
Selçuklu’ya değer 
katan yatırımlar

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
Selçuklu Belediyesi tarafından kısa süre önce 

Yazır Mahallesi’ne kazandırılan Yazır Sosyal Tesis 
bünyesindeki Emekliler Lokali’ni ziyaret etti. Başkan 

Pekyatırmacı, sosyal yatırımların ilçeye değer 
kattığını vurguladı. n SAYFA 4’TE

Nefes kesecek 
gösteriye hazırlar

 Türk Milletinin gökyüzündeki milli takımı, Türk Hava 
Kuvvetleri Akrobasi Timi “Türk Yıldızları” ve “Solo-
türk” 5 Mayıs Pazar günü Konya’da hava gösterileri 
yapacak. Türk Yıldızları parkında gerçekleştirilecek 
program saat 14.30’da başlayacak.  n SAYFA 4’TE

Kültür ve sanat 
merkezi olacak

Tantavi Ambarı restorasyon çalışmalarında sona ge-
lindi. Çalışmaların 45 ila 60 gün içerisinde bitirileceği-
nin müjdesini veren Meram Belediye Başkanı Mustafa 

Kavuş, “Tantavi Ambarı, şehrin sanat ve kültür 
hayatına büyük katkı sunacak”dedi. n SAYFA 7’DE

04 AK Parti’den 
Sarayönü çıkarması 10 32 bin kişi tarım

arazisi kiraladı 13 Kira bedellerine 
TÜFE ayarı geldi

‘SEFER BİZDEN 
ZAFER ALLAH’TAN’

BAHÇENİN KAPISI 
AÇIK MI KALDI?

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay:

Tropikal Kelebek Bahçesi gündemde

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel 
seçimlerinin ilk toplantısını gerçekleştirdi. “Sefer 
bizden, zafer Allah’tandır” diyen Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Büyükşehir Bele-
diye Meclisi’nin Konya’ya çok önemli işler yapaca-
ğını söyledi.

Türkiye’de yoğun olarak gözlenen Diken Kelebeği 
göçü, Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına 
sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi hakkında 
sosyal medyada ilginç diyaloglara ve yetkililere 
esprili soruların sorulmasına neden oldu.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 6’DA

Yenigün’den 
başkanlara tebrik

Yenigün Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
ve gazete çalışanları 31 Mart 
Mahalli İdareler Seçiminin 
ardından Karatay Belediye Baş-
kanlığına seçilen Hasan Kılca 
ile Meram Belediye Başkanlığı-
na seçilen Mustafa Kavuş’a ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Ziyarette Yenigün Gazetesi Yö-
netim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan, Başkan Kılca ve Başkan 
Kavuş’un önemli hizmetler 
yapacağına olan inancının tam 
olduğunu söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Bozkır yatırıma doyacak
31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı AK Parti’den Bozkır 
Belediye Başkanı seçilen Sadettin Saygı, ilk özel röportajını 
Yenigün Gazetesi’ne verdi. Başkan Sadettin Saygı, yeni 
dönemle birlikte Bozkır’ın yatırıma doyacağını, yediden 
yetmişe herkesin gönlüne gireceklerini belirtti.
İlçedeki önceliklerinin kırsal kalkınmayı sağlayacak 
çalışmalar gerçekleştirerek istihdamı artırmak olduğunu 
ifade eden Başkan Sadettin Saygı, “Bozkır’da istihdamın 
yanında kültürel değerlerin de yaşatılarak geliştirilmesi için 
çalışacağız. Bunu Bozkır halkı ile birlikte başaracağız” dedi.  
n HABERİ SAYFA 11’DE

Milli üniversite! 
Önemli bir misyon üstlenen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli 

bilimsel çalışmaları yapabilecek, donanımlı, yenilikçi insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyor
DIŞA BAĞIMLILIĞI 

AZALTMAK HEDEFLERİ
Türkiye ve Konya için tarım oldukça 
önemli. “Gıda güvenliği” kavramının or-
taya çıktığı günümüzde, güvenilir gıda-
ya ulaşmak için yerli ve milli tarım uygu-
lamaları ön plana çıkıyor. Bu anlamda, 
gıda, tarım ve hayvancılık alanlarında 
yetişmiş insan gücüne olan ihtiyaç da 
giderek artıyor. Bu doğrultuda kurula-
rak, önemli bir misyon üstlenen Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, dışa bağım-
lılığı azaltacak çalışmalar hedefliyor.

İŞGÜCÜ POTANSİYELİ 
OLUŞTURUYORLAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, “Bütün 
meselemiz katma değeri yüksek ürün-
ler ortaya koymak. Dolayısı ile Torku ve 
üniversitemizin misyonunu oluşturan 
konu, ülkemizin dışarıdan aldığı ürünleri 
kendimizin üretmesini sağlamak, daha 
yüksek katma değer kazandırmak, bu 
üretimi gerçekleştirmek için gerekli iş-
gücü potansiyelini kazandırmak” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE
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Sorgun Hadimioğlu’nu tebrik etti

Hafız muhtarlardan Kılca’ya ziyaret

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğ-
lu’nu ziyaret ederek, yeniden başkan seçilme-
sinden dolayı tebrik etti. Başkan Hadimioğ-
lu’nu makamında ziyaret eden Sorgun, mahalli 
idareler seçimlerinde yeniden Hadim Belediye 
Başkanı seçilen Ahmet Hadimioğlu’na hayırlı 
olsun ziyaretinde bulunduklarını söyledi.  Se-
çimlerde verdikleri destek için Hadim halkına 
ayrıca teşekkür eden Sorgun, şöyle devam etti: 
“Projelere, yatırımlara kaldığımız yerden de-

vam edeceğiz. Bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da gönüllere girmeye, ülkeye sev-
dalı dava insanı yetiştirmeye gayret edeceğiz. 
Ayrıca Konya’nın en tecrübeli belediye başkanı 
unvanını kazanan sayın Ahmet Hadimioğlu’na 
büyük görev ve sorumluluklar düşüyor” dedi.  
Hadimioğlu da misafiri Sorgun’a, ziyaretinden 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.  Ziyaret sı-
rasında, AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri, be-
lediye meclis üyeleri ve partililer de bulundu.
n AA

31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde büyük 
bir destekle Cumhur İttifakı AK Parti adayı 
olarak Karatay Belediye Başkanlığı’na seçi-
len Hasan Kılca’ya ziyaretler sürüyor. Başkan 
Kılca’nın hafız arkadaşları Sarıyakup Mahalle 
Muhtarı Ahmet Baydar, Akçeşme Mahallesi 
Muhtarı Mahmut Sami Yalçınkaya ve Kerim-
dede Mahallesi Muhtarı Mustafa Büyükav-
cıoğlu kendisini ziyaret ederek ‘hayırlı olsun’ 
temennilerinde bulundu.  Ziyarette başkan 

Kılca ve arkadaşları hasret giderilirken, ha-
fızlık anılarını yad ettiler. Muhtarlar, Başkan 
Hasan Kılca ile verimli ve başarılı bir dönem 
geçireceklerine inandıklarını, mahallelerinin 
sorunlarının çözümünde Başkan Kılca’nın hız-
lı bir şekilde çalışmaya başladığını dile getirdi. 
Başkan Kılca ise ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getirirken çalışmalarında başarılar 
diledi.
n HARUN YILMAZ 

Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ve gazete çalışanları 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminin ardından Karatay Belediye 
Başkanlığına seçilen Hasan Kılca ile Meram Belediye Başkanlığına seçilen Mustafa Kavuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu 

Yenigün’den başkanlara tebrik

Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan, Ye-
nigün Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Abdullah Akif Solak, Ye-
nigün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü 
Rasim Atalay, Yenigün Gazetesi 
Reklam Koordinatörü Fahri Altınok 
ve Yenigün Gazetesi Halkla İlişkiler 
Sorumlusu Harun Yılmaz, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

31 Mart 2019 Mahalli İdareler 
Seçimleri sonucunda Karatay Be-
lediye Başkanlığı’na seçilen Hasan 
Kılca ve Meram Belediye Başkan-
lığı’na seçilen Mustafa Kavuş’u 
makamında ziyaret eden Yenigün 
Gazetesi ekibi hayırlı olsun temen-
nisinde bulundu. Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca ve Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş 
ziyaretten dolayı memnuniyetlerini 
dile getirirken, Yenigün Gazetesi 
çalışanlarına çalışmalarında başarı-
lar diledi.

‘HASAN BAŞKANIMIZ 
BİR DAVA ADAMIDIR’

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’yı ziyarette konuşan Yenigün 

Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, “Hasan başkanımız 
bir dava adamıdır. Belediye Başkan-
lığı öncesinde bulunduğu dönem-
lerde güzel hizmetlere ve çalışma-
lara imza atmıştır. İnşallah bu güzel 
çalışmalarının üzerine ekibi ile be-
raber yenilerini koyarak Karatay’ın 
daha da gelişmesi ve kalkınması 
için hizmetler yapacaktır. Yenigün 
Gazetesi olarak her zaman başka-
nımızın yanındayız ve destekçisi-
yiz. Rabbim çıktığı bu yolda yar ve 
yardımcısı olsun” dedi. Ziyaretten 

duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca da, “Mustafa Bey’in şahsın-
da Yenigün Gazetesi ekibi ve tüm 
çalışanlarına desteklerinden dolayı 
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Daha 
önce olduğu gibi bundan sonraki 
süreçte de şehrimizin ve Karatay’ın 
gelişimi için katkılarının devamını 
diliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘MUSTAFA BAŞKANIMIZ MERAM’A 
GÜZEL HİZMETLER KAZANDIRACAK’

Yüzde 70’in üzerinde bir oy 
alarak Meram Belediye Başkanlı-

ğı’na seçilen Mustafa Kavuş’a da 
ziyarette bulunan Yenigün Gaze-
tesi Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan ve beraberindeki heyet 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’a başarılar diledi. Ziyarette 
konuşan Yenigün Gazetesi Yöne-
tim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan,  
“Meramlıların yüzde 70’in üzerinde 
verdiği bir destek ile Meram Bele-
diye Başkanlığına seçilen Mustafa 
Kavuş başkanımı kutluyorum. Rab-
bim Konyamıza ve Meram’a hayırlı 
hizmetlerde bulunmayı nasip etsin. 

Mustafa Başkanımızın bilgi birikimi 
ve tecrübesi ile Meram’a ekibi ile 
birlikte güzel hizmetler kazandıra-
cağına inanıyorum. Mustafa Kavuş 
Başkanımıza ve ekibine çalışmala-
rında başarılar diliyorum” diye ko-
nuştu. 

Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan’ı uzun 
yıllardır tanıdığını ve kendisinin iyi 
bir gazeteci ve iyi bir yönetici oldu-
ğunu dile getiren Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş da, “Kon-
ya’nın incisi olan yeşil Meram’a bu-

güne kadar görev yapan başkanları-
mız önemli hizmetlerde bulundular. 
Bundan sonraki süreçte bu hizmet 
kervanında yer almak bize nasip 
oldu. İnşallah bu süreçte Meram’ı-
mızın gelişmesi için ekibimizle bir-
likte var gücümüzle çalışacağız. Bu 
süreçte bizlerden desteklerini esir-
gemeyen Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan’ın nezdinde tüm Yenigün 
Gazetesi ailesine şükranlarımı su-
nuyorum” dedi.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ve beraberindeki gazete heyeti Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u ziyaret ederek tebriklerini iletti.
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Önemli bir misyon üstlenen Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli 
bilimsel çalışmaları yapabilecek, donanımlı,  yenilikçi insan kaynağını yetiştirmeyi amaçlıyor

İnsan gücü yetişiyor!
Türkiye ve Konya için tarım 

oldukça önemli. “Gıda güvenliği” 
kavramının ortaya çıktığı günümüz-
de, güvenilir gıdaya ulaşmak için 
yerli ve milli tarım uygulamaları 
ön plana çıkıyor. Bu anlamda, gıda, 
tarım ve hayvancılık alanlarında ye-
tişmiş insan gücüne olan ihtiyaç da 
giderek artıyor. Bu doğrultuda ku-
rularak, önemli bir misyon üstlenen 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 
dışa bağımlılığı azaltmak için gerekli 
bilimsel çalışmaları yapabilecek, do-
nanımlı,  yenilikçi insan kaynağını 
yetiştirmeyi amaçlıyor. Türkiye’nin 
en yenilikçi İngilizce eğitim model-
lerinden birine sahip olan Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, önemli 
bir eğitim yuvası olmuş durumda. 
Gıda, tarım ve hayvancılık alanında 
Türkiye’nin ilk ve tek ihtisas üniver-
sitesi olma özelliği taşıyan Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi, millileş-
me yolunda ülkeye önemli bir ufuk 
kazandıracak. 

ÜNİVERSİTE ÖZEL 
BİR HEDEFLE KURULDU 

Konya Gıda ve Tarım Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çök-
müş, üniversiteyle ilgili önemli de-
ğerlendirmelerde bulundu. Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin özel 
bir amaç için kurulduğuna dikkat 
çeken Rektör Çökmüş, temel hedef-
lerinin gıda, tarım, hayvancılık ve 
bu alanları destekleyen konularda 
Türkiye’deki ihtisas boşluğunu dol-
durmak olduğunu söyledi. Böyle bir 
üniversitenin yerlileşme ve millileş-
me anlamında alanında Türkiye’nin 
önemli bir markası olmayı başaran 
Torku eliyle kurulmasının ayrıca bir 
önem taşıdığını dile getiren Rektör 
Çökmüş, şöyle devam etti, “Bu üni-
versiteyi kuracak en iyi kurum Tor-
ku’ydu. Çünkü Torku yerli ve milli 
bir markamız.İyi yönetim, doğru 
yönetim ve doğru stratejilerle yakla-
şık 17-18 yıl içinde ülkenin milli bir 
markası haline gelmiş, gıda ve tarım 
anlamında eksikliğimizi tamamla-
yan, dışa bağımlılığımızı azaltan bir 
markamız. Dolayısı ile bu üniversite 
zaten bu konsepte uygun olarak ku-
ruldu. Belirli bir alandan bir ürünü 
belli oranlarda artırırsınız. Örneğin 
1 dekardan alacağınız buğday mik-
tarı bellidir. İyi tarım uygulamaları, 
dijital teknolojiler hepsini kullanın 
belli bir miktarın dışına çıkamaz-
sınız. Çünkü alan sınırlandırması 
vardır. Bütün meselemiz üniversi-
teler ve araştırma merkezleri ola-
rak buğdaydan daha başka ürünler 
üretilmesi, onun katma değerinin 
yükseltilmesini sağlamak. Dolayısı 

ile Torku ve üniversitemizin mis-
yonunu oluşturan konu, ülkemizin 
dışarıdan aldığı ürünleri kendimizin 
üretmesini sağlamak, daha yüksek 
katma değer kazandırmak, bu üre-
timi gerçekleştirmek için gerekli 
işgücü potansiyelini kazandırmak.”

ULUSLARARASI DÜŞÜNÜLÜYOR 
Rektör Çökmüş, gelişen ve de-

ğişen dünyada bilgi kavramının da 
büyük değişimler yaşadığına dikkat 
çekti. Bu anlamda, lokal bilginin 
kalmadığını, uluslararası arenada 
boy göstermek gerektiğini belir-
ten Rektör Çökmüş, üniversitenin 
mevcut durumuyla ilgili şu bilgile-
ri verdi, “Lokal bilgi kalmadı artık 
uluslararası düşünmek gerekiyor. 
Bu nedenle eğitim dilini de İngilizce 
yaptık. Özetle üniversitemiz; gıda, 
tarım ve bunu destekleyen mühen-
dislik, işletme, ekonomi dahil bir 
bütün halinde bu alanda ülkemizin 

eksikliğini hissettiği insan gücünü 
yetiştirmeyi amaçlıyor. Bunu bin-
lerce sayılarla değil, kaliteli eğitimi 
verebilmek için limiti belli bir üst 
seviyede tutarak yapmayı amaçlı-
yoruz. Bizim şuanda 3 fakültemiz 
var, 9 bölümümüz var, 12 yüksek 
lisans programımız var. Buraya dik-
kat çekmek istiyorum; Biz lisans-
la birlikte aynı anda yüksek lisans 
da açtık. Çünkü biz eğer bir Ar-Ge 
üniversitesi isek, ihtisas üniversite-
si isek araştırmanın destekleneceği 
en önemli materyaller yüksek lisans 
ve doktora programlarıdır. Çünkü 
araştırma yapıyorsunuz. Dolayısı ile 
hedefimiz toplam öğrenci sayımızın 
içerisinde yüksek lisans ve doktora 
öğrenci oranını en az yüzde 25-30 
oranında tutmak. Toplam öğrencide 
de 5 bini geçmemek temel hedefi-
miz. Dolayısı ile üniversitemiz bu 
misyonla kuruldu. 2016 yılında ilk 
öğrencilerimizi aldık. Şuanda yak-
laşık 380 öğrencimiz var, bunun da 
yaklaşık 60’ı yüksek lisans öğrenci-
si. Yüksek lisansta ilk mezunlarımızı 
verdik. 1 yıl sonra da mezun verme-
ye başlayacağız. Sonra da doktora 
programlarımızı açacağız.”

4 YENİ BÖLÜM İLAVE EDİLDİ 
Yeni açılacak bölümlere iliş-

kin de bilgi veren Rektör Çökmüş, 
“Fakülte sayısında 5’i geçmemeyi 
hedefliyoruz. Önemli olan bu fa-
kültelerin altındaki bölüm sayılarını 
artırmak. Mesela Mühendislik ve 
Mimarlık Fakültesi’ne İç Mimarlık 
bölümünü açmayı uygun bulduk ve 
önümüzdeki yıl öğrenci almayı plan-
lıyoruz. Sosyal ve Beşeri Bilimler Fa-

kültesi’nde  Psikoloji ve Yönetim Bi-
lişim Sistemleri açmayı planlıyoruz. 
Çünkü ürünü ve süreci yönetmek 
de gerekiyor. Özetle 4 yeni bölüm 
ilave ettik. Bunlardan Psikoloji ve İç 
Mimarlık bölümlerine önümüzdeki 
yıl öğrenci almayı planlıyoruz.Hay-
vansal üretim ve teknolojileri bölü-
mü de açacağız, çünkü bir ayağımız 
da hayvancılık. Amacımız ana ko-
nular etrafında olabilecek fakültele-
ri, çok çeşitlendirmeden götürmek” 
diye konuştu. 

ÖĞRETİM ÜYESİ YAPISI 
OLDUKÇA GÜÇLÜ 

Rektör Çökmüş, üniversiteleri-
nin öğretim üyesi yelpazesinin de 
oldukça geniş olduğunun bilgisini 
verdi. Bu durumun üniversiteye 
büyük avantajlar sağladığının altını 
çizen Rektör Çökmüş, şöyle konuş-
tu, “Bizim öğretim üyesi kompozis-
yonumuza bakarsınız farklılık gö-
rürsünüz. En az yüzde 70’i yurt dışı 
eğitim almıştır. Çoğunlukla ABD, 
İngiltere, Kanada gibi ülkelerden 
geliyorlar. Yurt içinden gelişlere 
bakıldığı zaman da İngilizce eğitim 
yapılan ODTÜ, Boğaziçi, Bilkent’in 
yanı sıra Hacettepe, Ankara, Sel-
çuk gibi belli üniversitelerden ala-
biliyorsunuz. Dolayısı ile bazı köklü 
üniversitelerde eksiklik olarak kar-
şımıza çıkan kopyalama, klonlama 
dediğimiz bunun sonucunda da olu-
şan körleşme bizim üniversitemizde 
yoktur. Çünkü burada hiç kimse 
birbirinin hocası değil. Belli alanlar 
muhakkak devam etmeli ama bazı 
alanlar körlüğe neden olur. Biz bu-
rada değişik üniversitelerdeki eğiti-

mi toplamış oluyoruz, değişik bakış 
açılarına sahip oluyoruz. Ameri-
ka’da doktoranızı tamamladığınız 
üniversitede kalamazsınız. Başka 
yere gitmek zorundasınız. Böylece 
bilgi transferi yapılmış olur. Bizim 
böyle güçlü bir yönümüz var.”

ÖNEMLİ PROJELER 
ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR 

Üniversitelerinin Gıda ve Tarım 
alanında bir ihtisas üniversitesi ol-
duğunu hatırlatan Rektör Çökmüş, 
bu durumun kendilerine “Araştır-
ma ve Ar-Ge” yapma sorumluluğu 
yüklediğini söyledi. Bu anlamda 
birçok proje üretmek için çalışma-
lar yaptıklarını dile getiren Çökmüş, 
“Gıda ve tarım ülkemizin sorunu. 
Biz o nedenle araştırma altyapımı-
zı da buna göre yapıyoruz. Dünya 
Bankası, TÜBİTAK, Tarım Bakanlığı 
kaynaklarından 20’den fazla proje-
miz var. Bazıları tamamlandı, bazı-
ları devam ediyor. Yeni hazırlıklar 
içindeyiz. Biz personelimize proje 
konusunda teşvik ediyoruz. Bir des-
tek veriyoruz. Kabul edilenler için 
ayrıca bir teşvik veriyoruz. Şuan 
öğretim görevlisi başına neredeyse 
1 proje düşecek şekilde projelerimiz 
sürüyor” dedi. 

YABANCI ÖĞRENCİ 
SAYISI ARTIRILACAK

Rektör Çökmüş, üniversitele-
rinde 2’si lisans 2’si yüksek lisans 
olmak üzere 4 yabancı öğrenci ol-
duğunu söyledi. Yabancı öğrenci 
sayısını önümüzdeki yıllarda artır-
mayı hedeflediklerini dile getiren 
Çökmüş, “Özellikle Türk Cumhu-
riyetleri ve İslam ülkelerinden öğ-

rencilerin adaptasyonu aşamasında, 
İngilizce eğitim verdiğimiz için daha 
sonra başka ülkelere gidişlerinde a 
bir kuluçka rolü görmek istiyoruz. 
Bu manada ABD’den, Avrupa’dan 
bazı üniversitelerle görüşmeler ya-
pıyoruz” ifadelerini kullandı. 

GENİŞ BİR KAMPUS ALANI VAR
Üniversitelerinin geniş bir kam-

pus alanına sahip olduğunu kayde-
den Rektör Çökmüş, bu durumun 
üniversitenin büyümesine olumlu 
katkı sağlayacağını söyledi. Şuanda 
üniversitenin mevcut alanının 170 
bin metrekare olduğunun bilgisini 
paylaşan Rektör Çökmüş, şöyle de-
vam etti, “Bizim tasarladığımız 5 bin 
öğrenciyi düşününce oldukça geniş 
bir alan, tam bir kampus alanı. İlk bi-
nayı bitirdik, bunun gibi tasarlanmış 
daha 5 bina da var. Onun dışında 
Teknokent, Ar-Ge merkezleri, yurt-
lar, sosyal tesisler var.Merkez Bina 
30 bin metrekare kapalı alana sahip. 
Mekan açısından iyi üniversitelerden 
biriyiz.Çünkü bir öğrenciye düşen 
alan bizde oldukça fazla. Bu neden-
le iyi bir yerdeyiz. Yakın bir zamana 
kadar bir alana ihtiyaç duymayaca-
ğız. Hazırlık binamız ayrı, yemek-
hanemiz ayrı, kütüphanemiz ayrı. 
En az 500 kişilik kapasiteye sahip 
konferans salonunu faaliyete geçir-
dik. Burada kongreler, konferanslar 
yapılabilecek. Ayrıca yeni yaptığımız 
binamız çok özeldir. Sütunlar üze-
rindedir. Yonca yaprağı şeklinde bu 
şekilde 4-5 bina daha yapılınca mey-
danda dolaşan kişiler derinlik göre-
bilecek. Bu binamızın mimari projesi 
ödüllü  bir projedir. Dünyanın en iyi 
7 projesinden biri seçildi. İç donanı-
mıyla, mimarisiyle üniversiteye ya-
kışacak bir proje oldu.”

ÜNİVERSİTENİN MİMARI 
SAYIN RECEP KONUK 

Rektör Çökmüş, önemli bir 
misyonla kurulan Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi’nin mimarının 
25. ve 26. Dönem AK Parti Kara-
man Milletvekili, PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk oldu-
ğunu söyledi. Konuk’un öngörüsü 
ve projeksiyonuyla böylesi önemli 
bir eğitim yuvasının ortaya çıktığı-
nı belirten Rektör Çökmüş, “Gıda 
ve Tarım alanında ilk ve tek ihtisas 
üniversitesidir. Bu sektörün ihtiyaç 
duyduğu bilim, bilgi ve teknolojiyi 
kullanarak bu alanda dışa bağımlı-
lığı azaltan milli bir üniversite. Biz 
Recep Konuk Beyin gösterdiği yolda 
yolumuza devam ediyoruz” değer-
lendirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK - MUHAMMED 
ESAD ÇAĞLA

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş
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Konya Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ilk toplantısını gerçekleştirdi. 
Burada konuşan Başkan Altay, “İnşallah bu meclis Konya’ya çok önemli işler yapacak” dedi

‘Yeni dönemde Konya’ya 
önemli işler yapacağız’

AK Parti’den Sarayönü çıkarması

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin 
ilk toplantısını gerçekleştirdi. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Konya gibi mübarek 
bir şehre hizmet etmenin herkese 
nasip olmayacağını ifade ederek, 
Konya’yı Büyükşehirler arasında bi-
rinci yapan Konyalılara teşekkür etti. 
Başkan Altay, “Bunun bize yükseldi-
ği sorumlulukla inşallah 31 ilçemi-
ze hizmet etmek için gece gündüz 
demeden gayret edeceğiz. Sefer 
bizden, zafer Allah’tandır. İnşallah 
bu meclis Konya’ya çok önemli işler 
yapacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin 
ardından yeni dönemin ilk toplantı-
sını gerçekleştirdi. 

Meclis’e başkanlık eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, yeni dönemin tüm 
belediye başkanları ve meclis üye-
lerine hayırlı olmasını diledi. Konya 
gibi mübarek bir şehre hizmet et-
menin herkese nasip olmayacağını 
ifade eden Başkan Altay, önemli 

olanın hayırlı işlere imza atmak ol-
duğunu belirtti. 

Konya’nın çok yüksek bir des-
tekle kendilerini Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı yaptığını kaydeden Baş-
kan Altay, “Büyükşehirler arasında 
birinci, iller arasında da Rize’den 
sonra ikinci sıradayız. Konyalı hem-
şehrilerimize teşekkür ediyoruz. Bu-
nun bize yükseldiği sorumlulukla in-
şallah 31 ilçemize hizmet etmek için 
gece gündüz demeden gayret ede-
ceğiz. İnşallah bu beş yıl çok önemli 

işlerin yapıldığı bir dönem olacaktır” 
dedi. 

BU MECLİS KONYA’YA 
ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPACAK 
Şehri ortak akıl ile hep birlikte 

yöneteceklerinin altını çizen Baş-
kan Altay, şöyle devam etti: “İn-
şallah Konya’ya yakışır bir meclis 
olarak şehrimize önemli hizmetler-
de bulunuruz. Bu dönem belediye 
başkanlığı sloganımız Gönül Bele-
diyeciliği. Gönül Belediyeciliğinde 
de Konya’yı Türkiye’nin örnek şe-

hirlerinden birisi yapmak için çaba 
sarf edeceğiz. Tasarruf, verimlilik, 
komşuluk, kardeşlik ve hemşehrilik 
hukukuna riayet ederek bir belediye 
başkanlığı yapmayı arzu ediyoruz. 
Konya’nın bütün ilçeleri, bütün ma-
halleleri bizim için kıymetli. Bütün 
ilçelerimizin farklı ihtiyaçlarının ol-
duğunun bilincindeyiz. İlçelerimizin 
ihtiyaçlarını gidermek için belediye 
başkanlarımızla koordineli bir şekil-
de çaba sarf edeceğiz. Sefer bizden, 
zafer Allah’tandır. İnşallah bu meclis 
Konya’ya çok önemli işler yapacak” 
ifadelerini kullandı. 

MECLİS BAŞKAN 
VEKİLLERİ BELLİ OLDU 

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi’nin ilk toplantısında Meclis 
Başkan Vekilleri, Divan Katip Üyele-
ri, Encümen Üyeliği seçimi ile Meclis 
komisyonlarının seçimi gerçekleş-
tirildi. Yapılan seçim sonucu Konya 
Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci 
Başkan Vekilliğine Übeyit Aça, İkinci 
Başkan Vekilliğine Fatih Özgökçen 
seçildi.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanlığı 31 
Mart Mahalli İdareler Seçimleri son-
rası ilk ilçe ziyaretini Sarayönü’ne 
gerçekleştirdi. AK Parti Konya İl 
Teşkilatı Sarayönü’ne çıkarma yaptı. 
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri 
sonrasında ilk ilçe ziyareti Sarayönü 
ilçesine gerçekleştirildi. Sarayönü 
ASEM’de gerçekleştirilen AK Parti 
Konya İl Başkanlığı Haftalık Yönetim 
Kurulu Toplantısının ardından AK 
Parti Sarayönü İlçe Başkanı Adnan 
Tayyipoğlu ve Sarayönü Belediye 
Başkanı Nafiz Solak’ın katılımlarıyla 
istişare ve değerlendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıların ardın-
dan AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı ve Yönetim Kurulu üyeleri 
Sarayönü İlçe Başkanlığını ziyaret 
etti. 31 Mart Seçimlerinde Sarayö-

nü’nün başarılı bir sonuç aldığını 
söyleyen AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, Sarayönü İlçe Başkanı 
ve teşkilatını tebrik etti. Sarayönü 
İlçe Başkanı Adnan Tayyipoğlu da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek Başkan Angı ve AK 
Parti İl Yönetim Kurulu Üyelerine 

teşekkür etti.  AK Parti Konya İl Teş-
kilatı, Sarayönü İlçe Başkanlığının 
ardından Sarayönü Belediyesini de 
ziyaret etti. 31 Mart seçimlerinde 
bir kez daha belediye başkanlığına 
seçilen Nafiz Solak’ı tebrik eden AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
tecrübeli bir belediye başkanı olan 

Nafiz Solak’ın önümüzdeki dönem-
de Sarayönü’ne çok daha büyük hiz-
metlerde bulunacağına inandığını 
söyledi. Sarayönü Belediye Başkanı 
Nafiz Solak da yeni dönemde var 
güçleri ile Sarayönü için çalışacak-
larını söyledi. Ziyaret hediye takdimi 
ile son buldu. n HABER MERKEZİ

‘Gökyüzümüzün Milli 
Takımı’ gösteri yapacak 

LÖSEV’den Eczacı
Odası’na ziyaret

Türk Hava Kuvvetleri Akroba-
si Timi, “Türk Yıldızları” ve “Solo-
türk” 5 Mayıs’ta Konya’da gösteri 
yapacak. Program hazırlıkları kap-
samında Konya Valiliğinde koor-
dinasyon toplantısı gerçekleştiril-
di. Türk Milletinin gökyüzündeki 
milli takımı, Türk Hava Kuvvetleri 
Akrobasi Timi “Türk Yıldızları” ve 
“Solotürk” 5 Mayıs Pazar günü 
Konya’da hava gösterileri yapacak. 
Türk Yıldızları parkında gerçek-
leştirilecek program saat 14.30’da 
başlayacak. Program hazırlıkları 
kapsamında gösterilerin etkin hale 
getirilebilmesi ve kurumlararası 
gerekli koordinasyonun sağlana-
bilmesi açısından Konya Valisi Cü-
neyit Orhan Toprak’ın başkanlığın-
da toplantı gerçekleştirildi.

500 BİN KİŞİ BEKLENİYOR
Türk Yıldızları Basın ve Halkla 

İlişkiler Şubesinden Asb.Kd.Bçvş. 
Celal Erdemir’in yaptığı sunum-
da, hava gösterileri hakkında kısa 
bilgi verilerek alınacak önlemler 
görüşüldü.İlk olarak Solotürk ve 
ardından Türk Yıldızları’nın ger-

çekleştireceği hava gösterilerin-
de, 14.30-16.00 saatleri arasın-
da hava sahası 15 bin fite kadar 
uçuşlara kapalı olacak. Drone, 
balon ve uçurtma gibi kontrolsüz 
hava unsurlarının uçurulması en-
gellenecek. Ankara yolu güzerga-
hında trafik önlemleri İl Emniyet 
Müdürlüğünce alınacak. Geçen 
yıl 400 bin kişinin izlediği, bu yıl 
ise 500 bin kişinin beklendiği et-
kinliğe Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından 30 otobüs tahsis 
edilerek, şehrin farklı bölgelerin-
den vatandaşların ücretsiz olarak 
gösteri alanına gidiş ve dönüşleri 
sağlanacak. Valilik binasındaki 
toplantıya;3.Ana Jet Üs Harekat 
Komutanı Alb. Gürhan Tarman, İl 
Jandarma Komutanlığından J.Alb. 
Tolga Bektaş, İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı Konya İl Mü-
dürü Abdurrahman Fidancı,Türk 
Yıldızları Filo Komutanı Bnb. Esra 
Özatay, Solo Türk Gösteri Pilotu 
Yüzbaşı Bircan Biçerve diğer yetki-
liler katıldı. n HABER MERKEZİ

5. Bölge Konya Eczacı Odası 
Başkanı Ecz. Adem Açıkgöz, LÖ-
SEV yetkililerini makamında ko-
nuk etti. Lösev temsilcileri Pelinsu 
Eke ve Elif Kara‘dan oluşan ekip, 5. 
Bölge Konya Eczacı Odası Başkanı 
Ecz. Adem Açıkgöz’ü makamında 
ziyaret etti. Ziyarette LÖSEV’in 
çalışmalarını hakkında bilgi akta-
ran Lösev temsilcileri Eke ve Kara, 
Konya Eczacı Odası ile zaman za-
man yapılan etkinliklerde birlikte 
çalışmak adına bu ziyareti gerçek-

leştirdikleri dile getirdiler. Ziyaret-
ten dolayı memnuniyetini dile ge-
tiren 5. bölge Konya Eczacı Odası 
Başkanı Ecz Adem Açıkgöz ise; 
“Oda olarak sivil toplum kuruluşla-
rıyla her zaman birlik ve beraberlik 
içinde oluyoruz. LÖSEV ile birlikte 
yapılacak etkinliklerde çalışmalar 
olduğu takdirde her zaman çalış-
maya hazırız” dedi Ziyaret günün 
anısına çektirilen fotoğraf ile son 
buldu.
n HABER MERKEZİ 

‘Sosyal yatırımlar ilçeye değer katıyor’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı Selçuklu Bele-
diyesi tarafından kısa süre önce 
Yazır Mahallesi’ne kazandırılan 
Yazır Sosyal Tesis bünyesindeki 
Emekliler Lokali’ni ziyaret etti.  Sel-
çuklu’da örnek hizmetlerden olan 
sosyal tesisler ilçeye değer katarken 
mahalle sakinleri için de önemli  bir 
buluşma noktası olmaya devam 
ediyor. Bu kapsamda kısa süre önce 
Yazır Mahallesi’ne kazandırılan Ya-
zır Sosyal Tesisi hizmet vermeye 
başladı.  

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, emeklilerin yo-
ğun ilgi gösterdiği Yazır Emekli 
Lokalini ziyaret ederek buradan 
hizmet alan vatandaşlarla görüştü. 
Yazır Mahalle Muhtarı Celalettin 
Doğan’ın da eşlik ettiği ziyarette 

emeklilerle sohbet eden Başkan 
Pekyatırmacı, Selçuklu’da tesislerin 
vatandaşlardan yoğun ilgi görme-
sinin memnuniyet  verici olduğunu 
ifade etti. Selçuklu’da sosyal tesisle-

rin ilçenin önemli sembol mekanla-
rından olduğunu ve sosyal tesisler 
bünyesindeki emekli lokallerinin 
mahallelerdeki sosyal dokuya çok 
önemli katkılar sağladığını ifade 

eden  Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı ;“Sosyal bele-
diyecilik faaliyetleriyle Türkiye’nin 
örnek ve öncü belediyelerindeniz 
hamdolsun. Bu anlamda Selçuk-

lu’da gerçekleştirdiğimiz  sosyal 
yatırımlar ilçemize değer katıyor. 
Bugüne kadar ilçemizin birçok 
noktasına kazandırdığımız sosyal 
tesislerin birini de Selçuklu’nun en 

yoğun nüfusuna sahip olan  Yazır 
Mahallemize inşa ettik ve tesisimiz 
vatandaşlarımıza hizmet vermeye 
başladı. İlçemize önemli bir eser 
kazandırırken komşuluk ve hem-
şehrilik bağlarının güçlenmesine de 
büyük önem veriyoruz.Bu güzel hiz-
metlerden her yaştan  tüm hemşeh-
rimizin hizmet alması bizleri mem-
nun ediyor. Ben bu çerçevede inşa 
ettiğimiz Yazır Sosyal Tesisimizden  
Yazır Mahallemizde yaşayan  tüm 
hemşehrilerimizi hizmet almaya 
davet ediyorum. Selçuklu’daki tüm 
mahallelerimizde hemşehrilerimiz-
le istişare kültürüne dayanarak yeni 
hizmetler yapmak için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Tüm gayretimiz 
ve heyecanımız Selçuklu’nun bugü-
nünden daha da ileriye gitmesidir” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı Yazır Sosyal Tesis bünyesindeki Emekliler Lokali’ni ziyaret ederek buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Uğur İbrahim Altay
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Çadır hayvan barınaklarının sahipleri kurayla belirlendi
Karapınar Gıda Tarım ve Hay-

vancılık Müdürlüğü, Karapınar 
Ziraat Odası Başkanlığı ve KOP 
İdaresi Başkanlığı tarafından, 
hayvan üreticileri için hazırlanan 
Çadır Hayvan Barınakları çeki-
len kurayla sahiplerine dağıtıldı. 
Karapınar Ziraat Odası Bakanı 
Durmuş Üner, “ilçemiz küçük-
baş hayvan yetiştiricilerine ve-
rilmek üzere 12 adet 300 başlık 
küçükbaş hayvan çadırının tüm 
aşamaları tamamlanarak yetişti-
ricilerimizin hizmetine sunuldu-
ğunu ifade ederek şunları kaydet-
ti:  “Sürü Yöneticisi Gençlere KOP 
Destek oluyor’ projesi kalkınma 
ajansı tarafından kabul edilerek 
kaynak aktarımı gerçekleştirildi. 
İlçemiz ve köylerinde kentsel ve 
kırsal kesimde yaşayan nüfus ara-
sındaki dengesizlik sebebiyle or-
taya çıkan mekansal ve sosyo-e-

konomik dezavantajları avantaja 
dönüştürerek öncelikle ülkemiz 
sonrasında dünya standardında 
etkin ve güçlü bir üretim yapısı-
nın oluşturulması hedeflenmek-
tedir. 

Özellikle konfor ve refah sevi-
yesi yüksek olan barınaklar temin 
ederek, sürü yöneticiliğini daha 
cazip hale getirmek suretiyle iş 
istihdamını artırmak, bölge hal-
kımızın gelir düzeyini ülke ortala-
masının üzerine çıkartmak amaç-
lanmaktadır. 

KOP İdaresine sunduğumuz 
küçükbaş hayvan barınağı ta-
lebimiz KOP tarafından kabul 
edilerek toplam bütçenin yüzde 
70’i oranında kaynak aktarımının 
gerçekleşti. Yapılan kura ile genç 
üreticilerimize çadırları teslim 
edildi.”
n AA

Çumra Belediyesi ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü tarafından ger-
çekleştirilen Çumra Kitap Fuarı’nın 
açılışı yapıldı. Açılış törenine Çumra 
Kaymakamı Hüseyin Ece ve Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz katıldı. 
Çumra’da öğrenim gören ilkokul, 
ortaokul ve Lise düzeyindeki öğ-
renciler tarafından yoğun ilgi gö-
ren Çumra Kitap Fuarı’nın açılışı 
Kaymakamımız Sayın Hüseyin Ece 
ve Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz’ın kurdele kesimi ile gerçek-
leştirildi. Kaymakam Ece ve Başkan 
Oflaz açılışın ardından stantlardaki 
kitapları inceledi. Çumra Belediye-
si Altınpark Konferans Salonunda 
açılan ve 100’lerce yayın evine ait 
kitapların bulunduğu Çumra Kitap 
Fuarı 15-19 Nisan 2019 tarihleri 
arasında okurları misafir edecek. 
Çumra Belediyesinin de desteği ile 
ilçe merkezi dışındaki mahallelerde 
bulunan okullara da kitap temini 
sağlanacak.
n HABER MERKEZİ

Coğrafyacılar 
Karapınar’ı inceledi

Öğretmenler için
bilgilendirme semineri

Marmara Üniversitesi Atatürk 
Eğitim Fakültesi Coğrafya öğret-
menliği bölümü öğrencileri Kara-
pınar’a “Coğrafi Arazi Uygulama 
Gezisi” düzenledi. 35 öğrenci ve 
2 öğretim görevlisi ile Karapınar’a 
gelen öğretmen adayları derslerde 
gördükleri yerleri bizzat yerinde 
görme ve inceleme imkanı buldu. 
İlçedeki bazı obruklar ile Meke 
Gölü ve Acıgöl’ü gezen öğrenci-
ler farklı coğrafi oluşumlar karşı-
sında şaşkınlıklarını gizleyemedi. 
Öğrencilere eşlik eden Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakül-
tesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ali 
Balcı, Türkiye’de yaşanan coğrafi 
sorunları öğrencilere yerinde gös-
termek için bölgeye geldiklerini 
ifade ederek şunları kaydetti: “Me-
sela bunlardan bir tanesi obruklar. 
Obrukları ilgimiz çekiyor. Çünkü 
halk bundan tedirginlik duyuyor. 

Biz bunun çözünme dair neler üre-
tebiliriz. Bunu yerinde görmek için 
geldik. Onun için obrukları gördük 
ve öğrencilerimiz ile birlikte ince-
leme şansımız oldu. Öğrencileri-
mizde derslerimizde gördükleri bu 
yerleri yerinde görerek ve yaşaya-
rak öğrenme ve aktarma imkanına 
kavuşmuş oldular. Meke Gölü’nün 
de suları kurumuş vaziyette. Bu göl 
bir doğal zenginlik. Bu doğal güzel-
liğin yol olmaması için ne yapabi-
liriz. Yeraltı su seviyesini yükselt-
menin yolları neler, kar suları göle 
dökülüyor. Acıgöl’den ve Hotamış 
havzasında su getirme projelerini 
konuşuluyor. Bunları yerinde gör-
dük. Karapınar’daki bu sorunların 
giderilmesi coğrafyacıları da ilgi-
lendirmektedir ve katkı yapmak 
istemektedir. Bu sorunları yerinde 
görmek,çözüm yollarını bulmak ve 
fikir üretmek hedefindeyiz.” n AA

Beyşehir ilçesinde öğretmenler 
için bilgilendirme semineri düzen-
lendi. Beyşehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü Strateji Geliştirme Bi-
rimi ve eTwining ekibi tarafından 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Toplantı Salonu’nda yapılan top-
lantıya ilçede bulunan her okul-
dan öğretmen katıldı. Toplantının 
açılış konuşmasını yapan İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge ve Özel 
Büro Sorumlusu, Proje Uzmanı 
Metin Yılmaz, ilçede son dönemde 
yürütülen ar-ge ve proje faaliyetle-

rinin memnuniyet verici noktalara 
ulaştığını söyledi. Toplantıda, İlçe 
Koordinatörü Fatih Fırat ile Cengiz 
Çetin ise temel eTwining bilgileri, 
eTwining ve twinspace kullanımı, 
Erasmuş+programı ve web 2.0 
araçlarının eğitim içeriklerinde 
kullanılması gibi konularda sunum 
yaptı. Toplantıda, proje döngüsü 
ve yönetim süreçleri hakkında da 
bilgilendirmelerde bulunulurken, 
sonrasında proje oluşturma çalış-
maları gerçekleştirildi.
n AA

Konya’da bir teknoloji firması, üç boyutlu modelleme ile insan ve hayvan hareketlerini dijital 
ortama aktaran “motion capture” sistemi ile çizgi film karakterlerini çocuklarla konuşturuyor

Çizgi film karakterleri
çocuklarla konuşuyor!

Konya’da bir teknoloji firması, 
üç boyutlu modelleme ile insan ve 
hayvan hareketlerini dijital ortama 
aktaran “motion capture” sistemi 
sayesinde çizgi film karakterlerini 
çocuklarla konuşturuyor. Firmanın 
sahibi Muhammed Said Çelik, çiz-
gi film animasyonu üzerine faaliyet 
gösterdiklerini söyledi. Bugüne ka-
dar birçok çizgi film projesi gerçek-
leştirdiklerini dile getiren Çelik, şöy-
le konuştu: “Çizgi filmin daha hızlı 
yapılmasını sağlamak için motion 
capture adında bir yöntem kullanı-
yoruz. Bu sistem, ‘hareket yakala-
ma’ anlamına geliyor. Daha gerçekçi 
üç boyutlu modelleme için insan ve 
hayvan hareketlerini kaydedebilme, 
yani video haline getirme özelliğine 
sahip. Sensörlerin olduğu elbiseyi 
giyen ekip arkadaşımızın hareketleri 
ve konuşmaları, yansıtılan ekranda 
birebir karakterde canlandırılıyor. 
Yani arkadaşımızın her hareketini 
çizgi film karekterinde görebiliyor-
sunuz. Bu yöntemle çizgi filmlerimi-
zi daha hızlı yapabiliyoruz.”

‘ÇOCUKLAR SON 
DERECE MEMNUN KALDI’

Çelik, “motion capture” cihazı-
nın henüz yaygın olarak kullanılma-
dığını belirterek, şöyle devam etti: 
“Bu sistemi eğitimde kullanarak 

çocuklarla canlı bağlantı kuruyoruz. 
Şu anda projemizi gerçekleştirdik. 
Konya’da ve İstanbul’da yaklaşık 10 
özel okula hizmet verdik, vermeye 
de devam ediyoruz. Çizgi film ani-
masyonu çocukların dünyasında 
çok büyük bir yere sahip. Bu yüz-
den bunu da eğitim amaçlı olarak 
kullanıyoruz. Çocukların ekran va-
sıtasıyla animasyon ya da çizgi film 
karakterleriyle konuşmalarını ve 
karşılıklı soru sormalarını sağlıyoruz. 
Çocuklar son derece memnun kal-
dı. Çocuklar, hayranlıkla izledikleri 
çizgi film ve animasyon karakter-
leriyle rahatlıkla konuşabiliyor. Biz 

de bu konuşmanın arasına eğitici 
ve öğretici bilgiler yerleştiriyoruz. 
Böylece bu bilgiler çocukların zihin 
dünyasında daha kalıcı hale geliyor. 
Çocuklar hem eğleniyor hem de öğ-
reniyor.”

KUNG FU PANDA 
ÇOCUKLARLA KONUŞTU

Konya’da bir özel okulda uygu-
lanan “motion capture” yöntemiyle 
250 çocuk, sevilen çizgi film ka-
rakteri Kung Fu Panda ile konuş-
tu. Bir sınıfta toplanan öğrenciler 
ekrana yansıtılan görüntüde Kung 
Fu Panda ile karşılaşınca şaşkınlığı-
nı gizleyemedi. Kung Fu Panda’nın 

sempatik hareketlerine kahkahalar-
la eşlik eden öğrenciler, çizgi film 
karakterine en çok sevdiği yiyeceği 
sordu. Pandanın, bamya yemeğin-
den hoşlandığını söylemesi üzerine 
çocuklar, karakteri alkışladı. Okulun 
müdürü Barış Çağlayan Çakır ise 
eğitimde teknolojik altyapıya önem 
verdiklerini aktardı.

Öğrencilerin böyle bir eğitim-
den keyif duyduğunu anlatan Çakır, 
“Velilerimizden çok güzel dönüşler 
aldık. Çocuklar televizyonda gör-
dükleri çizgi film karakterlerinin 
kendileriyle konuşmasıyla son dere-
ce mutlu oldu.” dedi. n AA

Çumra Kitap Fuarı’nın açılışı yapıldı
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Aksaray’da otomobilin kontrol-
den çıkarak kaldırımdaki yayalara 
çarpması sonucu 1 kişinin hayatını 
kaybettiği kazada ağır yaralanan 8 
yaşındaki kız çocuğu 11 gün süren 
yaşam mücadelesini kaybetti. 

Kaza, Gülağaç ilçesi İstiklal Ma-
hallesinde 5 Nisan tarihinde meydan 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan U. 
(80) idaresindeki 68 EK 999 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu kal-
dırıma çıkarak kaldırımda yürüyen 
amca çocukları Kader Sert (20) ve 
İrem Su Sert’e (8) çarptı. Otomobil 
daha sonra park halindeki hafif tica-

ri araca çarparak durabildi. Kazanın 
ardından Kader Sert (20) ve İrem Su 
Sert, araç sürücüsü Orhan U. ve oto-
mobilde bulunan eşi Pembe U. (77) 
yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen 112 
acil yardım ekiplerince Aksaray Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine kaldı-
rıldı. Tedavi altına alınan Kader Sert 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Kazada ağır yarala-
nan ve 11 gündür Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesinde tedavi 
süren 8 yaşındaki İrem Su Sert de 
hayatını kaybetti.
n İHA

Jandarma operasyonunda
çok sayıda silah ele geçirildi

Hukuk öğrencisi kendini 
elbise dolabına astı

Beyşehir ilçesinde, bazı ev ve 
işyerlerinde jandarmanın yaptığı 
aramada çok sayıda ruhsatsız av 
tüfeği ele geçirildi. Alınan bilgi-
ye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
usulsüz olarak silah üretimi ve sa-
tışı yapıldığı ihbarı üzerine hareke-
te geçti. Jandarma ekipleri, ilçeye 
bağlı Üzümlü Mahallesi’nde M.Ö 

M.G’nin ve işyerlerine eş zamanlı 
olarak operasyon düzenledi. Ope-
rasyonda, 140 adet standart dışı 
yivsiz  av tüfeği, 34 faturasız kuru 
sıkı tabanca, 16 av tüfeği kabzası 
ile 37 av tüfeği şarjörü ele geçirildi. 
Operasyonda ele geçirilen silahlara 
el konulurken, başlatılan soruştur-
manın sürdüğü bildirildi.
n AA

Hukuk fakültesi son sınıf öğ-
rencisi Hacı Mahmut Ş. (22), kal-
dığı yurt odasındaki elbise dolabın-
da kendini astı. Üniversiteli gencin 
cansız bedeni oğluna ulaşamayan 
babanın yardım istediği yurt gö-
revlileri tarafından bulundu. Acı 
olay, dün saat 19.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yazır Ma-
hallesi Emircan Sokak’ta bulunan 
erkek öğrenci yurdunda meydana 
geldi.  İddiaya göre Selçuk Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğ-
rencisi oğluna ulaşamayan baba, 

durumu yurt görevlilerine bildirdi. 
Yurt görevlileri de Hacı Mahmut 
Ş.’nin odasına girdi. Görevliler,  
genci, banyo havlusuyla elbise do-
labına asılı halde buldu. İhbar üze-
rine olay yerine çok sayıda polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi.  Sağlık 
ekipleri, Hacı Mahmut Ş.’nin ha-
yatını kaybettiğini belirledi. Polisin 
cesedinin bulunmasından yaklaşık 
7 saat önce intihar ettiğini belirle-
diği Ş.’nin cenazesi incelemelerin 
ardından morga kaldırıldı. Soruş-
turma sürüyor. n DHA

Türkiye’de yoğun olarak gözlenen Diken Kelebeği göçü, Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi hakkında sosyal medyada ilginç diyaloglara ve yetkililere esprili soruların sorulmasına neden oldu

Kelebeklerle ilgili
gülümseten sorular

Türkiye’de son günlerde yo-
ğun olarak gözlenen diken kelebeği 
göçü, Avrupa’nın en büyük kelebek 
uçuş alanına sahip Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi ile ilgili sosyal med-
yada ilginç diyaloglara ve yetkililere 
esprili soruların sorulmasına yol açtı. 

Dünya genelinde yaygın olarak 
görülen, bilimsel adı “Vanessa Car-
dui” olan diken kelebeğinin kilomet-
relerce süren göçü, Afrika’dan Ku-
zey Avrupa’ya, Kuzey Avrupa’dan 
da yeniden Afrika’ya oldukça uzun 
bir rotada gerçekleşiyor. Kuzey 
Amerika’da yaşayan kral kelebek-
lerinin katettiğinin iki katı mesafeyi 
geçen diken kelebekleri, gerçekleş-
tirdikleri bu turu ancak 6. nesil ile 
tamamlayabiliyor. Diken kelebek-
leri, genellikle izledikleri rota üze-
rinde bulunmasa da zaman zaman 
Türkiye üzerinden de geçiyor. En 
son 2001 yılının mayıs ayında Fet-
hiye’de göçleri gözlenen diken kele-
beğinin, 15 Mart’ta  Kıbrıs’ta tutulan 

yoğun göç kayıtları, 22 Mart’ta An-
talya, 14 Nisan’da ise Ankara, Konya 
ve Kayseri’de tutuldu.
‘BAHÇENİN KAPISI AÇIK MI KALDI?’

Konya Tropikal Kelebek Bahçe-
si Koordinatörü Yasin Selvi, diken 
kelebeğinin dünyada da en yaygın 
kelebek türleri arasında yer aldığını 
söyledi. Kelebeklerin son günlerde 
göç halinde yoğun olarak görül-
melerinin dikkati çektiğini belirten 
Selvi, şöyle devam etti: “Biz bu sü-
reçte çok mutlu olduk. Halkımızın, 
etrafındaki olaylara bu kadar duyarlı 
olması bizi çok mutlu etti. İş tele-
fonlarımızda, şahsi telefonlarımızda 
ve maillerimizde yoğunluk yaşadık. 
Birçok mesaj geliyor. Bize sürekli 
sorular soruluyor. ‘Bu gördüklerimiz 
bahçenizin kelebekleri mi, sizden 
mi kaçtılar?’ diye soruyorlar. Sosyal 
medyada, ‘Bahçenin kapısı açık mı 
kaldı?’ diye yazanlar oldu. Farkında-
lık oluşturduğu için tüm bu espriler 
ve sorular bizi çok mutlu etti. Şu ana 

kadar bir şekilde farkındalık oluştu-
rabildiğimizi görmüş olduk.”

Göç sürecinin Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi için de özel bir du-
rum oluşturduğunu anlatan Selvi, 
“Tüm ülkede şu an için bolca kele-
bek gözlemlenebiliyor. Ülkemizde 
kelebekler gündeme gelmiş oluyor. 
Bu, çok güzel bir durum. Göç kısa 
sürecek ve bu sürecin sonunda biz 
yine insanları bahçemize bekliyo-
ruz.” diye konuştu.

Selvi, kendilerine en çok “Bu 
bir doğal afet mi?” sorusunun da 
sorulduğunu dile getirerek, şunları 
kaydetti: “Bu bir doğal afet değil. 
Nasıl ki kuşlar göç ediyorsa, kele-
bekler de göç ediyor. Biz ülkemizde 
ve ilimizde kuşların göçünü çok ra-
hat izleyebiliyorduk. Şimdi ilk defa 
şahit olduğumuz bir kelebek güçü 
söz konusu. Bunun hiçbir zararı 
yok. Bu hayvanların doğaya zararı 
yok. Herhangi bir yere hastalık bu-
laştırma riski yok. Son derece steril 

canlılar hatta doğaya katkıları var. 
Tozlaşmada, polen taşınmasında 
büyük katkıları var. Bu kelebek 
türü dikenlerle beslendiği için hiç-
bir şekilde tarım ürünlerine zararı 
yok. Bu kelebekler, eşek dikeni, 
kangal, deve dikeni ve köygöçüren 
bitkileri ile besleniyor.”
‘EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ TOZLAŞMAYA 

YARDIMCI OLMASIDIR’
Bahçede görev yapan biyolog 

Yağmur Duran, diken kelebeğinin 
dünya üzerinde toplu göç yapan ke-
lebek türlerinden olduğu için önemli 
bir yeri bulunduğunu aktardı. Biyo-
lojik açıdan kelebeklerin çok önemli 
böcekler olduğunu vurgulayan Du-
ran, “En önemli özelliği tozlaşmaya 
yardımcı olmasıdır. Tozlaşma ise 
bitki popülasyonunda artış anlamına 
geliyor. İnsanlar için de bu durum 
çok önemli. Kelebekler doğaya bu 
şekilde yardımcı oluyorlar.” ifadele-
rini kullandı.
n AA

Otomobilin çarptığı 
çocuk hayatını kaybetti
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‘Yanlış kombine edilen besinler birbirinin faydasını öldürebilir’
Diyetisyen Beyza Vural Öten, 

birlikte tüketilen besinlere dikkat 
edilmesi gerektiğini belirterek, 
yanlış kombine edilerek tüketilen 
besinlerin birbirinin faydasını öldü-
rebileceklerini söyledi. 

Medicana Konya Hastanesi 
Beslenme ve Diyet Uzmanı Beyza 
Vural Öten, yanlış kombine edi-
lerek tüketilen besinler hakkında 
bilgi verdi. Hangi besinin tüketildi-
ğinden çok, besinin neyle kombine 
edilip tüketildiği ve nasıl tüketildi-
ğinin çok önemli olduğunu belirten 
Öten, “Örneğin protein kaynağı bir 
yiyecek, kırmızı et, yumurta, bunları 
kalsiyum kaynağı olan süt, yoğurt-
la beraber tüketmek, içerisindeki 
demirin emilimini engelleyebilir. 
Mesela kırmızı etin yanına ayran 
içmemiz, yoğurt yememiz demirin 
emilimini etkileyebilir. Demir ek-
sikliği olanların dikkat etmesi gere-

ken bir konu. Ya da kahvaltıda yi-
yeceğimiz bir yumurtanın yanında 
süt içmek, yumurtanın içerisindeki 
demirin emilimini engelleyebilir. 
Demirin daha çok emilebilmesi için 
yanında C vitamini kaynağı olan 
bol limonlu yeşillikler, salatalar ve 
sebzelerin tüketilmesini öneriyo-
ruz. Bunun dışında mesela balıkla 
yoğurt yenmez diye bilinir. Ancak 
balık tazeyse yenilmesinde hiçbir 
sakınca yoktur. Balık tazeliğini kay-
bettiği sürece içerisindeki histamin 
içeriği de artar. Histamin yoğurtta 
da bulunan bir maddedir ve ba-
lık tazeliğini kaybettikçe histamin 
içeriği arttığı için alerjik reaksiyon-
lar, zehirlenmeler, histamin zehir-
lenmesi dediğimiz durum ortaya 
çıkabilir. Ama taze balıkta bu söz 
konusu değildir, yoğurtla beraber 
de tüketilebilir. Kuru baklagilleri, 
tahıllarla tüketmek de çok önemli-

dir. Kuru fasulye, nohut, mercime-
ği, pirinç, makarna, bulgur pilavıyla 
tükettiğimiz zaman iyi bir protein 
içeriği oluşturmuş oluyoruz. Eksik 
aminoasitler birbirini tamamlıyor. 
Dolayısıyla bunları beraber tüket-

mek bizim kültürümüzde de yer 
alıyor, oldukça faydalıdır” dedi. 

‘ŞİŞKİNLİK, MİDE YANMASI GİBİ 
PROBLEMLERE NEDEN OLABİLİYOR’

Yemeklerin üzerine hemen 
meyve yenilmemesi gerektiğini 

kaydeden diyetisyen Öten, “Mey-
venin içerisindeki polifenoller ye-
meğin içerisinde bulunan prote-
inlerin sindirimini engelliyor. Aynı 
zamanda eğer o yemeği nişastalı 
sebzelerle tükettiysek, meyveler 
fermantasyona uğrayabiliyor, şiş-
kinlik, mide yanması gibi problem-
lere neden olabiliyor. Yemeklerin 
hemen üzerine çay, kahve içmekte 
önerdiğimiz bir durum değil, içe-
risinde polifenolik maddeler var. 
Bunlar yine yemeklerin içerisinde-
ki minerallerin emilimini etkiliyor. 
En az 1-1.5 saat sonra çay kahve 
içilmesini öneriyorum” şeklinde 
konuştu. 

‘BROKOLİ DE YİNE ÇOK İYİ BİR 
KANSER SAVAŞÇISIDIR’

Bazı besinlerin çeşitli kanserleri 
yenmede yardımcı olabileceğinin 
altını çizen Beyza Vural Öten, “Do-
mates çok yaygın kullandığımız 

bir sebze. Domatesin içerisinde li-
kopen var. Ancak likopenin açığa 
çıkabilmesi için domatesin işlem 
görmüş olması gerekiyor. Likope-
nin de iyi emilebilmesi için mutlaka 
yağ kaynağıyla beraber tüketmek 
gerekiyor. Üzerine zeytinyağı gez-
dirmek gibi mesela. Zeytinyağı 
gezdirilebilir, yanında başka yağ 
kaynakları kullanılabilir. Prostat 
kanseri koruyucusu likopenin de 
işlev görebilmesi için mutlaka yağ 
kaynağına ihtiyacı vardır. Brokolide 
yine çok iyi bir kanser savaşçısıdır. 
Brokoliyi de çiğ tüketmek yerine 
daha çok buharda pişirdiğimizde, 
yani çok kısa sürede buharda, suyla 
temas etmeden, haşlamadan pişir-
diğimizde kanser savaşçısı sülfo-
rafan maddeler ortaya çıkacaktır. 
Brokoliyi de bu şekilde tüketmek 
gerekir” ifadelerini kullandı.
n İHA
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Arıcılık Geo-Portalı hazırlandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-

na bağlı Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
ile Selçuk Üniversitesi(SÜ) tara-
fından yürütülen ‘KOP Bölgesinde 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla 
Uygun Arıcılık Yerlerinin Belirlen-
mesi Projesi’ Türkiye’de ilk kez KOP 
Bölgesinde uygulanacak.  Dünya 
arıcılığında toplam koloni sayısı ve 
toplam üretim alanlarında önemli 
bir paya sahip olan ülkemizin kolo-
ni başına düşen verimlilik oranının 
istenilen seviyelere yükseltilebilme-
si için önemli bir proje daha hayata 
geçiriliyor. KOP Bölge Kalkınma İda-
resi Başkanı İhsan Bostancı, Selçuk 
Üniversitesi ile birlikte yürütülen ve 
Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kır-
şehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve 
Yozgat’tan oluşan KOP Bölgesinin 
tamamında uygulanacak olan ‘Coğ-
rafi Bilgi Sistemleri Yardımıyla Uy-
gun Arıcılık Yerlerinin Belirlenmesi 
Projesi’nin hali hazırda 4 kriter baz 
alınarak uygulanan Arıcılık Geo-Por-
tallarından farklı olarak birbirinden 
önemli 14 farklı kriterin yer aldığı 
dünyanın en geniş kapsamlı Arıcılık 
Geo-Portalı olma özelliği taşıdığını 
belirtti. 

“EN ÇOK KRİTERE SAHİP 
DÜNYANIN İLK ARICILIK GEO-

PORTAL SİSTEMİ KURULACAK”
Bölge arıcılarının, bilimsel olma-

yan ancak saha tecrübelerine daya-
narak oluşturdukları arıcılık faaliyet 
bölgelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri 
ile birlikte harmanlanarak yeniden 
oluşturulduğunu ifade eden Başkan 
Bostancı, bu konunun KOP İdaresi-
nin öncelikleri arasında yer aldığını 
söyledi. En uygun arıcılık alanlarının 
haritasının oluşturulmasını amaçla-
nan projenin önemine değinen Baş-
kan Bostancı şunları söyledi:

“KOP Bölgesinin en önemli ta-
rımsal faaliyetleri arasına yerini alan 
arıcılıkta,üretkenliğin ve verimliliğin 
artırmasını amaçlayan projede ileri 
teknolojik ürünler ve analizlerle bir-
likte bölgenin en uygun arıcılık faa-
liyet alanları haritasını oluşturuldu. 
Türk bilim insanlarımız tarafından 
sürdürülen projede; arıcıların yıllara 
dayanan saha tecrübeleri ile Coğrafi 
Bilgi Sistemi verilerinin harman-
lanması sonucu oluşturulan yeni 
sistemde, verimlilik açısından son 
derece önemli olan ‘İklim ve Bitki 
Örtüsü’, ‘Alan Eğimi’, ‘Yükseklik’, 
‘Yön’, ‘Yağış’, ‘Su Kaynakları’, ‘Kara-
yolları’, ‘Demiryolları’, ‘Elektrik İle-
tim Hatları’ ile ‘Binalar ve Yerleşim 
Merkezlerine Olan Uzaklık’ gibi kri-
terler baz alınarak hazırlanan arıcı-
lık haritası dünya genelindeki nadir 
çalışmalar arasında yer almaktadır. 
Ülkemizde kırsal kalkınmaya destek 

vermesi düşünülen bu çalışmanın 
neticesinde ortaya çıkarılacak uy-
gunluk haritası ile hem arıcıların uy-
gun yerlere yerleştirilmesiyle verim-
lilik sağlanacak, hem de arıcılık için 
uygun yeni yerlerin keşfedilmesiyle 
bölgenin arıcılık potansiyeli ortaya 
konulacaktır. Elde edilen tüm veriler 
ve arıcılık uygunluk haritası,aricilik.
kop.gov.tr adresi üzerindenkullanı-
labilecek. Bu vesileyle işbirliklerin-
den dolayı başta Selçuk Üniversitesi 
Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Şahin 
olmak üzere katkı sağlayan hocaları-
mıza teşekkür ediyor, projenin böl-
gemiz ve ülkemiz arıcılarına hayırlı 
olmasını diliyorum.”

“600 ARICILIK NOKTASI İLE 
DİJİTAL VERİLER YÜZDE 85 

ORANINDA UYUŞTU” 
Selçuk Üniversitesinden Öğre-

tim Görevlileri Dr. Fatih Sarı ve Dr. 
Durmuş Ali Ceylan ile Prof.Dr. Ek-
rem Tuşat tarafından yürütülen pro-
je hakkında bilgiler veren Dr. Fatih 
Sarı ise 4 yıllık kapsamlı bir çalışma-
nın sonucunda geliştirilen Arıcılık 
Geo-Portalı ile arıcıların kovanlarını 
en uygun yerlere yerleştirmesinin 
sağlanacağını ve doğru yer terci-
hi ile birlikte kovan başı verimlilik 
oranlarının arttırılmış olacağını ifade 
etti. KOP Bölgesini oluşturan 8 il, 82 
ilçe ve 3 bin 217 yerleşim alanında 
en uygun arıcılık yapılacak bölgele-
rin belirlenmesi ve mümkün oldu-
ğunca şimdiye kadar kullanılmamış 
bakir bölgelerin ortaya çıkarılmasını 

amaçladıklarını kaydeden Dr. Sarı; 
“Akılcı sistemler ve interaktif sis-
temler kullanılarak hem mevcut arı-
cıların yerlerinin modifiye edilerek 
daha uygun yerlere çekilmesi, hem 
de gezginci arıcıların geldiğinde op-
timum ürün alabilecekleri yerlere 
getirilmek suretiyle kovan başında 
verimin artırılması hedeflenmekte-
dir. Projemizde hem uydu görün-
tüleri hem yersel ölçme teknikleri 
kullanılarak çok sayıda veri toplandı. 
Meteorolojik, topografik ve çevresel 
tüm etmenler göz önüne alındı. Bu-
rada göz ardı edemeyeceğimiz bir 
konu yıllar boyunca arıcıların tecrü-
belerine dayanarak elde ettikleri bil-
gileri biz burada haritaya yansıttık. 
Gerçeğe en yakın uygunluk harita-
sını üretmeye çalıştık. Doğrulama 
çalışmaları devam ediyor. 600 arıcı 
noktası ile uygunluk değerlerimizi 
çakıştırdığımızda şu anda yüzde 85 
oranında çakışma değeri sağladık ki 
bu beklediğimizin üzerinde bir ger-
çekleşme oranı oldu. Arıcıları olum-
suz ve olumlu etkileyecek kriterler 
var. Mesela hiçbir çalışmada kul-
lanılmamış olan binalar karayolları 
binalar demir yolları hatları ve elekt-
romanyetik hatları devreye soktuk 
bu hatlar olumsuz etkiler yapmakta. 
Olumlu olarak ise ormanlık alanlar 
meralar en uygun yer olarak tespit 
edildi.” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Tüfekçi’den Tutal’a 
hayırlı olsun ziyareti

Gözyaşı Geceleri Konya 
seyircisiyle buluşacak

AK Parti Genel Merkez Seçim 
Koordinasyon Merkezi Başkanı 
Harun Tüfekçi Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal’ı makamında ziya-
ret ederek hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. 

22.,23. ve 24. Dönem Mil-
letvekili, Eski Bakan Yardımcı-
sı Harun Tüfekçi, SKM Başkanı 
olarak Seydişehir’de ziyaretlerde 
bulundu. Tüfekçi Başkan Tutal’ı 
makamında ziyaret ederek yeni-
den geldiği başkanlık görevinin 
hayırlara vesile olmasını dileyerek 
çalışmalarında başarı dileklerinde 
bulundu. Tüfekçi, “Seydişehir’de 
büyük projeler için başlangıç yapıl-
dı. Yalnız Seydişehir’in değil bölge-

nin nabzını tutan kıymetli eserleri, 
hizmetleri tamamlamak üzereyiz. 
Seydişehirli hemşehrilerimizin te-
veccühü ile başkanımız yeniden 
görev başında. Umuyoruz ki Seydi-
şehir çok güzel hizmetler kazana-
cak. Kendisine görevinde başarılar 
diliyorum” dedi. Başkan Tutal ise, 
“Seydişehir’e hizmet için ne zaman 
desteğe ihtiyacımız olsa Harun Bey 
koşa koşa gelmiştir. İlçemiz için 
desteklerini esirgemeden bizlerin 
yanında olmuştur.” diyerek ziya-
retleri için kendisine teşekkür etti. 
Tüfekçi ziyaretlerinde Başkan Tu-
tal ile bir süre sohbet ederek başarı 
dileklerinde bulundu.
n HABER MERKEZİ

Gözyaşı Geceleri, 7 yıl aradan 
sonra “Aşk Bir Güneşe Benzer” 
adlı yeni programıyla 24 Nisan 
Çarşamba günü Konya seyircisiyle 
tekrar buluşuyor.

Gözyaşı Geceleri, uzun bir ara-
dan sonra “Aşk Bir Güneşe Ben-
zer” adlı programıyla Konya’da. 
Gözyaşı Dergisi ve Gözyaşı Gecele-
ri hakkında bilgi veren Gözyaşı’nın 
mimarı Haşim Akten, “3 Mayıs 
1987 yılında Konya’da “Gözyaşı 
Dergisi” ile Mevlâna’ca başladığı-
mız yolculuğumuz,Gözyaşı Gece-
leri’nin kendine has görselliği ve 
sunumu ile1988’de “Sen Kimsin?” 
programıyla sahnelerde devam 
etti. Gözyaşı bugün 32.Yılında. 
Avrupa’da altı ülke ve Türkiye’nin 
her yerinde 3230 program yaptık. 
Gözyaşı Geceleri ve Bendeyar adlı 
sinema filmiyle gönüllere girmeyi 
başardık” dedi.

“ÂŞIK OLUN KURTULUN”
Allah’ın kullarına Mevlânâ’nın 

“Ey Allah’ın kulları âşık olun kur-
tulun” mesajını 32 yıldan bu tarafa 
bütün insanlığa vermeye gayret 
gösterdiklerini ifade eden Akten, 
şunları dile getirdi:“Gayemiz; in-
sanı Allah’ın yarattığı en şerefli bir 
varlık olarak gören İslam’ın terörle 
anıldığı asrımızda öncelikle İslam 
toplumunu Mevlânâ’nın o cazip 

dünyasına davet ederek, Yüce 
Rabbimize en saf, en temiz duy-
gularla  kulluk edebilmenin şifre-
lerini “sanat” ile yansıtmak, İnsan 
olmadan İslam olunamayacağı 
temel düsturu ile inansın, inanma-
sın hiçbir insanın kalbini kırmadan 
mesajlarını verebilmek…”

24 NİSAN’DA KONYA’DA
“Aşk Bir Güneşe Benzer” adlı 

Gözyaşı programı,Esnaf ve Sanat-
kârlar Odası Konferans Salonunda, 
24 Nisan 2019 Çarşamba günü-
gündüz saat 14.00’da bayanlara, 
akşam saat 20.00’da herkese icra 
edilecek. Gözyaşı Geceleri biletleri-
nin 20 TL. olduğu bildirildi. Daha 
detaylı bilgi ve rezervasyon için 
05446719828nolu telefona baş-
vurulabilir.
n HABER MERKEZİ 

Tantavi Ambarı restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların 45 ila 60 gün içerisinde bitirileceğinin müjdesini veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Tantavi Ambarı, şehrin sanat ve kültür hayatına büyük katkı sunacak. Merkezimizi sanatseverlerle daha erken buluşturabilmek için çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi  

Tantavi Ambarı gün sayıyor!
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş Tantavi Ambarı resto-
rasyon çalışmalarının en geç 60 
gün içerisinde tamamlanacağı 
müjdesini verdi. Başkan Yardım-
cıları ve Teknik Ekibiyle birlikte 
restorasyon çalışmalarını yerinde 
inceleyen Başkan Mustafa Kavuş, 
müteahhit firma yetkililerinden de 
bilgi aldı. 
“ÇALIŞMALARIMIZI HIZLANDIRDIK” 

Kültür ve Sanat Merkezi işlevi 
görecek olan Tantavi Ambarının 
şehrin kültür ve sanatının kalbi-
nin atacağı bir mekanhaline ge-
leceğini belirten Başkan Kavuş, 
“Konevi Kültür Merkezinin işlevini 
yitirmesinin ardından burası Me-
ram’ın yeniden Kültür ve Sanat 
Merkezi haline gelmesine büyük 
katkı sağlayacak. Sadece ambar 
değil etrafının düzenlemesine de 

büyük önem veriyoruz. Mamuriye 
Camimiz ve şadırvanı ile ambarın 
etrafındaki parkın düzenlemesi 
tam anlamıyla bittiğinde bu bölge 
mahallemizin göz bebeği olacak. 
Sanatseverlerle buluşabilmek ve 

Meram’ı sanatla buluşturabilmek 
amacıyla olabildiğince hızlı hare-
ket ediyoruz. Müteahhitimiz de 
belediyemiz gibi burayı bir an önce 
bitirmek için büyük gayret sarfedi-
yor. İnşallah bu çabalar hızlıca so-

nuç verecek ve Tantavi Ambarını 
Meram’ın hizmetine sunacağız” 
diye konuştu.  
“EŞSİZ GÜZELLİĞİ İLE KÜLTÜR VE 

SANATIN MERKEZİ OLACAK” 
Meram’ın tarihi ve kültürel mi-

rasına sahip çıkmanın ve bu mirası 
yaşatmanın gayretinde olacakları-
nı ifade eden Başkan Kavuş, söz-
lerini şöyle sürdürdü; “ 1850’li yıl-
larda inşa edilen ve çok uzun süre 
atıl bekleyen TantaviAmbarı’nın-

restorasyon çalışmaları 45 ila 60 
gün içerisinde tamamlanarak, Me-
ram’ın hizmetine sunulacak. Bu 
tarihi mirasımızda, sempozyum-
lar, konferanslar, müzayedeler 
ve sergilerle kültürel ve sanatsal 
hayatımıza katkı sunacağız. Teras 
katında ise kitap kafe oluşturarak 
halkımızın buraya teveccühünü 
artırmayı hedefledik. Zeminde 
hidrolik bir asansörü mevcut. Ya-
pılacak faaliyet için sahne gerekli 
olduğunda bu asansör sayesinde 
alanımız sahneye de kavuşuyor.
Tantavi Ambarı, tüm bu özellik-
leriyle Meram’ın sanat ve kültür 
hayatına katkı sağlayacak önemli 
bir alan olacaktır”  Başkan Musta-
fa Kavuş, incelemesinin ardından 
parka gelen vatandaşlarla ve ma-
halle sakinleriyle bir süre sohbet 
etti. n HABER MERKEZİ

Tantavi Ambarı’ndaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, çalışmaların hızlı bir şekilde bitirileceğinin müjdesini verdi. 

İhsan Bostancı Dr. Fatih Sarı
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

•BUĞDAY YIKAMACISI
• GIDA MÜHENDİSİ

alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 

Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77

ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi 
Kadınhanı Faik İçil Meslek 
Yüksek Okulu Mekatronik 
bölümünden aldığım 
diplomamı kaybettim, 
hükümsüzdür.

KAMİL GÜNEY
Diploma No: 
1361160024

Z-474

Büsan Org. san Kosgeb Cd. No: 68 KONYA 
Randevu Tel: 345 45 45 (pbx)

OTOMATİK ŞERİT TESTERE 

MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ GEZER 

VİNÇ KULLANABİLEN ELEMAN 

ALINACAKTIR

• Askerliğini yapmış

• 30 yaşını aşmamış

•Tercihen lise mezunu

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ.

ELEMAN ARANIYOR
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Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

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

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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Milli Eğitim Bakan Yardımcısı 
Mahmut Özer, Samsun’da yapay 
zeka temasıyla düzenledikleri Ulus-
lararası Robot Yarışması’nda yarı-
şan ekiplerden belirlenecek belirli 
bir grubun, eylül ayında İstanbul’da 
yapılacak TEKNOFEST etkinliklerine 
katılma hakkı kazanacağını bildirdi. 

Özer, Milli Eğitim Bakanlığınca 
bu yılki teması “yapay zeka uygu-
lamaları” olarak belirlenen ve Sam-
sun’da düzenlenen 13. Uluslararası 
MEB Robot Yarışması’na ilişkin bilgi 
verdi.  2017 yılında düzenlenen 12. 
Uluslararası MEB Robot yarışma-
sının 11 ülkeden 2 bin 834 robotla 
düzenlendiğini, 2019’da ise rekor 
düzeyde katılım olduğunu belirten 
Özer, “10-12 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Samsun’da gerçekleşti-
rilen yarışmaya 879 kurum 3 bin 
849 robot ile başvuru yaptı. Ayrıca 
yarışmaya 16 ülke başvuruda bu-
lundu ve 28 takımla katılım sağladı. 
Yarışmaya, 6 binin üzerinde katılım 
oldu.” dedi.

Yarışmanın açılışının Milli Eği-
tim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımıy-
la düzenlendiğini hatırlatan Özer, 
“Önceki yıllara göre hem ulusal 
hem de uluslararası katılım üst dü-
zeyde gerçekleşti. Diğer taraftan bu 
sene yarışmanın ana temasını yapay 
zeka olarak belirleyerek bu teknolo-
jiye dikkati çektik. Böylesine büyük 
bir organizasyonu sorunsuz bir şe-
kilde tamamlamış olmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz. Organizasyo-
nu başarılı bir şekilde gerçekleşti-
ren Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 
Müdürlüğümüze ve organizasyon 
ekibinde fedakarca çalışan tüm 
çalışma arkadaşlarıma teşekkür 

ediyorum. Yarışmaya katkı veren 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, 
TÜBİTAK Başkanlığımıza, Samsun 
Valiliğimize ve Samsun Büyükşehir 
Belediye Başkanlığımıza şükranları-
mı sunuyorum.” diye konuştu.

Mahmut Özer, “Yarışmada yer 
alan hızlı çizgi izleyen, tasarla-ça-
lıştır ve yumurta toplama katego-
rilerinde yarışan ekiplerden belir-
lenecek belirli bir grup 16-22 Eylül 
2019 tarihleri arasında İstanbul’ da 
yapılacak olan TEKNOFEST etkin-
liklerine katılma hakkı kazanacak.” 
ifadesini kullandı. 

ROBOT YARIŞMASINDA 
KONYA’YA 4 ÖDÜL

Özer’in verdiği bilgiye göre, ya-
rışmada dereceye giren lise ve üni-
versiteler şöyle:

- “Çizgi izleyen” kategorisinde 
Kastamonu Merkez Özlem Burma 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ilk üç derecede ödül 

- “Endüstriyel robotik kol” ka-
tegorisinde Eskişehir Odunpazarı 
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi birincilik ve ikincilik, Kocae-
li İzmit Atatürk Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi üçüncülük.
- “Hızlı çizgi izleyen” kategori-

sinde, İstanbul Ataşehir İstanbul Bi-
lim ve Sanat Merkezi birincilik, Ça-
nakkale Lapseki İÇDAŞ-ÇİB Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ikincilik, 
Giresun Bulancak Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi üçüncülük.

- “İnsansı robot” kategorisinde 
İstanbul Üsküdar Çengelköy Şehit 
Okan Altıparmak Anadolu Lisesi bi-
rincilik, İstanbul Ticaret Odası Mar-
mara Anadolu İmam Hatip Lisesi 
ikincilik ve üçüncülük.

- İnsansız Hava Aracı (Mini Dro-
ne) kategorisinde Karaman Merkez 
Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi birincilik ve üçüncü-
lük, Konya Selçuklu Adil Karaağaç 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ikincilik. 

- “Mini Sumo” kategorisinde, 
Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi birincilik ve ikincilik, Kocaeli 
Başiskele Bahçecik Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi üçüncülük.

- “Robotino” kategorisinde, 
Konya Selçuklu Türk Telekom Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi birin-

cilik ve üçüncülük, Şanlıurfa Halili-
ye Urfa Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi ikincilik.

- “Serbest proje” kategorisin-
de, Konya Karatay Mehmet Zahid 
Kotku Anadolu İmam Hatip Lisesi 
birincilik, İstanbul Ümraniye Şehit 
Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi ikincilik, Özel BİLFEN Kayseri 
Fen Lisesi üçüncülük ödüllerini ka-
zandılar. 

- “Sumo” kategorisinde, İstan-
bul Bilgi Üniversitesi birincilik ve 
ikincilik, Eskişehir Anadolu Üniver-
sitesi üçüncülük. 

- “Tasarla çalıştır” kategorisin-
de, Karabük Üniversitesi birincilik, 
Konya Selçuklu Türk Telekom Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ikinci-
lik, Özel BİLFEN Üsküdar Fen Lisesi 
üçüncülük. 

- “Temalı” kategoride, Eskişe-
hir Odunpazarı Atatürk Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi birincilik ve 
üçüncülük, Kocaeli İzmit Atatürk 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
ikincilik. 

- “Yumurta toplama” kategori-
sinde, Ankara Polatlı Polatlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Birincilik, 
Şanlıurfa Haliliye Urfa Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi İkincilik, Ha-
tay Samandağ Adem Nural Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi üçüncü-
lük. 

- Ankara Sincan Özel Ankara Sa-
nayi Odası Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi “en iyi tasarım” ödülü

- Samsun Atakum Özel Eğitim 
Uygulama Okulu Fair-Play ödülü

- İstanbul Silivri Atatürk Anado-
lu Lisesi de Jüri özel ödülü
n AA

Ziraat mühendisleri 
çiftçileri bilgilendirdi

Aksaray Belediye Başkanı 
Dinçer mazbatasını aldı 

Karaman Belediye Meclisi 
ilk toplantısını yaptı

Aksaray’da Ziraat Odası’nda 
görevli Ziraat Mühendisleri il gene-
linde tarım arazilerinde inceleme-
lerde bulunarak çiftçileri daha sağ-
lıklı ürün yetiştirilmesi konusunda 
bilgilendirdi.  Nüfusunun yüzde 
80’inin tarım ve hayvancılıktan 
geçimini sağladığı Aksaray’da Zi-
raat Odası Başkanlığında görevli 
ziraat mühendisleri tarla tarla ge-
zerek inceleme ve denetim yapı-
yor. Tarlalardaki ekili ürünleri ve 
toprak incelemelerini yapan ziraat 
mühendisleri, çiftçilerle de görü-
şerek verimliliğin artırılması, daha 
sağlıklı ürün yetiştirilmesi ve kay-
ba karşı bilgilendirmeler yapıyor. 
Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, 
tarım ve hayvancılığın Türkiye’de 

çok önemli bir sektör, bacasız bir 
fabrika olduğuna dikkat çekerek, 
Türkiye’de olduğu gibi sektörün 
Aksaray’da da çok önemli olduğu-
nu kaydetti. Tarım ve hayvancılık-
ta Türkiye’de sayılı iller arasında 
ön sıralarda yer aldıklarını ifade 
eden Başkan Koçak, üretimin artı-
rılması, kaliteli ürün elde edilmesi 
ve kayıpların önlenmesi için Ziraat 
Odası mühendislerinin arazide in-
celeme, denetim ve bilgilendirme 
yaptığını söyledi. Çiftçilerin her 
daim yanında olacaklarını dile ge-
tiren Başkan Koçak, amaçlarının 
Aksaray tarım ve hayvancılığını 
geliştirerek çiftçilerin refah içinde 
geçimlerini sağlamak olduğunu 
aktardı. n İHA

Mahalli İdareler Genel Se-
çimleri’nde AK Parti’den Aksaray 
Belediye Başkanı seçilen Evren 
Dinçer, mazbatasını alarak gö-
revine başladı. Başkan Dinçer’e 
mazbatasını, Aksaray Adliyesin-
de düzenlenen törenle, Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı hakim İlker 
Akkaş verdi. Daha sonra AK Parti 
milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve 
İlknur İnceöz ile Aksaray Beledi-

yesine geçen Dinçer, eski Belediye 
Başkanı Haluk Şahin Yazgı’dan gö-
revi devraldı. Dinçer, burada yap-
tığı konuşmada, halkın desteğiyle 
seçildiğini, kendisini destekleyen 
herkese teşekkürlerini sunduğu-
nu belirterek, “Doğru ve dürüst 
olacağız. Yapacağımız hizmetlerde 
şeffaf olacağız. Yanlı olmayacağız. 
Allah rızası için çalışacağız.” dedi.
n AA

Karaman Belediye Meclisi, 
Savaş Kalaycı başkanlığındaki ilk 
toplantısını yaptı. 31 Mart Mahalli 
İdareler Genel Seçimleri’nin ar-
dından belediye meclis salonunda 
gerçekleştirilen nisan ayı olağan 
toplantısında yeni başkanlık diva-
nı, encümen ve komisyon üyele-
ri belirlendi.  Karaman Belediye 
Başkanı Kalaycı, toplantıda yaptığı 
konuşmada, Seçim sürecini geri-
de bıraktıklarını bundan sonraki 
süreçte Karaman için hep birlikte 

çalışacaklarını söyledi. “Memleket 
bizden hizmet bekliyor” diyen Ka-
laycı, şunları kaydetti:  “Bu hizmet-
leri yaparken de adaletli olmamızı 
istiyor, dürüst olmamızı istiyor, 
şeffaf olmamızı istiyor. Vatandaş-
larımızın bu beklentilerine hakkıy-
la karşılık vereceğimize inancım 
tamdır. Hatta bu hususu bir yemin 
metni olarak ortaya koymak ve siz-
lerle birlikte bu metin üzerinden 
yemin etmek istiyorum.”
n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat kurum, Türkiye genelinde 350 milyon metrekare arazinin tarım amaçlı 
kiralandığını, en çok kiralama yapılan ilin ise 46,7 milyon metrekare ile Konya olduğunu söyledi

32 bin kişi tarım
arazisi kiraladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Milli Emlak Genel Müdürlü-
ğünce, Hazineye ait tarım arazileri-
nin, tarımsal amaçlı kullanılması için 
350 milyon metrekare taşınmazın 
kiralandığını, 32 bin vatandaşın kira 
sözleşmelerini imzaladığını bildirdi.

Bakan Kurum, tarım arazilerinin 
tarımsal amaçlı kullanımı, hayvan-
cılık sektörünün canlandırılması ve 
yerli hayvan üretimi seferberliğine 
destek verilmesi amacıyla düzenle-
meler yaptıklarını söyledi.

Türkiye’de tarım ve hayvancılık 
alanında yerli ve milli üretimin ar-
tırılmasının Hazine taşınmazlarıyla 
desteklenmesi gerektiğini vurgula-
yan Kurum, bu kapsamda Hazine’ye 
ait tarım arazilerinin tarımsal amaçlı 
olarak kullanıcılarına kiralanması ve 
hayvancılık faaliyetinde bulunmak 
isteyen yatırımcılara 30 yıl süreli 
irtifak hakkı tesisi uygulamalarının 
devam ettiğini dile getirdi.

Kurum, Hazine arazilerinin ta-
rımsal amaçlı kullanıcıları için belli 
şartlar dahilinde “kira süresinin ye-
niden uzatılması” veya “doğrudan 
satın alınması”na ilişkin düzenleme-
nin hayata geçtiğini kaydetti. 

Bu kapsamda Hazine’ye ait 
tarım arazilerinin çiftçiler tarafın-
dan herhangi bir sözleşmeye bağ-
lı olmaksızın kullanılması halinde 
“ecrimisil” adı verilen tazminatın 
ödendiği bilgisini paylaşan Kurum, 
sözlerini şöyle sürdürdü:  “Bu du-
rumda çiftçiler ecrimisil öderken 
herhangi bir sözleşmeleri olmadı-
ğından, tarım sektörüne sağlanan 
destekler dahil sözleşmeye bağlı 
birçok haktan mahrum kalıyordu. 
Yapılan düzenlemeyle, Hazine’ye 
ait tarım arazilerini tarımsal amaç-
la kullanan çiftçilere, kullandıkları 
arazileri ecrimisil bedelinin yarısı 
üzerinden 10 yıla kadar doğrudan 
kiralama imkanı, ayrıca talep edil-
mesi halinde kira süresini yeniden 
uzatma veya doğrudan satın alma 
imkanı da tanıdık.”

‘EN FAZLA TARIM 
ARAZİSİNİ KONYA KİRALADI’
Bakan Kurum, düzenleme-

ye başvuru süresinin 19 Kasım 
2018’de sona erdiğini anımsatarak, 
“Bu dönemde 180 bin kişi başvur-
du, bunların değerlendirilmesi ve 

kiralama işlemleri devam ediyor. 
Bugün itibarıyla bu düzenleme kap-
samında, 350 milyon metrekare 
yüzölçümlü taşınmaz kiralanarak, 
32 bin vatandaş kira sözleşmelerini 
imzaladı. Böylelikle hem kullanım-
larını sözleşmeye bağlayarak ‘kiracı’ 
sıfatını kazandılar hem de tarımsal 
desteklerden yararlanma imkanına 
kavuştular.” diye konuştu. 

En çok kiralama yapılan ilk 5 
ilin, sırasıyla 46,7 milyon metreka-
re ile Konya, 18 milyon metrekare 
ile Çorum, 6,4 milyon metrekare ile 
Kırklareli, 4,8 milyon metrekare ile 

Muğla ve 2,4 milyon metrekare ile 
Kütahya olduğunu bildiren Kurum, 
diğer başvuruların da hızla değer-
lendirildiğini, işlemlerin en kısa 
sürede sonuçlandırılacağının altını 
çizdi.
‘17 BİN 300 BÜYÜKBAŞ HAYVANCILIK 

YATIRIMINA İMKAN SAĞLADIK’
Bakan Kurum, ayrıca hayvan-

cılık sektörünü canlandırmak ve 
yerli hayvan üretimi seferberliğine 
hız vermek amacıyla Hazine taşın-
mazları üzerinde üretim yapmak 
isteyen vatandaşlara 30 yıl süreyle 
arazi desteği sağladıklarını anlattı. 

Bu amaçla Hazine taşınmazlarının 
rayiç bedelinin yüzde 1’i üzerinden 
hesaplanacak yıllık bedel karşılığın-
da bu destekten yararlanılabildiğini 
belirten Kurum, şunları kaydetti: 
“Ayrıca bu bedel yeni ya da esaslı 
nitelikte ilave tesis yatırım yapılma-
sı durumunda ilk 3 yıl için yüzde 70 
oranında indirim, sonraki yıllar için-
se yüzde 50 oranında indirim uygu-
lanarak gerekli kolaylığı sağlıyoruz. 
Yerli hayvan üretimini teşvik etmek 
amacıyla 2018 yılında 12,2 milyon 
metrekare yüzölçümlü 46 Hazine 
taşınmazı üzerinde 49 yıla varan sü-
relerle irtifak hakkı tesis edildi. Böy-
lece en az 17 bin 300 büyükbaş veya 
muadili küçükbaş hayvancılık yatırı-
mının yapılmasına imkan sağladık.”

‘HAYVANCILIK YATIRIMI 
İÇİN 47 İLDE İLANA ÇIKILDI’

Bakan Kurum, “Hazine taşın-
mazları üzerinde hayvancılık yatırı-
mı yapacak yatırımcılara daha fazla 
Hazine taşınmazının sunulabilmesi 
amacıyla 2019 yılında 20 milyon 
metrekare Hazine taşınmazının web 
sitesi üzerinden ilana çıkarılmasını 
hedeflediklerini” bildirerek, “Halen 
‘www.milliemlakgov.tr’ adresinde 
‘Hayvancılık Amaçlı İrtifak Hakkı 
İlanları’ bölümünde başta Balıkesir, 
Niğde, Konya, Kütahya, Sivas, To-
kat, Yozgat, Adıyaman ve Kırklareli 
illeri olmak üzere toplam 47 ilde 18 
milyon metrekare taşınmazı yayım-
lıyoruz.” bilgisini verdi. n AA

Yapay zekalı robotlar TEKNOFEST’te 
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Sıklıkla duyarız.
“Bu işin çözümü eğitim”, “eğitim 

şart”, “her işin başı eğitim”, “eğitimsiz 
bir toplumuz vesselam”, “eğitim ol-
madan olmaz…” v.s, v.s.

İyi de madem sorunların çözümü 
eğitimle sağlanır, o halde eğitimin so-
runları ne ile sağlanacak?

Öyle ya, “eğitim, eğitim, eğitim” 
diye, toplumun her kesimi ahkâm 
keserken ve bu işi yapacak olanlar da 
“eğitimli” kimselerse neden odaklanıp 
da bu işi kökünden halletmezler aca-
ba?

Yollara tükürenleri görüyoruz, 
“eğitimden” bahsediyoruz.

Sigara izmaritleriyle sokakları kir-
letiyor yine “eğitime” taş atıyoruz.

İçtiğimiz suyun şişesini aracımızın 

camından dışarı salıveriyoruz, “eği-
timden” bahsediyoruz. Kapkaççılık, 
hırsızlık, gasp, cinayet, tecavüzler, tra-
fik kurallarını ihlal, çarşı pazarda fiyat-
larla oynamalar, iyi ürünlerin ön plana 
yığılıp, kötülerinin arka planda fahiş 
fiyata satılması, tezgâhlardaki malları 
mıncık mıncık ellemeler, ezmeler…

Öğrencinin öğretmenini öldürme-
si, öğretmenin öğrencisini döğmesi, 
kocasının karısını aracıyla çiğnemesi, 
karısının kocasına sevgisizliği, say-
gısızlığı, oğulun babaya, babanın ço-
cuğuna, annenin evlatlarına evlatların 
anaya yabancılaşması, kardeşin kar-
deşi katletmesi, siyasetçinin bir başka 
siyasetçiye ve vatandaşa uygun gör-
düğü muamele…

Televizyonlarda gençleri lükse, 

şaşaaya, cinayetlere, 
mafya tipi karakterlere 
özendirmesi, açık otu-
rumlarda koca koca 
profesörlerin birisinin 
“ak” dediğine diğerinin 
“kara” demesi, ihtisas-
larının peşinde koşacak-
ları, ilimlerinin arkasında 
duracakları yerde, politik 
ihtirasların peşinde koş-
maları… Milletin önü-
nün aydınlatacak olan aydınların ger-
çekleri haykıracaklarına, maddenin, 
menfaatlerinin ve dünya görüşlerinin 
esiri olmaları ve düşüncelerine baş-

kalarının etkileri ile yön 
vermeleri…

Zehri bal diye yuttur-
maya çalışan, balı zehirdir 
diye tanıtma gayreti için-
de olan tıp adamları… 
Tarihine, örfüne, ülkesi-
nin gerçeklerine yabancı, 
milli ve manevi değerleri 
değersizleştirmeye gay-
ret eden algı mühendis-
leri…

Bu saydığımız konu ve konukla-
rın ezici çoğunluğu “eğitimli” insanlar 
değiller mi? Öyleyse “eğitimden” kas-
tımız nedir?

“Eğitim” nedir?
Nasıl bir “eğitim?”
Benim “nasıl bir eğitim?” konu-

sunda çok önemli bir önerim var. 
Başka yerlerde ve ortamlarda da de-
ğindim.

Ben Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı olan her insanın doğumundan 
onbeş yaşına gelinceye kadar, sadece 
“Vatandaşlık ve İnsani Değerler Eği-
timi” almasını öneriyorum. Bunların 
öğretilmesini öneriyorum.

Matematik, Fen Bilgisi v.b dersleri 
on beş yaşından sonra alması gerekti-
ğini düşünüyor ve öneriyorum.

Her doğan vatandaş, bu dünyada 
öncelikle; adaletli olmayı, ahlaklı olma-
yı, sevgiyi, saygıyı, temizliği, yardım 

severliği öğrenecek sonra matematiği 
öğrenecek.

Hiç kimse özellikle de siz eğitimci-
ler! Benim bu düşüncelerimden dolayı 
“cehaletimi” ortaya çıkarmaya kalk-
mayın lütfen. Zira sizler eğitimci iseniz 
eğer ben de size “madem eğitimci-
siniz, geldiğimiz noktadan memnun 
musunuz?” diye sorarım.

Ve madem verdiğiniz eğitimden 
memnunsunuz, o halde neden  66 kez 
kurulan Cumhuriyet Hükumetlerinde 
78 kez Milli Eğitim Bakanı değişmiş-
tir?” diyerek, soruma bir başka soruyu 
daha ilave eder, noktayı koyuveririm. 

Albert Einstein noktayı koymuş 
aslında.

“Bir ülkenin geleceği, o ülke insan-
larının göreceği eğitime bağlıdır.” 

HER İŞİN BAŞI EĞİTİM

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Kamu çalışanlarını 
Samsun’a davet etti

Yere düşen parasını alan 
kişiden şikayetçi oldu 

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata “ Türk 
Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen 
1 Mayıs’ta Samsun’da buluşacak. 
1 Mayıs 2019’da Samsun’a ayak 
basacak ve kamu çalışanlarını sen-
dikal esaretten kurtaracak yeni bir 
süreci başlatacaktır. 1 Mayıs’ta 
tüm kamu çalışanlarını Samsun’a 
bekliyor ve davet ediyoruz” dedi. 
2019’un milli mücadelenin baş-
lamasının 100. Yılı olması nede-
niyle Türk Eğitim-Sen ve Türkiye 
Kamu-Sen’in 1 Mayıs programını 
Samsun’da yapacağını açıkladı.

Konu hakkında yazılı bir açık-
lamada bulunan Türk eğitim-Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tan-
fer Ata, “1 Mayıs 2019’da Sam-
sun’da hem kamu çalışanlarının 

talep ve beklentilerini haykıraca-
ğız. Hem de Türkiye sevdasının 
nasıl olduğunu göstereceğiz. TES 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tan-
fer Ata, “Nasıl ki Atatürk ve yol 
arkadaşları, 19 Mayıs 1919’da 
Samsun’a ayak basarak, Türki-
ye’yi esaretten kurtararak milli 
mücadeleyi başlattılarsa; inşal-
lah Türk Eğitim-Sen ve Türkiye 
Kamu-Sen de 1 Mayıs 2019’da 
Samsun’a ayak basacak ve kamu 
çalışanlarını sendikal esaretten 
kurtaracak yeni bir süreci başla-
tacaktır. 1 Mayıs’ta tüm kamu ça-
lışanlarını ve ailelerini Samsun’a 
bekliyoruz. Türk Eğitim-Sen’in ve 
Türkiye Kamu-Sen’in gücünü hep 
birlikte gösterelim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da bir öğretmen, 
alışveriş sonrası marketin kasa-
sında ödeme yaparken parasını 
düşürdü. Parasının olmadığını fark 
edince markete giderek güvenlik 
kamerası görüntülerini izleyen ve 
arkasında bekleyen şahsın parası-
nı aldığını gören öğretmen, polise 
giderek şikayetçi oldu. 

Olay, geçtiğimiz gün kent mer-
kezinde bulunan bir markette ya-
şandı. Annesiyle birlikte markete 
alıverişe giden resim öğretmeni 
Esin Ergeçer (26), alışveriş sonun-
da parayı ödemek için kasaya yö-
neldi. Daha sonra genç öğretmen 
çantasındaki cüzdandan parayı 
almak isterken, cüzdandan 100 
lira kasanın önünde yere düştü. 
Paranın düştüğünü fark eden öğ-
retmenin annesi kızına parasını 
yere düşürdüğünü söyledi. Genç 
öğretmen ise yere düşen kağıt 
paradan habersiz yine yere düşen 
bozuk parayı alarak cüzdanına 
koydu. Öğretmen ve annesi daha 
sonra hesabı ödeyerek evlerine 
gitti. Bir süre sonra genç öğretmen 
cüzdanındaki 100 liranın olmadı-
ğını fark edince paranın markette 
düşmüş olacağını sanarak marke-
te tekrar geldi. Marketin güvenlik 
kamerası kayıtlarını izleyen öğret-
men, kasada para öderken, parayı 
düşürdüğünü ve arkasında sıra 
bekleyen yaşlı adamın da bu parayı 
kendilerinin de olduğu anda sesini 
çıkarmadan yere eğilerek aldığını 
görünce şok oldu. 
‘YAŞLI ADAMDAN ŞİKAYETÇİ OLDU’

Güvenlik kamerası görüntüle-
rini izledikten sonra şok olduğunu 

belirten öğretmen Esin Ergeçer, 
polis merkezine giderek yere dü-
şürdüğü parayı alan kişi hakkında 
şikayetçi olduğunu söyledi. Ya-
şadıklarını anlatan Esin Ergeçer, 
“Annemle birlikte evimizin yakı-
nında bulunan markete alışverişe 
gittik. Alışveriş yaptığımız esnada 
kasaya parayı ödemeye geldiğim-
de annem bana paramın düştüğü-
nü söyledi. Eğilip baktığım zaman 
yerde sadece bozuk para olduğunu 
gördüm ve onu aldım. Daha sonra 
alışverişi bitirip evimize gittiğimiz-
de cüzdanımdaki paranın eksik ol-
duğunu gördüm. Bunu araştırmak 
için de tekrardan markete gittik. 
Ben başka insanların almış olabi-
leceğinden de şüphelendim. Mar-
ketin güvenlik kamerası kayıtlarını 
izlediğimizde arkamda sırada bek-
leyen yaşlı adamın parayı aldığını 
ve bana söylemediğini gördük. Bu 
davranış beni çok üzdü. Yaşlı bir 
insandan bunu beklemiyordum. 
Bu nedenle polis merkezine gide-
rek şikayetçi oldum. Yaşlı adamın 
bulunmasını istiyorum. Çünkü 
başka birilerinin günahını aldım. 
Burada önemli olan 100 lira kay-
betmek değildir. Bunu yapıyorsa 
veya ilk defa yapıyorsa, bir daha 
yapmamasını temenni ediyorum. 
Bu bir insanın son parası da ola-
bilir. Herkesin paraya ihtiyacı var. 
Önemli olan insanlık görevimizi 
yapmak. Biz onu gördüğümüz za-
man elindeki poşeti alıp yardım 
dahi edebiliriz. Ama ben gencim o 
da yaşlı, sonuçta bunu yapmaması 
gerekiyor. Önemli olan güzel bir 
ders çıkarması olur” dedi. n İHA

Cumhur İttifakının AK Parti Adayı olarak Bozkır Belediye Başkanlığına seçilen Sadettin Saygı, yeni dönemle 
birlikte Bozkır’ın yatırıma doyacağını, yediden yetmişe herkesin gönlüne gireceklerini belirtti

Bozkır’da öncelik 
kalkınma ve istihdam

AK Parti’nin “halka hizmet hak-
ka hizmettir” anlayışıyla Bozkır’a 
hizmet edeceklerini, AK Parti’nin 
belediyecilik anlayışının Bozkır’ı 
geleceğe taşıyacağını ifade eden 
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, 5 yıllık eylem planlarını oluş-
turduklarını, üretimden istihdama, 
sosyal belediyecilikten kültürel be-
lediyeciliğe ve turizme kadar Boz-
kır’ın ihtiyacına cevap vereceklerini 
vurguladı. 5 yıllık görev süresi bo-
yunca devletin tüm kurumlarıyla 
yapılacak olan işbirlikleriyle Boz-
kır’ın hak ettiği değeri, hak ettiği 
yatırımı alacağını vurgulayan Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 
“Bu şehri hep birlikte yöneteceğiz” 
dedi. Şehir yönetiminde her kesimin 
fikirlerini alacaklarını, hatta seçim 
beyannamesinde halk meclislerinin 
düzenli olarak yapılması hususunda 
vaat verdiklerini dile getiren Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 
“şehrimizi yönetirken, şehrimizde 
yaşayan her kesimin fikirleri, düşün-
celeri, önerileri bizler için çok önemli 
bir yere sahiptir. Bu sebeple ilçemiz-
de özellikle ihtiyaç duyduğumuz bu 
istişare mekanizmasını sorunsuz 
hale getirerek şehrimizi hep birlikte 
yönetmeyi hedeflemekteyiz” dedi. 
‘İLÇEMİZ İÇİN ÖNCELİĞİMİZ KIRSAL 

KALKINMA VE İSTİHDAM’
Bozkır’ın ekonomik olarak geli-

şiminin önünü açmak ve istihdama 
katkı sağlamak için önemli çalışma-
larının olduğunu altını çizen Başkan 
Saygı, 5 yılda yapılacak olan yatı-
rımlarla Bozkır’ın istihdam alanında 
önemli mesafeler alacağını vurgula-
yarak konuşmalarını şu şekilde sür-
dürdü, “İlçemizin üreten konuma 
gelmesi için, Bozkır’ın kaynaklarını 

ülke ekonomisine kazandırmak için 
önemli projelerimiz var. İlk olarak 
Belediyemiz bünyesinde oluştura-
cağımız proje ekibi sayesinde devlet 
desteklerini ilçemize kazandıraca-
ğız. Tarım, hayvancılık ve sanayi 
alanlarındaki desteklerden ilçe sa-
kinlerimizin yararlanabilmesi için 
projelerin takibini yapacağız, vatan-
daşlarımıza proje hazırlayacağız ve 
bu projeleri uygulama noktasında 
vatandaşlarımıza yardımcı olacağız. 
Bunun yanında ilçemize 280 kişilik 
istihdam sağlayacak çoklu üretim 
tesisleri yani çanta ve kemer imala-
tı, tahin, bal ve süt dolum tesislerini 
ilçemize kazandıracağız. Ayrıca kü-
çük ölçekli sanayi siteleri oluşturarak 
da yeni istihdam alanları oluşturma-
ya çalışacağız. Bunlara ek olarak da 
öncelikli hedeflerimiz arasında yer 
alan şoklama ve paketleme işlem-

lerinin yapılabileceği soğuk hava 
deposunu ilçemize bu 5 yıllık görev 
süremiz boyunca kazandıracağız. 
Aile tipi seralara destek vererek il-
çemizde seracılığı yaygınlaştırmaya 
çalışacağız” diye konuştu. 

‘BOZKIR’IN GELENEKLERİ 
YAŞATILACAK’

Bozkır’ın kültürel ve sosyal ya-
şamına önemli katkılar yapacakları 
vurgulayan Başkan Saygı, aynı za-
manda Bozkır’ın somut ve soyut 
miraslarını da geleceğe taşımak için 
çalışmalar yapacaklarını vurgula-
dı. İlçenin en önemli turizm varlık-
larından olan Zengibar Kalesi için 
restorasyon ve açık hava müzesi 
projesine hız vereceklerini belirten 
Başkan Saygı, konuşmalarını şu şe-
kilde sürdürdü, “Bozkır’ımızın en 
önemli somut mirasları arasında 
yer alan Zengibar kalemizin turiz-

me kazandırılması için hali hazırda 
oluşturulan bir proje var ve bu pro-
jenin hayata geçirilmesi için canla 
başla çalışacağız. Bu projenin haya-
ta geçirilmesinin akabinde tanıtım 
faaliyetlerinin yapılmasıyla birlikte 
ulusal ve uluslar arası alanda tescil 
işlemlerinin başlatılması için gerek-
li alt yapıyı hazırlayacağız. Bunun 
yanında soyut miraslarımızdan biri 
olarak kabul ettiğimiz kaşık oyunu-
muzu Ulusal alanda tescil işlemle-
rini tamamlayıp bu kültürümüzü 
yaşatacağız. Bozkır tahininin coğrafi 
işaretini alıp tahinimizin de marka-
laşmasına katkı sağlayacağız. Bu 
projelerimizi tamamlayıcı nitelikte 
olan festivaller ve şölenlerle ilçemi-
zin markalaşmasını, somut ve soyut 
miraslarının korunması ve tanıtımı-
nı sağlayacağız” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı yeni dönemin ilk röportajını Yenigün Gazetesi Muhabiri Muhammed Esad Çağla’ya verdi.
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İş Adamı

Ali 
IŞILDAR’ın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Pazarcılar Odası
eski Başkanı

Ramazan 
ÇELİK’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

İş Adamı Ali Işıldar 63 yaşında vefat etti. Işıldar ailesini 
acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Konya Pazarcılar Odası eski başkanı Ramazan Çelik 59 yaşında vefat 
etti. Çelik, Üçler Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı

İşadamı Işıldar son 
yolculuğuna uğurlandı

Ramazan Çelik 
dualarla defnedildi

İş Adamı Ali Işıldar 63 yaşında 
vefat etti. Merhum Ali Işıldar’ın ce-
nazesi dün öğle namazına müteakip 
Hacıveis Cami’inde kılınan cenaze 
namazının ardından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak dualarla Üç-
ler Mezarlığına defnedildi. Işıldar 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Merhum 
Ali Işıldar 3 erkek çocuk babasıydı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhum 
Ali Işıldar’a yüce Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya Pazarcılar Odası eski baş-
kanı Ramazan Çelik 59 yaşında ve-
fat etti. Merhum Ramazan Çelik’in 
cenazesi dün öğle namazına müte-
akip Hacıveis Cami’inde kılınan ce-
naze namazının ardından sevenleri-
nin omuzlarında taşınarak dualarla 
Üçler Mezarlığına defnedildi. Çelik 
ailesini acı günlerinde Ahırlı Beledi-
ye Başkanı İsa Akgül, Konya Pazar-
cılar Odası Başkanı Yasin Aktaş ile 
Çelik ailesinin yakınları ve sevenleri 
katıldı. Merhumun yakınları cenaze 
töreninin ardından taziye dileklerini 
kabul etti.  Merhum Ramazan Çelik 
4 erkek ve 3 kız çocuk babasıydı.   
Yenigün Gazetesi olarak merhum 

Ramazan Çelik’e yüce Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 

sabır ve başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Ülkelerin kalkın-
ması ve dünya ça-
pında tanınması için 
en etkili yöntem tu-
rizmdir. Turizmi et-
kili şekilde kullanan 
ülkeler dünya çapın-
da daha bilinir olup, 
kültürlerini de farklı 
ülkelere taşıma im-
kanı yakalarlar. Pek 
çok farklı faydası da 
olan turizmin, yılda 
bir hafta da olsa özel olarak ele alın-
ması bu nedenle çok önemlidir. Tu-
rizm haftası da bu önemi halkımızın 
daha iyi anlayabilmesi için özel bir 
zaman dilimidir.Ülkemiz hem tarihi 
güzellikleri, hem doğal güzellikle-
ri ve hem de kültürel zenginliği ile 
dünyada eşine az rastlanır ülkeler 
arasındadır. Coğrafi konumundan 
dolayı 4 mevsimin aynı anda yaşa-
nabildiği ülkemizde, aynı anda kış 
turizmine ve yaz turizmine uygun 
alanlar oluşabilmektedir. Öyle ki, 
Erciyes Dağı’nda halen kayak ya-
pılabilen Mart ayında, Antalya’da 

denize girmek mümkün 
olabilmektedir. Böylesi 
bir güzellik, dünya üze-
rinde pek az ülkede mev-
cuttur.Konya ovasının 
uçsuz bucaksız düzlükle-
ri ve bozkırı farklı bir gü-
zellik sunarken, Karade-
niz Bölgesi’nin yemyeşil 
doğası ve dağlık arazileri 
ile çok farklı doğal güzel-
likleri turist çekebilmek-

tedir. Doğal güzelliklerin 
yanında, her ilimizin farklı yemek 
kültürü, zengin mutfağı ve misafir-
perverliği de turizme ülke olarak ne 
kadar uygun olduğumuzun bir baş-
ka kanıtıdır.Geçmişi binlerce yıl es-
kiye dayanan Anadolu’nun her yanı 
tarihi eserlerle doludur. Tüm bu 
tarihi eserler, ülkemizin tarihi eser 
turizmi yönünden de eşsiz bir ko-
numda olduğunun göstergesidir. 
Trabzon’da Sümela Manastırı, İs-
tanbul’da Ayasofya, dünya üzerinde 
eşi benzerine rastlanılamayacak ya-
pılardır. İnsanlığın ilk yerleşim yeri 
olan Kayseri Kaniş-Karum, dünya-

ya medeniyetin Anadolu’dan yayıl-
dığının göstergesidir.Tüm bunların 
yanında sayamadığımız yüzlerce 
farklı özelliği ve güzelliği vardır ül-
kemizin. Hem ülkemizin, hem top-
rağımızın, hem doğamızın ve tabii 
ki insanımızın… Tüm bu özellikler 
ve güzellikler turizm için bulunmaz 
nimetlerdir. Ancak bu nimetleri, 
özellikleri ve güzellikleri dünyaya 
tanıtma gayretinde olmazsak, bu 
güzelliklerle ancak kendi kendimizi 
avutmuş oluruz. İşte bu noktada 
Turizm Haftası’nın önemi bir kez 
daha meydana çıkmaktadır.Turizm 
Haftası sayesinde ülkemizin bütün 
turistik güzelliklerinin önce biz farkı-
na varmalı ve sonra bu güzellikleri 
ön plana çıkarmalı, reklamını dün-
ya çapında yapmalıyız. Bu sayede 
hem kültürümüzü, hem ülkemizi ve 
hem de insanımızı dünyaya tanıtma 
fırsatını yakalarız. Turizm haftası sa-
yesinde yapılan tanıtımlarla ülkemiz 
dünya çapında tanınırlık ve saygın-
lık kazanmanın yanında, gelen tu-
ristlerle birlikte ekonomik fayda da 
sağlayacaktır.

TURİZM HAFTASI
Dinimiz İslami-

yete göre, yıl içeri-
sinde geçirdiğimiz 
bazı günlerin fazileti, 
diğerlerine göre 
daha yüksektir. Bu 
zaman dilimleri özel-
likle geceler olarak 
belirlenmiştir. Bu 
gecelerde önemli 
olaylar yaşanmış ol-
duğundan dolayı di-
nimizde de büyük önem taşımakta-
dır. Kur’an-ı Kerim’e göre önem arz 
eden gecelerden bir tanesi de Berat 
Gecesidir. Berat gecesi, Berat kandili 
olarak üç aylardan Şaban ayının 15. 
gününe denk gelmektedir. Buradaki 
Berat kelimesi, Müslümanların ce-
hennemden beraat etmesi anlamını 
taşımaktadır. Bu önemli gece Müs-
lümanların günahlarının affedildiği, 
tövbelere cevapların verildiği kıy-
metli bir gecedir. Müslümanlar da 
bu gecede Allah’ın rahmetini kazan-
mak için dualar eder, Kur’an-ı Kerim 
okur ve çeşitli ibadetler yaparlar. 
Ramazan ayına iyice yaklaştığımız 

mübarek günlerdeyiz. 
Bu mana ve bereket 
dolu aylar içinde bulunan 
müstesna gecelerden 
birisi de Berat Gecesi-
dir. Berat Kandili, Şaban 
ayının onbeşinci gece-
sine rastlar. Buna göre 
12 Haziran Perşembe 
gününü Cuma gününe 
bağlayan gece Berat ge-
cesidir. Şimdiden bütün 

İslam alemine ve insanlığa müba-
rek olsun. Bazı alimlerimiz, Duhan 
Suresinin ilk ayetlerinde anlatılan ve 
içinde Kur’an-ı Kerim’in indirildiği 
bildirilen mübarek gecenin, Şaban 
ayının 15. gecesi olduğunu ifade 
etmişlerdir. Ki, bu ayetlerde şöyle 
buyurulmuştur:“Hâ, mîm. O apaçık 
Kitab’a andolsun ki biz onu gerçek-
ten mübarek bir gecede indirdik. 
Çünkü biz onunla insanları uyar-
maktayız. O gecede her hikmetli iş 
tarafımızdan bir emirle ayrılır” Pey-
gamber Efendimiz (as), bu gecenin 
özelliklerini Hz. Aişe (ra) validemize 
anlatırken şöyle buyurmuştur: “Bu 

gece Şaban ayının onbeşinci gece-
sidir. Allah Teâlâ bu gecede Benü 
Kelb kabilesinin koyunlarının tüyleri 
sayısınca insanları Cehennem’den 
kurtarır. Ancak kendisine şirk ko-
şanların, Müslümanlara karşı kin ve 
düşmanlık besleyenlerin, akrabaları 
ile münasebeti kesenlerin, gururlu 
ve kibirlilerin, ana-babasına asî olan-
ların ve içki içmeye devam edenlerin 
yüzüne bakmaz.”(Buhârî, et-Tergîb 
ve’t-Terhib, II, 118). Yazımı Pey-
gamber Efendimiz (as)’ın bu gece 
ile ilgili şu hadisiyle bitiriyorum: 
“Şaban ayının yarısı (Beraet gecesi) 
gelince: gecesini namazla, gündü-
zünü oruçla geçiriniz. Cenab-ı Allah 
o gece güneşin batmasıyla dünya 
göğüne iner ve şöyle der: Benden 
af dileyen yok mu; onu affedeyim. 
Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. 
Şifâ dileyen yok mu; şifâ vereyim.” 
“Allah Teâlâ Şaban’ın onbeşinci 
gecesi (Berât gecesi) tecelli eder 
ve ana-babaya asi olanlarla Allah’a 
ortak koşanlar dışında bütün kul-
larını bağışlar.”(İbn Mace, İkame-
tü’s-Salât, 191; Tirmizî, Savm, 38)

BERAT KANDİLİ

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

Kalp krizi geçiren 
sürücü duvara çarptı 

Turguteli Derneği’nden 
Askıda Kitap’a destek

Aksaray’da direksiyon başında 
kalp krizi geçirdiği iddia edilen 84 
yaşındaki sürücünün kullandığı 
otomobil duvara çarptı. Kazada 
yaralanan sürücü kaldırıldığı has-
tanede tedavi altına alındı. 

Kaza, Çerdiğin Mahallesi Necip 
Fazıl Kısakürek Caddesi üzerin-
de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
Mehmet Ali Çelebi (84) idaresin-
deki 68 BH 656 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon başında 
kalp krizi geçirmesi sonucu kont-

rolden çıkarak aşevinin duvarına 
çarptı. Çarpmanın etkisiyle aşe-
vinin duvarı delindi. Kazada ya-
ralanan sürücü olay yerine gelen 
itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından 
araçtan çıkartılarak ambulansa ta-
şındı. Ardından Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılan 
sürücünün durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n İHA

Turguteli Kültür Sanat Tarih 
Derneği Başkanı Devriş Ahmet 
Şahin  Yunak Kaymakamlığı’nın  
başlatmış olduğu Askıda Kitap 
Kampanyasına  kitap yardımında 
bulundu.

Kitap oku geleceğini doku” slo-
ganı ile Yunak Kaymakamlığı’nın 
başlatmış olduğu   “Askıda Kitap“  
kampanyasının  öğrencileri kitapla 
buluşturduğuna dikkat çeken  Tur-
guteli Kültür Sanat Tarih Derneği 
Başkan Devriş Ahmet Şahin ,ilçe-
de kampanyaya destek veren Ekol 
Kitap Kırtasiye ve Eren Kırtasiye’yi 
ziyaret ederek kitap bağışında bu-
lundu. İlk ziyaretini Ekol Kitap Kır-

tasiye’ye yapan Başkan Şahin işlet-
meciler Abdullah Kürşad Cura ve 
Medine Cura Alcı’dan kampanya 
hakkında bilgi aldı.Ekol Kitap Kır-
tasiye işletmecisi Abdullah Kürşad 
Cura ;öğrencilerin  kampanyaya 
büyük ilgi gösterdiğini ifade ederek 
kampanyanın öğrencileri okumaya 
teşvik ettiğini belirtti. Eren Kırta-
siye işletmecisi Emre Koyuncu ise 
kampanyadan dolayı öğrencilerin 
çok mutlu olduğunu dile getirerek 
kampanyanın devam etmesinde 
yarar olduğunu söyleyerek bağış-
ları için  Başkan Şahin’e teşekkür 
etti.    
n HABER MERKEZİ

Kira Artış oranının TÜFE’ye göre ayarlanacağını bildiren Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat 
Altınay, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların bu orana dikkat etmesini istedi

Kira bedellerine 
TÜFE ayarı geldi

Konya Esnaf ve Sa-
natkarlar Odaları Birliği 
(KONESOB) Yönetim 
Kurulu Üyesi ve Konya 
Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, kira 
artış oranlarıyla ilgili bir 
açıklama yaptı. Altınay, 
kira Artış oranının TÜ-
FE’ye göre ayarlanaca-
ğını bildirdi. Buna göre 
kira artışlarının yıllık 
TÜFE ile sınırlandırıldığını belirten 
Altınay şöyle devam etti, “Tarafların 
yenilenen kira dönemlerinde uygu-
lanacak kira bedeline ilişkin anlaş-
maları, bir önceki kira yılında TÜFE 
12 aylık ortalamalara göre değişim 
oranını geçmemek koşuluyla geçer-
li sayılacaktır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda 
2019 Şubat ayında alınan kararla, 
daha önce Yurtiçi Üretici Fiyat En-
deksi’ne (Yİ-ÜFE) göre belirlenen 
kira artışının, Tüketici Fiyat Endek-
si’ne (TÜFE) göre belirlenmesini 

düzenleyen maddede 
değişiklik yapıldı. Kira 
artışları TÜFE’deki “12 
aylık ortalama değişi-
me” göre belirlenecek. 
Kiracı ve mülk sahibi, 
TÜFE artış oranlarının 
ortalamasına göre kira 
artışı belirlenebilecek. 
Ancak, sözleşmede be-
lirlenen yönteme göre 
hesaplanacak artış tu-

tarı, 12 aylık ortalama TÜFE’yi aşa-
mayacak. Alınan bu karara hem 
kiracılar, hem de mal sahiplerinin 
mutlaka uygulama zorunluluğu 
vardır. TÜFE’yi aşan taleplerde Ki-
racılar sözleşmeyi kabul etmesinler. 
Çünkü kanunu bir haklarıdır.

Konya Emlakçılar Odası olarak 
hem kiracılara, hem de mülk sahip-
lerine sesleniyoruz. Hükümetimizin 
belirlediği TÜFE’ye göre kira oranı 
artışlar yapmalarını talep ediyoruz. 
Böylece her iki kesimde memnun 
kalacaktır.” n HABER MERKEZİ

Gençlik Eğitim Kurumları 
mezunları biraraya geldi
Gençlik Eğitim Kurumları’nın 

geleneksel hale getirdiği “Mezunlar 
Buluşması” bu yıl da hayat buldu.
Her yıl Ankara - İstanbul ve Kon-
ya’da düzenlenen, anaokulundan 
başlayıp üniversiteye taşıdığımız 
mezunlarımızla kuvvetli bağlarımızı 
devam ettiren buluşmanın ilk aşa-
masını Ankara’da gerçekleştirildi. 
Kurum bünyesinde bulunan Genç-
lik İlk ve Orta Okulu ile Enderun Li-
seleri mezunlarının buluşturulduğu 
faaliyet oldukça güzel geçti. Halen 
üniversitede okuyan mezunlarımı-
zın yanında çeşitli alanlarda meslek 
sahibi olan mezunların bir araya 
geldiği kahvaltı programında hoş 
sohbet ortamı oluştu. Aynı şehirde 

yaşayan, eğitim alan, yolu bir şekil-
de Gençlik Eğitim Kurumlarından 
geçmiş mezunlarımız buluşturu-
larak hem anılarını tazeleme hem 
fikir alışverişi hem de öğretmenle-
riyle özlem giderme fırsatı buldu-
lar. Ayrıca öğrencilerin birbirlerine 
iş imkânı noktasında da yardımcı 
olmaları oldukça anlamlıydı. Ku-
rum bünyesinde çalışan idareci ve 
öğretmenlerimizin katıldığı etkinli-
ğin mezunlarımız ve bizim için ne 
kadar önemli, anlamlı ve ihtiyaç ol-
duğunu görebiliyoruz. Bir gelenek 
haline getirdiğimiz bu buluşmayı 
her yıl aynı heyecanla gerçekleşti-
receğimize inanıyoruz.
n HABER MERKEZİ

Hayal Dünyası Kütüphanesi 
törenle hizmete açıldı

 Meram Gödene TOKİ Yunus 
Berber İlkokulu veli ve öğretmenle-
rinin işbirliği ile okula kazandırılan 
‘Hayal Dünyası Kütüphanesi’nin 
açılış töreni, 16 Nisan 2019 tari-
hinde gerçekleştirildi.  Okul Mü-
dürü İbrahim Nalbant’ın yapılan 
çalışmalar ve Hayal Dünyası Kü-
tüphanesi hakkında bilgi vermesi-
nin ardından Konya İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş 
bir konuşma gerçekleştirdi. Okulda 
yapılan çalışmaları yakından takip 
ettiklerini ve takdirle karşıladıkları-
nı ifade eden Altuntaş, okul yöneti-
cilerine ve öğretmenlerine teşekkür 
etti. Zilsiz okul uygulaması hakkın-
da da bilgi veren Altuntaş, öğren-

cilerin zaman yönetimi konusunda 
bilinçlendirilmesinin önemine dik-
kat çekti.

Daha sonra salıncak ve çeşitli 
görsel objelerle süslenerek çocuklar 
için cazip bir mekân haline getirilen 
‘Hayal Dünyası Kütüphanesi’nin 
açılışı gerçekleştirildi; emeği ve 
desteği olan öğretmen ve velile-
re plaket takdiminde bulunuldu.  
Programa Konya İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcıları Servet Altuntaş 
ve Dündar Polatcan, İl Milli Eğitim 
Şube Müdürü Süleyman Songül, 
Meram İlçe Milli Eğitim Şube Mü-
dürleri, okul müdürleri, öğretmen-
ler ve veliler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Sedat Altınay
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‘Bireysel hatanın fazla 
olduğu bir maç oldu’

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray 
ile deplasmanda karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kay-
serispor’da maçın hazırlıkları başladı. Teknik Direktör 
Hikmet Karaman, Ankaragücü karşısında aldıkları sko-
run kendilerine yakışmadığını belirterek, “Galatasaray 
maçında en iyi performansımızı ortaya koymak zorun-
dayız” dedi. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 
Karaman, “Kendi sahamızda aldığımız mağlubiyet bun-
dan önce oynadığımız maç performansına yakışmadı. 
Özellikle 90 dakikayı genel değerlendirdiğimizde vasat 
oynadığımız ama bireysel hatanın fazla olduğu bir maç 
gördük. Yediğimiz her iki golde de basit hatalar yaptık. 
Bazen vasat oynayabilirsiniz ancak maçı berabere bitir-
mek zorundasınız. Çünkü o türde deneyimli ve tecrübeli 
oyuncularımız var. Evet, eksikliklerimiz olabilir, her hafta 
aynı şekilde bununla mücadele ettik” diye konuştu. n İHA 

‘Canımız yanana 
kadar mücadele ettik’

Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado, “10 kişiyle 
1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu şekilde bile Kadıköy’de 
yenilmeyeceğimizi gösterdik” dedi. Spor Toto Süper 
Lig’de Fenerbahçe evinde Galatasaray ile 1-1 berabere 
kaldı. Sarı-lacivertli futbolcu Roberto Soldado sosyal 
medya hesabından maçla ilgili bir açıklama yaptı. İs-
panyol golcü, “Sonuna kadar, canımız yanana kadar 
mücadele ettik. Sahada her şeyimizi verdik. Bir kez daha 
10 kişi kaldık, ama asla son dakikaya kadar mücadeleyi 
bırakmadık. 10 kişiyle 1-0 geriden gelmeyi de bildik. Bu 
şekilde bile Kadıköy’de yenilmeyeceğimizi gösterdik. Bir 
sene daha!” ifadelerini kullandı.  n İHA

Taraftardan Göztepeli 
futbolculara suç duyurusu

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Göztepe’nin 
Akhisaspor’a 1-0 yenildiği maçın ardından 3 Göztepe 
taraftarı, futbolcular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk 
ile beraberindeki 6 kişi tarafından darp edilerek tehdit 
edildiklerini iddia edip, suç duyurusunda bulundu. Göz-
tepe’nin Akhisaspor’a 1-0 yenildiği, düşme hattını da 
yakından ilgilendiren maçın ardından İrfan Şafak, Sertaç 
Utku ve Fikri Mert Aygün isimli Göztepe taraftarları futbol-
cular Halil Akbunar ve Alpaslan Öztürk ile beraberindeki 
6 kişi tarafından darp edilerek tehdit edildiklerini iddia 
edip, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu. Taraftarların avukatı, suç duyurusunda bulun-
duğu dilekçesinde, “Yağmur çamur demeden, kendi 
harcamalarından kısarak bilet, forma alarak takımını 
destekleyen ve Göztepe aşkıyla yanıp tutuşan müvekkil-
lerim, galibiyet sonrası ve başarılı sonuçlar neticesinde 
futbolcuları omuzlarına almayı bildiği gibi, bir taraftar 
olarak alınan kötü sonuçlar karşısında takım futbolcu-
larını, teknik kadroyu ve yönetimi eleştirmeyi kendinde 
bir hak olarak görmektedir. Nitekim olay günü bu eleştiri 
hakkını kullanırken, diğer futbolcuların hiçbiri tepki gös-
termemesine rağmen, Halil ve Alparslan, müvekkilleri-
me müessir fiilde bulunmuştur. Saldırıyı yapan kişilerin 
Göztepelilik ruhuyla bağdaşmadığını görünce iş bu şika-
yet zorunlu hale gelmiştir” ifadelerine yer verdi.  n İHA

Yeni Malatyaspor sezonun ikinci yarısında kayıp
Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 

yakaladığı başarılı grafikle adından söz 
ettiren Evkur Yeni Malatyaspor, sezonun 
ikinci yarısında aynı performansı göste-
remiyor. 

Süper Lig’de ikinci sezonunu geçiren 
ve ilk yarıda performansıyla hem defansif 
hem de ofansif anlamda dikkati çeken 
Malatya ekibi, sezonun ikinci yarısında bu 
başarıyı sürdüremedi. Teknik direktör Erol 
Bulut’un öğrencileri, sezonun ilk yarısında 
8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet 
alarak devre arasına 29 puanla 3. sırada 
girdi. Sarı-siyahlılar, 17 maçta rakip file-
leri 26 kez havalandırırken, kalesinde ise 
16 gol gördü. 

Ligin ilk yarısında son derece başarılı 
bir grafik çizen Evkur Yeni Malatyaspor, 
sezonun ikinci yarısında ise istediği so-
nuçların uzağında kaldı. Sarı-siyahlılar, 
Süper Lig’in ilk yarısındaki 11 maçta 5 
galibiyet, üçer beraberlik ve mağlubiyet-
le 18 puan toplarken, ikinci yarının aynı 
döneminde bu performansının gerisinde 
kaldı. Malatya ekibi sezonun ikinci yarısı 
oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 6 mağlubi-
yet ve 3 beraberlikle 9 puan toplayabildi. 
Sezonun ilk yarısındaki 11 maçta 14 gol 
atarak kalesinde 10 gol gören sarı-siyahlı-
lar, ikinci yarı ise 12 gol atarken, kalesin-
de 21 gole engel olamadı.

ERDAL GÜNDÜZ: 
“YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ” 
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı 

ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, yaptığı 
açıklamada, ligin ikinci yarısında iste-
dikleri performansı sergileyemediklerini 
söyledi. Gündüz, iyi futbol ve başarı için 
ellerinden gelenin en iyisini yapmaya ça-
lıştıklarını anlatarak, futbolda iyi gidişatın 
yanı sıra kötü dönemlerin de olabilece-
ğini ifade etti. Sezona başlamadan önce 

güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini ve 
iyi bir kadro kurduklarını anlatan Gündüz, 
şunları kaydetti: “Sezonun ilk yarısına 
güzel performansla başladık. Sahamızda 
ve deplasmanda güzel galibiyetler aldık 
ve ilk yarıyı üçüncü olarak bitirdik. İkinci 
yarıda elbetteki transfer dönemi açıldığı 
için diğer takımlar da kadrolarını güçlen-
direrek lige daha güçlü başladılar. Bizim 
de ikinci yarı aramızdan ayrılan önemli 
futbolcular oldu. Bu açığı kapatmak için 

transferlerimizi yaptık ama yeni gelen 
futbolcuların alışması zaman aldı. Yeni 
gelen futbolculardan bazıları çabuk uyum 
sağlıyor, bazıları ise uyum sağlaması bi-
raz gecikebiliyor. Bu sorunu yaşadık. Se-
zonun ikinci yarısı istediğimiz gibi olmadı 
ancak yolumuza devam ediyoruz. Şu an 
ligde beşinci sıradayız. Kalan maçlarımızı 
eksiksiz alarak yolumuza devam etmek 
istiyoruz.”
n AA

Bakkal’ın hücum planı!
Bursaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, ligin kalan bölümünde her maça farklı kadro ve taktikle 
hazırlanacaklarını belirterek, “Gençlerimiz çok iyi herkes oynayacak düzeyde. Takım olarak biraz 

daha öne gitmemiz gerekiyor. Öne gitmek kaliteyle ilgili değil de biraz yürek işidir.” dedi

Yeşil beyazlılar, 19 Nisan Cuma günü 
Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 
Kasımpaşa’ya konuk olacakları maçın 
hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal 
yönetiminde sürdürdü. Bakkal, antren-
man öncesi gazetecilere yaptığı açıklama-
da, sakatlığı bulunan oyuncuların iyileş-
mesinin kendisini sevindirdiğini söyledi. 
Trabzonspor maçındaki istekli oyundan 
memnun olduğunu dile getiren Bakkal, 
şu ifadeleri kullandı: “İstekli oyunumu-
zun üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. 
Bunun skora yansıyacağını düşünüyorum. 
Geleli bir hafta oldu ama uzun süredir çalı-
şıyormuş gibiyim, verdiğim bütün şeylere 
tepki alıyorum, karşılıklı bir saygıları ve 
yapma isteği var. Özellikle bu maçta kulü-
benin istekli olması beni inanılmaz dere-

cede mutlu etti. Artık zorlu periyoda girdik. 
Kasımpaşa ligin en iyi hücum oynayan 
takımlarından biri. Biz de özellikle üst sı-
raları kovalayan Trabzon’a karşı ilk devre 
üstün bir oyun sergiliyorsak bunu orada da 
yapabiliriz, yapmamız gerekiyor. Yapacak 
da bir grup var, Stephane Badji cezalı. Bir 
haftalık süreçte memnunum. Taraftara 
teşekkür ediyorum, çağrıda bulunduk gel-
diler, destek verdiler. Bu dönemde herkes 
üstüne yapıyor, inşallah hep beraber bunu 
da sonuca yansıtırız bir an önce galibiyet 
alırız diye düşünüyorum.”

Rakiplerine bakmadan kendilerinin 
maçları kazanmasının önemli olduğuna 
değinen Bakkal, özellikle iç sahada rakip-
leriyle önemli karşılaşmalara çıkacaklarını 
vurguladı.

“TAKIM OLARAK BİRAZ DAHA 
ÖNE GİTMEMİZ GEREKİYOR”

Mesut Bakkal, küme düşme hattındaki 
rakipleriyle yapacakları maçların belirleyici 
olacağını aktardı. Final olarak nitelendirdi-
ği bu maçlardan Kasımpaşa mücadelesine 
değinen Bakkal, “Kasımpaşa’da Popov var, 
onu iyi kapatmamız gerekiyor. Her maçta 
aynı kadro oynayacak diye bir şey yok artık, 
maçına göre değerlendirme, maçına göre 
taktik. Gençlerimiz çok iyi herkes oynaya-
cak düzeyde. Takım olarak biraz daha öne 
gitmemiz gerekiyor. Öne gitmek kaliteyle 
ilgili değil de biraz yürek işidir.” değer-
lendirmesinde bulundu. Bakkal, oyuncu-
larının elinden gelenin en iyisini yapmaya 
çalıştığını anlattı. Futbolcu grubundan en 
iyilerini kullanmak ve bir an önce sonuç 

almak zorunda olduklarını söyleyen Bak-
kal, şöyle konuştu: “Geldiğim gün de espri 
yaptım; malzemecinin gol atacağını bilsem 
oynatırım. Şu anda kimin oynadığı değil 
de oynayanın ne yaptığı önemli. Dinamik 
ve istekli bir takım var. Takım bütünlüğü-
nü, camia bütünlüğünü ve şehir coşkusunu 
yakalayan takımlar daha önde gidiyorlar, 
inanın sahadaki oyundan daha önemli. Hiç 
bırakmadan inat edip de o enerjiyi yakala-
dığınız zaman birileri öne geçiyor. Bu da 
bizde fazlasıyla var, bunun devam etmesi 
en büyük isteğim. Biz şampiyon bir takımız 
ve daha fazlasını istiyoruz. Geldiğimiz nok-
tada hem stres hem çocukların psikolojisi 
hem de galip gelememe gibi bir durum var. 
Bunların üstünden hep birlikte omuz omuza 
gelebiliriz.” n AA

Abdülkadir Ömür’ün Barcelona hayali
Trabzonspor’un genç futbolcusu Ab-

dülkadir Ömür, kendisini daha çok İspan-
ya Ligi’ne uygun gördüğünü, Barcelona 
forması giymek istediğini söyledi. Abdül-
kadir Ömür, yaptığı açıklamada, birçok 
olumsuzluğa karşın ligde iyi bir konumda 
olduklarını, son haftaya kadar toplayabi-
lecekleri kadar puan toplayarak sezonu 
en iyi şekilde bitirmek istediklerini belirtti.

Trabzonspor’un uzun zamandır Avru-
pa kupalarına katılamadığını ifade eden 
19 yaşındaki futbolcu, “Biz de takım için-
de, toplantılarda sürekli bunu konuşuyo-
ruz. Hedefimiz Avrupa’ya gitmek. Orada 
oynamak, başarılar sağlamak istiyoruz. 
Trabzonspor’un layık olduğu yer orası. 
Trabzonspor’un hak ettiği başarılar ora-
dan başlayacaktır.” dedi.

“ŞAMPİYONLUK 
HAYALİ İLE YAŞIYORUZ”

Abdülkadir Ömür, Trabzonspor for-

ması altında şampiyonluk yaşamak iste-
diğine dikkati çekerek, “Şampiyonluğun 
hayalini kuruyoruz, inşallah o günleri gö-
rürüz. Şampiyonluk yaşamak çok büyük 
başarı olur. Bu hayalle yaşıyoruz. İnşal-
lah o günleri yaşarız. Allah nasip ederse 
şampiyonluğu bu kulüp de biz de görürüz. 
O hissiyatları biz de görürüz. Nasıl bir his 
olur, tarif edemem.” diye konuştu.

Henüz futbol hayatının başında oldu-
ğunu anlatan Abdülkadir, geleceğine iliş-
kin şu ifadeleri kullandı: “Herkesin hayali 
vardır. Ben bu takımın altyapısından çık-
tım, taraftarıyım, burada başarılar elde et-
mek istiyorum. Bir hayalim de Avrupa’da 
oynayabilmek. Kulüp ne düşünür, transfer 
sezonu ne olur, bilemeyiz. Burada kaldı-
ğımız sürece en iyi şekilde bu formaya 
layık olabilmek için elimizden gelen her 
şeyi yapacağız. Hayalimiz Avrupa’da 
Trabzonsporlu Abdülkadir olarak futbol 

oynayabilmek.”
“LİG SEÇME ŞANSIMIZ YOK”

Abdülkadir Ömür, “Daha çok İspanya 
Ligi’ne uygun olduğumu düşünüyorum 
ama kesinlikle bizim gibi futbolcuların lig 
seçme şansı yok. Her lig ayrı bir zevk, ayrı 
önem taşıyor. İspanya, İngiltere, İtalya 
ligi nereye nasibimiz düşürse biz oraya gi-
deriz. Nereden teklif gelirse nereye kendi-
mizi uygun görürsek transfer döneminde 
oturup istişare yapabiliriz.” dedi.

“Türk Messi” lakabıyla anılan Ab-
dülkadir, Lionel Messi’nin forma giydiği 
Barcelona’ya forma renklerinden dolayı 
da sempati duyduğunu aktararak, “Arda 
ağabey, Rüştü ağabeyden sonra oraya 
gitti. Bize de nasip olur inşallah oraya gi-
debilmek. Hayal edebiliyorsak başarabi-
leceğimiz anlamına gelebiliyor. İnşallah 
çok çalışırsak Allah oraya gidebilmeyi na-
sip eder.” değerlendirmesinde bulundu.

Genç futbolcu, altyapıdan kendilerin-
den önce de iyi futbolcular çıktığını kay-
dederek, “Karadeniz’de cennet gibi bir 
yerde yaşıyoruz. İnsanların tatile geldiği, 
yeşilliğin bol olduğu yer. Psikolojik olarak 
bizim gibi insanların futbolunu etkilediği 
şeylerden biri bu. İnşallah böyle oyuncu-
lar çıkmaya devam eder. Ben çok daha 
iyi futbolcular çıkacağına inanıyorum.” 
şeklinde konuştu.

Trabzon halkının çok meraklı olduğu-
nu söyleyen Abdülkadir Ömür, sözlerini 
şöyle tamamladı:

“Bizi çok seviyorlar. Gördüklerinde fo-
toğraf çektirip muhabbet etmek istiyorlar. 
Bize akıl vermek istiyorlar, onları dinliyo-
ruz. Çok mutlu oluyorlar kendileriyle ko-
nuşurken. Bu yıl inanılmaz destek oldular. 
Her zaman stadı doldurdular, inşallah on-
lara layık şekilde ligi bitirebiliriz, onların 
karşısına daha iyi çıkabiliriz.” n AA
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Fedakarlık zamanı!
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son olarak Karagümrük’e deplasmanda kaybeden temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor’da Kulüp Başkan Yardımcısı Recep Çınar açıklamalarda bulundu. Son üç haftada 7 
puan hedeflediklerini ifade eden Çınar, herkesin bu süreçte fedakarlık yapması gerektiğini dile getirdi

Konya Anadolu Selçukspor’da 2-1 
kaybedilen Karagümrük deplasmanın-
da iyi mücadelenin karşılığını maale-
sef alamadıkları için üzgün olduklarını 
bildiren yeşil beyazlı takımın başkan 
yardımcısı Recep Çınar, ligde kalan 3 
maçtan 7 puan çıkartarak ligde kalacak-
larını söyledi. Çınar, “Bütün Konya’dan 
ve Konyaspor taraftarlarından kalan 3 
maçımızda fedakarlık bekliyoruz. Onla-
rın verecekleri manevi destekle Anadolu 
Selçukspor’un bu lige tutunacağına ca-
mia olarak yürekten inanıyoruz” dedi.

O MAÇI KONUŞMANIN ANLAMI YOK
Kaybedilen Karagümrük maçıyla il-

gili konuşmanın kendisine çok mantıklı 
gelmeyeceğini ifade eden Konya Anado-
lu Selçukspor Başkan Yardımcısı Recep 
Çınar, “Karagümrük maçını kaybettik. 
Daha doğrusu bu maç bizim için geride 
kaldı. Kaybettiğimiz maçı konuşmanın 
bana göre bir anlamı yok. Bu maçla ilgili 

sadece iyi mücadele ettiğimizi belirtmek 
isterim. Karagümrük maçındaki iyi mü-
cadelemizi kalan maçlarımızda mutlaka 
sonuca istediğimiz gibi yansıtıp, bu lige 
tutunacağımızı ümit ediyorum.  Bunun 

için de herkesin Anadolu için fedakarlık 
yapmasını istiyoruz. Anadolu Selçuks-
por’un bu lige tutunması için neler ya-
pabiliriz ya da neler yapmalıyız için kafa 
yormalıyız.  Ligin boyu iyice kısaldı. 3 
maç kaldı. Hafta sonunda Darıca Genç-
lerbirliği’ni konuk edeceğiz. İnşallah bu 
maçtan 3 puanla ayrılarak, Tokat deplas-
manına da bu moralle gideceğiz. Ama 
öncelikle Darıca maçını geçmeliyiz. Ben 
bu maçı kazanacağımızı düşünüyorum. 
Ama futbolun acayip ve hata kabul etme-
yen bir oyun olduğunu da unutmak iste-
miyorum” ifadelerini kullandı.

DİĞER SONUÇLAR TESELLİ OLDU
Ligdeki 31. hafta maçlarında düşme 

hattındaki rakiplerinin de mağlup olma-
sının Anadolu Selçukspor’a moral oldu-
ğuna dikkat çeken başkan yardımcısı Re-
cep Çınar, “31. hafta bizim için ne kadar 
kötü geçtiyse rakiplerimiz için de kötü 
geçti. Bu sonuçlar bizim için az da olsa 

bir teselli oldu. Onlar kazanmış olsaydı, 
işimiz biraz daha zorlaşırdı. Aslında biz 
kendi göbeğimizi kendimiz kesmeliyiz. 
Kalan 3 maçtan 7 puan kazanmak bizi bu 
ligde bırakır. Dolayısıyla bu kalan maç-
larımıza en iyi şekilde motive olup ka-
zanmak istiyoruz. Öncelikle Darıca maçı 
bizim için hem puan olarak, hem de mo-
ral olarak büyük bir fırsat. Bu fırsatı en iyi 
şekilde değerlendirmeliyiz” dedi.

ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR
Çınar, oyuncuların da büyük feda-

karlıklar yaptığını, ligde kalmayı çok 
istediklerini, bunun için de ellerinden 
gelen mücadeleyi ortaya koyduklarını 
belirterek; “Futbolcularımız ellerinden 
geleni yapıyorlar. Bu kulübün bu ligde 
kalmasını istiyorlar. Yönetim olarak fut-
bolcularımıza sonuna kadar güveniyor 
ve kalan 3 maçtan da alınlarının akıyla 
çıkacaklarına inanıyoruz” diyerek sözle-
rini noktaladı.  n SPOR SERVİSİ

Bisiklet Federasyonu’ndan 
Ahmet Şanlı’ya görev

Kurulduğu günden itibaren Bisiklet branşına büyük 
önem veren Taşkent Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı, 
Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim kurulu üyeliğine ge-
tirildi. Bisiklet Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre 
Bisiklet branşında Konya’nın önde gelen isimlerinden biri 
olan Taşkent Spor’un Kulüp Başkanı Ahmet Şanlı, Nisan 
ayından itibaren Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanlığı 
yönetim kurulu üyeliğine getirildi. Yönetim Kurulu üyeli-
ğine getirilen Ahmet Şanlı, “Türkiye Bisiklet Federasyonu 
tarafından bu görevin şahsıma verilmesi beni ve kulübümü 
mutlu etmiştir. Bundan sonra verilecek olan görevleri tam 
manasıyla yapmaya hazırım. Hedefim ise Türk bisikletinin 
Dünya genelinde zirvedeki yerine ulaştırmak olacaktır.” 
dedi.   n SPOR SERVİSİ

ANALİG’de Konyalı 
sporculara 6 madalya

Anadolu Yıldızlar Ligi Tekvando Yarı Final Müsaba-
kaları 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde Nevşehir’de yapıldı. 
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize 
edilen ANALİG (Anadolu Yıldızlar Ligi) projesi kapsamın-
da 2018-2019 sezonu Tekvando Yarı Final müsabakasın-
da Konyalı sporculardan 65 kiloda Bekir Berke Kocagöz 
1’inci, 59 kiloda Saliha Başmaya 2’nci, 55 kiloda Ecem 
Meyra Erduran 2’nci, 53 kiloda Emirhan Kulaç 2’nci, 51 
kiloda Hafıza Nur Sağlam 3’üncü, 29 kiloda Şevval Buse 
Soytürk 3’üncü olarak toplamda 6 madalya kazandı.
 n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BLD. 31 19 7 5 69 41 28 64
2.F. KARAGÜMRÜK 31 18 5 8 47 33 14 59
3.TUZLASPOR 31 16 10 5 55 20 35 58
4.MANİSA B.Ş.B. 31 15 11 5 57 24 33 56
5.ŞANLIURFASPOR 31 15 9 7 46 30 16 54
6.ETİMESGUT BLD. 31 14 7 10 39 33 6 49
7.PENDİKSPOR 31 12 9 10 46 41 5 45
8.KIRKLARELİSPOR 31 11 8 12 42 36 6 41
9.TARSUS İDMAN Y. 31 10 9 12 43 48 -5 39
10.ZONGULDAK 31 10 9 12 33 42 -9 39
11.KAHRAMANMARAŞ 31 10 8 13 33 41 -8 38
12.SİVAS BELEDİYE 31 10 8 13 38 50 -12 38
13.BAK SPOR KULÜBÜ 31 8 13 10 36 51 -15 37
14.BANDIRMASPOR 31 8 8 15 41 52 -11 32
15.FETHİYESPOR 31 5 14 12 29 37 -8 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 31 5 13 13 41 56 -15 28
17.TOKATSPOR 31 5 12 14 26 40 -14 27
18.DARICA G. BİRLİĞİ 31 5 6 20 24 70 -46 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

Konyaspor Basketbol’da 
İTÜ hazırlıkları başladı

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Pazar günü 
28.hafta maçında Sigortam.Net İTÜ ile karşı karşıya ge-
lecek. Yeşil beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarına başladı. 
Play – Off maçları öncesi sık bir hazırlık süreci geçiren 
Konya ekibi, dün Kondisyoner Serhat Güneş gözetiminde 
gerçekleştirdiği fiziksel istasyon çalışmaları yaptı. Kon-
yaspor Basketbol, İTÜ maçının hazırlıklarına bugün yapa-
cağı antrenmanlar ile devam edecek. Temsilcimiz, yarın-
dan itibaren taktik çalışmalar yapacak. n SPOR SERVİSİ 

Başkan Bayındır, şampiyon sporcuları ödüllendirdi
Beyşehir İlçe Belediye Başkanı Adil 

Bayındır, Antalya’da 4-7 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen Uluslararası 4.Tür-
kiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda 
elde ettiği derecelerle turnuvaya damga-
sını vuran Beyşehirli sporcuları Beyşehir 
Belediyesi’nde kabul etti. Beyşehir Sevinç 
Kardeşler Spor Kulübü ve Türkiye Kick 
Boks Federasyonu milli takım antrenörü 
Ömer Sevinç, şampiyonada Türk Milli Ta-
kımı’na 2 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak 
üzere toplamda 11 madalya birden kazan-
dıran 9 sporcusuyla birlikte Beyşehir Be-
lediye Başkanı Adil Bayındır’ı ziyaret etti. 
DAHA BÜYÜK BAŞARILAR BEKLİYORUM

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Bayındır, milli forma 
altında elde ettiği başarıyla hem ülkenin 
hem de Beyşehir’in göğsünü kabartan 
Beyşehirli sporcuların ilçenin gururu ol-
duğunu belirterek, “İlçemizin ve bizlerin 
gurur abidesi olan sporcu kardeşlerimizi 
ve onları yetiştiren antrenör kardeşimiz ile 
ailelerini tebrik ediyor, gözlerinden öpü-

yorum. Sizlerden Beyşehir adına daha 
büyük başarılar beklediğimizi ifade etmek 
istiyorum. Beyşehir Belediyesi olarak her 
zaman yanınızda ve destekçiniz olduğu-
muzu unutmamanızı istiyorum.”dedi.

YENİ BAŞARILAR İÇİN 
ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Milli takım antrenörü Ömer Sevinç de, 
Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliği 
(WAKO) ve Türkiye Kick Boks Federasyo-
nu tarafından düzenlenen 29 ülkeden 361 
kulüp ve 2 bin 500 sporcunun katıldığı 
şampiyonaya Beyşehir’den dahil olan 
9 sporcusunun 11 madalya birden elde 
ederek önemli bir başarıya imza attığını 
vurgularken, bundan sonraki uluslararası 
turnuvalarda yeni başarıların gelmesi için 
ellerinden gelen her türlü gayret ve azmi 
göstereceklerini belirtti. Sevinç, ziyaretin 
sonunda Belediye Başkanı Adil Bayındır’a 
desteklerinden dolayı teşekkür ederek bir 
boks eldiveni hediye etti. Başkan Bayındır 
da şampiyon sporcuları eşofman takımı 
ile ödüllendirdi.  n SPOR SERVİSİ

Recep Çınar

‘Koşabiliyorken Koş’ 
projesi devam ediyor
 ‘Koşabiliyorken Koş’ projesi Konyalı 

vatandaşların katılımıyla spor faaliyetleri 
devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ta-
rafından vatandaşlarda spor kültürü oluş-
turulması ve bilinçli spor yapmanın yay-
gınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen 
‘Koşabiliyorken Koş’ projesi kapsamında 
spor salonlarında, tesislerde ve parklarda 
her yaş gurubundan vatandaşlar ‘Spor 
Yap Sağlıklı Kal’ sloganıyla antrenörler 
nezaretinde spora devam ediyor. 
n SPOR SERVİSİ 

Konyalı sporcular finallere gitmeye hak kazandı
Meram Özel Armağan Koleji öğrenci-

leri okçulukta önemli bir başarı elde etti. 
Bu yıl 13 – 14 Nisan tarihileri arasında 
Ankara’da Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde Okçular Vakfı’nın düzenlediği 7. 
Fetih Kupası’na katılan Konyalı sporcular 
Geleneksel Türk Okçuluğu Ön Eleme mü-
sabakaları minik erkekler kategorisinde 
1. ve 2. olma başarısı gösterdi. Konya 
Altın Gençlik Okçuluk Kulübü üyesi spor-
cular, 7. Fetih Kupası ön eleme müsa-
bakasında Meram Özel Armağan Koleji 
öğrencisi Ahmet Tuna Yeşilkaya 1., Sel-
çuklu Mustafa Büyükkaplan Hafız İmam 
Hatip Ortaokulu öğrencisi İbrahim Ahmet 
Yayar 2. oldu. Konya Altın Gençlik Okçu-
luk Kulübü Antrenörü ve Özel Armağan 
Koleji Velisi Alparslan Yeşilkaya konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada,“Konyalı bu iki 
gencimiz 2. bölge Ankara, Konya, Kara-
ma n, Bolu, Eskişehir, Antalya, Mersin, 
Afyon, Isparta, Zonguldak, Bartın, Çan-
kırı, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Aksaray, 
Kırıkkale ve Kastamonu olarak toplam 
19 ilden katılan 700 sporcu arasından 

minik erkekler kategorisinde ilk üçe gi-
rerek finallere gitmeye hak kazanmıştır. 
29 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacak olan 
Fetih Kupası’nda Konya’mızı ve ülkemizi 
temsil edeceklerdir inşallah. Başarıla-

rının devamını diliyorum. Emeği geçen 
Okçular Vakfı yöneticilerine, öğrenim 
gördükleri okul idarecilerine ve Konya 
Altın Gençlik Okçuluk Kulübü’ne teşekkür 
ediyorum.” dedi.  n SPOR SERVİSİ



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor’da son dönemde alınan 
başarısız sonuçlar tartışılmaya devam 
ediyor. İkinci yarıya büyük umutlarla 
başlayan Anadolu Kartalı 9 maçtır kaza-
namayarak Avrupa yolunda büyük yara 
aldı. 9 maçta 5 puan çıkarabilen yeşil 
beyazlılarda bir yandan kötü gidişatın 
sebepleri ortaya çıkarılmaya çalışılırken 
bir yandan da kısa sürede etki edecek 
çözümlere odaklanıldı. Teknik heyet ve 
futbolcular Ankaragücü maçını kazana-
rak üzerlerindeki baskıyı kırmayı umu-
yor. 

AYNI SENARYO
Öte yandan Atiker Konyaspor’da son 

dönemde alınan başarısız sonuçlar ile 
Aykut Kocaman’ın ikinci dönemindeki 
başlangıcının benzerliği dikkat çekiyor. 
2014-2015 sezonunun 7. Haftasında gö-
reve gelen deneyimli teknik adam iyi bir 
başlangıç yapmış, ardından ise 9 maçlık 
kötü bir seri başlamıştı. Yine benzer tar-
tışmaların yaşandığı sürecin ardından 
ise Süper Lig üçüncülüğü ve Türkiye Ku-
pası’na uzanan serüven başladı. 

İYİ BAŞLANGIÇ BÜYÜK YIKIM
2014-2015 sezonunun 7. Haftasında 

Kasımpaşa’ya 2-0 mağlup olan Kon-
yaspor düşme hattında yer alıyordu. 
Mesut Bakkal’ın görevine son verilerek 
yerine Aykut Kocaman getirildi. Kara-
bükspor galibiyeti ile yeni görevine baş-
layan Aykut Kocaman, Gaziantepspor ve 
Mersin İdmanyurdu galibiyetleri ile 5 
maçta 10 puan kazanmayı başardı. 

Bir andan düşme hattından kurtula-
rak 8. Sıraya kadar yükselmeyi başaran 
Konyaspor’u daha sonra korkunç bir 
düşüş bekliyordu. Galatasaray ve Genç-

lerbirliği maçlarından alınan 5-0’lık 
mağlubiyetlerle birlikte yeşil beyazlılar 
9 maçta sadece 7 puan toplayabildi. Bu 
9 maçın 6’sını kaybetti. 

YİNE DEV ADIM YİNE DEV YIKIM
1 sezonluk aranın ardından ilk ya-

rıda yeniden takımın başına getirilen 
Aykut Kocaman daha önceki dönemine 
benzer bir başlangıç yaptı. Galatasaray 
beraberliği ile Konyaspor’daki yeni ka-
riyerine başlayan Kocaman 7 maçta 14 

puan topladı. Antalyaspor galibiyetinin 
ardından ligde 4. Sıraya kadar yükselen 
Konyaspor Avrupa hayalleri kurmaya 
başladı. 

Ancak tarih tekerrür etti. İyi bir ri-
tim yakalayan Anadolu Kartalı bir anda 
irtifa kaybetmeye başladı. Antalyaspor 
maçının ardından çıktığı 9 maçta 5 be-
raberlik, 4 galibiyet alan Konyaspor hiç 
kazanamadı. Bu süreçte 5 puan toplaya-
rak büyük hayal kırıklığı yarattı. 

TARAFTAR AYNI YÜKSELİŞİ İSTİYOR
İlk döneminde dibe vurduktan sonra 

tarihinin en büyük başarılarını yakala-
yan Konyaspor’da aynı senaryonun ye-
niden yaşanması umut ediliyor. 

Yeşil beyazlı renklere gönül veren 
taraftarlar bu kötü serinin sona erip, so-
runların çözülmesi durumunda aynı ba-
şarıların yeniden yakalanacağına olan 
güveni tam.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor, Eskişehir’e 
futbol okulu açtı

Konyaspor Futbol Akademisi, Eskişehir’e Futbol 
Okulu açtı. Konyaspor, Türkiye genelinde bütün bölge-
lerde futbol okullarını marka haline getirmek ve futbol-
cu kaynağı oluşturmak amacıyla son olarak Eskişehir 
ile birlikte 21’inci futbol okulunu açtı.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada “Diğer 
il ve ilçelerden futbol okulumuz ile çalışmak isteyen 
kişi veya kulüpler, Konyaspor Futbol Akademimiz ile 
irtibat sağlayabilir” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’da 
Ankaragücü hazırlıkları

Atiker Konyaspor, bir 
günlük aranın ardından 
Kayacık Tesisleri’nde 
yaptığı antrenmanla MKE 
Ankaragücü ile 29. hafta-
da oynayacağı karşılaş-
manın hazırlıklarına de-
vam etti. Teknik Direktör 
Aykut Kocaman ve yar-
dımcı antrenörler yöneti-
minde gerçekleşen antrenmana takımdan ayrı çalışan 
ve tedavilerine devam edilen Ali Çamdalı, Serkan Kı-
rıntılı, Volkan Fındıklı, Deni Milosevic, Moryke Fofana 
ve Petar Filipovic katılmadı. Koşu ve ısınma hareket-
leri ile başlayan antrenman 2 grupta oynanan 6’ya 3 
ile devam etti. Oyuncular minyatür kalelerde oynanan 
topla oyunun ardından yapılan çift kale maç ile antren-
manı tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

Atiker Konyaspor’dan 
4 oyuncu milli takımda

U14 Futbol Milli Takımı’nın, 21-25 Ni-
san tarihleri arasında Türkiye Futbol Fede-
rasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapacağı 
hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı. 

Aday kadroya Atiker Konyaspor U14 
takımından 4 oyuncu çağırıldı. Atiker Kon-
yaspor U14 takım oyuncularından Ali Mert 
Yeni, Buğra Yıldırım, Emre Kutlu ve Mev-
lana Halis Erdoğdu milli takımın aday kad-
rosunda yer aldı. Milli Takıma davet edilen 
oyuncular 21 Nisan 2018 Pazar günü saat 
16.00’da, TFF Riva Hasan Doğan Milli 
Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
toplanacak. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR FK 28 18 7 3 44 15 29 61
2.GALATASARAY 28 16 8 4 59 28 31 56
3.BEŞİKTAŞ 28 15 8 5 60 37 23 53
4.TRABZONSPOR 28 14 7 7 50 37 13 49
5.EY MALATYASPOR 28 10 8 10 38 37 1 38
6.A. ALANYASPOR 28 11 5 12 30 34 -4 38
7.ANTALYASPOR 28 11 5 12 31 45 -14 38
8.Ç. RİZESPOR 28 9 10 9 40 40 0 37
9.KASIMPAŞA 28 11 4 13 46 50 -4 37
10.A.KONYASPOR 28 8 12 8 33 33 0 36
11.İM KAYSERİSPOR 28 9 9 10 27 37 -10 36
12.DG SİVASSPOR 28 9 8 11 40 43 -3 35
13.ANKARAGÜCÜ 28 10 5 13 30 42 -12 35
14.FENERBAHÇE 28 7 12 9 34 39 -5 33
15.BURSASPOR 28 5 13 10 24 33 -9 28
16.GÖZTEPE 28 8 3 17 26 36 -10 27
17.BB ERZURUMSPOR 28 5 10 13 29 38 -9 25
18.AKHİSARSPOR 28 6 6 16 29 46 -17 24

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Benzer isler!
9 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor’un bu sezonki serüveni ile Aykut Kocaman’ın 2014-2015 sezonundaki gelişi arasındaki 

benzerlik dikkat çekiyor. Deneyimli teknik adam o dönem de 5 maçta 10 puanlık iyi bir başlangıç yapmış ve ardından 9 maçta 
sadece 7 puan toplayabilmişti. Bu sürecin ardından ise Süper Lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası’na uzanan serüven başlamıştı

RPS
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