
‘Mahrem abiler’e operasyon‘Her tüketici bir denetçi!’
Konya merkezli 29 ilde 
Fetullahçı Terör Örgütü/Pa-
ralel Devlet Yapılanmasına 
(FETÖ/PDY) yönelik düzen-
lenen operasyon kapsa-
mında örgütün Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) içerisindeki 
rütbeli askerlerle görüşen 
ve bu kişilere “mahrem 
asker abileri” olduğu iddia 
edilen 80 kişi hakkında 
gözaltı kararı çıkartıldı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Ürün kalitesine etki eden en önemli kriter-
lerden biri ve en vazgeçilmezi olarak gıda 
güvenliği konusu dikkat çekiyor. Çağımız-
da gıda kaynaklı hastalıkların büyük bir 
kısmı gıda güvenliğinin sağlanamadığı 
şartlarda üretilen ürünlerden kaynaklan-
dığı bildiriliyor. Bu konuda açıklamalarda 
bulunan Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Mehmet Hulusi Ada  gıda 
güvenliğinin insan sağlığı için önemli 
olduğuna dikkat çekti. Ada her tüketicinin 
bir denetçi olduğuna da vurgu yaptı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Uyumlu çalışma kazandırır

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz ve Bölge İdare Mahkemesi Üyeleri, Selçuklu, 
Meram ve Karatay Kaymakamları ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları Meram Belediye 

Başkanı Mustafa Kavuş’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette Bürokrasi ve siyasette 
yakalanacak uyumdan Meram’ın kazanacağı vurgulandı. n SAYFA 3’TE

04 Vefat eden mimarın 
anısına yürüdüler 06 Amca katiline 15 

yıl hapis verildi 11 ‘Kaldığımız yerden
devam edeceğiz’

KONYA 1 MİLYAR SAYFA 
KİTAP OKUYACAK

VALİ TOPRAK KOP 
YATIRIMLARINI İNCELEDİ

KOMEK, KÜLTÜREL 
BAĞI GÜÇLENDİRİYOR

Okutmak için seferber oldular

Konya’nın önemli projelerini inceledi

Konya’nın kardeşliği Balkanlar’da 

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi Or-
ganizasyon tarafından yapılan protokol gereğince 
Konya’da bulunan okullara koridor kitaplığı oluş-
turuyor. Çalışmanın hedefinde Konya’da 1 milyar 
sayfa kitap okutmak var.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Devlet Su İşleri 
(DSİ) 4. Bölge Müdürü Birol Çınar eşliğinde, Konya 
Ovası Projesi (KOP)’un önemli projeleri olan Mavi 
tünel İçmesuyu Arıtma Tesisi, Mavi Regülatörü, 
Bağbaşı Barajı, Hadimi Tüneli, Bozkır Barajı ve Af-
şar Barajı’nda incelemelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türk İşbirliği ve 
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle Make-
donya, Kosova ve Bosna Hersek’te 5 şehirde açtı-
ğı meslek edindirme kurslarında kültürel bağların 
güçlenmesine katkı sağlıyor.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Esnafın sorunları
masaya yatırıldı

1,5 milyar 
dolar yatırdılar

‘Önceliğimiz ek 
gösterge olsun’

Esnaf odalarının başkanları 
Mevlana Vergi Dairesi Müdürü 
Mehmet Say’ın da katıldığı 
programla Konya esnafını 
ziyaret ederek, esnafın sorun-
ları ve bu sorunların çözümü 
konusunda görüş alışverişinde 
bulundu. n SAYFA 4’TE

Ülkelerindeki iç savaş nedeniy-
le Türkiye’ye sığınan Suriyeli iş 
insanları, yaptıkları yatırım ve 
ihracatla ekonomiye katkı sağ-
lıyor. SİAD Başkan Yardımcısı 
Ziad Shamaoun, Türkiye’de 1,5 
milyar dolarlık yatırım yaptıkla-
rını söyledi. n SAYFA 5’TE

Öğretmenlere ek gösterge sö-
zünün ikinci 100 günlük eylem 
planında yer aldığını hatırlatan 
Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, 
“TBMM, 9 Nisan tarihinde 
çalışmalarına başlayacak. İlk 
gündem maddesi ek gösterge 
düzenlemesi olmalıdır” dedi. 
n SAYFA 10’DA
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250 milyon dolarlık 
iş hacmi bekleniyor

İstanbul ve İzmir’den sonra şimdi Konya’da makine sektörünün tüm paydaşlarını bir 
araya getirmeye hazırlanan MAKTEK Konya Fuarı, 10-13 Nisan 2019 tarihleri ara-

sında Konya’da ilk kez gerçekleştirilecek. Takım tezgahları sektörü için köprü görevi 
gören fuarın 250 milyon dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor. n SAYFA 3’TE

YAĞIŞLAR YÜZ GÜLDÜRÜYOR

BEREKET AYI
Havaların ısınmasıyla Ova’daki çiftçilerin hareketlilikleri de artmaya başladı. Hububatta 
çıkışların ve bitki gelişiminin iyi durumda olduğu Ova’da, Nisan-Mayıs yağışlarının da 

iyi geçmesi halinde rekoltede güzel sonuçlar yakalanabileceği tahmin ediliyor
BAHARLIK ÜRÜNLERDE HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Soğuk havaların geride kalmasıyla birlikte Konya Ovası’n-
da çiftçilerin hareketliliği de artmaya başladı. Konya’nın 
önemli ürünlerinden olan şekerpancarı için ekimler baş-
larken, Konya bölgesindeki yaygın baharlık ürünlerden 
olan ayçiçeği, patates, mısır gibi ürünlerin ekimi için de 
toprak hazırlıkları devam ediyor. Uzmanlar çiftçileri ekim-
ler konusunda toprağın tava gelmesi konusunda uyarıyor. 

İKLİM ŞARTLARI İSTENİLEN SEVİYEDE 
Konya Ovası’nın Ekim-Şubat döneminde iyi bir yağış alma-
sıyla hububat ürünlerinde güzel bir çıkış yakalayan Konya 
çiftçisi, bugünlerde yağan yağışlarla da tavında olan toprağa 
ekmeye başladıkları baharlık ürünlerde de iyi bir rekolte elde 
edebilecekleri öngörülüyor. ZMO Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Süleyman Soylu, Ova’da iklim şartlarının zirai faaliyetler 
açısından normal seyrinde sürdüğünü söyledi.  n SAYFA 2’DE

Prof. Dr. Süleyman Soylu

Mehmet Hulusi Ada



Soğuk havaların geride kalma-
sıyla birlikte Konya Ovası’nda çiftçi-
lerin hareketliliği de artmaya başla-
dı. Konya’nın önemli ürünlerinden 
olan şekerpancarı için ekimler baş-
larken, Konya bölgesindeki yaygın 
baharlık ürünlerden olan ayçiçeği, 
patates, mısır gibi ürünlerin ekimi 
için de toprak hazırlıkları devam 
ediyor. Konya Ovası’nın Ekim-Şubat 
döneminde iyi bir yağış almasıyla 
hububat ürünlerinde güzel bir çıkış 
yakalayan Konya çiftçisi, bugünler-
de yağan yağışlarla da tavında olan 
toprağa ekmeye başladıkları bahar-
lık ürünlerde de iyi bir rekolte elde 
edebilecekleri öngörülüyor. Zaman-
lama konusunda çiftçiyi uyaran Zira-
at Mühendisleri Odası (ZMO) Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman 
Soylu, ayçiçeği, patates, mısır gibi 
ürünlerin nisan ayının 15’inden iti-
baren ekilmeye başlamasını tavsiye 
ediyor. 

TARIMSAL SÜREÇ
 NORMAL SEYRİNDE 

Konya Ovası’ndaki tarımsal faa-
liyetler ve ürünlerin durumuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan ZMO 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süley-
man Soylu, bu yıl tarımsal faaliyet-
lerin normal seyrinde başladığına 
dikkat çekti. Geçtiğimiz birkaç yıl, ik-
lim değişimlerinden dolayı havaların 
erken ısınmasıyla baharlık tarımsal 
faaliyetlerin öne kaydığını hatırlatan 
Soylu, bu yıl zamanlamanın normale 
döndüğünü söyledi. “Konya Ovası 
Ekim-Şubat arası çok güzel yağış 
aldı” diyen Soylu, şöyle devam etti,  
“Mart’ta bir miktar yağışlarda azal-
malar meydana geldi. Nisan başıyla 
birlikte tekrar yağışlı bir periyoda 
girdik, bu da çiftçinin yüzünü gül-
dürmeye başladı. Özellikle baharlık 
ürünler yetiştirecek olan çiftçileri-
miz, sulama yapmadan, yeterli nem-
de, tavlı bir toprak yapısında ekim 

yapma fırsatı buldu. Çiftçilerimiz ba-
harlık gübrelerini, yabancı ot ve has-
talıklara karşı koruyucu faaliyetlerini 
sürdürüyor. Şekerpancarı ekimleri 

başladı ve hızla devam ediyor. Yay-
gın baharlık ürünlerinden ayçiçeği, 
patates, mısır ekimi için toprak ha-
zırlığı devam ediyor. Hububatta da 

bu yıl bitki gelişimi çok güzel, çıkışlar 
çok iyi.”

ZAMANLAMA UYARISI 
Çiftçilere önerilerde bulunan 

Prof. Dr. Soylu, “zamanlama” uya-
rısı yaptı. Soylu, “Herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşmamaları ve 
ürünlerin zarar görmemesi için 
Konya ve çevresinde çiftçilerimiz 
mısır, patates, ayçiçeği gibi ürün-
lerde acele etmesinler. Nisan ayı-
nın 15’inden itibaren ekime baş-
lamalarını öneriyoruz. Muhakkak 
tavlı bir toprağa ekim yapmalılar. 
Yağış öngörülüyorsa yağışı bek-
leyip, toprak tavlı iken ekim yap-
sınlar. Atacakları gübre miktarını 
toprak analizlerini dikkate alarak, 
ihtiyaç kadar gübre kullanmaları 
da maliyet açısından fayda sağla-
yacaktır. Yem bitkilerinden yonca-
da da fare zararı son yıllarda ciddi 
bir sıkıntı. Onla ilgili mücadeleye 
önem vermeliler. Ova’da iklimsel 

açısından şuanda her şey normal 
görünüyor. Çiftçilikte her şeyin 
vaktinde yapılması gerekiyor. Ne 
geç kalınmalı ne de erken davranıl-
malı. Verimlilik ve karlılık açısında 
vakit önemlidir” diye konuştu. 

REKOLTE NİSAN-MAYIS 
YAĞIŞINA BAĞLI

Son yıllarda özellikle buğday 
ekim alanlarının azaldığını hatırlatan 
Prof. Dr. Soylu, bu durumun üre-
tim miktarına nasıl yansıyacağının 
yağışlara bağlı olduğunu bildirdi. 
Soylu, “Nisan-Mayıs yağışları tahmi-
nimiz gibi olursa, buğdaydaki ekim 
alanlarındaki daralma, rekolteyle bir 
miktar telafi edilecek gibi görünü-
yor.  Bölgemizde kuru tarımda no-
hut, mercimek, kimyon gibi baharlık 
ürünlerde de ekim işlemleri devam 
ediyor. Toprak tavını yakalayan çift-
çilerimiz güzel çıkışlar yakalıyor” 
dedi. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Gıda Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Mehmet Hulusi Ada  gıda güvenliğinin insan 
sağlığı için önemli olduğuna dikkat çekti. Ada her tüketicinin bir denetçi olduğuna da vurgu yaptı 

‘Her tüketici bir denetçi!’
Ürün kalitesine etki eden en 

önemli kriterlerden biri ve en vaz-
geçilmezi gıda güvenliğidir. Gıda 
güvenliğinden sorumlu olanlar, bü-
yük ölçüde gıda maddesini üreten-
ler olduğu halde, bu iş hammadde 
teminiyle başlar, tedarikçi ve tü-
keticiyle devam eder. Çağımızda 
gıda kaynaklı hastalıkların büyük 
bir kısmı gıda güvenliğinin sağla-
namadığı şartlarda üretilen ürün-
lerden kaynaklanmaktadır. Gıda 
maddelerinden daha iyi yararlan-
mak, dayanıklılık süresini artırmak, 
üretici sağlığını korumak ve değişik 
nitelikte yan ürünler elde edebil-
mek için çeşitli üretim teknikleri 
geliştirilmiştir. Gıda Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Mehmet 
Hulusi Ada Gıda ve gıda güvenliği 
hakkında açıklamalarda bulundu. 
Gıdanın tanımı hakkında bilgi ve-
ren Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Mehmet Hulusi Ada, 
“Gıda : Doğrudan insan tüketimine 
sunulmayan canlı hayvanlar, yem, 
hasat edilmemiş bitkiler, tedavi 
amaçlı kullanılan tıbbi ürünler, koz-
metikler, tütün ve tütün mamulleri 
hariç insanlar tarafından yenilen, 
içilen ve yenilmesi, içilmesi bekle-
nen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya 
işlenmemiş her türlü maddeyi ifade 
eder. İnsan sağlığı için tehlike oluş-
turan ve tüketime uygun olmayan 
gıda kabul edilir. Güvenilir olmayan 
gıda, gıda ile temas eden madde ve 
malzeme piyasaya arz edilemez” ifa-
delerini kullandı.

‘HASTALIKLARDAN 
KORUNMADA GÜVENİLİR GIDA 

TÜKETİMİ ÇOK ÖNEMLİDİR’
Günümüzde sağlıklı beslenme, 

dolayısıyla güvenilir gıda tüketimi 
önemli bir konu olduğunu vurgu-
layan Ada, “Güvenilir Gıda: Her 
türlü bozulma ve hastalığa yol açan 
etkenlerden ari, sağlık açısından bir 
sakınca oluşturmayan, tüketime uy-
gun ve besin değerini kaybetmemiş 
gıda maddesidir. Tarım ve Orman 
Bakanlığı, güvenilir gıdayı beş ana 
başlık altında tanımlıyor.  Güvenilir 
Gıda; Son tüketim tarihi geçme-
miş,  Muhafaza ve satış kurallarına 
uygun,   Ambalajlı ve etiketi olan ,  
Fiziksel, kimyasal ve biyolojik riskleri 
taşımayan ,  Gereği gibi hazırlanan 
ve korunan gıdadır. Günümüzde 
sağlıklı beslenme, dolayısıyla güve-
nilir gıda tüketimi önemli bir konu-
dur. Sağlığımızı korumak ve güvenli 
gıda tüketmek için bazı noktalara 
dikkat etmek gerekmektedir. Has-
talıklardan korunmada güvenilir 

gıda tüketimi çok önemlidir. Günü-
müzde özellikle de alım gücü dü-
şük olan kesime yönelik olarak bazı 
fırsatçılar; merdivenaltı, kayıtdışı, 
uygunsuz ürünleri, sokakta, dökme 
veya ambalajsız olarak, neredeyse 
hammadde fiyatına satacaklardır. 
Bu ürünlere itibar edilmemeli, sa-
tın alınmamalı ve tüketilmemelidir. 
Satın alınan gıdaların etiketlerinde 
Tarım ve Orman Bakanlığınca ve-
rilen kayıt veya onay numarasının 
olup olmadığının kontrol edilme-
si ile tavsiye edilen tüketim tarihi, 
üretici firmanın adı ve adresi, içerik 
bilgileri, miktar ve fiyat bilgilerinin 
incelenmesi büyük önem taşımak-
tadır. Güvenli gıda tüketimi için her 
tüketici aynı zamanda bir denet-
çidir.  Tüketiciler, gıda ile ilgili her 
türlü ihbar ve şikâyetlerini Alo 174 
Gıda Hattı‘nı arayarak yapabilirler. 
Tarım ve Orman Bakanlığı, gelen 

ihbarlar sonucunda gerçekleştirdiği 
denetimlerin sonuçlarından başvu-
ru sahiplerini bilgilendirmektedir” 
şeklinde konuştu. 

‘DENETİMLER ARTIRILMALI’
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda 

güvenliği denetimlerini sıklaştırmalı, 
gıda denetim ekipleri, insan sağlığını 
koruyucu yönde tedbirler almaya ve 
uygulamaya sürekli devam etme-
si gerektiğine dikkat çeken Başkan 
Hulusi Ada, “Birlemiş Milletler Gıda 
ve Tarım Organizasyonu‘na göre 
günümüzde dünyada 1 milyar insan 
açlıkla mücadele ederken 1 milyarı 
aşkın insan da obezite nedeniyle so-
runlar yaşamaktadır.  Her yıl dünya 
nüfusunun tamamını besleyecek 
kadar gıda üretiyor ancak ne yazık 
ki üretilen bu ürünlerin üçte biri yani 
1,3 milyar ton gıda finansal, teknik 
sınırlar ve gıda önlemlerinin alınma-
ması nedeniyle israf edilmektedir. 
Bu veriler de israfın önüne geçilme-
sinin önemini ortaya koymaktadır.
Ekmek fırınları, toplu tüketim yer-
leri, süt fabrikaları, et fabrikaları, un 
fabrikaları, çikolata şekerleme fabri-
kaları, kuruyemiş baharat fabrikala-
rı, meyve sebze fabrikaları, yumurta 
üretim tesisleri ile gıda sektörünün 
büyük kısmını oluşturan ve kanun 
gereği Gıda Mühendisi ve İstihdamı 
Zorunlu Personel bulundurma zo-
runluluğu olmayan işletmelerde de-
netimlerin artırılması bir zorunluluk-
tur” dedi. Güvenilir gıdalarda dikkat 
edilmesi gerekenleri de ifade eden 
Ada, “Meyve ve sebzeler akan su 
altında iyice yıkanmalı, özelikle ye-
şil yapraklı sebzeler gerekirse sirkeli 

su içinde bekletilmeli, yıkama fırçası 
kullanılmalıdır. Çiğ et, tavuk, balık 
ve yumurtaya dokunduktan sonra 
eller yıkanmalıdır. Yemek hazırlama 
aşamasında, çiğ et ve tavuk kesme 
ve doğramada kullanılan mutfak 
aletleri yıkanmadan, çiğ tüketilecek 
sebze ve meyve ile temas ettirilme-
melidir. Tahıl, kuru baklagiller, şeker 
gibi kuru gıdalar karanlık, kuru ve 
serin ortamda depolanmalıdır. 1-2 
gün içinde tüketilmeyecek olan et, 
tavuk ve balık, porsiyonlanarak ve 
yassı bir şekilde paketlenmiş olarak 
dondurulmalıdır.  Et yemekleri buz-
dolabında 1-2 günden fazla, etsiz 
yemekler ise 3-4 günden fazla bek-
letilmemelidir. Akşam yemeğinden 
kalan yemekler oda ısısında tutul-
mamalı, yemeklerin tekrar tekrar 
ısıtılmasından kaçınılmalı, yemekler 
yenilecek miktarlarda ısıtılmalı ve 
hemen tüketilmelidir. Toplu yemek 
yenilen yerlerde, sıcak tüketilmesi 
gereken yemeklerin yeterince sı-
cak, soğuk gıdaların ise yeterince 
soğuk olmasına dikkat edilmelidir. 
Bozulduğundan kuşkulanılan gıda-
lar tüketilmemelidir.Özellikle yaz 
aylarında kaynağı bilinmeyen, de-
netimsiz sokak sütü yerine pastörize 
veya sterilize süt tercih edilmelidir. 
Konservelerde bombaj yapmış, ha-
sar görmüş, paslanmış veya çentikli 
konserveler satın alınmamalıdır.  
Donmuş gıdalar alışverişin sonunda 
alınmalı, çözünmemiş olduklarına 
dikkat edilmeli ve en kısa zamanda 
dondurucuya yerleştirilmelidir” şek-
linde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Vali Toprak KOP 
yatırımlarını inceledi

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Devlet Su İşleri (DSİ) 4. 
Bölge Müdürü Birol Çınar eşliğin-
de, Konya Ovası Projesi (KOP)’un 
önemli projeleri olan Mavi tünel 
İçmesuyu Arıtma Tesisi, Mavi Re-
gülatörü, Bağbaşı Barajı, Hadimi 
Tüneli, Bozkır Barajı ve Afşar Ba-
rajı’nda incelemelerde bulundu. 
İncelemelerin ilk durağı, DSİ Bölge 
Müdürlüğü tarafından 2018 yılın-
da tamamlanarak KOSKİ Genel 
Müdürlüğüne devredilen Mavi Tü-
nel İçme suyu Arıtma Tesisi oldu.  
Konya’nın yüzde 98’ine su veren 
tesiste incelemelerde bulunan Vali 
Toprak, burada tesisle ilgili bilgiler 
aldı.  Heyetin incelemelerdeki ikin-
ci durağı Mavi Regülatörü ve Mavi 
Tünel su çıkış yapısı oldu. 17 kilo-
metre uzunluğundaki Mavi Tünel, 

yıllık 414 milyon metreküp suyu 
Bağbaşı Barajı’ndan Konya’ya 
aktararak asırlık rüyayı gerçeğe 
dönüştürüyor. Vali Toprak  incele-
meler kapsamında Bozkır Barajı’na 
da gitti. Temelden 116 metre yük-
sekliğe sahip olan Bozkır Barajında 
depolanan sular Bağbaşı Barajına 
aktarılarak Mavi Tünel vasıtasıy-
la Konya’ya ulaşacak. Vali Toprak 
DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar 
ve beraberindeki heyetle Hadimi 
Tüneli’nde devam eden çalışma-
ları da inceledi. Montaj çalışmala-
rı süren Tünel Açma Makinesinin 
(TAM) yakın zamanda çalışmaya 
başlayacağı 18 kilometre uzunlu-
ğundaki Hadimi Tüneli, Afşar Ba-
rajında depolanan suları Bağbaşı 
Barajı’na aktaracak.
n EMİNE ÖZDEMİR

Soğuk havaların geride kalmasıyla birlikte Ova’daki çiftçilerin hareketlilikleri de artmaya başladı. Hububatta çıkışların ve bitki gelişiminin iyi 
durumda olduğu Ova’da, Nisan-Mayıs yağışlarının da iyi geçmesi halinde rekoltede güzel sonuçlar yakalanabileceği tahmin ediliyor

Konya Ovası şenlendi 

Mehmet Hulusi Ada

Prof. Dr. Süleyman Soylu
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    Gece Gündüz
Konya                   3 °C   16 °C

Karaman             3 °C 17 °C 

Aksaray               3 °C  18 °C

Ankara                 5 °C 15 °C
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Vakit, vatandaşın derdiyle dertlenme vakti
Konya Cumhuriyet Başsavcısı 

Ramazan Solmaz ve Bölge İdare 
Mahkemesi Üyeleri, Selçuklu, Me-
ram ve Karatay Kaymakamları ve 
Büyükşehir Belediyesi bürokratla-
rı Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş’a hayırlı olsun ziyare-
tinde bulundular. Bürokrasi ve 
siyasette yakalanacak uyumdan 
kazançlı çıkacak olanın Meram ve 
Meramlı olacağının bilincinde ol-
duklarını kaydeden Başkan Mus-
tafa Kavuş, süregelen uyum ve 
ahengin bugünden sonrada aynı 
şekilde devam edeceğinin altını 
çizdi. Başkan Kavuş Konya bürok-
rasisinin yanında ayrıca vatandaş-
ların da ziyaretlerini kabul ediyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ramazan Solmaz, Bölge İdare 
Mahkemesi Başsavcısı Abdullah 
Gündüz, Bölge Adliye Komisyon 
Başkanı Mevlüt Gülbudak, Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Kemal 
Kuku, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’a ‘Hayırlı olsun’ 
ziyaretinde bulundular. Seçim 
sonuçlarının Meram’a, Konya’ya 

ve Türkiye’ye hayırlar getirmesini 
temenni eden Cumhuriyet Baş-
savcısı Ramazan Solmaz ve be-
raberindeki heyet ayrıca, Başkan 
Mustafa Kavuş’a çalışmalarında 
başarı temennisinde bulundular.

‘YAKALAYACAĞIMIZ UYUMDAN 
MERAM KAZANÇLI ÇIKACAKTIR”

Büyükşehir ve Konya’nın 
merkez üç ilçesinde de başarılı bir 
ekibin iş başına geldiğine dikkat 
çeken Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ise, bunun Kon-

ya ve ilçeler için büyük bir şans 
olduğunu kaydetti. Belediyelerin 
gerek kendi aralarında gerekse 
bürokrasiyle olan uyumundan 
kazançlı çıkacak olanın Konya 
olacağını belirten Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Cum-
hurbaşkanımız Recep Tayyip Er-
doğan’ın iktidara geldiği günden 
bu yana bu ülkede tek söz sahibi 
milletimiz olmuştur. Vesayetin 
duvarları yıkılmış, mutlak haki-
miyeti sona ermiştir. Bu sayede 

bürokrasi ile vatandaşımız yeni-
den barışmış, el ele gönül gönüle 
geleceğe yürümeye başlamıştır. 
Bunun en güzel örneğini de yine 
Konya sergilemiştir. Seçilmişler 
ve atanmışlar bir uyum içinde 
Konya’yı daha iyi yerlere taşımak 
için birlikte ter döktüler. Bu uyu-
mun bugünden sonra da artarak 
devam edeceğinden kimsenin 
şüphesi olmasın. Bu ziyaret te bu-
nun en önemli sinyali. Bu nazik 
ziyaretiniz için teşekkür ediyor, bu 

birliktelikle oluşan ekip ruhunun 
ve hizmet anlayışının bugünden 
sonrada aynı hassasiyetle devam 
edeceğini ümit ediyorum.”

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş’un daha sonraki ziya-
retçileri ise Selçuklu Kaymakamı 
Ömer Hilmi Yamlı, Meram Kay-
makamı Resul Çelik ve Karatay 
Kaymakamı A.Selim Parlar oldu. 
Her üç kaymakam da Başkan Ka-
vuş’a hayırlı olsun temennisinde 
bulunarak çalışmalarında başarı-

lar dilediler.
Başkan Kavuş’un bir diğer zi-

yaretçileri ise Konya Büyükşehir 
Belediye Genel Sekreter Vekili Se-
lim Büyükkarakurt ve beraberin-
deki Büyükşehir Daire Başkanları 
oldu. KOP Başkanı İhsan Bostancı 
da Başkan Kavuş’u ziyaret ederek 
‘Hayırlı Olsun’ temennisinde bu-
lundu.

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Konya bürokrasi 
ile siyaset dünyasından isimlerin 
yanısıra vatandaşları da kabul 
etti. Başkan Kavuş, başkanlığının 
Meram’a ‘Hayırlar getirmesini’ 
temenni eden vatandaşların ayrı-
ca istek ve temennilerini de dinle-
di. Seçim sürecinde vatandaşların 
kendisini bağrına bastığını hatır-
latan Başkan Kavuş, ‘Şimdi sıra 
bizde. Bugün, vatandaşla kucak-
laşma onların dertleriyle hemhal 
olma zamanı. Bu noktada bu yüce 
milletin dualarını alıyor olmak bi-
zim için büyük bahtiyarlık” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Bayır Diamond’un yeni
Genel Müdürü Güven oldu

Hadim Belediye Başkanı 
Hadimioğlu görevine başladı

Bayır Diamond Hotel& Con-
ventıon Center Konya Genel Mü-
dürlüğü görevine Mesut Güven 
getirildi. Genel Müdür Güven Kon-
ya’daki görevine başladı. 5 yıldızlı 
olarak hizmet veren Bayır Diamond 
Hotel & Convention Center Kon-
ya’nın Genel Müdür Kazım Öztok-
lu’nun görevden ayrılmasından 
sonra vekâleten Emre Çetinkaya 
genel müdürlük görevini üstlendi. 
Şimdi ise 1 Nisan 2019 Pazartesi 
gününden itibaren Genel Müdür-
lük görevine Mesut güven getirildi.

MESUT GÜVEN KİMDİR?
1963 Kayseri Tomarza do-

ğumlu. İstanbul Turizm Okulu 
mezunudur. Almanya’da eğitim 
görmüştür. 1989 yılından itibaren 
mesleğine başlayan Mesut Güven, 
Akdeniz ve Eğe Bölgelerindeki 
Otelde çalışmalarını sürdürürken, 
önemli projelere imzalarını attı. 
Son olarak Didim Oasis Hotel’de 
görev yaparken, gelen teklif üze-
rine Bayır Diamond Hotel& Con-
ventıon Center Genel Müdürlüğü 
görevine getirildi. Genel müdürü 
Mesut Güven Evli ve bir kız, bir 
oğlan olmak üzere iki çocuk baba-
sıdır.
n HABER MERKEZİ

AK Parti’den Hadim Belediye 
Başkanı seçilen Ahmet Hadimi-
oğlu, mazbatasını alarak görevine 
başladı. 31 Mart Mahalli İdareler 
Genel Seçimleri’nde yeniden be-
lediye başkanlığına seçilen Hadi-
mioğlu, İlçe Seçim Kurulu’ndan 
mazbatasını aldıktan sonra beledi-
ye binasına geldi. Belediye hizmet 
binası önünde düzenlenen törende 
konuşan Hadimioğlu, seçim süre-

cinde kendisine destek veren her-
kese teşekkür ederek, tüm ilçenin 
belediye başkanı olmaya devam 
edeceğini söyledi. Üzerinde çok 
büyük bir sorumluluk bulunduğu-
nu belirten Hadimioğlu, “Vatan-
daşlarımızın teveccüh ve desteği 
ile yeniden belediye başkanlığına 
seçildim. Bize verilen güveni boşa 
çıkarmadan canla başla çalışmaya 
devam edeceğiz.” dedi.  n AA

Konya’da makine sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getirmeye hazırlanan MAKTEK Konya Fuarı, 10-13 
Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak. Fuarın 250 milyon dolarlık iş hacmi oluşturması bekleniyor 

250 milyon dolarlık 
fuar bugün açılıyor

İstanbul ve İzmir’den sonra 
şimdi Konya’da makine sektörünün 
tüm paydaşlarını bir araya getir-
meye hazırlanan MAKTEK Konya 
Fuarı, 10-13 Nisan 2019 tarihleri 
arasında Konya’da ilk kez gerçekleş-
tirilecek. Takım Tezgahları Sanayici 
ve İş insanları Derneği (TİAD) ile 
TÜYAP Konya iş birliği ve Makina 
İmalatçıları Birliği (MİB) desteğiyle 
düzenlenecek fuar, 10’un üzerinde 
alım heyetinin yanı sıra 40 ülkenin 
ajandasında yer alıyor.Takım tez-
gahları sektörü için köprü görevi 
gören fuarın 250 milyon dolarlık iş 
hacmi oluşturması bekleniyor.

9 Nisan 2019 Salı-Ülkenin 
“KOBİ Başkenti” olarak tabir edi-
len Konya, makine sektörünün tüm 
paydaşlarını 10-13 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenecek MAKTEK 
Konya Fuarı’nda bir araya getirmek 
için gün sayıyor. Otomotiv tedarik 
sanayisi, savunma sanayisi, tarım 
aletleri ve değirmen makineleri 
imalatı, döküm sanayi, kalıpçılık, 
spor amaçlı tüfek parçalarının üreti-
mi ve şu an için Türkiye’de tek olan 
robot imalatı fabrikasıyla da gözleri 
üzerine çeken kentte ilk defa düzen-
lenecek fuarın 250 milyon dolarlık iş 
hacmi yaratması bekleniyor.
VARLIK: MAKTEK KONYA FUARI’NDA 
24 ÜYEMİZLE FUAR ALANININ YÜZDE 

48’İNİ OLUŞTURUYORUZ
TİAD’ınTürkiye sanayisi için itici 

bir güç konumunda olduğunu söy-
leyen Takım Tezgahları Sanayici ve 
İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı 
Fatih Varlık, TİAD’ın üretim sanayi-
sini ileri götürmeyi amaçlayan ihti-
sas fuarlarını desteklediğini söyledi. 
Bu noktada sanayiciyi güncel tekno-
lojiylebuluşturarak rekabet gücünü 
artırmak için çalıştıklarını belirten 
Varlık, “Bildiğiniz gibi Konya, başta 
otomotiv yedek parça olmak üzere; 
tarım aletleri, spor amaçlı tüfek, her 
türlü makina, döküm, kalıpçılık, gibi 
imalat sektörlerini içerisinde barın-
dırıyor. Üstelik ülkeye getirilen yıllık 
5 bin adet takım tezgahının yakla-
şık 850 adedi Konya’ya gidiyor. Bu 
da pazarın yüzde 17’sine tekabül 
ediyor. Dernek olarak Konya’daki 
üyelerimiz başta olmak üzere, üye-

lerimizin Konyalı müşterileri; Sanayi 
ve Ticaret Odası ile görüşmeler ger-
çekleştirdik. Görüşmeler neticesin-
de şehrin bölgesel önemini de göz 
önüne alarak Konya’nın MAKTEK 
markasına ihtiyaç duyduğunu sap-
tadık. Ve uzun bir hazırlık dönemi-
ni geride bıraktık. Bugün Konya ve 
bölge sanayisine, daha yeni tekno-
lojilerle hizmet etmek için iki yılda 
bir yapılacak olan MAKTEK Kon-
ya’dayız. Fuarı iki yılda bir olarak 
kurgulama sebebimiz ise MAKTEK 
Avrasya’nın, fuar takviminde olma-
dığı yıllara fırsat vermek ve gerçek 
anlamda güncel teknolojiyi Kon-
ya’ya sunabilmek. MAKTEK Konya 
Fuarı’nda 24 üyemizle fuar alanı-
nın yüzde 48’ini oluşturuyoruz. Öte 
yandan geçtiğimiz yılın verilerine 
baktığımızda; Türkiye takım tez-
gahları üretimi yüzde 6 artarak 754 
milyon dolara ulaştı. İhracat yüzde 
19 artarak 584 milyon dolarla ger-
çekleşti. İthalat ise 993 milyon dolar 
olarak stabil kaldı. Üretim, ithalat ve 
ihracata bağlı olarak kullanım değeri 
1.16 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
MAKTEK Konya ve 9-12 Ekim’de 
gerçekleşecek MAKTEK İzmir ile bu 
yıl tamamlandığında sektörde yüz-
de 5’lik bir büyüme yaşanacağını 
öngörüyoruz” dedi. 

“MAKTEKKONYAİ HEM ÜRETİCİ 
HEM DE KULLANICILARI BİR ARAYA 

GETİRENÖZEL BİR PLATFORM”
TÜYAP Konya Fuarcılık A.Ş. 

Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise 
“Takım tezgahlarının en yaygın 
kullanıldığı şehirlerden biri olan ve 

“KOBİ Başkenti” olarak adlandırı-
lan Konya, otomotivden savunma 
sanayiine, tarımdan mobilya ima-
latına kadar 80’in üzerinde alan-
da üretim yapmaktadır. Takım 
Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği’yle uzun yıllardır sürdürdü-
ğümüz olumlu iş birliğine istinaden 
artık alanında sektörünün ülkemiz-
deki en büyük fuarı haline gelen 
MAKTEK markasını İstanbul ve 
İzmir’den sonra nihayetinde Kon-
ya’ya taşımaya karar verdik. Takım 
tezgahları ve metal işleme alanın-
da ülkemizin en önemli şehri olan 
Konya’da bu fuarın düzenlenmesi 
hem üretici hem de kullanıcıları bir 
araya getireceğimiz bir platform 
olacak. MAKTEK, makine yapan 
makinelerin sergilendiği fuar olması 
sebebiyle ülkemizin üretim, ihracat 
seferberliği içerisinde büyük önem 
arz eden bir platformdur. Üretimin 
her aşamasında kullanılan makine-
lerin sergileneceği fuar, savunma 
sanayinden gemi sanayine, elekt-
rik-elektronikten otomotiv sanayiye 
kadar yerli üretimi, yerli sanayiyi 
ve millileşmeyi konuştuğumuz bu 
dönemde, ülke sanayisi için büyük 
görev üstlenmiştir. MAKTEK Konya 
Fuarı ile yaklaşık 250 milyon dolarlık 
bir iş hacmi yaratmayı öngörüyoruz. 
MAKTEK Konya’nın hedefi ihracat 
rakamlarının arttırılması noktasında 
takım tezgahları satışlarını arttırarak 
ülkemizin tüm şehirlerini daha faz-
la üretim yapmaya teşvik etmektir. 
Fuar boyunca 65’in üzerinde şehir-
den yüzlerce sektör heyeti fuarımızı 

ziyaret ederek, metal işleme sektö-
ründe teknolojinin geldiği son nok-
taya şahit olacak.”

“KALİTEMİZLE DÜNYADA 
TERCİH EDİLİYORUZ”

Basın toplantısında konuşan 
Makina İmalatçıları Birliği (MİB) 
Genel Sekreteri M. Nail Türker-
de;“Son yıllarda yaşanan ekonomik 
dalgalanmalar gösterdi ki, krizler-
den çıkışın tek yolu, kaliteli, yüksek 
teknolojiye dayalı üretim ve ihracat 
yapmak. Türkiye bugün çok ciddi bir 
makine ihracatçısı konumuna geldi. 
Dünyanın her yeri ile rekabet edebi-
lecek çok önemli makine üreticileri-
miz var. Ekonomik göstergeler tüm 
dünyada ve ülkemizde önümüzdeki 
yılın da zorlu geçeceğini söylüyor. 
2018 yılında makina ihracatımız 
yüzde 14,7 artış ile 15,5 Milyar Do-
lar seviyesine ulaştı. Almanya, İngil-
tere, ABD, İtalya, Fransa, Romanya, 
Cezayir, İspanya, Rusya, Polonya ise 
en çok ihracat yaptığımız ilk 10 ülke. 
Bu ülkeler toplam ihracatımızın 
yüzde 51’ini oluşturuyor. Görüldü-
ğü gibi bu ülkelerin çoğunluğu son 
derece gelişmiş ülkeler. Kalitemizle 
dünyada tercih ediliyoruz.”Dünyada 
ekonomik bir yarış olduğunu ve ça-
ğın gerekliklerinin dışında kalmadan 
Ar-Ge’ye dayalı üretim yapan, yük-
sek teknoloji üreten, yenilikçi üreti-
cilerin kazanacağını söyleyen Tür-
ker, “Burada yapılması gereken bu 
makinelerin çalışmasını sağlayacak 
insan kaynağını da yetiştirmek. Mes-
leki eğitim çok önemli. İyi yetişmiş iş 
gücü toplum olarak seviyemizi de 
yükseltecek. Kendini yetiştirmiş biri 
daha iyi iş bulacak. Dünyadaki yarış 
hiçbir zaman bitmeyecek. Kendi ül-
kemizde üretirsek biz kazanacağız” 
diye konuştu.

Ülke ekonomisi için ihtisas fu-
arlarının önemine değinen Konya 
Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramazan Erkuş, Konya’da ilk defa 
gerçekleşen MAKTEK Fuarı’nın böl-
geye önemli kazanımlar getireceği-
nin altını çizdi.  MAKTEK’i Konya’ya 
taşıyan tüm kurumlara teşekkür 
eden Erkuş, bölgedeki tüm sektör 
profesyonellerini fuarı   ziyaret et-
meye davet etti. n HABER MERKEZİ
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Başkan Pekyatırmacı’ya tebrik ziyaretleri sürüyor

31 Mart Yerel Seçimleri son-
rası mazbatasını alarak görevi-
ne başlayan Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya 
hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.  
Ziyaretler kapsamında Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş, Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, Meram Kaymaka-
mı Resul Çelik, Karatay Kay-
makamı Abdullah Selim Parlar, 
Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, İller Banka-
sı Konya Bölge Müdürü Yüksel 

Demirci, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, 
Peyzaj Mimarları Odası Başkanı 
Özcan Kuzu, Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TM-

MOB), Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Genel Sekreteri H. Selim 
Büyükkarakurt, Genel Sekreter 
Yardımcıları ve Daire Başkan-
ları Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret 
ederek görevinde başarılar di-

lediler.  
Ziyaretlerden duyduğu mem-

nuniyeti ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, “ Bugüne kadar olduğu 
gibi bundan sonra da  tüm resmi 
kurum, sivil toplum kuruluşu, 

dernek, sendika ve odalarımızla 
iş birliği içinde Konyamız ve Sel-
çuklumuz için hizmet edeceğiz. 
İnşallah bu birlik ve beraberlik 
ruhu şehrimize değer katacak” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Asrın İş Adamları Derneği (ASRİAD) Konya Şube Baş-
kanı Mustafa Balta ve beraberindeki heyet polis haftası 
nedeniyle İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ı makamında 
ziyaret etti. Ziyarette polis haftasını tebrik eden Balta, İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman nezdinde, Konya’mızın gü-
venliği için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, tüm emniyet 
mensuplarının heyecanını paylaştıklarını ifade etti.  Türk 
polisinin ülkemizin huzur ve güvenliğinin sağlanması için 
7 gün 24 saat görev yaptığını dile getiren Başkan Musta-
fa Balta, Konya’mızın huzuru ve güvenliği için iş adamları 
olarak üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını 
belirterek, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İL Em-
niyet Müdürü Şükrü Yaman, Türk Polis Teşkilatının 174 
yıldır emin adımlarla yoluna devam ettiğini ifade ederek 
ülkemizde huzur ve düzenin bozulmaması ve halkımı-
zın güvenli bir şekilde yaşamını sürdürebilmesi için gece 
gündüz fedakârca görev yaptıklarını kaydetti.  Birlik ve be-
raberlik adına her kurumun, her şahsın taşın altına elini 
koyması gerektiğini dile getiren Yaman, hafta dolayısıyla 
ziyaret eden ASRİAD Konya Şubesi yönetimine teşekkür 
etti. 
n HABER MERKEZİ

STK’lar Başkan Tutal’a
‘hayırlı olsun’ dedi

Seydişehirli gazilerden
hayırlı olsun ziyareti

Sivil Toplum Örgütleri, Baş-
kan Tutal’ı makamında ziyaret 
ederek, hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundular. Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’a; Sanayi 
ve Ticaret Odası Başkanı Cemal 
Küçük, Esnaf ve Kefalet Odası 
Başkanı Durmuş Onar, MÜSA-
İD Başkanı Av. Mustafa Akman, 
Şoförler Otomobilciler ve Nakliye-
ciler Esnaf Odası Başkanı Hasan 
Ünver, Taşıyıcılar Kooperatifi Baş-
kanı Ayhan Gündüz, Minibüsçü-
ler Odası Başkanı İsmail Berber, 
Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü 
Başkanı Soner Güler, Çelik-İş 
Sendikası Başkanı Ferhat Çelik-
baş, Ümit Çocukları Derneği Baş-
kanı Münevver Yalçınkaya, Çiftçi 

Malları Koruma Başkanı Abdullah 
Sürer, Suğla Su Ürünleri Koope-
ratif Başkanı Mustafa Aşkayanar, 
Et ve Süt Ürünleri Birliği Başkanı 
Ergun Balcı, Türk Hava Kurumu 
Başkanı Enes Acar, Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ha-
yırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Seydişehir’e beraber hizmet 
edeceklerini belirten Başkan Tu-
tal, “Bundan önceki dönemde Si-
vil Toplum Örgütleri ve muhtar 
ile birlikte hizmet ettik. Bundan 
sonraki dönemde de inşallah bu 
beraberliğimiz devam edecek. Bu 
ortam bozulmadan, bu güzel ilçeye 
hizmet etmeye kaldığımız yerden 
devam edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehirli Türkiye Harp Ma-
lulü Gazileri, Başkan Tutal’ı maka-
mında ziyaret etti. Kuvayı Milliye 
Mücahitler ve Gaziler Derneği 
Seydişehir Temsilcisi Emin Kara ve 
Seydişehir’de ikamet eden Türkiye 
Harp Malulü Gazileri, Seydişehir 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal’ı 
makamında ziyaret ederek, hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundular. Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Türkiye Harp Malulü Ga-

zilerin ziyaretlerinden memnun 
olduklarını dile getirerek, “Gazi-
ler onurumuz ve gururumuzdur” 
dedi. Kuvayı Milliye Mücahitler ve 
Gaziler Derneği Seydişehir Tem-
silcisi Emin Kara, Başkan Tutal’ın 
dolu dolu bir hizmet dönemi ile her 
daim gazilerin yanında olduklarını 
dile getirerek, yeni dönemde yapı-
lacak olan hizmetler için şimdiden 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Esnaf odalarının başkanları Mevlana Vergi Dairesi Müdürü Mehmet Say’ın da katıldığı programla Konya 
esnafını ziyaret ederek, esnafın sorunları ve bu sorunların çözümü konusunda görüş alışverişinde bulundu

Esnafın sorunlarına
çözüm aranıyor

Vergi Haftası nedeniyle, vergi 
dairesinin güler yüzünü ve esnafa 
desteğini ön plana çıkarmak ama-
cı ile Konya Mevlana Vergi Dairesi 
Müdürü Mehmet Say, Demir ve 
Emsali Sanatkarlar Odası Başkanı 
Mehmet Yüksel Kurt, Torna Kay-
nak ve Oto Tamirciler Odası Başkanı 
Emin Baranok ve Sıhhi Tesisatçılar 
Odası Başkan Vekili Mehmet Şişik 
ile birlikte esnaf gezilerinde bulun-
dular. 

‘ÇÖZÜM BULMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Ziyaretler esnasında görüşle-

rini bildiren Demir ve Emsali Sa-
natkarlar Odası Başkanı Mehmet 
Yüksel Kurt, “Bu gezide amacımız 
esnafımızın sıkıntılarını bir nebzede 
olsa dile getirmeye birebir çözüm 
bulmaya çalışıyoruz. Esnaf ve sa-
natkarların vergideki payının büyük 
oranda olması. Küçük ve orta ölçekli 
esnafın mali sıkıntılarının devamlı-
lığı, Esnafın yükünün hafifletilmesi, 
kesilen ve kesilemeyen irsaliye fatu-
ra ve gelirlerin ayrıştırılma konusun-
da esnafın sıkı vergiye Tabii olması-
nın hem esnafı hem devlete giren 
vergide düşüş oluşturacağı konula-
rını Maliye yetkilileri ile esnafımızı 
gezerek çözüm üretilmesi konularını 
görüştük” dedi.

‘MÜCADELENİN 
DEVAMLILIĞI ÖNEMLİ’

Esnafın en büyük sıkıntılarından 
birinin ise Muhasebecilerin ücreti ol-
duğuna değinen Kurt sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Esnafların 1. Sınıf vergi-
ye geçmemek için düşük faturalar 
kesmesi, Vergiden fazla muhasebe-
cilerin aldıkları fahiş ücretlerle esna-
fın belinin bükülmesi. Ödenen vergi 
katmanına göre muhasebecilerin 
aldıkları ücretlerin artması, katma 
payının pek çok alanda aşağı çeki-
lerek esnaf ve müşteri ilişkilerinin 
iyileştirilmesi ve vergi dairelerinin 
esnafı öldürmek için değil yaşatmak 
için mücadele vermesi ve bu müca-
delenin devamlılığı çok önemli.” 

Başkan Mehmet Yüksel Kurt, 

“Esnafın iç ve dış sorunlarını birebir 
sahada dinleyip gerekleri mecrala-
ra iletilmesi için verdiğimiz uğraşın 

kayda değer bir şekilde gerçekleş-
mesinden ve esnafımız adına her 
alanda elimizden gelenin en iyisini 

yapmaya devam edeceğiz” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

İşadamlarından Konya Emniyeti’ne ziyaret
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Selçuklu, sağlık yatırımlarıyla ilçeye değer katıyor

Selçuklu Belediyesi ilçeye ka-
zandırdığı sağlık yatırımları ile 
Selçuklu’ya değer katarken aynı 
zamanda ilçe sakinlerinin hayatını 
kolaylaştırıyor. 

Selçuklu Belediyesi sağlıklı ve 
mutlu bir Selçuklu hedefi doğ-
rultusunda Sağlık Bakanlığı ile 
imzaladığı işbirliği protokolü çer-
çevesinde önemli yatırımları ilçe-
ye kazandırmaya devam ediyor. 
Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda 
Şeyh Şamil Mahallesinde yapımı 
tamamlanarak hizmet vermeye 
başlayan 6 Nolu 75. Yıl Aile Sağ-
lığı Merkezi bölge halkının sağlık 
ihtiyaçlarına önemli çözümler su-
nuyor. 3 bin 500 metrekare alan 
üzerinde yer alan merkezde 10 
Aile Hekimi tarafından hizmet ve-
riliyor. Merkezde ayrıca KETEM ve 
Sağlıklı Hayat Merkezi de hizmet 
veriyor. 2 doktor, 3 diyetisyen, 2 

psikolog, 2 sosyal çalışmacı, 1 ço-
cuk gelişimci, 1 fizyoterapist, 2 
hemşire, 6 ebe ve 1 hizmetlinin 
görev aldığı merkezde meme kan-
seri, rahim ağzı kanseri ve kalın 
bağırsak kanserine karşı ücretsiz 
tarama yapılıyor. Aile hekimlerinin 
yönlendirdiği hastalara diyetisyen, 
psikolog, çocuk gelişimci, fizyote-
rapist, sosyal çalışmacılar tarafın-
dan psikolojik danışmanlık, evlilik 
öncesi danışmanlık, fizyoterapi, 
kanser tarama, gebe bilgilendirme 
ve kadın sağlığı, sağlıklı beslenme 
danışmanlığı, laboratuar hizmeti, 
sosyal hizmetler danışmanlığı ve 
çocuk-ergen sağlığı alanlarında 
hizmet veriliyor. Merkezde koru-
yucu ağız ve diş sağlığı ile sigara 
bırakma polikliniği alanlarının da 
hizmet vermesi bekleniyor. 

Türkiye’de sağlık alanında son 
17 yılda önemli reformların haya-

ta geçirildiğini ifade eden Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Temelinde insana hizmeti 
esas alan politikalarla artık sağlık 
alanında Avrupa ile yarışabilecek 
seviyeye geldik. Sadece fiziki ola-
rak değil teknolojik donanımıyla 
da modern sağlık tesislerine sa-
hibiz. Devletimizin ve hükümeti-
mizin yaptığı sağlık yatırımlarının 
yanında bizler de yerel yönetimler 
olarak elimizi taşın altına koyup bu 
seferberliğe her fırsatta katkı sunu-
yoruz. Selçuklu’da bugüne kadar 
ilçemizin farklı noktalarına çok sa-
yıda sağlık tesisi kazandırdık. Yine 
ihtiyaç olan bölgelerde halkımızın 
en iyi sağlık hizmetine kavuşması 
için modern tesisler kazandırmaya 
devam ediyoruz. Yeni dönemde de 
sağlıklı bir Selçuklu hedefi için eli-
mizden gelen tüm gayreti göstere-
ceğiz” dedi. n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde evsel atıkların 
döküldüğü çöp toplama merkezinde 
çalışan işçiler, ekmek parasını çöp-
lükte ayrıştırma yaparak kazanıyor. 
Şamlar Mahallesi yolundaki evsel 
atıkların döküldüğü çöp toplama 
merkezi, geri dönüşüm işi yapan 
işçilere ekmek kapısı oldu. Çöp top-
lama merkezinde aralarında yaban-
cı uyrukluların da olduğu toplam 8 
kişi çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla 
çöplerin döküldüğü merkezde katı 
atık malzemelerini toplayan işçilerin 

mesaisi gün boyu sürüyor. Ekipbaşı 
olarak çalışan işçilerden Erdal Umar, 
Şanlıurfa’dan bu iş için Beyşehir’e 
geldiğini söyledi. Türkiye’nin pek 
çok ilinde yıllardır bu işin kendisine 
geçim kapısı olduğunu ifade eden 
Umar, şunları kaydetti: “Ekmeği-
mizi çıkardığımız bu çöp toplama 
merkezinde 3 yıldır eşimle çalışıyo-
rum. Bize ekmek kapısı sağlayan çöp 
toplama merkezinde diğer çalışan 
arkadaşlarla birlikte barakalarda ka-
lıyoruz. Yani 24 saatimiz de burada 

geçiyor. Mesaimiz sabah 08.00’de 
başlıyor, akşam 17.00’de bırakıyo-
ruz. Yaz kış buradayız. Kışın soğuk 
hava şartları, yaz döneminde ise 
buradaki koku işimizi zorlaştırsa da 
buna dayanmak ve geçim için çalış-
mak zorundayız.”

‘GÜNLÜK KAZANCIMIZ 
60-70 LİRA CİVARINDA’

Umar, pet, plastik, hurda, te-
neke, maden, çuval, naylon, karton 
gibi malzemeleri çöplükteki diğer 
malzemelerden ayrıştırarak çuval-

lara topladıklarını dile getirerek, 
“Günlük ortalama 1,5-2 tona yakın 
atık topluyoruz. Daha sonra bunları 
geri dönüşüm firmasına gönderi-
yoruz. Günlük kazancımız 60-70 
lira civarında oluyor.” diye konuştu. 
Geri dönüşüm emekçilerinden Fa-
tih Deveci de zor bir işin üstesinden 
gelmeye çalıştıklarını vurgulaya-
rak, “Yaptığımız işten memnunum. 
Çünkü çöpten de olsa alnımın teriyle 
ekmek parası kazanıyorum.” ifade-
lerini kullandı. n AA

Fotoğraf tutkunu balıkçı, 
en güzel anı yakalıyor

Beyşehir Gölü’nde 30 yıldır 
balıkçılık yapan İbrahim Erdoğan 
(41), balık tutmak için göle açıl-
dığında, fotoğrafta çekmeyi de 
ihmal etmiyor. Fotoğraf çekme 
isteği zamanla tutkuya dönüşen 
Erdoğan, fotoğraflarıyla sergi aç-
mayı planlıyor. 

Türkiye’nin en büyük tat-
lı su gölü olma özelliği taşıyan 
Beyşehir Gölü’nde balıkçılık ya-
pan İbrahim Erdoğan, 2 yıl önce 
balık tuttuğu sırada, eşsiz doğa 
manzarasının fotoğraflarını da 
çekmeye başladı. Erdoğan’ın fo-
toğraf çekme isteği, zamanla tut-
kuya dönüştü. Balık tutmak için 
göle her açıldığında ağın yanı 
sıra fotoğraf makinesini de ya-
nında taşıyan Erdoğan, doğanın 
güzelliklerini ölümsüzleştirmeye 
çalıştığını söyledi. 

Göldeki doğal güzelliğin ken-
disinde fotoğraf merakı uyandır-
dığını anlatan İbrahim Erdoğan, 
‘’Balıkçı olduğumuz için sürekli 
göldeyiz; manzaranın, suyun ve 
doğanın içindeyiz. Bu doğa gü-
zelliği nedeniyle fotoğraf çekme 
merakı başladı. Hiçbir teknik 

bilgiye sahip olmadığım halde fo-
toğraf makinesi aldım sonra bu-
raya fotoğraf çekmeye gelenler-
den birkaç eğitim aldım.  Sürekli 
fotoğraf çekiyorum. Fotoğraf ma-
kinesini teknede ve yanımda ta-
şıyorum’’ diye konuştu. 

 SERGİ AÇMAK İSTİYOR
Çektiği fotoğraflarla sergi aç-

mayı planladığını dile getiren Er-
doğan, “Fotoğrafları anı olsun, 
diye çekiyordum daha sonra 
baktım ki fotoğraf arşivim birik-
ti. Bunları kullanmam gerekti-
ğini düşündüm. Birkaç yöresel 
yarışmalar oldu, onlara katıldım. 
Buralardan derece aldım. Şu an 
biriktirdiğim fotoğraflarla kişisel 
sergi açmak istiyorum. İlk sergi-
mi kendi köyümde açmak, köylü-
ye çektiğim fotoğrafları gösterip, 
Beyşehir Gölü’nün güzelliklerini 
tanıtmak istiyorum. Suyumuz 
var, balığımız var, gün batımı-
mız var. Fotoğrafçılık güzel bir 
hobi ve iyi ki tanışmışım. Haya-
ta, doğaya insanlara bakış açısını 
değiştiriyor. Benim için fotoğraf 
çekmek bir tutku, inşallah devam 
ettireceğim” dedi. n DHA

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyeli iş insanları, yaptıkları yatırım ve ihracatla ekonomiye katkı 
sağlıyor. SİAD Başkan Yardımcısı Ziad Shamaoun, Türkiye’de 1,5 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi

Suriyeliler Türkiye’ye
1,5 milyar dolar yatırdı

Suriyeli İşadamları ve Girişimci-
ler Derneği (SİAD) Başkan Yardım-
cısı Ziad Shamaoun,  “Türkiye’de 
faal olan işletmelerimizin bugüne 
kadar oldukça yüksek tutarda ya-
tırımları oldu. Suriyelilerin yatırımı 
1,5 milyar dolar civarında” dedi.

Suriye’de yaklaşık 9 yıldır de-
vam eden iç savaşta yüz binlerce 
kişi hayatını kaybetti, milyonlarca 
insan da yaşadıkları yerleri terk 
ederek güvenli gördükleri bölgelere 
sığınmak zorunda kaldı.

İç savaştan kaçarak Türkiye’ye 
sığınan 300’ün üzerinde Suriyeli iş 
insanı ise yaptıkları yatırımla eko-
nomik faaliyetlerine devam ediyor.

SİAD Başkan Yardımcısı Ziad 
Shamaoun, yeni yatırım olanakla-
rını araştırmak üzere geldiği Kon-
ya’da açıklamalarda bulundu.
‘TÜRK MENŞELİ MAMULLERİ ARAP 

ÜLKELERİNE PAZARLIYORUZ’
Suriye’nin Halep kentinde do-

ğup büyüdüğünü belirten Shama-
oun, ülkesinde iç savaş nedeniy-
le ailesiyle Türkiye’ye sığındığını 
anlattı. Shamaoun, Gaziantep’te 

200’ün üzerinde Suriyeli iş insanıy-
la SİAD’ı kurduklarını ifade ederek, 
“Mobilya ve benzeri eşya üretimi 
yapıyorum. Dernekte Suriyeli iş 
adamlarıyla çalışmalar yürütüyo-
ruz. Üretimimizi ve Türk menşeli 
mamulleri Arap ülkelerine pazarlı-
yoruz. Şu anda işlerimiz gayet gü-
zel.” diye konuştu.

Suriyeli iş insanlarının, İstanbul, 
Bursa, Gaziantep ve Hatay başta 
olmak üzere birçok şehirde yatırım 
yaptığına dikkati çeken Shamaoun, 
şöyle devam etti: “Yatırım hacim-
leri büyük firmalar var. Bir örnek 
vermek gerekirse, bir arkadaşımız 
yıllık 45 milyon dolarlık ticaretiyle 
Türkiye ekonomisine katkı yapıyor. 
Türkiye’de faal olan işletmelerimi-
zin bugüne kadar oldukça yüksek 
tutarda yatırımları oldu. Suriyelile-
rin yatırımı 1,5 milyar dolar civarın-
da. Önümüzdeki bir ay içinde yeni 
yatırımlarla kesin rakamı açıklaya-
cağız. Büyük kapasiteli fabrikaları-
mız var. Yatırım tutarını daha da 
artırmak için çaba gösteriyoruz.”
n AA

Ekmeklerini çöplükten çıkarıyorlar
Ziad Shamaoun
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Ankara, İzmir, Adıyaman, Gazi-
antep ve Zonguldak merkezli FETÖ 
soruşturmaları kapsamında, örgü-
tün TSK’deki mensuplarına “mah-
rem imamlık” yaptıkları öne sürülen 
303 şüpheli hakkında yakalama ka-
rarı çıkarıldı.

FETÖ/PDY’ye yönelik soruştur-
ma kapsamında, örgütün Jandarma 
Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı Astsubay yapılanma-
sı, Milli İstihbarat Teşkilatı Sinyal 
İstihbaratı Başkanlığı, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler, Sağlık ve Milli 
Eğitim Bakanlıkları ile Hacettepe ve 
Turgut Özal Üniversitelerinde örgü-
tün “mahrem” yapılanması içerisin-
de görev yaptıkları belirlenen 102 
zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında zanlı-
lardan 63’ü Ankara Emniyet Mü-
dürlüğü Terörle Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerince gözaltına 
alındı. Zanlıların bazılarının örgütün 
gizli haberleşme programı “ByLock” 
kullancısı oldukları ve örgütün mah-
rem yapılanması içerisinde çeşitli 
görevler üstlendikleri belirlendi. Gö-
zaltına alınan zanlıların bulunduk-

ları illerden Ankara’ya getirileceği, 
Ankara’da bulunan zanlıların ifade 
işlemlerine başlandığı, gözaltı sayısı-
nın artabileceği öğrenildi.

İZMİR
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, 

FETÖ’nün TSK’deki yapılanmasına 
yönelik “mahrem imamlarca” an-
kesör ya da büfeden arandığı be-
lirlenen 29’u muvazzaf 41 şüpheli 
hakkında yakalama kararı verdi. İl 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul, 

Ankara, Adana, Eskişehir, Balıkesir, 
Kocaeli, Konya, Kayseri, Erzurum, 
Ardahan, Manisa ve Aydın’da eş za-
manlı operasyon başlattı.

ADIYAMAN
Adıyaman Cumhuriyet Başsav-

cılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürü-
tülen soruşturma kapsamında, Adı-
yaman, Adana, Şanlıurfa, Malatya, 
Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, 
Gaziantep ve Kırıkkale’de 27 şüpheli 
hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Polis ekiplerince önceden be-

lirlenen adreslere operasyon dü-
zenlendi. Operasyonda, aralarında 
mütevelli heyeti üyeleri, sohbet 
imamlarından M.O, H.E.S. “talebe 
mesulü” olduğu belirlenen H.S. ve 
R.A’nın da bulunduğu 25 şüpheli 
gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık 
kontrolünün ardından emniyete gö-
türüldü. Adresinde bulunamayan 2 
zanlı ise aranıyor.

GAZİANTEP
Gaziantep Cumhuriyet Baş-

savcılığınca, FETÖ’nün TSK’deki 
yapılanmasına yönelik yürütülen 
soruşturmada, “mahrem imamlar-
ca” ankesör ya da büfeden arandığı 
belirlenen, aralarında muvazzafların 
da bulunduğu 32 şüpheli hakkında 
gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet 
Müdürlüğü ekipleri, zanlıların ya-
kalanması için İstanbul, Ankara ve 
Adana’nın da bulunduğu 16 ilde eş 
zamanlı operasyon başlattı.

ZONGULDAK
Zonguldak merkezli 10 ilde 

FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 
hakkında yakalama kararı çıkartılan 
25 şüpheliden 23’ü gözaltına alındı.
n AA

Takla atan otomobilin
sürücüsü yaralandı

Karapınar ilçesinde kontrol-
den çıkan otomobilin takla atma-
sı sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 1 kişi yaralandı. Kaza, 
Karapınar ilçesi Akören Mahallesi 
mevkisinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, Ali A. yönetimin-
deki 80 DG 991 plakalı otomobil, 
Ereğli’den Karapınar istikametine 
seyir halindeyken sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 

sonucu kontrolden çıktı. Otomo-
bilin tarlaya takla atması sonucu 
meydana gelen kazada, araçta yol-
cu olarak bulunan sürücünün eşi 
Raziye A. yaralandı. Kaza sonrası 
yaralanan Raziye A. ve kazayı yara 
almadan atlatan bebeği kontrol 
amaçlı ambulansla Karapınar Dev-
let Hastanesine kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Konya merkezli 29 ilde başlatılan FETÖ/PDY’nin mahrem asker abilerine yönelik ope-
rasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 80 kişiden 16’sı gözaltına alındı

Konya merkezli dev
FETÖ operasyonu

Konya merkezli 29 ilde Fetul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 
düzenlenen operasyon kapsamın-
da örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) içerisindeki rütbeli askerler-
le görüşen ve bu kişilere “mahrem 
asker abileri” olduğu iddia edilen 80 
kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
yürütülen FETÖ/PDY soruşturma-
sı kapsamında, örgüt faaliyetlerine 
iştirak edenlerle ilgili soruşturmada 
80 şahıs hakkında yakalama kararı 
çıkarıldı. Belirlenen şüphelilerin ‘ör-
güte üye olmak, örgüt adına eylem 
ve faaliyette bulunmak, örgüt adına 
hizmet yüklenmek ve kadrolaşma’ 

gibi suçlarda bulunduğu belirlendi. 
Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı 
üzerine Konya İl Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekipleri, Konya 
merkezli 29 ilde belirlenen adreslere 
çok sayıda polisin katılımıyla operas-
yon başlattı. Yapılan baskınlarda ise 
çok sayıda şahsın gözaltına alındığı 
öğrenildi. Operasyon kapsamında 
gözaltına alınan şüpheliler Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
sağlık kontrolünün ardından ifade-
leri alınmak üzere emniyete götü-
rüldü. 
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NDAN 

OPERAYON AÇIKLAMASI
Konya merkezli yürütülen ope-

rasyonla ilgili Konya Cumhuriyet 

Başsavcılığı’ndan yapılan açıklama-
da, “Cumhuriyet Başsavcılığımız 
tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör 
Örgütü üyelerine yönelik yürütülen 
soruşturmalar kapsamında; FETÖ/
PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk 
Silahlı Kuvvetleri personeline sözde 
Mahrem İmamlık (Şehir Dışı Tale-
be Mesulü, Bölge Lise Talebe Me-
sulü) yaptıkları anlaşılan toplam 80 
şüpheli hakkında soruşturma baş-
latılmış olup, Cumhuriyet Başsav-
cılığımızın talimatı ile 09/04/2019 
tarihinde Konya merkezli 28 ilde 
eş zamanlı yapılan operasyonda 16 
şüpheli yakalanarak gözaltına alın-
mış olup, Konya İl Emniyet Müdür-
lüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli 
işlemleri halen devam etmektedir. 

Diğer şüpheliler hakkında ise ara-
ma, elkoyma ve yakalama çalışma-
ları devam etmektedir. Konya Cum-
huriyet Başsavcılığınca yürütülen 
soruşturmalar devam etmekte olup, 
soruşturmaların safahatı ve sonucu 
hakkında kamuoyuna ayrıca bilgi 
verilecektir. Kamuoyuna saygıy-
la duyurulur” denildi. Öte yandan, 
gözaltı kararı çıkartılan şüphelilerin 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içe-
risindeki askeri personele (Genel 
Müdür - Müdür - Müdür Yardımcı-
sı - Öğretmen - Ümitçi - Ser Doktor 
- Doktor - Şehir Dışı talebe Mesu-
lü (ŞDT) pozisyonlarında mahrem 
imamlık yaptıkları öğrenildi. Ekipler-
ce başlatılan operasyonun sürdüğü 
kaydedildi. n İHA

Türkiye genelinde 303 şüpheli aranıyor

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Amcasını öldürüp gömdü, 15 yıl hapis yedi
Konya’da 3 yıl önce borçlu 

olduğu amcası Ebubekir Kızoğ-
lu’nu(31), “Ya borcunu ver ya da 
eşini” sözü üzerine tabancayla vu-
rarak öldüren ve cesedinin üzerine 
harfiyat kamyonuyla toprak döktü-
ren Abdullah Kızoğlu (37), ‘kasten 
öldürme’ suçundan yargılandığı 
davada ‘tahrik ve iyi hal’ indirimiy-
le 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Konya’da yaşayan Canan Kı-
zoğlu, 17 Ağustos 2016 günü, po-
lis merkezine giderek, dekorasyon 
iş yapan eşi Ebubekir Kızoğlu’nun 
kayıp olduğunu bildirdi. Araştırma 
başlatan Kayıp Şahıslar Büro Amir-
liği ekipleri, elde edilen bilgilerden 
2 çocuk babasının öldürülmüş olma 
ihtimalini mercek altına aldı. Polisin 
tek tek bilgilerine başvurduğu aile 
üyeleri, Kızoğlu’nun, kaybolduğu 
gün evden kaporta tamiri işinde 

ortaklık yaptığı yeğeni Abdullah 
Kızoğlu ile buluşmak için çıktığını, 
bir daha da kendisinden haber alı-
namadığını anlattı.

KAÇAK YOLLARLA 
AZERBAYCAN’A GİTMİŞ

Polis, izini sürdüğü Abdullah 
Kızoğlu’nun, amcası kaybolduktan 
sonra Yalova’ya, 4 ay sonra da yasa 

dışı yollardan Azerbaycan’a gittiğini 
belirledi. Biri resmi nikahlı 2 eşi ve 
1 çocuğu bulunan  Abdullah Kızoğ-
lu, 8 ay kaldığı Azerbeycan’dan geri 
dönünce takipteki polis tarafından 
İstanbul Alibeyköy’de yakalandı.

ÇOCUKLARINI KATİLİNE
 EMANET ETMİŞ

İlk sorgusunda suçunu kabul 

eden Abdullah Kızoğlu, “Amcama 
150 bin lira borcum vardı. Olay 
günü amcamı arayarak, Antalya’da 
bir şirketin dekorasyon işi olduğu-
nu, bu işi almamız halinde iyi para 
kazanacağımızı söyledim. Amcamı 
evinden aldım. Cep telefonunu ya-
nına almamasını söyledim. Birlikte 
olay yerine gittik. Orada bana, ‘Ya 

borcunu ver ya da eşini’ deyince 
tartıştık. Çıkan kavgada amcamın 
ayaklarına sıktım. Daha sonra ba-
şına ateş ederek, öldürdüm. Onu 
iç çamaşırlarıyla gömdüm. Elbi-
selerini de yaktım” dedi. Kızoğlu, 
“Amcamı ilk olarak bacaklarından 
vurdum. Yerde can çekişirken, göz-
lerimin içine bakarak bana ‘Çocuk-
larım sana emanet. Onlara iyi bak’ 
dedi’’ diye konuştu. 
HAFRİYAT KAMYONUYLA ÜZERİNE 

TOPRAK DÖKTÜRDÜM
Tutuklanan Abdullah Kızoğlu 

,’kasten adam öldürme’ suçundan 
yargılandığı Konya 3’üncü Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki davanın 
ilk duruşmasında da “Amcamın 
öldüğünü anlayınca üzerini toprak-
la örtüp, arabayla ayrıldım. Önce 
iş yerime oradan eve gittim. Duş 
yaptıktan sonra üzerimdeki kanlı 

elbiseleri yaktım. Ertesi gün araba-
nın içindeki kanları ıslak bezle sil-
dim. Daha sonra toprak alacağımı 
söyleyip, hafriyat kamyonuyla olay 
yerine gittim. Kamyoncunun ha-
beri yoktu. Kamyoncuya, cesedin 
olduğu yerin üzerine toprak döküp 
düzeltmesini istedim. Ben kendim 
bir yer kazıp, amcamı oraya göm-
medim” şeklinde ifade verdi.

15 YIL HAPİS CEZASI
Davanın karar duruşmasına 

tutuklu sanık Abdullah Kızoğlu ile 
öldürülen Ebubekir Kızoğlu’nun eşi 
Canan Kızoğlu ve taraf avukatları 
katıldı. Mahkeme heyeti, Abdullah 
Kızoğlu’na önce  ‘kasten öldürme’ 
suçundan müebbet hapis cezası 
verdi. Ardından da cezayı, tahrik 
indirimiyle 18 yıla, iyi hal indirimiy-
le de 15 yıla indirdi.
n DHA
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Kayıp kız davasında baba ve oğul tutuklandı
Karaman’ın Sarıveliler ilçesin-

de 5 Ekim 2017 tarihinden beri 
kendisinden haber alınamayan Fat-
ma Uyanık olayıyla ilgili gözaltına 
alınan 4 kişiden 2’si serbest bırakı-
lırken, Vahap V. ve babası Mehmet 
V. tutuklandı. Bir haftadır devam 
eden kazı çalışmaları ise genç ka-
dına ait herhangi bir ize rastlanma-
ması nedeniyle durduruldu. 

Karaman’ın Sarıveliler ilçesin-
de yaşayan Fatma Uyanık (32), 5 
Ekim 2017 tarihinde annesi Zahide 
Uyanık ile birlikte ilçeye bağlı Kat-
rancık mevkisinde bulunan yayla-
daki bahçelerine gitti. Genç kadın, 
bahçedeki yarım kalan sebzeleri 
suladıktan sonra ‘akşama doğru 

ben kendim gelirim’ diyerek anne-
sini öğle saatlerinde ilçedeki evleri-
ne gönderdi. Havanın kararmasına 
rağmen kızlarının eve dönmemesi 
üzerine telaşlanan ailesi durumu 
hemen jandarmaya bildirdi. Jan-
darma ve vatandaşların aramala-
rından sonuç çıkmayınca Karaman 
AFAD’dan yardım istendi. AFAD 
ekibi, bağ evinin bulunduğu böl-
gede uzun süre arama yaptı, ancak 
Fatma Uyanık’a dair herhangi bir 
bulguya rastlanmadı. Ekipler bir 
süre sonra arama kurtarma çalış-
malarını sonlandırdı. Ailenin baş-
vurusu üzerine Cumhuriyet Sav-
cısının talimatıyla geçen yıl ilçede 
bulunan Çevlik Göletinde tekrar 

arama başlatıldı. Karaman AFAD 
ekipleri ve Mersin’den gelen su altı 
polisi tarafından yapılan aramalar-
da da Fatma Uyanık’a ait herhangi 
bir ize rastlanmadı. 

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI, 

BABA VE OĞLU TUTUKLANDI 
Aradan geçen zamanın ardın-

dan Cumhuriyet Savcılığı tarafın-
dan geçen hafta Fatma Uyanık’ın 
bulunması için yeniden çalışma 
başlatıldı. Çalışma kapsamında 
Fatma Uyanık’ın kayıp olduğu 
dönemlerde o bölgede baraj in-
şaatında çalışan Vahap V., babası 
Mehmet V., kardeşi B.V. ve A.Ö. 
şüphe üzerine yeniden gözaltına 

alındı. Şüphelilerden bazılarının 
Fatma Uyanık’ın bulunması için 
bir televizyon kanalında yayınla-
nan programa katıldığı öğrenildi. 
Fatma Uyanık’ın öldürülüp topra-
ğa gömülmüş olabileceği şüphesi 
üzerine Tepeardı mevkisinde ekip-
lerce iş makineleriyle kazı çalışma-
sı yapıldı. Genç kadına ait herhangi 
bir ize rastlanmayınca kazı çalış-
ması durduruldu. Gözaltına alınan 
şüphelilerden Vahap V. ve babası 
Mehmet V. ise çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklanarak Ermenek 
Kapalı Cezaevine gönderilirken, 
kardeşi B.V. ve A.Ö. adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı.
n İHA

Minik öğrenciler
polisleri ziyaret etti

Bekçiye bıçak çeken 
şahıs tutuklandı 

Traktörün kabini
iki kardeşi kurtardı

Özel Gençlik Anaokulu Polis 
Haftası etkinlikleri kapsamında 
Konya Dutlukır Polis Karakolunu 
ve Özel Harekat birimini ziyarete 
gitti. Yoğun çalışmalarına rağmen 
polis memurları öğrencilerin zi-
yaret teklifini geri çevirmeyerek 
minikleri görevleri başında ağır-
ladılar. Öğrencilerin oldukça he-

yecanlı oldukları gözlendi. Okul 
Müdürü Aliye Duman ülkemizin 
bu hassas dönemlerinde hem 
çocuklarda toplumsal farkındalık 
uyandırmak hem de emniyet güç-
lerine duyulan güveni göstermek 
adına böyle bir çalışma yaptıkları-
nı ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da kimlik kontrolü 
yapmak isteyen bekçiye bıçak çe-
kerek saldırmak isteyen bir kişi, 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
Olay, saat 01.00 sıralarında Pamu-
cak Mahallesi’nde bulunan park 
içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, devriye atan gece bekçileri, 
park içerisinde şüpheli hareketler 
sergileyen B.T. (22) isimli şahsı 
sorgulamak istedi. Kimlik sorduğu 

şüphelinin kimlik vermemesi üze-
rine bekçilere hakaret ettiği iddia 
edilen şüpheli B.T., belinde taşıdığı 
bıçağı çıkararak saldırmak istedi. 
Bekçilerin biber gazı sıkarak etkisiz 
hale getirdiği şüpheli B.T., gözal-
tına alınarak sorgulanmak üzere 
emniyete götürüldü. Emniyetteki 
sorgusunun ardından hakim kar-
şısına çıkarılan B.T. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. n İHA

Karaman’ın Kazımkarabekir il-
çesinde içinde 2 kardeşin bulundu-
ğu traktör tarla sürerken devrildi. 
Kardeşler kabin sayesinde devrilen 
traktörden yara almadan kurtul-
du. Alınan bilgiye göre, Eyüp Ö. 
(23) ve Hüseyin Ö. (22) kardeşler 
traktörle ilçenin Doğruyol mevki-
sinde bulunan tarlalarını sürmeye 
gitti. Eyüp Ö.’nün kullandığı 70 FU 
024 plakalı traktör, manevra yap-
tığı esnada sürücünün direksiyon 

hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
devrildi. 

Traktörün devrildiğini gören 
çevredeki vatandaşlar durumu he-
men sağlık ekibi ve polise bildirdi. 
Ambulans ve polis ekipleri olay ye-
rine gelmeden iki kardeş devrilen 
traktörün altında kalmaktan kabin 
sayesinde yara almadan kurtularak 
çıktı. Olay yerine sevk edilen ekip-
ler ise normal görevlerine döndü.
n İHA

Emirgazi ilçesi Öbektaş Mahallesi’nde bir önceki dönem muhtar adayı olan ve 1 oy farkla muhtarlığı 
kaybeden Savaş Çelik’in eşi Özlem Çelik, 31 Mart seçimlerinde muhtarlığı 11 oy farkla kazandı

Eşinin 1 oyla kaybettiği
muhtarlığı 11 oyla aldı

Emirgazi ilçesinde, 43 yaşındaki 
Özlem Çelik, önceki seçimde eşi-
nin 1 oyla kaybettiği muhtarlığı 31 
Mart’taki seçimlerde 11 oy farkla 
kazanarak, köyün ilk kadın muhtarı 
seçildi. Daha önce Karapınar ilçesin-
den Orta Doğu ülkelerine kaba yem 
ihracatı yapan Savaş Çelik, Suriye’de 
yaşanan iç savaş nedeniyle işlerinin 
bozulması üzerine eşi Özlem Çelik 
ile daha önce köy statüsünde olan 
memleketi Öbektaş Mahallesi’ne 
dönmeye karar verdi. Mahalle muh-
tarının askerlik görevi nedeniyle 4 
Haziran 2017’de yapılan ara seçim-
de aday olan Savaş Çelik, muhtarlığı 
1 oyla kaybetti.

EMİRGAZİ İLÇESİNDE 
TEK KADIN MUHTAR

31 Mart seçimlerinde bu kez 
kendisi aday olan Özlem Çelik, 81 
geçerli oyun 46’sını alarak Emirga-
zi ilçesinin ilk kadın muhtarı seçildi. 
Özlem Çelik, günlük ev işlerinin yanı 
sıra keçi ve koyun sağıyor, tavukla-
rı yemliyor, tarla ve bahçe işleri ile 
uğraşıyor, arıcılık yapıyor. Öbektaş 
Mahallesi Muhtarı Özlem Çelik, 5 
yıl önce köye taşındıklarında başta 
içme suyu ve ulaşım olmak üzere 
kronikleşmiş sorunları gördüklerini 
söyledi. 2017’de yapılan ara seçim-
de eşinin muhtarlık için yarıştığını 
anlatan Çelik, “Eşim sadece bir oyla 
kaybetmişti. Eşimle konuştuk, ‘ben 
aday olayım’ dedim, o da bana des-
tek oldu.” dedi. Seçim sürecinde ya-
şadığı sıkıntıları eşinin ve komşula-
rının desteği ile aştığını dile getiren 

Çelik, “Herkes büyük destek verdi, 
muhtarlığı kazandım. 16 mahalle-
si bulunan Emirgazi’de tek kadın 
muhtarım. Konya genelinde de iki 
kadın muhtar adayının daha seçimi 
kazandığını duydum. İnşallah başa-
rılı işler yaparız ve güzel örnek olu-
ruz.” diye konuştu.
‘MAHALLEMİZE KADIN ELİ DEĞECEK’

Çelik, köyünde mutlu olduğunu 
ifade ederek, sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Burası küçük bir yer. Bir ilki 
başardık. Bana oy veren vermeyen 
herkesi hiçbir şekilde mahcup et-

meyeceğim. Mahallemizi daha gü-
zel hale getireceğiz. Hem ev işlerimi 
hem de doğup büyüdüğüm köyü-
mün muhtarlığını yapacağım. Her 
gün koyunları ve keçileri sağıyorum. 
Her işi yapabilirim. Sonuçta buranın 
çocuğuyum. Burada büyüdüm. Bu 
işlere yabancı değilim. Mahallemi-
ze kadın eli değecek. Yapacak çok 
işimiz var. Şebeke suyu içilmiyor, 
altyapı ve ulaşım sorunu var. Oto-
büs ve dolmuşların köyümüzden 
geçmesini istiyoruz. Yollarımız dar, 
elektrik kesintileri oluyor. Bunların 

çözümü için çalışacağız. ‘Bayandan 
muhtar mı olur’ diyenler oldu ama 
insanlar bana güvendi. Benden bek-
lenti büyük. Bu beklentileri boşa çı-
karmayacağım.”

‘HAYALLERİMİZİ BIRAKMAK YOK’
Savaş Çelik de Orta Doğu ülke-

lerine kaba yem ihracatı yaparken, 
bölgede yaşanan gelişmeler nede-
niyle zor günler geçirmeye başla-
dıklarını aktardı. İflas edince köye 
dönüp hayvancılık yapmaya karar 
verdiklerini belirten Çelik, şöyle ko-
nuştu: “Köyümüze döndüğümüzde 
yaşam koşullarının kötü olduğunu 
gördük. Hayaller kurmaya başladık. 
Bir şeyler yapabilmek, insanları-
mızı köye döndürebilmek, burasını 
daha yaşanır hale getirebilmek için 
muhtar olmak istedik. Ancak seçimi 
kaybedince çok üzüldük. Eşim bana 
çok destek oldu, ‘Bir dahaki seçim-
de ben devam edeceğim, hayalleri-
mizi bırakmak yok’ dedi. Köylülere 
projelerimizi anlattık. Onlar da bize 
inandı, destekledi. Eşimi Öbektaş 
Mahallesi’ne muhtar seçti.”

KÖYLÜLER KADIN 
MUHTARLARINDAN UMUTLU
Köylülerden 73 yaşındaki Cuma 

Güvendik de kadın muhtardan bek-
lentilerinin yüksek olduğunu vur-
gulayarak, “Özlem Hanım’ı muhtar 
seçtirdik. Kızımıza güveniyoruz. İn-
şallah köyümüzün her işine koşacak. 
Başaracağına inanıyoruz. Biz de her 
zaman yanında yer alacak ve des-
tekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
n AA
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
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 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

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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‘Sağlıkta şiddete birlikte dur diyelim’
Konya Tabip Odası Başkanı 

Dr. Seyit Karaca, 7 Nisan pazar 
sabahı Konya Numune Hastane-
si Acil Servisinde görevli hemşire 
Tuğba Yılmaz’a bir hasta yakını 
tarafından yapılan saldırıdan dolayı 
Hastane Başhekimi Dr. Süleyman 
Dönmez’e geçmiş olsun ziyaretin-
de bulundu. Ziyarete Konya Tabip 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. 
Melih Azap da katıldı.

Dr. Seyit Karaca yaptığı açıkla-
mada sağlıkta şiddete karşı toplum 
olarak el ele verilmesi gerektiğini 
belirtti. Dr. Karaca; “ Pazar saba-
hı Konya Numune hastanesi Acil 
Servisinde görevli hemşire Tuğba 
Yılmaz’a fiziksel saldırı oldu. Bu 

saldırıları her zaman olduğu gibi 
kınıyoruz. Daha geçtiğimiz hafta-
larda Beyhekim Devlet Hastane-
si’nde bir hastası tarafından görevi 
başında darp edilen meslektaşımız 
Ortopedi Uzmanı Dr. Ali İhsan 
Tuğrul’a ve Beyhekim Devlet Has-
tanesi Başhekimi Dr. Abdülcelil 
Kalem’e “geçmiş olsun” ziyareti 
gerçekleştirdik. Hekimlerimizi bu 
şiddet olayları nedeniyle ziyaret 
etmek bizi gerçekten yaralıyor ve 
üzüyor. Artık yeter bu saldırılar 
bitsin istiyoruz. Meslektaşlarımız 
ve sağlık çalışanlarımız her va-
tandaşımıza en iyi sağlık hizme-
tini vermek için üstün gayretler 
sarf ediyor. Vatandaşlarımızdan 

beklentimiz doktorların ve sağlık 
çalışanlarının da insan olduğunu 
unutmamaları ve ona göre hare-
ket etmeleridir. Beyhekim Devlet 
Hastanesi’nde görevli meslektaşı-
mız Dr. Ali İhsan Tuğrul’a saldıran 
zanlının tutuklu yargılanması için 
konu üzerinde ilk andan itibaren 
hassasiyetle duran Valimiz Cüne-
yit Orhan Toprak ve Cumhuriyet 
Başsavcımız Ramazan Solmaz’a 
teşekkür ederiz. Aynı hassasiyeti 
Konya Numune Hastanesi’nde gö-
revli hemşiremiz Tuğba Yılmaz’a 
yapılan saldırıda da gösterecekleri 
biliyoruz ve şimdiden teşekkür edi-
yoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konyalı Şehitlerin konu edil-
diği ve kitap gelirinin Mehmetçik 
Vakfına bağışlandığı “Şehidimin 
Sesi” adlı kitap okuyucuları ile 
buluştu. Yazar Gül Öztürk tarafın-
dan bir yılı aşkın bir süre zarfında 
kaleme alınan kitapta kahraman 
şehitlerimiz, göz dolduran hayat 
hikayeleri ile ön plana çıkıyor. Ki-
tap tanıtımı ve imza günü olarak 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şe-
hit Dul ve Yetimleri Derneği Kon-
ya Şubesinde şehit yakınları ile 
bir araya gelen Yazar Gül Öztürk 
imzaladığı kitabını şehit ailelerine 
takdim etti. Mana Kitap yayınları 
tarafından geçtiğimiz hafta yayın-

lanan kitap da 68 şehidin aziz hatı-
rasını kaleme aldığını  dile getiren  
Yazar Gül Öztürk, kitap satışların-
dan elde edilen gelirin Mehmet-
çik Vakfına bağışlandığını söyledi. 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şube Başkanı Süleyman Ege ise 
Yazar Gül Öztürk’e Şehit ailelerine 
ve Şehitlere olan duyarlılığından 
dolayı teşekkür ederek geçtiğimiz 
günlerde kendisinin kaleme aldığı 
Sınırbozan adlı kitabını hediye etti. 
Program, dernek üyesi şehit yakın-
ları ile günün anısına çekilen hatı-
ra fotoğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak öğrencileri
Peribacaları’nı gezdi 

‘Aile bilinçli olursa, 
gençlik duyarlı olur’

Özel Türmak Okulları Anadolu 
Lisesi öğrencileri coğrafya ve tarih 
dersleri kapsamında Peribacaları 
bölgesini gezdiler. 10. sınıf öğren-
cileri Aksaray-Ihlara Vadisi-Nar-
lıgöl, Nevşehir-Derinkuyu-Uçhi-
sar-Göreme-Ürgüp-Paşabağı ve 
Avanos’u; coğrafya, tarih ve da-
nışman öğretmenleri ile birlikte 
gezdiler. Ders öğretmenleri ile ya-
pılan gezi doğal oluşumların (vol-
kan topografyasının) incelenmesi 
ve insan / doğa ilişkisinin Ihlara 
Vadisi ve Peribacaları Bölgesinde 
incelenmesi hedefiyle gerçekleşti-
rildi. Gezi ile ilgili olarak coğrafya 
öğretmeni Erhan Yarımoğlu, “Her 
yıl geleneksel olarak 10. sınıf öğ-
rencilerine düzenlemiş olduğumuz 
bu güzergâh üzerindeki gezimizi 
2019 yılında da gerçekleştirdik. 
40 öğrencinin katıldığı gezimizde 
öğrenciler hem coğrafi anlamda 
öğrendi hem de tarihle ilişkilen-
direrek bilgi sarmalı oluşturdular.  
Bu sene Özel Türmak Okulları ola-

rak öğrencilerimizle bu geleneği 
yurdumuzun farklı güzelliklerinde 
de gerçekleştireceğiz. Bu vesi-
le ile yine bu ya içerisinde Doğu 
Karadeniz gezisi yaparak Anado-
lu Lisesi öğrencilerimize kültürel 
faaliyet sunmaktayız. Doğanın 
güzelliğini göstermek, öğrencinin 
çevreye duyarlılığı artırmak temel 
gayemizdir. Bu amaçla 1. dönem 
içerisinde de Çatalhöyuk - Çum-
ra gezisini gerçekleştirmiştik. Bu 
hedefi bütün şubelerimizde çeşitli 
gezi çalışmalarıyla sağlamaktayız” 
dedi. Tarih öğretmeni Musa Turan 
ise, “Böylesi gezileri kurum olarak 
geleneksel hale getirdik, öğren-
cilerimizin daha iyi öğrenmesi ve 
öğrendiklerini unutmamalarını 
hedeflemekteyiz.” dedi. Danışman 
öğretmen Seda Ertuğrul ise bu ge-
zilere destek veren İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü’ne, Okul yöne-
tim ve idari kadrosuna, velilere ve 
öğrencilere teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji Psikolojik 
Danışma ve Rehber Öğretmeni 
Kadriye Çelik, yürüttüğü Anne 
Baba Okulu Projesi kapsamında  
Eğitimci-Yazar Sıtkı Aslanhan’ı 
öğrenci ve velilerle bir araya ge-
tirdi. Mevlana Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilen ve katılımın yoğun 
olduğu programda Eğitimci-Yazar 
Aslanhan “Bilinçli Aile, Duyarlı 
Gençlik” konularına değindi. As-
lanhan, anne baba ve çocuk iletişi-
mi, aile içi iletişimin önemi, başarı-
da ailenin rolü ve bilinçli teknoloji 
tüketimi konularına dikkat çekti.

İNTERNET BAĞIMLIĞI 
CİDDİ TEHDİT OLUŞTURUYOR
Seminerine, hayattan ibretlik 

öykülerle başlayan Kişisel Gelişim 
Uzmanı Sıtkı Aslanhan, özellik-
le internet bağımlılığı konusuna 
dikkat çekti. İnternet oyunları yü-
zünden yeni nesil çocukların geli-
şiminin olumsuz etkilendiğini ifade 
eden Aslanhan, “Çocuğa nasılsın 
diye soruyorsun, cevap veremiyor. 
Öyle ki evinden çıksa tek başına 
okuluna gidemeyecek, okuldan 

çıksa evine gidemeyecek bir nesil 
yetişiyor. Gecenin üçünde kalkıp 
bilgisayar oyunundaki atı besleyen 
çocuktan ne bekliyorsunuz? Bak-
kala git iki kilo domates al deseniz 
kabul etmeyecekler ama internet 
üzerinden tarlalarda vakit geçiri-
yorlar. Aileler bu konuda dikkatli 
olmalı. 

Toplum olarak yaşadığımız en 
büyük sıkıntı hedefsiz bir genç-
liktir. Toplumda yaşayan insanlar 
olarak kendimize şu soruyu sor-
mamız gerekiyor. Bu hayatta bir 
hayalin, bir davan, bir amacın var 
mı? Onun için öğrenci, öğretmen 
veli kim olursanız olun bir haya-
liniz ve bir idealiniz olsun. Hayali 
ve hedefleri olmayan bir insan ya-
şayıp yaşamadığını tekrar kontrol 
etmeli” dedi.

Armağan Koleji Psikolojik Da-
nışma ve Rehber Öğretmeni Kad-
riye Çelik, Armağan Koleji kurucu-
ları, idare ve personelinin katıldığı 
konferans bin 500 kişinin yoğun 
katılımı ile gerçekleşti.
n HABER MERKEZİ

Öğretmenlere ek gösterge sözünün ikinci 100 günlük eylem planında yer aldığını hatırlatan Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu Şube Baş-
kanı Veli Doğrul, “TBMM, 9 Nisan tarihinde çalışmalarına başlayacak. İlk gündem maddesi ek gösterge düzenlemesi olmalıdır” dedi

‘İlk gündem maddesi
ek gösterge olmalı’

Türk Eğitim-Sen Konya 2 Nolu 
Şube Başkanı Veli Doğrul, eğitimde-
ki güncel sorunlara ilişkin bir açıkla-
ma yaptı. Sözlerine Gebze Atatürk 
Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı 
Necmeddin Kuyucu’nun öğrencisi 
tarafından öldürülmesiyle başlayan 
Doğrul, yaşanan saldırıyı kınadı. 
Necmettin Kuyucu’ya bir kez daha 
Allah’tan rahmet; ailesine ve tüm 
eğitim camiasına baş sağlığı dileyen 
Doğrul, eğitim çalışanlarına yöne-
lik şiddeti önlemek amacıyla ivedi 
olarak yasal tedbirlerin alınması, 
caydırıcı düzenlemelerin yapılması 
gerektiğini kaydetti. Siyasilerin söy-
lemlerine dikkat etmesi konusunda 
uyarılarda da bulunan Doğrul, “Öğ-
retmenler haftada 15 saat çalışıyor, 
3 ay tatil yapıyor, haftada 3-4 günle-
ri boş’ derseniz, öğretmenliği az ça-
lışan çok kazanan bir meslek grubu 
olarak lanse ederseniz, öğretmen-
lerin saygınlığını azaltırsınız. Eğitim 
çalışanlarına şiddetin önlenmesi ko-
nusunda kanuni düzenleme yapıl-
ması gerekmektedir. Öğretmenlik 
mesleğinin saygınlığını rencide edi-
ci unsurlardan uzak durulmalıdır” 
dedi.

Okullarda güvenlik tedbirlerinin 
alınması gerektiğine de dikkat çeken 
Doğrul, devletin çalışanını korumak 
zorunda olduğunu bildirdi. “Öğret-
men güvenlik görevlisi mi?” diye 
soran Doğrul, bu konuda eğitim 
çalışanlarının yalnız bırakıldığını ifa-
de etti. Öğrencilerin bıçakla, silahla 
okula rahatlıkla girdiğini Doğrul, 
“Bu cesaret nereden geliyor?” diye 
sordu. Medyanın öğretmenlerle ilgi-
li haberleri verirken dikkatli olması 
gerektiğini de bildiren Doğrul, “Her 
meslek grubu içinde yanlış yapan 
bir kesim olabilir. Bu noktada med-
yanın, olumsuz haberleri yansıtırken 
öğretmenlik mesleğinin itibarının 
koruma kaygısıyla hareket etmesi 
gerekmektedir. Diliyorum; Necmet-
tin Kuyucu öğretmenimiz, şidde-
te kurban verdiğimiz son eğitimci 
olur” diye konuştu.

HANGİ EKONOMİK 
SORUNU KONUŞACAĞIZ?

Türkiye’de tüm kamu çalışanla-
rının ciddi ekonomik sorunları bu-
lunduğunu bildiren Doğrul, eğitim 
çalışanlarının mali durumlarına dik-
kat çekti. Türk Eğitim-Sen’in 24 Ka-
sım Öğretmenler Günü’nde yaptığı 
anketi hatırlatan Doğrul, bazı çarpıcı 
sonuçları paylaştı. Doğrul, şunları 

söyledi, “Ankete katılanların yüz-
de 72.3’ünün kredi kartı borcu var. 
Yüzde 26.2’si ek iş yapıyor. Ankete 
katılanların yüzde 16’sı 3.300-3.500 
TL, yüzde 37’si 3.501-4.000 TL, 
yüzde 30’u 4.001-4.500 TL, yüzde 
17’si de 4.501 TL ve üzerinde aylık 
kazancı olduğunu belirtmiştir. Biz 
bu anketi açıkladığımız dönümde, 
Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge birimi Ka-
sım ayı asgari geçim araştırmasının 
sonuçlarını yayınladı. Araştırmaya 
göre çalışan tek kişinin yoksulluk 
sınırı 3 bin 133 TL, 4 kişilik ailenin 
asgari geçim haddi ise 6 bin 521 TL 
idi. Bu, eğitim çalışanlarının yoksul-
luk sınırının altında ücret aldığını 
göstermektedir. Biliyorsunuz Mart 
ayı enflasyon oranı yüzde 19.71 ola-
rak açıklandı. Kamu çalışanlarının 
2019 yılında alacağı zam ise yüzde 
9. Dolayısıyla bu tabloda hangi eko-
nomik sorunu konuşacağız?”

ÖĞRETMENLER SINAVA 
TABİ TUTULMAMALI

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na 
değinen Doğrul, taslağın ekonomik 
hususları ihtiva ettiği için Maliye 
Bakanlığı’na gönderildiğini, daha 
sonra paydaşların görüşlerine açı-
lacağını bildirdi. “Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan olma-
yalım” diyen Doğrul, tasarıyı eğitim 
çalışanlarının 657 Sayılı Kanundan 
kaynaklanan kazanımlarının baki 
kalması kaydıyla onaylayacakları-
nı kaydetti. “İş güvencemizi riske 
eden bir kanunla karşı karşıya kalır-
sak, her türlü demokratik ve hukuki 
hakkımızı kullanırız” diyen Doğrul, 

meslek kanununda olması gereken-
leri sıraladı. Adil, liyakate dayalı bir 
kariyer planlamasının kanunda yer 
alması gerektiğini söyleyen Doğrul, 
öğretmenlerin kariyer basamakları 
belirlenirken sınava tabi tutulma-
masını istedi. 10 yılını dolduran 
öğretmenlere uzman, 20 yılını dol-
duran öğretmenlere baş öğretmen 
unvanı verilmesi gerektiğini söyle-
yen Doğrul, “Öğretmenlik bildiğini 
aktarma mesleğidir. Bu da tecrübe 
ile orantılıdır. Öğretmenlerin sınava 
tabi tutulmasını doğru bulmuyoruz” 
şeklinde konuştu.
İLK GÜNDEM EK GÖSTERGE OLMALI

Mahrumiyet bölgelerinde görev 
yapan öğretmenlere teşvik getiril-
mesi ve ek gösterge uygulamasının 
da kanunda yer alması gerektiğini 
bildiren Doğrul, ek gösterge ile ilgi-
li önemli açıklamalar yaptı. Türkiye 
Kamu-Sen’in tüm meslek grupları-
nın ek göstergelerinin düzenlenmesi 
ve ek göstergeden yararlanamayan 
yardımcı hizmetler sınıfının ek gös-
tergeden yararlanmasını sağlanma-
sı konularını içeren kanuni düzenle-
meyi MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalay-
cı marifetiyle TBMM’ye sundukları-
nı ifade eden Doğrul, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Tasarı Plan ve Bütçe 
Komisyonu’nda sıraya alındı. Umu-
yorum ki; tüm siyasi partiler gerek 
komisyon, gerekse genel kurul aşa-
masında tasarıya sahip çıkarlar ve 
kamu çalışanlarının tamamını mem-
nun eden bir düzenleme hayata ge-
çer. Öğretmenlere ek gösterge sözü 

ikinci 100 günlük eylem planında 
yer almıştı. Hükümetin seçimden 
önce sadece 4 meslek grubunun ek 
göstergesini yükseltip, diğerlerini 
kapsam dışı bırakmasının siyasi fa-
turası olacağı düşüncesiyle bu sözü 
gerçekleştirmediğini düşünüyorum. 
Bildiğiniz gibi Ak Parti Grup Baş-
kanı Naci Bostancı, ek göstergenin 
Nisan-Mayıs ayı gibi çıkarılacağını 
söyledi. Bu bir taahhüttür. TBMM, 
9 Nisan tarihinde çalışmalarına baş-
layacak. İlk gündem maddesi ek 
gösterge düzenlemesi olmalıdır. Ek 
gösterge düzenlemesinin beklenti-
miz doğrultusunda gündeme geti-
rilmesini istiyoruz.”

HERKES HADDİNİ BİLECEK!
Yetkili sendika başkanının, top-

lu sözleşme masasına diğer sen-
dikaların oturmasından rahatsızlık 
duymasını da değerlendiren Doğ-
rul, “Toplu sözleşme masasındaki 
sendikaların, olabildiğince az sayıda 
çalışanı temsil edenlerden ibaret ol-
masını aslında kimin istemesi lazım; 
tabii ki işverenin. Ama ne hikmetse 
Hükümetten ses çıkmazken, yet-
kili(!) sendika başkanı rahatsızlığını 
ifade ediyor? Yüz binlerle üyeyi tem-
sil eden konfederasyonların hem de 
imza yetkisi yok iken bile pazarlık 
masasındaki varlığından neden ra-
hatsız olunur ki? “İmzaya yetkisi yok 
fakat masaya teklif sunuyor.” diye 
yakınıyor!? Sayın Başkan kim adına 
konuşuyorsun? Diğer sendikaların 
sunduğu hangi teklifler kamu ça-
lışanlarının zararınadır ki, rahatsız 
oluyorsun? Aksine masada diğer 
sendikaların varlığı, esasen senin 
elini de güçlendiriyor. Bırak bu du-
rumdan Hükümet rahatsız olsun! 
Sana ne oluyor?

Yetkili(!) sendikanın başkanı 
bununla da yetinmemiş ve çıkmış 
“Yetkili sendika olmanın kıymeti 
yok” demeye getirmiş. Sayın Baş-
kan, sendikacılığın kıymetini yok 
eden, sarı sendikacılıktır! Toplu pa-
zarlık masasında çalışanların tem-
silcilerinden rahatsız olmak da sarı 
sendikacılığın daniskasıdır!” dedi. 
Türkiye Kamu Sen o masaya hiç 
kimsenin ulufesi ile değil, 4688 sa-
yılı yasanın 29. Maddesinden aldığı 
yetki ve 400 bin üyesinin gücüyle 
oturduğunu da bildiren Doğrul, “O 
masaya oturmamızı engellemek 
hiç kimsenin haddi değildir; herkes 
haddini bilecek!” değerlendirmesi 
yaptı. n HABER MERKEZİ

Şehidimin Sesi adlı kitap okuyucuyla buluştu

Veli Doğrul



Polislik, kolluk 
kuvvetleri olarak res-
mi bir vazife olsa da 
manevi olarak farklı 
bir iklimde yetişen his 
ve fikirlerle insanların 
adeta gönüllü olarak 
yaptığı bir meslektir. 
Bizim toplumumuzda 
vatan, millet, devlet, din 
ve namus, akıl ve nesil 
güvenliğinin sağlanma-
sıyla kutsal kabul edilir.

Vatan için canını vermek, her he-
sabın ve planın üstünde olarak özel-
likle güvenlik güçlerinde göze alınan 
bir şeydir. Bu nedenle gözü kara bir 
millet sayılırız. Şehadet gözümüzde 
tüter. Göz göre göre haksızlığa, zul-
me rıza gösteremeyiz.

Milletimizin genlerinde olan bu 
özellik kadim tarihte Anadolu irfanı 
olarak da meşhur olmuştur. Anado-
lu vatan evlatları yetiştirerek, gönüllü 
hizmet eder gibi devletine ve mille-
tine feda etmiştir. Askere gidenlerin 
saçına kına yakan bir millet, güvenlik 
güçleri, kolluk kuvvetleri için de aynı 
his ve fikirle yaklaşmaktadır.

Bu sebeplerle polisler, manevi 
anlamda beslendikleri ruh iklimin-
den cesaret alarak hareket ederler. 
Bununla beraber, akıllı, stratejik, 
planlı, disiplinli hareket etmek de 
manevi moralle sağlanır.

Polis fedakardır, polis cefakar-
dır, polis uyumaz, polis gözünü 
dahi kırpmaz, polis yemeyi, içmeyi 
erteler, polis aile kurmayı, aile olmayı 
önemsediği için ailesinde fedakarlık 

yapar. Velhasıl polis 
olmak zor iştir.

Bir ülkenin güven-
liğini ve korumasını 
sağlayan polisler ol-
maktadır. Gerektiğinde 
canı pahasına olsa 
suçluları yakalayarak 
adalete teslim eder. 
Hukuk kurallarının ihlal 
edildiği her noktada 
devreye girerek müda-

hale etmektedir. Suçluları toplum-
dan uzaklaştırarak halka refah bir or-
tam sağlamaktadır.Polislik mesleği 
oldukça önemli olup toplum içinde 
kargaşayı ve sorunları önlemektedir. 
Gerektiğinde huzuru sağlamak için 
canını verip şehit olanlar asla unutul-
mamıştır. Toplum içinde çıkabilecek 
sorunlara karşı daima önlem alarak 
koruma sağlamaktadır. Polisler 
gerek gece gündüz görev başın-
da olarak halka destek olmaktadır. 
Gece evimizde rahat bir şekilde uyu-
mamızı sağlayan polislerimizin 7/24 
şeklinde görev yapmaları olmuştur. 
Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihin-
de değil her gün kutlanması gereken 
önemli gündür. Polisler olmasaydı 
toplumda oluşabilecek durumların 
önüne asla geçilemezdi. Bizim can 
ve mal güvenliğimizi sağlayan polis-
lere minnettar olmalıyız.

Bu duygu ve düşünceler ile tüm 
emniyet teşkilatımızın polis haftasını 
kutluyor, cennet mekan şehitlerimi-
ze rahmet diliyor, Gazi’lerimize Yüce 
Allah’tan sağlık, sıhhat ve afiyetler 
temenni ediyorum. 

KUTSAL MESLEK POLİSLİK

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ

1110 NİSAN 2019HABER

Mazbatasını alarak göreve başlayan Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, “Beyşehir’in 
sorunlarını biliyoruz. Nerede kalmıştık diyerek hizmet etmeye başlayacağız” diye konuştu

‘Kaldığımız yerden
devam edeceğiz’

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, Beyşehir’de 1 Nisan’dan 
itibaren başlayan yeni dönemin 
önemli ipuçlarını verdi. Devir tes-
limin ardından başlayacak yeni dö-
nemde İlçe Belediyesi olarak şeffaf 
bir belediyecilik anlayışı sergileye-
ceklerini anlatan Bayındır, “Bu şef-
faf politikayı, Beyşehir’in yedisin-
den yetmişine, dağından düzüne, 
ovasından nehrine, gölüne kadar 
herkes hissedecek. Çünkü şeffaf 
belediyeciliğin anlamı hesap verebi-
lirliktir. Biz hesap verebilirliğin nasıl 
olduğunu iyi biliriz. Çünkü yarata-
nın bize verdiği bir emanettir bu. 
Yaratanın verdiği bu emaneti, tüyü 
bitmedik yetim hakkını koruyarak, 
adaletten vazgeçmeyerek, insanlara 
‘bana oy verdi, vermedi’ anlamında 
bakmadan ilçemiz halkına hizmet 
edeceğiz. Ben Beyşehir birliğini tesis 
edeceğimi iddia ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı.

Göreve başlamasının ardından 
Beyşehir’in beklediği hizmetlerin 
sırasıyla yerine getirilmeye başla-
yacağını da aktaran Bayındır, şöyle 
konuştu: “Beyşehir’in beklediği hiz-
metler sıraya konacak ve sırasıyla 
çözülecek. Bölgemizde önemli yer-
ler var Üzümlü, Huğlu, Doğanbey, 
Karaali, Sadıkhacı gibi bölgelerde 
önem vereceğimiz projelerimiz var. 
Hayvancılık, tarım gibi, seracılık gibi 
bütün bunların hayata geçmesi için 
alan çalışmalarımızı başlatacağız. 
‘Bölgelere böleceğiz’ dedik, şehrimi-
zi 5 demiştik 8 bölgeye böleceğiz. Bu 
8 bölge ile ancak bölgenin mülakatı-
nın hakkından gelebiliriz. Bizim in-
sanımıza ayağında hizmet vermenin 

şartlarından biridir bu.”
‘3 FABRİKA DEDİK AMA 

7 YATIRIMCI GELMEK İSTİYOR’
Yerel seçim sürecinde istihdam 

adına sözünü verdiği en önemli pro-
jelerden birisi olan 3 fabrika sözüne 
de değinen Bayındır, şunları kaydet-
ti: “Benim en önemli projem olan 3 
fabrikanın süratle yola çıkması için 
organize sanayinin sağında solun-
da, hazine arazilerini birleştirerek o 
yatırımcılarımıza yer hazırlamam, 
tapu devrinin tahsisini yapmam la-
zım. Akabinde de tesisleri dizmemiz 
lazım. Biz 3’le başladık ama iddialı 
laf edeceğim. Şu an 7 kişi gelmek 
istiyor. Biz bu 7 yatırımcıya bu sa-
haları açmalıyız. Bu, şununla olur; 
ne dağdaki maden yuvarlanır aya-
ğımıza gelir, ne Adana’daki pamuk 
yuvarlanır bizim ayağımıza gelir, ne 
de alüminyum dağdaki kıpkırmızı 
toprağın içinden çıkıp gelmez. Üreti-
lir, eritilir ortaya çıkartılır. Şehrimiz-
de bu istihdamı yaratabilmek için 
biz ayağına gideceğiz. İstanbul’daki 
tekstilcimin, Avrupa’daki iş adamı-
mın, İzmir’deki hemşerimin ayağına 
gideceğiz. Onları ne kadar çok geti-
rebilirsek; ‘7’ dedik, 17 olsun, niye 
olmasın. Sunu söylemeye çalışıyo-
rum; bölgemin ekonomisinin can-
lanması bizim burada 8-10 bin işçi 
seviyesine gelmemiz ile olur. Yani 
Akkanat’taki bin kişi, 7 de arkasına 
eklersek, mermeri de 2 bin eklersek, 
9 – 10 bin kişi Beyşehir ekonomisine 
girdi yapması halinde ilçemizde 25-
30 milyonluk bir

paradan bahsediyorum. Bunun 
şehrin insanına yansıdığını dolaylı, 
bir şekilde şoföre yansıdığını, kam-
yona yansıdığını, nakliyeye yansı-

dığını her şeyi düşünün ortalama 
bu 50-60 bin kişi eder. Beyşehir 
insanının huzurudur refahıdır bu, 
ben bunun bekçisi olacağım. Bunun 
mücadelesini yapacağım. Yani bu 
bir inançtır, inananların aldığı bir so-
nuçtur. Beyşehir tarihine de bu şöy-
le geçmelidir; bir örnek kondu. Bu 
örnekten gençler ansiklopedi olarak 
faydalansın, bir Adil Bayındır vardı 
bir zamanlar şimdi gitti. Bu ne yaptı 
da halkla bu kadar bütünleşebildi, iyi 
incelesinler. Bütün partilere de söy-
lüyorum bu lafı. Particilik seçimden 
seçime olmaz, kongreden kongreye 
olmaz. Particilik yedi ile yedi, yet-
miş ile yetmiş olmayla olur, gece 
gündüz bir arada olmayla olur. Sa-
hip çıkmayla olur, çıkanlara sözüm 
yok. Bunu şunun için söylüyorum. 
Bu şehir insanlarının bir birine sa-
hip çıkanlara ihtiyacı var. Anlatmak 
istediğim şu; biz bir yol açtık bu yolu 
beş sene devam ettireceğiz. Beş 
sene sonra vaatlerimiz değil, söz-
lerimiz… Ben vaat vermem, umut 
vermem, ben söz veririm. Sözümü 
yerine getirmek için kendimi parça-
larım. Bunun böyle bilinmesini isti-
yorum. Hiç kimseyle bir dargınlığım 
yok, kırgınlığım yok.”

Bayındır, Beyşehir’de “Bağım-
sız kazandı, ne yapacak?” sorusunu 
yöneltenlere de şu sözlerle cevap 
verdi: “Bağımsız kazandı ne yapa-
cak? En çok konuşulan bu, ‘bele-
diye meclisi başka, nasıl yapacak?’ 
Ben belediye meclisi dahil herkesle 
çalışırım. Benim gibi düşündüğüne 
eminim herkesin, samimi olduğuna 
inanıyorum. Biz el birliği olduğumuz 
sürece aşamayacağımız proje yok. 
Yapamayacağımız hiçbir hizmet 

yok. Öyleyse ‘efendim size yarım 
pay gelmezmiş’ diyenler… Benim 
devletimin bir sistemi var, İller Ban-
kası ile gelen paralar var. Devleti 
yönetenler ile benim kavgam olmaz.

‘SEÇİM SÜRECİNDE NE 
SÖYLENMİŞSE, BÖLGENİN TÜM 

PROJELERİNİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM’
Sayın cumhurbaşkanımızdan 

ve bakanlardan seçim arefesinde 
ne söylenmişse Gembos yolu, tüne-
li ve tünel çıkışı da dahil bölgemin 
bütün projelerinin takipçisi olaca-
ğım. Beyşehir Gölü’ne 200 milyon-
luk bir yatırımla temizlik mi yapıla-
cak, onu yaptıracağım. Şu günden 
ilan ediyorum; sayın bakanı sö-
zünde durmaya davet edeceğim. 
Gideceğim görüşeceğim. İki proje 
söylediler; biri millet bahçesi, biri 
de göl temizliği, ambulanslar, sağ-
lık yatırımlarını saymıyorum onları 
zaten takip edeceğiz. Ben devleti-
min kurumları ile şehrimin halkının 
temsili bakımından kaynaşmasını 
sağlarım. Ben devleti yöneten birim 
amirleriyle nasıl birlikte çalışılaca-
ğını iyi bilirim. Onlardan ince hesap 
yapan olursa kendi bilir, benim ince 
hesaplarım olmaz. Bürokratlarla 
uğraşma gibi bir niyetim olmaz. 
Halk böyle istedi buna saygı duyul-
malı kaybetseydim ben duyardım, 
tebrik ederdim. İnşallah bir hafta-
lık bir intikaya uğradık. Maç yarım 
kalmadı, son uzatmalar sekiz dokuz 
dakika uzadı. 90+8 oldu, nihayet 
maç bitti. Ama asıl maç bu gün, on-
lar kaybetmez, ben de kaybetmem, 
ben de kazanmam onlar da kazan-
maz. Mühim olan şehrin kazanması 
demek istediğim buydu.”
n HABER MERKEZİ

31 Mart yerel 
seçimlerinde Cum-
hur İttifakının AK 
Parti adayı olarak 
yüzde 63 oyla Boz-
kır Belediye Baş-
kanlığına seçilen 
Sadettin Saygı, tüm 
Bozkırlılara teşek-
kür etti. 31 Mart 
yerel seçimlerinde 
Cumhur İttifakının 
Ak Parti adayı ola-
rak Bozkır Belediye Başkanlığına 
seçilen Sadettin Saygı, yayımlamış 
olduğu teşekkür mesajında ka-
zananın Bozkır olduğunu belirte-
rek tüm Bozkırlılara teşekkür etti. 
Bozkır Belediye Başkanı Sadettin 
Saygı, yayımlamış olduğu teşekkür 
mesajında şu ifadelere yer verdi, 
“31 Mart yerel seçimlerinde par-
timizin ve Genel Başkanımızın te-
veccühleriyle Cumhur İttifakı Ak 
Parti Bozkır Belediye Başkan Adayı 
olarak gösterilmem ile başlayan 
süreçte 1 Nisan itibariyle Bozkır 
Belediye Başkanı olarak göreve 
başladık. Bu süreçte “gönül bele-
diyeciliği” ile birlikte gece gündüz 
demeden, sıkmadık el girmedik 
gönül bırakmadığımız, birlikte ça-
lıştığımız Milletvekillerimize, Ak 
Parti İl Teşkilatımıza, Ak Parti Boz-
kır İlçe Başkanımız Kadir Güven ve 

yönetimine, MHP 
İlçe Başkanımız Ata 
Küçükduran ve Yö-
netimine, Gençlik 
Kolları Başkanımız 
Seyit Ali Keleş ve 
yönetimine, Kadın 
Kolları Başkanımız 
Naime Özdemir ve 
yönetimine, Ülkü 
Ocakları Başkanımız 
Sadettin saygı Saygı 
ve Yönetimine, par-

timize gönül vermiş, bizlere gönül 
vermiş arkadaşlarımıza ve tüm 
Bozkırlı hemşehrilerimize gönül-
den teşekkür ediyorum. Artık Boz-
kır için hep birlikte, gönül gönüle 
çalışma vaktidir. Zamanımız az, 
heybemiz doludur. Bozkır’a Bele-
diye Başkanı olmak demek, sade-
ce 28 bin Bozkırlıya değil, 250 bin 
Bozkırlıya Belediye Başkanı olmak 
demektir. Bu bilinçle gönül beledi-
yeciliği diyerek çıktığımız bu yolda 
seçim beyannamemizde verdi-
ğimiz 33 vaadimizi ve şehrimizi 
geleceğe taşıyacak önemli proje-
lerimizi birlikte hayata geçirmek 
için bugünden itibaren bismillah 
diyerek başladık. Bizlere güvenen, 
destek veren veya vermeyen tüm 
hemşehrilerimize teşekkür ediyo-
rum” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Bozkır Belediye Başkanı
Saygı, teşekkür etti

Sadettin Saygı
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Özel öğretim kursları sorunlarını Ankara’da konuştu
Türkiye Özel Öğretim Kurs-

ları Platformunca, “özel öğretim 
kurslarının eğitim ve öğretimdeki 
yeri, önemi ve problemleri” konulu 
toplantı Ankara’da 1023 kurs sa-
hibinin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Türkiye Özel Öğretim Kursları Plat-
formu Divan Heyeti Üyesi ve Yalçın 
Eğitim kurumları Sahibi Mehmet 
Yalçın, “Özel öğretim kurslarının 
standartlarının iyileştirilmesini, her 
dersten ve her kademedeki öğren-
ciye hitap edecek hale getirilmesini 
talep ediyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafın-
dan 2019-2020 eğitim ve öğre-
tim yılından itibaren özel öğretim 
kurslarının kapatılacağının duyu-
rulduğunu hatırlatan Türkiye Özel 
Öğretim Kursları Platformu Divan 
Heyeti Üyesi ve Yalçın Eğitim ku-

rumları Sahibi Mehmet Yalçın, 
“Platform olarak bu süre zarfında 
seslerini duyurmak için çalışma-
larımızı aralıksız sürdürüyoruz. 
Kursların kapatılmaması gerekti-
ğini, kapatıldığı takdirde eğitimde 
oluşabilecek sorunları içeren rapo-
ru Bakanlık yetkililerine ve konuy-
la ilgilenen kurumlara ilettik” diye 
konuştu. 

Alınan kararın yanlış olduğunu 
ve bu karardan dönülmesi gerek-
tiğini dile getiren Yalçın, “Bakan-
lığımızın raporlarımızı inceleyerek 
mağduriyetlerin engellenmesine 
yönelik yeni bir açıklama yapma-
sı ve Özel Öğretim Kurslarının 
kapatılma sürecini gündemden 
çıkartarak, bu kararı 2023 eğitim 
vizyonuna dahil etmesi gerekir. Bu 
süreci belirleyecek temel kriterin 

okullardaki standartların iyileşti-
rilmesi, mevcut sınav sisteminin 
değiştirilmesi ve kişilerin anayasal 
hakları olan bilgi edinme ve öğ-
renme ihtiyaçlarına bağlı olduğu 
unutulmamalıdır. Bakanlığımızın 
kurslara alternatif olarak önermiş 
olduğu okul kursları, dijital ders-
hanecilik, halk eğitim merkezleri, 
efsane öğretmen gibi uygulamalar 
şu anda zaten mevcuttur ve iste-
yen öğrenciler bu uygulamalardan 
yararlanabilmektedir. Ancak veli-
lerimiz ve öğrencilerimiz kursları-
mızı tercih etmeye devam ediyor-
lar. Alınan bu kararın, sağduyulu 
ve objektif biçimde değerlendirilip 
bir an önce mağduriyetlerin engel-
lenmesini, özel öğretim kursların-
daki standartların iyileştirilmesini 
ve her dersten her kademedeki 

öğrenciye hitap edecek hale getiril-
mesini, istihdam ve devlete katma 
değer kazandıracak şekilde yeni 
düzenlemelerin yapılmasını talep 
ediyoruz. Bu bir haksızlıktır ve sü-
reç geçse de hak yerini bulacaktır. 
Devletimiz hemen olmasa da her 
türlü haksızlığı gözlemlemekte ve 
benzeri konularda sonuçlarından 
rahatsız olup gerekli tedbirleri al-
maktadır. Belki de bir sektörü or-
tadan kaldırma çabasında olan bu 
belirsiz kirli odakların esas amacı 
sayın Cumhurbaşkanımızın ve 
maliye bakanlığımızın mücadele 
ettiği ekonomik sorunların artma-
sına zemin hazırlamaktır. Daha 
mutlu daha huzurlu yarınlara hep 
beraber elele ulaşacağımızdan 
eminiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Akşehir Belediyesi tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen “3. Ulusal 
İlkokullararası Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması” Akşehir finalleri başladı

Fıkra Yarışması’nın 
elemeleri başladı

Kültürel mirası ve bu miras 
içerisinde yer alan ünlü halk bilge-
si, devrinin ilim adamı, nüktedan 
Nasreddin Hoca’yı daha geniş kit-
lelere tanıtmak amacıyla Türkiye 
genelinde Akşehir Belediyesi tara-
fından Milli Eğitim Bakanlığı işbir-
liği ile düzenlenen “3. Ulusal İlko-
kullar Arası Nasreddin Hoca Fıkra 
Canlandırma Yarışması” Akşehir 
finalleri başladı. Akşehir Kültür 
Merkezi’nde yapılan ilk günkü ele-
melerinde 9 okul yarıştı. Jüri önün-
de tiyatro kabiliyetlerini sergileyen 
öğrenciler performansları, kostüm 
ve dekorları ile oldukça beğeni top-
ladı. 

Elemeler öncesi bir konuşma 
yapan Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, ilk olarak Akşehir 
özelinde daha sonrada ulusal baz-
da başlattıkları fıkra canlandırma 
yarışmasının büyük ilgi gördü-
ğüne değinerek, “Bu yarışmanın 
ana merkezi burası. Biz burada bu 
yarışmamıza ne kadar çok sahip 
çıkarsak, Türkiyemizde diğer il-
lerde ve ilçelerde de o kadar sahip 
çıkılacaktır. Yarışmamıza her yıl ilgi 
daha da fazla oluyor. Bu proje hem 
Akşehirimizin hem de zaten tanı-
nan Nasreddin Hoca’mızın daha 

çok tanınmasına vesile olmakta-
dır. Daha da önemlisi bütün Türk 
Gençliğinin Nasreddin Hoca’mızın 
o değerler eğitimi veren fıkrala-
rıyla tanışmasında ve İstikbalimizi 
emanet edeceğimiz çocuklarımızın 
daha da donanımlı hale gelmesine 

katkı verecektir” diye konuştu. 
İlk günkü elemelerde 469 pu-

anla Kiraz Çiçekleri rumuzlu okul 
ile 446 puanla Hoca’nın Torunları 
rumuzlu okul finalde yarışma hak-
kını kazandı. 3 gün devam edecek 
elemelerde her gün ilk ikiye giren 

okullar Perşembe günü Akşehir bi-
rinciliği için yarışacak. 

Birinci olan okul Konya’da ya-
pılacak elemelerde Akşehir’i temsil 
edecek. 19 ilkokulun katıldığı yarış-
manın ödül töreni Perşembe günü 
yapılacak. n İHA

Hemşireye saldıran şahıs hakkında tutuklama kararı
Konya Numune Hastanesi acil 

servisinde görevli hemşire Tuğba 
Yılmaz’a (25) boğazını sıkıp, kafa at-
tığı gerekçesiyle gözaltına alınıp, adli 
kontrol kararıyla serbest bırakılan 
Bayram B. hakkında, Cumhuriyet 
Savcılığı’nın itirazı üzerine tutuk-
lanmasına yönelik yakalama kararı 
çıkartıldı.

 Olay, 7 Nisan Pazar günü saat 
05.30 sıralarında Konya Numune 
Hastanesi acil servisinde meydana 
geldi. Rahatsızlığı nedeniyle gözlem 
altında tutulan Ayşe B.’nin kolun-
daki serum iğnesi, tedavisinin ar-
dından çıkarıldı. Bu sırada hastanın 
kolunda kanama oluştu. Kanı gören 
Ayşe B.’nin oğlu Bayram B., hemşire 
Yılmaz’ın önce boğazını sıktı, ardın-
dan da kafa attı. Doktorlar ve özel 
güvenlik görevlilerinin müdahale 
ettiği Bayram B., polis tarafından 

gözaltına alındı. ‘Kamu görevlisine 
karşı kasten yaralama’ suçundan 
adliyeye sevk edilen Bayram B., 
nöbetçi mahkemece adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı. Tedaviye 

alınan hemşire Tuğba Yılmaz’ın ise 
kaşına dikiş atıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı, Bayram B.’nin adli kontrol ka-
rarıyla serbest bırakılmasına itiraz-

da bulundu. İtiraz üzerine Konya 
3’üncü Sulh Ceza Hakimliği tarafın-
dan Bayram B.’nin tutuklanmasına 
yönelik yakalama kararı çıkartıldı.
n DHA

Bir insanın has-
talıksız, rahat, huzur-
lu, neşeli bir hayat 
yaşamasına “sağlık” 
denir. Her şeyin başı 
sağlıktır. Sağlığı yerin 
de olmayan bir insan 
hiçbir şeyde başarı 
kazanamaz.

Zayıf ve hasta 
bir kimsenin bilgisi, 
düşüncesi de genel 
olarak zayıftır. Doğru ve sağlıklı dü-
şünebilmek, çok şey öğrenerek ba-
şarılı olabilmek vücut ve ruh sağlığı-
nın yerinde olması ile mümkündür. 
Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak, 
bir insanın hem hakkı hem de en 
önemli görevlerinden biridir.

Sağlıklı olmak için, sağlık bilgi-
lerini öğrenerek uygulamak, spor 
yapmak, sağlığa uygun beslenmek, 
temizliğe dikkat etmek hastalık-
lardan korunmak, mevsime göre 
giyinmek ve hastalanınca tedavi 
olmak başta gelir.

Sağlık konusu, yalnız kişiyi de-
ğil, milleti hatta tüm insanlığı ilgilen-
diren bir konudur. Sağlığı yerinde 
olan insanlar mutludur. Ülkenin 
ekonomisine katkıları vardır. Rahat-
ça çalışıp bol kazanç elde ederler. 
Sağlıklı ve mutlu insanlardan da 
sağlıklı ve varlıklı bir millet meydana 
gelir. O halde sağlığımızı korumakla 
bir vatandaşlık görevimizi de yerine 
getirmiş oluruz.

Sağlığına özen vermeyen in-
sanlardan meydana gelen milletler, 
güçsüz, bilgisiz, fakir ve geri kalmış 
milletlerdir. Bu milletlere gıda yar-
dımı yapmak salgın hastalıklarında 
ilâç ve sağlık elemanı göndermek 
ve onları eğitmek bir insanlık göre-
vidir.

Türkler, yüzyıllardan beri sağlı-

ğa çok önem veren bir 
millettir. Bir çok cami-
nin yanında daruşşi-
fa, hastane, hamam 
çeşme… vs. yaparak 
insan sağlığına gere-
ken önemli verdiler. 
Lokman hekim, İbni Si-
na,Mazhar Osman gibi 
dünya çapında büyük 
hekimler yetiştirdiler. 
Cumhuriyet dönemin-

de de sağlık alanında büyük adımlar 
atıldı.

Birçok hastane, sanatoryum, 
prevantoryum, sağlık evi, dispan-
ser, doğum evi açılmış, sıtma sa-
vaşında, özellikle veremle savaşta 
büyük başarılar sağlandı.

Dünya milletleri sağlık işlerinde 
birbirlerine yardımcı olmak için, Bir-
leşmiş Milletler Örgütüne bağlı ola-
rak 7 Nisan 1947’de Dünya Sağlık 
Teşkilâtı kuruldu. Bu nedenle her yıl 
Nisan ayının yedinci günü “Dünya 
Sağlık Günü” olarak kutlanır.

Dünya Sağlık Teşkilâtı, şimdi-
ye kadar birçok hastalık üzerinde 
araştırmalar yapmış, dünyanın geri 
kalmış bölgelerine her türlü yardımı 
etmiştir. Trahom, böcek ve barsak 
kurtları, sıtma ve şehirleşme ko-
nularıyla ilgili çalışmalar yapmıştır. 
Günümüzde “AIDS” ve “Kanser” 
gibi henüz tedavisi tam bilinmeyen 
hastalıklar üzerinde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Her sene yaptığı 
çalışmaları dergi, broşür, resim ve 
yazılarla dünyaya bildirmektedir. 
Türkiye de bu kuruluşa üyedir.

Sağlığı olanın umudu, umudu 
olanın her şeyi var demektir.Sağlı-
ğımızın kıymetini bilelim, bedenimi-
ze ve ruhumuza iyi bakalım. 7-13 
Nisan Dünya Sağlık Haftası kutlu 
olsun

SAĞLIK HAFTASI

Konya’da Türk Polis Teşkilatı-
nın 174. Kuruluş Yıldönümü kut-
lamaları çeşitli programlarla baş-
ladı. Türk Polis Teşkilatının 174. 
Kuruluş Yıldönümü kutlamaları 
ilk olarak Atatürk Anıtı’na çelenk 
sunma töreni ile başladı. Ardından 
polis teşkilatı mensupları Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ı ma-
kamında ziyaret etti. Ziyaretin ar-

dından görevi başında şehit düşen 
polis mensuplarının Konya Polis 
Şehitliğinde bulunan kabirleri ziya-
ret edildi. Konya Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman ve emniyet mensup-
larının katıldığı programda şehitler 
için dua edilerek, şehitlerin kabir-
lerine karanfil bırakıldı. Program 
Kapu Cami’nde şehit polisler adına 
okutulan mevlitle devam etti. n İHA

Polis Haftası Konya’da
etkinliklerle kutlanıyor

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA
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Kerem İşkan’a
Kanal 42’de yeni görev

Türkiye’nin Yükselen Yıldızı 
sloganı ile yayın hayatına 13 yıl-
dır ulusal platformda devam eden 
Kanal 42 Televizyonunda görev 
değişikliği gerçekleştirildi. Haber 
ve Program Daireleri Başkanlığı-
nı yürüten Kerem İşkan, Kanal 42 
Yönetim Kurulu tarafından Genel 

Yayın Yönetmeni görevine getiril-
di. Gazetecilik mesleğinde 33 önce 
başlayan ve çeşitli gazete televizyon 
dergilerde farklı kademelerde görev 
yapan İşkan aynı zamanda “Sürekli 
Basın Kartı” sahibi, evli ve 3 çocuk 
babasıdır.
n HABER MERKEZİ

HABER

KOMEK, Konya’nın kardeşliğini Balkanlara taşıdı
Konya Büyükşehir Belediye-

si, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı işbirliğiyle Make-
donya, Kosova ve Bosna Hersek’te 
5 şehirde açtığı meslek edindirme 
kurslarında kültürel bağların güç-
lenmesine katkı sağlıyor. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Balkan ülkeleriyle 
tarihten gelen bağları daha da güç-
lendirmek için diplomatik ilişkilerin 
yanında sosyal ve kültürel faaliyet-
lere de önem verdiklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbir-
liğinde Makedonya’nın Üsküp ve 
Gostivar, Kosova’nın Piriştine ve 
Prizren, Bosna Hersek’in Saraybos-
na şehirlerinde açtığı meslek edin-
dirme kursları Balkan ülkelerinde 
büyük bir heyecan ve coşkuyla 
karşılandı. Konya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
dost ve kardeş üç Balkan ülkesinde 
beş şehirde açtıkları KOMEK mer-

kezleriyle Konya’nın sıcaklığını ve 
dostluğunu bu ülkelere taşıdıkla-
rını belirterek, “Balkan ülkeleriyle 

tarihten gelen bağlarımızı daha da 
güçlendirmek için diplomatik iliş-
kilerin yanında sosyal ve kültürel 

faaliyetlere de büyük önem veriyo-
ruz. Makedonya, Kosova ve Bosna 
Hersek’te açtığımız kurslarımızda 

özellikle o bölgelerdeki kadınların 
istihdamına yönelik eğitimler veri-
yoruz. KOMEK’ten giden eğitmen-
ler Eğitmen Yetiştirme Programı 
ile yerlerine yeni eğitmenler bıra-
kacak. Kullanılacak malzemelerin 
tedarikini TİKA yapıyor. Türkiye 
Maarif Vakfı okulları, Prizren Bele-
diyesi, yerel kuruluşlar ve bölgede-
ki STK’lar da kursların yer temini 
ve tanıtım organizasyon konula-
rında destek veriyor” dedi. Giyim, 
mefruşat, el sanatları, bilişim tek-
nolojileri, ebru ve ney alanlarında 
açılan kurslara ilk aşamada 741 
kursiyerin kayıt olduğunu kayde-
den Başkan Altay, “Bu kurslarla, 
bölge halkının üretim ve istihda-
mına katkı sağlamayı; turistik böl-
gelerde turizme yönelik ürünlerin 
yapımını öğreterek ekonomik canlı-
lık kazandırmayı hedefliyoruz” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği’nden
gazetecilere destek 

Anadolu Ajansı 99.
kuruluş yılını kutluyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanlığı İl Müdürü Abdurrah-
man Fidancı ve Basın İlan Kuru-
mu Konya Şube Müdürü Özden 
Konur, Anadolu Ajansı’nın (AA) 
kuruluşunun 99. yıl dönümü do-
layısıyla Konya Bölge Müdürlü-
ğünü ziyaret etti. Fidancı, ziya-
rette yaptığı konuşmada, AA’nın 
habercilik anlamında önemli bir 
görev üstlendiğini söyledi. Ana-
dolu Ajansı’nın Türkiye’nin sesini 
dünyaya duyurmakla kalmayıp, 
son dönemlerde gerçekleştirdiği 
atılımlarla dünyanın birçok nok-
tasından yayın yaptığını anlatan 

Fidancı, AA’nın haberlerini 13 dil-
deki yayınıyla 93 ülkeye yaydığını 
ve ülke adına üstlendiği tarihi mis-
yonu başarıyla sürdürdüğünü dile 
getirdi. Basın İlan Kurumu Konya 
Şube Müdürü Özden Konur ise 6 
Nisan 1920’de kurulan AA’nın, 
TBMM’nin çıkardığı ilk yasaları 
duyurduğunu, Milli Mücadele ile 
Kurtuluş Savaşı’nın her aşamasına 
tanıklık ettiğini hatırlattı. AA Kon-
ya Bölge Müdürü Ahmet Kayır da 
ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, Anadolu Ajansı’nın 
çalışmaları hakkında bilgi verdi.
n AA

Ankara Gazeteciler Cemiyeti 
Avrupa Birliği tarafından finan-
se edilen Demokrasi için Medya 
/ Medya için Demokrasi (M4D) 
Programı kapsamında “Demok-
rasi için Medya / Medya için De-
mokrasi Programı’nın Konya aya-
ğı gerçekleştirildi. Gerçekleştiren 
Programa; , Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı İl Müdürü Abdurrahman 
Fidancı ve Basın İlan Kurumu 
Konya Şube Müdürü Özden Ko-
nur, Prof. Dr. Ruhdan Uzun, Prof. 
Dr. Korkmaz Alemdar, Program 
Direktörü Yusuf Kanlı, Program 
Direktör Yardımcısı Seva  Erten’in 
yanı sıra çok sayıda gazeteci ka-
tıldı.  Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) tarafından geçen hafta 
açıklanan 2018 işgücü istatistik-
lerine göre işsizlikte mesleklerdeki 
ikinci en yüksek oranın gazeteci-
likte olduğu bildirildi. Gazeteci iş-
sizliği bir yılda yüzde 4,7 oranında 
artarak yüzde 23,8 oldu. Bu kap-
samda Gazeteciler Cemiyeti’nin 
“Demokrasi için Medya / Medya 
için Demokrasi Programı” devreye 
girdi.  Gerçekleştiren programda 

bir sunum gerçekleştiren Prog-
ram Direktörü Yusuf Kamlı, “ AB 
finansmanı ile 1 Nisan’da başlatı-
lan üç ayaklı program kapsamında 
Türkiye’de çoğulcu medya ve öz-
gür basının güçlendirilmesi hedef-
leniyoruz. Bunun için serbest ça-
lışmak ya da kendi internet sitesini 
kurmak isteyen gazetecilere bazı 
imkânlar sunuyoruz. “Demokrasi 
için Medya/Medya için Demokra-
si” Programı ile gazeteciler yılda 
en fazla 5 olmak üzere Gazeteci-
ler Cemiyet’inin yayın organı 24 
Saat’te yayımlanmak üzere haber 
yapabilecek ya da kurmak iste-
dikleri internet sitesi için teknik 
ve maddi destek sağlayabilecek. 
Bunun yanı sıra serbest gazeteci, 
foto muhabiri ve kameramanların 
birlikte çalışabilmeleri için Anka-
ra Gazeteciler Cemiyet binasında 
teknik açıdan donanımlı bir basın 
evi oluşturuldu. 17 Nisan’da açı-
lacak olan basın evi gazetecilerin 
bir araya gelerek sosyalleşebile-
ceği, stüdyo ve toplantı salonu ile 
bilgisayarlardan, yazılımdan ve 
uzmanlık desteğinden faydalana-
bileceği ortak çalışma alanı ola-
cak”dedi.  n MEVLÜT EGİN 

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitimevi Organizasyon tarafından yapılan protokol gereğince Konya’da bulunan 
okullara koridor kitaplığı oluşturuyor. Çalışmanın hedefinde Konya’da 1 milyar sayfa kitap okutmak var 

Konya 1 milyar 
sayfa kitap okuyacak

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Eğitimevi Organizasyon tarafın-
dan yapılan protokol gereğince Kon-
ya’da bulunan okullara koridor ki-
taplığı oluşturuyor. Eğitimde Kaliteyi 
İyileştirme Projesi (EKİP42) kapsa-
mında eğitimin her kademesindeki 
bireylerin okuma kültürünü artırmak 
hedefleniyor. “ Nesiller Sizi Okuyor” 
temalı “Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. 
Yılına Armağan Koridor Kitaplığı 
Projesi” ile bu oranının daha yukarı 
seviyelere çıkmasına katkı sağlaması 
açıklanıyor.  Proje hakkında bilgi ve-
ren Eğitimevi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ahmet Ali Ortadeveci, “Milli ve 
Manevi değerlerimize bağlı nesiller 
yetiştirmek; kitap okuma oranını öğ-
rencilerde ve toplumda yükseltmek 
amacıyla kitap aşkı ile dolu ekibimiz-
le,’’ Adam olmuş çocuklar, Adam 
olacak çocuklar’’ derken Nesiller Sizi 
Okuyor Projesini ülkemize kazandır-
dık. Amacımız; tarihe iz bırakmış ve 
yaşam tarzıyla toplumda öne çıkan 
iş, sanat edebiyat, spor, eğitim ve 
sağlık alanlarında ülkemize katkılar 
sunmuş başarılı kişilerin sponsorlu-
ğunda her biri adına bir okulda ko-
ridor kitaplığı oluşturarak, gelecek 
nesillerimize umut ışığı olma yolun-
da, Adam olmuş çocuklar ile adam 
olacak nesillerimizi buluşturmaktır. 
“Nesiller Sizi Okuyor Projesi”  Cum-
huriyetimizin 95. Yılına özel 95 ko-
ridor kitaplık kazandırmaya yönelik 
çalışmalarımıza ilk olarak; Meram 
Niyaz Usta ilkokulu, ikinci olarak Ak-

şehir Tarık Buğra ilkokulu, üçüncü 
olarak da Çeltik 100.yıl ilkokuluna 
koridor kitaplığı kazandırarak başla-
dık” dedi.

HEDEF 1 MİLYAR 
SAYFA KİTAP OKUTMAK 

Koridor Kitaplıklarında 52 çe-
şitten oluşan ve 52 değeri anlatan 
“adam olmuş çocuklar” kitapları yer 
aldığına dikkat çeken Ortadeveci, 
“Koridor Kitaplıklarımızda 52 çe-
şitten oluşan ve 52 değeri anlatan 
“adam olmuş çocuklar” kitapları yer 
almaktadır. Projemize sponsorluk 
sağlayan hayırseverimizin hayatı; 
hikâyeleştirilerek Türkçe- İngiliz-

ce olarak öğrencilere hediye edil-
mektedir. Çocuklarımız hem adam 
olmuş bir bireyi örnek alacak hem 
de Türkçe-İngilizce kitap okuya-
rak İngilizce kitap okuma beceri-
lerini ilkokulda geliştireceklerdir. 
Projemizin hedefinde 490 koridor 
kitaplığı kurarak; 5 yıl boyunca her 
yıl kitaplığın içinde yer alan kitap-
lar yeni 52 değerle değiştirilecek. 
Konya genelinde tüm okullardaki 
öğrencilerimize 1 milyar sayfa kitap 
okutulacaktır. Ayrıca sponsorlarımı-
zın hayatını kitaplaştırdığımız özel 
basım kitaplarımızın önsözünü Vali 
Cüneyit Orhan Toprak son sözlerini 

İl- ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İlçe 
kaymakamlıkları, ticaret odası yetki-
lileri ve sponsorlarımız yazacaktır. 
Türkiye genelinde gerçekleştirmek 
istediğimiz projemize ilk olarak Kon-
ya’da başlıyor ve ‘Konya’da kitaplık-
sız okul kalmasın’ diyerek sponsor 
arayışlarımızı sürdürüyoruz. 2023 
eğitim vizyonumuza destek olacak 
bir eğitim ve kültür projesini Kon-
ya’mıza kazandırmış olmaktan çok 
mutluyuz. Bize katkılarını sunmuş 
ve sunacak sponsor paydaşlarımıza 
şimdiden teşekkür ediyoruz” ifade-
lerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Ortadeveci
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Hasan Kartal: Bu 
skor olmamalıydı

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, 7-2’lik 
Beşiktaş mağlubiyeti sonrası, “Şanssızlıklar bizden yanay-
dı” dedi. Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Ri-
zespor evinde Beşiktaş’a 7-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın 
ardından açıklamalarda bulunan, Çaykur Rizespor Kulüp 
Başkanı Hasan Kartal, “Şanssızlıklar bizden yanaydı. Bu 
futbolun bir şanssızlığıdır. Bu skor olmamalıydı. Neticede 
bir oyundur, nasip böyleymiş. Beşiktaş kazandı, yapacak 
bir şey yok. Biz önümüze bakacağız. İnşallah önümüzdeki 
maçlarda bir problem yaşamayız bıraktığımız yerden de-
vam edeceğiz” ifadelerini kullandı. n İHA

Galatasaray, 19 
yıldır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında 14 Nisan Pazar 
günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Galatasaray, rakibine 
karşı deplasmanda galibiyete hasret. Fenerbahçe deplas-
manında son galibiyetini 22 Aralık 1999’da 2-1’lik sonuçla 
alan sarı-kırmızılı takım, aradan geçen 19 yılı aşkın sürede 
rakibini deplasmanda yenmeyi başaramadı. Galatasaray, 
1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadı-
köy’de 22 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, 3’ü Türkiye 
Kupası, 19’u da lig olmak üzere Kadıköy’de çıktığı 22 res-
mi müsabakada 15 kez yenildi, 7 kez de berabere kaldı. 
Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son 22 
müsabakada gol yollarında da büyük sıkıntı yaşadı. Sa-
rı-lacivertli ekip karşısında bu müsabakalarda 14 gol atan 
sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 43 gole engel olamadı. 
Galatasaray, Kadıköy’de çıktığı 22 maçın 12’sinde skor 
üretemezken, 3 müsabakada ise 2 takım da gol atamadı. 
n AA

Beşiktaş’ta seçim 
tarihi belli oldu

Beşiktaş’ın mayıs ayında yapılması planlanan olağan 
seçimli genel kurul tarihi belli oldu. 5 Mayıs’ta yapılacak 
olan seçim, çoğunluk sağlanamazsa 12 Mayıs’ta gerçek-
leşecek. Beşiktaş Kulübü, mayıs ayında yapılacak olan 
olağan seçimli genel kurulun tarihini belirledi. Siyah-be-
yazlılar, kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada top-
lantının 5 Mayıs’ta gerçekleşeceğini, çoğunluğun sağlan-
maması durumunda 12 Mayıs’ta çoğunluğa bakılmaksızın 
seçim yapılacağını açıkladı. Olağan seçimli genel kurul, 
BJK Akatlar Spor Salonu’nda yapılacak. Siyah-beyazlı-
larda Başkan Fikret Orman’ın yanı sıra bir diğer başkan 
adayı Hürser Tekinoktay oldu. Ayrıca Aydoğan Cevahir’in 
de gerekli imzaları toplaması halinde başkan adayı olması 
bekleniyor.  n İHA

Karaman: İlk hedef alt sıralardan kopmak
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper 

Lig’in 28. haftasında oynayacakları An-
karagücü maçı hazırlıklarına başlarken 
Teknik Direktör Hikmet Karaman açıkla-
malarda bulundu. Alt sıralardan ilişkiyi 
tamamen kesmek istediklerini söyleyen 
Karaman, “Ligin son 4 haftasına böyle 
girmek istiyoruz. Hafta sonu burada çok 
güzel bir maç olacak” diye konuştu. 

Demir Grup Sivasspor deplasma-
nından 3 puanla dönen İstikbal Mobilya 
Kayserispor’da, ligin 28. haftasında oy-
nanacak olan Ankaragücü maçı hazırlık-
ları başladı. Kulüp tesislerinde Teknik 
Direktör Hikmet Karaman yönetiminde 
toplanan sarı-kırmızılı futbolcular, ısınma 
hareketlerinin ardından düz koşu ve kon-
disyon çalışması yaparak antrenmanı sür-
dürdü. Çalışma sırasında Teknik Direktör 
Hikmet Karaman, basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunarak hafta sonunda 

oynanacak olan Ankaragücü maçını da 
değerlendirdi. 

KARAMAN: İLK HEDEFİMİZ 
ALT SIRALARDAN  İLİŞKİMİZİ 

TAMAMEN KESMEK
Sezonun kalan haftalarında alınabile-

cek bütün puanlara talip olduklarını söyle-
yerek sözlerine başlayan Teknik Direktör 
Hikmet Karaman, “Deplasmanda alınan 

3 puan her zaman çok önemli. Sivas iyi bir 
takım. İki takım açısından da kazananın 
yukarıları zorlayacağı, kaybedenin de alt 
sıralarla ilişkisi olacağını düşündüğümüz 
bir maçtı. Fakat diğer maçların skorlarına 
bakıldığında durum aynen devam ediyor. 
Onun için biz dikkatli bir şekilde yolumuza 
devam etmek istiyoruz. Birinci hedefimiz 
alttan tamamen ilişkiyi kesmek, sondan 

üçüncü takıma 12 puanlık bir fark atmak. 
Ligin son 4 haftasına böyle girmek isti-
yoruz. Dolayısıyla ne kadar puan varsa 
hepsine talibiz ve almak için de mücadele 
edeceğiz. Sivasspor maçının ilk 5 daki-
kalık kesiminde bize 2 tane gol atabilir-
lerdi. Sonraki bölümlerde de rakibimizin 
pozisyonları var, kaçırdığı penaltı var. 
Onlar gol olabilirdi. Ama nihayetinde 15 
dakikada 3-0 yaptık. Böyle de bir skor var. 
İkinci yarıda daha kontrollü ama çok daha 
iyi olabilirdik. En azından gol yemeden 
üzerine devam edebilirdik. Maç bitti artık 
geride kaldı, önümüze bakacağız. Güzel 
goller, asistler vardı. Deniz’in, Atilla’nın 
asistleriyle birlikte Chery ve Hasan’ın attı-
ğı goller güzel. Takımın hepsini alkışlıyo-
ruz teknik heyet olarak. En büyük alkışı da 
taraftara yapıyoruz, deplasman olmasına 
rağmen çok iyi bir taraftar topluluğu maç-
taydı” diye konuştu.  n İHA

Şenol Güneş, gollü 
galibiyetleri seviyor
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Çaykur Rizespor’u 7-2 yenen Beşiktaş, teknik 

direktör Şenol Güneş yönetiminde gollü galibiyetlere imza attı. Siyah-beyazlı 
takım, görevinde 4. yılını geçiren Güneş yönetiminde gollü ve keyifli maçlar oynadı

Beşiktaş, 2015-2016 sezonundan 
beri takımın başında bulunan Güneş ile 
53 resmi karşılaşmayı 3 veya üzerinde 
gol atarak kazanmayı başardı. Süper 
Lig’deki 40 karşılaşmayı 3 ve üzeri gol 
kaydederek kazanan siyah-beyazlılar, 
Avrupa kupalarındaki 8 mücadeleyi bu 
şekilde sonuçlandırdı. Beşiktaş, Türkiye 
Kupası’nda ise 5 maçta taraftarlarına 
gollü galibiyetler tattırdı. 

BU SEZON 11 MAÇ 
Siyah-beyazlı ekip, Güneş yöneti-

minde bu sezon 11 karşılaşmayı 3 ve 
üzeri golle kazandı. Çaykur Rizespor’u 
7-2 yenen Beşiktaş, ligdeki Antalyaspor 
maçını da 6-2’lik galibiyetle tamamla-
dı. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Li-
gi’nde B36 Torshavn’ı da 6-0 yendi. Bu 
sezon kazandığı 2 lig karşılaşmasında 4 

gol kaydeden Beşiktaş, 6 maçı ise 3 gol-
lü galibiyetle geçti.

GEÇEN SEZON 14 MAÇ
Beşiktaş, geçen sezon taraftarlarına 

14 maçı gollü galibiyetle hediye etti. 
Türkiye Kupası’nda Manisaspor’u 9-0 
mağlup ederek tarihi bir sonuca imza 
atan siyah-beyazlı ekip, 4 karşılaşmayı 
5, bir mücadeleyi 4 gol atarak kazandı. 
Beşiktaş, 8 maçta ise rakiplerine 3 gol 
atarak üstünlük sağladı. Beşiktaş, en çok 
gollü galibiyetlere 2016-2017 sezonunda 
imza attı. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 
sezonda 16 maçı 3 veya üzerinde gol ata-
rak kazandı. Beşiktaş, Güneş’in göreve 
başladığı 2015-2016’da ise 12 maçı bu 
şekilde tamamladı. Vodafone Park’ın ya-
pımı nedeniyle sezonun büyük bölümü-
nü farklı statlarda oynayan siyah-beyazlı 

ekip, 6 karşılaşmayı 3 golle kazandı. 4 
mücadeleyi 4 gollü galibiyetle tamamla-
yan Beşiktaş, 2 karşılaşmada ise rakip-
lerine 5 gol atarak üstünlük sağladı.

3 DERBİ MAÇINI GOLLÜ ALDI
Siyah-beyazlılar, Güneş’in teknik 

direktörlüğünde 3 derbi maçında gollü 
galibiyetlere ulaştı. 2015-2016’da Fe-
nerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Beşiktaş, 
geçen sezonki derbi maçlarında ise Ga-
latasaray’a 3-0 ve Fenerbahçe’ye 3-1 
üstünlük sağladı. Siyah-beyazlı ekip, ay-
rıca 2016-2017’de Trabzonsporu’u dep-
lasmanda 4-3 mağlup etmeyi başardı.

LİGİN EN GOLCÜ TAKIMLARINDAN
Taraftarlarını gollü galibiyetlerle 

sevindiren Beşiktaş, Süper Lig’de bu 
sezonun 27. haftasında ikinci sıradaki 
Galatasaray ile en golcü takım durumun-

da bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Ga-
latasaray gibi ligde rakip fileleri 58 kez 
havalandırdı. Beşiktaş, Güneş yöneti-
minde Süper Lig’de şampiyon olduğu ilk 
2 sezonda ise en golcü takım unvanını da 
elde etmişti. Güneş’in teknik direktörlü-
ğünde 2015-2016 sezonundaki 34 maçı 
75 golle tamamlayan siyah-beyazlılar, 
2016-2017’de ise 73 gol kaydetti. Be-
şiktaş, Şenol Güneş’in görev yaptığı ilk 
sezondan itibaren her kulvarda gollü ga-
libiyetlerle dikkati çekerken, hücum yol-
larındaki rekorlarıyla da gündeme gel-
mişti. Güneş ile 2017-2018 sezonunda 
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türk futbol 
tarihinin en başarılı dönemine imza atan 
Beşiktaş, grup aşamalarında 6 maçta 11 
gol atarak en çok gol atan Türk takımı un-
vanını eline geçirmişti.  n AA

Haluk Şahin: Aslan payı Ünal Karaman’ın
Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu 

Haluk Şahin, takımdaki mevcut iyi durumda aslan 
payının teknik direktör Ünal Karaman’a ait olduğunu 
söyledi. Şahin, yaptığı açıklamada, Antalyaspor kar-
şısında iyi futbol ortaya koyarak 4-1’lik sonuçla hak 
ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Daha önce de söyledikleri gibi “zorluk yılı” ola-
rak görülen bu sezonda oyuncuların büyük bir özveri 
örneği ortaya koyduğunu ifade eden Şahin, 46 pu-
anla 4. sırada yer alarak Avrupa kupalarına katılma 
yolunda da önemli bir adım attıklarını anlattı.

Trabzonspor’un yaşadığı ekonomik sıkıntılara 
karşın kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Meh-
met Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan’ın 
çok büyük gayretle bu sorunların üstesinden gelmeye 
çalıştığını kaydeden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Takımda huzur ve güven varsa, başarı da gelir. 
Oyunculara karşı yükümlülüklerimizi yerine getiriyor, 
getirmeye de devam etmek için gayret gösteriyoruz. 

Şu anda bulunduğumuz yeri de yaşadığımız birçok 
sıkıntıyı dikkate aldığımızda başarı olarak görüyoruz. 
Bizim 12. gücümüz taraftarımız, 13. gücümüz hırs, 
14. gücümüz mücadele ve arkadaşlık. Mutlu bir takı-
mımız, aile ortamımız, arkadaşlığımız var. Bunda da 
aslan payı Ünal hocanındır.”

Şahin, teknik direktör Ünal Karaman’ın bor-
do-mavili takımın yakaladığı başarıda önemli etkisi 
olduğuna dikkati çekerek, “Ünal hoca takımda fut-
bolculara aynı zamanda bir ağabey gibi yaklaşıyor. 
Trabzonspor’un evladı olan, yıllarca bu kulüpte görev 
yapmış bir isim olarak camianın isteklerini, kulübün 
yapısını iyi biliyor. Ünal hocayla geleceğe yönelik 
çalışmalarımızı şimdiden yapıyoruz.” ifadelerini kul-
landı.

“EN İYİSİNİ KOVALAYACAĞIZ”
Ligi en iyi yerde bitirmenin gayreti içinde olduk-

larını belirten Şahin, “Antalyaspor galibiyetiyle Av-
rupa kupalarına katılma yolunda önemli bir 3 puan 

aldık. Şu anda bulunduğumuz dördüncülük başarı 
gibi gözükse de daha üst sıralar neden olmasın? 
Sezon sonunda kendimizi bitirebileceğimiz en üst 
basamakta görmek istiyoruz. Daha iyi bir yerde ligi 
bitirebileceğimize inanıyoruz. Takımımız bu güce 
sahip. Sonuna kadar en iyisini yapmayı kovalayaca-
ğız.” diye konuştu.

Şahin, altyapı oyuncularının takıma katkısına 
ilişkin, şunları söyledi: “Biz onlara güveniyoruz, on-
lar da bizi mahcup etmiyorlar. Yerlisi ve yabancısıyla 
tüm oyuncular aynı ailenin bireyleri. Hiçbirini farklı 
görmüyoruz. Hep birlikte takım bugün bu noktada. 
Nasıl altyapıdaki oyuncularımız kolbastı oynayarak 
coşuyorsa, yabancı oyuncularımız da aynı şekilde 
sevinç yaşıyorlar. Bu birlikteliğin en güzel örneği. 
Ayrım yapmadan, bir ekip olarak yolumuza devam 
ediyoruz. Bunu yaparken de kendi kaynaklarımızdan, 
değerlerimizden faydalanmaya devam edeceğiz.”
n AA



Selçuklu Belediyespor’dan 
güreşte iki madalya 

Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş Takımı, Sakar-
ya’da düzenlenen Türkiye Şampiyonasından iki madalya 
ile döndü. Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programın-
da  yer alan Genç Erkekler Grecoromen Güreş Türkiye Şam-
piyonası 500 sporcunun katılımıyla Sakarya’da gerçekleşti. 
Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda ülkemizi temsil ede-
cek olan sporcuların belirlenmesi açısından büyük önem 
taşıyan Şampiyonada, Selçuklu Belediyespor Kulübü Gü-
reş Takımı Sporcuları Ramazan Cinar ve Ahmet Şen ma-
dalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 130 kg da 
mücadele eden Ramazan Cinar karşılaştığı dört rakibini 
de mağlup ederek finale yükseldi. Finalde güçlü rakibine 
mağlup olan Cinar, şampiyonayı ikinci olarak gümüş ma-
dalya ile tamamladı. 82 kg da mücadele eden Ahmet Şen 
finale yükselme maçında rakibine mağlup olarak final oy-
nama şansını kaçırdı. Üçüncülük maçında rakibini mağlup 
etmeyi başaran Ahmet Şen, Şampiyonadan bronz madalya 
ile döndü. Selçuklu Belediyespor Kulübü toplamda iki ma-
dalya ile döndüğü şampiyonada önemli bir başarı elde etti. 
Madalya kazanan sporcular Ramazan Cinar ve Ahmet Şen, 
Bursa’da yapılacak olan Milli Takım kampına gitmeye hak 
kazandı. Sporcularımız 20 Nisan’da ‘Şampiyonlar Turnuva-
sı’nda mücadele edecek.  n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu Emine Seçkin 
Dubai’de kürsüye çıktı 

1-8 Nisan tarihleri arasında Dubai’de yapılan ve olim-
piyatlara katılabilme adına ciddi puan veren Uluslararası 
Parabadminton turnuvasına, Konyaspor’dan antrenör Ah-
met Bozdam nezaretinde sporcular Emine Seçkin ve Zehra 
Bağlar katıldı. Olimpiyatlara katılabilecek tüm sporcuların 
mücadele ettiği turnuvada, Emine Seçkin çift bayanlarda 
Belçikalı partneri ile ve karışık çiftlerde (mix) 3’üncü ola-
rak bronz madalya kazandı. Emine Seçkin tek bayanlarda 
çeyrek finalde elenirken, Zehra Bağlar 3’üncü Tur’da tur-
nuvaya veda etti. Konyasporlu sporcular 21-28 Nisan’da 
Uganda’daki turnuvaya katılacak.  n SPOR SERVİSİ

Kara Kartallar Konya’yı Eskişehir’de temsil edecek
U15 Türkiye şampiyonası maçları 11-

14 Nisan tarihleri arasında oynanacak. 1. 
Kademe müsabakalarında Konya’yı temsil 
edecek Meram Kara Kartallar, 1. Kademe 
maçlarına Eskişehir’de çıkacak. 

22 GRUPTA 131 TAKIM KATILACAK
2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şam-

piyonası 1.Kademe müsabakaları 6’şar 
takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11- 
14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17- 20 Nisan 
2019 tarihlerinde oynanacak. 1.Kademe 
müsabakaları 22 grup merkezinde 131 
takımın katılımıyla oynanacak. İkinci kade-
me müsabakaları, birinci kademede grup 
birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı 
grup merkezinde final müsabakaları ise 
ikinci kademede grup birincisi olan 4 takı-
mın katılımıyla oynanacak.

İLK HEDEF 2. KADEME
Birinci grup müsabakalarında Kon-

ya’yı temsil edecek iki takımdan biri 
olan Meram Kara Kartallar rakipleriyle 

Eskişehir’de karşı karşıya gelecek. Si-
yah-beyazlılar Eskişehir’de Kavaklıdere, 

Bakspor, Kütahyaspor, Aladağspor ve 
Bandırma 17 Eylül takımlarıyla karşıla-
şacak. Meram Kara Kartallar’da tek he-
def 1. Kademe müsabakalarını geçerek 
2. Kademe müsabakalarına katılmaya 
hak kazanmak.

UMUT: YAPACAK GÜCÜMÜZ VAR
Meram Kara Kartallar U15 antrenörü 

Mücahit Umut, 1. Kademe müsabakala-
rını kayıpsız geçmek istediklerini belir-
terek, “Biz Meram Kara Kartallar ismini 
ön plana çıkarmak ve Türkiye’de marka 
olmuş bu ismi daha yukarılara taşımak 
istiyoruz. Evet bugün 1. Kademe müsa-
bakalarına katılıyoruz ancak hedefimiz 
Türkiye finallerinde şampiyon olmak. 
Bunu daha önce kulüp olarak yaptık ve 
şu anda yapacak gücümüz olduğuna ina-
nıyorum.” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ 

Renklibay: Gece 
gündüz çalışacağız
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, son olarak evinde Tarsus İdman Yurdu’nu 
yenerek kalan 4 hafta öncesi ligde kalma umutlarını sürdürdü. Açıklamalarda bulunan Kulüp 

Başkanı Zahir Renklibay, ligde kalmak için gece gündüz çalışacaklarını ifade etti

Yavru Kartal Konya Anadolu Selçuks-
por, ligin 30.hafta maçında Tarsus İdman 
Yurdu’nu kendi evinde 3-0 mağlup etti. 
Düşme hattında bulunan yeşil beyazlı 
takım, bu hafta sonunda Fatih Karagüm-
rük’e konuk olacak. Zorlu maç öncesi de-
ğerlendirmelerde bulunan Konya Anadolu 
Selçukspor Başkanı Zahir Renklibay, Tar-
sus maçını hak ederek kazandıklarını ve 
diğer haftalarda da en iyi sonuçları alarak 
ligde kalacaklarını belirtti. 

HAKKIMIZ OLAN 3 PUANI ALDIK
Konya Anadolu Selçukspor’un 3-0 

galibiyeti ile tamamlanan Tarsus İdman 
Yurdu karşılaşmasını değerlendiren Ku-
lüp Başkanı Zahir Renklibay, “Tarsus İd-
man Yurdu karşısına mutlak üç puan için 
çıkmıştık. Bizim için çok hayati önem ta-
şıyan bir maçtı. Oyuncularımızda üzerle-
rine düşen vazifeyi yaptılar. Bu maçın ne 

kadar önemli olduğunun bilinci içerisinde 
oynadılar. Hakkımız olan üç puanı üç gol-
le aldık. Bu üç puanı ben yine taraftarla-
rımıza armağan etmek istiyorum. İçerde 
maç kazanamama fobimizi de bu şekilde 
atlatmış olduk” dedi.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ
Pazar günü deplasmanda oynanacak 

olan Fatih Karagümrük maçına ve ligde 
kalan haftalara değinen Zahir Renklibay, 
deplasmandan puanla döneceklerine 
inandığını dile getirerek, “Ligin boyu git-
tikçe artık kısalıyor. Biz bu takımı ligde 
tutabilmek için gece gündüz çalışmaya 
devam edeceğiz. İnşallah bu takımı ligde 
bırakacağız. Bize yakışan da budur. Kon-
ya’mıza yakışan da budur. Biz her zaman 
taraftarlarımızı arkamızda görmek istiyo-
ruz. Artık önümüzde bir Karagümrük maçı 
var, o maça da yine puan veya puanlar 

için çıkacağız. Zorlu deplasmandan en az 
bir puanla döneriz diye ümit ediyorum. Bu 
puan da bizi ligde bırakacaktır. İç sahada 
alacağımız galibiyetler ve iki deplasman-
dan alacağımız birer puanların matema-
tiksel olarak bizi ligde bırakacağına inanı-
yoruz” ifadelerini kullandı.
KARAGÜMRÜK PLAY – OFF POTASINDA

Konya Anadolu Selçukspor’un Pazar 
günü konuk olacağı İstanbul ekibi Fatih 
Karagümrük, ligde aldığı sonuçların ar-
dından 56 puan ile 3.sırada yer alıyor. 
Kalan haftalar öncesi liderlik şansı da bu-
lunan kırmızı siyahlı ekip, lider Menemen 
ile arasındaki 5 puanlık farkı kapatmak 
istiyor. Fatih Karagümrük ile Konya Ana-
dolu Selçukspor arasında oynanacak olan 
mücadele Pazar günü Atatürk Olimpiyat 
Stadyumu’nda saat 15.00’te başlayacak. 
n SPOR SERVİSİ

Okullar Tekvando Türkiye Şampiyonası Konya’da yapıldı
2018-2019 öğretim yılı Okullararası Yıldızlar Tür-

kiye Şampiyonası 05-07 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Konya’da yapıldı. Karatay Spor ve Kongre Merkezi’n-
de yapılan Okullararası Yıldızlar Türkiye Şampiyona-
sında 55 ilden 320 sporcu etti.

KIZLARDA DERECE ALANLAR BELLİ OLDU
Şampiyona sonucunda Kızlarda; 29 kilo 1.Hay-

runisa Gürbüz (İstanbul), 2.Zeynep Arzuman (İzmir), 
3.Hatice Berra Yaman (Antalya), 3.Sueda Yıldız 
(Malatya), 33 kilo 1.Şüheda Yangın (Bilecik), 2.Es-
manur Aydın (Bursa), 3.İkranur Taşoluk (İstanbul), 
3.Beyzanur Çelik (Adana), 37 kilo 1.İrem Dinç (Ça-
nakkale), 2.Rümeysa Akar (Düzce), 3.Gökçe Nur Şirin 
(Samsun), 3.Buse Arslan (Ankara), 41 kilo 1.Zeynep 
Nur Sarıçiçek (Bilecik), 2.Beyza Karabulut (Ankara), 
3.Meryem Demirkol (Mersin), 3.Sueda Hergül (İz-
mir), 44 kilo 1.Melisa Özlü (Kayseri), 2.Rüya Diler (İs-
tanbul), 3.Elif Beyza Tuna (Tokat), 3.Nazlıcan Sömek 
(Mersin), 47 kilo 1.Begüm Zeynep Taşkın (İstanbul), 

2.Aleyna Şenyurt (İstanbul), 3.Buse Sertel (Tekirdağ), 
3.Fatma Betül Kasım (İstanbul), 51 kilo 1.Büşra Öz-
türk (Muğla), 2.Seval Kahraman (Niğde), 3.Nisanur 
Alkan (Ankara), 3.Kardelen Güngör (İzmir), 55 kilo 
1.Havin Zehra Baltaş (Edirne), 2.Büşra Öztürk (Kayse-
ri), 3.Berfin Gökalp (Bursa), 3.Berra Nur Aktaş (İstan-
bul), 59 kilo 1.Hatice Pınar Yiğitalp (İzmir), 2.Melisa 
Ateş (İstanbul), 3.Zehra Kaygısız (Kayseri), 3.Elif Be-
cel (Mersin), +59 kilo 1.Begüm Kavukluoğlu (Kasta-
monu), 2.Livanur Tiryakioğlu (Zonguldak), 3.Yaren 
Uzuncavdar (İstanbul), 3.Asya Açıkgöz (Mersin) oldu.

ERKEKLERDE DERECE ALANLAR ŞU ŞEKİLDE…
Erkeklerde 33 kilo 1.Mehmet Buğra Bola (Anka-

ra), 2.Furkan Ubeyde Çamoğlu (Gaziantep), 3.Yunus 
Emre Demirbozan (İstanbul), 3.Kaan Yelaldı (İzmir), 
37 kilo 1.Yuşa Arif Karaca (İstanbul), 2.Hamza Osman 
Aydoğan (Ankara), 3.Muhammed Can Mandollu (Bi-
lecik), 3.Berk Yumak (Samsun), 41 kilo İsmail Duha 
Özmen (İzmir), 2.Hasan Ayaz (Malatya), 3.Yusuf Emin 

Yılmaz (Sakarya), 3.Furkan Kurt (Bursa), 45 kilo 1.Ali-
han Kuru (Samsun), 2.Semih Patan (İstanbul), 3.Yu-
nus Emre Attar (Şanlıurfa), 3.Doğan Çaykıran (Ordu), 
49 kilo 1.Ahmet Eren Güneş (Bursa), 2.Muhammed 
Ali Damar (Niğde), 3.Mehmet Emirhan Hayta (Malat-
ya), 3.Samet Tatlı (Sakarya), 53 kilo 1.Alperen Ayaz 
(Tekirdağ), 2.Emre Sırıkay (Ankara), 3.İbrahim Halil 
Çelik (Şanlıurfa), 3.Abdülkadir İnan (Niğde), 57 kilo 
1. Buğra Murat Şafak (Ankara), 2.Ömer Faruk Körpe 
(Ankara), 3.Melih Herdili (Malatya), 3.Mahmut Sal-
tuk Kılıçay (Antalya), 61 kilo 1.Rahman Beran Şimşek 
(Ankara), 2.Şahin Zeki Solak (İstanbul), 3.Ömer Çayır 
(İstanbul), 3.Atilla Tunca (İstanbul), 65 kilo 1.Ser-
dar Sabit Güngör (İzmir), 2.Semih İlke Akıcı (İzmir), 
3.Serhat Özyer (Ordu), 3.Doğaner Gocal (Düzce), +65 
kilo 1.Mehmet Efe Özdemir (İzmir), 2.Musab Aydın 
(Konya), 3.Faikcan Memiş (İzmir), 3.Ali Hamza Koç 
(Malatya) oldu.  
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 30 18 7 5 67 40 27 61
2.TUZLASPOR 30 16 9 5 55 20 35 57
3.F. KARAGÜMRÜK 30 17 5 8 45 32 13 56
4.MANİSA B.Ş.B. 30 15 10 5 57 24 33 55
5.ŞANLIURFASPOR 30 14 9 7 40 29 11 51
6.ETİMESGUT BLD. 30 13 7 10 38 33 5 46
7.PENDİKSPOR 30 12 9 9 45 39 6 45
8.KIRKLARELİSPOR 30 11 7 12 41 35 6 40
9.ZONGULDAK 30 10 9 11 33 38 -5 39
10.KAHRAMANMARAŞ 30 10 7 13 32 40 -8 37
11.SİVAS BELEDİYE 30 10 7 13 37 49 -12 37
12.TARSUS İDMAN Y. 30 9 9 12 39 48 -9 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 30 8 12 10 35 50 -15 36
14.BANDIRMASPOR 30 8 7 15 40 51 -11 31
15.FETHİYESPOR 30 5 14 11 29 36 -7 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 30 5 13 12 40 54 -14 28
17.TOKATSPOR 30 5 11 14 25 39 -14 26
18.DARICA G. BİRLİĞİ 30 5 6 19 23 64 -41 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU



Konyalı kick 
boksçular 

21 madalya kazandı
Türkiye Açık Kick Boks turnuvası Antalya’da ya-

pıldı. Türkiye Kick Boks Federasyonu faaliyet progra-
mında yer alan Türkiye Açık Kick Boks turnuvası 04-07 
Nisan 2019 tarihleri arasında Antalya’da tamamlandı. 
Konyalı sporcuların damga vurduğu turnuvada 21 Kon-
yalı sporcu madalya kazandı. 

Turnuva sonrasında dereceye giren sporcular şu 
şekilde oluştu; Büyüklerde; Sabriye Gür Full Contact 
70 kilo 1., Seçkin Yılmaz K1 86 kilo (3.), Gençlerde; 
Şeyma İyiel Full Contact 70 kilo 2., Eyüp Selek Full 
Contact 60 kilo 2., Fatih Koçyiğit Full Contact 57 kilo 
3., Muzaffer Karabulut Full Contact 51 kilo 3., Cemi-
le Ayhan Full Contact 56 kilo 3., Mahmut Emir Özsoy 
Low Kick 67 kilo 3., Nazlı Nasip Kocagöz Kick Light 65 
kilo 2., Nazlı Nasip Kocagöz Light Contact 65 kilo 2., 
Zeliha Çavuşoğlu Point Fighting 50 kilo (3.) Yıldızlar-
da; Ayşe Kocaer Light Contact 37 kilo 1., Ayşe Kocaer 
Point Fighting 37 kilo 1., Serhat Akyüz Point Fighting 
52 kilo 2., Buğra Avcı P Light Fighting 57 kilo 2., Buse 
Avcı Point Fighting 60 kilo 3., Ceren Tonbalak Point 
Fighting 46 kilo 3., Hayat Büşra Akkuş Light Contact 42 
kilo (3.), Miniklerde; Nuran Nisanur Demirok Point 42 
kilo 1., 2-Emircan Abdullah Beserek Point 37 kilo 3., 
Hüseyin Yaşar Bilir Point 32 kg (3.).
n SPOR SERVİSİ

Seyfi Erkan
Turnuvası 13 

Nisan’da başlıyor
Atiker Konyaspor Futbol Akademi-

si’nin bu yıl 2’inci kez düzenleyeceği 
Seyfi Erkan Turnuvası’nın tarihi belli 
oldu. Müsabakalar, 13-14 Nisan ta-
rihlerinde Saraçoğlu Sahası’nda oyna-
nacak. Turnuvaya, Adana Demirspor, 
1905 Ankaraslan, ATC Atletic Maraş, 
Beyşehir Gençlik, Erdemli Beledi-
yespor, Hatay Serinyol, Konya Anado-
lu Selçukspor, Konya Kadıköy, Konya 
Masterler, Öntur Havzanspor, Silifke 
Çağdaşspor, Türk Telekom, Yeşil Be-
yaz Futbol Okulları ve Yıldızeli Futbol 
Kulübü katılım sağlayacak. Konuyla 
ilgili bir açıklama yapan Konya Ama-
tör Spor Kulüpleri Federasyonu, Konya 
spor camiasının sevilen antrenörlerin-
den Seyfi Erkan’ı anarken, katılımcı 
takımlara başarılar diledi. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 27 18 7 2 43 13 30 61
2.GALATASARAY 27 16 7 4 58 27 31 55
3.BEŞİKTAŞ 27 14 8 5 58 36 22 50
4.TRABZONSPOR 27 13 7 7 49 37 12 46
5.Y. MALATYASPOR 27 10 7 10 37 36 1 37
6.KASIMPAŞA 27 11 4 12 46 49 -3 37
7.A. ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37
8.İ. M. KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36
9.ATİKER KONYASPOR 27 8 11 8 32 32 0 35
10.ANTALYASPOR 27 10 5 12 30 45 -15 35
11.Ç. RİZESPOR 27 8 10 9 39 40 -1 34
12.D. G. SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34
13.FENERBAHÇE 27 7 11 9 33 38 -5 32
14.ANKARAGÜCÜ 27 9 5 13 28 42 -14 32
15.BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28
16.GÖZTEPE 27 8 3 16 26 35 -9 27
17.AKHİSARSPOR 27 6 6 15 28 44 -16 24
18.ERZURUMSPOR 27 4 10 13 27 37 -10 22

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Gol sorunu sürüyor!
Süper Lig’de 8 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor, bu süreçte gol atma konusunda da sorun yaşadı. Yeşil 

beyazlılar, oynadığı son 8 maçta rakip fileleri sadece 5 kez havalandırabildi. Anadolu Kartalı, Sivasspor ile 
oynayacağı maçta gol sorununa çözüm bulmak isterken, galibiyet hasretini de bitirmek istiyor

Ligin 27.hafta maçında deplasmanda Medipol 
Başkakşehir’e 2-0 mağlup olan yeşil beyazlı temsil-
cimiz Atiker Konyaspor, Cumartesi günü evinde ağır-
layacağı Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. 1 
günlük iznin ardından Kayacık Tesisleri’nde toplanan 
Kartal, Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde 
bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan antrenmana sa-
katlığı devam eden oyuncular katılmadı. 

GOL SORUNUNA ÇÖZÜM
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligde 

son 8 maçta galibiyet alamadı. 4 beraberlik alan ve 
4 kez de yenilen Anadolu Kartalı, bu süreçte rakip 
fileleri havalandırmakta da zorlandı. Konyaspor, son 
8 maçta sadece 5 gol atabildi. Malatyaspor ve Göz-
tepe ile 1-1 berabere kalan temsilcimiz, Fenerbahçe 
deplasmanında da 1 gol atarken, Beşiktaş filelerini 2 
kez havalandırdı. Kartal, bu maçlar dışında gol atma 
başarısı gösteremedi. Atiker Konyaspor, Sivasspor 
maçı öncesinde yapacağı çalışmalarda bu sorunu 
gidermeye çalışacak. 

KONYA ZOR BİR DEPLASMAN
Atiker Konyaspor’un Cumartesi günü konuk 

edeceği Demir Grup Sivasspor’da Teknik Direktör 
Hakan Keleş, ligde kalan haftalarda iç sahada ve 
deplasmanda zor maçlara çıkacaklarını belirterek, 
bu işin altından kalkabilecek kapasitede olduklarını 
söyledi. Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen 
antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, ligin 27. haftasında sahalarında İstikbal 
Mobilya Kayserispor’a 3-1 mağlup oldukları için üz-
gün olduklarını ifade etti.

Kendilerine güvenen taraftarlara ve yönetime 
mahcup olduklarını dile getiren Keleş, “Biz buraya 
kolay gelmedik. 2 gündür futbolcularla yoğun bir 
görüşme yapıyoruz, hatalarımızın telafisi, bir daha o 
hataları yapmamak için uğraşıyoruz.” dedi. 

Ligde hafta sonu Atiker Konyaspor ile deplasman-
da karşılaşacaklarını belirten Keleş, “Kayserispor 
maçı bizim için çok kötüydü, aşırı derecede üzgünüz. 
Biran önce yenip rahatlamak istiyorduk fakat olmadı, 
önümüzdeki haftaya bakacağız. Konya zor bir deplas-
man, ligin iyi takımlarından biri. Biz de deplasman-
dan puanla dönebilecek güçteyiz. Oyuncularla iyi bir 
birliktelik, motivasyon yakalayacağız. Üstesinden 
gelecek güçteyiz.” diye konuştu. 

“ARTIK LİGDE HER MAÇ ZOR”
Kırmızı-beyazlı ekibin ligde kalan haftalarda zor 

maçlara çıkacağını vurgulayan Keleş, şunları kaydet-
ti: “Alt tarafla ilgili şuan çok fazla kaybımız yok, üst 
tarafla da zaten 3 puan farkımız var. Futbol haftalık, 
önümüzde bir Konya maçı var, inşallah o maçla telafi 
edeceğiz. İyi hazırlanıyoruz, biran önce bir galibiyet 
alıp rahatlamamız gerekiyor. Bakacağız inşallah Kon-
ya’da hak ettiğimiz bir galibiyet alırız. Zor maçlar var, 
artık ligde her maç zor. Zorlu bir fikstürümüz de vardı. 
Ben zaten göreve bu fikstürde başlamıştım, tam Kon-
ya maçı ile bir devre bitiyor. Beşiktaş, Başakşehir, 
Rizespor maçlarımız ve zor deplasmanlarımız var. 
İlk yarı bu fikstürden çok iyi çıkmıştık. İkinci yarı puan 
almak çok daha zor. Ligin çok iyi takımı Rizespor ken-
di evinde 7 gol yiyebiliyor. Çok zor maçlar var ama 
biz kadro kalitesi olarak bu işin altından kalkabilecek 
kapasitedeyiz. Eksiklerimiz vardı onları toparladık.”

SİVASSPOR’DA KONYASPOR 
HAZIRLIKLARI

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 28’inci hafta-
sında 13 Nisan Cumartesi günü deplasmanda Atiker 
Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını 
sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde 
kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu 
ile başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından 
kırmızı-beyazlı ekip, idmanı koordinasyon hareketle-
riyle sürdürdü. Gruplar halinde top kapma ve pas ça-
lışması yapan futbolcular, antrenmanı çift kale maçla 
tamamladı. 
n SPOR SERVİSİ/AA

RPS
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