
‘Beni her zaman
aranızda göreceksiniz

Osmanlı’da merkezi
otorite çok güçlüydü

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Meram 
Sanayi esnafıyla bir ara-
ya geldi. Esnafa verdiği 
“Seçildikten hemen son-
ra yeniden geleceğim” 
sözünü tutmuş olmanın 
mutluluğunu yaşadığını 
belirten Başkan Kavuş, 
“Beni her daim aranızda 
göreceksiniz” dedi.
n SAYFA 13’TE

Konya Aydınlar Ocağı’nda 
isyanlar ve eşkıyalar 
ile Osmanlı sistemini 
anlatan Prof. Dr. Alaattin 
Aköz, “Osmanlı Devleti, 
Fatih’ten itibaren 
merkezi otoritenin çok 
güçlü olduğu bir sistemi 
15.yüzyılda kurmuştu.
İsyanların bir kısmı da bu 
sebeple çıktı” dedi. 
n SAYFA 9’DA

08 Okula giren 4 
hırsız gözaltında 09 SÜ’de Turizm 

Haftası kutlandı 13 Birinci olmak için
bilgileriyle yarıştılar

SAĞLIKLI BİR BEDEN,
SAĞLIKLI GÖZDEN GEÇER

SULU TARIMA 
BÜYÜK DESTEK

Göz sağlığı için neler yapılmalı?

10 milyon TL’lik yatırım yapılacak 

Göz sağlığı hayat kalitemizi etkileyen son derece 
önemli bir durum. Hayatı anlama, anlamlandırma 
aracı gözlerimizin sağlığı için yapılası gerekenler 
bulunuyor. Uzmanlar, göz sağlığı için alınabilecek 
önlemler konusunda dikkat çeken önerilerde bu-
lunuyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi 
Başkanlığı tarafından 2018 yılında 5 adet sulama 
göleti ve kapalı sistem sulama projesi bitirildi. Ayrı-
ca 35 adet sulama projesi hizmete açıldı. 42 milyon 
TL’ye mal olan bu tesislerle 3 bin hektar alan sulu 
tarıma kazandırıldı. 2019 projeleri için ise 10 milyon 
TL’lik yatırım yapılacak.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Uyumlu çalışma 
bereket getirecek’

Hep birlikte 
hizmet edeceğiz

Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mus-
tafa Arslan ve beraberindeki 
heyet Başkan Uğur İbrahim 
Altay’a hayırlı olsun ziyaretinde 
bulundu. Başkan Altay, uyumlu 
çalışmayla elde edilecek olan 
bereketin şehre her anlamda 
sirayet edeceğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

“Muhtarlar gözümüz, kulağı-
mızdır” diyen Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Za-
man-mekân tasarrufu sağla-
yarak hızlı çözüm ve doğru 
planlamayla Karatay’a hep 
birlikte hizmet edeceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Kışlıklar rafa kalkıyor
Kış aylarında, sürücülerin can ve mal güvenliğini sağlayan kış 
lastikleri, yaz aylarında kullanılmaya devam ettiği takdirde, fren 
mesafesini uzatarak kazalara sebebiyet verebiliyor, yakıt sarfiyatını 
arttırıp, konforu da etkileyebiliyor.

Kış lastiği uygulamasının sona ermesi ile birlikte araçlarında kış las-
tiği bulunan sürücüler, lastiklerini yaz lastiği ile değiştirmeye başladı.  
Lastikçilerde “değişim” yoğunluğu yaşanırken uzmanlar her lastiğin 
mevsimde kullanılması gerektiğine işaret ediyor. n SAYFA 4’TE

Suya 7 milyar lira!
DSİ tarafından Konya’ya 2003-2018 yılları arasında toplam 7 milyar TL yatırım yapıldı. Bu yatırımlardan 2 adet içmesuyu tesisi, 
47 adet baraj ve gölet, 68 adet sulama tesisi ve 140 adet taşkın koruma tesisi tamamlandı. 48 tesisisin inşaatı ise devam ediyor 

15 YILDA 7 MİLYAR 
TL’LİK YATIRIM

KOP bölgesi su kaynaklarının kısıtlı, suya 
olan talebin en yoğun olduğu alanlardan 
biri olarak dikkat çekiyor. Bu anlamda, 
Konya bölgesinde yapılan sulama yatı-
rımları önem arz ediyor. DSİ 4. Bölge Mü-
dürlüğü’nden alınan bilgilere göre, DSİ 
Genel Müdürlüğü tarafından Konya’ya 
2003-2018 yılları arasında toplam 7 milyar 
TL yatırım yapıldı.

973 MİLYON LİRA ZİRAİ 
GELİR ARTIŞI SAĞLADI

Tamamlanan sulama tesisleri ile 739 bin 
590 dekar tarım alanı sulamaya açılarak, 
bu durum  973 milyon lira zirai gelir artışı 
sağladı. 6 milyon 142 bin 500 dekar alanda 
toplulaştırma çalışmaları devam ederken, 
2 milyon 136 bin 440 dekar alanda çalış-
malar tamamlandı. Tamamlanan enerji 
tesisleri ile de 13 milyonkWh/yıl enerji 
üretimi gerçekleşti. n HABERİ SAYFA 16’DA
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GÖZ SAĞLIĞINA DESTEK ÜRÜNLER 

Yaşlanmayla birlikte 
ortaya çıkan göz hastalıkları 
tüm dünyada olduğu gibi 

ABD’de de önemli bir 
sorun.  Sigara içme, 
yüksek kan basıncı 
ve kan şekeri de bu 
sorunları daha fazla 
tetikliyor ve göz 
hastalıkları bir toplum 
problemi haline 
geliyor. Glokom, sarı 
nokta hastalığı denen 
yaşa bağlı makula 
dejenerasyonu, şeker 

hastalığına bağlı göz hasarları yaş ile birlikte 
ortaya çıkan göz hastalıklarının başında 
geliyor.  

Bunun dışında özellikle bilgisayara çok 
bakan kişilerde ortaya çıkan kuru göz vs 
gibi çağımızın getirdiği göz problemleri de 
oldukça yaygın. Peki gözlerimizi korumak 
için neler yapmalıyız?

 • Ailenizdeki gzö problemlerinin farkında 
olun.

 • Düzenli göz muayenesi yaptırın.
 • Sigara içmeyin.
 • Kilo verin
 • Güneş gözlüğü kullanın.
 • Gözlerinizi dinlendirin.
 • Dengeli beslenin. Özellikle omega-

3’ten zengin balık ya da sebzelerle beslenin. 
 • Beslenmeniz yeterli değilse ya da ailede 

riskiniz yüksekse besin desteği kullanın.
ABD’de en fazla kullanılan besin 

desteklerinin başında göz ile ilgili olanlar 
geliyor. Burada herkes gözlerine çok dikkat 
ediyor. Gözünüze gözünüz gibi bakın 
Kaynaklar:
 • https://www.cdc.gov/visionhealth/pdf/vision_brief.pdf
 • https://nei.nih.gov/sites/default/files/health-pdfs/
tipsforeyehealth.pdf

Çocuklarımızın göz 
sağlığı en dikkat etme-
miz gerekenlerin başında 
gelmektedir. Görme duyusu 
çocukların gelişimini, okul 
başarısını yakından etkile-
yen bir faktördür. Teknolo-
jinin içine doğan çocukları-
mızın gözleri bazı tehditlerle 
karşı karşıya. Televizyon, 
telefon, tablet kullanımları 
konusunda sınırlamalarımız 
hem fiziksel gelişimleri hem 
de göz sağlıkları için şart. 
Çocuklarda en sık görülen hastalıklar ise 
göz kayması, göz tembelliği, astigmat, 
gözyaşı kanalı tıkanıklığıdır. Pek çok 
göz problemi erken yaşlarda başladığın-
dan çocukların belli zamanlarda gözleri 
kontrolden geçirilmelidir. Çocuğunuzun 
gözünde problem hissetmeseniz dahi 
yılda bir kez göz doktoruna kontrole 
gitmenizde fayda var. Aşağıdaki belirti-
lerden bir veya birkaçını hissederseniz 
yıllık kontrolleri beklemeden doktoru-
nuzla görüşmenizi tavsiye ederim.

3 Göz yaşarması, kızar-
ması

3 Göz kaşıntısı
3 Gözlerini kısarak 

bakmak
3 Televizyonu, tableti 

yakından izlemek
3 Çapaklanma
3 Göz kayması
Tüm hastalıklarda oldu-

ğu gibi gözdeki problemi de 
ne kadar erken teşhis eder-

sek tedavisi o kadar kolay ve hızlı olur. 
Ayrıca gebelik döneminde 

omega 3 tüketimi çocukların göz 
gelişimine katkıda bulunduğu için 
doktorunuzla konuşarak bu dönemde 
omega 3 takviyesini alabilirsiniz. 
Çocuklarımızın beslenmesine de çinko, 
C vitamini, E vitamini içeren besinleri 
ilave etmekte göz gelişimlerine katkı 
sağlayacaktır. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle…

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Dünya ile aramızda bağ kuran gözlerimizin 

sağlığını korumak bizlerin birincil sorumlulukları 
arasında yer almalı.

Göz sağlığımıza destek olacak bitki ve meyveler 
ve bunlarla birlikte soğuk pres yöntemi ile elde 

edilmiş sağlık alanında kullanılan yağlar da mevcut. Bu nedenle bu hafta sizlere İncir’i 
anlatacağım…

Dutgiller familyasından olan incirin anavatanı Doğu Akdeniz ve güneybatı Asya’dır. 
İncir, ağaç olarak nitelendirebileceğimiz bir bitki türü ve bu türün meyvesi olarak kar-
şımıza çıkıyor. Birçok meyve gibi mineral ve vitamin açısından da oldukça zengin.

İncirin çekirdeği de sağlık açısından kendisi kadar yaralı. İncirin çekirdeğinden elde 
edilen yağ başta bitkisel Omega 3 olan ALA ve E Vitamini olmak üzere birçok esansi-
yel ve etkili bileşik bulunduruyor.

İncir çekirdeği yağı ile ilgili yapılan araştırmalar göz sağlığına destek amacıyla kul-
lanılabildiğini gösteriyor.  Özellikle makula dejenerasyonunda (sarı nokta hasarında) 
tedaviye yardımcı olarak karşımıza çıkan incir çekirdeği yağının mutlaka soğuk pres 
yöntemi ile üretilenlerin kullanılması öneriliyor.

Önümüzdeki hafta görüşmek üzere…
Referanslar: 
• ALI, Nafisa Hassan; FAIZI, Shaheen; KAZMI, Shahana Urooj. Antibacterial activity in spices and local medicinal 

plants against clinical isolates of Karachi, Pakistan. Pharmaceutical
biology, 2011, 49.8: 833-839. • BHANUSHALI, M. M., et al. Central nervous system activity of an aqueous acetonic 

extract of Ficus carica L. in mice. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, 2014, 5.2:
89. • LOIZZO, Monica R., et al. Chemical composition and bioactivity of dried fruits and honey of Ficus carica cultivars 

Dottato, San Francesco and Citrullara.Journal of the science of food and agriculture,
2014, 94.11: 2179–2186. 

Hayatla en güçlü bağı 
gözlerimiz aracılığı ile kuruyoruz. 
En çok gördüklerimize seviniyor, 
gördüklerimize üzülüyoruz. 
Tehlikeleri görerek kendimizi 
koruyoruz. Sevdiklerimizi 
gözlerimizle tanıyoruz. Vücudumuzun birçok tepkisinin 
ilk kaynağı gözlerimiz. Genel sağlığımız için, gözlerimizin 
sağlıklı olması çok önemli. 

Doğru ve yeterli beslenmek tüm vücudumuz için olduğu 
kadar, gözlerimiz için de çok önemli.  Göz sağlığı için A, C, 
E vitaminleri ve beta karoten ile zenginleştirilmiş besinler, 
omega 3 ve 6 yağ asitleri ile çinko ve magnezyum gibi 
minerallerden zengin besinlerin yeterli miktarda tüketilmesi, 
gerekirse destekleyici olarak alınması gerekir.

Gözlerimizi içeriden desteklemek kadar, dış etkilerden 
korumayı da ihmal etmemeliyiz. Alerjik bünyelerde özellikle 
alerjenler, güneş ışınları, sigara dumanı kaçınılması gereken 
tehditlerden bir kısmı. Sigara içiliyorsa özellikle gözü 
besleyen damar ve sinirlere olumsuz etkileri nedeni ile 
bırakılmaya çalışılmalı.

Yazın, mutlaka güneş gözlüğü kullanılarak güçlü 
güneş ışınlarından gözler korunmalı, aşırı parlak ışıkların 
bulunduğu alanlarda gözleri korumak için önlem alınmalı.

Ailede göz problemleri varsa, biraz daha dikkatli 
olunmalı ve bir göz doktorunun kontrolünden geçerek benzer 
hastalıklar için risk taşıyıp taşınmadığı mutlaka öğrenilmeli 
ve buna göre önlemler alınmalıdır. Bir göz bozukluğu 
tespit edilmişse önerilen numaralı gözlükler mutlaka 
kullanılmalıdır.

Özellikle diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi 
hastalıkların varlığı göz sağlığı için önemli bir tehdittir. 
Bu hastalıklar uzun dönemde gözlere geri dönüşsüz hasar 
verebileceği için, bu tip kronik hastalıkları olanların mutlaka 
göz muayenesinden geçmeleri gerekir.

Sağlıklı gözler, sağlıklı vücudun göstergesidir. Onlara iyi 
bakın.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Gözünüz 
Gibi Bakın…

İncir Çekirdeği 
Mucizesi…

Sağlıklı 
Gözler

Sağlıklı Bir Beden Sağlıklı Gözlerden Geçer!
Göz Sağlığımıza Destek Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Göz sağlığı hayat kalitemizi etkileyen son derece önemli bir durum. Hayatı anlama, 
anlamlandırma aracı gözlerimizin sağlığı için neler yapmalıyız? Hangi durumlar göz 

sağlığımızı tehtit ediyor? Tüm bu tehtitlere karşı nasıl davranmalıyız? 
Bu Belirtilere 
Dikkat! Göz 
Sağlığımız 
İçin 7 Tehlike 
Sinyali 
1. Sürekli 
kırmızılık
2. Devam 

eden ağrı, gözde 
veya çevresinde 
rahatsızlık hissi
3. Görme bozukluğu
4. Şaşı Gözler
5. Büyüyen kitleler
6. Sürekli 
Kabuklanma ve 
Sekresyon
7. Pupilla 
Değişiklikleri

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

 REFERANSLAR:  https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-health-supplements#recommendations; https://www.6nokta.org.tr/tr/goz-taramalari.html

Göz Sağlığımıza Destek Olabilmek İçin İpuçları
 • Sigarayı bırakın. Sigara içmek gözlerdeki kan damarlarına zarar 

verir ve kataraktlara, maküler dejenerasyona ve diğer görme 
sorunlarına yol açabilir.
 • Gözlerinizi ultraviyole ışıktan 
koruyun. Dışarıda olduğunuzda güneş 
gözlüğü takın ve doğrudan parlak 
ışıklara bakmaktan kaçının.

 • Kilo kontrolünüze dikkat edin ve 
aktif yaşam tarzını koruyun.

 • 60 yaşından sonra, her yıl genişletilmiş 
bir göz muayenesi yapın.

 • Diyetinizin bol yeşil yapraklı sebzeler, 
ıspanak, mısır, portakal, yumurta, sarı 
havuç içerdiğinden emin olun. 
 • Eviniz kuru ise evinizde bir nemlendirici kullanın. 
 • Bolca su için.  
 • Yapay gözyaşlarıyla gözlerinizi nemli tutun.
 • Klima filtrelerinizi düzenli olarak değiştirin.

 • Tozlu veya kirli hava olan ortamlardan kaçının.
 • Gözlerinizde soğuk kompres, salatalık veya nemlendirilmiş ve 

soğutulmuş yeşil veya siyah çay poşetleri kullanın.
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Kış lastiği takma zorunluluğu, 1 Nisan tarihinde sonra erdi. Araçlarında yazlık lastik bulunan 
sürücülerde yaz aylarında rahat, konforlu ve güvenilir araç sürmek için lastikçilere akın etti 

Lastikçilerde yazlık 
mesaisi başladı

Şehirlerarası yük ve yolcu taşı-
yan ticari araçlar için, 1 Aralık ta-
rihinde başlayan kış lastiği takma 
zorunluluğunun, 1 Nisan tarihin-
de sona erdirilmesi planlanıyordu. 
Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik 
Denetleme Şube Müdürlüğü, mer-
kez ve ilçelerde kış lastiği kullan-
ma zorunluluğunun hava şartları 
nedeniyle 1 Mayıs tarihine kadar 
uzatıldığını açıklamıştı. İl Emniyet 
Müdürlüğü’nün belirlediği şartla-
rın dışında araçlarında zorunlu kış 
lastiği takması sorumlu olmayan 
sürücüler ise araçlarında bulunan 
kış lastiklerini söktürerek, yaz las-
tiklerini taktırmaya başladı. Kış ay-
larında, sürücülerin can ve mal gü-
venliğini sağlayan kış lastikleri, yaz 
aylarında kullanılmaya devam etti-
ği takdirde, fren mesafesini uzata-
rak kazalara sebebiyet verebiliyor, 
yakıt sarfiyatını arttırıp, konforu 
da etkileyebiliyor. Konya Oto Las-
tik, Oto Yıkama ve Oto Galericileri 
Esnaf Odası Başkanı Adem Uzman, 
kış lastiklerini yaz aylarında kullan-
manın güvenlik açısından sorun 
oluşturabileceğine dikkat çekerek, 
binek araç sahiplerini yaz lastiği 
kullanmaları yönünde uyardı. 

‘YAZ DÖNEMİNDE KIŞLIK 
LASTİK KULLANMAYIN’

Kış aylarında araçların yol tu-
tuşunu ve güvenliğini sağlayan 
kış lastikleri ticari araçlarda ol-
duğu kadar hususi araçlarda da 
son derece önemli. Ancak soğuk 
havalarda kar ve buza etkili olan 
kış lastikleri, yaz mevsimde kul-
lanılmaya devam edildiği sürece, 
başta fren mesafesini uzatmak gibi 
çeşitli tehlikeleri de beraberinde 
getirebiliyor. Yetkililer, her lastiğin 

mevsiminde kullanılması yönünde 
sürücüleri uyarırken, yakıt tasarru-
fu açısından da yaz aylarında kışlık 
lastiklerin söktürülmesi gerektiğini 
belirtiyor. Konya Oto Lastik, Oto 
Yıkama ve Oto Galericileri Esnaf 
Odası Başkanı Adem Uzman, “Yaz 
lastikleri 7 derecenin üstündeki sı-
cak hava koşullarında, kuru ve ıslak 
zeminde daha kısa fren mesafesi 
sağlamaktadır. Havalar ısındığın-
da kış lastiği kullanmaya devam 
etmek yakıt tüketimi, güvenlik ve 
konfor açısından olumsuz sonuç-
lar doğurmaktadır. Çünkü lastikler 
binek otomobillerde yüzde 20 ora-
nında yakıt tüketimine etki ediyor. 
Yaz lastiklerinin dönme direncinin 
kış lastiklerine oranla daha düşük 
olması, daha az yakıt ve daha az 
aşınma anlamına geliyor. Kontrollü 
hızlanma ve ani frenlemenin sürüş 
güvenliği kadar yakıt tüketimi için 
de oldukça önemi var. Yazlık las-
tiğin yol tutuşu, performansı, fren 
mesafesi, yakıtı arasındaki farkı 
sürücüler araçlarına takıldığında 
görecekler. Yazlık lastik takıldığın-
da yakıt tasarrufu, yol tutuşu kışlık 
lastiklere göre farklı olacak. Yazlık 
lastiklerin kış lastiğine göre desibeli 
daha az oluyor.  Yolda araç sürüş 

keyfi artacak. Kışlık lastik yazlık 
lastiğe göre tam tersi. Kışlık lastik 
yazın kullanılması halinde kış lasti-
ğinin ömrü kısa olur” dedi.

‘LASTİKLERİN DOĞRU 
SAKLANMASI ÖNEMLİ’

Lastiklerin doğru bir şekilde 
saklanması gerektiğine dikkat çe-
ken Uzman, “Araçlarda bulunan 
kış lastiği yaz lastiğini değiştirdik-
ten sonra, kış lastiği kaldırırken 
dikkat etmemiz gereken bazı hu-
suslar var. Kış lastiklerini güneş 
görmeyen, kuru , üzerine malzeme 
koymadan, kimyasal maddelerin 
temas etmeyeceği dik bir şekilde 
koymamız gerekiyor.

Lastiklerin 2 yıl garantisi vardır 
ancak, Lastik araca takıldıktan son-
ra 10 yıl ömrü vardır. 10 yıl süre 
içerisinde lastik bayatlamaz. Lastik 
iyi sakladığı takdirde 5-6 yıl güzel 
bir performans sağlar.  Uzun kilo-
metre yapan araçların lastikleri 2- 3 
yılda yenilenmesi gerekir” ifadele-
rini kullandı.

‘UYGUN LASTİK ALMAK 
OLDUKÇA ÖNEMLİ’

Araçlara lastik alınırken alınan 
lastiğinin araca performansının 
önemli  olduğuna dikkat çeken 
Uzman, “Sürücülerimiz lastik se-

çerken farklı seçenekler var. Aracı 
hangi şartlarda kullanıyor isek, ona 
uygun olarak lastik almak daha 
doğru olur. Lastik alımı yapılırken 
lastiğin üzerinden özellikleri dik-
katli bir şekilde incelenmeli ve özel-
likleri bilinerek lastik alınmalı. Yine 
sürücülerin  araçlarına binmeden 
önce araç etrafından tur atarak las-
tikleri kontrol ederek araçlara bin-
meleri oldukça önemli. Yine lastik-
lerin havası da aracın performansı 
ve yakıt tüketimi konusunda etkili” 
diye konuştu.

‘FİYATLAR ARTTI’
Dolarda yaşanan yükselişten 

lastik fiyatlarının da etkilendiğine 
dikkat çeken Uzman, “Aralık ayın-
da yaşanan kur dalgalanmasından 
dolayı lastiklerde fiyat yüzde 50- 70 
arasında arttı. Bizler araç sürücüle-
rine her türlü kolaylığı sağlıyoruz. 
Lastiklerin doğru ve düzgün kulla-
nılması oldukça önemli. Lastikler 
milli bir servet. Milli serveti heba 
etmemiz gerekiyor” dedi.

KIŞ LASTİKLERİ LASTİK 
OTELİNDE SAKLANIYOR

Yazlık- kışlık lastiklerini deği-
şimi yaptıktan sonra lastikleri  sü-
rücüler için muhafaza ettiklerine 
dikkat çeken Uzman, “Vatandaş-
larımızın bir aracı var ama yazlık 
veya kışlık lastiklerini koyacak bir 
yeri yok. Adil bir ücret karşılığı 
lastiklerini biz muhafaza ediyo-
ruz. Lastiklerin saklandığı yerlerin 
güneş ışığı görmemesi gerekiyor. 
Lastiklerin  üzerine etiketler yapış-
tırılıp, mevsimine kadar muhafaza 
ediliyoruz.  Uygulamamıza araç sü-
rücüleri yoğun ilgi gösteriyor” ifa-
delerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büyükşehir’den 
tarıma büyük destek

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Yeni Büyükşehir Yasası sonrası 
köyden şehre göçü önlemek ama-
cıyla tarımsal desteklere ve yatı-
rımlara ağırlık vererek, susuzluk 
nedeniyle tarımın yapılamadığı, 
her geçen gün nüfusun azaldığı 
bölgelerde göletler ve damlama 
sulama tesisleri yapmayı sürdü-
rüyor. Yapılan bu çalışmalar kap-
samında Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Baş-
kanlığı tarafından 2018 yılında 5 
adet sulama göleti ve kapalı sistem 
sulama projesi bitirilmiş, ayrıca 35 
adette sulama projesi hizmete açıl-
mıştır. 42 milyon TL’ye mal olan 
bu tesislerle 3 bin hektar alan sulu 
tarıma kazandırıldı. Devam eden 
ve 2019 yılında hizmete alınacak 
10 adet gölet ve kapalı sistem su-
lama projesi için 10 milyon TL’lik 
yatırım yapıldı.
TARIMSAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı tara-
fından mevcut sulama tesislerinin 
onarımı için 2.4 milyon TL har-
candı. Bunun yanında Büyükşehir 
Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dai-
resi Başkanlığı, çiftçilerin eğitimine 
de katkı sağlıyor. Bu kapsamda 19 
başlık altında 21 bin çiftçiye mahal-
lesinde eğitim verildi. Tarımsal des-
tekleme kapsamında ise 6,720,000 

TL tutarında destekleme yapıldı.  
Destekler kapsamında meyve fi-
danı ve fidesi, Büyükbaş hayvanlar 
için tırnak kesme makinesi, Süt 
toplama merkezi,  Altınekin Man-
tar Mahallesinde Örnek istiridye 
mantarı üretimi çadırı kuruldu. 
Çumra MYO Mantar Yetiştiriciliği 
için eğitim aracı alındı. Gıda Tarım 
Üniversitesi’nde eğitim amaçlı 480 
metrekare sera yapıldı. Tuzlukçu 
Belediyesinin üzüm bağına yüksek 
sistem bağ aparatı desteği verildi. 
Seydişehir Kapalı Cezaevine tutuk-
luların üretim yapması için üzüm 
bağı kuruldu.Yüksek sistem bağ 
aparatı, Plastik arı kovanı altlığı 
destekleri yapıldı. 

YATIRIMLAR DEVAM EDECEK
Büyükşehir Belediyesi Tarım-

sal Hizmetler Dairesi Başkanlı-
ğı’nın çiftçiye ve tarıma desteği 
önümüzdeki yıllarda da devam 
edecek. Bu kapsamda önümüzdeki 
yıllar yatırım programlarında uy-
gulanabilmesi için; 47 adet sulama 
ve gölet projesi hazırlandı. Projenin 
bedeli ise 150 milyon TL. Mevcut 
sulama tesislerinin onarımı için 4 
milyon TL bütçe talep edildi. Bu-
nun yanında tarımsal eğitimlerin 
devam edeceği ve 10 milyon TL 
tutarında tarımsal destekleme 
planlandığı kaydedildi. 
n NAZİFE ARSLAN

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan ve beraberindeki heyet Başkan Uğur İbrahim Altay’a hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Başkan Altay, uyumlu çalışmayla elde edilecek olan bereketin şehre her anlamda sirayet edeceğini söyledi

‘Uyum içerisinde çalışacağız’

31 Mart Mahalli İdareler Se-
çimleri’nde Türkiye genelindeki 
büyükşehirler içerisinde en yüksek 
oyu alarak Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı seçilen Uğur İbrahim 
Altay’a hayırlı olsun ziyaretleri 
sürüyor. Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan da beraberindeki gazetenin 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ab-
dullah Akif Solak, Spor Yazı İşleri 

Müdürü Yunus Altınbeyaz, Yazı İş-
leri Müdürü Rasim Atalay ve Halka 
İlişkiler Sorumlusu Harun Yılmaz 
ile birlikte Başkan Altay’ı ziyaret 
ederek tebrik dileklerini iletti. 

Merkez ilçe belediye başkan-
larını ziyaretlerinde Konya için 
birlikte hareket edileceği ve bira-
raya gelindiği yönündeki yakla-
şımı gördüklerini belirten Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Arslan, “Ham-
dolsun, Konyamız için güzel bir 
gelişme. Uzun zamandır da özle-
nen ve beklenen bir tabloydu. Bu, 
beraberinde bereketi getirecektir. 
Konya’nın geldiği nokta artık ülke-
ye ve ümmete dönük hizmetlerin 
yapılacağı bir boyuta ulaşmış du-
rumda. Bununla ilgili zatıaliniz ve 
diğer arkadaşların enerjisi ortada. 
Milletimizin teveccühü de ortada. 

Beklenti de oldukça yüksek. Bu 
süreç inşallah Konya ve Konyalı 
lehine hayırlı bir şekilde devam 
edecektir” dedi. Arslan, yeni dö-
nemin Konya Büyükşehir Beledi-
yesi ve tüm Konya için hayırlara 
vesile olmasını diledi. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay da, zorlu ama başarılı bir seçim 

süreci geçirildiğine işaret ederek, 
“Bu sürecin başarılı bir şekilde 
nihayete ermesinde hiç şüphesiz 
ki birlikte gayret etmenin büyük 
etkisi oldu. Bu noktada gazetenize 
de desteklerinden ötürü şükran-
larımı sunuyorum. İlçe belediye 
başkanlarımızla olan birlikteliği-
miz ve uyumlu çalışmamız sadece 
fotoğraflarda kalmadı. Rabbim na-
zardan saklasın. Seçim sürecindeki 

uyumlu çalışma, seçimden sonraki 
süreçte de aynı şekliyle inşallah 
devam edecek. Hep birlikte Konya 
ve Konyalı hemşerilerimiz için çalı-
şıyoruz. Bu manada istişarelerimiz 
devam ediyor. Uyum devam ettiği 
sürece bereket olacaktır. Bu bere-
ket de tüm Konya’ya her anlamda 
sirayet edecektir” ifadelerini kul-
landı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Adem Uzman

Konya Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, gazete yöneticileri ile birlikte Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti.
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Kablo çalan köstebek 
hırsızlar cezaevine gönderildi

Okuldan hırsızlık yapan 
4 kişi gözaltına alındı

Konya’da rögar kapaklarını söküp 
yer altından geçen telefon kablolarını ke-
serken suçüstü yakalanan 3 kişi tutuk-
landı. Olay, dün saat 03.00 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Arif Bilge Mahalle-
si’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, 
polisi telefonla arayıp, beyaz renkli bir 
otomobille gelen 3 kişinin rögar kapak-
larını söküp, yer altından geçen telefon 
kablolarını kestikleri ihbarında bulundu. 
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş 
Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri, Hasan Hüseyin Çevik 
20), Kadir Akmirza (19) ve Yunus Emre 
Kosbatar’ı (23) suçüstü yakaladı. Suçları-
nı  itiraf eden şüphelilerin telefon firma-
sına 30 bin lira zarar verdikleri saptandı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı.
n DHA

Akşehir ilçesindeki okulun ca-
mını kırıp, içeri girerek, bilgisayar, 
bayrak ve tornavida çalan 4 kişi, 
jandarma ekiplerince gözaltına 
alındı.  Olay, dün gece saatlerinde, 
Engilli Hasan Doğan Ortaokulu’n-

da meydana geldi. Okulun camını 
kırarak, içeri giren hırsızlar; laptop, 
güvenlik kamerası kayıt cihazı, 
Milli Eğitim Bakanlığı’na ait e-imza 
kartı, 2 bilgisayar, 3 bayrak, pense 
ve tornavida çalıp, kaçtı. Bunun 

üzerine çalışma başlatan jandarma 
ekipleri, hırsızların kimliğini belir-
ledi. Ekipler, K.K., Ş.S., M.Ç. ve 
İ.A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. 
Şüpheliler, sorgularının ardından 
adliyeye sevk edildi. n DHA

Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/
PDY’ye yönelik operasyonda hak-
larında yakalama kararı çıkartılan 
15 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürü-
tülen FETÖ/PDY soruşturması kap-
samında, örgütün polis okulu kadın 
öğrencilerine mahrem imamlık yap-
tığı iddia edilen 15 şüpheli hakkında 
yakalama kararı çıkartıldı. Harekete 
geçen Kaçakçılık ve Organize Suç-

larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekiplerince Aksaray merkezli 13 ilde 
belirlenen adreslere eşzamanlı ope-
rasyon düzenlendi. Operasyonda, 
8 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
sağlık kontrolünden geçirilen şüp-
heliler, sorgulanmak üzere emni-
yete götürüldü. Adreslerinde bulu-
namayan 7 şüphelinin yakalanması 
için çalışmalar sürüyor. n AA

Beyşehir’de fotoğraf 
yarışması sonuçlandı 

Asansörde mahsur kalan
yaşlı çifti itfaiye kurtardı 

Balkondan düşüp ayağı 
kırılan kediye ameliyat 

Beyşehir ilçesinde düzenlenen 
“çocukların gözünden yaşadığı şe-
hir” konulu fotoğraf yarışmasının 
sonuçları belirlendi.

Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği Başkanı Mustafa Büyük-
kafalı yaptığı açıklamada, dernek 
ve Beyşehir Fotoğraf Kulübü ile 
işbirliği halinde 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik Bayramı çerçevesin-
de düzenledikleri fotoğraf yarış-
masına öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiğini belirtti. Bu yıl 8’incisi 
düzenlenen fotoğraf yarışmasının 

Beyşehir’de bulunan ortaokulların 
5’inci sınıflarında öğrenim gören 
öğrencilere yönelik olarak düzen-
lendiğini vurgulayan Büyükkafalı, 
“6 Nisan’da başlayan ve katılımla-
rın 16 Nisan’da sona erdiği yarış-
maya öğrencilerimizden gelen 700 
eser katıldı. Yarışmanın sonunda 
dereceye giren eserler belli oldu, 
sonuçları kısa sürede içerisinde 
kamuoyu ile paylaşacağız. Ödül tö-
reni ve fotoğraflardan oluşan sergi 
26 Nisan’da gerçekleştirilecek” 
diye konuştu. n İHA

Aksaray’da asansörde mah-
sur kalan yaşlı çift, itfaiye ekipleri 
tarafından kurtarıldı. Olay, Taşpa-
zar Mahallesi 833 Sokak Mehmet 
Ünlü Apartmanında meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Meh-
met Ünlü (62) ve Melek Ünlü (60) 
bindikleri asansörün arızalanması 
nedeniyle mahsur kaldı. Apartman 

sakinleri tarafından fark edilen 
durum hemen itfaiye ekiplerine 
bildirildi. Kısa sürede olay yerine 
gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalış-
mayla yaşlı çifti kısa sürede mah-
sur kaldıkları asansör kabininden 
kurtardı.
n İHA

Aksaray’da 4’üncü katın bal-
konundan düşüp, sağ arka aya-
ğı kırılan kedi, ameliyat edildi.  
Aksaray Üniversitesi Bilgisayar 
Programcılığı bölümü öğrencisi 
Damla Bağdat’ın 5 aylık ‘Artur’  
adını verdiği kedi, hava alması için 
çıkartıldığı 4’üncü kattaki evin bal-
konundan düştü. Arka sağ ayağı 
kırılan kedi, götürüldüğü veteriner 
tarafından ameliyat edildi. Kedi-
sini 45 günlükken alıp beslemeye 
başladığını belirten Damla Bağdat, 
“Kedim balkonda gezmeyi seviyor-
du. Her zaman balkona çıkıp geri 
içeri giriyordu. Birkaç gün evde 

yalnız kaldı. 4 gün önce balkona 
çıkardım ve sonra kendisini bula-
mayınca acaba düştü mü, atladı mı 
diye hemen aşağı indim. Aşağıda 
yatıyordu. Eve çıkartırken ayağının 
kırıldığını gördüm. Sonra veteri-
nere geldim. Röntgen filmi çekildi 
ve kırık olduğu anlaşıldı. Veteriner 
hekimimiz ameliyat etti” dedi. Ve-
teriner Sevinç Haydar Dedeoğlu 
da, yapılan tetkiklerinde kedinin 
ayağının kırık olduğunu belirleyip 
ameliyat ettiğini ve 20 gün sonra  
sargılarının çıkartılıp, yürüyebile-
ceğini söyledi.
n DHA

FETÖ’ye yönelik ankesörlü telefon soruşturmasında mahrem imamların sorumluluklarındaki muvazzaf 
askerlerin deşifre olmaması için telefon numaralarını şifreleme metoduyla kaydettikleri belirlendi

FETÖ’nün şifreleme
metodu deşifre edildi

Konya’da, Fetullahçı Terör Ör-
gütü/Paralel Devlet Yapılanması’na 
(FETÖ/PDY) yönelik ankesörlü tele-
fon soruşturması kapsamında hazır-
lanan iddianamede, mahrem imam-
ların, kendi sorumluluğu altında 
bulunan askerlerin deşifre olmama-
sı için, telefon numaralarını şifrele-
me metodu kullanarak kaydettikleri 
vurgulandı.

Konya Cumhuriyet Savcısı Ah-
met Hakan Özdemir tarafından ha-
zırlanan 23 sayfalık iddianamede, 
özellikle askeri yapılanma içerisin-
deki elemanların açığa çıkmaması 
ve örgütsel faaliyetlerini sürdürebil-
mesi için mahrem imamlar tarafın-
dan kullanıldığı tespit edilen ilginç 
şifreleme metotlarına dikkat çekildi. 

FETÖ/PDY’nin, askeri personelle 
irtibatın gizliliğine çok önem verdiği 
belirtilen iddianamede, “Mahrem 
imam tarafından askeri personelin 
çok aranmasının, o personelle ilgili 
bir sıkıntının olduğunun, yani örgüt-
le irtibatını koparmaya çalışmak gibi 
etkenlere işaret ettiğinin, bu sebeple 
çok aranarak ikna edilmeye çalışıl-
dığının, az aranan askeri personelin 
ise toplantılara düzenli geldiğinin, 
gerçekleştirilen toplantılarda yüz 
yüze alınan kararlar sonucunda bir 
sonraki toplantıya düzenli katıldığı-
nın göstergesidir.” ifadesi kullanıldı.

ONLARCA ŞİFRELEME 
METODU TESPİT EDİLDİ

Şifreli haberleşme metotlarının, 
yapılan soruşturmalarda alınan ifa-
deler ve istihbarat birimlerinin yap-
tığı çalışmalar sonucu belirlendiğine 
işaret edilen iddianamede, söz ko-
nusu metotlara ilişkin şunlar aktarıl-
dı: “On (10) Rakamına Tamamlama: 

Öğrencilerin telefon numaralarını 
telefona kaydetmek yasak olduğu 
için normal bir esnafın kartvizitinin 
arkasına veya herhangi bir kağıda 
telefon numarasının son dört raka-
mının her biri, 10’a tamamlanarak 
kaydedilir.

Sondan İkili Rakam Blokları-
nı Çapraz Yer Değiştirme: Telefon 
numarasının sonundaki ikili rakam 
bloklarının yerlerinin, çapraz olarak 
değiştirilmesi yöntemidir. Rakam 
Bloklarını Ters Yazma: Telefon nu-
marasının operatöre ait ilk 3 rakam-
ları sabit kalmak şartıyla geri kalan 
rakamları ise rakam bloklarının ken-
di arasında ters yazılarak kaydedil-
mesidir.

Sondan 4’üncü Rakamı Dört 
(4) Arttırma: Telefon numarasının 
sondan dördüncü rakamına dört 
eklenerek kaydedilmesi yöntemidir. 
Sondan 2’nci ve 4’üncü Rakamı Yer 
Değiştirme: Telefon numarasının 
sondan ikinci ve dördüncü rakamla-

rının yerlerinin değiştirilerek kayde-
dilmesidir.”

KARIŞTIRIP YANLIŞ 
NUMARAYI ARAMIŞLAR

İddianamede, mahrem imam-
ların arama yapmadan önce numa-
ralara baktığında şifreleme yaptığını 
unutarak yazılı olan şifreli numarayı 
aradığı, daha sonra yanlış numa-
ra çevirdiğini fark ederek, örgüte 
mensup askeri tekrar gerçek nu-
marasından aradıklarının da sıklıkla 
gözlemlendiği anlatıldı. Şifreleme 
metotlarının değişik türevlerde de 
hazırlandığı aktarılan iddianamede, 
şunlar kaydedildi: “Telefon Numara-
sını Oluşturan Rakamları Kredi Kartı 
Numarasına Benzetme: Telefon nu-
marasını oluşturan rakamların ba-
şına ve sonuna rakamlar ekleyerek 
veya 16 haneli kredi kartı numarası 
şeklinde kaydedilmesidir.

Telefon Numarasını Oluşturan 
Rakamları Servis Sağlayıcı Operatör 
Kodunun İl Alan Koduna Değiştir-

me: Operatör kodunun herhangi 
veya faaliyet gösterdiği il kodu şek-
linde kaydedilmesidir.

Doksandokuza (99) Tamamla-
ma: Aranacak telefon numaraları-
nın, doğrudan değil son iki hanesi-
nin 99’a tamamlanması yöntemiyle 
aranmasıdır.

Yüze (100) Tamamlama: Ara-
nacak telefon numaralarının, doğ-
rudan değil son iki hanesinin 100’e 
tamamlanması yöntemiyle aranma-
sıdır.

Çaprazlama metodu: Aranacak 
telefon numaralarının, doğrudan 
değil, son dört hanesinin ikili grup-
lar halinde kendi içinde çaprazlama 
yöntemiyle aranmasıdır.”

Öte yandan, yürütülen soruştur-
malar kapsamında hakkında işlem 
yapılan örgütün mahrem imam-
larından M.B, etkin pişmanlık hü-
kümlerinden faydalanarak verdiği 
ifadede, acil durumlarda toplantıları 
iptal etmek veya başka konuları ak-
tarmak için öğrencilerin cep telefon 
numaralarını küçük kağıtlara kodlu 
olarak kaydettiklerini itiraf etti.

Örgüt üyelerinin kesinlikle cep 
telefonundan aranmadığını akta-
ran M.B, “Bana bağlı öğrencileri 
aramam gerektiğinde olabildiğince 
evime uzak büfelerden kontörlü 
telefonlardan arıyordum. Büfeden 
sadece bir kişiyi arardım. Birkaç 
kişiyi arayacağım zaman farklı bü-
feleri gezerdim. Bu da uyulması ge-
reken bir tedbirdi. Aynı büfeden art 
arda askerlerin aranmış olması, o 
büfeden arayan öğretmenin tedbi-
re uymadığını gösterir” beyanında 
bulundu.
n AA

Aksaray merkezli 13 ilde 
FETÖ/PDY operasyonu
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Selçuk’ta ‘Turizm Haftası’ etkinlikleri yapıldı
Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-

kültesi tarafından “Turizm Hafta-
sı” çerçevesinde, “Dede Korkut ve 
Kültürel Miras Konferansı, İlmek 
İlmek Anadolu Türk Halı ve Kilim-
leri Sergisi” etkinlikleri Süleyman 
Demirel Kültür Merkezinde ger-
çekleştirildi.

Programa, Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, Turizm Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Necmi Uyanık, 
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öcal 
Oğuz, akademik ve idari personelin 
yanında çok sayıda öğrenci katıldı.

Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Dede Korkut’un Türk 
kültürü açısından bir kültürel miras 
olduğunu söyledi. Kendi çocukluk 
dönemlerinin Dede Korkut Hikâye-

lerini okuyarak geçtiğini dile geti-
ren Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabu-
lut, Dede Korkut’un Türk Dünyası 
için ortak bir kültür olduğunu vur-
guladı. Dede Korkut gibi diğer bir 
manevi değerin Mevlana Celalettin 
Rumi olduğunu kaydeden Prof. Dr. 
Karabulut, kendisinin kaleme almış 
olduğu “… Gel” şiirini okudu.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi Uya-
nık, “Turizm Haftası, uluslararası 
alana giden yolda, toplumumuzun 
turizm konusunda farkındalığını 
arttırmak, iç turizm hareketleri-
ne katılımını sağlamak amacıyla 
çeşitli etkinlikleri kapsamaktadır. 
Başkentler Başkenti, kadim baş-
kentimiz Konya’da, 10 binlerce yıl-
lık antik dönemin zenginliğinin ve 
Selçuklu medeniyetinin bilincinde 
olan bir bakışla ‘Turizm, medeni-

yetin altın anahtarıdır’ ve ‘Bin çi-
çekten bir kovana’ diyerek yenilikçi 
bir misyon ve vizyonla yola çıktık. 
Turizm Fakültesi olarak, kültürel 
miras kavramını temel alan çalış-
malarımızla turizm alanına katkı 
sağlamaya çalışıyoruz” dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komis-

yonu Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Öcal Oğuz, kültür aktarımı ve ko-
nuşmasındaki en büyük sorumlu-
luğun aile ve okullara düştüğünü 
vurguladı. Kişileri topluma kazandı-
ran en büyük olgunun “Kültür” ol-
duğunun altını çizen Prof. Dr. Meh-
met Öcal Oğuz, gündelik yaşam 

ve konuşmada “Dede Korkut’tan” 
bahsediliyorsa Dede Kokut’un ola-
bileceğini belirtti. Uygulamalı Halk 
Bilimi noktasında, ‘Yaşatma- Hatır-
lama- Uygulama ve Araştırmanın’ 
son derece önemli olduğunu dile 
getiren Prof. Dr. Oğuz, UNESCO 
hakkında da bilgi verdi. Konuşma-
ların ardından hediye takdiminde 
bulunuldu.

Programda Konya Meram 
Mehmet Şükriye Sert İlkokulu Halk 
Oyunları Ekibi tarafından sergile-
nen halk oyunları gösterisi izleyici-
lerden büyük beğeni topladı.

Hediye takdiminden sonra, “İl-
mek İlmek Anadolu Türk Halı ve 
Kilimleri Sergisi” gezilerek Turizm 
Fakültesi Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Öğrencilerinin hazırlamış 
olduğu yiyecekler, misafirlere ik-
ram edildi. n HABER MERKEZİ

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara 
Konsolosu Atabek Turayev, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Ziyarette 
ortak ilişkilerin daha güçlü hale geti-
rilmesi konuşuldu. 

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara 
Konsolosu Atabek Turayev, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 

Özbekistan Büyükelçiliği’nden 
bir heyetle bir programa katılmak 
üzere Konya’ya geldiklerini belirten 
Konsolos Atabek Turayev, Başkan 
Altay’ı seçimlerde elde ettiği sonuç 
nedeniyle tebrik ederek çalışmala-
rında başarılar diledi. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
Konya’da okuyan 25’e yakın Özbek 
öğrenci olduğunu hatırlatarak bu 
sayının artırılmasını arzu ettiklerini 
söyledi. Buhara ile kardeş şehir iliş-
kilerini geliştirmenin de önemine 
dikkat eden Başkan Altay, dost ve 
kardeş olan ülkeler arasındaki ilişki-
lerin bu ziyaretlerle daha da güçle-
neceğini vurguladı. 

Konsolos Turayev, ziyaretin so-
nunda Başkan Altay’a Özbekistan’a 
ait yöresel bir kaftan hediye ederken 
Başkan Altay da Turayev’e Mesnevi 
takdim etti.  
n HABER MERKEZİ

Rektörler öğrencilere
tecrübelerini paylaştı

Bakan Kurum’dan 
Hüyük’e müjde!

Konya’da eğitim öğretim hiz-
meti veren Selçuk Üniversitesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
K.T.O Karatay Üniversitesi, Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesi ve 
Konya Teknik Üniversitesinin rek-
törleri muhtelif liselerde okuyup 
üniversite sınavlarına hazırlanan 
11 ve 12. Sınıf öğrencileri ile bir 
araya gelip öğrencilerin sorularını 
cevapladılar. 

Konya’da bu anlamda bir ilk 
olma özelliğini üzerinde taşıyan 
programın açılış konuşmasını Kon-
ya Bilim Merkezi Genel Müdürü 
Ali Çetinkaya yaptı. Daha sonra 
kürsüye gelen İl Milli Eğitim Mü-
dür Vekili Servet Altuntaş da öğ-
rencilerden beklentilerinin büyük 
olduğunu ifade ederek çok çalış-
maları gerektiğinin altını çizdi. Öğ-

rencilere çok değerli olduklarını da 
anımsatan Altuntaş, şehirdeki tüm 
rektörlerin onlarla bir araya gel-
mesinin de kendilerine verilen bu 
değerin kanıtı olduğunu ifade etti. 

Moderatörlüğünü Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mı-
zırak’ın yaptığı programda Sel-
çuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Şahin, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem 
Zorlu, K.T.O Karatay Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş 
ve Konya Teknik Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Babür Özçelik öğren-
cilere üniversiteleri hakkında bilgi 
verip tecrübelerini paylaştılar.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı ve Hüyük Bele-
diye Başkanı Mehmet Çiğdem, 
Çevre Şehircilik Bakanı Sn. Mu-
rat Kurum’u Makamında ziyaret 
ederek Bakanlığın Hüyük’e ka-
zandıracağı yatırımlar ile alakalı 
istişarelerde bulundular. Çevre, 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
ziyarette yaptığı konuşmasında şu 
sözlere yer verdi. Hüyük’e büyük 
önem veriyoruz. Onun için çok 
güzel hizmetlere imza atacağız. 
Bunları kısa söz etmek gerekirse,  
Kıreli - Budak arası kıyı temizleme 
ve düzenleme çalışmalarının baş-
latılacağı ve Böylece Hüyük’ün 
Turizm’e açılacağını ve İlçenin 
Temizlik araçları, Yol süpürme 

aracı ve yeni çöp konteynırları ile 
çevre temizliği açısından destek-
leneceği müjdelerini verdi.

Hüyük Belediye Başkanı Çiğ-
dem ise“ Yakın ilgi ve alakala-
rından dolayı Çevre Ve Şehircilik 
Bakanımız Sn. Murat Kurum’a ve 
Hüyük için her zaman olduğu gibi 
bugün de desteklerini esirgeme-
yen Milletvekilimiz Sn. Gülay Sa-
mancı’ya teşekkürler ediyorum.

 Gönül Belediyeciliği anlayışıyla 
Büyükşehir Belediyemiz, Bakanlık-
larımız ve Milletvekillerimizin des-
teğiyle Hüyük’lü hemşehrilerimize 
hizmet etmeye devam edeceğini 
ifade etti. Ziyaret günün anısına 
çektirilen fotoğraf ile son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Konya Aydınlar Ocağı’nda isyanlar ve eşkıyalar ile Osmanlı sistemini anlatan Prof. Dr. Alaattin Aköz, “Osmanlı Devleti, Fatih’ten 
itibaren merkezi otoritenin çok güçlü olduğu bir sistemi 15.yüzyılda kurmuştu.İsyanların bir kısmı da bu sebeple çıktı” dedi

Osmanlı sistemli 
güçlü bir devletti

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “500. Yılında Celâlî İsyanları” 
konuşuldu. İl Halk Kütüphanesinde 
gerçekleştirilen sohbetine “Eşkıya-
lık, isyan gibi kavramlar bu toprak-
ların neredeyse en yaygın kullanılan 
kavramlar içerir isinde. Anadolu’da 
hemen hemen her asır eşkıyalığın, 
haramiliğin ve belli dönemlerde 
de isyanlarınsıkça anıldığı bir coğ-
rafya” şeklinde sözleriyle başlayan 
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakül-
tesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr. 
Alaattin Aköz,sefere çıkan Osmanlı 
ordularının güvenli veya güvensiz 
yollarda devamlı gündüz yolculuk 
yaptığını ve gün batımında menzile 
varıldığında ise;ordunun,etrafı mu-
hafaza altına alındıktan sonra orada 
konakladığını söyledi.

 “Celâl’e mensup” anlamına ge-
len Celâlî tabirinin, 1519’da mehdi-
lik iddiasıyla Bozok-Yozgat Sanca-
ğında, Tokat taraflarında isyan eden 
“Bozoklu Şeyh Celâl” adlı bir asi 
olduğunu belirten Prof. Dr. Alaat-
tin Aköz,Osmanlı Devleti’nde isyan 
hareketleriyle eşkıyalık hareketlerin 
farklı şekilde ele alınması gerektiğini 
söyledi. 

OSMANLI ELİTLERİ VE EŞKİYALARI
Şeyh Bedreddin Hareketi ve 

Kızılbaş hareketleri ile din kökenli 
ayaklanmaların tamamının isyan ol-

duğunu ifade eden Prof. Aköz, tarih 
kitaplarına isyan olarak geçen Celâlî 
İsyanları’nın ise bir isyan olmadığını 
söyledi. “Mevcut devleti ortadan kal-
dırarak yerine yeni bir devlet kurma 
arzusu bir isyandır. Fakat Celâlî’nin 
böyle bir iddiası yok. Bu olaylar isyan 
yerine zaman zaman Osmanlı’yı zor 
durumda bırakan büyük eşkıyalık 
hareketleri” olarak görülmesi gerek-
tiğini ifade eden tarihçi Aköz,Celâlî 
isyanlarında başı çekenlerin, çoğu 
zaman devlet görevlileri arasından 
çıkmış ve bir devlet görevi bahşedil-
mesi ile isyandan vazgeçerek dev-
letin sadık kulu haline gelmişlerdir. 
Osmanlı’da toprak tasarruf eden 

elitler, Avrupa’dakinin aksine, dev-
lete ciddi anlamda muhalif olmaya 
veya isyan etmeye muktedir olama-
mışlardır” dedi.

Karayazıcı adıyla bilinen Celali 
liderinin asıl adının Abdülhalim ol-
duğunu ve “subaşılık” gibi

görevlerde bulunan bu kişinin, 
Karayazıcı lakabını Halep paşasına 
katiplik ettiği için aldığını ve ilk bü-
yük celali isyanını bunun başlattığını 
söyleyen Aköz, köyleri yağmalama-
ya başlayan Karayazıcı ile baş edile-
mez hale gelince üzerine ordu gön-
derildiğini belirtti. 

Sonuç olarak dini isyanları Os-
manlı’nın hiç affetmediğini ve bü-
tün isyancıların öldürüldüğünü ifade 
eden Aköz, eşkıyalığın ise toplumun 
yapısında kargaşaya yol açtığını, eş-
kıyalığın devlete karşı olmadığını, 
amaçlarının ise devlet sistemine da-
hil olmak olduğunu belirterek “Os-
manlı, bu isyanlarda eşkiya lider-
lerini devlet kademesinde önemli 
yerlere getirerek, geçici olarak siste-
min içine çekmiştir.  Gerek pazarlık 
yoluyla gerekse güç kullanarak, dev-
let eşkıyalarla baş edebilmiştir” dedi.

“OSMANLI’NIN 
SİSTEMİNE HAYRANIM”

Osmanlı tarihçisi olarak Osman-
lı’ya hayran olduğunu belirten Aköz, 
“Ben Osmanlı tarafı veya tarafgiri 
değilim. Çünkü tarihçinin tarafı ol-

maz. Gördüğü şeye doğru çalışması 
gerekir. Ama sistemine hayranım. 
Niye hayranım? Osmanlı statik bir 
devlet değil.Yani her şarta, her hale 
kendisini süratle dönüştürebilen, 
adapte edebilen bir devlet. Osmanlı 
Devleti, Fatih’ten itibaren merkezi 
otoritenin çok güçlü olduğu ve bü-
tün yönetimin tamamen İstanbul’a 
bağlı olduğu, kontrolün İstanbul’da 
olduğu bir sistemi 15.yüzyılda kur-
muştu. İsyanların bir kısmı da bu 
sebeple çıktı. Dinî dediğimiz Kızılbaş 
isyanları Fatih devrinde çıktı. Kendi 
elitlerini de bu sistemi işletecek şe-
kilde yetiştirdi” dedi.

“Osmanlı’da toprağın işleticisi 
yani tımar sahipleri Sipahiler oldu-
ğunu, toprağı işleyenlerin köylü, 
sorumluluğunu üstlenen ise sipahi. 
Hiçbirisi mülkiyeti devlete ait olan 
toprağa sahip değil” diyen Aköz, 
“Osmanlı taşrayı örgütlerken sürekli 
rekabet ortamı oluşturuyor. Bu se-
beple alttan üst kısma kadar elitlerin 
isyan etme imkânları yok. Ya değilse 
imtiyazları elden giderek aç kalacak-
lar” diye konuştu.

Sohbetin soru-cevap kısmından 
sonra Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Prof. 
Dr. Alaattin Aköz’e “Büyük Selçuklu 
Mirası” adlı kitabı hediye etti. Soh-
betten önce şairler, kendi yazdıkları 
şiirlerini okudular. n HABER MERKEZİ

Özbek Heyetten Başkan Altay’a ziyaret

Prof. Dr. Alaattin Aköz
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Kayseri ili, Tomarza ilçesi, İmamkullu köy/mah Nüf.kay bulunan İbrahim ve Belma kızı, 340.....110 
TC kimlik nolu Anakadın Kömür’ın Nüfus kaydında “...ANAKADIN...” olan adının “...BÜŞRA 
ANAKADIN...” olarak tashihine karar verilmiştir. İlan olunur.

T.C.
KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/7  Esas
İLAN METNİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 983378

 

Konya ili, Seydişehir ilçesi, Gevrekli köy/mah Nüf.kay bulunan Kerim ve Elmas oğlu, 192.....280 TC 
kimlik nolu Durmuş Ali Elmacı’nın Nüfus kaydında “...DURMUŞ ALİ...” olan adının “...ALİ...” olarak 
tashihine karar verilmiştir. İlan olunur.

T.C.
KONYA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2019/41 Esas
İLAN METNİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 983381

 

Kamulaştırılan Taşınmazın Bulunduğu Yer : Konya ili, Selçuklu ilçesi, Musalla Bağları Mah. 
Mevkii : 
Ada  : 13229
Parsel No : 25
Vasfı : Bahçeli Kargir Dükkan
Yüzölçümü : 166,75m2
Malikin Adı ve Soyadı : Mahmudiye  DÖNERTAŞ
Kamulaştırmayı Yapan İdarenin Adı : Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Yukarıda dosya numarası, taşınmazın bulunduğu yer, ada parsel numarası ve maliki yazılı taşınmazın 
2942 Sayılı Yasa hükümleri uyarınca kamulaştırılmasına karar verilmiş olup;
a-) İlgililerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda kamulaştırmayı yapan idare 
aleyhine iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, dava açmadığı 
taktirde işlemin kesinleşeceği,
b-) Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli Konya Vakıflar Bankası Adliye Şubesine 
yatırılacağı,
c-)  Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin varsa delillerini ve savunmalarını ilandan itibaren 10 gün 
içerisinde mahkemeye bildirmeleri, 2942 Sayılı Yasanın 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca ilgililere 
ilan olunur.

T.C. 
KONYA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2019/165 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 983384

 

Konya İli, Çumra ilçesi, Tahtalı mah, 51 cilt, 8 hane ve 25 sırada nüfusa kayıtlı İbrahim ve Ülfet 
oğlu, 18/01/1974 doğumlu, 370******042 TC kimlik numaralı tarihnde vefa eden müteveffa HİDAYET 
ELMA’nın miraı en yakın yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedildiğinden ve bir alacaklısı 
tarafından TMK’nun 633 maddesi gereğince terekenin tasfiyesi talebinde bulunulmuş olduğu.
Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını 
ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Tasfiye Memurluğumuza 
müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde TürkMedeni Kanununun 634. Maddesi 
gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye 
izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK’nun 621. 
Maddesi uyarınca ilan olunur.

T.C.
KONYA 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2019/1 Tereke Satış
İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 983391

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 24/05/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 21/06/2019 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Konyapark Yediemin Depoculuk San Tic Ltd Şti Hekim Gaznevi Sk.20/1 
    Karatay Konya
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 45.000,00   1 %1 63NE443 Plakalı , 2003 Model , FORD Marka 

, CARGO 3227 D 32K Tipli , 2B34412 Motor 
No’lu , NM0A13TEDC2B34412 Şasi No’lu , Yakıt 
Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 
Anahtar ve ruhsatı yok, kırkayak cinsi olup, kırk 
ayak niteliğinde olan lastikler patlak veya inmiş 
ve fazlasıyla deforme olmuş, diğer lastikler ve 
iç döşemeler yıpranmış, arkası katlı yataklı, ön 
camda çatlak, ön tampon ekinde kırık mevcut, 
ön sol far camı kırık, arka tampon yamuk, kasa 
fazlasıyla paslı, kasa ekleri paslı ve yamulmuş 
durumdadır.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
KONYA 9. İCRA DAİRESİ

2018/2006 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 983426

Örnek No: 25*

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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“Muhtarlar gözümüz, kulağımızdır” diyen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, “Zaman-mekân tasarrufu 
sağlayarak hızlı çözüm ve doğru planlamayla Karatay’a hep birlikte hizmet edeceğiz” dedi

Kılca: Gözümüz 
kulağımız muhtarlar

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Karatay İlçesi’ne bağlı mahal-
le muhtarlarıyla buluştu. Belediye 
hizmet binasında gerçekleşen prog-
ramda Başkan Hasan Kılca, mahalle 
muhtarlarıyla istişarelerde bulu-
narak yeni dönemin planlamasını 
görüştü. Başkan Kılca, muhtarlara 
yaptığı konuşmada 31 Mart Seçim-
lerinde muhtarlık seçimini kazanan 
bütün muhtarları tebrik ederek 
hayırlı hizmetlerde bulunmaları te-
mennisinde bulundu.

BİRLİKTE YÖNETİM 
İLKELERİYLE HAREKET EDECEĞİZ

Kılca, “Bizim için her bir muh-
tarımız, mahallelerimizdeki gören 
gözümüz, işiten kulağımızdır. Bugü-
ne kadar olduğu gibi yeni dönemde 
de muhtarlarımızla el ele, gönül gö-
nüle vereceğiz ve birlikte yönetim 
ilkelerimizle hareket edeceğiz. Siz-
ler mahallelerinizdeki eksiklikleri, 
ihtiyaçları bizlere ileterek bizlerin 
en önemli yardımcılarısınız aynı za-
manda. Bu konuda istişareye birlikte 
çalışmaya devam edeceğiz” ifadele-

rini kullandı.
MUHTARLIK İŞLERİ ŞUBE 

MÜDÜRLÜĞÜMÜZ SAYESİNDE HIZLI 
VE DOĞRU ÇÖZÜM ÜRETECEĞİZ
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, bu dönemde Karatay Bele-

diyesi bünyesinde Muhtarlık İşleri 
Şube Müdürlüğü kurduklarını belir-
terek söz konusu müdürlüğün muh-
tarlarla olan irtibatı daha da güçlen-
direceğine vurgu yaptı.

Başkan Hasan Kılca, konuş-

masında şu ifadelere yer verdi: 
“Muhtarlarımızla olan irtibatımızı 
kuvvetlendirmek ve koordinasyonu-
muzu arttırmak adına Muhtarlık İş-
leri Şube Müdürlüğümüzü kurduk. 
Bu müdürlüğümüz ile muhtarları-
mızın talep ve isteklerini en sağlıklı 
şekilde yöneteceğiz. Arkadaşlarımı-
zın hazırlığını yaptığı online sistemi 
de sizlerle en kısa sürede paylaşa-
cağız. Söz konusu yazılım sayesinde 
zaman ve mekan tasarrufu sağlaya-
rak, hızlı çözüm ve doğru planlama-
larla ilçemize hemşehrilerimize hiz-
met etme çabasında olacağız.”

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de 31 Mart Seçimle-
rinde seçilen muhtarları tebrik ede-
rek, Karatay’ın inşası ve geleceği için 
hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

Muhtarlar Buluşması’na Karatay 
Belediye Başkan Yardımcıları, AK 
Parti Karatay İlçe Başkan Yardımcısı 
Halil Gürüler ve Karatay Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Çetin de 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

Ulaş: Köy Enstitüleri 
köylüyü bilinçlendirdi

Köy Enstitülerinin ih-
male uğramış köy insanını 
bilinçlendirerek, canlan-
dırdığını belirten Eğitim İş 
Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit, “Köy Enstitü-
leri17 Nisan 1940 yılında 
3083 sayılı yasayla, Hasan 
Ali Yücel’in Milli Eğitim 
Bakanlığı ve İsmail Hakkı 
Tonguç’un önderliğinde 
kuruldu. Köy Enstitüleri 
hareketinin temel ideolo-
jisi; yüzyıllarca ihmale uğ-
ramış köy insanına, kendi 
yazgısını değiştirecek bilinç 
ve beceriyi kazandırmak-
tı. Eğitim bunun bir aracı 
idi. Asıl amaç, köy insanı-
nın bilinçlendirilmesi ve 
canlandırılmasıydı. Çünkü 
okur-yazar olmayan bir 
toplum ile Atatürk Cumhuriyetinin 
hedefi olan çağdaş uygarlığa ulaşı-
lamazdı. İşte Köy Enstitüleri ile bu 
eksiklik giderilmeye çalışılmıştır. 2. 
Dünya Savaşı’nın sınıra dayandığı 
koşullarda, devlet bütçesinin ve 
genç işgücünün olası savaşa odak-
landığı bir ortamda kurulan ens-
titülerin parasal kaynağı, sadece 
Devlet bütçesinden ayrılan payla 
değil, buralarda yaşayan özverili 
öğretmen, yönetici, işçi ve öğren-
cilerin emeği ile yaratıldı. Bu özveri 
sayesinde enstitülerde 1937-46 
yıllardı arasında 723 bina yapıldı, 
on binlerce dönüm çorak ya da 
bataklık arazi işlenerek buralardan 
bol ürün elde edildi” dedi.

Özgür Ulaş Yiğit Köy enstitüle-
rinin kapatılmasıyla Anadolu’nun 
en önemli aydınlanma projesinin 
ortadan kaldırıldığına dikkat çeke-
rek, “Ülkenin toplumsallaşma sü-
recini kolaylaştırmak için gerçek-
leştirilen Köy Enstitüleri girişimi, 
kazandığı onca olumlu sonuca kar-
şın çeşitli nedenler öne sürülerek 
önce bilinçli olarak içi boşaltılan ve 
yozlaştırılan Köy Enstitüleri kapatı-
larak Anadolu’nun en önemli ay-
dınlanma projesi ortadan kaldırıldı.

Köy Enstitüsü işlemesini sür-
dürseydi, ulusal egemenlik ve ulu-

sun tam bağımsızlığı zedelenme-
yecek; her yurttaş, kul olmaktan 
kurtulup, ülkenin onurlu yurttaşı 
olma bilincine ulaşacak; laik, sos-
yal hukuk devletinin hizmetle-
rinden her yurttaş yararlanacak; 
köy-kent arası uçurum kalkacak; 
kadın-erkek arasındaki hak eşitliği 
yerleşecek; insan, çocuk ve emek-
çi hakları tam olarak verilecekti. 
Pek çok yabancı bilim adamının 
da dikkatini çekmiş, akademik ça-
lışmalara konu olmuştur. UNES-
CO da bu modeli gelişmekte olan 
ülkelere tavsiye etmiştir. Bugün 
öğretmen yetiştirmeden başlaya-
rak eğitim sisteminin yaşadığı pek 
çok sorunun kaynağında Köy Ens-
titüleri’nin kapatılması yatmakta-
dır. Bugün Köy Enstitüsü ruhunu 
yeniden yakalamak ancak çağdaş, 
üretken ve demokratik eğitim yön-
temini ulusal eğitim sistemimizin 
her aşamasına uygulayarak; eleş-
tiren, sorgulayan çağdaş bireyler 
yetiştirmekle olur. Cumhuriyet öğ-
retmenlerinin yegane örgütü Eği-
tim-İş, Mustafa Necati’den, Hasan 
Ali Yücel’den, Fakir Baykurt’tan, 
hepsinden önemlisi Başöğretmeni-
miz Mustafa Kemal’den devraldığı 
bu görev ve sorumluluğu yerine 
getirme azim ve kararlılığındadır” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Ömer Cihan Çelik’e yeni görev

Ambulans, şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Uzun yıllardır turizm sektörün-
de çalışan, Antalya, Konya ve Azer-
baycan’da yöneticilik yapan Ömer 
Cihan Çelik Anemon Konya Otel’in 
yeni genel müdürü oldu. Genel mü-
dür Ömer Cihan Çelik yaptığı açık-
lamada, “ Anemon Otel ailesi ola-
rak Türkiye’de doğduk Türkiye’de 
büyüyoruz. Anemon Konya Otel 
olarak yaşam alanlarındaki modern 
ve konforlu çözümleri, faklı yaşam 
alanları, Clean Spa merkezi, konak-
lama seçenekleri ile yüksek kalite, 
servis ve hizmet anlayışını birleş-
tiren Anemon Konya farkını  misa-
firlerimize hissettiriyoruz. Selçuklu 
İmparatorluğu’nun nadide başkenti 
ve Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’nin 
herkesi hoşgörüye ve huzura davet 

ettiği Anadolu’nun ortasındaki bu 
mistik kentte, sizleri ağırlamaktan 
memnuniyet duyacağımız otelimiz 
Anemon Konya, rahat ve şık orta-
mıyla sizlere eşsiz Anemon hizmet 
kalitesini sunmakta. Şehir merke-
zine yürüme mesafesinde konum-
lanmış olan Anemon Otel Konya , 
havaalanına 17 km ve otogara 9 km 
uzaklıktadır.Misafirlerin Özel günle-
rini ve toplantılarında kullanabilece-
ğiniz geniş Balo Salonumuzun yanı 
sıra toplam 4 adet toplantı salonu-
muzla misafirlerimizin hizmetiniz-
deyiz. Bay ve bayan misafirlerimiz 
için ayrı kullanım olanağı sunan 
Sağlık Kulübümüzde modern ekip-
manlarla donatılmış fitness salonu, 
sauna, dinlenme odası ve masaj 

odalarımızla ayrıcalığını hissettiriyo-
ruz. Tüm odalarımızda ücretsiz çay/
kahve ikramı ve tüm alanlarda inter-
net erişimi imkanları ile evinizi arat-
mayacak konforu misafirlerimiz oda-
larında ve otelimizde hissedecekler.  
Otelimiz 1 adet Presidential Suit, 4 
adet Suit, 2 Connected Oda ve 176 
Deluxe Oda ile birlikte toplam 183 
misafir odası ve 368 kişilik yatak ka-
pasitesi ile hazırlanmıştır. Her türlü 
organizasyona imkan veren 2 adet 
kolonsuz toplantı salonu. Business 
Center, Clean spa dahilinde; fitness 
center, hamam, sauna, buhar odası 
ve masaj odaları, misafir odaları ve 
genel alanlarda ücretsiz internet hiz-
meti otelimizde mevcuttur” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’ın Sarıveliler ilçesinde 
kontrolden çıkıp, şarampole yuvar-
lanan ambulansın şoförü ile 2 sağlık 
görevlisi yaralandı. Kaza, saat 12.30 
sıralarında Sarıveliler- Konya ka-
rayolunun 10’uncu kilometresinde 
meydana geldi. Konya’ya hasta bıra-
kıp Sarıveliler ilçesine dönüşe geçen 
Fatih Tapur yönetimindeki  70 HD 
419 plakalı 112 Acil Servis ambu-
lansı, kontrolden çıkıp şarampole 
yuvarlandı. Hurdaya dönen ambu-
lansın şoförü Fatih Tapur ile sağlık 
görevlileri Ayşenur Özoğlu ve Hüse-
yin Akyayla yaralandı. Yaralılar, ça-
ğırılan ambulansla Ermenek Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alı-
nan yaralıların, sağlık durumlarının 
ciddiyetini koruduğu belirtildi. n DHA
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‘Özel Öğretim Kursları kapatılmasın!’

Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu sergi açtı

Türkiye Özel Öğretim Kursları 
Platform Heyeti, MEB Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürü Dr. Mu-
ammer Yıldız’ı makamında ziyaret 
ederek, Özel Öğretim Kursları plat-
formu tarafından hazırlanan özel 
öğretim kurslarının kapatılmasına 
karşı titizlikle hazırlanan rapor, ya-
pılan görüşme sonunda kendisine 
takdim edildi.

Özel Öğretim Kurslarının kapan-
maması için çalışmalarını her alan 
ve sahada sürdüren Türkiye Özel 
Öğretim Kursları Platformu Kurucu 
üyeleri, Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Öğretim Kurumları Genel Müdürü 
Dr. Muammer Yıldız’ı makamın-
da ziyaret ettiler. Platform üyeleri 
bir saatlik görüşme sonunda argü-

manlarını ortaya koyarak, sektörün 
taleplerini ve hazırladıkları rapor’u 
Genel Müdür Yıldız’a sundular. 
Türkiye Özel Öğretim Kursları Plat-
formu Kurucu Üyelerinden biri olan 
Mehmet Yalçın,” MEB Özel Öğretim 
Kurumları Genel Müdürü Dr Mu-
ammer Yıldız’a yapılan ziyareti ile 
ilgili açıklamada bulundu. 28 Ocak 
2019’da Milli Eğitim Bakanlığının 
internet sayfasında yer alan duyu-
ru ile 2019-2020 eğitim ve öğretim 
yılından itibaren özel öğretim kurs-
larının kapatılacağının duyuruldu-
ğundan sonra Türkiye Özel Öğretim 
Kursları Platformunun kurulduğu-
nu ve hazırlanan raporun ilgili kişi, 
kurum ve kuruluşlara verme adına 
çalışmalarımızı sürdürdüğümüzü 

Genel Müdür Dr. Muammer Yıldız’a 
ifade ettik.  Platform olarak gelişen 
bu süre zarfında seslerini duyurmak 
için çalışmalarımızı aralıksız sürdü-
rüyoruz. Bizler Özel Öğretim Kurs-
ları Platformu olarak sesimizi duyu-
rabilmek ve alınan bu yanlış kararın 
düzeltilebilmesi için; Kurumların ka-
patılmaması gerektiğini, kapatıldığı 
takdirde önümüze gelecek sorunları 
detaylı bir biçimde açıklayan rapor-
lar hazırlayarak dosyalarımızı Özel 
Öğretim kurumları Genel Müdürü-
müz Dr. Muammer Yıldız’a yaklaşık 
bir saat görüşme sonunda takdim 
ettik. Alınan bu kararın, sağduyulu 
ve objektif biçimde değerlendirilip 
bir an önce mağduriyetlerin engel-
lenmesini, Özel Öğretim Kursların-

daki standartların iyileştirilmesini ve 
her dersten her kademedeki öğren-
ciye hitap edecek hale getirilmesini, 
İstihdam ve devlete katma değer 
kazandıracak şekilde yeni düzenle-
melerin yapılmasını talep ettik.. Bu 
bir haksızlıktır ve süreç geçse de hak 
yerini bulacaktır. Devletimiz hemen 
olmasa da her türlü haksızlığı göz-
lemlemekte ve benzeri konularda 
sonuçlarından rahatsız olup gerekli 
tedbirleri almaktadır. Türkiye Özel 
Öğretim Kursları Platformu Kurucu 
Üyesi Mehmet Yalçın, çalışmaları-
na her alan ve sahada sürdürmeye 
çalışacağız” dedi. Ziyaret günün anı-
sına çektirilen toplu fotoğraf ile son 
buldu.
n HABER MERKEZİ 

4006 TÜBİTAK  Fuar kapsamın-
da Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu öğ-
renci ve öğretmenleri sergi açtılar. 
Fuarda çeşitli branşlardan projeler 
sergilenirken, 4006 TÜBİTAK açılış 
fuarına Konya Memur-Sen İl Tem-
silcisi Nazif Karlıer, Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdür Turan Kayacılar 
ve çok sayıda ziyaretçi katıldı. Fuar-
da Zemzem suyu ile bitki yetiştirme, 
Sarımsaklı krem gibi ilk defa uygu-
lanan ilginç projeler sergilendi. Ziya-
retçilerin büyük ilgi gösterdiği fuar, 
tam not aldı. Ayrıca fuara katılım 
sağlayan ziyaretçiler bu tür fuarların 
çoğalması gerektiğine dikkat çekti. 
Ziyaretçi akınına uğrayan fuar, yo-
ğun talep üzerine iki gün boyunca 
devam edecek.
n HABER MERKEZİ

‘Şiirde insan 
sevgisi’ ele alındı

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği Başkanı Hukukçu Yazar Fatma 
Şeref Polat ve Selçukya Şairlerin-
den Engelsiz Yazar Hasan Ukdem, 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
Öğrenen Kıraathaneler etkinliği 
kapsamında Kültür Parktaki Mil-
let Kıraathanesinde ‘’Şiirde İnsan 
Sevgisi ‘’ konulu bir söyleşi ger-
çekleştirdi. Yazar Fatma Şeref’in , 
sevgi ve sevginin halleri ile insan 
hayatında ve toplumsal hayatımız 
üzerinde etkilerini anlattığı sohbe-
tine şair Hasan Ukdem de konuya 
dair şiirlerini okuyarak katıldı. Ya-
zar , “Sevgiyi çok sözünü etmemi-
ze rağmen yeterince önemsemi-
yoruz. Kendi üstümüzdeki etkisini 
bile inkar ediyoruz. Oysa sevginin 
sahtesi bile o kadar tesirlidir ki biz 
bunun acı bir tecrübesini toplum-
sal olarak yaşıyoruz” dedi. “Aile-
sinin ya da devletimizin yeterince 
ilgilenemediği çocuklarımız , sahte 

sevgi gösteren, her şeyi ile ilgile-
nen, okutan, evlendiren, kariyer 
sağlayan bir örgütün ağına düşüp 
kendi ailesine ve devletine kurşun 
atar hale gelebiliyorsa biz de sevgi 
anlayışımızı bir kez daha sorgula-
malıyız…Tek başına bu örnek bile 
sevgi konusunun ihmal edilme-
yecek hafife alınmayacak kadar 
önemli olduğunu anlatmaya yeter 
diye düşünüyorum” dedi.

Şair Ukdem ise “Sevgi bize 
atalarımızdan bir mirastır. Çünkü 
onlar kapıları kılıçla açsalar bile 
yürekleri sevgi ile feth etmişlerdir 
“ dedi.  Programa kıraathane mü-
davimlerinin yanı sıra kültür sa-
nat camiasının önemli isimlerinin 
katıldığı ve ilginin yoğun olduğu 
görüldü.

Etkinlik Konya Büyük Şehir 
görevlilerinden Hatice Hilal Sey-
han’ın, teşekkür konuşması ile 
sona erdi. n HABER MERKEZİ 

Geleceğe Dokunuş Paneli’nde konuşan Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, “Adalet, hakkın tesisi ve teslimi için gereklidir. 
Adaletin dinamikleri oluşturulurken kendi âdetimize, gelenek, göreneklerimize ve toplumsal değerlerimize uygun olarak şekillendirmemiz lazım” dedi

‘Adalet, hak için gereklidir’
Selçuk Üniversitesi Hitabet Sa-

natçıları Topluluğu tarafından “Ge-
leceğe Dokunuş” paneli düzenlendi. 
Süleyman Demirel Kültür Merkezin-
de düzenlenen “Geleceğe Dokunuş” 
paneline Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, SÜ Genel Sekreteri İbra-
him Halıcı, dekanlar, okul müdürleri, 
akademisyenler ve öğrenciler katıldı

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Haluk Hadi Sümer’in Mo-
deratörlüğünü yaptığı panele; Konya 
Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tun-
cer Çetin, Konya Barosu Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ, Bölge Adliye Mah-
kemesi 2.Ceza Dairesi Başkanı Hasan 
Ay, Konya Noter Odası Başkanı Ali 
Altıner ve Marmara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Talat Canbolat konuşmacı olarak 
katıldı. Programın açılış konuşması-
nı gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Kağan Karabulut, “Gelecek kavra-
mını kullanırken geçmiş kavramını 
unutmamak lazım. Geçmişini bilme-
yen geleceğe doğru yol alamaz. Ateş 
ve toprak medeniyetlerinin çatışması-
nın olduğu bu dünyada insani ve şey-
tani değerlerin çatışmasının hüküm 
sürdüğü, her yerin kan gölü olduğu 
bu dünyada devletin temeli adalettir.

Dünyada haktan daha önemli bir 
kavram olduğuna inanmıyorum. En 
önemli kavram haktır, temel insa-
ni haklardır. Adalet, hakkın tesisi ve 
teslimi için gereklidir. Adaletin dina-
mikleri oluşturulurken kendi âdetimi-
ze, gelenek, göreneklerimize ve top-
lumsal değerlerimize uygun olarak 
şekillendirmemiz lazım. Bu konuda 

hukukçular mutlaka gereğini yapı-
yorlardır. Biz, Müslüman Türk mille-
ti olarak mevcut kanunlar ne olursa 
olsun, temel insani değerleri dikkate 
alarak bünyemize uygun olarak ge-
liştirecek ve şekillendirecek olan siz-
lersiniz. Ama öyle olmalı ki kanunlar, 
milletin vicdanın tatmin etmelidir. 
Bunu yapacak olanlar da yine sizler-
siniz” ifadelerini kullandı. Selçuk Üni-
versitesi Hitabet Topluluğu Başkanı 
Berk Atan, “Biz, üstünlerin hukukunu 
reddeden, hukukun üstünlüğünü ka-
bul eden ve bu düsturda yürüyen bir 
topluluğuz. Gerek yerel hukukta ge-
rekse uluslararası hukukta meydana 
gelen hukuksuzlar karşısında dimdik 
durarak slogan gençliği olmaktan 
daha da öteye gitmenin gayesindeyiz. 
Çünkü biliyoruzki haksızlık karşısında 
susan dilsiz şeytandır. Bizler, savun-
duğu doğruları sözde bırakmayan 
doğruların yeryüzüne yayılması için 
durmadan koşan bir topluluğuz. Doğ-
rudan, adaletten tarafız” diye konuş-
tu. Panelin Moderatörlüğünü yapan 
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Özel Hukuk Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Haluk Hadi Sümer, “Hukuk alanın-
da farklı kulvarlarda mesleğini icra 
eden kişilerden, hukukçu kimliği ve 
icra ettikleri meslek hakkında bilgi 
alacağız. Kariyer planlaması yapan 
genç meslektaşlarımıza ışık tutmaya 
gayret göstereceğiz. Biryargılamanın 
üç sorumlusu olan iddia, savunma ve 
karar merci saç ayağını oluşturmaya 
çalışacağız. Aynı zamanda toplumsal 
hayatta hukuki işlerin düzenlenme-
si ve resmiyet kazanması için görev 
yapan noter arkadaşımızda aramızda 
olacak. Son olarak hukuk mesleğinin, 
hukuk akademisyenliği açısından ele 
alacağız. Panelin yararlı ve faydalı ola-

cağına inanıyorum” diye konuştu 
Mesleğini severek yaptığın vur-

gulayan Konya Cumhuriyet Başsavcı 
Vekili Tuncer Çetin, “Anadolu insa-
nıyım. Siz, bizden daha bilinçli olarak 
bu mesleği tercih ettiniz. Bilinçli ola-
rak mesleği tercih etmedim, ancak 
iyi ki diyorum çünkü mesleğimi çok 
seviyorum. Bu meslek sevgi ve öz-
veri mesleğidir. Öğrencilik yıllarınız 
dolu dolugeçirin. Mutlaka yabancı 
dil öğrenin. Sıradan bir hâkim veya 
savcı olmaktansa artı değeri olan bir 
meslek mensubu olun.Geçmişten gü-
nümüze yargı; fiziki ve sayısal olarak 
çok yol kat etti. İmkânlarımız şu anda 
çok iyi istediğiniz zaman size yardımcı 
oluruz. Kapımız açık, çekinmeyin ge-
lin umarım hayal kurduğunuz herşey 
olur” ifadelerini kullandı.

Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza 
Dairesi Başkanı Hasan Ay, “Meslek 
itibariyle kararlarımızla konuşan top-
luma hitap etmeyen bir meslek guru-
buyuz. Mesleki ve fiziki anlamda çok 
sıkıntılara göğüs gererek çıktık. An-

cak geldiğimiz nokta takdire şayandır. 
Tabii sizlerin önünüzde çok daha iyi 
bir geleceği olduğunu düşünüyorum” 
dedi

Mesleğin özveri istediğinin altını 
çizen Bölge Adliye Mahkemesi 2.Ceza 
Dairesi Başkanı Hasan Ay, “Gurbette 
yaşamaya alışmanız lazım. Çünkü çok 
fazla yer değiştirirsiniz. Mesai mefhu-
mu olmadan çalışıyoruz, fedakârlık 
yapmanız gerekiyor. Ancak dünyaya 
yüzde defa gelsem, yine bu mesleği 
tercih ederdim. Meslek büyüklerini, 
işini iyi yapanları, insanları mağdur 
etmeyenleri mutlaka örnek alın. Bu 
iş para için yapılacak bir iş değildir. 
Bazen vicdanımız ve kanunlar arasın-
da sıkışıp kalıyoruz. Bu durumda da 
Yargıtay kararlarını takip ediyoruz.20 
yıllık meslek hayatımda hiç bir baskı-
ya maruz kalmadım. Çok önemli ka-
rarlara imza attık. Daima vicdanımız 
doğrultusunda karar verdik. Doğru 
bildiğinizi şeyleri yapmaktan kaçın-
mayın. Her dönemin adamı olmayın. 
Eğilip bükülmeyin.Bağımsız, adil ve 

tarafsız olmaya çalışıyoruz. Bizim için 
devlet herşeyden öncedir” diye ko-
nuştu.

Selçuk Üniversitesi mezunu 
olmaktan gurur duyduğunu dile 
getiren Konya Barosu Başkanı Av. 
Mustafa Aladağ, “Baro, avukatlara 
hizmet veren bir meslek kuruluş-
tur. Türkiye’de 79 baro var. Çünkü 
bazı illerde avukat sayısı 30’un al-
tındadır, bu durumlarda bazı illerin 
baroları diğer illere bağlıdır. Meslek 
hayatınızda sürecin nasıl ilerleyeceği 
sizi nereye getireceğini asla bilemez-
siniz.Dolayısıyla her zaman dosdoğ-
ru dimdik olunuz.Birileri için değil, 
sadece doğru bildiğinizi yaşadığınız 
takdirde bu hayatın size neyi nasıl 
teslim edeceğiniasla kestiremezsi-
niz.Sevdiğiniz işi yapın. Bu mesleği 
çok sevdim âşık oldum.Her türlü sı-
kıntısına göğüs gerdim.Bizler,çalıştık 
sizler daha da çok çalışmak zorunda-
sınız. Staj için gelen tüm arkadaşlara 
şunu söylüyorum; cinsiyetiniz, boyu-
nuz, bizi hiç ilgilendirmiyor.Kılık,kı-
yafet, düzgün hitabet ve bilginiz çok 
önemlidir. Avukatlık mesleği, uzun 
bir maratondur enerji ve bilgi biriki-
miniz verimli kullanmak zorundası-
nız” ifadelerini kullandı.

Noterlik mesleği hakkında öğ-
rencilere tavsiyelerde bulunan Konya 
Noter Odası Başkanı Ali Altıner, “Belli 
bir yaştan sonra avukatlık mesleği-
nin zorluğu ve çevremden aldığım 
tavsiyeler üzerine noterlik mesleğini 
seçtim. Yurdun çeşitli yerlerinde gö-
revler yaptık, yaklaşık 4 dönemdir de 
Konya Noter Başkanlığını yürütüyo-
ruz. Noterlik, hukuki güven teminatı 
ve aynı zamanda kurumsallaşmış bir 
meslektir.Kendinize ve ailenize za-
man ayırmak istiyorsanız, noterlik bir 

hukukçu için en güzel mesleklerden 
biridir. Noterlik mesleği, üzerine bilgi 
sahibi olmanızı size özellikle tavsiye 
ediyorum. Teorikten ziyaret pratiğe 
yönelik çalışmalar yapmalısınız” dedi.

Hukukçuluk mesleğinin; dünya-
da saygın bir konuma sahip olduğunu 
söyleyen Marmara Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik 
Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Talat Canbolat, “Adil görünmeniz 
yetmez, adil olmanız gerekir. Kendi 
dünyanızda adil olmanızın bir önemi 
yoktur. Hukuk öğrencilerinin büyük 
bir bölümünün kafası karışık, okul 
bitince ne yapacağız diye düşünüyor. 
Hukukçuların yüzde 80’i farklı mes-
lek alanlarında çalışabilirler. Özellikle 
bankalarda, müfettişlik denetiminde 
hukukçuları tercih ediyorlar. Hukuk-
çular; bilgi ve tecrübe satar. Hukukçu 
olarak; bir davayı başından alıp sonu-
na kadar götürmeniz gerekiyor. Yani 
uzmanlaşmak çok önemlidir. Meslek 
büyüklerinin tecrübelerinden ve bil-
gilerinden mutlaka faydalanmanız 
lazım” diye konuştu.

İyi bir hukukçu olmanın yolunun, 
iyi insan olmaktan geçtiğini özellik-
le vurgulayan Marmara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güven-
lik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Talat Canbolat, “Kutsal bir 
meslek yapacağınızın farkına varın. 
Müvekkilinizin hakkını almak için uğ-
raşın, daha fazla para almak için uğ-
raşmayın. Hukukçunun ahlaki bilgisi 
oldukça önemlidir” dedi. Konuşmala-
rın ardından panelistler, öğrencilerin 
sorularını cevapladı. Programın so-
nunda panelistlere teşekkür plaketi 
takdim edilerek toplu fotoğraf çekti-
rildi.
n HABER MERKEZİ
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Simitler Başkan Kavuş’tan, çaylar esnaftan
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Meram Sanayi esnafıy-
la bir araya geldi. Seçim çalışmaları 
sırasında, sanayi esnafına; ‘Seçil-
dikten hemen sonra yeniden gele-
ceği’ yönünde verdiği sözü tutmuş 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
belirten Başkan Mustafa Kavuş, 
“Beni her daim aranızda görecek-
siniz. Bugünden sonra Meram için, 
Meramlılar için ve tabiki Meram’ın 
geleceği için bütün diyalog kanal-
ları sonuna kadar açık olacak” diye 
konuştu. Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Meram Sanayi es-
nafıyla buluştu. Esnafların kahvaltı 
sofrasına konuk olan Başkan Mus-
tafa Kavuş, seçim çalışmalarını yü-
rütürken esnaflara bir söz verdiğini 
ve bugün o sözü yerine getirmiş 
olmanın mutluluğunu yaşadığını 
kaydetti.

BAŞKAN KAVUŞ: BENİ SÜREKLİ 
ARANIZDA GÖRECEKSİNİZ

Meram Sanayi’nin Konya’nın 
en eski sanayilerinden ve Meram’ın 
da iki sanayi bölgesinden biri ol-
duğunu hatırlatan Başkan Kavuş, 

“Meram Sanayi’nde yaklaşık bin 
500 esnafımız var. Seçim çalışma-
ları boyunca büyük çoğunluğunu 
ziyaret ettik. O gün ‘Beni sürekli 
aranızda göreceksiniz hatta seçim-
den sonra 15 gün içinde misafiriniz 
olacağım’ diye bir söz vermiştim. 
Bu buluşma ile bu sözümüzü yeri-
ne getirmiş olduk. Seçim öncesin-
deki görüşmelerimiz gibi bu görüş-
memizde oldukça güzel ve verimli 
geçti. Bu buluşmalar süreklilik ar-

zedecek. Ara sıra biz onları ziyaret 
edeceğiz, ara sıra da onlar bizi zi-
yaret edecek. Bu tür ziyaretlerimiz 
ve birlikteliklerimiz esnaflarımız ile 
sınırlı olmayacak elbette. Toplumu-
muzun her kesiminden hemşehri-
lerimiz ile benzer buluşmalarımızı 
sürdürecek, sorunları beraber isti-
şare ederek çözmeye devam ede-
ceğiz” diye konuştu.

‘HER ADIMIMIZ MİLLETİMİZİN 
BEKLENTİLERİ DOĞRULTUSUNDA 

ATILACAK’
Bütün yönleriyle gelişmiş, bü-

yümüş ve daha yaşanabilir modern 
bir Meram için bütün dinamikleri 
harekete geçireceklerini ve bütün 
diyalog kapılarını sonuna kadar 
açacaklarının altını çizen Başkan 
Mustafa Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Meram’ın geleceği adına 
atılacak adımları, ortaya konacak 
sağlıklı çözümleri istişareyi her 
daim canlı tutarak ortaya koyaca-

ğız. Bizim için öncelikli olan Me-
ramlıların mutluluğu. Bizim siyasi 
anlayışımızda Millete rağmen adım 
atmak gibi bir yöntem asla olmadı, 
olmayacak. Bütün hizmetlerimizi 
hemşehrilerimizin beklentilerini 
değerlendirerek gerçekleştirece-
ğiz. Esnafımız da milletimizin en 
temel dinamiklerinden biridir. Tür-
kiye’nin geçmişte yaşadığı sıkıntı-
ların temelinde güvensizlik vardı. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 

Erdoğan ile başlayan ‘Büyük Tür-
kiye’ hareketinde istikrar ve güven 
ortamı tesis edilerek büyük işler 
başarıldı. Biz de bu güveni daha da 
artırarak sizlere daha iyi hizmet için 
buradayız. Türkiye bu anlayışla son 
17 yılda üç kat büyümüştür. Büyü-
mesinin bundan sonra da devam 
edeceğinden hiç kimsenin şüphesi 
olmasın.”

‘BAŞKANIMIZIN GELECEĞİNİ 
TAHMİN ETMİYORDUK, 

ÇOK MUTLU OLDUK’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş’un geleceğini hiç tah-
min etmediklerini belirten sanayi 
esnafı da bu ilgiden dolayı duyduğu 
memnuniyeti gizlemedi. Ziyaretten 
duydukları memnuniyeti dile geti-
ren esnaflar, “Allah, Başkanımızın 
yar ve yardımcısı olsun. Onu görevi 
teslim aldıktan hemen sonra ara-
mızda görmüş olmaktan dolayı çok 
mutluyuz. Kendisine çok teşekkür 
ediyor ve bu ziyaretlerin bundan 
sonra da devam etmesini umut 
ediyoruz” diye konuştular.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ile İl Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Konya’nın merkez Karatay İlçe Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca’ya hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti 
İl Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir-
likte Başkan Kılca’yı ziyaret eden İl 
Başkanı Hasan Angı, Kılca’yı tebrik 
ederek yeni dönemin hayırlı olması-
nı diledi. 

AK Parti Konya İl Başkanı Ha-
san Angı, bugüne kadar olduğu 

gibi bundan sonra da Konya ve 
Karatay’ın hizmetinde olacaklarını 
belirterek, “İl ve İlçe Teşkilatları-
mızla, Büyükşehir ve tüm ilçe be-
lediyelerimizle ortak paydamız tek 
sevdamız bu aziz millete hizmetkâr 
olmak. Birlik ve beraberlik içerisinde 
çalışmaya, hizmet üretmeye ve her 
zaman hemşehrilerimizin faydasına, 
değerlerimizin yolunda yürümeye 
devam edeceğiz” ifadelerini kullan-
dı. 

‘KARATAYIMIZ İÇİN 
GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca da ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, “Adaylığı-
mızın açıklandığı günden 31 Mart 
akşamına kadar gerek il teşkilatımız 
gerekse de ilçe teşkilatımızla birlik-
te oldukça verimli çalışmalar yaptık. 
31 Mart akşamı da Konyamız ve 
Karatayımız için hep birlikte güzel 
bir netice aldık. Bu vesileyle özve-

rili çalışmalarından dolayı İl ve İlçe 
Teşkilatlarımızın bütün mensupla-
rına teşekkür ediyorum. Tabi hem-
şehrilerimizin bize gösterdikleri bu 
teveccüh sorumluluğumuzu bir kat 
daha arttırdı. Bizler de Karatay’ımı-
zın ve hemşehrilerimizin daha güzel 
bir geleceğe kavuşması adına gece 
gündüz çalışıyoruz. Gönlümüzle, 
tüm gayretimiz ve tüm enerjimizle 
hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” 
diye konuştu. n İHA

Akşehir’de zeka 
oyunları sınıfı açıldı

Konyalı iş adamı Sima Plastik 
ve Çekirdek Zeka Oyunları Yö-
netim Kurulu Başkanı İlhan Sert 
tarafından öğrencilerin gelişimine 
katkı sağlanması amacıyla akıl ve 
zeka oyunları sınıfı oluşturuldu.

AMAÇ, DONANIMLI 
BİREYLER YETİŞTİRMEK

Açılış öncesi konuşan Okul 
Müdürü Yunus Geçer, “Gelecek 
nesillerimiz olan değerli öğrenci-
lerimizin daha eğitimli, daha do-
nanımlı bireyler olarak yetişebil-
meleri adına yapılan her çalışma 
muhakkak ki çok değerlidir. Zeka 
oyunları sınıfını açarak öğrencile-
rimizin sıkılmadan, yorulmadan, 
eğlenceli bir şekilde düşünme ka-
biliyetlerini geliştirmeyi hedefle-
dik” dedi.

Okul Müdürü Yunus Geçit, 
okullarına katkıda bulunan ve yak-
laşık bin 19 öğrencinin yararlana-
cağı Zekâ oyunları sınıfını okula 
kazandıran Sima Plastik ve Çekir-
dek Zeka Oyunları Yönetim Kurulu 
Bakanı İlhan Sert’e teşekkür etti.

‘ÖĞRENCİLERİMİZİ 
GELECEĞE HAZIRLIYORUZ’
Bu tür sınıflarla öğrencilerin 

geleceğe hazırlandığını ifade eden 
Akşehir İlçe Kaymakamı Mehmet 
Türk, “Değerli protokol üyesi arka-
daşlarımızla zeka sınıfımızın açılı-
şını gerçekleştirdik. Bu sınıflarda 
öğrencilerimizi biz geleceğe hazır-
lıyoruz. Çocuklarımızı 2023 eğitim 
vizyonumuz çerçevesinde akılları-
nı, zekalarını böyle müspet bilim-
lerle donatacağız. Kalplerini, gö-
nüllerini manevi moral değerlerle 
donatacağız. Hayırsever İşadamı-
mız İlhan Sert sağ olsun Mualla Ni-
gar Yamaç Ortaokulumuza böyle 
bir zeka sınıfı açılması konusunda 
ciddi katkıları oldu kendilerine te-
şekkür ediyorum. İnşallah güzel 

sonuçlar elde ederiz diye düşünü-
yorum” diye konuştu.

‘2023 VİZYONUNDA 
ÖNEMLİ BİR ROL’

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Gençlerimiz boş zaman-
larında bu zeka oyunlarıyla daha 
fonksiyonel ve daha donanımlı 
hale gelecekler. 2023, 2053 ve 
2071 hedeflerine bizi ulaştıracak 
olan gençlerimizi o günlere hazır-
lamak üzere bu sınıfların önemli 
bir rolü olduğunu düşünüyorum. 
O yüzden bu sınıfı okulumuza ka-
zandıran Konyalı hayırsever iş ada-
mımı İlhan beye de ayrıca teşek-
kür etmek istiyorum” ifadelerini 
kullandı.

‘İNTERNET BAĞIMLILIĞINDAN 
KURTULMALIYIZ’

Son olarak İlçe Milli Eğitim 
Müdürü A.Barbaros Topaloğlu 
ise, zeka ve akıl oyunları sınıfı-
nın okula ve öğrencilere hayırlı 
olmasını dilediklerini söyleyerek, 
“Öğrencilerimizi internet bağım-
lılığından kurtulmaları için ciddi 
çalışmalar yapıyoruz. Bu tür sınıf-
larında bu mücadeleye çok katkı 
sağlayacağını düşünüyorum. Bu 
sınıflarımızı Akşehir’deki bütün 
okullarımızda yaygınlaştırarak 
daha fazla öğrencimizin fayda-
lanmasını sağlamayı amaçlıyoruz. 
Emeği geçen herkese teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu. Zeka 
Oyunları Sınıfının açılış törenine 
İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
A.Barbaros Topaloğlu, Şube Mü-
dürleri ve Okul Aile Birliği katıldı. 
İlçe Kaymakamı Mehmet Türk 
tarafından Okul ve Okul Aile bir-
liği adına Sima Plastik Yönetim 
Kurulu Bakanı İlhan Sert’e plaket 
verdi. n HABER MERKEZİ

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Konya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle il genelindeki okullarda 
yürüttüğü ‘Haydi Bil Bakalım’ bilgi yarışmasının finali yapıldı. Birinci olan okul kurayla belirlendi

Birinci olmak için
bilgileriyle yarıştılar

Konya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
işbirliği ile yürütülmekte olan Me-
deniyet Okulu Projesi kapsamında 
ortaokullar arası düzenlenen Haydi 
Bil Bakalım Bilgi Yarışması İl Finali, 
Mevlana Kültür Merkezi Sultan Ve-
led Salonunda gerçekleştirildi.

437 okul arasından eleme usu-
lü ile finale kalmaya hak kazanan 
Ereğli Dumlupınar Ortaokulu, Ilgın 
75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve 
Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu 
arasında geçen yarışmada, Ereğli 
ve Ilgın’ı temsil eden okullar aynı 
sayıda soruya doğru cevap verdi.

Eşitlik bozulmayınca kurallar 
gereği kura çekme yöntemiyle il 
birincisi belirlendi. Kura sonucu Il-
gın 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu 
il birincisi oldu. Sıralamada Ereğ-
li Dumlupınar Ortaokulu ikinci, 
Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu 
da üçüncü olarak ilan edildi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay bu 

yarışmanın Konya’da bir gelenek 
haline geldiğini söyleyerek finale 
kalan tüm okulları tebrik etti. Pro-
je ortağı olan Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğüne de teşekkürlerini 
ileten Altay, il birincisi olan öğren-
cileri yurt dışı gezisine gönderdik-
lerini belirterek, puanlamada eşit-
lik sağlandığı için ikinci olan Ereğli 
Dumlupınar Ortaokulu öğrencile-

rini de Kudüs’e göndereceklerinin 
sözünü verdi.

Yarışmacılara ve jüri üyeleri-
ne protokol mensupları tarafından 
madalya ve hediye takdiminde 
bulunulmasının ardından program 
sona erdi.

Programa Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın yanı sıra, Çumra Belediye 

Başkanı Halit Oflaz, Büyükşehir Be-
lediyesi Genel Sekreteri Hacı Selim 
Büyükkarakurt, Konya İl Milli Eği-
tim Müdür Vekili Servet Altuntaş, 
Büyükşehir Belediyesi Kültür ve 
Sosyal İşler Daire Başkanı Mücahit 
Sami Küçüktığlı, ilçe milli eğitim 
müdürleri, öğretmenler ve öğren-
ciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

AK Parti İl Teşkilatı’ndan Başkan Kılca’ya ziyaret
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Öğretmenler bir kişiye yardım et-
menin yolunun hiç bir şey yapmaksızın 
yalnızca orada olmak olduğunu öğre-
nince şaşırır ve inanmazlar. Usta da-
nışmanlar başarılarının temelinin, kişiyi 
konuşmaya başlatmak ve onu dinleye-
rek yolunu açmak olduğunu söylerler.

Etkili biçimde yardımcı olmanın 
dört farklı yolu:

1. Edilgin Dinleme (Sessizlik): Ses-
sizce dinleme gerçekte kabul etmeyi 
gösterir. Sessizlik-Edilgin Dinleme-Öğ-
renciye gerçekten kabul edildiğini 
duyumsatan ve sizinle daha fazla pay-
laşması için onu yüreklendiren, çok 
güçlü bir sözsüz iletidir. Hep konuşan 
siz olursanız, öğrenci kendini rahatsız 
eden şeyleri anlatma fırsatı bulamaz.

2. Kabul Ettiğini Gösteren Tepki-
ler: Sessizlik, iletişim engelini ortadan 
kaldırmakla birlikte, sık yenilendiğinde 
öğrencinin iletilerini kabul edilmediği 
izlenimini uyandırır. Sessizlik, her za-
man anlatana gerçekten tüm dikkatinizi 

verdiğinizi kanıtlamaz. Bu nedenle din-
lerken, özellikle duraklamalarda, onu 
gerçekten dinlediğinizi göstermek için 
sözlü ya da sözsüz belirtiler vermeniz 
son derece yardımcı olacaktır. Bunlara 
“kabul tepkileri” diyoruz. Baş sallamak, 
öne eğilmek, gülümsemek, kaşını çat-
mak ve başka davranışlar uygun olarak 
yapılırsa onu gerçekten dinlediğiniz 
iletisini verirler. “Hı-hı”, “Evet”, “An-
lıyorum” gibi sözlü belirtiler de, yine 
sizin ilgili olduğunuzu, dikkat ettiğinizi 
gösterir ve onun konuşmasını sürdür-
mesini sağlar.

3.  Kapı Aralayıcı İletiler Ne Ya-
pabilir? : Öğrenciler, bazen daha çok 
konuşmak, derine inmek ve başlamak 
için bile ek yüreklendirme beklerler. Bu 
iletilere, “kapı aralayıcılar” denir. Örnek: 

“Bu konuda daha fazla bir şey söy-
lemek ister misin?”

“İlginç, devam etmek ister misin?” 
“Söylediklerin çok ilginç.” “Bu konuda 
konuşmak ister misin?”

Bu iletilerin, sonu 
açık sorular ve düz tüm-
celer olduğuna dikkat 
edin. Hiçbiri söylenenle 
ilgili bir değerlendirme 
içermez. 

4. Etkin Dinlemenin 
Gereği: Sessizlik, kabul 
ettiğini gösteren tepkiler 
ve kapı aralayıcılarının 
kullanılmasında sınırla-
malar vardır. Karşılıklı 
etkileşime olanak vermezler. Tüm işi 
konuşan yapar. Konuşan, dinleyenin 
yalnızca dinlediğini bilir, anlayıp anla-
madığını hiçbir şekilde öğrenemez.

Özet olarak bu üç dinleme yolu 
edilgin yöntemlerdir ve dinleyicinin 
anladığını göstermezler. Etkin dinle-
me, daha fazla etkileşim ve dinleyenin 
yalnız duyduğunu değil, aynı zamanda 
doğru olarak anladığını da gösterir. Bu 

nedenle usta bir dinleyici 
“Etkin Dinleme” yi daha 
yaygın kullanır.

Etkin dinleme nasıl 
öğrenilir?

Etkin dinleme öğ-
rencinin ilettiğini doğru 
anlamanızı sağlar. Öğret-
men, öğrenciyi anladığını 
gösteren geri iletiler verir. 
İletişim işlemlerinde çö-
zümleme çok önemlidir. 

Öğrencinin de, sizin, kendisini doğru 
mu yanlış mı çözümlediğinizi bilme-
mesi de aynı derecede önemlidir. Bu 
nedenle, öğrencinin iletisini yanıtla-
madan önce, onu doğru çözümleyip 
çözümlemediğinize karar verdiğiniz 
düşünelim. Tek yapılacak, çözümleme 
sonuçlarınızı kendi sözcüklerini kul-
lanarak geri iletmektir. Bu geri iletim 
yöntemine “etkin dinleme” denir.

 Etkin dinleme için neler gerekli-
dir?

*Öğretmen, öğrencinin kendi 
sorunlarını çözebileceğine kesinlikle 
inanmalıdır.

*Öğretmen, öğrencinin dile getir-
diği duygu ve düşüncelerini, bir öğren-
cide olması gereken düşünceler saysa 
bile gerçekten kabul edilmelidir.

*Öğretmen, duyguların genelde 
geçici ve anlık olduğunu bilmelidir.

*Öğretmenler, öğrenciye sorunla-
rında yardımcı olmayı istemeli ve bu-
nun için zaman ayırmalı.

*Öğretmen, sorunu olan öğrenci 
ile birlikte olmalı ama kendi kimliğini 
korumalıdır.

*Öğretmenler, öğrencilerin sorun-
larını paylaşmak ve konuya başlamak 
için zorlanabileceklerini bilmelidir.

*Öğretmenler, öğrencilerin sorun-
larının gizliliğine saygı duymalıdır. 

Etkin dinlemenin yararları nelerdir?
*E.D. öğrencileri belirli konular 

üzerinde tartışmaya yüreklendirir. 
Öğrenmeye direnci olan öğrencinin 
direncini kırar. Bağımlı ve boyun eğen 
öğrencilere yardım eder. Öğrencilerin 
olumsuz olaylarla ilgili duygularını sınıf 
içinde açıkça tartışmalarına yardımcı 
olur.

*E.D.’yi kullanan öğretmenler, tar-
tışma grubundaki öğrencilerin güçleri, 
yetenekleri ve özel ilgi alanları hakkında 
edindikleri bilgileri, daha sonra sınıf ya-
rarına kullanabilir.

*Öğrenmeye karşı direnme, öğ-
rencinin bir sorunu olduğunu gösterir. 
Bu da E.D. ile çözülür. E.D. bağımlı öğ-
rencilere yardımda da kullanılır, soru-
nun sorumluluğunun öğrencide bıra-
kılıp kendi çözümünü bulması sağlanır.

 Etkin Dinleme (E.D.) öğren-
meyi kolaylaştırmada, sorgulamayı, 
yüreklendirmede öğrencilerin düşün-
me, tartışma, soru sorma ve araştır-
mada kendilerini özgür hissedecekleri 
ortamı oluşturmada güçlü bir araçtır.

ÖĞRENCİLERE ETKİLİ BİÇİMDE YARDIMCI OLMANIN YOLLARI

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED GÜRBÜZER

EĞİTİMCİ YAZAR

Beyşehir ilçesinde, martıların 
göldeki balık avı renkli görüntüler 
oluşturuyor. Büyüklüğü itibariyle 
Türkiye’nin ikinci en büyük milli 
parkı olan Beyşehir Gölü Milli Parkı, 
yılın her mevsimi onlarca kuş türü-
ne ev sahipliği yapıyor. Martı türleri 
de göl havzasında yaşam süren kuş-
lardan. Göl içindeki adaları kuluçka 
mevsimleri boyunca mesken edinen 

martılar, ilkbahar mevsiminin gel-
mesiyle birlikte beslenme ihtiyaçla-
rını karşılamak üzere ilçe merkezin-
deki göl kıyılarına geliyor.

Sahile gelen vatandaşların ken-
dilerine attığı ekmek ve simitlerle 
de beslenen martılar, kıyılarda göl 
sularına zaman zaman yaptıkları 
dalışlarla da dikkat çekiyor. Su yüze-
yindeki yavru balıkları avlayabilmek 

için gün boyu mesai yapan martılar, 
yavru sazan balıklarını gaga ya da 
pençeleriyle su içerisinden çıkarı-
yorlar. Yiyecek arayışındaki martı-
lar, balık avı öncesi jandarma burnu 
mevkisindeki sahilde açığa demir-
lenen balıkçı teknelerinin üzerinde 
toplu hareket ederek göl sularının 
yüzeyindeki yavru balıkları gözlüyor.

Zaman zaman gökyüzünden 

sulara ani dalışlar yaparak avlanan 
martılar, dinlenmek için de aydınlat-
ma direklerinin üzerine konuyorlar.

Martıların göl sularındaki balık 
avı mesaisi, görenlerin ilgisini çeker-
ken, özellikle kuş fotoğrafı tutkunları 
da bu anları objektiflerine yansıtabil-
mek için gün boyu sahilden ayrılmı-
yor.
n AA

Başkan Özlen öğrencilere
tecrübelerini aktardı

Öğrenciler hazırladıkları
projeleri sergiledi

Kaymakam Erdoğan 
şoförlerin sorunlarını dinledi

Ilgın Ticaret Oda-
sı Başkanı Vehbi Özlen, 
Bayram Harun Çoban 
Teknik ve Endüstri Mes-
lek Lisesi’nde düzen-
lenen “Kariyer Günle-
ri” programına katıldı. 
Kendisi de aynı okuldan 
mezun olan Özlen, hayat 
tecrübelerinden örnek-
ler sunarak, öğrencilere 
gelecekteki kariyerleriy-
le ilgili bilgi verdi. Prog-
ram akışı okulun müdürü 
Mehmet Çakmakçı’nın 
açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Çakmakçı, meslek 
liselerinin önemine dik-
kati çektiği konuşmasın-
da şunları kaydetti; “Ken-
dim de bir meslek lisesi 
mezunu olarak şunu tüm 
kalbimle ile söylemek is-
tiyorum ki bir ülke sanayi 
ve teknoloji geliştirip kal-
kınmak istiyorsa bunun temeli 
mesleki eğitim yani meslek lise-
leridir. Mesleki eğitim ve meslek 
lisesi olmadan sanayi - teknoloji 
alanında kalkınma olması im-
kansızdır. En kısa zamanda mes-
lek liselerine zaten hak ettikleri 
itibar yeniden kazandırılmalıdır. 

Gelişmek, ilerlemek, sanayileş-
mek ve teknolojik olarak geliş-
mek istiyorsak meslek liselerine 
gereken önemi vermemiz ilk 
hedefimiz olmalıdır.” Programın 
geri kalan bölümünde Oda Baş-
kanı Özlen öğrencilerden gelen 
soruları cevapladı.
n AA

Hadim’de “TÜBİTAK 4006 
Bilim Fuarı” açıldı. Aşağı Hadim 
Ahmet Yavuz Ortaokulu’nda açı-
lan fuarda öğrenciler, öğretmenleri 
koordinatörlüğünde hazırladıkları 
projeleri sergiledi. Okul Müdürü 
Samet Kaynak, açılışta yaptığı ko-
nuşmada fuarın öğrenmeye istekli, 
merak eden, araştırmacı, bilinçli 
bireylerin yetişmesine katkı sağla-
dığını söyledi. Fuarda 18 projenin 
yer aldığını anlatan Kaynak, “Bilim 
fuarları, genç bireylerin bilimin 
önemini kavrayıp, birçok teorik bil-

ginin gerçek yaşamdaki işleyişini 
fark etmelerini sağlar. Bu tür et-
kinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın 
birleşimidir. Eğitim kurumlarının 
öncelikli amacı da bu yaratıcılığın 
ortaya çıkmasına zemin hazırla-
maktır” dedi. Açılışa, Hadim Kay-
makamı Osman Kural, Hadim Be-
lediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, 
Garnizon Komutanı Teğmen Sefer 
Çelik, İlçe Jandarma Komutanı 
Ahmet Camgöz, Emniyet Amiri 
Halil Acar, daire amirleri ile öğren-
ci velileri katıldı. n AA

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan Seydişehir Taşıyıcılar Ko-
operatifini ziyaret etti.

Ziyarette, kooperatif üyeleriyle 
kooperatife bağlı nakliye şoförleri-
nin sorunları ve ilçe trafiği ile ilgi-
li konular hakkında karşılıklı fikir 
alışverişinde bulunuldu. Seydişe-
hir Taşıyıcıları Kooperatifi Başkanı 
Ayhan Gündüz “Nakliyeci arka-
daşlarımızın sorunlarını yerinde 

dinlemek için bizleri ziyaret eden 
kaymakamımız ve emniyet müdü-
rümüze teşekkür ediyoruz. Şoför 
arkadaşların sorunlarını iletmek 
açısından yerinde bir ziyaret oldu.” 
dedi. Kaymakam Aydın Erdoğan 
ile İlçe Emniyet Müdürü Kasım 
Özdemir’in ziyaretinde, Seydişehir 
Taşıyıcılar Kooperatifi üyeleri de 
hazır bulundu.
n AA

Konya’da Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe 
Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali”, misafir ülkelerden gelen tiyatrocuların katıldığı yürüyüşle başladı

Türkçe Tiyatro Yapan 
Ülkeler Festivali başladı

Devlet Tiyatroları Genel Müdür-
lüğünce düzenlenen, “Bin Nefes Bir 
Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Ya-
pan Ülkeler Festivali” Konya’da dü-
zenlenen yürüyüşle başladı. Ev sa-
hipliğini Konya Devlet Tiyatrosunun 
yaptığı festival kapsamında, misafir 
7 ülkenin temsilcileriyle Atatürk 
Anıtı’na çelenk sunuldu, ardından 
şarkılar eşliğinde Konya Valiliğine 
yürüyüş yapıldı. 

Yağmurlu havaya rağmen ger-
çekleştirilen yürüyüş, güzel gö-
rüntülere sahne oldu. Kazakistan, 
Bulgaristan, Kosova, Azerbaycan, 
Balkar Cumhuriyeti, Yunanistan ile  
Iraklı tiyatrocular, giydikleri yöresel 
kıyafetler ve yürüyüş sırasında ses-
lendirdikleri şarkılarla beğeni topla-
dı.

Festivalin açılış programına, 
Devlet Tiyatroları Başrejisörü Hakan 
Çimenser, Konya Devlet Tiyatro-
su Müdürü Doğan Doğru, Antalya 
Devlet Tiyatrosu Müdürü Alpay Ak-
sum, yabancı ülkelerin temsilcileri 
ve tiyatroseverler katıldı.

8’İ YABANCI, 10 FARKLI 
YUN SUNULACAK

Devlet Tiyatrolarından iki oyu-
nun sahneleneceği festivalde, 8’i ya-

bancı olmak üzere toplam 10 farklı 
oyun tiyatroseverlerin beğenisine 
sunulacak. Festival kapsamında bu-
gün, Birgül Yeşiloğlu Güler’in yazdı-
ğı ve Ezgi Yentürk’ün yönettiği, Ada-
na Devlet Tiyatrosu yapımı, “Pembe 
Panduflu Aşk” oyunu Konya Devlet 
Tiyatrosu Sahnesi’nde tiyatrosever-
lerin beğenisine sunulacak.

Festivalde bu yıl Kazakistan’dan 
“Jibek (Aşk Efsanesi)”, Bulgaris-
tan’dan “Ezop (Tilki ile Üzüm)”, ço-
cuk oyunu “Alaaddin”, Kosova’dan 
“Gör Bak Neler Olacak Şimdi”, 
Azerbaycan’dan “Hellados”, Balkar 
Cumhuriyeti’nden “Doktor Filozofi”, 
Yunanistan’dan “Bana Bir Şeyhler 
Oluyor” ve Irak’tan “Bohça” isimli 

oyunlar sergilenecek.
Türkiye’den de Devlet Tiyatro-

ları oyunlarının yer aldığı festivalde, 
Konya Devlet Tiyatrosu “Gus ile Ye-
mek Saati”ni, Adana Devlet Tiyatro-
su “Pembe Panduflu Aşk”ı tiyatro-
severlerle buluşturacak. Festival, 28 
Nisan Pazar günü son bulacak.
n AA

Martılar, balık avı mesaisinde
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Konya Büyükşehir Belediye Meclisi 
İkinci Başkan Vekili

Fatih ÖZGÖKÇEN’in
 

babaannesi

Ayşe 
ÖZGÖKÇEN’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Serpa Elektrik Pano Firma Sahibi 

Ali Murat ERDİNÇ’in
 

annesi

Sevim 
ERDİNÇ’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Büyükşehir Belediye Meclisi İkinci Başkan Vekili Fatih Özgökçen’in babaannesi Ayşe 
Özgökçen 89 yaşında vefat etti. Merhume Ayşe Özgökçen dualarla Araplar Mezarlığına defnedildi 

Ayşe Özgökçen 
dualarla defnedildi

Konya Büyükşehir Belediye 
Meclisi İkinci Başkan Vekili Fatih 
Özgökçen’in babaannesi Ayşe Öz-
gökçen 89 yaşında vefat etti. Mer-
hume Ayşe Özgökçen’in cenazesi  
Çarşamba günü öğlen namazına 
müteakip Araplar Ak Cami’inde 
kılınan cenaze namazın ardından 
Araplar Mezarlığına defnedildi. 

Özgökçen ailesini acı günlerinde 
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet 
Sorgun, AK Parti Konya İL Başka-
nı Hasan Angı, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, AK Parti Konya İl 
Teşkilatı yöneticileri, Meclis Üyeleri 

ile Özgökçen ailesinin yakınları ve 
sevenleri yalnız bırakmadı.   Mer-
humenin  yakınları cenaze töreninin 
ardından taziye dileklerini kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak merhume 
Ayşe Özgökçen ’e  yüce Allah’tan 
rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 
sabır ve başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Serpa Elektrik Pano Firma Sahibi Ali Murat Erdinç’in annesi Sevim Erdinç 85 yaşında vefat etti. 
Erdinç ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Erdinç ailesinin 
acı günü 

Serpa Elektrik Pano Firma Sahi-
bi Ali Murat Erdinç’in annesi Sevim 
Erdinç 85 yaşında vefat etti. Merhu-
me Sevim Erdinç’in cenazesi dün 
İkindi namazına müteakip kılınan 
cenaze namazının ardından Uluır-

mak Mezarlığına defnedildi. Erdinç 
ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı.  Merhu-
menin yakınları cenaze töreninin 
ardından taziye dileklerini kabul 
etti. Merhume Sevim Erdinç 2 er-

kek 1 kız çocuk babasıydı. Yenigün 
Gazetesi olarak merhume Sevim 
Erdinç’e yüce Allah’tan rahmet, ke-
derli ailesi ve yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Konya’ya 2003-2018 yılları arasında toplam 7 milyar TL yatırım yapıldı. Bu yatırımlardan 2 adet 
içmesuyu tesisi, 47 adet baraj ve gölet, 68 adet sulama tesisi ve 140 adet taşkın koruma tesisi tamamlandı. 48 tesisisin inşaatı ise devam ediyor

Rüya projeler tamamlandı
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-

dürlüğüne bağlı 26 bölgeden birisi 
olan DSİ 4. Bölge Müdürlüğü Kon-
ya’nın Akşehir ve Tuzlukçu ilçeleri 
hariç olmak üzere; Konya, Niğde, 
Aksaray ve Karaman illerinde çalış-
malarını sürdürüyor. DSİ 4. Bölge 
Müdürlüğü’nün kapsadığı sahalar 
Konya Ovaları Projeleri (KOP) içe-
risinde ele alınıyor. KOP bölgesi su 
kaynaklarının kısıtlı, suya olan tale-
bin en yoğun olduğu alanlardan biri 
olarak dikkat çekiyor. 

Türkiye yağış ortalaması 574 
mm/yıl, Konya’nın yağış ortalama-
sı 440 mm/yıl olarak düşünülürse, 
Konya’nın az yağış alan bir bölge 
olduğu ortaya çıkıyor. Bu anlamda, 
Konya bölgesinde yapılan sulama 
yatırımları önem arz ediyor. Bölge-
nin sulama, taşkın koruma içme-
suyu, enerji ve arazi toplulaştırma 
projelerinin bütünü olan ve GAP’tan 
sonraki en büyük sulama yatırımı 
olma özelliğini taşıyan KOP; sula-
ma, içme, kullanma ve sanayi suyu 
ihtiyacını karşılamak, yeraltı suyu 
(YAS) seviyesini dengelemek, taş-
kına mani olmak, teknolojik ziraat 
yapmak ve üretim artışı sağlamak, 
hayvancılığı geliştirmek, ağaçlan-
dırma yapmak ve çevreyi korumak, 
maksadıyla geliştirilen, sosyo-eko-
nomik kalkınmayı hedefleyen insan 
merkezli bölgesel kalkınma projesi 
olarak önemli bir proje. Bu anlam-
da, DSİ 4. bölge Müdürlüğü  Konya 
Ovası’nın özlediği suya kavuşması 
için KOP projelerini hızla sürdürü-
yor. Projeyle,  “Tahıl Ambarı” kim-
liğine yeniden kavuşturmak için 100 
yıllık rüyayı hayata geçirilerek ülke 
hizmetine sunuluyor. 

7 MİLYAR TL’LİK YATIRIM!
DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden 

alınan bilgilere göre, DSİ Genel 
Müdürlüğü tarafından Konya’ya 
2003-2018 yılları arasında toplam 
7 milyar TL yatırım yapıldı. Son 15 
yılda 2 adet içmesuyu tesisi, 47 adet 
baraj ve gölet, 68 adet sulama tesi-
si ve 140 adet taşkın koruma tesis 
tamamlandı. 48 tesisisin inşaatı de-
vam ederken, 102 tesisin planlama 
ve proje yapımları devam ediyor.  
Tamamlanan sulama tesisleri ile 
739 bin 590 dekar tarım alanı sula-
maya açılarak, bu durum  973 mil-
yon zirai gelir artışı sağladı. 6 milyon 
142 bin 500 dekar alanda toplulaş-
tırma çalışmaları devam ederken, 2 
milyon 136 bin 440 dekar alanda ça-
lışmalar tamamlandı. Tamamlanan 
enerji tesisleri ile de 13 milyonkWh/
yıl enerji üretimi gerçekleşti. Devam 
eden tesislerin maliyeti 5 milyar TL 
olurken, bu tesislerin 2023 yılında 
bitirilmesi hedefleniyor. 

KONYA - ÇUMRA 
3. MERHALE PROJESİ

KOP’un en önemli ayağı ve en 
büyüğü olan Konya-Çumra projesi, 3 
merhaleden oluşuyor. Konya-Çum-
ra projesinin en büyük ve en önemli 
kısmını da Konya-Çumra 3. merhale 
projesi teşkil ediyor. Konya-Çumra 

3. merhale projesi ile Yukarı Göksu 
Havzası’nın Akdeniz’e boşalan su-
larının yıllık 414 Milyon metreküpü 
inşa edilecek olan üç adet baraj ve 
Mavi Tünel vasıtasıyla Konya Kapalı 
Havzasına aktarılacak. Bu su ile hem 
Konya Ovası’nın yeraltı suyu destek-
lenecek hem de nihai sulama alanı 
olan 223 bin 410 hektarlık tarım ala-
nının sulama suyu desteklenecek.  
Ayrıca proje ile Konya’nın uzun va-
deli içme, kullanma ve endüstri suyu 
ihtiyacını karşılamak amacıyla 100 
hm3/yıl su tahsis edildi. Hasanköy 
branşmanından 15 Haziran 2018 
tarihinden itibaren kademeli olarak 
verilmeye başlanan su, bugün itiba-
ri ile şehrin yüzde 98’zini kapsıyor.  
Diğer taraftan projenin uygulanması 
ile Göksu Havzası’ndan derive edi-
lecek suların hidrolik enerji imkân-
larından istifade etmek amacıyla 
toplam 50,6 MW Kurulu güçte üç 
adet HES inşa edilerek yıllık 147,5 
GWH enerji üretimi gerçekleştirile-

cek. Proje bünyesinde; Göksu Nehri 
üzerinde yapılacak Bozkır, Bağbaşı 
ve Afşar Barajları ile Afşar-Bağbaşı 
Derivasyon Kanalı, Mavi Tüneli ve 
HES’ten oluşan Göksu Derivasyon, 
Apa - Hotamış İsale Kanalı ve Hota-
mış Depolaması vasıtasıyla alınacak 
689 Milyon metreküp yerüstü suyu, 
şebeke içinde oluşturulacak işletme 
kuyularından çekilecek yeraltı suyu, 
Konya’nın arıtılmış atık suyu ve su-
lamalardan dönen sulardan istifade 
ile 223 bin 410 hektar alanın sulama 
ve boşaltım şebekesi bulunuyor. 

YAPIMI DEVAM EDEN PROJELER 
KOP kapsamında Konya gene-

linde çok sayıda proje yapılıyor. DSİ 
4. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı 
bilgilere göre devam eden projelerin 
son durumu şöyle; 
MAVİ TÜNEL İÇMESUYU İSALE HATTI

Konya merkez, Çumra ve İçeri 
Çumra’nın 2050 yılı içme, kullanma 
ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşı-
lanması yapılan projelerle sağlana-

cak. Bu projenin Katodik Koruma, 
Scada otomasyon işleri devam edi-
yor. Hasanköy branşmanından 15 
Haziran 2018 tarihinden itibaren 
kademeli olarak su verilmeye baş-
lanmış olup bugün itibari ile şehrin 
yüzde 98’ine su veriliyor. Arıtma Te-
sisi’nin geçici kabulü yapılmış olup, 
işletme Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne protokolle devredildi. 

MAVİ TÜNEL İÇMESUYU 
ARITMA TESİSLERİ

Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma 
Tesisi’nin geçici kabulü yapılmış 
olup, işletme Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’ne protokolle devredildi.

KONYA - BOZKIR BARAJI İNŞAATI
Bozkır Barajı, Konya’nın Bozkır 

İlçesi sınırları içerisinde ve Göksu 
Nehri üzerinde bulunuyor. Projeyle 
Bağbaşı Barajı’nın memba kesimin-
deki Göksu Nehri sularının düzenle-
nerek Bağbaşı Barajına aktarılması 
hedefleniyor.  Barajın Dolusavak sıç-
ratma eşiği beton imalatları ile en-

jeksiyon imalatları tamamlandı. Yol 
kazı imalatları ve yol alt temel ima-
latı tamamlandı. Çarıklar mevkiinde 
yapılacak olan yeniden yerleşimin alt 
yapı çalışmaları Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından, yeniden yerle-
şim konutları da Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü tarafından yapılacak 
olup, bu çalışmalar tamamlanma-
dan barajda su tutulamayacak. Bu 
kapsamda barajın fiziki gerçekleş-
mesinin şuanda yüzde 98 olduğu 
bildirildi.

AFŞAR HADİMİ BARAJI İNŞAATI
Konya’nın Taşkent İlçesi Afşar 

Kasabası yakınında ve Ilıcapınar De-
resi üzerinde bulunan Afşar Hadimi 
Barajı ile Göksu Havzasından deri-
ve edilecek su Afşar-Bağbaşı İletim 
Tüneli ile Bağbaşı Barajına regüle 
edilecek. Baraj tamamlanmış olur, 
su tutma öncesi imalat işleri devam 
ediyor. Mekanik işler, otokorkuluk, 
baraj aydınlatma tesisleri, Keçimen 
köy yolu (3 km) sathi kaplama ima-
latları yapılarak iş tamamen bitirile-
cek. Karayolları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılacak olan Rölekas-
yon yolu imalatı tamamlanmadan 
barajda suyun tutulamayacağı bildi-
rildi. Barajın Fiziki gerçekleşmesi ise 
şuanda yüzde 99.

AFŞAR - BAĞBAŞI 
HADİMİ TÜNELİ İNŞAATI

Önemli çalışmalardan biri de Af-
şar-Bağbaşı Hadimi Tüneli inşaatı. 
Afşar ve Bağbaşı Barajları arasında 
yer alan tünelle, Afşar ve Bağbaşı 
Barajları arasındaki kanal ve tünel-
lerden müteşekkil derivasyon sis-
temi ile Afşar barajı suyu yanında 
Taşkent, Kongul ve Hadim Derele-
rinin akımları da Bağbaşı Barajına 
aktarılacak. Hadim Regülatörü yak-
laşım tünelinden girilerek 2 aynada 
devam eden çalışmalarda, Bağbaşı 
Barajı tarafında 1300 m, Afşar Ha-
dimi Barajı tarafında 2150 m olmak 
üzere, klasik olarak toplam 3450 m 
tünel açma imalatı tamamlandı. Açı-
lan tünelde 1000 m beton kaplama 

imalatı yapıldı. Tünelde TDM mon-
tajı devam ederken, segman atölyesi 
üretimi hazır hale getirildi. Şuanda 
tünelin fiziki gerçekleşmesi ise yüz-
de 38.

MAVİ REGÜLATÖRÜ VE 
APA-HOTAMIŞ İLETİM (AHİ) 

KANALI İNŞAATI 
Mavi Regülatörü ve APA-Hota-

mış İletim (AHİ) Kanalı İnşaatı BSA 
kanalının 99+118 kilometresinde 
yer alıyor. Projeyle, Mavi Regülatö-
rü ile BSA ve Mavi Tünelden gelen 
suların düzenlenerek AHİ kanalına 
verilmesi ve Mavi Regülatörü ile 
çevrilen suyu Hotamış Kanalına ve 
güzergâhtaki sulamalara iletilmesi 
amaçlandı. Mavi Regülatörü, 120 
km kanal, 4 km tünel, muhtelif tip 
ve sayıda sanat yapıları bulunmak-
ta olup işin tamamlandığı bildirildi. 
Kanalın tamamına 22 Nisan 2018 
tarihinde su verilmeye başlandı. Ge-
çici kabul öncesi yapılan testlerde 
KM: 74+450 ve KM: 75+450’de 
meydana gelen obrukların onarımı 
yapılarak geçici kabul çalışmaları de-
vam ediyor. Projenin şuandaki fiziki 
gerçekleşmesi yüzde 99 olarak ka-
yıtlara geçti.

KONYA OVASI 1, 2, 3 SULAMALARI
AHİ kanalından borulu şebeke 

ile sulanması amacıyla Apa Barajı 
mansabında Apa - Alemdar İsale 
Kanalı Ana tahliye kabul edilerek; 
25 bin 300 hektar sahanın boru-
lu şebeke ile sulanması projesidir. 
Projede bugüne kadar; 12 990 m Ø 
3600 mm CTP Boru imalatı,  2 007 
m Ø 3000 mm CTP Boru imalatı,  5 
096 m Ø 2800 mm CTP Boru ima-
latı, 2 401 m Ø 2400 mm CTP Boru 
imalatı,  2 447 m Ø 2400 mm Çe-
lik Boru imalatı,   6 655 m Ø 2000 
mm CTP Boru imalatı,   6 086 m 
Ø 1880 mm CTP Boru imalatı ile 
değişik çaplarda 29 880 m CTP 
Boru, değişik çaplarda da 139 420 
m PE100 Boru imalatı tamamlandı. 
Proje kapsamında 6 adet toplam 
uzunluğu 283 metre yatay sondaj 
yapıldı. Muhtelif tiplerde toplam 
883 adet sanat yapısı tamamlandı. 
Yaklaşık 10 kilometre tahliye ka-
nalı imalatı yapıldı. Otomatik geri 
yıkamalı tambur filtre istasyonu 
tamamlandı. Hidrostatik testler de-
vam etmekte olup 2018 yılı sonu 
itibarıyla yaklaşık 6700 hektar alan 
sulamaya hazır hale getirildi. 2019 
yılında yaklaşık 17 km PE100 Boru 
imalatı, sanat yapıları ile 1 adet 32 
m uzunluğunda yatay sondaj yapı-
lacak ve toplamda sulamaya hazır 
hale getirilecek olan alan 7200 hek-
tara ulaşacak. Bu çalışmalarda da 
fiziki gerçekleşme yüzde 35. 

KONYA APAHOTAMIŞ 
1,2,3 SULAMALARI

Konya - Çumra III. Merhale Pro-
jesi kapsamında; toplam 33 bin 193 
hektar sahanın sulanması projesi 
olarak biliniyor. Projede toplulaştır-
ma nedeni ile revize proje çalışma-
ları devam ediyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Afşar Barajı. Apa-Hotamış İletim (AHİ ) Kanalı. Bozkır Barajı.

Konya Bağbaşı Barajı.

Konya Mavi Tünel. 

Konya Ovası 1,2,3 Sulamaları. Mavi Regülatörü ve Apa-Hotamış İletim (AHİ ). Mavi Tünel İçmesuyu Arıtma Tesisi.
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Kasımpaşa’nın 
konuğu Bursaspor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında 
oynayacağı Bursaspor ile 20. kez mücadele edecek. 

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta açılış mücadele-
sinde Kasımpaşa, bugün sahasında Bursaspor ile karşı 
karşıya gelecek. Bu müsabakayla iki takım Süper Lig 
tarihinde 20. kez kozlarını paylaşacak. Spor Toto Süper 
Lig’de 28 hafta geride kalırken Kasımpaşa, 11 galibiyet, 
4 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile 11. sırada yer alıyor. 
Bursa temsilcisi ise aldığı 5 galibiyet, 13 beraberlik ve 10 
mağlubiyet ile 15. sırada bulunuyor. Süper Lig tarihinde 
Kasımpaşa, 19 kez Bursaspor ile rakip oldu. 19 müsaba-
kada yeşil-beyazlı ekibin üstünlüğü bulunuyor. 10 müca-
deleyi Bursaspor kazanırken, 6 maçta ise 3 puana uza-
nan taraf Kasımpaşa oldu. 3 karşılaşma da beraberlikle 
tamamlandı. Kasımpaşa’nın Fransız golcüsü Fode Koita, 
lacivert-beyazlılarda son haftaların en golcü isimleri ara-
sında. Koita, Akhisarspor ve Erzurumspor mücadelelerin-
de attığı gollerle dikkatleri üzerine çekti. Fransız futbolcu 
Bursaspor karşısında da Teknik Direktör Mustafa Deniz-
li’nin sahaya sürmesi durumunda gol arayacak. n İHA 

Kayserispor’da 
Şamil Çinaz şoku

İstikbal Mobilya Kayserispor’da MKE Ankaragücü 
maçında sakatlanan Şamil Çinaz, Galatasaray’a karşı 
forma giyemeyecek. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 
İstikbal Mobilya Kayserispor’da Şamil Çinaz şoku ya-
şanıyor. Ligin 28.haftasında Kayseri’de oynanan MKE 
Ankaragücü maçının ikinci yarısında sağ bacak kasık 
bölgesinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda ka-
lan Şamil Çinaz, Galatasaray maçında forma giyemeye-
cek. Önümüzdeki hafta Kayseri’de oynanacak Alanyaspor 
maçında da oynamasına zor gözle bakılan Şamil’in teda-
visine başlanıldı.  n İHA 

Burası ileri bir seviyede!
MKE Ankaragücü’nün Malili futbolcusu Hadi Sacko, Türk futbolunun ileri seviyede 

olduğunu, bunun da burada futbol oynamayı zevkli bir hale getirdiğini söyledi
Beştepe Tesisleri’nde, sorularını ya-

nıtlayan Malili futbolcu, “Türk futbolu ileri 
bir seviyede. Öncelikle çok üst seviyede 
ve kaliteli takımlar var. Çok üst seviyede 
futbolcular var. Burada sıradan futbolcu 
yok. Bu da burada futbol oynamayı daha 
zevkli hale getiriyor.” değerlendirmesin-
de bulundu.

Başkent ekibinin taraftarlarından da 
övgüyle bahseden başarılı futbolcu, “An-
karagücü taraftarının bende çok özel bir 
yeri var. Her futbolcu böyle bir taraftar kar-
şısında oynamak ister.” dedi.

Taraftarların yerinin kendisinde çok 
ayrı olduğuna dikkati çeken Sacko, “Çün-
kü sizi kalben ve son dakikaya kadar des-
tekliyorlar. Siz de doğal olarak o enerjiyle 
beraber çok daha iyi bir performans göste-
riyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK İYİ BİR EKİBİMİZ VAR”
MKE Ankaragücü’nün başarılı sağ ka-

nat oyuncusu, sarı-lacivertli ekibin henüz 
ligde kalmadığını belirterek, “Tabii ki 
‘yüzde yüz ligde kaldık’ diyemeyiz. Yarın 
ne olacağını bilemezsiniz.” görüşlerini 
dile getirdi. “Biz ekip olarak her maça ayrı 
hazırlanıyoruz” diyen Malili oyuncu, “Çok 
iyi bir ekibimiz var. Çok güzel bir birliktelik 
yaşıyoruz. Her maçı kazanmaya çalışıyo-
ruz. Ortam gayet güzel.” ifadelerini kul-
landı.

“ANKARAGÜCÜ ‘BAŞARIYA 
AÇ’, TARAFTAR ‘İNANILMAZ”

Hadi Sacko, antrenman sahasındaki 

“Aşk Ankaragücü’dür” ifadesini değerlen-
direrek, “Benim için tek bir anlamı var. Biz 
bir aileyiz. Ailenin önemine vurgu yapılı-

yor. Çok güzel bir anlam katıyor.” şeklinde 
görüş belirtti. Ankaragücü ve taraftarlarını 
da tek kelimeyle anlatan Sacko, “Ankara-
gücü ‘Başarıya aç’, Taraftar ‘İnanılmaz.” 
diye konuştu. Özel durumlarda yaptığı 
bir hareketin olmadığına vurgu yapan 25 
yaşındaki oyuncu, şunları söyledi: “Or-
gill gibi özel bir hareketim yok. Öncelikle 
son zamanlarda gol atmadım. Herhangi 
bir takım arkadaşım gol attığında takım 
olarak çok seviniyoruz. Bir araya gelip, 
birbirimize sarılıyoruz. Sevinci beraber 
paylaşıyoruz.”

SÜPER LİG HEYECANI
MKE Ankaragücü’nün Malili sağ kanat 

futbolcusu Hadi Sacko, sarı-lacivertli ekip-
ten teklif geldiğinde büyük bir heyecan 
yaşadığını dile getirdi. Sacko, sözlerini 
şöyle tamamladı: “İspanya 2. Ligi’nden, 
Süper Lig’e geldiğimde heyecanlandım. 
Ankaragücü’nden gelen teklifi duyunca da 
heyecanlanmıştım. Türkiye Ligi, daha üst 
seviyede, rekabetçi ve daha zorlu bir lig. 
Benim için yeni bir maceraydı. Kendimi 
kanıtlamak açısından yeni bir ortam. O 
yüzden sevindim. ‘İspanya 2. Ligi’ deyip 
geçmeyin. İkinci lig çok mücadeleci ve 
çok zorlu bir ligdir. Süper Lig’e kıyasla 
çok açık bir futbol oynanmıyor. Burada çok 
daha açık bir futbol oynanıyor. Bu da göze 
hoş gelen bir futbol.” n AA

Chidozie Awaziem: Başakşehir’e kazanmak için gideceğiz
Spor Toto Süper Lig’de 21 Nisan 

Pazar günü deplasmanda Medipol 
Başakşehir ile karşılaşacak Çaykur 
Rizespor’un Nijeryalı defans oyuncusu 
Chidozie Awaziem, “Çok zor bir maç 
bizi bekliyor. Biz Başakşehir’e kazan-
mak için gideceğiz. Bunu yapabilecek 
kapasitemizin olduğunu düşünüyo-
rum.” dedi.

Awaziem, Mehmet Cengiz Tesisle-
ri’nde idman öncesi gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, Medipol Başakşehir’in 
geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a 
kaybetmesinin maçın zorluk derecesini 
artırdığını belirtti.

Her iki takım için de çok zor bir 
mücadele olacağının altını çizen Awa-

ziem, “Bunun bilincinde olarak hazırla-
nıyoruz. Çok zor bir maç bizi bekliyor. 
Biz Başakşehir’e kazanmak için gide-
ceğiz. Bunu yapabilecek kapasitemizin 
olduğunu düşünüyorum. Kazanarak 
ilk beş sırayı zorlamak istiyoruz.” diye 
konuştu.

Awaziem, bir gazetecinin “Şampi-
yonluk yarışı içerisinde olan Medipol 
Başakşehir ve Galatasaray ile oyna-
yacağınız maçları nasıl yorumluyorsu-
nuz?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Sonucu takımların gün gün saha-
ya yansıttığı mücadele belirliyor. Biz 
de kendi hedeflerimiz için çalışıyoruz. 
Başakşehir veya Galatasaray’ın şampi-
yonluğu beni kesinlikle ilgilendirmiyor. 

Biz elimizden geleni yapacağız. İki ta-
kımı da yenebilecek güçte olduğumuzu 
düşünüyorum. Şampiyonluğu kendi 
oynadıkları maçlarda alacakları sonuç-
lar belirleyecek.”

Awaziem, Rize’de kalıp kalmama-
sıyla ilgili ise “Çaykur Rizespor’da çok 
mutluyum. Buraya kiralık olarak geldi-
ğim için bütün kartlar Porto’nun elinde. 
Orada bir sözleşmem var. Porto’nun 
benimle ilgili tasarrufu çok önemli. 
Her oyuncunun hedefi iyi kulüplerde 
oynamak ama şartlar burası için uygun 
olursa ben de kalmak isterim. Eldeki 
seçenekler önemli. Buradaki taraftarla-
rı çok seviyorum. Her şeyi seçenekler 
belirleyecek.” ifadesini kullandı.  n AA
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Baysangur: 3 maçtan 9 
puan alabilecek güçteyiz

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda yakaladıkları 
ivmenin ligin son haftaları için kendilerine umut verdiğini 
kaydeden Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktör Ab-
durrahman Baysangur, “Futbolcularımız her maç üzerine 
koyan bir performans sergiliyorlar. Bu bizi kalan üç maç 
için oldukça ümitlendiriyor. Oynayacağımız üç maçı da 
kazanabilecek güçteyiz” dedi.

BERABERLİK GETİREBİLİRDİK
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Abdurah-

man Baysangur yaptığı açıklamada Karagümrük maçını 
kaybetmelerine rağmen iyi bir performans sergiledikleri-
ni ifade ederek, “Kalan üç hafta ile alakalı beklentilerimiz 
büyük. Özellikle son dört maçlık periyotta performans an-
lamında oldukça iyiye gidiyoruz. Futbolcularımız her maç 
üzerine koyan bir performans sergiliyorlar. Karagümrük 
maçını belki kaybetmiş olabiliriz ama en azından bera-
berlik getirebilecek bir oyun sergilediğimize inanıyorum. 
Tabi bütün bunları birleştirecek olursak, sakatlarımızın 
düzelmiş olması, cezalı oyuncumuzun olmayışı bizi kalan 

üç maç için oldukça ümitlendiriyor” ifadelerini kullandı.
9 PUAN ALACAK POTANSİYELİMİZ VAR

Oynanacak olan son üç maç hakkında değerlendirme-
lerde bulunan Abdurrahman Baysangur, “Oynayacağımız 
üç maçı da kazanabilecek güçteyiz. Tabii ki futbol bu, ma-
çın içerisinde ister istemez şansızlıklar oluyor. Değerlen-
diremediğimiz pozisyonlar oluyor. Ama biz kalan bu üç 
hafta içerisinde elimizden geleni yapacağız. Ve özellikle 
bu hafta belki herkesin kolay gördüğü ama bizim için zor 
geçeceğini düşündüğümüz bir maçta Darıca Gençlerbirli-
ği ile oynayacağız. Bu haftadan başlayarak Tokat deplas-
manında ardından da Menemen karşısında bu üç maçta 
9 puan alabilecek potansiyelimiz var. Bunu gerçekleştirip 
inşallah ligde kalacağımıza inanıyorum. Oyuncularımız 
da bu potansiyel var, bu azim var, tüm bunları inşallah 
son üç maça yansıtmak istiyoruz. Bu son üç maçta Konya 
şehrinin desteğine ihtiyacımız var. Artık bu desteği arka-
mızda hissetmek istiyoruz” şeklinde konuştu.
 n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol 
Konya’nın gururu oldu

Altyapıda başarılı sonuçlar alarak adından söz ettiren Selçuklu Basketbol, U16 Erkekler 
Anadolu Şampiyonası’nda gruptan çıkmayı başardı. Aynı yaş grubu ile U18 kategorisinde de 
mücadele eden mavi beyazlı takım, U18 Anadolu Şampiyonası’nın hazırlıklarını sürdürüyor

Son olarak U16 takımı ile U16 
ve U18 Erkekler kategorisinde Böl-
ge Şampiyonası’nı geçen Selçuklu 
Belediyespor Basketbol Takımı, U16 
Erkekler Anadolu Şampiyonası’n-
da çıktığı 3 maçtan da galibiyet ile 
ayrıldı. Gruptan çıkmayı başaran 
mavi beyazlı takım, Cumartesi günü 
oynayacağı final maçını kazanarak 
Türkiye Şampiyonası’na katılmaya 
hak kazanmak istiyor. U16 takımı ile 
U18 kategorisinde de mücadele eden 
Selçuklu Belediyespor, Trabzon’da 
oynanacak olan U18 Anadolu Şampi-
yonası’nı bekliyor.

GRUPTAKİ ÜÇ 
MAÇINI DA KAZANDI

Selçuklu Belediyespor U16 Bas-
ketbol Takımı, Antalya’da düzenle-
nen U16 Anadolu Şampiyonası’nda 
grubundaki üç maçtan da galibiyet ile 
ayrıldı. İlk olarak Edirne DSİ ile karşı-
laşan mavi beyazlı takım, rakibini 85-
60 mağlup etti. Gruptaki ikinci maçın-
da İzmir Özel Gelişim Koleji ile karşı 
karşıya gelen temsilcimiz, bu maçı da 
51-37 yendi. Selçuklu Belediyespor, 
gruptaki son maçında dün Malatya 
Yıldızları Gençlik ile karşılaştı. Kon-
ya ekibi bu maçı da rahat bir şekilde 
yenerek grubunu lider tamamladı. 
Selçuklu’nun Malatya ile oynadığı 
karşılaşma 78-39 sona erdi. Mavi 
beyazlılar, hafta sonu oynanacak olan 
final müsabakalarını da başarılı bir 
şekilde geçerse Türkiye Şampiyona-
sı’na katılmaya hak kazanacak.

U18 ŞAMPİYONASI’NI BEKLİYOR
U16 yaş grubunda önemli başa-

rılar elde eden ve aynı zaman ken-
dinden büyük yaş grupları ile de mü-
cadele eden Selçuklu Belediyespor 
U16 Basketbol Takımı, U18 Bölge 
Şampiyonası’nda başarılı olarak 
U18 Anadolu Şampiyonası’na git-
meye hak kazanmıştı. U18 Erkekler 
Anadolu Şampiyonası Trabzon’da 
düzenlenecek. Bu turnuvanın hazır-
lıklarını da sürdüren mavi beyazlılar, 
Trabzon’dan güzel sonuçlar ile döne-
rek Konya’nın gururu olmaya devam 
etmek istiyor.  
n SPOR SERVİSİ

Ereğlispor kupayı 
eski futbolcusuna götürdü

Konya Süper Amatör Küme’de şampiyon olarak Böl-
gesel Amatör Ligi’ne yükselen Ereğlispor vefalı bir dav-
ranışa imza attı. Kulüp, 2013 yılında 52 yaşında kalp krizi 
sonucu vefat eden ‘Sığırcık Ömer’ lakaplı eski futbolcusu 
Ömer Çumralı’yı mezarı başında dualarla anarak şampi-
yonluk kupasını futbolcusunun ailesine hediye etti. Anma 
programına Ereğlispor Başkanı Bilgin Kamış, yönetim 
kurulu üyeleri, idari-teknik heyeti, Ömer Çumralı’nın eski 
takım arkadaşları ve ailesi katıldı. Yeşil beyazlı kulüp 
Çumralı’nın ailesine forma hediye etti.   n SPOR SERVİSİ

Büyük turun üçüncü 
etabı tamamlandı

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 
2019) üçüncü etabını, Deceuninck Quick-Step (Belçika) 
takımının Hollandalı sporcusu Fabio Jakobsen kazandı. 
Çanakkale ile Edremit arasındaki 122,6 kilometrelik par-
kurda düzenlenen ikinci etapta, 2 saat 50 dakika 12 sa-
niyelik derecesiyle 22 yaşındaki Jakobsen birinciliği elde 
etti. Son bölümün sert bir rüzgara karşı koşulduğu üçüncü 
etapta Jakobsen’in ardından Bora-Hansgrohe takımından 
İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett ikinci, Dimension Data 
ekibinden Büyük Britanyalı sporcu Mark Cavendish ise 
üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından genel klas-
man liderliğini sürdüren Bennett, turkuaz mayoyu giyme-
ye devam edecek. İrlandalı sporcu, aynı zamanda en iyi 
sprintere verilen yeşil mayoyu da korudu. Turun birincisi 
Fabio Jakobsen, kupasını ve madalyasını almaya elinde 
Türk Bayrağı ile çıktı.   n AA

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

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMUTaşkentsporlu judocu milli takıma davet edildi

Taşkentspor Kulübü’nün başarılı judocularından biri olan 
İlayda Merve Koçyiğit, Ümit Kadınlar Judo Milli Takım hazır-
lık kampına davet edildi. Başarılı Judocu Koçyiğit, Ankara’da 
açılan Judo Milli Takım hazırlık kampına katılmak üzere Kon-
ya’dan ayrıldı. Judo Federasyon başkanlığının 2019 faaliyet 
programında yer alan Ümit Kadınlar Almanya, Romanya ve Ka-
radağ hazırlık kampı 17 Nisan- 2 Mayıs 2019 tarihleri arasında 
Ankara’da gerçekleştirilecek. Ümit Kadınlar Judo Milli Takım 
hazırlık kampına Konya’dan Taşkentspor Kulübü’nün başarılı 
ve ilerisi için ümit veren judocusu İlayda Merve Koçyiğit (52 
kiloda) davet edildi. Taşkentsporlu Judocu Merve Koçyiğit ge-
len davet üzerine Ankara’da açılan milli takım hazırlık kampına 
katılmak üzere önceki gün Ankara’ya giderek kampa katıldı. 

AHMET ŞANLI’DAN TEBRİK
Taşkent Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı konuyla ilgili 

yaptığı açıklamada, “Ülke genelinde girdiği tüm şampiyon-
larda başarılı müsabakalar çıkartarak dikkatleri üstüne çeken 
kulübümüz sporcularından İlayda Merve Koçyiğit’in milli takım 
hazırlık kampına davet edilmesi şahsımı ve kulübümü mutlu 
etmiştir. Bu başarıya imza atan antrenör ve sporcumuzu kutlu-
yor ve başarılarının devamını diliyorum” ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ



Ankaragücü maçı 
Koray Gencerler’in

Atiker Konyaspor’un Pazar günü deplasmanda 
oynayacağı Ankaragücü maçını Koray Gencerler’in yö-
neteceği açıklandı. Açıklamaya göre Gencerler’in yar-
dımcılıklarını Volkan Narin, Yusuf Bozdoğan yaparken 
maçın dördüncü hakemi Ramazan Keleş.

Spor Toto Süper Lig’de 29. hafta maçlarını yönete-
cek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kuru-
lundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maç-
larını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün: 20.30 Kasımpaşa-Bursaspor: Yaşar Kemal 
Uğurlu

Yarın: 16.00 Trabzonspor-Evkur Yeni Malatyaspor: 
Zorbay Küçük, 16.00 Akhisarspor-Antalyaspor: Bülent 
Yıldırım, 19.00 Göztepe-Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor: Cüneyt Çakır, 19.00 Galatasaray-İstikbal 
Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

21 Nisan Pazar: 13.30 MKE Ankaragücü-Ati-
ker Konyaspor: Koray Gençerler, 16.00 Medipol Ba-
şakşehir-Çaykur Rizespor: Hüseyin Göçek, 19.00 Ay-
temiz Alanyaspor-Fenerbahçe: Suat Arslanboğa

22 Nisan Pazartesi: 20.00 Demir Grup Si-
vasspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan.  n AA

Atiker 
Konyaspor’da 

hazırlıklar sürüyor

21 Nisan Pazar günü deplasmanda 
29.hafta maçında MKE Ankaragücü’ne ko-
nuk olacak Atiker Konyaspor, hazırlıklarını 
yapılan antrenmanla sürdürdü. Kayacık 
Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Koca-
man ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
yapılan antrenmanın ilk bölümü salonda 
yapılırken, iki gruba ayrılan oyuncular 
CORE ısınma ve kuvvet çalışması yaptı. 
Sahada yapılan antrenmana tedavilerine 
devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali 
Çamdalı, Petar Filipovic, Fallou Diagne 
katılmadı. Oyuncular ısınma hareketleri-
nin ardından iki grupta 6’ya 3 topla oyun 
oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona 
erdi. Antrenmanı İkinci Başkan Selçuk Ak-
soy, Başkan Yardımcılarndan Abbas Kılınç 
ve As Başkanlardan Osman Koçak da takip 
etti. n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Konya takımına sahip çıkıyor. Son 
dönemde artan Konyasporluluk aidiye-
tine bir katkı da Konya Minibüscüler ve 
Umum Servis Araçları Esnaf Odası Baş-
kanlığı’ndan geldi.

Pilot uygulaması yapılan projeye 
göre Konya’daki bütün minibüslere “Be-
nim şehrim, Benim takımım” giydirme-
si yapılacak. Konyasporluluk bilincinin 
oluşmasına katkı sağlamak amacıyla 
projeyi ortaya koyduklarını belirten Kon-
ya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 
(KONESOB) ve Konya Minibüscüler ve 
Umum Servis Araçları Esnaf Odası Baş-
kanı Muharrem Karabacak uygulamaya 
her kesimden büyük destek geldiğini 
belirtti. 

Konyaspor İkinci Başkanı Selçuk 
Aksoy ise “Konyasporluluk aidiyetinin 
oluşturulması, şehrin dinamiklerinin ha-
rekete geçirilmesi adına çok anlamlı bir 
proje. Sayın başkan Muharrem Karaba-
cak’a böylesine güzel bir projeyi hayata 
geçirdiği için teşekkür ederim” dedi.

KARABACAK: BU BİZİM 
ÜSTÜMÜZE DÜŞEN GÖREV

Konyaspor’un şehrin en önemli 
markası olduğunu belirten Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) ve Konya Minibüscüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı 
Muharrem Karabacak, “Konya’nın ve 
Konyaspor’un tanıtımını en iyi şekilde 
yapmak için sürekli elimizden geleni 
yapmaya çalışıyoruz. 

Bu bizim üstümüze düşen bir gö-
rev. Bu yüzden ‘Benim şehrim benim 
takımımı’ sloganı ile bir çalışma yaptık 
ve şehirdeki minibüslerin arkasında 
giydirme olarak bir görsel hazırladık. 
Daha önceki yıllarda da ülkemiz ve şeh-
rimiz adına buna benzer çalışmalarımız 
olmuştu. Bundan sonraki süreçte aynı 
şekilde hem şehrimizin takımı olan Kon-
yaspor’umuz için hem şehrimiz hem de 
ülkemiz için çalışmalarımız devam ede-
cek”dedi.

BÜTÜN HATLARIMIZDA OLACAK
Uygulamanın pilot olarak denendi-

ğini ve genele yayılacağını belirten baş-
kan Karabacak, “Benim şehrim benim 
takımım çalışmasını ilk olarak birkaç 
aracımızda denedik. Yakın zamanda 
bütün araçlarımızda bu görsel olacak. 
Konyaspor’umuz bizi Süper Lig’de en iyi 
şekilde temsil ediyor. Biz de takımımıza 

destek için elimizden geleni yapıyoruz. 
Şehirde araçlarımızın bu şekilde dolaş-
ması takımımızın tanıtımı için de olduk-
ça önemli. Konyasporluluk bilincinin 
oluşması için faydalı olacağını düşünü-
yoruz” ifadelerini kullandı.

ÇOK İYİ GERİ DÖNÜŞLER ALDIK
Projeye Konyalı ve Konyasporluların 

büyük ilgi gösterdiği ifade eden Karaba-
cak, “Bu projeyi başlatmamızın ardından 
ilk olarak sosyal medyada paylaştık. Daha 
sonra oradan çok iyi geri dönüşler ve teb-

rik aldık. Tüm vatandaşlarımız oldukça 
memnun olduklarını belirtti. Aynı zaman 
birçok tebrik telefonları aldık. Sürekli Kon-
yaspor taraftarının tavsiyelerini ve istek-
lerini dinlemeye çalışıyoruz. Takımımız 
sahada mücadele gösterirken onlar da 
tribünde destek oluyorlar. Onların bir iste-
ğini yerine getirirsek ve takımımıza destek 
olursak ne mutlu bize” diye konuştu. 

AKSOY: ÇOK ANLAMLI DESTEK
Büyük ilgi gören projeye Konyaspor 

yönetiminden de destek geldi. Uygulamayı 
çok değerli bulduklarını belirten Konayspor 
İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, “Konya’nın 
Konyaspor’u sahiplenmesi, Konyasporluluk 
bilincinin ve aidiyetinin geliştirilmesi adına 
çok değerli bir proje. Projeyi planlayan, 
uygulayan, destek veren herkese teşekkür 
ederiz. Saha içi sonuçların çok da istedi-
ğimiz gibi olmadığı bir dönemde bu tür bir 
destek çok anlamlı. Her açından bizi çok 
mutlu etti. Sayın başkan Muharrem Kara-
bacak’a ve uygulamada emeği olan herke-
se teşekkür ederiz” dedi.  
n YUNUS ALTINBEYAZ/MUHAMMED SAYDAM

‘Benim Şehrim 
Benim Takımım’
Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanlığı örnek bir projeye imza attı. İlk denemesi 
yapılan projeye göre Konya’daki bütün minübüslere “Benim şehrim, benim takımım” giydirmesi yapılacak. 
Konyasporluluk bilincinin ve aidiyetinin geliştirilmesi amaçlanan projeye bütün kesimlerden destek yağdı

RPS

Selçuk AksoyMuharrem Karabacak
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