek İstanbulspor’a 
verildi. Salih Uçan’ı kiralık vermiştik. Zajc 
karşılığında Empoli’ye verdik” ifadelerini 
kullandı. 

“UEFA LİSTESİ ZOR BİR SEÇİMDİ” 
UEFA’ya verilmesi gereken bir liste 

olduğunu anlatan Koç, “UEFA listesine 
kimi satarsan sat kimi alırsan al en fazla 
3 kişiyi bildiriyorsunuz. UEFA’da olama-
yan isimler var. Zor bir seçimdi. Hocamız 

listeyi açıklayacaktır. Dün bir tercih yap-
tık. 1 puanla başladığımız sezonun ikinci 
yarısında galibiyetler bizim için 3 pua-
nın ötesinde. Attığımız adımların doğru 
adımlar olduğunu görmek, gücümüzü 
göstermek adına çok iyi bir psikolojik şey 
oldu bu galibiyetler. Kayserispor maçıyla 
bunlar sürecek ve önümüzdeki maçlar-
dan hedef 9 puan almaktır. Sezonun ikin-
ci yarısındaki gayemiz futbolumuzu ve 
kadro omurgasını geliştirip takım ruhunu 
geliştirmek ve çok daha hazır hale gele-
bilmek. Fenerbahçe futbol takımı önü-
müzdeki sezon Ersun hoca ile beraber 
en önemli şampiyonluk adayı olacaktır” 
şeklinde konuştu.
n İHA



Geçtiğimiz hafta kendi evinde Fethiyespor’u mağ-
lup ederek çıkışa geçen pilot takım Konya Anadolu 
Selçukspor, 20.hafta maçında Kahramanmaraşspor 
ile deplasmanda karşılaştı. Rakibine karşı üstün bir 
oyun ortaya koyan yeşil beyazlılar, maçın başında 
öne geçerek avantaj sağladı. Ancak Maraşspor kendi 
evinde oynamanın avantajı ile beraberlik golünü bu-
lurken, ilk yarının son dakikalarında temsilcimiz yeni-
den öne geçmeyi başardı. Maçın ilk yarısı bu sonuç ile 
biterken, ev sahibi takım ikinci yarıda bulduğu gol ile 
durumu 2-2’ye getirdi. Mücadelenin diğer bölümlerin-
de gol sesi çıkmayınca iki ekip de 1 puana razı oldu. 
Konya Anadolu Selçukspor, bu sonuç ile puanını 21’e 
yükseltti.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI
Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, Kahra-

manmaraşspor ile deplasmanda oynadığı karşılaş-
maya iyi başladı ve maçın 9.dakikasında öne geçmeyi 
başardı. Yeşil beyazlılar, Maksut Taşkıran’ın attığı gol 
ile 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım Fatih Kamalı 
ile durumu eşitledi. Bu dakikadan sonra rakip kalede 

daha fazla etkili olan temsilcimiz, aradığı golü 42.da-
kikada sağ bek oyuncu Reşo Akın ile buldu. İlk yarı 2-1 
Konya ekibinin üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmanın 
ikinci yarısında Maraşspor ev sahibi olmanın avantajı-
nı iyi kullanarak Anadolu Selçukspor, kalesinde baskı 
kurarken, 55.dakika eşitlik golü yine Fatih Kamacı’dan 
geldi. Mücadelede başka gol olmadı ve 90 dakika 2-2 
sona erdi. Temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 
ligin 21.hafta maçında Sivas Belediyespor’u konuk 
edecek.

ANADOLU’NUN GOLCÜSÜ MAKSUT
Yavru Kartal Konya Anadolu Selçukspor’da Ma-

raşspor deplasmanından 1 puan ile dönülürken, orta 
alanda gösterdiği performans ile dikkat çeken Maksut 
Taşkıran, attığı gollerle yıldızlaşıyor. Bu sezon oyna-
nan 20 maçın tamamında forma giyen Maksut, attığı 
3 golle takımın en çok gol atan isimlerinden biri oldu. 
Geçtiğimiz sezon Altay’da forma giyen ve tecrübe ka-
zanan 1995 doğumlu oyuncu, önümüzdeki yıllarda 
Konyaspor kadrosuna yer almak için yoğun çaba har-
cıyor. n SPOR SERVİSİ

‘Ayın Gençlik 
Merkezi’ Konya oldu

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan ‘Ayın 
Gençlik Merkezi’ değerlendirmesinde yaptıkları etkinlik-
ler, üye sayısı ve sosyal medya kullanımı kriterleri dik-
kate alınarak, 2019 Yılı Ocak ayı, ‘Ayın Gençlik Merkezi’ 
Konya Gençlik Merkezi seçildi. Gençlerin rekabetlerini 
perçinlemek, daha azimle başarıya odaklanmalarını 
sağlamak için uygulanan ‘Ayın Gençlik Merkezi’ sayesin-
de, gençlerin yaratıcılıklarını kullanarak yeni projelerle 
sosyal sorumluluklar üstlenmeleri amaçlandı. Haftanın 
her günü açık olarak gençlere Yerli Yazılım Kod 2023, 
yabancı dil eğitimi, müzik ve tiyatro etkinlikleri, ülkemize 
kalan farklı ülkelerden gelen gençler için yapılan Sosyal 
Uyum Projesi, dini bilimler atölyesi ile devam eden, 
sosyal sorumluluk projesi olarak kan bağışından, spor 
etkinliklerine kadar birçok proje ile örnek olma niteliği 
kazanan gençlik merkezini belirlemek için yapılan ‘Ayın 
Gençlik Merkezi’ değerlendirmesi sonucunda başarıya 
ulaşan Konya Gençlik Merkezi personeline teşekkür edil-
di. n SPOR SERVİSİ 

Vole Tenis Kulübü’nden Ömer Ersöz’e ziyaret
Vole Tenis ve Spor Kulübü Başkanı 

Cengiz Yönet ve yönetim kurulu üyeleri 
Gençlik Hizmetleri ve Spor Konya İl Mü-
dürü Ömer Ersöz’ü makamında ziyaret 
etti.  Tenis branşında Konya’da 
faaliyetlerini sürdüren Vole Tenis ve 
Spor Kulübü Başkanı Av. Cengiz Yönet 
ve yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerini 
sürdürüyor. Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’a yapılan ziyaretinden sonra yö-
netim kurulu, Konya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz’e nezaket 
ziyaretinde bulundu.

KAPALI KORT ARTIRILMALI
Başkan Yönet, ziyarette Vole Tenis 

ve Spor Kulübü’nün çalışmaları ve bun-
dan sonra yapacakları projeler hakkın-
da Spor İl Müdürü Ersöz’e bilgi aktardı. 
Başkan Yönet, tenis sporunun Konya’da 
yaygınlaştırılması için çalışmalar sür-
dürdüklerini ama Konya’da bir adet 
kapalı kortun olduğunu ve bu sayının 
Konya adına az olduğunu söyledi. En 
kısa zaman dilimi içerisinde kapalı kort 
sayılarının artırılması gerektiğini vurgu-
ladı.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ
Ziyaretten dolayı memnuniyetini 

dile getiren Konya Gençlik hizmetleri 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz ise, “Te-
nis sporunun Konya’mızda daha ileri 

gitmesi için bizler de üstümüze düşen 
görevi yapmaya hazırız. Vole Tenis ve 
Spor Kulübü Başkanı Av. Cengiz Yönet 

ve yönetim kurulunun ziyaretleri şahsı-
mı mutlu etmiştir. Bundan sonra birlik 
ve beraberlik içerisinde çalışacağız” 

ifadelerini kullandı. Ziyaret günün anı-
sına çektirilen fotoğraf ve verilen plaket 
ile son buldu. n SPOR SERVİSİ

Bisiklet Yol Yarışları’na 
Konya damgası

Türkiye Bisiklet Federasyonunun 2019 faaliyet prog-
ramının ilk yarışı olan Türkiye Şampiyonası 1. Etap Sezon 
Açılış Puanlı Yol Yarışları, Mersin’de tamamlandı. Mer-
sin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipli-
ğinde 10 kategoride 34 ilden 445 sporcunun katılımıyla 
düzenlenen yarışların son etabı, sahilde yer alan Adnan 
Menderes Bulvarı’nda yapıldı. Güneşli havanın eşlik 
ettiği sporcular, dereceye girebilmek için bulvardaki 12 
kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Yarışmalarda Konya 
takımları elde ettikleri başarılar ile dikkat çekti. Parkur 
sonunda, “Büyük Bayanlarda” Karaman Ekstrem Bisiklet 
ve Doğa Sporları Gençlikspor, “Genç Bayanlarda” Kara-
man Duru Bulgur Performans Spor Kulübü, “Yıldız Ba-
yanlarda” da Alanya Sami Spor Kulübü Derneği birinci 
oldu. “Büyük Erkekler” kategorisinde Giresun Lisesi Bi-
siklet İzcilik Dağcılık Spor Kulübü’nün zirveye çıktığı par-
kurda, “Genç Erkekler”de Giresun Lisesi Bisiklet İzcilik 
Dağcılık Spor Kulübü, “Yıldız Erkekler-A” kategorisinde 
Konya ekiplerinden Çatalhöyük Çumra Belediyespor, 
“Yıldız Erkekler-B” kategorisinde yine Konya takımların-
dan Akören Belediyesi Kültürspor, “Masterlar +35 “kate-
gorisinde Bolu Gençlik Merkezi Spor Kulübü ve “Master 
+40” kategorisinde de Antalya Gençlik Merkezi Gençlik 
ve Spor Kulübü ilk sırayı yer aldı.  n AA

‘Taşkafa’ Muammer 
dualarla uğurlandı

Konya futbol camiasının ‘Taşkafa Muammer’ lakabı 
ile tanıdığı eğitimci Muammer Karan vefat etti. Gençlik 
yıllarında Demirspor ve Kadınhanıspor’da oynayan Mu-
ammer Karan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Mu-
salla Mezarlığı içinde kılınan cenaze namazının ardından 
defnedilen Karan’ın cenazesinde spor camiasının birçok 
isim katıldı. Cenazenin ardından Muammer Karan’ın ai-
lesi taziyeleri kabul etti. Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Muammer Karan’a Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz.  n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor, zirve 
yarışında yara aldı

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta 16.hafta maçları oy-
nandı. Konya ekiplerinden Akşehirspor ve Sarayönü Be-
lediyespor derbide karşı karşıya gelirken, heyecan fırtı-
nası şeklinde geçen 90 dakika 2-2 sona erdi. Bu sonuç ile 
Akşehirspor zirve yarışında yara alırken, yeşil siyahlı ekip 
Sarayönü zorlu deplasmandan 1 puan ile döndü. Kırmızı 
beyazlı temsilcimiz Akşehirspor’un zirve yarışındaki ra-
kibi Kırıkkale Büyük Anadolu Spor, deplasmanda Konya 
ekiplerinden Karapınar Belediyespor’u 3-0 yenerek puan 
farkını 2’ye çıkardı. Ligde 16.haftayı Akşehirspor 35, Sa-
rayönü Belediyespor 15, Karapınar Belediyespor ise 13 
puanla tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

....
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, ligin 20.hafta maçında dep-
lasmanda Kahramanmaraşspor ile karşı 
karşıya gelecek. Yarın oynanacak olan 
mücadele 12 Şubat Stadyumu’nda saat 
13.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Alim 
Kandemir yönetecek. Geçtiğimiz hafta 
kendi evinde galip gelerek puanını 20’ye 
çıkaran yeşil beyazlılar, bu maçtan da iyi 
bir sonuç ile dönerek ligdeki çıkışını sür-
dürmek istiyor.

ENES AKGÜN’E İMZA TÖRENİ
Temsilcimiz Konya Anadolu Sel-

çukspor, altyapıdan yetişen kaleci Enes 
Akgün için imza töreni düzenlendi. Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay ve 2. Başkan 
Okay Tınkır’ın katıldığı törende resmi 
sözleşmeyi imzalayan 2000 doğumlu 
kaleci Enez Akgün, Anadolu Selçukspor 
altyapısından yetişerek Atiker Konyaspor 
Futbol Akademisi’ne geçiş yaptı. Konya 

Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay burada yaptığı açıklamada, 
“Uzun süren alt yapı çalışmalarının ne-
ticesinden, futbol akademimizden gelen 
oyuncularla profesyonel sözleşme imza-
lıyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. Enes 
bizim için yeni bir transfer değil. Yıllardır 
kadromuzda olan ve harcadığı emeklerin 
karşılığında A takımımıza kadar yükselen 
bir kardeşimiz. Umarız bu yükselişi kısa 
sürede Atiker Konyaspor A takımına ka-
dar devam eder. Kendisinin gelişiminde 
emeği olan tüm çalışma arkadaşlarımıza 
teşekkür ediyorum.  Enes’e de başarılar 
diliyorum” dedi. Genç kaleci Enes Akgün 
ise hedefleri doğrultusunda çalışmaya 
devam edeceğini kaydederken; “Bana 
güvenen yöneticilerime ve hocalarıma 
teşekkür ediyorum. İnşallah çok çalışarak 
hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz” 
ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’ın
gözü yukarıda!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 
Selçukspor, 20.hafta maçında 
deplasmanda Kahramanmaraşspor ile 
karşı karşıya geldi. Maçın başında öne 
geçen yeşil beyazlılar bu üstünlüğünü 
koruyamadı ancak zorlu deplasmanda 1 
puan ile dönmeyi başardı ve üst sıralara 
yükselme adına umut verdi
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 20 13 4 3 42 10 32 43
2.MENEMEN BELEDİYE 20 11 7 2 42 25 17 40
3.FATİH KARAGÜMRÜK 20 11 4 5 34 22 12 37
4.MANİSA B.Ş.B. 20 9 8 3 33 14 19 35
5.ŞANLIURFASPOR 20 10 5 5 27 23 4 35
6.PENDİKSPOR 20 9 6 5 30 24 6 33
7.TARSUS İDMAN Y. 20 7 7 6 29 29 0 28
8.ETİMESGUT BELEDİYE 20 7 6 7 25 25 0 27
9.SİVAS BELEDİYE 20 7 4 9 23 28 -5 25
10.KAHRAMANMARAŞ 20 6 6 8 19 25 -6 24
11.KIRKLARELİSPOR 20 6 5 9 24 28 -4 23
12.ZONGULDAK 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.K. A. SELÇUKSPOR 20 4 9 7 28 35 -7 21
14.BAK SPOR KULÜBÜ 20 4 9 7 20 31 -11 21
15.DARICA G. BİRLİĞİ 20 5 5 10 19 37 -18 20
16.FETHİYESPOR 20 3 9 8 21 28 -7 18
17.BANDIRMASPOR 20 3 6 11 22 36 -14 15
18.TOKATSPOR 20 2 8 10 16 29 -13 14

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



Yeşil beyazlılar maçın taktiğine çalıştıKonyaspor karne düzeltecek

Spor Toto Süper Lig’de 20.hafta-
nın kapanış maçında bugün deplas-
manda Bursaspor ile karşılaşacak 
temsilcimiz Atiker Konyaspor, son 
çalışmasını dün öğle saatlerinde Ka-
yacık Tesisleri’nde yaptı.

 Teknik Direktör Aykut Kocaman 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenmana tedavi-
lerine devam edilen Paolo Hurtado, 
Amir Hadziahmetovic, Mücahit Can 
Akçay katılmazken, Selim Ay ve Jens 

Jonsson takımdan ayrı olarak çalıştı.
 Isınma hareketleri ve pas çalış-

ması ile başlayan antrenman 6’ya 3 
ile devam ederken, taktik çalışma ile 
sona erdi. 
 n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor ile Bursaspor 
bugün oynanacak zorlu maçla birlik-
te tarihlerinde 32. kez karşı karşıya 
gelecek. Daha önce yapılan maçlara 
Bursa temsilcisinin üstünlüğü bulu-
nuyor. 

İki takım arasında daha önce oy-
nanan 31 maçta temsilcimiz Atiker 
Konyaspor 8 kez kazanabildi. Rakip 
Bursaspor ise 14 maçtan galip ayrı-
lan taraf oldu. İki takım arasında oy-
nanan 9 maçta ise kazanan çıkmadı. 

İki takım arasında ilk yarıda oy-
nanan maç 1-1 beraberlikle tamam-
lanmıştı. Konyaspor Jahovic ile 1-0 
öne geçerken Bursaspor Aytaç ile be-
raberliği yakalamıştı. Konyaspor’un 
zorlu bir sezon geçirdiği geçen yıl 
ise Bursaspor iki maçı da kazanmış-
tı. Konya’da oynanan mücadele 3-0 
tamamlanırken, Bursa’da oynanan 
maç ise 2-1 bitmişti.  
 n SPOR SERVİSİ

Eski Konyasporlu Es-Es’i kurtardı

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
kardeş takımı olan Spor Toto 1. Lig 
ekiplerinden Eskişehirspor, önceki gün 
oynanan Gençlerbirliği maçı kadrosun-
da bu sezon ilk kez yabancı oyunculara 
yer verdi.  Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 
Eskişehirspor, transfer yasağının kaldı-
rılmasıyla Gençlerbirliği maçı kadrosun-
da ilk kez yabancı oyuncu bulundurdu. 
Ligin 20. haftasındaki maçta lisansları 
çıkan ve kadroda bulunan Fildişi Sahilli 
İbrahim Sissoko, Sırp Marko Milinkovic 
ve Ganalı Kamal Issah bu sezon ilk kez 
Eskişehirspor forması giydi. Tecrübeli 

yabancılara takımın genç yıldızları eşlik 
ederken zorlu geçen maça eski Kon-
yasporlu Sissoko’nun iyi performansı ve 
iki golü damga vurdu. Maçın sonunda 3 
puanı almasını bilen Kırmızı Şimşekler, 
bu skorla bir basamak atlayarak düşme 
potasından uzaklaştı. 

Öte yandan sezon başından beri 
transfer yasağı bulunan ve yasağı trans-
fer sezonu kapanmadan hemen önce kal-
dırabilen Eskişehirspor’da ligin 20. hafta-
sına kadar altyapı oyuncuları 19 maçta 17 
puan toplayarak 16. sırada bulunuyordu.. 
n İHA

Çaykur Rizespor’dan altın gol

Düşme hattını yakından ilgilendiren 
maçta Çaykur Rizespor deplasmanda 
Erzurumspor’u mağlup ederek altın de-
ğerinde 3 puanın sahibi oldu. 

Karadeniz ekibi 2 maçlık galibiyet 
serisinin ardından ateş hattındaki bir 
diğer rakibi Erzurumspor ile karşılaştı. 
Zorlu maçı Fernando Boldrin’in golü ile 

kazanan Çaykur Rizespor puanını 21’e 
yükselterek uzun süre sonra ateş hattı-
nın üzerine çıkmayı başardı. 

İkinci yarının ilk maçında temsil-
cimiz Konyaspor’a mağlup olan Erzu-
rumspor ise galibiyet hasretini 7 maça 
çıkararak 17 puanda kaldı.
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 20 13 5 2 31 10 21 44
2.GALATASARAY 20 10 6 4 38 22 16 36
3.EY MALATYASPOR 20 9 6 5 32 22 10 33
4.TRABZONSPOR 20 9 6 5 36 27 9 33
5.ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31
6.BEŞİKTAŞ 19 8 6 5 32 24 8 30
7.KASIMPAŞA 20 9 2 9 38 34 4 29
8.DG SİVASSPOR 20 7 7 6 28 27 1 28
9.ANTALYASPOR 19 8 4 7 19 23 -4 28
10.A. ALANYASPOR 20 7 4 9 18 23 -5 25
11.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23
12.FENERBAHÇE 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.GÖZTEPE 20 7 1 12 20 25 -5 22
14.KAYSERİSPOR 20 5 7 8 17 27 -10 22
15.ÇAYKUR RİZESPOR 20 4 9 7 24 29 -5 21
16.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 2 12 17 35 -18 20
17.ERZURUMSPOR 20 3 8 9 18 26 -8 17
18.AKHİSARSPOR 20 4 5 11 20 35 -15 17

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Bursa trafiğine 
Konyaspor 

düzenlemesi
Bursaspor-Atiker Konyaspor maçı öncesi Bursa’da 

bazı yolların kapatılacağıyla ilgili Bursa Emniyet Müdür-
lüğünden açıklama geldi. 

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 
‘04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 20:00’de Büyükşehir 
Belediye Stadyumunda, Bursaspor-Atiker Konyaspor 
takımları arasında oynanacak olan Süper Lig futbol mü-
sabakası nedeniyle, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 
16:00’dan itibaren, Hayran Caddesi’ne açılan Seyran 
Sokak, 10. Çimen Sokak, Stad Caddesi, Eren Caddesi, 
5. Zümrüt Sokak, 3. Yakut Sokak, 1. Lale Sokak araç tra-
fiğine kapatılacak olup, belirtilen sokakların diğer yönleri 
araç trafiğine açık olacaktır.” denildi. n İHA

Lider Başakşehir 
durdurulamıyor

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir dur-
durulamıyor. Dün deplasmanda Akhisarspor ile karşıla-
şan İstanbul temsilcisi düşme hattında bulunan rakibine 
acımadı. Epureanu, Robinho ve Demba Ba’nın golleri ile 
Ege temsilcisini rahat geçen Başakşehir puanını 3-0’lık 
galibiyetle 44’e yükseltti. 

En yakın rakibi Galatasaray’ın 8 puan önünde yer 
alan Abdullah Avcı’nın öğrencileri şampiyonluk yolunda 
büyük avantaj yakaladı. n İHA

Anadolu Kartalı
Bursa’da ‘av’ peşinde
Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına bomba gibi giren temsilcimiz Atiker Konyaspor, Avrupa hayali için bugün 
kritik bir maça çıkacak. Anadolu Kartalı deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak.  Bursa Büyükşehir Belediye 

Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20:00’da başlayacak ve Halis Özkahya tarafından yönetilecek

Spor Toto Süper Lig’de 20 hafta heye-
canı bugün oynanacak karşılaşma ile sona 
eriyor. Temsilcimiz Atiker Konyaspor haf-
tanın kapanış maçında deplasmanda Bur-
saspor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlıların 
çıkışını sürdürmek için 3 puanı hedeflediği 
maç Bursa Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu’nda oynanacak ve saat 20.00’de baş-
layacak. Maçın hakemi ise Halis Özkah-
ya. Özkahya’nın yardımcılıklarını Kerem 
Ersoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yaparken 
maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan 

Numanroğlu.
KARTAL RÜYAYI 

SÜRDÜRMEK İSTİYOR
Bugün deplasmanda Bursaspor ile 

karşılaşacak olan temsilcimiz Atiker 
Konyaspor bu zorlu maçı kazanarak çıkı-
şını sürdürmek istiyor. İkinci yarının ilk 2 
maçını kazanan ve rüya gibi bir başlangıç 
yapan Anadolu Kartalı bu maçı kazanırsa 
hem rüyayı sürdürecek hem de Avrupa ha-
yali için dev bir adım daha atmış olacak. 

31 puanda bulunan Anadolu Kartalı 

zorlu deplasmandan 3 puanla dönerse 
haftayı üçüncü sırada tamamlayacak. 

BURSASPOR KAZANMAK İSTİYOR
Ligin iyi mücadele eden takımlarından 

olmasına rağmen bu performansını so-
nuçlara yansıtmakta zorlanan Bursaspor 
şanssızlığını temsilcimiz Konyaspor ile 
oynadığı maçta kırmak istiyor. Son  4 
maçından berabere ayrılan ve 5 maçtır ka-
zanamayan yeşil beyazlılar 23 puanla 11. 
Sırada yer alıyor.

11 beraberlik alan Bursaspor ligin en 

çok berabere kalan takımı konumunda. 
KONYASPOR’DA EKSİKLER 

CAN SIKMAYA DEVAM EDİYOR
Sezon başından beri neredeyse hiçbir 

maça tam kadro çıkamayan Atiker Kon-
yaspor’da Bursaspor maçı öncesi de ek-
sikler göze çarpıyor. 

Zorlu maçta sakatlıkları devam 
eden  Paolo Hurtado, Jens Jonsson, Se-
lim Ay, Amir Hadziahmetovic forma giye-
meyecek.
n SPOR SERVİSİ
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