
Termal turizme 
Karatay imzası

‘Kooperatifler
hız kesmeyecek’

Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, İsmil 
Termal Tesisleri’nde 
incelemelerde bulundu. 
Yatırımın artık son aşa-
maya geldiğini belirten 
Başkan Kılca, “Konya ve 
Karatayımız bu yatırımla 
birlikte termal turizmde 
önemli bir merkez 
haline gelecek” dedi. 
n SAYFA 4’TE

Aymanas, Aksinne ve 
Uluırmak Konut Yapı 
Kooperatiflerini Başkan 
Yardımcılarıyla birlikte 
gezen Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, 
vatandaşın tedirgin 
olmaması gerektiğini, 
Meram’daki kooperatifle-
rin hız kesmeden devam 
edeceğini ifade etti. 
n SAYFA 11’DE

SOYUNU UNUTANDAN
TARİH DERSİ ALMAYIZ

KONYALI HAFIZIN
BÜYÜK BAŞARISI

PANCAR, TARIMIN
LOKOMOTİF ÜRÜNÜ

KÜLLİYE DAHA UYGUN

Bakan Çavuşoğlu sert çıktı

Dünya ikincisi oldu

Genel Başkan Konuk:

Yatırıma uygun bir isim verelim 

Konya’da konuşan Dışişleri Bakan Mevlüt Ça-
vuşoğlu, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 
NATO Toplantısındaki tepkisini yineledi. Ça-
vuşoğlu, “Tarihimizi, özellikle de kendi soyunu kat-
ledenlere aşık olanlardan da öğrenecek değiliz. 
Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak iste-
yenlerden tarih dersi alacak değiliz” dedi.

İran’da yapılan 36. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Oku-
ma Yarışması’na 62 ülkeden 123 hafızın katıldığı 
hafızlık ve kıraat yarışmasında Konyalı Hafız Feyza 
Nergiz, büyük bir başarıya imza atarak dünya ikin-
cisi oldu.

2019-2020 pancar ekim dönemiyle ilgili konuşan 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, Kon-
ya Ovası’nda tarımın taşıyıcı kolonunun pancar ol-
duğuna işaret etti. Konuk, “Pancar sadece kendini 
değil, diğer bitkisel ürünleri ve hayvancılığı da bü-
yütür” dedi.

Vatandaşlar Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim 
Kompleksi ifadesindeki ‘kompleks’ ibaresine tepki 
gösteriyor. Kökü Fransızca olan ve farklı anlamla-
rı da içinde barındıran Kompleks kelimesi yerine 
külliye ifadesinin kullanılması öneriliyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE
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Başkan Mustafa
Kavuş, ilk 
nikahını kıydı 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Bilişim sektörü
Konya’da
biraraya geldi
n HABERİ SAYFA 4’TE

42’nci kattan
atlayan genç 
kız öldü
n HABERİ SAYFA 6’DA

SKM’de seramik
sergisi açıldı

Güneş tarlasına 
eleman yetişiyor

Selçuklu Belediyesi ve Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi 
işbirliğinde düzenlenen “Tur-
kuaz” Karma Seramik Sergisi 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
açıldı. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
SKM’nin şehrin kültürüne 
önemli katkılar sağladığını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Türkiye’nin en büyük güneş 
enerjisi santralinin kurulacağı 
Karapınar Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanında (YEKA) ça-
lışacak ara elemanlar, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları’nda (KO-
MEK) yetiştiriliyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Tarih boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden olan Konya, barındırdığı turizm potansiyeli bakımından  oldukça önemli 
noktada. Konya, başta Mevlana Müzesi olmak üzere tarihi eserleri ve müzeleri ile yıl boyunca ziyaretçi akınına uğruyor 

KONYA ÖNEMLİ 
BİR TURİZM BÖLGESİ

Sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, ya-
şam tarzı gibi unsurları içinde barın-
dıran kültür turizmi, son yıllarda ge-
lişme gösteriyor. Artık turistler deniz, 
kum ve güneşe dayalı turizmimden 
ziyade farklı kültürel değerleri yerin-
de görüp, tanıma ve farkına varma 
konusunda kültür turizmine yöneli-
yor. Ayrıca kültür turizmi, turizmi on 
iki aya yayarak bulunduğu bölgeye 
yıl boyu ekonomik açıdan kazanç 
sağlıyor.

KÜLTÜREL DEĞERLER
DE YAŞATILIYOR

Kültür turizmi geliştirilirse bölgede 
var olan kültürel değerlerin yaşatıl-
ması mümkün hale geliyor. Yapılan 
çalışmalarla tarihi ve kültürel mirasın 
korunması da sağlanıyor. Bu noktada, 
tarih boyunca Anadolu’nun önemli 
kültür merkezlerinden biri olan Konya 
tarihi ve turistlik mekânları ile dikkat 
çeken şehirler arasında yer alıyor. Ça-
talhöyük, Kilistra, Yerköprü Şelalesi, 
Sille, Konya’nın önemli turizm alanla-
rından sadece bazıları.  n SAYFA 2’DE
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Acık hava müzesi

Konya’yı fotoğraflıyorlar
Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Konya, turizm 
açısından önemli bir şehir olmasının yanında, fotoğraf 
sanatçılarının da adeta stüdyosu haline gelmiş durumda. Her yıl 
yüzlerce fotoğraf sanatçısının geldiği Konya, farklı bakış açılarıyla 
fotoğraflanıyor. 

Konya’yı bir açıkhava müzesi olarak yorumlayan fotoğraf 
sanatçıları, Konya’nın marka değerini artırmak adına bu tür 
etkinliklerin desteklenmesini istiyor. Fotoğraf Sanatçısı Faruk 
Akbaş, Konya’nın tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtımının 
desteklenmesi gerektiğini söyledi. n HABERİ SAYFA 12’DE



Sanat, dil, tarih, din, mima-
ri yapı, yaşam tarzı gibi unsurları 
içinde barındıran kültür turizmi, 
son yıllarda gelişme gösteriyor. 
Artık turistler deniz, kum ve gü-
neşe dayalı turizmimden ziyade 
farklı kültürel değerleri yerinde 
görüp, tanıma ve farkına varma 
konusunda kültür turizmine yöne-
liyor. Ayrıca kültür turizmi, turiz-
mi on iki aya yayarak bulunduğu 
bölgeye yıl boyu ekonomik açıdan 
kazanç sağlıyor. Kültür turizmi ge-
liştirilirse bölgede var olan kültürel 
değerlerin yaşatılması mümkün 
hale geliyor. Buna ek olarak kül-
tür turizminin gelişmesi, tarihi ve 
kültürel mirasın korunmasına da 
katkı sağlıyor. Bu noktada, tarih 
boyunca Anadolu’nun önemli kül-
tür merkezlerinden biri olan Kon-
ya tarihi ve turistlik mekânları ile 
dikkat çeken şehirler arasında yer 
alıyor. Konya’nın bu özelliği, şehri 
adeta bir açık hava müzesi haline 
getirmiş durumda. Bu durum Kon-
ya’nın sadece inanç turizminde de-
ğil farklı turizm alanında da geliş-
mesine imkan sağlıyor. 

MEVLANA MÜZESİNE ZİYARETTE 
HER YIL ARTIŞ YAŞANIYOR 

İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü’ne bağlı Konya’da 10 müze 
bulunuyor.  Merkezde Müze Mü-
dürlüğüne bağlı 6, Akşehir’de 3 
ve Ereğli’de 1 müze bulunuyor. 
Milyonların “Gel” çağrısına koştu-
ğu büyük Türk düşünürü ve mu-
tasavvıf Hazreti Mevlana Celaled-
din Rumi’nin kabrinin bulunduğu 
Mevlana Müzesi, Konya’nın inanç 
turizmi bakımından en fazla turist 
çeken müzesi konumunda. Her yıl 
yoğun bir ziyaretçi akınına uğra-
yan Konya Mevlana Müzesi, Tür-
kiye’nin de en fazla ziyaret edilen 
müzelerinde ilk 3 sırada yer alıyor. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı verile-
rine göre Mevlana Müzesi’ni 2016 
yılında 2 milyon 429 bin 573 kişi, 
2017 yılında 2 milyon 480 bin 433,  
2018 yılında 2 milyon 817 bin 356 
kişi ziyaret etti. Yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi gösterdiği müzenin, 
her yıl bir önceki yıla göre ziyaretçi 
sayısında artış sağladığı görülüyor. 

KONYA İNANÇ TURİZMİ 
NOKTASINDA ÖNEMLİ 

Konya’nın “İnanç ve Kültür 
Turizmi” konusunda sahip olduğu 
üstün potansiyelin, şehrin dünya 
standartlarında bir destinasyon 
olmasında büyük değere sahip. 
Hz. Mevlâna ve onun temel yak-
laşımının sahip olduğu güçlü dokt-
rin ve kültür, Konya’yı gelecekte 
dünyanın en önemli inanç turizm 
merkezlerinden biri olacağı hedef-
leniyor. Hz. Mevlâna’nın yanı sıra 
Konya’daki diğer kültür ve inanç 

unsurlarının güçlü bir şekilde geç-
mişe dayalı olarak var olması, şeh-
rin turizm stratejisini olumlu yönde 
katkı sağlıyor. 

KONYA SPOR TURİZM İLE 

ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
İnanç turizmi noktasında adın-

dan söz ettiren Konya, son yıllarda 
modern spor tesislerine de kavuş-
masıyla birlikte, sportif faaliyetlerle 

gelen turist sayısında da büyük artış 
yakaladı. 42 bin kişilik stadyumu,  
10 bin kişilik Spor ve Kongre Mer-
kezi, Selçuklu Belediyesi Uluslara-
rası Spor Salonu, Konya Saraçoğlu 

Drag Pisti, Konya Genç-
lik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Saraçoğlu 
Atış Poligonu, Kon-
ya Gençlik Hizmetleri 
ve Spor İl Müdürlüğü 
Pamukçu Atlı Rehabi-
litasyon Merkezi, Ak-
şehir ve Beyşehir’de 
Yamaç Paraşütü Pisti 
gibi tesisleri barındıran 
Konya, ulusal ve ulusla-
rarası müsabakalar ve 
yarışlar düzenleyerek,  
yurt içi ve yurt dışından 
katılımcıların Konya’ya 
gelmesinin önü açılıyor. 

KONYA DOĞA 
TURİZİMDE DE ÖNCÜ

Bunun dışında Kon-
ya, yayla turizmi için de 
büyük bir potansiyele 
sahip. Kuş Gözlem, Do-
ğal Hayat Gözlemi ve 

Foto Safari gibi etkinlikler için Ku-
lu’da 186 kuş çeşidinin bulunduğu 
Düden Gölü, Beyşehir Gölü Milli 
Parkı, Beyşehir Leylekler Vadisi ve 
Obruk gölleri gibi önemli bir potan-
siyeli içinde barındıran Konya, bu 
doğal güzellikleri ile yayla turizmi-
nin dikkat çeken bölgeleri arasında 
yer alıyor. Özellikle Beyşehir Gölü 
ve etrafı kamp ve karavan turizmi 
için, Bozdağ Yaban Hayatı Geliştir-
me Sahası yaban hayatı gözlemci-
liği için uygun alanlar olarak göze 
çarpıyor. Akşehir ve Beyşehir’de 
Yamaç Paraşütü yapmak için pist-
ler bulunurken, buralarda zaman 
zaman yarışmalar ve etkinlikler 
gerçekleşiyor. Yine Hadim’de bu-
lunan Göksü Şelalesi fotoğraf tut-
kunları ve vatandaşlar tarafından 
yoğun ilgi görüyor. 

KONYA AÇIK HAVA MÜZESİ 
Konya taşıdığı derin tarihi geç-

mişi ile pek çok kültür ve medeni-
yete beşiklik eden önemli bir şehir 
olarak dikkat çekiyor. Dünyanın ilk 
Hıristiyan yerleşim yeri ve mabet-
lerine ev sahipliği yapan Konya, 
kültür turizminde de önemli bir 

potansiyele sahip. Konya’da bu-
lunan Kilistra, Sille, Çatalhöyük, 
Gevele Kalesi, Beyşehir Kalesi, 
Alaeddin Camii, Meram Bağları, 
Yaka Manastırı,  Beyşehir Gölü gibi 
birçok turistlik alanı içinde barındı-
rıyor. Konya’nın tarihi ve turistlik 
mekânlarına yerli ve yabancı tu-
ristler yoğun ilgi gösteriyor. Çum-
ra’da bulunan Çatalhöyük, bugüne 
kadar keşfedilmiş en eski ve en 
gelişmiş Neolitik devir yerleşim 
merkezi olarak biliniyor. Çumra 
Çatalhöyük, dünya ölçüsünde ilk 
defa yemek kültürünün başladığı, 
tarımın yapıldığı, ateşin kullanıldı-
ğı, yerleşik hayata geçildiği ve vah-
şi hayvan saldırılarına karşı ortak 
savunmanın yapıldığı merkez ola-
rak tanınıyor. Alaeddin Tepesinde 
de Çatalhöyük’e benzer karakterde 
neolitik izlere rastlanılıyor. 

YEREL YÖNETİMLERDEN 
TURİZME DESTEK

Bunun yanında, yerel yönetim-
ler de turizmin gelişmesine katkı 
sağlıyor. Tarihi mirasa sahip çıka-
rak ecdadın bıraktığı bu önemli de-
ğerlerin restorasyonunu ve bakımı 
yapan yerel yönetimler, bu sayede 
Konya’nın önemli birikimlerini gün 
yüzüne çıkarıyor. Böylece bu me-
kanlar, yerli ve yabancı turistlerin 
ziyaretlerine açılarak, Konya’nın 
turizm potansiyeli de artırılmış 
oluyor. Ayrıca, günümüz şartlarına 
uygun olarak yapılan yeni turizm 
ve cazibe merkezleriyle de Kon-
ya, dikkat çeken şehirler arasında 
yer alıyor. Son yıllarda önemli bir 
turizm alanı olarak gösterilen Sel-
çuklu Belediyesi’nce şehre kazan-
dırılan Tropikal Kelebekler Bahçesi 
bunun bir örneği. Modern mimarisi 
ve dikkat çeken alanlarıyla ilgi oda-
ğı haline gelen Selçuklu Tropikal 
Kelebekler Bahçesi, turizm alanın-
da Konya’nın önemli merkezlerin-
den biri haline gelmiş durumda.

KONYA OTEL SAYISI BAKIMINDA 
OLDUKÇA İYİ YERDE

Farklı sektörlerin buluşma nok-
tası olan turizm alanının gelişmesi, 
tüm bu sektörlerin de gelişmesine 
imkan sağlıyor. Turizmin gelişme-
siyle birlikte şehre gelen yerli ve 
yabancı turistlerin ihtiyaçlarının 
giderilmesi doğrultusunda gelişen 
birçok sektör, yine şehrin gelişi-
minde önemli bir rol üstleniyor. 
Bu sektörlerden biri hiç kuşkusuz 
otelcilik sektörü. Turizm potansi-
yelinin gelişmesiyle Konya’da, son 
yıllarda yıldızlı otel sayısında da 
önemli ölçüde artış yaşandı. Buna 
bağlı olarak şehir genelindeki otel-
lerin yatak kapasitesi de giderek 
artıyor. Şehir genelinde marka otel 
sayılarında belirgin bir artış olur-
ken, özellikle yabancı yatırımcıların 
bölgeye olan ilgisi her geçen gün 
artıyor. Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğüne bağlı Turizm İşletme 
Belgeli Otel 38 Yatak Sayısı 6 bin 
497 (5 Yıldız: 6,  4 Yıldız: 10,  3 Yıl-
dızlı 17,  2 Yıldızlı 2,  Özel Belgeli 3 
Yatırım Belgeli Otel 4, Yatak Sayı-
sı:  Bin6, Belediye Belgeli Otel 103 
- Yatak Sayısı 5 bin 536. Yatırım 
belgeli oteller faaliyete geçtiğinde 
Konya’nın yatak kapasitesi 7 bin 
503’e ulaşacak. Konya’da 8 adet 5 
yıldızlı otel hizmet verecek.  Şehir 
Genelindeki otel ve pansiyonların 
yatak kapasiteleri yıllar öncesi-
ne göre artarak, özellikle dünyaca 
ünlü otel zincirleri bölgeye yatırım 
yapmaya başladı. Konya İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı 69 
adet kokartlı turist rehberi bulu-
nuyor. Konya’da Turizm İşletme 
Belgeli Seyahat Acentesi ise 149 
olarak kayıtlara geçti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Tarih boyunca dünyanın en önemli şehirlerinden olan Konya, barındırdığı turizm potansiyeli bakımından  oldukça önemli noktada. 
Konya, başta Mevlana Müzesi olmak üzere tarihi eserleri ve müzeleri ile yıl boyunca ziyaretçi akınına uğruyor 

Konya turizmde gözde
 Konya’da bulunan Çatalhöyük, Kilistra ve Gevale Kalesi, eski yaşam alanları olması nedeniyle tarihi bir öneme sahip. Çatalhöyük’te yapılan kazı çalışmalarıyla bölge turizme kazandırılırken, Gevale Kalesi’nde de devam eden kazı çalışmalarının ardından kale önemli bir turizm alanı olacak.

Hz. Mevlana Müzesi’nin Konya’da bulunmasıyla gelişen inanç turizmi, Konya’nın turizm potansiyeline 
önemli bir katkı sağlıyor. Ayrıca doğa turizmi, spor alanının turizme katkısıyla da birçok turist bölgeye geliyor.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 11 Şaban 1440  -  Rûmî: 3 Nisan 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:41 06:07 12:55 16:36 19:33 20:53 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   5 °C   13 °C

Karaman             4 °C 13 °C 

Aksaray               4 °C  15 °C

Ankara                 4 °C 12 °C
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Bakan Çavuşoğlu Başkan Altay’ı tebrik etti
Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-

vuşoğlu, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’ni ziyaret ederek Başkan Uğur 
İbrahim Altay ile görüştü. Türki-
ye’nin en güzide şehirlerinden biri-
sinde Büyükşehir Belediye Başkanı 
olmanın herkese nasip olmayacağı-
nı belirten Bakan Çavuşoğlu, Baş-
kan Altay’ı Büyükşehirler arasında 
en yüksek oyu alarak seçilmesi ne-
deniyle tebrik etti. Başkan Altay da 
Bakan Çavuşoğlu’nun Antalya’daki 
NATO toplantısında Fransız parla-
mentere verdiği cevabın tüm Tür-
kiye’nin olduğu gibi Konyalıların 
da duygularının ifadesi olduğunu 
dile getirerek, “Duygularımıza ter-
cüman olduğunuz için Allah razı 
olsun” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı 

ziyaret etti. Konya’nın seçim döne-
minde milletvekilleriyle ve teşkilat-
larla çok güzel bir uyum sağladı-
ğını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, 
bundan sonraki çalışmalarında da 
Başkan Altay’ın yanında olacakları-
nı söyledi. Özellikle yurtdışı temas-
ların ve kardeş şehir ilişkilerinin 
çok önemli olduğunu vurgulayan 

Çavuşoğlu, “Bu tür çabalara bizim 
de ihtiyacımız var. Dünyanın her 
yerinden Konya’ya turistler geli-
yor. Konya’nın manevi anlamda da 
önemini biliyorlar. Türkiye’nin en 
güzide şehirlerinden birisinde Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olmak 
herkese nasip olmaz. Büyükşehir-
ler arasında da aldığınız neticeyle 
birinci oldunuz. Onun için de tebrik 
ederim” şeklinde konuştu. 

‘KONYA’YI TANITMAK 
ADINA ÖNEMLİ FAALİYETLER 

YÜRÜTÜYORUZ’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
Büyükşehir Belediyesi’nin uluslara-
rası birliklerde çok önemli görevler 
yürüttüğünü hatırlatarak, “Birleş-
miş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Teşkilatı’nda (UCLG) Eş 
Başkanlık yapıyoruz. Dünya Tarihi 

Şehirler Birliği’nde başkan yardım-
cılığı görevini yürütüyoruz. Ayrıca 
İslam Şehirleri ve Başkentlerinde 
de yönetim kurulu üyesiyiz. 40’ın 
üzerinde şehirde kardeş şehrimiz 
var. Konya’yı ve misyonunu tanıt-
mak adına da önemli faaliyetler 
yürütüyoruz. Bu konuda en büyük 

destekçimiz de bakanlığınız. Her 
gittiğimiz ülkede bakanlığımızın, 
ülkemizin gücünü görüyoruz” dedi. 

‘VERDİĞİNİZ CEVAP İÇİN 
TEŞEKKÜR EDİYORUZ’

Başkan Altay, Bakan Çavuşoğ-
lu’nun Antalya’daki NATO toplan-
tısında Fransız parlamentere verdi-

ği cevabın tüm Türkiye’nin olduğu 
gibi Konyalıların da duygularının 
ifadesi olduğunu dile getirerek, “Bu 
konuda vatandaşlarımız size çok 
büyük teveccüh gösteriyor. Duygu-
larımıza tercüman olduğunuz için 
Allah razı olsun. Konyalılar ve Tür-
kiye adına teşekkür ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. Bakan Çavuşoğ-
lu da bu söz üzerine, “Görevimizi 
yaptık. Milletimizin içinden gelen 
hissiyat ve seslere tercüman olduk” 
dedi. Ziyarette; Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak, AK Parti Konya 
Milletvekili Selman Özboyacı, Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Konya İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, 
İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman 
ile AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da yer aldı.
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Başkan Kavuş, 
ilk nikahını kıydı

Aydınlar Ocağı’nda
Celali İsyanları anlatılacak

31 Mart Yerel Seçimleri’nden 
sonra Meram Belediye Başkanı 
seçilen Mustafa Kavuş, göreve 
geldikten sonra ilk nikahını kıydı. 
Atiker Deluxe Meram’da gerçek-
leştirilen nikah töreninde Kiraz ve 
Mustafa Şirin çiftinin kızları Nur-
gül ile Durdu Nebi Kaynar Çifti-
nin oğulları Ali’nin nikahını kıyan 
Başkan Mustafa Kavuş çifte ömür 
boyu mutluluklar diledi. Ak Parti 
Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolu-
lar’ın da nikah şahidi olarak katıldı-
ğı törende, aile kurumunun bizim 
yüksek medeniyetimizin en önem-
li temel taşlarından biri olduğunu 
kaydeden Başkan Kavuş, “Çifti-
mize de en önemli tavsiyem evli-

lik hayatlarını, aile kavramının ne 
denli önemli olduğunun bilinciyle 
idame ettirmeleridir. Medeniyeti-
mizi yeniden ihya ve inşa yalnızca 
aile kurumunu sağlıklı bir şekilde 
yaşattığımız sürece mümkündür. 
Bu vesile ile nikahını kıydığımız 
genç çiftimizin de saygı ve sevgi 
çerçevesinde bir ömür boyu mutlu 
bir hayat yaşamaları en büyük du-
amızdır.

Evlilik Cüzdanını geline teslim 
eden Başkan Kavuş, her iki aileye 
de ‘Hayırlı olsun’ temennisinde 
bulundu. Kavuş daha sonra nikaha 
katılan vatandaşlarla bir süre has-
bihal etti.
n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Alaattin Aköz, Konya 
Aydınlar Ocağı’ndaki sohbetinde 
Osmanlı’yı zor durumda bırakan 
Celâlî İsyanları’nı 500. Yılında her 
yönüyle ele alıyor. Konya Aydın-
lar Ocağı’nın bu haftaki Selçuklu 
Salı Sohbetleri’nde, “500. Yılında 
Celâlî İsyanları” konuşulacak. Sel-
çuk Üniversitesi Edebiyat Fakülte-
si Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Alaattin Aköz, Osmanlı tarihinin 
en parlak dönemi olan 16. yüzyılın 
ortalarında başlayıp 17. yüzyılın 
ilk çeyreğine kadar devam eden 
isyanları bütün boyutlarıyla ele 
alıyor.İl Halk Kütüphanesinde 16 
Nisan 2019 Salı günü (bugün) saat 
20.00’da gerçekleştirilecek olan ta-
rih sohbetine bütün gönül dostları 
davet edildi. n HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, “Tarihimizi, özellikle de kendi soyunu katledenlere aşık olanlardan da öğ-
renecek değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, tarihini unutmak isteyenlerden tarih dersi alacak değiliz” dedi

Soyunu unutanlardan
tarih dersi almayız!

Selçuk Üniversitesi Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen törene katılan Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu’na, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa 
Şahin tarafından fahri uluslararası 
ilişkiler doktora payesi takdim edildi.

Çavuşoğlu, törende yaptığı ko-
nuşmada, kendisine verilen fahri 
doktora dolayısıyla mutlu ve gururlu 
olduğunu söyledi.

Erasmus programı kapsamında 
Polonya’dayken öldürülen Selçuk 
Üniversitesi öğrencisi Furkan Ko-
caman’a Allah’tan rahmet, ailesine 
ve üniversite camiasına baş sağlığı 
dileyen Çavuşoğlu, “Bu konuda ge-
rekeni yapmak Bakanlığımızın en 
temel görevi ama bundan sonra so-
ruşturmanın tüm boyutlarıyla açığa 
çıkması için ve bu cinayetin arkasın-
daki sebepler dahil tüm gerçeklerin 
aydınlığa çıkarılması için takibini 
yapıyoruz. Bunun peşini bırakmaya-
cağımızı özellikle vurgulamak istiyo-
rum.” ifadelerini kullandı.

‘IRKÇILIK, YABANCI DÜŞMANLIĞI 
VE İSLAM DÜŞMANLIĞININ BİR 

TEZAHÜRÜ OLDU’
Konya’nın büyük medeniyetlere 

ev sahipliği yapan önemli bir şehir 
olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, 
şunları kaydetti: “Terör, radikalleş-
me ve hoşgörüsüzlük gibi küresel 
sınamalara verilebilecek en iyi yanıt, 
bu topraklarda inşa edilen büyük 
medeniyetimizin kodlarında saklı-
dır. Yeni Zelanda’da meydana gelen 
terör saldırısında, hoşgörüsüzlük, 
ırkçılık, İslam ve yabancı düşman-
lığının ortak insani değerlerimize 
bir tehdit teşkil ettiğini bir kez daha 
görmüş olduk. Son yıllarda artan 
ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam 
düşmanlığının bir tezahürü oldu. Bu 
tehditlere karşı dayanışma içinde ve 
kararlılıkla mücadele etmek şart ol-
muştur.”

Bu anlayışla terör saldırısının 
hemen arkasından Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıy-
la Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay ile Yeni Zelanda’ya gittiklerini 
anlatan Çavuşoğlu, oradaki Müslü-
manlarla, tüm Yeni Zelanda halkıyla 

ve hükümetiyle olan dayanışmaları-
nı gösterdiklerini bildirdi.

‘21. YÜZYILIN SORUNLARININ 
ÇÖZÜMÜ UZAKLARDA DEĞİL ÖZ 

KÜLTÜRÜMÜZDEDİR’
Çavuşoğlu, hemen arkasından 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişle-
ri bakanları toplantısını İstanbul’da 
acil olarak topladıklarını vurgulaya-
rak, şöyle konuştu: “Fakat sadece 
İslam İşbirliği Teşkilatını toplamak 
yetmez. Bu gelişme, herkesi tehdit 
eden trend karşısında tüm dünyayı 
ayağa kaldırmamız gerekir. Birleş-
miş Milletler Genel Kurulu’nu da 
olağanüstü toplanmaya çağırdık. 2 
Nisan günü Genel Kurul’da yaptı-
ğım hitabımı Hazreti Mevlana’nın 
tüm insanlığı kucaklayan sözleriyle 
noktaladım. Hazreti Mevlana diyor 
ki, ‘Hoşgörünün kulaklarıyla dinle-
yin, şefkatin gözleriyle görün, sev-
ginin diliyle konuşun.’ Bu mesajı, 
insanlığın vicdanının meclisi olan 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’n-
da tüm dünyaya anlatmak istedik. 
21. yüzyılın sorunlarının çözümü 
uzaklarda değil değerlerimizde, zen-
gin mirasımızda ve öz kültürümüz-
dedir.” 

Türkiye’nin, çatışma ve krizlerle 
kan kaybeden bir bölgede istikrar 
kalesi ve huzur adası olduğunu ak-
taran Çavuşoğlu, şöyle devam etti: 
“Girişimci ve insani dış politikamız 

çerçevesinde her kıtada etkin olmayı 
sürdüreceğiz. Toplam 242 dış tem-
silcilikle bugün dünyada 5’inci sıra-
dayız. 9 sene önce Afrika’da sadece 
12 büyükelçiliğimiz vardı. Bugün 
Afrika kıtasında 42 büyükelçiliğimiz 
var. Bazılarının Türkiye’den rahatsız 
olmasının sebebi de budur.”

‘BİZİM TARİHİMİZDE SOYKIRIM 
YOKTUR’

Dünyanın her yerinde Türk bay-
rağını dalgalandırmayı, barışa huzu-
ra katkı sağlamayı hedeflediklerini 
vurgulayan Çavuşoğlu, konuşması-
nı şöyle sürdürdü: “İçinden geçtiği-
miz süreç maalesef bizi birçok teh-
dit ve sınamalarla da karşı karşıya 
bırakıyor. Kendimizi, ülkemizi buna 
hazırlamamız gerekiyor. Geçmişi-
mizi, tarihimizi, ecdadımızı çok iyi 
öğrenip çok iyi anlatmamız lazım. 
Esasen bu bize yani geleceğimize 
de ışık tutar. Tarihimizi, özellikle de 
kendi tarihini bile unutup mevki, 
makam için kendi soyunu katleden-
lere aşık olanlardan da öğrenecek 
değiliz. Kendi soyunu unutanlardan, 
tarihini unutmak isteyenlerden tarih 
dersi alacak değiliz. Antalya’da da 
söylediğim gibi buna cüret edenlere 
gerekli dersi vermek bizim boynu-
muzun borcudur. Onların hadlerini 
bildirmek Türk milleti adına bizim 
görevimizdir. Biz ecdadımızla, ta-
rihimizle gurur duyuyoruz çünkü 

bizim tarihimizde soykırım yoktur. 
Bizim tarihimizde sömürgecilik de 
yoktur. Biz tarihimizle ve ecdadı-
mızla her zaman gurur duyoruz. Biz 
Alparslan’la, Alaaddin Keykubat’la, 
Ertuğrul Gazi, Osman Gazi ile Fatih 
Sultan Mehmet ile Kanuni Sultan 
Süleyman ile Abdülhamit Han ile 
gurur duyduk. Cumhuriyet’imizi ku-
ran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 
gurur duyuyoruz. O günden bu yana 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten 
Recep Tayyip Erdoğan’a kadar bu 
ülkeye hizmet etmiş tüm devlet bü-
yüklerimizi her zaman saygıyla, sev-
giyle, hakkın rahmetine kavuşanları 
da rahmetle yad ediyoruz. Biz tari-
himizle de milletimizle de gurur du-
yuyoruz.”

Tüm dünyada barış, huzur ve 
güvenlik için çalıştıklarının altını 
çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin 2023 
hedeflerine istikrarla ve emin adım-
larla yürüdüğünü kaydetti.

Programa, Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, İl Emniyet Müdürü Şükrü Ya-
man, Bölge Jandarma Komutanı 
Ercan Yaşin, AK Parti Konya millet-
vekilleri Ahmet Sorgun ve Selman 
Özboyacı ile akademisyenler ve öğ-
renciler katıldı.
n AA
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Karatay, termal turizmde önemli bir merkez olacak
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Konya’nın yanı sıra Tür-
kiye’nin termal turizmine önemli 
katkı sağlayacak İsmil Termal Te-
sisleri’nde incelemelerde bulundu. 
Yatırımın artık son aşamaya geldi-
ğini belirten Başkan Kılca, “Konya 
ve Karatayımız bu yatırımla birlikte 
termal turizmde önemli bir merkez 
haline gelecek” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, belediyenin öz kaynakları 
ile yapımı sürdürülen İsmil Termal 
Tesisleri’nde incelemelerde bu-
lundu. Başkan Hasan Kılca, artık 
yapımında son aşamaya gelinen 
tesislerdeki çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. 

KARATAY TERMAL 
TURİZMİN ÖNEMLİ BİR 

MERKEZİ HALİNE GELECEK 
Hasan Kılca, planladıkları ya-

tırım ve projeleri hayata geçirmek 

için gayret ettiklerini belirterek, 
“Şu anda İsmil Kaplıcaları Sos-
yal Tesisleri’ndeyiz. Bu projemiz 
tamamlandığında inşallah gerek 
Konya’dan gerek bölge il ve ilçele-
rin yanı sıra ülkemizin dört bir ya-
nından yerli-yabancı binlerce turisti 
ağırlayacağız. Tesislerimizde ulusal 
ve uluslararası konferanslar, panel-

ler ile seminerler yapılabilecek ve 
inşallah Karatay, termal turizmde 
ülkemizin önemli bir merkezi hali-
ne gelecek” dedi. 

KONFORLU BİR 
HİZMET SUNULACAK 

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, tesislerin 7 blok ve 1+1 
ile 2+1 olmak üzere toplamda 

112 villadan oluştuğunu ifade 
ederek tesislerin; bay, bayan ve 
çocuk termal havuzları, sauna, 
buhar odası ve Türk hamamı ile 
vatandaşlara konforlu bir hizmet 
vereceğinin altını çizdi. 

Başkan Hasan Kılca, şunları 
söyledi:

“Tesislerimizde konferansla-

ra, seminerlere, düğün-nikâh ve 
çeşitli organizasyonlara ev sa-
hipliği yapabilecek 500 ve 100’er 
kişilik olmak üzere iki çok amaçlı 
toplantı salonumuz, kapalı çocuk 
oyun alanımız, 200 kişilik resto-
ranımız, büfe-kafeteryamız, ca-
mimiz var. 

Vatandaşlarımız günlük ko-

naklama yapmadan da bütün im-
kânlardan faydalanılabilecek. En-
gelli kardeşlerimizi de unutmadık 
ve onlar için de özel apart odaları-
mız var. 17 bin 360 metrekarelik 
alanda yapımını sürdürdüğümüz 
tesislerimizin fiziki gerçekleşme 
oranı yüzde 95 civarında.” 

Başkan Kılca, İsmil Termal 
Tesislerinin sularının içeriği ile 
de çok önemli olduğuna vurgu 
yaparak suyun kalsiyum, sod-
yum, bikarbonat, sülfat, klorür, 
özel olarak bromür ve florür 
mineralleri bakımından zengin 
olduğunu, bu özelliğiyle eklem 
hastalıkları, eklem kireçlenmesi, 
yumuşak doku romatizmaları, 
bel ve boyun ağrıları, kas iskelet 
sistemi ağrıları ve ameliyat son-
rası travmaları için şifa kaynağı 
olacağını sözlerine ekledi.
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Ürettiği yazılımları ve robotik 
teknolojiler alanındaki çalışmalarıy-
la ülkemizin teknolojiye yön veren 
markası AKINSOFT, başarılı çalış-
malarının yanı sıra Çözüm Ortakla-
rına yönelik gerçekleştirdiği organi-
zasyonlarla da adından söz ettiriyor. 
Türkiye’nin Yerli Yazılım Markası 
AKINSOFT bu kapsamda kültürel 
yapısı, tarihi dokusu ve doğal güzel-
liklerinin yanı sıra son dönemde ger-
çekleştirdiği atılımlarla ülkemizde 
teknolojinin başkenti olmaya aday 
şehri Konya’da Bilişimin Yıldızlar 
Konya’da mottosuyla “AKINSOFT 

Bölge Bayi ve Ana Bayi Toplantı” or-
ganizasyonunu gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Yerli Bilişim ve 
Yazılım Markası AKINSOFT, 12 - 
14 Nisan 2019 tarihleri arasında 
Hilton Garden Inn Konya Otel’de, 
Türkiye’nin 81 ilinden gelen Çö-
züm Ortaklarını ağırladı. Son kul-
lanıcılara daha kaliteli ve kusursuz 
hizmet götürülmesinin amaçlandı-
ğı toplantıya ilgi yoğun oldu. Katı-
lımcıların keyifli bir şekilde karşı-
landığı toplantı organizasyonunun 
ilk gününde, AKINSOFT Çözüm 
Ortakları için “WOLVOX 8’e Ge-

nel Bakış” ile “AKINROBOTICS’te 
2018 – 2019” sunumları gerçek-
leştirildi. İkinci gün ise AKINSOFT 
ve AKINROBOTICS Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Özgür AKIN’ın 
katılımı ile birlikte ana faaliyet 
toplantısı yapıldı. AKINSOFT’un 
kuruluş yıldönümü münasebetiyle 
hazırlanan pastanın kesimi ve aile 
fotoğrafının çekilmesiyle başlayan 
toplantıda Dr. Özgür AKIN, Çözüm 
Ortaklarına hitaben yaptığı konuş-
mada faaliyet alanlarındaki yenilik-
leri ve teknoloji alanındaki çalışma-
larını anlattı. AKINSOFT Üst Düzey 

Yöneticilerinin de çeşitli sunumlar 
gerçekleştirdiği toplantının  son 
günü keyifli bir ortamda yapılan 
kahvaltı programının ardından 
tüm Çözüm Ortaklarının katıldığı 
toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Yazılım ve ileri teknoloji yolunda 
başarılı ve emin adımlarla ilerleyen 
“Türkiye’nin Vizyonu” AKINSOFT, 
son derece verimli geçen Bölge ve 
Ana Bayi 2019 toplantısıyla başarıla-
rına her geçen gün bir yenisini daha 
eklemek için bilim ve teknolojinin 
ışığında yürümeye devam edecek.
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Yarmalılar Derneği’nden
Başkan Kılca’ya ziyaret

‘Başarı, hepimizin 
başarısı olacak’

Yarmalılar Kalkınma ve Da-
yanışma Derneği Başkanı Mus-
tafa Turhan kendisine eşlik eden 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’ya hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Dernek Başkanı Mustafa 
Turhan,Yarma Mahallesi’nin so-
runları ve dernek çalışmaları hak-
kında Başkan Kılca’ya bilgi verdi.

Başkan Kılca ise ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti belirterek, 
“Her an vatandaşlarımızla bir ara-

da olacağız. Bu buluşmalarla da 
hemşehrilerimizin hem taleplerini 
alacağız hem de fikirlerini dinleme 
imkânımız olacak. Hemşehrileri-
mizin düşünceleri bizler için çok 
önemli ve inşallah yeni dönemde 
Karatay’ımızı tevazu, samimiyet 
ve gayretle hep birlikte yönetece-
ğiz. Hayata geçireceğimiz hizmet-
lerimizde istişare ve ortak akla bü-
yük önem vereceğiz” dedi. Ziyaret 
günün anısına çekilen hatıra fotoğ-
rafı ile sona erdi. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanlığı-
na seçilen Mehmet Tutal başkanlı-
ğında ilk meclis toplantısı yapıldı. 
Yeni meclis üyeleriyle Belediye 
Meclis Toplantı Salonunda bir ara-
ya gelen Tutal, Seydişehir’de her-
kesin kardeş olduğunu, kimsenin 
kimseden farkı olmadığını söyledi. 
Amaçlarının Seydişehir’e en iyi 
şekilde hizmet vermek olduğunu 
belirten Tutal, kapıdaki güvenlik 
görevlisinden meclis üyelerine ka-
dar herkesin görüşünü alarak de-
ğerlendirmeler yapacaklarını ifade 
etti. Seydişehir’e hizmet etmek ve 
bir şeyler üretebilmek gayretin-
de olacaklarını vurgulayan Tutal, 
“Başarı olursa hepimizin başarı-
sı, meclisin başarısı olacaktır. İyi 
niyetle başladık. Kimseye ayrıca-
lık yapmadan dürüst bir şekilde 
Seydişehir’imize hizmet edeceğiz. 
Hatamız, eksiğimiz olabilir. Doğru-
sunu burada bulacağız. İlk meclis 
toplantımızın ilçemize hayırlı ol-
masını temenni ediyorum. Meclis 
üyelerimizle memleketimize fay-
dalı olacak hizmetler vereceğimize 
inanıyorum” diye konuştu.

GENÇ ÜYELERE GÖREV 
TAKSİMİ YAPILDI

Seydişehir Belediyesi’nde şu 
ana kadar en genç üç meclis üyele-
ri göreve başlamış oldu. Süleyman 
Çatlıoğlu (26), Mevlüt Polat (27), 

Muhammet Arıtürk (27) Seydi-
şehir’de en genç meclis üyeleri 
olarak göreve başladılar. Belediye 
Başkanı Tutal, şuana kadar ilk defa 
bu kadar genç meclis üyelerinin 
seçildiğini vurgulayarak, Seydişe-
hir’e hizmet yolunda kendilerine 
başarı dileklerinde bulundu. Genç 
meclis üyelerini tebrik eden Tu-
tal” Belediye tarihimizde ilk defa 
bu dönemde bu kadar fazla genç 
meclis üyesi arkadaşlarımız var. 
Hepsine medeni cesaretlerinden 
dolayı teşekkür ediyorum. Ülke-
mizin kalkınmasında genç birey-
lere çok iş düşüyor. Bilinçli yetişen 
yeni nesil sayesinde dünya da söz 
sahibi bir ülke olacağız. Gençlerin 
azimleri, kararlılık ve çalışkanlıkları 
gelecek adına bizleri gururlandırı-
yor. Partimizde gençliğe önem ve-
ren, gençlerin rahatça siyaset yap-
masını sağlayan bir parti. Yıllarca 
Seydişehir teşkilatımızda görev 
yapıp tecrübe kazanan ve bugün 
bizlerle beraber ilçemizin geleceği 
için karar alıp karar verecek olan 
başta Gençlik Kolları Başkanımız 
Mevlüt Polat olmak üzere diğer 
genç meclis üyelerimiz Süleyman 
Çatlıoğun’a ve Muhammed Arı-
türk’e hayırlı uğurlu olsun. Görev-
lerinde başarılar dilerim” şeklinde 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Vatandaşlar Mahmut Sami Ramazanoğlu Eğitim Kompleksi ifadesindeki ‘kompleks’ 
ibaresine tepki gösterdi. Kompleks yerine külliye ifadesinin kullanılması öneriliyor

Kompleks değil Külliye!

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Mahmut Sami Ramazanoğlu İmam 
Lisesi bahçesine yapılması için ça-
lışmalara başlanan Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Eğitim Kompleksi ko-
nusunda yeni bir tartışma gündeme 
geldi.  

İçinde 20 derslik İmam hatip 
ortaokulu, 20 derslik İmam hatip 
lisesi, çok amaçlı salon ve sosyal 
tesislerin yer alacağı Selçuklu Bele-
diyesi tarafından yapılıp Milli Eğitim 
Bakanlığı’na tahsis edilecek olan bi-
nanın ‘kompleks’ olarak nitelendiril-
mesi tepki topladı. Vatandaşlar söz 
konusu tesislere kültürümüzde var 
olan ‘külliye’ sözcüğü yerine Fran-
sızca ‘kompleks’ kelimesinin kulla-
nılmaması gerektiğini ifade ederler-
ken yöneticilerin bu konuda çalışma 
yapması gerektiğini dile getirdi. Me-
kan, tesis adlarının yabancılaşmada 
moda olduğunu vurgulayan Türkçe 
konusunda duyarlı olan Konyalılar, 
“Türkçe adlar dururken her yere 
yabancı adlar koymamız özellikle 

de bazı kesimlere hitap eden dergi, 
kitap ve benzeri kültür araçlarının 
adlarının yabancı olması dilimizin 
gelişme hızını kaybetmesine se-

bep olmaktadır. İmam hatip lisesi 
gibi bir yere kendi kültürümüze ve 
geçmişimize uygun olan ‘külliye’ 
sözcüğü dururken neden Fransızca 

‘kompleks’ kelimesi kullanılmama-
lıdır” ifadelerini kullandılar.

Külliye kelimesinin tarihten bu 
yana kültürümüzde var olduğunu 
ve özellikle ilim, irfan yuvalarını 
oluşturan yerlere verilen bir isim 
olduğunu belirten vatandaşlar, 
“Günlük hayatta sıkça kullanılan 
bazı yabancı kelimelerin Türkçe 
karşılıkları var. Bunların Türkçe 
karşılıklarını öğrenmek için ise 
Türk Dil Kurumu’na başvurma-
lıyız. Onun için bazı kelimelerin 
dilimizdeki karşılığının kullanıl-
ması daha iyi olacaktır. Külliye ifa-
desi daha önce Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi, ESADER Valide Sultan 
Külliyesi, İslami Değerler Tanıtma 
Vakfı Elmas Külliyesi gibi pek çok 
mekanda kullanıldı. Mahmut Sami 
Ramazanoğlu Külliyesi ‘komp-
leks’e nazaran daha uygun olacak-
tır” diyerek Türkçeye ve kültürü-
müze sahip çıkılması gerektiğini 
bir kez daha vurguladılar.
n HARUN YILMAZ

Bilişimin yıldızları Konya’da buluştu
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Konyalı hafız Dünya İkincisi oldu
İran’ın başkenti Tahran’da 10 

Nisan 2019 Çarşamba günü başla-
yan ve beş gün devam eden “36. 
Uluslararası Kur’an-ı Kerim Oku-
ma” yarışmasına toplam 62 ülkeden 
123 kadın ve erkek, hafızlık ve kıra-
at kategorisinde yarıştı. 84 ülkeden 
637 kişinin başvurduğu ve ancak 62 
ülkeden 123 kişinin kabul edildiği 
yarışma 14 Nisan 2019 Pazar günü 
sona erdi. Yarışmada Konya’nın 
Ereğli İlçe Müftülüğü Topak Kur’an 
Kursu öğrencisi Hafız Feyza Nergiz 
dünya ikincisi oldu. Konya İl Müf-
tülüğü Ereğli İlçe Müftülüğü Topak 
Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Feyza 
Nergiz dünya ikincisi olmasından 
dolayı bir açıklama yaparak, “Ülke-
mizi temsil ederek Dünya İkincisi 
olan Ereğli İlçe Müftülüğü Topak 
Kur’an Kursu öğrencisi Hafız Feyza 

Nergiz’e, ailesine ve kendisini yetiş-
tiren hocalarımıza Diyanet camiası 
olarak şükranlarımızı sunarız” açık-
lamasını yaptı.  Diyanet-Sen Konya 

Şube Başkanı Ali Koç sosyal medya 
hesabında yaptığı açıklamada Ha-
fız Feyza Nergiz’i tebrik ederek şu 
açıklamayı yaptı, “İran’ın Başkenti 

Tahran’da Ürdün Din İşleri ve Evkaf 
Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 
63 ülkeden hafız öğrencilerin katıl-
dığı “Uluslararası Hanımlar Kur’an-ı 

Kerim Güzel Okuma Yarışması”n-
da Ülkemizi temsil ederek Dünya 
ikincisi olan Konya / Ereğli İlçemizin 
Topak Kur’an Kursu öğrencisi Hafız 

Feyza Nergiz kardeşimizi yürekten 
kutluyor, başarılarının devamını di-
liyoruz” ifadelerini kullandı
n HARUN YILMAZ

Konya Barosu tarafından hayata 
geçirilen sosyal sorumluluk projeleri 
kapsamında,  Konya Barosu’na ‘Ço-
cuk Kumbarası’ konuldu. Kumbarada 
toplanan kitaplar ihtiyaç sahibi çocuk-
lara ulaştırılacak. Duyarlı vatandaş ve 
avukatların desteği ile dolacak olan 
kumbara, yardıma muhtaç çocukları 
sevindirecek. Toplanan kitapların be-

lirlenen çocuklara hediye edileceğini 
ifade eden Baro Başkanı Mustafa Ala-
dağ , “ Konya Barosu olarak göreve 
geldiğimiz ilk günden bu yana sosyal 
sorumluk etkinliklerine ağırlık veriyo-
ruz. Her yıl çeşitli sosyal sorumluluk 
projeleri  Konya Barosunda meslek-
taşlarımızın desteği ile hayata geçiri-
yoruz. Konya Barosu olarak topluma 

örnek olacak bir kampanya düzen-
lendik. Bu kampanyaya sadece bizler 
değil, toplumun her kesiminden des-
tek gelmesi gerekiyor. Kitap okumayı 
özendirmek, sevdirmek, kitap okuma 
alışkanlığını yaygınlaştırmak amacın-
dayız.  Kitaplar raflarda tozlanmak 
yerine kumbaramıza atılırsa, çocuk-
larımıza kitap okuma alışkanlığı ka-

zandırmış oluruz. Baromuza koymuş 
olduğumuz kumbaraya tüm Konyalı 
vatandaşlarımızdan ve meslektaşla-
rımızdan destek bekliyoruz. Çocuk 
sevindirmek, dünyanın en güzel mut-
luluğudur. Bu mutluluğu Konya hal-
kımızla ve meslektaşlarımızla birlikte 
yaşayalım’’ dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüseyin Oprukçu ilk
meclis toplantısını yaptı

Yaptıkları oyuncaklarla
öğrencileri sevindiriyorlar

Ereğli Belediyesinde, Hüseyin 
Oprukçu başkanlığındaki ilk meclis 
oturumu gerçekleştirildi. 

Nisan ayı olağan meclis top-
lantısının ilk oturumunda konu-
şan Başkan Hüseyin Oprukçu yeni 
seçilen belediye meclis üyelerine 
başarı temennisinde bulunurken 
siyasi parti ayrımı gözetmeksizin 
Ereğli Belediye Meclisinin kolektif 
bir ruhla çalışarak ilçenin gele-
ceğini inşa edecek hizmetler için 
doğru kararlara imza atacaklarına 
yürekten inandığını ifade etti. Be-
lediyeciliğin kamu hizmetkarlığı 

olduğunu söyleyen Belediye Baş-
kanı Oprukçu, “Ereğlimize, Ereğlili 
hemşehrilerimize hizmet etmek 
için var gücümüzle çalışacağız. Beş 
yıl uyum ve uzlaşma zemini içeri-
sinde huzur şehri Ereğli’yi birlikte 
inşa edeceğiz” ifadelerini kullan-
dı. Görüşülen tüm maddelerin oy 
birliği ile kabul edildiği toplantıda 
Başkanlık Divanı, Belediye Encü-
meni, İstisas Komisyonları, Tarihi 
Kentler Birliği, Anadolu Medeni-
yetleri Belediyeleri Birliği üyelik 
seçimleri de yapıldı.
n İHA

Yunak Hursunlu İlkokulu ve 
Ortaokulu öğrencileri “Gülümse-
ten Geri Dönüşümler” projesi ile 
yaptıkları yüzlerce oyuncağı ilçenin 
mahallerindeki okul öğrencilerine 
hediye ederek, paylaşmanın mut-
luluğunu yaşadılar. Oyuncak da-
ğıtma etkinliğine, Yunak İlçe Milli 
Eğitim Müdürümüz Mahmut İşcan 
ve Şube Müdürü Abdullah Tunçez, 
öğretmenler, öğrenci ve velileri ka-
tıldı.

Hursunlu İlkokul ve Ortaokulu 
Müdürü Sevinç ŞAHİN projeleri 
hakkında şu açıklamalarda bulun-
du: “Gülümseten Geri Dönüşüm-
ler” Projemiz ile hem günümüzde 
kaybolmaya yüz tutmuş iyilik yap-
ma duygusunu ortaya çıkarmayı, 
hem de öğrencilerimizin aileleri ile 
birlikte daha fazla vakit geçirmesi-
ni hem de birincil amacımız olan 
doğaya saygı duymayı hedefledik. 
Projemizi koordine eden Müdür 

Yardımcımız İlker PINARBAŞI ile 
Okulumuzun öğrencileri özverili 
çalışmaları ile geri dönüştürülebi-
len veya atık denebilecek karton, 
kumaş, plastik benzeri malzeme-
lerle yapılan oyuncakları çevre ma-
hallerindeki kardeşlerine hediye 
etmek üzere tasarladılar. İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut İşcan da 
bu projeye ve bizlere hem destek 
verdi hem de bizlerle birlikte oyun-
cakları dağıttı. Kendisine teşekkür 
ediyoruz.“ Yunak İl Milli Eğitim 
Müdürü Mahmut İşcan, “Güzel ve 
anlamlı bir projedir. Çocuklarımız 
bu proje ile hem geri dönüşümle 
sıfır atık projesine destek verdiler, 
hem de paylaşmayı ve hediyeleş-
meyi idrak ettiler. Projede emeği 
geçen Hursunlu İlkokulu ve Or-
taokulu idareci, öğretmen ve öğ-
renciler ile tüm Hursunlu halkına 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Konya Ovası’nda tarımın taşıyıcı kolonunun pancar olduğuna işaret eden PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, “Pancar sadece kendini değil, diğer bitkisel ürünleri ve hayvancılığı da büyütür” dedi

‘Tarımın lokomotif
ürünü pancardır’

Kalkınma ekonomisi çalışan çok 
sayıda iktisatçının “olmasaydı icadı 
gerekirdi” diye tanımladığı ve Kon-
ya tarımı açısından hayati önemdeki 
şeker pancarında 2019-20 kampan-
ya dönemi için üretilecek ürünün 
ekimine başlandı. Ana faaliyet konu-
su olan ve varlık sebebini; “pancar 
tarımının Konya Ovasında kesintisiz 
yapılmasını sağlamak” olarak tarif 
eden Konya Şeker’in hinterlandında 
bu sene 500 bin dekar alanda 16 bin 
üretici tarafından şeker pancarı ekil-
mesi bekleniyor. 

Pancar ekiminin başlaması ile 
ilgili kısa bir değerlendirme yapan 
25. ve 26. Dönem AK Parti Kara-
man Milletvekili ve PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, şeker 
pancarının Konya Ovasında tarım 
sektörünün lokomotifi olduğunu be-
lirterek, şeker pancarının bölgedeki 
diğer bitkisel üretim ve hayvancılık 
açısından taşıdığı önemi de dikkate 
alarak hem üretim sürecinde yük-
sek miktarda avans vererek hem de 
ülke ortalamasının mutlak surette 
üstünde ürün fiyatı belirleyerek, en 
iyi fiyat uygulamasıyla göreve başla-
dığı 1999’dan beri desteklediklerini, 
20 yıllık bu yaklaşımın önümüzdeki 
yıl ve yıllarda da aynı kararlılıkla de-
vam edeceğini söyledi. Bir önceki yıl 
üreticiye toplamda 619 Milyon TL 
ayni ve nakdi avans ödemesi yap-
tıklarını hatırlatan Başkan Konuk 
“üretici ürettiği ürünü her yıl Ağus-
tos-Aralık arasında alıcısını bulursa 
elinden çıkarır. Konya için alıcısı ga-
ranti olan pancar başta olmak üzere 
bizim alımını yaptığımız ayçiçeği, 
patates, arpa, buğday, mısır, kanola, 
fasulye gibi ürünlerdir. Üretici hasa-
dı yapıp ürünü satıp ürünün parası-
nı aldıktan sonra bir sonraki hasada 
kadar üreticinin cebine sadece var-
sa birkaç baş hayvandan kazandığı 
süt ve besi parası girer. Yeniden 
üretmek için ise cebinden hep para 
çıkar. Ekim için tarla sürülecek ma-

zot parası öder. Tohum ekilecek to-
hum parası öder, yağmur az yağsa 
su parası öder. Çapa için mecbur 
yevmiye öder. Ürün hastalanmasın 
diye ilaç masrafı yapar. Yani çiftçide 
giderler peşin kazanç hasat sonra-
sınadır. Elinde olan için mesele yok 
ancak biz elinde olmayanı düşünen 
bir kurumuz ve Türkiye’de en yük-
sek miktarda pancar avansı vererek 
hem pancar üretimini garanti altına 
alıyoruz hem de Konya’nın bere-
ketli topraklarında diğer ürünlerin 
yeşermesi için üreticinin finansman 
yüküne omuz veriyoruz. Verdiğimiz 
avansın bir kısmının buğday, ayçi-
çeği, mısır, fasulye, havuç, kanola 
gibi tüm ürünlere yani aklınıza ne 
gelirse hepsinin üretimine faydası 
olmasından büyük mutluluk duyu-
yoruz, çünkü o avans sayesinde bu 
bereketli topraklar yeşeriyor, ürün 
veriyor ve her üretilen fazla üründe 
üreticimizin geliri oluyor” dedi.

HEM FİNANSMAN YÜKÜLÜNÜ 
ÜSTLENDİK, HEM DE 

MALİYETLERİ DÜŞÜRDÜK
2018 - 2019 Kampanya Dö-

neminde, pancara en iyi fiyatı öde-
mekle kalmadıklarını, finansman 

yükünü üstlenerek üreticinin cebin-
den ton başına 16 Lira 97 kuruşun 
çıkmasını da önlediklerini belirten 
Recep Konuk, pancar parası öde-
mesi ile bir yandan kovayı doldurur-
ken, öte yandan üreticinin üretimin 
finansmanı için ek bir maliyet öde-
mesinin önüne geçen avans deste-
ği ile de kovadaki deliklerden dola-
nın akmasını önlediklerini söyledi. 
Bütün şeker fabrikalarının pancar 
bedeli ödemeleri dikkate alındığın-
da 2018-19 kampanya döneminde 
ülke genelinde üreticinin ton başına 
eline geçen paranın 235 TL olduğu-
nu söyleyen Başkan Konuk, Konya 
Şeker üreticisinin primler ile birlik-
te eline geçen ortalama ton başına 
paranın ülke ortalamasından 46.40 
TL yukarda tahakkuk ederek 281,70 
TL olarak gerçekleştiğini, üreticinin 
finansman yükünü Konya Şeker’in 
omuzlamasıyla çiftçinin cebinden 
çıkmayan 16 Lira 97 Kuruşluk des-
tek de düşünüldüğünde Konya Şe-
ker üreticisinin pancarının 298,67 
TL’lik bir değere ulaştığını, üretici-
nin pancardan kazandığı ve cebin-
den çıkmayan para hesaplandığında 
ülke ortalamasına göre ton başına 

63.67 TL’lik avantajının olduğunu 
söyledi.

Üreticiye finans desteği sağla-
yarak tarladaki üretimin kesintisiz 
sürmesini sağlamayı birinci önce-
likleri kabul ettiklerini ve tohum 
tarlaya düşmeden üreticiyi des-
teklemeye başladıklarını belirten 
Genel Başkan Recep Konuk, “eğer 
biz kurumun gücü ve kredibilite-
sini üreticinin hizmetine sunup 
üretim aşamasında finansman 
desteği sağlamasaydık, her üre-
tici kişisel kredibilitesi nispetinde 
ağır faiz yüklerinin altına girmek 
durumunda kalır, birçok üretici-
miz pancar ekebilmek, çapasını 
yaptırabilmek, hasadını gerçek-
leştirmek için tefeciler dahil fi-
nans kurumlarının uygulayacağı 
faiz oranlarına katlanmak zorunda 
kalır, ürün bedelinin önemli bir 
kısmını daha cebine koyar koymaz 
borç ve aşırı borç faizini kapatmak 
için kaybederdi. Biz kurumumu-
zun kredibilitesi ve gücünü kulla-
narak finansman maliyetini ürün 
bedelini alıp götüren bir unsur 
olmaktan çıkardık” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Barosu ‘Kitap Kumbarası’ oluşturdu
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Beyşehir’de jandarma
silah operasyonu yaptı

Yaralı tepeli baykuş
koruma altına alındı

Beyşehir ilçesinde jandarma-
nın düzenlediği operasyonda, bir 
evde çok sayıda silah ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jan-
darma Komutanlığı ekiplerince, 
Beyşehir Cumhuriyet Savcılığın-
dan alınan arama kararına istina-
den S.Ö’nün (79) evinde ve eklen-
tilerinde arama yapıldı. Aramada, 
6 adet yivsiz av tüfeği, 13 adet 
kurusıkı ses tabancası, 18 adet 
kurusıkı tabanca şarjörü, 10 adet 

av tüfeği şarjörü, 11 adet yivsiz av 
tüfeği gövdesi, 4 adet yiv ve set 
açılmış tabanca namlusu ile 2 adet 
kurusıkı tabanca üst kapağı ele ge-
çirildi. Cumhuriyet Savcısının tali-
matı ile ele geçirilen malzemeler 
muhafaza altına alınırken, şüpheli 
olarak S.Ö. ve torunları B.Ö. ve 
M.E.Ö’nün ifadeleri alındı. Şüpheli 
S.Ö. ve torunları daha sonra ser-
best bırakıldı.
n İHA

Konya’da, yaralı halde bulunan 
tepeli baykuş koruma altına alındı. 
Alınan bilgiye göre, merkez Me-
ram ilçesi Kovanağzı Mahallesi’n-
de bir vatandaş tarafından uçamaz 
halde tepeli baykuş bulunduğu ih-
barı üzerine harekete geçen Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge 

Müdürlüğü ekipleri, bölgeye geldi. 
Kanadından yaralı olduğu belirle-
nen baykuş, görevliler tarafından 
tedavisi için Karatay Hayvanat 
Bahçesi Veteriner Hekimliği’ne 
götürüldü. Baykuşun tedavisinin 
ardından tekrar doğal yaşam alanı-
na bırakılacağı belirtildi. n AA

Konya merkezli 8 ilde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyeleri tarafından ankesörlü telefonlardan 
arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 25 şüpheliden 17’si gözaltına alındı

25 şüpheliden 17’si gözaltında

42’nci kattan atlayan genç kız öldü

Konya merkezli 8 ilde FETÖ/
PDY’ye yönelik ankesörlü telefon 
soruşturması kapsamında, hakla-
rında yakalama kararı çıkarılan 25 
şüpheliden 17’si gözaltına alındı. 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 
FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturmalar 
sürüyor. Bu kapsamda Türk Silahlı 
Kuvvetlerindeki ankesörlü telefon-
lardan, askeri personelden sorumlu 
örgüt üyeleri tarafından periyodik 
ve ardışık olarak arandıkları tespit 

edilen 25 şüpheli hakkında gözaltı 
kararı çıkarıldı. Harekete geçen Em-
niyet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 8 
ilde belirlenen adreslere eş zamanlı 
operasyon başlatıldı. Şüphelilerden 
7’sinin muvazzaf asker olduğu öğre-
nildi. Operasyon kapsamında gözaltı 
kararı çıkarılan 25 şüpheliden 17’si 
yakalandı. Adreslerinde bulunama-
yan 8 kişinin yakalanmasına yönelik 
çalışmalar devam ediyor. n AA

Konya’da bir plazanın 42’nci 
katından atlayan Aysun Y. (21), 
hayatını kaybetti. Olay, saat 12.00 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Feritpaşa Mahallesi Kule Caddesi’n-
deki şehrin plaka rakamından yola 
çıkılarak inşa edilen plazanın son 
katı olan 42’nci katta meydana gel-
di. Plazanın son katında bulunan 
restoran kısmına müşteri gibi gelen 
Aysun Y., bir süre sonra restora-
nın seyir terası bölümüne geçerek 
aşağıya atlamaya kalkıştı. Genç kız, 
kendisine engel olmaya çalışan res-
toran çalışanlarını da yanında taşıdı-
ğı bıçağı savurarak, yaklaşmamaları 
konusunda uyardı. Bıçakla kendisi-
ne zarar veren Aysun Y., daha sonra 
kendisini 42’nci kattan boşluğa bı-
raktı. Beton zemine düşen genç 

kızı gören plazanın giriş katındaki 
alışveriş merkezi çalışanları durumu 
polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İh-
bar üzerine olay yerine gelen sağlık 
ekipleri Aysun Y.’nin hayatını kay-
bettiğini belirledi.

VEDA MEKTUBU BIRAKMIŞ
Olay yerinde geniş güvenlik ön-

lemi alan polis, genç kızın çantasın-
dan ailesine yazdığı bir veda mektu-
bu buldu. Kendi el yazısıyla yazdığı 
tahmin edilen mektupta, ‘Size layık 

bir evlat olamadım. Beni affedin. 
Ben sana da layık olamadım. Seni 
çok sevdim. Beni kolyemle birlik-
te gömün” dediği öğrenildi. Aysun 
Y.’nin cenazesi olay yeri inceleme-
sinin ardından otopsi işlemleri için 
Konya Numune Hastanesi morguna 
kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan so-
ruşturma sürüyor.

ÖNLEM ALINMASI İSTENDİ
Plazanın aynı katından geçen 

yıl 27 Ekim günü atlayan ve giriş 
kattaki alışveriş merkezinin çatısına 
düşen Azerbaycan uyruklu Tehran 
Alimoğ (23), 37 gün süren yaşam 
mücadelesini yitirmişti. Çevrede-
kiler, ikinci bir intihar olayının ya-
şanması üzerine 42’nci katta önlem 
alınmasını istedi.
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Motosiklet tutkunları motosikletli polisleri ziyaret etti
Konya Türk Riders Chopper 

Club üyeleri, Motosikletli Polis 
Timleri Amirliğini ziyaret ederek, 
Polis Haftalarını kutladı. Kent mer-
kezinde toplanan yaklaşık 20 kulüp 
üyesi, Türk Polis Teşkilatının 174. 
kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası 
nedeniyle konvoy düzenledi.

Konya Türk Riders Chopper 
Club Başkanı Mustafa Mutlu, ku-
lüp olarak emniyet teşkilatının her 
zaman yanında olduklarını söyledi. 
Mutlu, “Türk Riders Konya üyeleri 
olarak, Polis Haftası kapsamında 
bizler için vatanın dört bir yanında 
yer ayırt etmeden, canını ortaya ko-
yarak görev yapmaya çalışan polis-
lerimizi unutmadığımızı göstermek 
için bir ziyaret gerçekleştirmek 
istedik. Polis ve askerimizin, Türk 
milletinin gönlünde ayrı bir yeri ol-
duğunu biliyor ve Polis Haftalarını 
kutluyoruz” dedi. Motosikletli Po-

lisler, Konya Türk Riders Chopper 
Club üyelerine çay ikram etti. Ar-
dından kulüp olarak hazırladıkları 
tabloyu, Konya Motosikletli Polis 

Timi Amiri Resul Çerez’e takdim 
ederek hatıra fotoğraf çektirdiler. 

Konya Motosikletli Polis Timle-
ri Amiri Resul Çerez ise ziyaretten 

duydukları memnuniyetleri dile 
getirerek, kulüp üyelerine teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Kontrolden çıktı 
bariyerlere saplandı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, 
kontrolden çıkan otomobil, demir 
bariyerlere çarparak durdu. Omuz 
ve vücudunun çeşitli yerlerinde 
kırıklar oluşan sürücü hastanede 
tedaviye alınırken, otomobilin uçu-
ruma yuvarlanmaktan kurtulduğu 
görüldü. 

Kaza, saat 08.00 sıralarında Er-
menek- Güneyyurt yolunun 7’nci 
kilometresinde meydana geldi. 

Ersin Koz yönetimindeki 06 GYM 
04 plakalı otomobil, sürücüsünün 
kontrolünden çıkıp, bariyerlere 
saplandı. Kazada, omzunda ve vü-
cudunun çeşitli yerlerinde kırıklar 
oluşan sürücü ambulansla Erme-
nek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Demir bariyere saplanan otomobi-
lin, yaklaşık 800 metrelik uçuruma 
yuvarlanmaktan kurtulduğu ortaya 
çıktı.  n DHA

Öğrencinin öldüğü 
kazada sürücü tutuklandı

Aksaray’da öğrencileri mini-
büsten indirdikten sonra manevra 
yaptığı sırada bir öğrencinin araç 
altına alarak ölmesi olayında sürücü 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

Kaza, iki gün önce Cumhuriyet 
Mahallesi Naci Abay İlkokulu’nda 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, öğle saatlerinde okuldan çık-
tıktan sonra servis minibüsüyle eve 
giden 2’inci sınıf öğrencisi Işıl Güzel 
(8), evde yemeğini yedikten son-
ra tekrar okula gelmek için evinin 
önünden servis minibüsüne bindi. 
Özkan Ö. (33) idaresindeki 68 S 

0033 plakalı servis minibüsü oku-
lun önüne geldiğinde kapıyı açıp 
öğrencileri indirdi. Öğrencilerin in-
dirilmesinin ardından sürücünün 
manevra yaptığı sırada 8 yaşındaki 
Işıl Güzel minibüsün altında kaldı. 
4-5 metre kadar minibüsün altında 
sürüklenen Işıl Güzel olay yerinde 
hayatını kaybetti. 

Olayın ardından emniyetteki 
sorgusu tamamlanan minibüs sü-
rücüsü Aksaray Adliyesi’ne sevk 
edildi. Burada hakim karşısına çı-
kan sürücü tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA
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Doğa ve fotoğraf severler Leylekler Vadisi’nde buluştu

Doğa ve fotoğraf severler dü-
zenlenen doğa yürüyüşü etkinli-
ğinde Leylekler Vadisi’nde buluştu. 
Beyşehir Belediyesi’nin desteğiyle 
Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği, Beyşehir Doğa Yürüyüşleri 

Topluluğu ve Fotoğraf Kulübü ta-
rafından gerçekleştirilen etkinliğe, 
Sille Sanat Sarayı üyesi fotoğraf se-
verlerin de aralarında olduğu Bey-
şehir, Konya, Seydişehir ve Hüyük 
ilçelerinden gelen 80 doğa tutkunu 

katıldı.
Beyşehir Kültür ve Turizm Der-

neği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, 
8. Reha Bilir Leylekler Vadisi-İs-
libucak Ormanı Doğa Yürüyüşü 
etkinliğine doğa ve fotoğraf sever-

lerden yoğun bir katılım olduğunu 
söyledi.

Büyükkafalı, etkinlik çerçe-
vesinde Yeşildağ Mahallesi’ndeki 
Leylekler Vadisi’nde yapılan gezi ve 
fotoğraf mesaisinin ardından doğa 

yürüyüşünün Kurucuova Mahal-
lesi’ndeki İslibucak bölgesinde yer 
alan sedir ormanlarının arasındaki 
5 kilometrelik parkurda gerçekleş-
tirildiğini belirterek, “Etkinliğimize 
katılan tüm doğa ve fotoğraf se-

verlerimize ve faaliyetimize verdiği 
destekten ötürü Beyşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Adil Bayındır’a 
derneğimiz adına teşekkür ediyo-
rum.” dedi.
n AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlı-
ğı koordinasyonunda çalışmalarını 
sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, 
belirli aralıklarla ve alanında uzman 
konukların katılımlarıyla gerçek-
leştirdiği Kalkınma Söyleşileri’nde 
bu hafta “Veri Bilimine Kavramsal 
Yaklaşım ve Uygulama Alanları” 
konusunu ele aldı. Programa konuş-
macı olarak katılan İstanbul Gelişim 
Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal 
Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim 
Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Erdal Balaban, 
katılımcılara özellikle son yıllarda 
önem kazanan ve pek çok uygulama 
alanı bulunan veri bilimine dair bil-
giler verdi.

Mevlana Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Sayın Savaş Ülger 
“Ajans olarak bugüne kadar “Böl-
gesel Kalkınma İnisiyatifi” kapsa-
mında, çeşitli konularda alanında 

uzman konukların katılımıyla kal-
kınma söyleşileri gerçekleştirdik. 
Bugün ise veri bilimine kavram-
sal yaklaşım ve uygulama alanları 
konusuyla yine duayen bir isimle 
beraberiz. Söyleşimizin konusunu 
oluşturan veri bilimi kavramı özetle 
çok yüksek miktardaki verinin hızlı 
ve etkili bir şekilde incelenmesi, iş-
lenmesi ve anlamlı hale getirilmesi 
olarak tanımlanmaktadır. Veri bilimi 
bu verileri incelerken istatistik, ma-
tematik ve bilgisayar bilimlerini kul-
lanan çok disiplinli bir alan olarak da 
karşımıza çıkmaktadır. Günümüzün 
hiç şüphesiz en popüler araştırma ve 
uygulama alanlarının başında gelen 
ve doğası gereği disiplinlerarası bir 
alan olarak kabul edilen veri bilimini 
öğrenmek isteyenlerin sayısı da her 
geçen gün artmaktadır. Bu progra-
mımızda da kullanım alanları ara-
sında ise finans sektörü, sağlık sek-

törü ve bilgi teknolojileri gibi çeşitli 
alanlar yer alan veri biliminin diğer 
kullanım alanlarını ve bu konuda 
yapılması gerekenleri ele almak is-
tedik” dedi.

Ardından katılımcılara yönelik 
olarak yapmış olduğu sunum eş-
liğinde konuşan İstanbul Gelişim 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Mehmet Erdal Balaban, “Öngö-
rü veya tahmin önemli bir bilimsel 
çalışma olarak makine öğrenmesi-
nin veya genelleştirilmiş adı ile veri 
madenciliğinin temel konusudur. 
Günümüzün dijital çağında enfor-
masyon ve bilgi elde etmek için 
makine öğrenmesi ve istatistik tek-
nikleri kullanılır. Makine öğrenme-
si 1950’li yıllarda başlayan yapay 
zekâ konusunun uzantısında son 
evre olarak geliştirilmiştir. Makine 
öğrenmesi ve veri madenciliğinin 
ortak paydası büyük veri yığınla-

rından gizli kalmış bilgiyi ortaya çı-
karmaktır. Veri madenciliği, verinin 
toplanmasından model oluşturma, 
model performans ölçümü ve mo-
delin kullanımına kadar tüm süreci 
içerirken makine öğrenmesi, oto-
matik bilgi çıkarımını sağlar. Veri 
madenciliğinde asıl olan değerli 
olan bilgiyi keşfetmek, işlemek ve 
kullanmaktır. Veri bilimini günü-
müzde popüler yapan sebeplerin 
başında teknolojilerin ucuzlaması, 
bilgisayar depolama kapasitesinin 
ve işlemci hızının artması, yapay 
zekâ kapsamındaki alternatif algo-
ritmaların ortaya çıkması ve perfor-
manslarının arttırılması ve veri top-
lama kaynaklarının ve veri toplama 
araçlarının artması gelmektedir” 
ifadelerini kullandı. Söyleşi, katı-
lımcılardan gelen soruların cevap-
lanması ile son buldu.  
n HABER MERKEZİ

Ahmet Nuri Emekli 
güven tazeledi

‘Avukatlar adaletin
yılmaz savunucusudur’

S.S. Karapınar Nakliyeciler 
Şoförler Taşıyıcılar Kooperati-
fi Olağan Genel Kurul Toplantısı 
13.04.2019 günü saat 10.30’da 
Kooperatif binasında yapıldı. Ola-
ğan Genel Kurul Toplantısı’na, 
sivil toplum kuruluşlarının başkan-
ları, yöneticileri, kooperatif üyeleri 
ve diğer misafirler katılım sağladı. 
Ticaret İl Müdürlüğü’nden Bakan-
lık Temsilcileri, Sait Badem, Ali 
Dündar, Ahmet Ergülcan’ın neza-
retinde yapılan genel kurulda, di-
van başkanlığına Fahrettin Kesik, 
divan üyeliklerine Adnan Okur ve 
Ziya Bozu oy birliği ile seçildiler.

Genel Kurul’un açılışında ko-
nuşan S.S. Karapınar Nak. Şof. 
Mot. Taş. Kooperatifi Başkanı Ah-
met Nuri Emekli, “2018 yılı içeri-
sinde Kooperatifimiz, yoğun bir 
çalışma dönemini geride bırakmış-
tır. Kooperatifimiz ilçemizdeki ko-
nusuyla ilgili tüm nakliye işlerinde 
aktif faaliyetlerini sürdürmüştür. 
Buğday, mısır, patates, pancar ve 
TMO nakliyeleri kooperatifimiz-
ce gerçekleştirilmiştir. Yaptığımız 
tüm işlerden elde edilen hak ediş-
ler takip edilmiş ve üyelerimize 
ödenmiştir. Tüm işlerimizin ifa-
sında üyelerimize gereken özen 
gösterilmiş ve üyelerimizin hak ve 
menfaatleri korunmuştur. Önü-
müzde ki dönemde de bu hassasi-
yeti sürdürmeye devam edeceğiz. 
Geçen yıl yapılan genel kurulda 
kooperatifimize pancar yükleme 

makinesini kazandırarak bunun 
neticesinde çok yoğun bir çalışma 
sezonu geçirdik. Hem üyelerimi-
ze hem kooperatifimize ciddi gelir 
kaynağı oluşturduk ve bu elde edi-
len kaynağı çok verimli bir şekilde 
kullandık. Üyelerimize iş esnasında 
gereken mazot ve nakit desteğini 
sağlayarak hiçbir üyemizi mağdur 
etmediğimiz gibi vergi dairesi ve 
sigortaya olan borçlarımızı tama-
men ödedik. Sizlerden aldığımız 
destekle önümüzdeki yıllarda da 
yatırımlarımıza yenilerini ekleme-
ye devam edeceğiz. Kooperatifi-
mizin arsa sınırında olan Karapınar 
Belediyesine ait eski soğuk hava 
deposu arsasını kooperatifimize 
kazandırdık” dedi. Temsilci seçi-
minin ardından genel kurulda tek 
aday olarak seçime giren Ahmet 
Nuri Emekli oy birliği ile yeniden 
S.S. Karapınar Nakliyeciler Şoförler 
Taşıyıcılar Kooperatifi başkanlığına 
seçildi. Yönetim kurulu asil üye-
liklerine Servet Yanıklı, Arif Mavi, 
Halil İbrahim Çorakcı ve Uğur 
Çakmak seçilirken, yedek üyelikle-
re ise Abdullah Çelen, Muhammet 
Aşkın, İlhami Karagöz, Mehmet 
Öztoprak, İsmail Kanaç oy birliği 
ile seçildiler. Denetim kurulu asil 
üyeliklerine Ali Şimşekli, Abdül-
baki Öğür, Yusuf Cingöz, denetim 
kurulu yedek üyeliklerine Mustafa 
Çakan, Veli Keskin, Hasan Güçlü 
oy birliği ile seçildiler.
n HABER MERKEZİ

Avukat Hakları Derneği tara-
fından Konya Barosu Sosyal Te-
sislerinde ‘Söz Savunmanın’ isimli 
bir söyleşi gerçekleştirdi. Söyleşiye 
konuşmacı olarak avukat hakla-
rının yılmaz savunucularından, 
geçtiğimiz aylarda bu gerekçeyle 
tutuklanan Av. Ömer Kavili ve Av. 
Muharrem Ercan katıldı. 

Konya Baro Başkanı Av. Mus-
tafa Aladağ, dernek yöneticileri, 
üyeleri ve avukatların yoğun ilgi 
gösterdiği  etkinliğin açılış konuş-
masında Dernek Başkanı Av. K. 
Tarkan Büyükoktar mesleğin zor-

luklarından, öneminden ve savun-
ma hakkının kutsallığından bah-
sederek avukat haklarının örgütlü 
savunma açısından Türkiye’de ilk 
yapı olan derneğin amacından 
bahsetti. Herkes için hukuk, Her-
kes için adalet, Adalet için Avukat 
vurgusu yapılan programın sonun-
da konuşmacılar Av. Ömer Kavili 
ve Av. Muharrem Ercan’a günün 
anısına plaket takdim edildi. Prog-
ram 5-12 Nisan Avukatlar Haftası 
münasebeti ile dernek tarafından 
düzenlenen yemek ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Karapınar ilçesinde kurulacak Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali için ara ele-
man yetiştirmek üzere açılan KOMEK kursunda bugüne kadar 250 kişi eğitim aldı

Güneş tarlasına
eleman yetiştiriyor

Türkiye’nin en büyük güneş 
enerjisi santralinin kurulacağı Ka-
rapınar Yenilenebilir Enerji Kaynak 
Alanında (YEKA) çalışacak ara ele-
manlar, Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kursları’nda 
(KOMEK) yetiştiriliyor.

Karapınar YEKA’da güneş mo-
dülü üretim fabrikası, Ar-Ge merke-
zi ve güneş enerjisi elektrik üretim 
tesisi kurulması için çalışmalar sü-
rüyor. Türkiye’nin en büyük güneş 
enerjisi santrali olacak Karapınar 
YEKA-1 GES, yıllık 1,7 milyar ki-
lowatt elektrik üretimi yapacak.

Yaklaşık 600 bin konutun elekt-
rik ihtiyacını karşılayacak Karapınar 
GES, 2 binden fazla kişiye de istih-

dam sağlayacak. KOMEK, Karapınar 
GES’te çalışacak ara eleman yetiş-
tirilmesi için alanında uzman eğit-
menlerden oluşan kadrosuyla ilçede 
gençlere eğitim veriyor.

Karapınar KOMEK Kurs Yöneti-
cisi Ali Tuna, bölgeye yapılacak ya-
tırımın ilçede heyecan uyandırdığını 
söyledi.

Kurulacak GES’in ilçede sağ-
layacağı istihdama eğitimle katkı 
vermek istediklerini anlatan Tuna, 
şöyle konuştu: “Programa yoğun ilgi 
var. Başvuru çok olunca katılımcılar 
arasında eleme yapıyoruz. Bugüne 
kadar 250 kişiye sertifika verdik. Bu 
sektörde uzun yıllar çalışmış ener-
ji sistemleri mühendisliği mezunu 

öğretmen ve uzmanlar, kurs merke-
zinde ders veriyor. Uygulama için de 
sahada güneş enerjisi santrallerinde 
pratik yapma imkanına sahibiz. Kur-
siyerlerimize uygulamayı sahada 
göstermeye çalışıyoruz. Kursları-
mızda 232 saat teorik ve pratik eği-
tim veriliyor. Bu eğitimin ardından 
yapılan sınavı başarıyla tamamlayan 
kursiyerler, sertifika almaya hak ka-
zanıyor.”

‘BÖLGEYE ÇOK CİDDİ 
GELİR KAPISI OLACAK’

Tuna, Solarex İstanbul Fua-
rı’nda ihaleyi alan firmanın üst 
düzey yöneticisiyle yaptıkları bir 
görüşmeye dikkati çekerek, şunları 
kaydetti: “Kursta ara eleman yetiş-

tirmek üzere yapmış olduğumuz 
çalışmaları duyunca mutlu oldular. 
Ara elemana ciddi anlamda ihtiyaç 
duyacaklarını söylediler. Hatta ilk 
etapta 2-3 bin, toplamda ise 5 bin 
işçi istihdam edebileceklerini ifade 
ettiler. Sertifika alan elemanları da 
değerlendirebileceklerini aktardı. 
Burada yaşayan, tarım hayvancılık-
la uğraşan özellikle genç nüfus için 
önemli bir kurs özelliğine büründü. 
İlçede yapılacak güneş enerjisi yatı-
rımı hem ülke ekonomisine hem de 
bölgeye çok ciddi bir gelir kapısı ola-
cağını düşünüyoruz. Sertifika alan 
kursiyerler, diğer personele göre 
daha yüksek düzeyde gelir elde ede-
bilecek.” n AA

Kalkınma söyleşilerinde veri madenciliği ele alındı
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

•BUĞDAY YIKAMACISI
• GIDA MÜHENDİSİ

alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 

Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77

ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

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

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

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

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

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

OTOMATİK ŞERİT TESTERE 

MAKİNASI ve ELEKTRİKLİ GEZER 

VİNÇ KULLANABİLEN ELEMAN 

ALINACAKTIR

• Askerliğini yapmış

• 30 yaşını aşmamış

•Tercihen lise mezunu

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

DEVÇELİK DEMİR HIRD. SAN. 

TİC. LTD. ŞTİ.

ELEMAN ARANIYOR
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

 İLAN

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

 
Davanın kabulü ile, 22XXXXXX062 T.C kimlik numaralı Devrim İrmak’ın Devrim olan ön adının  Ali 
Emre olarak değiştirilerek nüfusa TESCİLİNE karar verilmiştir, ilan olunur. 

 İ L A N
T.C.

KONYA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS SAYISI : 2019/58 Esas 2019/28 Karar

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 981393

 
Davacı 5554****808 T.C. Kimlik numaralı AYTEN ÇETİNTAŞ’ın AYTEN olan adının , “TUBA” olarak 
düzeltilmesine karar verilmiş olup, ilan olunur.

T.C.
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/25 ESAS
-İLANDIR-

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 981401

 

Davacı 134*****706 T.C. Kimlik numaralı, Durmuş ve Aynur kızı, TANSEL ŞEBNUR YAVUZ’un 
“TANSEL ŞEBNUR” olan adının “AYNUR” olarak değiştirilmesine ve nüfus kayıtlarına bu şekilde 
tesciline dair 19/03/2019 tarihinde karar verilmiş verilmiş olup, TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN 
olunur.

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/148 Esas - 2019/231 Karar
-İLANDIR-

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 981415
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Türkiye’de işsizlik oranı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 3,9 puan artışla yüzde 14,7 oldu

İşsizlik yüzde 14,7 oldu!
Türkiye’de işsizlik oranı, ocak-

ta geçen yılın aynı ayına göre 3,9 
puan artarak yüzde 14,7’ye yüksel-
di. Söz konusu dönemde işsiz sayı-
sı 1 milyon 259 bin kişilik artışla 4 
milyon 668 bin kişi olarak kayıtlara 
geçti. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Ocak 2019’a ilişkin iş gücü 
istatistiklerini açıkladı.  Buna göre, 
Türkiye genelinde 15 ve daha yu-
karı yaştakilerde işsiz sayısı, ocakta 
geçen yılın aynı ayına göre 1 mil-
yon 259 bin kişi artarak 4 milyon 
668 bin kişiye çıktı. Aynı dönemde 
işsizlik oranı 3,9 puan yükselerek 
yüzde 14,7 oldu. 

İşsizlik oranı ocakta bir önceki 
aya göre 1,2 puan arttı. Tarım dışı 
işsizlik oranı ise 4,1 puanlık artışla 
yüzde 16,8 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş 
grubunu içeren genç işsizlik oranı 
6,8 puan yükselerek yüzde 26,7 
oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş gru-
bunda ise 3,9 puan artışla yüzde 
15 olarak gerçekleşti.
İSTİHDAM ORANI 1,9 PUAN AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı, 
ocakta geçen yılın aynı dönemine 
kıyasla 872 bin kişi gerileyerek 27 
milyon 157 bin kişi, istihdam oranı 

ise 1,9 puanlık azalışla yüzde 44,5 
olarak kayıtlara geçti. Söz konusu 
dönemde, tarım sektöründe çalı-
şan sayısı 345 bin, tarım dışı sek-
törlerde çalışan sayısı 526 bin kişi 
azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 
17’si tarım, yüzde 19,9’u sanayi, 
yüzde 5,4’ü inşaat, yüzde 57,7’si 
ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Ocakta geçen yılın aynı döne-
miyle karşılaştırıldığında, tarım 
sektörünün istihdam edilenler 
içindeki payı 0,7 puan, inşaatın 
payı 1,6 puan azalırken, hizmet 
sektörünün payı 2,3 puan arttı. 
Sanayi sektörünün, istihdam edi-
lenler içindeki payında ise değişim 
görülmedi.

İŞ GÜCÜNE KATILMA 
ORANI YÜKSELDİ

İş gücü, ocakta 2018’in aynı 
dönemine göre 387 bin kişi artarak 
31 milyon 825 bin kişi, iş gücüne 
katılma oranı ise 0,1 puan artarak 
yüzde 52,2 olarak gerçekleşti. Aynı 
dönemler için yapılan kıyaslamala-
ra göre, erkeklerde iş gücüne katıl-
ma oranı 0,2 puanlık azalışla yüzde 
71,1, kadınlarda ise 0,4 puanlık ar-
tışla yüzde 33,6’yı buldu. 

Ocakta herhangi bir sosyal gü-

venlik kuruluşuna bağlı olmadan 
çalışanların oranı da geçen yılın 
aynı dönemine göre, 0,6 puan ar-
tarak yüzde 33,1 oldu. Tarım dışı 
sektörde kayıt dışı çalışanların ora-
nı ise geçen yılın aynı dönemine 
göre 0,7 puan artış göstererek yüz-
de 22,5 olarak hesaplandı. 

MEVSİM ETKİLERİNDEN 
ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM 

Mevsim etkilerinden arındı-
rılmış istihdam bir önceki döne-
me göre 223 bin kişi azalarak 28 
milyon 14 bin kişi olarak tahmin 
edildi. İstihdam oranı 0,4 puan ge-
rileyerek, yüzde 45,9 oldu. Mevsim 
etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 
bir önceki döneme göre 170 bin 
kişi artarak 4 milyon 295 bin kişi 
olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 
0,6 puan artışla yüzde 13,3 olarak 
kayıtlara geçti. Mevsim etkilerin-
den arındırılmış iş gücüne katılma 
oranı ise bir önceki döneme göre, 
0,2 puan azalarak 52,9 olarak he-
saplandı. Ekonomik faaliyete göre 
istihdam edilenlerin sayısı, tarım 
sektöründe 22 bin kişi, sanayi sek-
töründe 82 bin, inşaat sektöründe 
44 bin ve hizmet sektöründe 76 
bin kişi azaldı. n AA

 

Metal Mamül Malzeme ve Çöp Konteyneri Yedek Parçaları Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/173245
1-İdarenin
a) Adresi  : Şeyh Şamil Mahallesi Doç.Dr.Halil Ürün Caddesi 19 42070 
   SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322243600 - 3322653049
c) Elektronik Posta Adresi  : belediye@selcuklu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 6 Kalem Metal Mamül Malzeme ve Çöp Konteyneri Yedek Parçaları 
   Alımı İşi 
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri  : Selçuklu ilçesi sınırları içinde idarenin gösterdiği depoya teslimini 
   yapacaklardır.
c) Teslim tarihi  : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 5 gün içinde işe 
   başlanacaktır. İşin süresi 30 gündür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu - Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. 
   Halil Ürün Cad. No.19 Selçuklu / KONYA
b) Tarihi ve saati  : 08.05.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli  imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla  hissesine  sahip  ortağına  ait  olması  halinde,  Türkiye Odalar  ve  Borsalar  Birliği  veya  serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk 
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 
Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği 
mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çöp Konteyneri ve Yeraltı konteyner alım işleri birlikte ve ayrı ayrı benzer iş olarak kabul 
edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1.  İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve  250 TRY (Türk Lirası) karşılığı  Selçuklu 
Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü - Şeyh Şamil Mahallesi Doç. Dr. Halil Ürün Caddesi 
No:19 Selçuklu/KONYA adresinden satın alınabilir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını  satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih ve saatine kadar Selçuklu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü - Şeyh Şamil 
Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No.19 Selçuklu / KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı 
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine  ihale yapılan  istekliyle her bir mal kalemi miktarı  ile bu mal kalemleri  için  teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

METAL MAMÜL MALZEME VE ÇÖP KONTEYNERİ 
YEDEK PARÇALARI SATIN ALINACAKTIR

SELÇUKLU BELEDİYESİ TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 981573

Bütçe ocak-mart 
döneminde açık verdi

Finansal Hesaplar 
Raporu yayımlandı

Merkezi yönetim bütçesinde, 
mart ayında 24,5 milyar lira, ocak-
mart döneminde 36,2 milyar lira 
açık kaydedildi.  Hazine ve Maliye 
Bakanlığı, Mart 2019’a ilişkin büt-
çe uygulama sonuçlarını açıkladı.  
Buna göre, martta bütçe gelirleri, 
geçen yılın aynı ayına göre yüzde 
12,8 artarak 54,4 milyar lira, bütçe 
giderleri yüzde 15,2 artarak 78,8 
milyar lira oldu. 

Ocak-mart döneminde bütçe 
gelirleri, geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 30,4 yükselerek 218,3 
milyar lira, bütçe giderleri ise yüz-
de 35,4 artışla 254,4 milyar lira 
olarak kayıtlara geçti. 

Böylece merkezi yönetim büt-
çesi, martta 24,5 milyar lira, ocak-
mart döneminde ise 36,2 milyar 
lira açık verdi.
n AA

Rapora göre, geçen yılın dör-
düncü çeyreğinde Türkiye eko-
nomisinin toplam finansal var-
lıkları 12 trilyon 365 milyar TL, 
yükümlülükleri ise 14 trilyon 254 
milyar TL düzeyine ulaştı.  Tür-
kiye ekonomisinin toplam finan-
sal varlıkları 2018’in dördündü 
çeyreğinde 12 trilyon 365 milyar 
lira, yükümlülükleri ise 14 trilyon 
254 milyar lira oldu. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası’nın (TCMB) 2018’in dör-
düncü çeyreğine ilişkin “Finansal 

Hesaplar Raporu” yayımlandı.  
Rapora göre, geçen yılın dördün-
cü çeyreğinde Türkiye ekonomi-
sinin toplam finansal varlıkları 12 
trilyon 365 milyar TL, yükümlü-
lükleri ise 14 trilyon 254 milyar 
TL düzeyine ulaştı. Dünyanın 
geri kalanına olan net yükümlü-
lük ise bir önceki çeyreğe göre 
118 milyar TL azalarak 1 trilyon 
889 milyar TL seviyesinde ger-
çekleşti.

Geçen yılın üçüncü çeyreği 
ile dördüncü çeyreği arasında 

gerçekleşen finansal akımlar in-
celendiğinde, 32 milyar TL tuta-
rında net işlem gerçekleşirken, 
85 milyar TL tutarında kur ve pi-
yasa fiyatı değişimi kaynaklı net 
değerleme artışı gözlendi.

Hanehalkı ve finansal olma-
yan kuruluşların borçluluk oran-
larının ülke karşılaştırmalarına 
bakıldığında, Türkiye’nin bu dö-
nemde de borçluluk düzeyi dü-
şük ülkeler arasındaki konumunu 
koruduğu görüldü.
n AA



1116 NİSAN 2019HABER

Kavuş: Meram’da kooperatifler hız kesmeyecek
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, belediye öncülüğünde 
hayata geçirilen kooperatiflerde 
ki son durumları yerinde inceledi. 
Aymanas, Aksinne ve Uluırmak 
Konut Yapı Kooperatiflerini Başkan 
Yardımcıları ve Teknik Ekibiyle bir-
likte gezen Başkan Mustafa Kavuş, 
vatandaşların tedirginliğini gider-
mek ve inşaatlarımızın gidişatını 
kontrol etmek amacıyla denetim-
lerini ara vermeden sürdüreceğini 
söyledi.

BAŞKAN KAVUŞ: HERKESİN 
GÖNLÜ RAHAT OLSUN

Hem arsa sahiplerimiz hemde 
kooperatif üyelerimizin gönülleri 
rahat olsun” diyen Başkan Kavuş, 
konuşmasını şöyle sürdürdü; “Be-
lediyemizin öncülüğünde hayata 
geçirilen ve daha önceki dönemde 
temelleri atılan Aymanas, Aksinne 

ve Uluırmak Konut Yapı Koope-
ratiflerinde incelemelerde bulun-
duk. İnşaat maliyetlerinin yüksek 
olduğu bir dönem yaşadık. Özel 
sektör gibi bizim de inşaatlarımız 
yavaşlamıştı ama artık bu süreci 

geride bıraktığımız için artık inşa-
atlarımız hızlandı. Fiyatlar norma-
le döndü. Bu nedenle Aksinne ve 
Aymanas’ta bloklar hızlı bir şekil-
de yükseliyor. Uluırmak’ta da kısa 
süre içinde harfiyat çalışmalarına 

başlıyoruz. Vatandaşlarımız, yazın 
sonuna doğru da blokların hızla 
yükseldiğine şahitlik edecekler.”

‘BİNALAR BÜYÜDÜKÇE, GÖNÜL 
BAĞIMIZDA BÜYÜMELİ’

Meram’ın hızlı bir değişim ve 

dönüşüme ihtiyacı olduğunu kay-
deden Başkan Mustafa Kavuş, “Ye-
nilemek ve yenilenmek, büyüme-
nin doğal sonucu. Belediye olarak 
bu yenilenmeye ön ayak olmamız 
gerektiğinin farkında ve bilincin-

deyiz. Dönüşüm sayesinde oluşan 
yeni merkezlerin huzurlu ve gü-
venli mekanlar haline gelmesi için 
çaba sarfediyoruz. Bununla birlikte 
yeni alanların, bizi biz yapan de-
ğerleri, geleneklerimizi, komşuluk 
ilişkilerimizi de diri tutmasını arzu 
ediyoruz. Şehirlerimizle birlikte 
değerlerimiz de dönüşmemeli, 
ilişkelerimizi diri tutmalıyız. Bina-
lar büyüdükçe gönül bağımızda 
büyümeli. Bu sebeple Meram’ın 
en önemli ihtiyaçlarından birisi 
‘Değerli Yaşam Alanları.’ Sağlıklı 
ve nitelikli alan ihtiyacı için kalıcı 
ve uzun soluklu projeler üreterek 
vatandaşlarımızın kullanımına su-
nuyoruz. İşte bugün incelemelerde 
bulunduğumuz alanlar, tüm bunla-
rı hayata geçirebilmek için başlatı-
lan çalışmalardır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Türk fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 15 civarında büyümesini 
öngörüyoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt dışından gelen ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttı” dedi

Fuarcılık sektörü
büyüme bekliyor

Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “Türk 
fuarcılık sektörünün bu yıl yüzde 
15 civarında büyümesini öngörü-
yoruz. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt 
dışından gelen ziyaretçi sayısı ge-
çen yılın aynı dönemine göre yüzde 
40 arttı.” dedi.

Fuarların büyümesiyle üretim 
ve ihracatın da arttığını belirten Er-
sözlü, “Bu kapsamda ekonomideki 
istihdam da büyüyor. Fuarların en 
önemli amaçlarından biri de ihraca-
ta hizmet etmesidir. Fuarların ihra-
cata büyük katkısı var. Türkiye’deki 
toplam ihracatın yüzde 20’si fuarlar 
aracılığıyla gerçekleşiyor. Yani ya-
pılan ihracatın 35 milyar dolarlık 
kısmı fuarlar sayesinde sağlanıyor. 
Biz bu fuarların gelişmesini ne ka-
dar sağlarsak, ihracattan aldığımız 
pay da bir o kadar büyüyecektir.” 
diye konuştu.

Türkiye’de her yıl 500’e yakın 
fuar düzenlendiğine dikkati çeken 
Ersözlü, şöyle devam etti:

“Fuarcılıkta sürdürülebilir bü-
yümeyi gerçekleştirebilmemiz çok 
önemli. Türk fuarcılık sektörünün 
bu yıl yüzde 15 civarında büyüme-

sini öngörüyoruz. Bu yılın ilk çeyre-
ğinde yurt dışından gelen ziyaretçi 
sayısı geçen yılın aynı dönemine 

göre yüzde 40 arttı. Bu artışı etkile-
yen en önemli faktör Güney Ameri-
ka, Asya Pasifik ve Orta Asya ülke-

lerinden gelen katılımcı sayısındaki 
yükseliş. Çünkü bu ülkelerden daha 
önce çok az ziyaretçi gelirdi. Ancak 
şimdi çok fazla ziyaretçi geliyor. 
Yani ziyaretçi çeşitliliğimiz arttı.”

‘İSTANBUL HAVALİMANI ÇOK 
DOĞRU BİR KARARDI’

Türkiye’deki fuarlardan yak-
laşık yarısının İstanbul’da gerçek-
leştirildiğini aktaran Ersözlü, şun-
ları kaydetti: “Fuarlar büyüdükçe 
ülkeler büyür. Bu yüzden bu işin 
üzerine eğilmemiz gerekiyor. Fuar-
lara gelen iş insanlarının yaşadıkları 
coğrafyalara baktığımızda ise daha 
çok Avrasya, Avrupa, Asya, Afrika 
ve Orta Doğu’dan geldiklerini gö-
rüyoruz. İstanbul Havalimanı’nın 
yapılmasıyla ülkeye gelen turist 
sayısının artacağı gibi, fuarlara ka-
tılan ziyaretçi sayısı da olumlu et-
kilenecektir. Bu yüzden İstanbul 
Havalimanı çok doğru bir karardı. 
Çünkü bu havalimanının yapılması 
ziyaretçi çeşitliliğimizi artırdı.”

Ersözlü, İstanbul dışında yakla-
şık 40 şehirde daha birçok sektörde 
ciddi fuarların düzenlendiğini de 
sözlerine ekledi.
n AA

‘Birlikte güzel işler başaracağız’

31 Mart’ta yapılan mahalli ida-
reler seçimlerinin ardından Beyşehir 
Belediyesi Meclisi’ne seçilen yeni 
üyelerin katılımıyla yeni dönemin 
ilk toplantısı Belediye Başkanı Adil 
Bayındır başkanlığında gerçekleşti-
rildi. Toplantıda, gündemde yer alan 
maddeler görüşüldü, meclis 1 ve 
2.başkan vekilliği seçimleri, meclis 
katiplikleri, encümen üyelikleri, imar 
komisyonu ve plan ve bütçe komis-
yon üyelikleri seçimleri yapıldı.

Beyşehir Belediyesi Meclis Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirilen 
toplantıda, meclis üyelerine hitaben 
konuşan Başkan Adil Bayındır, se-
çim sonuçlarıyla birlikte yeni seçilen 
meclis üyelerine başarılar dileyerek, 
“Allah hiç birimizi utandırmazın, 
şehrimizin yolunu açık tutsun. Hep 
birlikte güzel projelere imza atalım. 
Belediyecilik hem zevklidir, hem 
zordur. Halkı memnun etmek hem 
kolaydır, hem zordur. Çünkü her an 

bütün dikkatler üzerindedir. Hata 
istemez, vatandaş tepeden bakanı 
sevmez, ukalayı sevmez. Adam ola-
nı sever, hizmet yapanı sever. Ben 
sizlerle güzel işler yapacağıma inanı-
yorum. Ben samimiyetle, Allah rıza-
sı için sabahın 5’inden akşamın, ge-
cenin yarısına kadar ‘bu işe talibim’ 
diyerek yola çıktım. Ben diyorum 
ki,25 siz, bir de ben 26 kişi, Beyşehir 
tarihine güzel projeleri, istihdama 
yol açacak projeleri alt ve üst yapı-
sıyla şehri, beldelerdeki bütün köy-
lerimizi yeniden gözden geçirerek 
planlamalar yapacağız” dedi.

Konuşmasında, Beyşehir coğraf-
yasının oldukça büyük bir coğrafya 
olduğunu ve Belediye olarak hizmet 
üretirken yaşanan mali zorluklar ile 
zaman kaybının üstesinden gele-
bilecek yeni bir yapılanmayı ortaya 
koymanın gerekliliği üzerinde de 
duran Bayındır, “Bölgeleri yeniden 
makineleştirmemiz gerekiyor. Böl-

gelerimizi yüksek maliyetlerden 
kurtarmamız lazım, düşürmemiz 
lazım. Yenidoğan’dan Huğlu’ya ka-
dar bir kilometre hesabı yapıp veya 
Gölkaya’dan Bayavşar’a kadar bir 
kilometre

 hesabı yapıp buradaki zaman 
kaybının bir şekilde önüne geçilme-
li. Araçların işe başlama hadisesi ile 
zaten yarım günü burada kaybe-
diyoruz. Dönüş hazırlığı derken de 
bir yarım gün öyle geçiyor. Dolayı-
sıyla bir günü heba ediyoruz. İkin-
cisi araçların bu gelgitlerde yaktığı 
yakıtların masraflarını göz önünde 
tutmak gerekiyor” diye konuştu.

‘BEN PARTİCİLİK YAPMAM’
Bayındır, meclis üyelerine ilçe-

ye hizmet ederken danışmadan ve 
istişare etmeden yol almayacağını 
da belirtirken, şöyle konuştu: “Biz 
bu toprağın çocuğuyuz hepimiz. 
Kuruşuna tenezzül etmeyeceğiz, 
ama kuruşunu koruyacağız. Bu 

şehrin insanının hepimizden bek-
lediği bu. Ben sizlere danışmadan, 
sizlerle sohbet etmeden, istişa-
re etmeden yol almam. Siyaset 
yapmam, ben particilik yapmam. 
Meclisimizdeki divan ve encümen 
üyeliği seçimlerinde, ben şu olsun 
demem. Hangi arkadaşımız nere-
ye gelecek, hangi arkadaşımız ne 
olsun bunu ben belirlemem, siz 
seçersiniz, ben size uyarım. Ben 
tüm meclis toplantılarında uyum 
içinde oldum. Biz burada tüm ar-
kadaşlar aynı kararları verip, aynı 
kararları alırsak Beyşehir’imizin 
menfaati için beraber olmuş olu-
ruz. Beyşehir Belediye Başkanı 
ve meclisi bu şehrin şerefidir, bu 
şehrin gururudur. Başarırsa, başa-
ramazsa şehrin muhatabı ben olu-
rum, arkasında siz olursunuz. Hep 
beraber oluruz yani. Anlatmak is-
tediğim bu” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

İki yıl oldu… Tam 
iki yıl. Acı kaybımızın 
üzerinden tam yedi yüz 
otuz küsur gün geçti. 
Dile kolay gönle zor. 
Söze bir an; dimağa bir 
asır. Bahar gelip top-
rağın kara bağrından 
yeni canlar fışkırmaya 
başlayınca aklımızda 
ne bahar sevinci ne he-
yecan; yalnız ve yalnız 
yaklaşmakta olan ölümün(ün) ayak 
sesleri. Nisanla beraber doğanın taze 
nefesi değil kulağımıza fısıldayan; bir 
ömürlük çınarın bir haftaya sığan 
macerası. Fenalaşması, düşmesi, 
hastaneye kaldırılması, kalp çarpın-
tılarıyla geçen yoğun bakım günle-
ri… Sonra tüm gerçekliğiyle gelen 
ölüm… 

Böyle haber mi olur?  
Böyle veda mı olur? 
Böyle miydi kavlimiz? 
Taşınmana alışmak çok güç; 

eve her uğrayışımda kapıda yazılı 
adın karşılar ya önce beni.  O adın 
harflerini okşayarak teselli bulmak. 
Bir de mezar taşında yazmakta adın; 
kapıdaki soğuk demire, mezarın ba-
şındaki soğuk mermer kaideye ka-
zınmış harfler okşanır olmuş nicedir. 

Ölümü yalnızca ölenlerin işi bilir-
dik seni kaybetmeden önce. Seninle 
aklımıza kazıdık “Her nefis ölümü 
tadacaktır”  ayetinin mahiyetini.  İn-
sanın bir yakınını kaybetmesi me-
zarlıklar hakkındaki uzak, mesafeli 
düşüncelerine de tesir ediyor. Zira 
canınızdan bir parça; bir uzvunuz, ko-
lunuz, bacağınız belki kalbiniz orada 
toprağın altındadır. Mezarlık ikinci ad-
resiniz oluveriyor handiyse. Yakınını-
zın sağında solunda metfun merhum 
ve merhumeler sanki yakın akraba. 
Onlara da bağışlıyorsunuz bir Fatiha.

Yakınını kaybedenler bilir, el 
açan her dilenci, yardım isteyen her 

âdem, yanınızdan ge-
çen her aç hayvancağız 
ötelerden bir mesaj 
taşır size. Yardım eder, 
elinden tutar, ihtiyacını 
görürseniz mezardaki 
yakınınızın yeni yerinde 
rahat edeceğini kalben 
duyar ferahlarsınız. 
Tıpkı dünyanın nere-
sinde olursanız olun 
okuduğunuz duaların 

ona ulaşacağını bildiğiniz gibi.
Zaman zaman dünya işlerine da-

larak onu unuttuğunuzu sanır kendi 
kendinize kızarsınız. Hâlbuki kalpte 
olan unutulmaz; zihindeki sıralama-
da bazen aşağılarda kaldığı için siz 
unuttuğunuzu sanırsınız.  Yanılsa-
malarla, gelgitlerle, sorgulamalarla 
geçecektir bundan sonraki ömrünüz; 
hayırlı olsun… Dahası artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacaktır! 

Her sofrada geçmişler için oku-
nan duaların başına senin adın konu-
yor nicedir. O dualar hep geçmişle-
rimiz için okunsaydı ve sen sofranın 
başında bizimle birlikte bölseydin ek-
meği. O zaman belki gülüşler içten, 
mutluluklar sonsuz olurdu. Fakat 
artık buna imkân yok. Bu imkânsız-
lıkla yüzleşmektir ki belki de insanın 
canını asıl acıtan bu…

Sözün, sözlerin sonu varıp da-
yanmakta bitişe; sabah ermekte ak-
şama, yaz kışa, genç ihtiyara, yaşam 
ölüme… Böyle durumlarda yani ki 
söz dönüp dolaşıp senin artık ara-
mızda olmadığın gerçeğine gelince, 
iyi ki inancımız var diyorum. Bana da 
baki değil ki bu hayat; sonunda ona 
kavuşmak var diyorum, aldırma!  
Yoksa katlanılır mıydı bu yokluğa? 

Babacığım ruhun şad, makamın 
cennet olsun. Umarım Yüce Yaratıcı 
bizleri ötelerde tekrar kavuştursun. 
Selam ve esenlik her daim üzerine 
olsun…

BAHARIN ADI YOK

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
resmi olmayan sonuçlara göre İs-
tanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı seçilen Ekrem İmamoğlu’na 
mazbatasının bir an önce verilmesi 
gerektiğini ifade etti.  CHP Konya 
İl Başkanı Barış Bektaş, İl Başkan-
lığında düzenlediği basın toplantı-
sında, İstanbul’daki seçim sonucu 
değerlendirerek, demokrasinin ge-
reği İstanbul’da kazanan bellidir. 
Partimizden İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilen İmamoğ-
lu’nun mazbatası biran önce veril-
melidir” diye konuştu. 

CHP Konya İl başkanı Ba-
rış Bektaş,  İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı seçilen Ekrem 
İmamoğlu’nun seçimi kazanma-

sına rağmen, halen mazbatasının 
verilmemesine tepki göstererek, 
“İstanbul’da yapılan seçimler son-
rası İstanbul Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Adayımız Ekrem İmamoğ-
lu’na mazbatanın verilmemesiyle 
AK Parti bir hukuksuzluğa imza 
atmıştır. Halada bir sonuca kavuş-
turulmamıştır. Vatandaşın artık 
sabrı kalmadı. Bizim abdestimiz-
den şüphemiz yok. Sayım  yapın 
ama çifte standart uygulamayın. 
Sayımı Balıkesir’de, Van’da ve 
Bursa gibi diğer illerde de yapın. 
Seçimin kazananı bellidir. Ekrem 
İmamoğlu’na mazbatası verilme-
lidir. Seçim konusunun uzatılması, 
demokratik anlayışımıza zarar ver-
miştir” dedi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

‘Seçimin kazananı belli,
mazbata verilmeli!’

haber@konyayenigun.com
FATMA TUTAK
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Selçuklu Kongre Merkezi’nde seramik sergisi açıldı
Selçuklu İlçe Belediyesi ve Nec-

mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
işbirliğinde düzenlenen “Turkuaz” 
Karma Seramik Sergisi açıldı. 

Selçuklu Belediyesi ve Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi işbirliğin-
de düzenlenen “Turkuaz” Karma 
Seramik Sergisinin açılışı Selçuklu 
Kongre Merkezinde gerçekleşti-
rildi. Küratörlüğünü NEÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi Seramik Bölü-
münden Dr. Öğr. Üyesi Mine Ülkü 
Öztürk’ün yaptığı serginin açılışına 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, NEÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, NEÜ Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı, çok sayıda sanat-
çı ve sanatsever katıldı. 

‘SELÇUKLU KONGRE 
MERKEZİ SANATIN VE KÜLTÜRÜN 

MERKEZİ HALİNE GELDİ’
Selçuklu Kongre Merkezi-

nin Konya’ya kültürel açıdan çok 
önemli katkılar sağladığını ifade 
eden Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı, “Böyle güzel bir sergiye 
ev sahipliği yapmaktan duyduğum 
memnuniyeti ifade etmek istiyo-
rum. Selçuklu Kongre Merkezi bir-

çok sanatsal etkinliğe ev sahipliği 
yapıyor. Sanat dediğimiz zaman 
sadece görsel sanatlar akla gel-
miyor. Burada medeniyetimizden 
gelen çok güzel sanat eserlerimiz 
var. Çini sanatı da onlardan bir ta-
nesi. Bu konuda emek veren bütün 

sanatçılarımıza teşekkür etmek 
istiyorum. Ziyarete gelen misafir-
lerimiz güzel sanat eserlerini gör-
me fırsatı bulacak. Bundan sonraki 
süreçte de inşallah biz burada ev 
sahipliği yapmak için hazırız. Bütün 
sanatçılarımızın eserlerini sanatse-

verlerle, hemşehrilerimizle buluş-
turmak için gayret içinde olacağız” 
dedi. 

NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Oğuz Doğan da sergiye katılan 
sanatçı ve sanatseverlere teşekkür 
ederek, bundan sonraki dönemde 

de yeni sergi açılışlarının gerçekleş-
mesi temennisinde bulundu. Güzel 
Sanatlar Fakültesi Dekanı Ahmet 
Çaycı ise, “Fakültemiz Konya’da 
özellikle MEDAŞ bünyesinde mu-
tat bir halde sergilerini devam etti-
riyordu. Başkanımızla görüşmemi-
ze istinaden inşallah önümüzdeki 
yıldan itibaren burada da her ay bir 
organizasyonumuz olacak” dedi. 
Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mine 
Ülkü Öztürk de, sergide 100’e ya-
kın sanatçının eserleriyle yer aldığı-
nı ifade ederek serginin açılmasın-
da emeği geçenlere teşekkür etti. 

Konuşmaların ardından sergi-
nin açılışı gerçekleştirildi ve proto-
kol üyeleri sergiyi gezdi. ‘’Turkuaz’’ 
Karma Seramik Sergisi 5 Mayıs’a 
kadar 13.00 ile 20.00 saatleri ara-
sında ziyaret edilebilecek.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın adeta bir açık hava müzesi olduğunu vurgulayan Fotoğraf Sanatçısı Faruk 
Akbaş, Konya’nın bu tarihi ve kültürel mirasının korunması gerektiğini söyledi

Anadolu zenginlik 
üzerinde kurulu

Tarihi ve kültürel zenginlikle-
riyle dikkat çeken Konya, turizm 
açısından önemli bir şehir olma-
sının yanında, fotoğraf sanatçı-
larının da adeta stüdyosu haline 
gelmiş durumda. Her yıl yüzlerce 
fotoğraf sanatçısının geldiği Kon-
ya, farklı bakış açılarıyla fotoğraf-
lanıyor. Konya’yı bir “Açık hava 
müzesi” olarak yorumlayan fotoğ-
raf sanatçıları, Konya’nın marka 
değerini artırmak adına bu tür et-
kinliklerin desteklenmesini istiyor. 
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan fotoğraf sanatçısı Faruk 
Akbaş, Konya’yı çok sevdiğini söy-
ledi. Konya’nın tarihi ve kültürel 
mirasıyla dikkat çeken bir şehir 
olduğunu belirten Akbaş, bu de-
ğeri yaşatmak gerektiğini söyledi. 
Asya Lale firmasının lale tarlala-
rını da fotoğraflayan Akbaş, “Lale 
tarlalarına geçen yıl geldim. Çok 
güzeldi, şaşırtıcı bir yer. Fotoğraf 
açısından müthiş bir yer. Seneye 
bir daha gelirim diye düşünmüş-
tüm ve geldim. Buranın hakkını 
vermek için iyi çalışmak lazım. 
Hollanda o çiçek tarlalarıyla ünlü 
ya, o kadar güzel anlatıyorlar ki 
kendilerini. Biz sadece tüketiyo-
ruz. Bizim de burası bir marka 
değerimiz olabilir. Güzel bir tanı-
tımla buraya yabancı fotoğrafçılar 
da gelir. Abartmıyorum, 35 yıldır 
Türkiye’yi fotoğraflıyorum, burası 

gerçekten müthiş. Buranın işlet-
mecisini tebrik etmek lazım hem 
ticari bir değer oluşturuyor hem 
de görsel bir zenginlik oluşuyor. O 
yüzden çok başarılı. Ancak fotoğ-
raf konusunda destek vermeleri 
lazım” diye konuştu.

KONYA BİR AÇIK HAVA MÜZESİ
Bir fotoğraf gurubu olarak 

Türkiye ve dünya turlarıyla fotoğ-
raf çektiklerini bildiren Akbaş, bir 
çok yer gezdiğini söyledi. “En son 
Tunceli Munzur Vadisi’ne gittik. 
Şimdi Bitlis yapacağız, Van’a gide-
ceğiz. Göksu Kanyona gideceğiz” 
diyen Akbaş,  Konya’nın kendi-
sinde ayrı bir yeri olduğunu dile 

getirdi. Fotoğrafçılık anlamında 
Konya’nın Türkiye’de ilk 10’a gi-
recek bir şehir olduğunu aktaran 
Akbaş, sözlerine şöyle devam etti, 
“Konya Türkiye’nin en iyi fotoğraf 
yerlerinden biri. Türkiye Fotoğraf 
Rehberi kitabını yazdım orada da 
anlattım. Burası bir açık hava mü-
zesi özelliğinde. Karapınar bölge-
si çok dikkat çekici. Meke Krater 
Gölü var. Türkiye’de en çok çiçek 
Antalya bölgesinde, ikinci sırada 
da Mersin geliyor. 3. sırada ise 
Konya geliyor. Endemik bitkilerde 
Konya 1. Endenizm oranının en 
yüksek olduğu şehir Konya. Tari-
he bakıyorsunuz tarih de var. Do-

ğal oluşumlar ayrı. Obruklar zaten 
şaşırtıcı bir güzelliğe sahip. Koyun 
sürüleri, hayvan sürüleri. Bir toz 
bulutunun içinden koyun sürü-
leri geçiyor, müthiş bir görüntü 
oluşuyor. Tuz Gölü var çok güzel, 
Celil Boğazı bir marka olabilecek 
bir bölge. Celil Boğazı’nı insanla-
rın sırayla girip görmesi lazım, o 
hale gelmesi lazım. Kilistra var, 
müthiş bir yer. Anadolu zengin-
likler üzerinde kurulu. Türkiye hiç 
bir şey yapmasa, sadece turizmle 
kalkınır. Ereğli İvriz var, Bolkarlar 
var, oralar da çok güzel. Hotamış 
var, Karacadağ var buralar hep bir 
zenginlik. Ama yanlış yerdeyiz.”

FOTOĞRAFIN TANITIMA 
FAYDASI OLUR

Konya’nın bu güzelliklerinin 
değerlendirilmesi gerektiğine dik-
kat çeken Akbaş, “Fotoğrafların 
tanıtıma da faydası oluyor. Konya 
Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, 
fotoğrafçıları Konya’ya özel olarak 
davet etmeli. Bu olayı Uluslararası 
düzeye taşımalı. Bu bölgede çok 
güzel bir kültür var, çok güzel bir 
birikim var. Mesela koşan diye bir 
koyun sağma sistemi var bu böl-
gede. Dünyada böyle bir şey yok. 
Bu kültüre sahip çıkmak lazım. Fo-
toğraflarla bu kültürün tanıtımına 
büyük destek verilebilir” diye ko-
nuştu. n ABDULLAH AKİF SOLAK - 
RASİM ATALAY  

Affetmek bir çoğu-
muz için zor bir eylem-
dir.

Affeden insanları 
erdem sahibi olarak 
görüyoruz ama affet-
me sırası bize geldiği 
zaman bunu yapma-
mız hiç kolay olmuyor.
Hayatın içinde çeşitli 
olumsuz durumlarla 
karşılaşıyoruz.Başa-
rısızlıklar,aldatılmalar,hastalıklar ve 
daha birçoğu.Peki bu olumsuz du-
rumlar karşısında neler yapabiliriz ?

Öncelikle hayatın bir anlam 
bulma çabası olduğunun farkında 
olmalıyız.Konu her ne olursa olsun 
hemen vazgeçmemeliyiz.Çünkü an-
lamlı olan vazgeçmemektir.

Vazgeçmek,acıdan kaçmak ko-
laydır.

Onunla kalabilmek,anlam bula-
bilmek,gelişebilmek ve başarısızlık-
lardan öğrenmektir kıymetli olan.

İşte affetmek de böyle...
Affetmek karşı taraf için yapılan 

bir eylem olarak görülse yanlıştır 
çünkü affetmek son derece bencil 
bir eylemdir ve bütün faydası affeden 
kişiyedir.Affetmenin önünde birçok 
engel vardır ve bizler bu engelleri 
aşamadığımız sürece affedemeyiz.

Biz düşünüyoruz ki;
 “Eğer affedersem konuyu hafife 

almış olurum,hafife alırsam unu-
tulur,unutulduğu zaman da değeri 

kalmaz.Ancak konu be-
nim için önemli ve unu-
tulması istemiyorum.” 

 “Affedersem yanı-
na kar alır.”

 “Affedersem inan-
dığım değerlerden vaz-
geçmiş olurum.”

 “Eğer affedersem 
tekrar yapar.”

“Affedebilmem için 
bu acıyı hiç hissetmedi-

ğim bir döneme gelmem gerekir.”
...gibi düşünceler affetmenin 

önündeki bazı engellerdendir.
Affetmek demek kabul etmek,u-

nutmak,hoşgörmek demek değildir.
Affetmek sürekli düşünce halinden 
kurtulup özgürleşmek demektir.Yani 
ruminasyon davranışını bırakıp işlev-
selliğe geçme adımıdır.

Tabi ki kolay bir süreç değildir 
ancak bir insana tekrar güvenip gü-
venmemenizi bilmenin tek yolu da 
ona yeniden güvenmektir.

Unutmayın,güvenmek sizin ka-
rarınız bu kararın doğru ya da yanlış 
olduğunu gösteren karşı tarafın ya-
pacaklarıdır.

Okur’a Not;
Affetmek konusunda size farklı 

bakış açıları kazandırarak,yardımcı 
olacak ;

Mary Hayes Grieco - Koşulsuz 
Affetme kitabını öneriyorum.

Psikolog Merve KAYHAN

AFFEDEMİYORUM !!! 

Eğitim-İş Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen “Bir milletin uya-
nışı ve 79. yılında Köy Enstitüleri 
konulu söyleşi programına katılan 
Tarihçi-Yazar Sinan Meydan, Köy 
Enstitülerinin hedefinin Üretim için 
Eğitim, Eğitim İçin Üretim olduğu-
nu söyledi.

Söyleşiye Eğitim –İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, yö-
netim kurulu üyeleri, ilçe temsilci-
likleri, CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, İYİ Parti, VP, KP, ÇYDD, 
ADD yöneticileriyle sendika üyeleri 
ve vatandaş katıldı.

Programın açılışında konuşan 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı Öz-
gür Ulaş Yiğit, “Köy Enstitüleri eği-
timde yapılan bir seferberliğin adı 
olup, aslında bir mucizedir. Kendi 
insanına inanmanın, bu kadim 
topraklarda istenildiğinde neler ya-
pılabileceğinin bir kanıtıdır. Bütün 
bunların sonucunda tüm dünyanın 
hayranlıkla izleyeceği, gıpta ede-
ceği eğitim sisteminin adıdır. Kal-
kınmanın ve medeniyetin yalnızca 
eğitim ile sağlanacağının bilincinde 
bir anlayıştan bugün gelinen nok-
tada kalkınmayı yol ve köprü yap-
mak olarak gören bir anlayışa nasıl 
geldiğimiz hepimizin malumudur. 
Her şeye rağmen artık çok rahatlık-

la görebiliyoruz ki, tek çare Mustafa 
Kemal Atatürk’ün devrimlerinin 
ışığında kuruluş felsefesine dön-
mekle olacaktır” dedi.

Tarihçi-Yazar Sinan Meydan 
Köy Enstitülerinin kuruluş hedefi-
nin Üretim için eğitim, eğitim için 
üretim olduğunun üzerinde dura-
rak, “Cumhuriyeti zor koşullarda 
kazandık. Ama koruyamadık. Ata-
türk ve Atatürkçü Köy Enstitüle-
rini doğru anlayıp, demokrasiyle 
taçlandırabilseydik bugünleri ya-
şamazdık. Toplum ve millet olarak 
cumhuriyetimize omuz verip, de-
mokrasiyle taçlandırmalıyız. 100 
yıl önce bu ülkeyi yeniden kuranlar 
milletin egemenliğini korudular. 
Cumhuriyetle birlikte kalkınan ül-
kemizin kalkınmasında 1950’den 
sonra geri adım atılmaya başladı. 
Yanlışlar yapıldı. Genç arkadaşla-
rıma söylüyorum. Tarih TV dizile-
rinden, konuşmalardan öğrenilmez 
kaynağından ve kitaplardan okuna-
rak öğrenilir. Köy Enstitüleri aslın-
da bir Atatürk projesidir” diye ko-
nuştu. Söyleşiden sonra Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş 
Yiğit, Tarihçi-Yazar Sinan Mey-
dan’a bir plaket verdi. Daha sonra 
Sinan Meydan kitaplarını imzaladı.
n HABER MERKEZİ

‘Köy Enstitüleri eğitim
ve üretimi hedefledi’

haber@konyayenigun.com
MERVE KAYHAN
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Toroslar turuna Seydişehir’den başladılar
Seydişehir’de bir araya gelen, yaşları 50-60 ara-

sında değişen 20 bisikletçi, yayla yollarını takip ede-
rek 8 gün sürecek Toros Dağları ve Kıbrıs turuna 
başladı.

Çoğunluğu emeklilerden oluşan gruptakiler, bi-
sikletleri ile yaklaşık 400 kilometre yol yaparak, Sey-
dişehir-Alanya arasında 4 gün, KKTC’de ise 4 gün 
kalmayı ve 8 günde turlarını bitirmeyi planlıyor.

Kuğulu Park’ta çadırlarını kurarak bir gece kamp 
yapan gruptakiler, Tınaztepe, Bozkır, Hadim, Taş-
kent, Sarıveliler, Kuş Yuvası, Alanya Dim Çayı’ndan 
geçerek, turlarının ilk etabını Taşucu’nda tamamla-
yacak. Gruptakiler, daha sonra Kıbrıs’a geçerek, ada-
nın güzelliklerini bisikletleri ile keşfedecek. 

Grubun tek kadın üyesi Nuray Karakaya, yaptı-
ğı açıklamada, “Su ürünleri teknikeriyim. 5 yıl önce 
bisiklet kullanmaya başladım. Bu gruba Kayseri’den 
katılıyorum. Türk insanı ve özellikle biz kadınlar zor 
gibi görünen işlerin üzerine giderek başarabiliyoruz. 
20 kişi içinde tek kadın olmam dezavantaj olarak gö-
rülse de bizler istedikten sonra oluyor.” diye konuştu.
n AA

MÜSİAD Konya Şubesi tarafın-
dan düzenlenen konferansa konuk 
olan Ekonomist-Marmara Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket 
Sayılgan, “2019 ve sonrası ekono-
mik konjonktürde İşletmelerde Fi-
nansal Yönetim; Riskler ve Fırsatlar” 
konusunu anlattı. 

Programın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Başka-
nı Ömer Faruk Okka, “Ülke olarak, 
ekonomimizi ciddi anlamda etki-
leyen büyük bir dönüm noktasını 
geride bıraktık. İstanbul’daki seçim 
sonuçların da kesinleştiği andan 
itibaren, seçimlerin ekonomimize 
olan etkisi ortadan kalkmış olacaktır. 
Büyük Türkiye olma yolunda bize 
düşen ön önemli görev, üretimi ve 
ihracatı artırmaktır. MÜSİAD Kon-
ya olarak, üyelerimizle birlikte yeni 
ihracat pazarları aramaya devam 
ediyoruz. Bunun yanında, bu yıl içe-
risinde Avrupa, Afrika ve Uzak Do-
ğuya yönelik çalışmalarımız olacak” 
dedi. 

Ekonomist - Marmara Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şevket 
Sayılgan ise, 2019’da yurtiçi piya-
salar daralacağını ve büyüme bek-
lentisi yüzde 1-2 oranında olacağını 
ifade etti. Sayılgan, “Bu durumda 
ihracata yönelik iş modeli, bizim 
için en iyi seçim olacaktır. Türki-
ye’nin yıllık ihracatının, ithalatını 
geçtiği gün Türkiye için Milli Bay-

ramıdır. Çünkü bunu başardığımız 
gün Türkiye, üst gelir ekonomisine 
dönüşecektir. 2019’da ekonomi 
neden küçülecek? Bu, bir beklenti 
değil, 2018 ağustosta yaşanan tür-
bülansın ve buna yönelik seçilen 
programın sonucudur. Kur artarsa 
maliyet artar. Maliyet artarsa fiyat-
lar artar. Fiyatlar artarsa (bunun adı 
enflasyondur) faiz artar. Faiz artarsa 
ekonomi küçülür. Yani bizim gör-
düğümüz sonucun çekirdek sebebi 

kurdur. Kur dengelenmesi, Cumhu-
riyet tarihinden beri, hatta Osman-
lı’dan beri, ekonomi yönetiminin en 
büyük gündemi olmuştur. Denklem 
ise şudur: Büyüme düşerse dövize 
talep azalır. Döviz stabil olursa mali-
yet ve enflasyon stabil hale gelir. Bu 
durumda büyüme 3’ün üzerine çı-
karsa normal şartlarda sevinmemiz 
gerekirken bu programa göre tedir-
gin olmak gerekir. Çünkü büyüme 
talebi artırır, talep olursa döviz artar. 

Döviz artarsa cari açık artar. Bu du-
rumda da faiz ve enflasyon yukarı 
çıkar. Yani büyümeden vazgeçmek 
dengeleme programında bir seçim 
olarak duruyor. Gelişmiş ülkelerde 
2019 büyüme beklentileri 2018’den 
farklı değil. Ancak Avrupa’da Brexit 
ve İtalya’nın borç ödeme sorunu 
yaşama ihtimali büyüme için sorun 
oluşturacak gibi görünüyor. Hatta 
parite çok net olarak dolar lehine 
çalışıyor. Önümüzde daha güçlü bir 
dolar ve düşük emtia fiyatları olan 
bir dönem görünüyor. İş adamları-
mızın gelecek ile ilgili planlarını bu 
beklentilere göre yapmalıdır. İşlet-
melerinizde plan yaparken ciro, kar 
ve likiditeye odaklanmalısınız. Bu 
dönemde, özellikle de düşük büyü-
me beklentisini dikkate aldığımızda, 
işletmelerimiz önemli önceliğini liki-
deye vermelidirler. Kar ve ciro lastik 
toptur, düşerse çıkar. Likidite cam 
toptur, düştü mü kırılır. Bu sebeple 
en önemli odak noktamız, finansın 
yönetilmesi olmalıdır. Şirketleri sı-
kıntıya sokan karsızlık değil likidite 
problemidir. Kar eden bir şirket likit 
değilse batar, zarar eden bir şirket 
likitse yaşar” diye konuştu. Prog-
ramın ikinci bölümünde Doç. Dr. 
Sayılgan, katılımcılara işletmelerde 
finansal yönetimin nasıl gerçekleş-
tirileceği konusunda detaylı bilgiler 
verdi.
n HABER MERKEZİ

Erkan Kurşun’un 
adı yaşatılacak

Bozkır kooperatiflerinden 
İzmir’de tarımsal inceleme

Musa Sonuç tarafından 6 yıl 
önce kurulan Erenden Sonra İyi-
lik Hareketi kurulduğu günden 
bu yana sosyal kültürel faaliyet-
lerin yanında birçok konuda ça-
lışmalara imza atıyor. Erenden 
Sonra İyilik Hareketi başlattığı 
kampanya ile köy okullarına kü-
tüphaneler kuracak. Kurulacak 
kütüphanelerde bu vatan uğruna 
canlarını veren Asker ve Polislerin 
isimleri yaşatılacak.  İlköğretim 
ve Ortaokul öğrencilerine yöne-
lik toplanacak kitaplar 15 Nisan 
2019 tarihine kadar Dumlupınar 
Gençlik Merkezine teslim edilebi-
lecek. Konu ile ilgili açıklamalar-
da bulunan Erenden Sonra İyilik 
Hareketi Kurucusu Musa Sonuç, 
“Erenden sonra iyilik hareketi ola-
rak gönüllü arkadaşlarımızla bir 
araya geldik ve eğitimin toplumu 

yönlendirdiği kanısıyla köy okul-
larına kütüphane yapımı projesi 
başlatmak üzere yola koyulduk. 
Aziz şehitlerimizin  bir an bile 
unutulmasın ve adı her zaman 
yaşasın diye kütüphane isimlerine 
o yörenin şehitlerinin adını vere-
ceğiz. Bu kapsamda Konya’nın 
Kadınhanı İlçesi’nde denetim 
noktasında dubaları toplarken mi-
nibüsün çarpması sonucu yaşamı-
nı yitiren trafik polisi, 42 yaşındaki 
Erkan Kurşun’un adını Meram’a 
bağlı Yeşil Tekke köyünde yaşata-
cağız. Konyalı hemşerilerimiz her 
zaman bu vatan uğruna canlarını 
ortaya koyan şehitlerimize gere-
ken vefayı göstermiştir. Kütüp-
hane kurma konusunda da tüm 
Konyalı hayırseverlerden  destek-
lerini bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır ilçe merkezi ve ilçe-
ye bağlı mahallelerinde faaliyet 
gösteren tarımsal kooperatifler, 
İzmir’e tarımsal inceleme gezisi 
gerçekleştirdi. Konya Ovası Pro-
jesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi 
desteği ile İlçe Tarım Müdürlüğü 
tarafından organize edilen tarımsal 
inceleme gezisinde, İzmir yöresin-
de faaliyet gösteren büyük ölçekli 
tarımsal kooperatiflerin çalışma-
ları yerinde incelendi. Bozkır İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Salih 
Öncü, yaptığı açıklamada, ilçede 
tarımsal kalkınma alanında faaliyet 
gösteren 9 kooperatifin bulundu-
ğunu söyledi. Bu kooperatiflerin 
daha aktif ve etkin şekilde tek 
çatıda toplanabilmesi için kurum 
olarak bir çalışma başlattıklarını 
belirten Öncü, şunları kaydetti: 
“Birden fazla kurumun tek çatıda 

birleşebilmesi için bu tarz girişim-
lere örnek olmuş kooperatiflerin 
model olarak yerinde görülmesi 
gerekiyordu. Bu kapsamda KOP 
desteğiyle, kooperatif temsilcile-
rimizin, kurum teknik ekibinin ve 
ziraat odası temsilcisinin katıldığı 
heyetle İzmir’deki kooperatifler 
ziyaret edildi. Bu kapsamda Tire 
Süt Kooperatifi, Bademler Koo-
peratifi, Kızılyaka Kooperatifi ve 
İğdeli Kooperatifi’ne ziyaretler 
gerçekleştirildi. Ziyaretler sırasında 
kooperatiflerin yaşam döngüsü ve 
üretim çalışmaları hakkında detay-
lı bilgi alındı. Umuyoruz ki Bozkır 
Kaymakamlığı öncülüğünde ileriki 
günlerde kooperatiflerimiz tek ça-
tıda toplanarak, etkin bir üretim 
ve bölgesel kalkınmanın lokomotifi 
olacaktır.”
n AA

Konya’da düzenlenen Birinci Basamak Halk Sağlığı Hizmetleri Temel Eğitimleri toplantısında hastaneye 
giden hastaların takip edildiği ve önemli olanın hasta sayısını azaltmak olduğu ifade edildi

‘Temel amacımız 
hastalıkları önlemek’

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı 
Genel Müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen Birinci Basamak Sağlık 
Hizmetleri Temel Eğitimleri top-
lantısı Konya’da başladı. Karaman, 
Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri 
ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü’nden 
52 hekim ve 56 sağlık çalışanının 
katıldığı toplantının 15-19 Nisan 
tarihleri arasında devam edeceği 
öğrenildi. Birinci Basamak Sağlık 
Hizmetleri Temel Eğitimleri Top-
lantısı’na Halk Sağlığı Genel Mü-
dürü Doç. Dr. Fatih Kara, İzleme 
Değerlendirme ve İstatistik Daire 
Başkanı Mahmut Bikeç, İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. 
Dr. Kerim Yeşildağ, N.E.Ü. Meram 
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Lütfi 
Saltuk Demir katıldı.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. 
Dr. Fatih Kara, toplum sağlığı ile ilgi-
lenen sağlık çalışanlarının, insanlara 
hizmet etmekten vazgeçemeyecek 
kişiler olduğunu belirtti. Amaçları-
nın koruyucu sağlık hizmetlerinde 
en üst noktalara çıkmak olduğunu 
söyleyen Genel Müdür Kara, “Halk 
sağlığı olarak, gözümüzü diktiğimiz 
şey, hastanelere gelen hastalardır. 
Bizim amacımız o hastaların olma-
ması, insanların öncelikle tedaviye 
ihtiyaç duymamasıdır” dedi. Koru-
yucu sağlık hizmetlerinin önemini 
verdiği bir örnekle katılımcılara ak-
taran Genel Müdür Kara, “Hepatit 
aşısı 1998 yılında aşı takvimine gir-
di. Hepatit aşısının maliyeti yaklaşık 
1,5 TL. 3 doz uyguluyoruz 5 lira. 
Biz bu 5 lira ile insanları sirozdan 
koruyor, nakilden kurtarıyoruz. Bir 
organ naklinin maliyeti ise yaklaşık 

100 bin dolar civarında. O yüzden 
temel sağlık hizmetlerinde çalışmak 
son derece önemli” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, 
Sağlık Bakanlığı yetkililerine ve eği-
time katılan tüm katılımcılara teşek-
kür etti. Son 16 yılda gerçekleştiri-
len sağlıkta dönüşüm ve gelişimde 
en önemli payı 1. Basamak Sağlık 
Hizmetleri’nin aldığını belirten Prof. 
Dr. Koç,  Türkiye’nin son yıllarda 
koruyucu sağlık hizmetleri alanın-
da aşılama oranları, anne bebek 
ölümlerinin azaltılması gibi konu-
larda dünyada ses getiren başarıla-
ra imza attığını vurguladı. Prof. Dr. 
Koç, “Kültür olarak hastalanmadan 
sağlığın kıymetini bilmek zorunda-
yız. Bakanlığımızın yeni hedefle-
rinde 1. Basamak sağlık hizmetleri 
en önemli paya sahip durumdadır. 
Yapmış olduğumuz bu tür eğitim-

lerin ve bilgi güncellemelerinin ko-
ruyucu sağlık hizmetlerinin gelişimi 
açısından son derece önemli bir yer 
tuttuğuna inanıyorum” dedi.

NEÜ Meram Tıp Fakültesi Halk 
Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üye-
si Doç. Dr. Lütfi Saltuk Demir’de 
yaptığı konuşmada üniversite ola-
rak böylesine önemli bir çalışma-
nın paydaşı olmaktan dolayı mem-
nuniyet duyduklarını dile getirdi. 
Sahadan gelecek her türlü eğitim, 
bilimsel çalışma ve diğer taleplere 
üniversite ve halk sağlığı ana bi-
lim dallarının destek verdiğini de 
vurgulayan Doç. Dr. Demir, “Halk 
sağlığı alanında sunulan hizmetleri 
bu eğitim ile birlikte daha yakından 
tanımanızı ve halk sağlığı bakışı-
nı sahaya yansıtmanızı diliyorum” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘İşletmeler, kâra değil likiditeye odaklanmalı’
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Türkiye Voleybol 
Federasyonu’nun 2019 
yılına ait faaliyet prog-
ramında yer alan Midi 
Erkekler Grup Müsa-
bakaları, 10-12 Nisan 
tarihleri arasında Koca-
eli’nde yapıldı. Burada 
Kayseri grubuyla mü-
cadele eden Konyaspor 
voleybol takımı, Kahra-
manmaraş, Nevşehir ve Tokat il birincilerini tek tek mağlup ederek 
grubunu lider tamamlamayı başardı. Yeşil beyazlı takımın voleybol-
cuları, bu başarılarıyla Türkiye Şampiyonası’nda final aşamasına yük-
seldi. Öte yandan grup maçlarında gösterdiği performansla dikkatleri 
üzerine çeken sporculardan Hüseyin Bekar ve Emirhan Gönen ise vo-
leybol milli takımının altyapı gelişim kampına davet edildi.
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Voleybol 
Türkiye finaline yükseldi Medipol Başakşehir karşısında 

52. dakikada ağları havalandırarak 
Beşiktaş’ı öne geçiren Burak Yılmaz, 
siyah-beyazlı formayla 10. maçında 
8. golüne imza attı. Burak 1 de asist 
yaptı. 

Beşiktaş’ın devre arasında Trab-
zonspor’dan kadrosuna kattığı Bu-
rak Yılmaz, forma giydiği 10 maçta 8 
gol atarak kısa sürede siyah-beyazlı 
takımın en golcü ismi oldu. Medipol 
Başakşehir karşılaşmasının 52. daki-
kasında Gökhan Gönül’ün ortasında 
çok sert bir vuruş yaparak takımını 
öne geçiren golcü oyuncu, siyah-be-
yazlı forma altında sahaya çıktığı 10. 
maçında 8. golünü kaydetti. Ligin ilk 
yarısında Trabzonspor formasıyla da 
ağları 5 kez havalandıran Burak, gol 

sayısını 13’e çıkardı. 
1 DE ASİST YAPTI 

Sezonun ikinci yarısında Ak-
hisarspor ve BB Erzurumspor kar-
şılaşmalarında forma giyen ancak 
gol atamayan Burak Yılmaz, An-

talyaspor deplasmanında ise cezası 
nedeniyle takımını yalnız bırakmış-
tı. Bursaspor mücadelesinde 2 gol 
atarak siyah-beyazlı formayla siftah 
yapan tecrübeli golcü, Fenerbahçe 
maçında da 2 kez ağları sarsmayı ba-

şarmıştı. İç sahada oynanan Atiker 
Konyaspor mücadelesinde frikikten 
golü bulan Burak Yılmaz, bu maçta 
Adem Ljajic’in golünün de asistini 
yapan isim oldu. Milli maçlardan 
önce oynanan son lig maçında iç sa-
hada Göztepe ağlarını havalandıran 
Burak Yılmaz, geçtiğimiz hafta oy-
nanan Rizespor mücadelesinde de 
gol atmayı başardı. Burak, Rizespor 
karşılaşmasında attığı golle, bu se-
zon Beşiktaş formasıyla ilk kez bir 
deplasman maçında gol atmış oldu. 
10 maçta filelere gönderdiği 8 golle 
Beşiktaş’ın en golcü ismi olan Burak 
Yılmaz’ı 7 golle Adem Ljajic takip 
etti. Ljajic aynı zamanda bu sezon 8 
de asist yaptı. 
n İHA

Burak Yılmaz durdurulamıyor

Konya’da bir ilke imza atan 
Marmara Sportif Yaşam Merkezi 
(SYM), alanında uzman fizyotera-
pistler eşliğinde hidroterapi seans-
larına başladı. Marmara SYM’de 
hizmet veren fizyoterapist Çağrı 
Saraç hidroterapiyle ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu. Hidrote-
rapi’nin su içi tedavi ya da havuz 
rehabilitasyonu olarak da bilinen 
bir fizik tedavi ve rehabilitasyon 
uygulaması olduğunun bilgisi-
ni veren Saraç, bu yöntemin her 
yaştan kişiye uygulanabileceğini 
söyledi. Yöntemle ilgili bilgiler ve-
ren Saraç, şunları söyledi, “Suyun 
kaldırma gücü ile vücut her yön-
den desteklenir ve eklemlere bi-
nen yükü azalır. Böylece omuzlara 
kadar suyun altına girdiğinizde, 
vücut ağırlığının yüzde 90’ı suyun 
kaldırma gücü sayesinde azalır ve 
yalnızca kalan yüzde 10’u eklem-
lere etki eder. Bu sayede eklem-
lerdeki, gergin tendon ve ligaman-
lardaki stres azalır, yapacağınız 
egzersizler çok kolaylaşır, eklemler 
korunur daha serbest hareket eder 
ve yürüme kolaylaşır. Bu neden-
le su dışında  yapılamayan birçok 
hareket su içinde rahatlıkla yapı-
labilir.  Hidroterapinin bir diğer 
faydası da dirençtir. Su, havadan 
12 kat daha dirençli olduğu için 
egzersizlerle kasların gelişmesini, 
kalp ve dolaşım sisteminin güçlen-
mesini sağlar. Bacaklara etkileyen 
suyun basıncı kan dolaşımını ko-
laylaştırır ve gevşeme sağlar. Su 
içi tedavilerden yararlanmak için 
yüzme bilmek gerekmez. Hidro-
terapi, yüzerken olduğu gibi yatay 
değil, dikey pozisyonda yapılır. Bu 
nedenle sırt ve karın kaslarını güç-
lendirmede de etkilidir. Su içinde 
yapilan egzersizin genel yararlari 

kas gücünü arttırır. Oksijen alını-
mını ve aerobik kapasiteyi arttırır. 
Esnekliği arttırır. Denge ve koordi-
nasyonu iyileştirir. Eklemlere zarar 
vermez. Gevşeme sağlar. Pozisyon 

duyusunu arttırır. Dolaşımı düzel-
tir. Ruhsal stres ve gerginliği azal-
tır. Yürüyemeyen engellilerin yü-
rüme eğitimi için uygun bir ortam 
hazırlar. Pastistesi olan engellilerin 

spastistesini azaltır. Hidroterapi-
nin uygulama alanı çok geniştir. 
Çok çeşitli hastalıklarda ve limi-
tasyonları olanlarda uygulanabilir: 
Kas-iskelet sistemi yaralanmaları, 

Cerabral palsi, Diz - kalça protezi, 
Kırıklar sonrası rehabilitasyon, Yu-
muşak doku zedelenmeleri, Denge 
problemleri, Eklem kireçlenmeleri, 
Romatizmal hastalıklar.”  Birçok 

doktor ve fizyoterapistin önerdi-
ği bir tedavi olan hidroterapi artık 
Marmara Sportif Yaşam Merkezin-
de Konyalıları bekliyor.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig’de oyna-
dığı futbol ve son haftalarda aldı-
ğı sonuçlarla göz dolduran Trab-
zonspor’da bahar havası yaşanıyor. 
Bordo-mavililer mart ve nisan ay-
larında oynadığı 5 maçı kaybetme-
di. Spor Toto Süper Lig’de geride 
kalan 28 haftada 14 galibiyet, 7 
beraberlik ve 7 mağlubiyet alan 
Trabzonspor 49 puanla 4. sırada 
yer alıyor. Avrupa kupalarına ka-
tılma yolunda hanesine önemli 
puanlar hanesine yazdıran bor-
do-mavili takımda bahar esintisini 
yaşanıyor. Trabzonspor mart ve 
nisan aylarında oynadığı 5 maçta 4 
galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 
Söz konusu aylarda hanesine 13 
puan yazdıran Karadeniz ekibi Av-
rupa kupalarına katılma yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. 4 Mart’ta 
deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 
berabere kalan Trabzonspor, 8 
Mart’ta sahasında Akhisarspor’u 
2-1 mağlup ederken, 16 Mart’ta 
ise deplasmanda Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor’u 1-0’la geçti. 

5 Nisan’da Antalyaspor’u evinde 
4-1’le geçen Trabzsonspor, son 
olarak 12 Nisan’da deplasmanda 
Bursaspor’u 1-0’lık skorla mağlup 
etti. 

YÖNETİM VE KARAMAN ETKİSİ 
Futbolculuk döneminde ol-

duğu gibi teknik direktörlük gö-
revinde de bordo-mavili takıma 
önemli bir ivme kazandıran Ünal 

Karaman, bir mimar gibi çalışma-
larını sürdürüyor. Kulüpte yeni bir 
dönem başlatan yönetim ise süre-
cin en önemli ayağını oluşturdu. 
Geçtiğimiz sezon hem arzuladığı 
futbolu ortaya koyamayan hem 
de ligi hedeflediği sırada bitireme-
yen Trabzonspor, sezon başında 
başta yönetim ve Teknik Direktör 
Ünal Karaman’ın büyük gayretleri 

sonrası takımın çehresini değiş-
tirdi. Transferde ekonomik olarak 
yapılan devrimle birlikte, kendi 
öz kaynaklarını kullanarak takım 
olma yolunda önemli adımlar atan 
bordo-mavililer, mart ve nisan ay-
larında hem iç sahada hem de dış 
sahada oynadığı maçlarda gülen 
taraf oldu. Yönetim ve Ünal Ka-
raman’ın uyumlu çalışması son 8 
sezonun en iyi Trabzonspor’unu 
ortaya çıkardı. 

KOLEJ TAKIMI HAVASI 
Trabzonspor’da yakalanan 

başarı ortamının en önemli un-
surlarının başında takım içindeki 
bağların güçlenmesi geldi. Futbol-
cular arasında yakın ilişkiler bulu-
nuyor. Birbirinin açığını kapatan, 
daha fazlasını vermeye ve yapma-
ya gayret eden bir takım olgusu 
oluşturan Karaman, özellikle yerli 
ve yabancı oyuncularla sağladığı 
ortamla karakter yapısı güçlü bir 
takımı ön plana çıkardı. 
n İHA

Trabzonspor, Mart ve Nisan ayında kaybetmedi

Spor Toto Süper Lig’de 
son 6 haftaya girilirken, Bur-
saspor kalan müsabakalarda 
alt sıralardaki rakipleriyle 
karşılaşacak. Yeşil-beyazlılar, 
Süper Lig’de kendi kaderini 
adeta kendisi çizecek. Son 2 
sezonda son anda ligde ka-
lan yeşil-beyazlılar, bu sene 
geçen yılları arattı. Ligde 
6 müsabakası kalan Tim-
sah, rakipleriyle zor maçla-
ra çıkacak. Spor Toto Süper 
Lig’de kötü günler geçiren 
Bursaspor, evinde oynadığı 
maçlarda da galibiyete hasret 
kaldı. Yeşil-beyazlılar evinde 
oynadığı son 8 maçta yalnız-
ca bir galibiyet alabildi. Bur-
saspor, sahasındaki 15 lig maçında 
sadece 18 puan toplayabildi. Böyle-
likle yeşil-beyazlılar, ligin sahasında 
en kötü performans gösteren ekiple-

ri arasında yer aldı. 
Bursaspor, ligin 28. haftası itiba-

riyle topladığı 28 puanla 15. sırada 
yer alıyor. 
n İHA

Bursaspor zorlu 
süreçten geçiyor

Marmara Sportif Yaşam Merkezi bir ilke imza atarak hidroterapi seanslarına başladı. 
Fizyoterapist Çağrı Saraç, hidroterapinin birçok faydası olduğunu söyledi

Bir ilke imza attılar
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U15 1. Kademe müsabakalarında Eskişehir’de mücadele 
veren Meram Kara Kartallar tüm rakiplerini mağlup ederek 
şampiyon oldu. Kara Kartallar 3 maçta 9 gol atarken hiç gol 
yemeden şampiyonluğa ulaştı. Konya U15 Ligi’nde grubunu 
lider tamamlayarak il finallerinde şampiyon olan Meram 
Kara Kartallar, Türkiye şampiyonası 1. Kademe müsabaka-
ları için Eskişehir’de sahaya çıktı. Grup mücadelelerinde Bolu 
Aladağspor ve Ankara Kavaklıderespor ile karşılaştı. İki rakibi 
karşısında da galip gelen Meram Kara Kartallar, finalde ise 
Kütahyaspo’un rakibi oldu. Kara Kartallar, Kütahyaspor’u da 
4-0’lık skorla geçerek şampiyonluğa ulaştı. 2. Kademe mü-
sabakalarına katılmaya hak kazanan Meram Kara Kartallar, 
3 maçlık periyotta 9 gol atarken, kalesini gole kapatmayı ba-
şardı. İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup 
birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde 
final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 
takımın katılımıyla oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

Hafta sonunda, Bursa’da yapılan Uluslararası Bursa 
Osmangazi Tarihi Kent Koşusu’nda TSYD’nin (Türkiye Spor 
Yazarları Derneği) başarılı sporcularından Seyfi Atamer, gü-
müş madalya kazandı. Çok sayıda atletin katıldığı yarışmada, 
Seyfi Atamer, kendi yaş grubundaki 15 kilometrelik yarışta 2. 
olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Spor Genel Müdürü 
Mehmet Baykan’ın başlattığı “Koşabiliyorken Koş” projesi 
doğrultusunda çalışmalarına aralıksız olarak devam eden 
başarılı atlet Seyfi Atamer, koşmayı hiçbir zaman bırakmaya-
cağını belirterek, kendisine destek veren Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz, TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dön-
mez, TSYD genel merkez yönetim kurulu üyesi Recep Çınar 
ve yarışma sponsoru olan Şaban Doğan’a teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar
U15’te şampiyon oldu

Konyalı atlet Atamer
madalyaya doymuyor

Ampute Futbol 1. Ligi 12. 
hafta maçında Konya Engel-
liler Gücü Ampute Karadeniz 
ekibi Samsun Bedensel Engel-
liler Ampute’ yi ağırladı. Rakibi 
karşısında üstün bir oyun ser-
gileyen Konya ekibi maçı 11-0 
skorla farklı kazandı. Alınan 3 
puanın ardından Konya Engel-
liler Gücü 1. Lig’de ilk sırada-
ki yerini korudu. Temsilcimiz 
önümüzdeki hafta bir başka Ka-
radeniz ekibi Trabzon Ortahisar 
Ampute Futbol takımı ile dep-
lasmanda karşı karşıya gelecek. 
Konya Engelliler Gücü Spor 
Kulübü Başkanı İzzet Soydabir-
can maç sonunda yaptığı açık-
lamada centilmence oynanan 

maç nedeniyle her iki takımı da 
tebrik etti. Rakipleri karşısında 
zorlanmadan güzel bir galibiyet 
aldıklarının altını çizen Soyda-
bircan, “Alınan galibiyet sonucu 
süper lige bir adım daha yaklaş-
tık. Kalan maçları da kazanarak 

hedefe ulaşacağız” dedi. Soyda-
bircan maçta takımlarını yalnız 
bırakmayan ve ailecek destek 
veren Konya’nın tanınmış fut-
bolseverlerinden Erhan Kartba-
ba ve ailesine de teşekkür etti.
n SPOR SERVİSİ

Konya Engelliler Gücü farklı kazandı

Konya Ayyıldız Spor 
Kulübü veteran badmin-
toncuları Balkan Şampiyo-
nası’nda 3 bronz madalya 
elde etti. 11-14 Nisan 
2019 tarihlerinde Antalya 
Kemer’ de yapılan Vete-
ranlar Balkan Badminton 
Şampiyonası’nda Konya 
Ayyıldız Spor Kulübü sporcularından Hacı Başoda 40 Yaş Üzeri 
Çiftlerde 3.lük elde ederken Servet Güngör 45 yaş üstü çift er-
keklerde ve karışık çiftlerde 3 olarak ülkemize 3 bronz madalya 
birden kazandırdı. Konya Badminton İl Temsilcisi ve Konya Ay 
Yıldız Spor Kulübü Başkanı Mehmet Zeki Erkan yaptığı açık-
lamada, “Veteran badmintoncularımız Servet Güngör ve Hacı 
Başoda Güzel bir başarıya imza attılar. Balkan Şampiyonası’nda 
ülkemize 3 bronz madalya birden kazandırdılar. Bu önemli ba-
şarılarından dolayı kendilerini kutluyor, başarılarının devamını 
diliyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Konyalı sporcular 
3 madalya kazandı Selçuklu Belediyespor Kulübü Bi-

siklet Takımı, Giresun’da düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası Yol Yarışlarında 
Genç Erkekler kategorisinde hem ferdi 
hem de takım halinde şampiyonluğa 
ulaştı. Türkiye Bisiklet Federasyonu 
faaliyet programında yer alan Türkiye 
Şampiyonası 2.Etap Puanlı Yol Yarış-
ları Giresun’da düzenlendi. Şampiyo-
nada Konya’yı temsil eden Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Bisiklet takımı 
şampiyonluğa ulaşarak önemli bir ba-
şarı elde etti. Son dönemde katıldığı 
Şampiyonalarda başarılı sonuçlar elde 
eden Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Giresun’da da kürsüye çıkmayı başar-
dı. Mavi-Beyazlı kulüp ferdi sıralamada 
da sporcularıyla ön plana çıkmayı ba-

şardı. Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Milli Bisikletçileri Hakkı Çelikel ferdi 
sıralamada ilk sırayı alırken, ikinci sı-

rada bir başka Selçuklu Belediyespor 
Kulübü sporcusu Muhammet Talha 
Yaman  yer aldı.

ÇÖKMEN: BAŞARILI BİR DÖNEM 
GEÇİRİYORUZ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Bi-
siklet Takımı Başantrenörü Ümit Çök-
men, “Son yıllarda başarılı bir dönem 
geçiriyoruz. Genç sporcularımız emek-
lerinin karşılıklarını alıyorlar. Gire-
sun’da düzenlenen Türkiye Şampiyo-
nasında şehrimizi ve kulübümüzü en 
iyi şeklide temsil ettiğimizi düşünüyo-
rum. İnşallah bundan sonraki dönem-
de de sporcularımızın başarılarının 
üzerine koyarak devam edecektir. Biz-
lere her zaman destek olan Selçuklu 
Belediye Başkanımıza ve kulüp yöneti-
mimize teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.
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Selçuklu Belediyespor bisiklette Türkiye şampiyonu oldu

Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya 
Anadolu Selçukspor, TFF 2. Lig Kırmı-
zı Grup 31.hafta maçında Fatih Kara-
gümrük’e deplasmanda 2-1 mağlup 
oldu. Bu sonucun ardından düşme 
hattındaki yerinden çıkamayan Yavru 
Kartal, 32.hafta maçında ligin son sıra-
sında bulunan Darıca Gençlerbirliği’ni 
konuk edecek. Konuyla ilgili açıkla-
malarda bulunan Konya Anadolu Sel-
çukspor Teknik Direktörü Abdurrah-
man Baysangur, Darıca maçında tüm 
hesapları galibiyet üzerine yaptıklarını 
belirtti.

RAKİP KÜÇÜK HATALARDAN 
FAYDALANDI

İlk olarak Fatih Karagümrük ile 
deplasmanda oynanan karşılaşmayı 
değerlendiren Konya Anadolu Sel-
çukspor Teknik Direktörü Abdurrah-
man Baysangur, “Deplasmanda güçlü 
bir rakiple oynadık. Ciddi anlamda be-
raberliği hak eden bir oyun sergiledik. 
Yenilmeyi hak etmedik. Rakibimiz isim 

isim olarak bakıldığı zaman çok güçlü 
oyunculara sahip. Takım olarak da bu 
ligin üzerinde bir kadro yapısına sahip. 
Ayrıca bu maça da büyük önem ver-
mişler, bizimle oynayacakları maçı çok 
önemsemişler. Karşılaşmaya çok iyi 
başladık. Attığımız gol ile skor olarak 
öne geçmeyi de başardık. Skoru ko-
rumak adına yapmış olduğumuz mü-
cadele çok iyiydi. Ancak karşı tarafın 
yetenekli oyuncuları yaptığımız küçük 
hatalardan faydalandılar” dedi.

LİGDE KALACAĞIMIZA İNANIYORUM
Kendilerinin kaybettiği haftada 

düşme potasında bulunan rakipleri-
nin de yenildiğini ifade eden ve tek 
tesellilerinin bu olduğunu dile getiren 
Baysangur, ligde kalacaklarına inandı-
ğını söyleyerek, “Genel anlamda takım 
bütünlüğünün, mücadele gücümüzün 
böyle bir rakibe karşı üstün seviyede 
olduğunu söylememiz gerekli. Oyna-
dığımız oyunun karşılığını alamamak 
bizi üzdü. Bu oyunun karşılığı en azın-

dan bir puan olmalıydı. Başta da söy-
lediğim gibi ön plana çıkan bazı oyun-
cular bu eşitliği bozdu. Bu haftanın 
sevinilecek tek tarafı rakiplerimizin de 
puan kaybetmiş olması. Tek tesellimiz 
bu oldu. Son üç haftaya giriliyor artık. 
Bu ekip böyle devam ederse, takım bü-
tünlüğü ile oynadığımız futbolu diğer 
maçlara yansıtabilirsek ligde kalacağı-
mıza kesinlikle inanıyorum” ifade etti.

RAKİBİ KÜÇÜMSEMEYECEĞİZ
Son olarak ligin 32.haftasında oy-

nanacak olan Darıca Gençlerbirliği 
maçında değinen Abdurrahman Bay-
sangur, “Önümüzdeki hafta sonunda 
kendi sahamızda Darıca Gençlerbirliği 
ile oynayacağız. Bu maçı kâğıt üzerin-
de herkes garanti gibi görüyor. Ama 
hiçbir zaman rakibi küçümsememe-
liyiz. Aynı ciddiyetle hazırlanmamız 
gerekiyor. Elbette tüm hesaplarımızı 
galibiyet üzerine yapıyoruz, kazanmak 
için oynayacağız. Üç puanı aldığımız 
zaman rakiplerin de kaybetmesi du-

rumunda düşme hattının üzerine çı-
kacağız. Kırmızı çizginin üzerinde yer 
almak bizi moral olarak daha da güçlü 
kılacak. Bu sınırı geçtiğimizde son iki 
maçımızı da daha güvenli oynayacağı-
mızı biliyoruz. Sevenlerimizden son üç 
maçta destek bekliyoruz” diyerek söz-
lerini tamamladı.
n SPOR SERVİSİ 

‘Destek bekliyoruz!’
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da Teknik Direktör Abdurrahman 

Baysangur, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamalarda, Darıca karşılaşması-
nın kağıt üzerinde kolay göründüğünü ancak aynı ciddiyetle hazırlanacaklarını ifade etti



artık bu çile!
Bitsin

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

RPSSpor Toto Süper Lig’in 29. Haftasında Pazar günü saat 
13.30’de oynanacak Ankaragücü-Atiker Konyaspor maçına, 
Konyaspor taraftarı alınmayacak. 

Konu ile ilgili Konyaspor taraftar gruplarından Nalçacılı-
lar’dan yapılan açıklamada, “Ankara İl Spor Güvenlik Kurulunun 
09.04.2019 Tarihli Kararına Göre Atiker Konyaspor Taraftarları-
nın Ankaragücü maçı için Eryaman Stadyumu’na alınmamasına 
karar verilmiştir. Bu karar doğrultusunda Ankaragücü deplas-
man organizasyonumuz yoktur” denildi.

n SPOR SERVİSİ

Konya’da Şeker hastalığının artması ne-
deniyle bu hastalığa dikkat çekmek için Kaş-
garlı Mahmut Ortaokulu öğrencileri ve öğ-
retmen Ferhat Köklü tarafından farkındalık 
yaratma amacıyla Acting isimli 8 ülkeden 
oluşan bir proje oluşturuldu. Bu proje kapsa-
mında Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğrenci-
leri öğretmenleri Ferhat Köklü önderliğinde 
‘hareketteyiz’ adlı bir grup oluşturarak Kon-
yaspor-Sivasspor maçına passolig çıkartıp 
maç bileti aldılar. 

Maçta ellerinde yeşil beyaz balonları, at-
kıları ve formaları ile Konyaspor’a  destek 
veren öğrenciler maç başlamadan  önce de 
kitap okuma etkinliği gerçekleştirdi. Polis el-
bisesi ile stada gelen öğrenciler Polis Haftası 
nedeniyle pankart açarak tüm kahraman po-
lislerimizin Polis Haftasını kutladılar.

Ayrıca Dünya Sağlık Haftası nedeniyle 

Statta Diyabete Hayır pankartını açan öğren-
ciler bu anlamlı davranışları statta taraftarlar 
tarafından alkışlandı.
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Atiker Konyaspor Futbol Akademisi 
tarafından tertip edilen Seyfi Erkan Fut-
bol Turnuvası, dün oynanan maçlarla 
sona erdi. 13-14 Nisan tarihlerinde ya-
pılan müsabakalarda, 15 takım kıyasıya 
mücadele etti. Müsabakalar sonucunda 
tüm takımlara katılımları için teşekkür 
plaketi, oyunculara ise mücadelelerin-
den dolayı madalya verildi. Seyfi Erkan’ın 
eşine ve kızları da törene davet edilerek 
forma takdim edildi.
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Konyaspor taraftarı 
Ankaragücü maçında yok

Öğrencilerden anlamlı proje

Son olarak iç sahada Sivasspor 
ile berabere kalan Spor Toto Süper 
Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da 
sıkıntılar bitmek bilmiyor. Bu sezon 
başından beri sakatlıklar nedeniy-
le neredeyse hiçbir maça tam kadro 
çıkamayan Anadolu Kartalı önemli 
oyuncularından birini daha kaybetti. 
Dizinden ameliyat olacak olan yeşil 
beyazlıların deneyimli stoperi Pater Fi-
lipovic sezonu kapattı.

FİLİPOVİC SEZONU KAPATTI
Atiker Konyaspor’un Hırvat stope-

ri Petar Filipovic’in sol diz dış menis-
küsünde yırtılma olduğu ve sezonu 
kapattığı öğrenildi. 

Kulüpten yapılan açıklamada, 
oyuncunun Almanya’da ameliyat ola-
cağı belirtilerek, “Futbolcumuz Petar 
Filipovic dizinden ameliyat olacak. 
Daha önce sol diz dış menisküsü yır-
tılan Filipovic sakatlığıyla ilgili cerrahi 
müdahaleyi sezon sonunda yaptır-
mayı planlıyordu. Ancak futbolcumuz 
antrenmanlarda zorlanmaya başlayın-
ca, kendi isteği doğrultusunda en kısa 
sürede ameliyat olmaya karar verdi. 
Dizinin zorlanmaya bağlı olarak daha 
fazla yıpranmaması için daha önce 
ameliyat olduğu doktora gidecek olan 
Petar Filipovic’in önümüzdeki günler-
de Almanya’da operasyonu gerçekle-
şecek” denildi. 

ANKARAGÜCÜ MAÇI KRİTİK
Öte yandan temsilcimiz Atiker 

Konyaspor’da Pazar günü oynanacak 

Ankaragücü maçının hazırlıkları bu-
gün yapılacak antrenmanla devam 
edecek. 9 haftadır galibiyete hasret 
olan Anadolu Kartalı, Ankaragücü’yü 
yenerek bu hasrete son vermek isti-
yor. 

Üst üste kaybettiği puanlarla Av-

rupa umutlarını büyük ölçüde yitiren 
Konyaspor’da, Ankaragücü maçından 
alınacak olası bir mağlubiyette ise kriz 
derinleşecek. 

RAKİBİN KEYFİ YERİNDE
Atiker Konyaspor’un Pazar günü 

karşılaşacağı Ankaragücü ise moral-

li. Son olarak deplasmanda Kayse-
rispor’u mağlup eden Başkent ekibi 
puanını 35’ü yükseltti ve üst grubu 
yakaladı. Sarı lacivertliler Konyaspor’u 
yenerek 5. Sıra için iddialı konuma 
gelmek istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

artık bu çile!
Bitsin

Süper Lig’de 9 haftadır kazanamayan Atiker Konyaspor’da kötü haberler bitmek bilmiyor. Bu sezon 
sakatlıklar nedeniyle neredeyse hiçbir maça tam kadro çıkamayan Anadolu Kartalı’na son kötü haber 

Petar Filipovic’ten geldi. Dizinden ameliyat olacak olan deneyimli oyuncu sezonu kapattı

Seyfi Erkan 
turnuvası sona erdi
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