
Yeniçeriler Konya 
halkına da zulmetti

HİSDER’de Yeniçerileri 
anlatan Prof. Dr. Alaattin 
Aköz, “150 kişiden 
oluşan başıbozuk 
yeniçeri, 1726’da 
Konya’yı basarak ezan 
okutturmuyorlar, Cuma 
namazını kıldırmıyorlar. 
Halka zulmederek 
eşkıyalık yapıyorlar” 
dedi. n SAYFA 4’TE

Muhasebeciler
geleceğe hazırlanıyor

SMMMO ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve 
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) işbirliğinde 

“Güncel Mevzuat Değişiklikleri Işığında Vergi ve Muhasebe Uygu-
lamaları” konulu seminer gerçekleştirildi. n SAYFA 6’DA

03 Deneyap Türkiye 
hayata geçiriliyor 06 ‘Büyüklerimizin duası

başarıya ulaştıracak’ 12 İsrail’e küresel
eylem çağrısı

BİLİM MERKEZİ İLE 
TATİL DEĞERLENDİ

ÇOCUKLAR VE GENÇLERE 
ÖZEL PROGRAM

Öğrenciler tatili değerlendiriyor 

Eğitime yapılan yatırım değerli

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi 
olan Konya Bilim Merkezi, öğrencilerin yarıyıl ta-
tilini bilimsel etkinliklerle iç içe geçirmesi için Kış 
Bilim Kampı düzenledi. İlkokul, ortaokul ve lise 
grupları için ayrı ayrı düzenlenen kamplarda; ast-
ronomiden, doğa bilimlerine, kodlamadan, film 
okumasına kadar birçok eğlenceli ve öğretici atöl-
ye gerçekleştiriliyor.

Meram Belediyesi ‘Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezi’ çocukların ve gençlerin yarıyıl tatilini en 
iyi şekilde değerlendirmeleri adına bir dizi prog-
ram gerçekleştiriyor. Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, en değerli yatırımın eğitime yapılan 
yatırım olduğunu söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

Selçuklu Belediyesi
hastaların yanında 

Selçuk’tan
Yenigün’e ziyaret

Karatay’dan asker 
ailelerine maaş

Yartu ile veriler 
daha güvende

Selçuklu Belediyesi ilçe 
genelinde kullanılmak üzere 
2018 yılı ortalarında hizmete 
sunduğu hasta nakil ambulansı 
ile yatağa bağımlı, tam ve kısmi 
felçli 141 hastaya uzman perso-
nel eşliğinde yardımcı oldu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuk Üniversitesi   Kurumsal 
İletişim Koordinatörü Mustafa 
Kemal Yavuzyiğit,  Koordinatör 
Yardımcısı Melek Sarıtaş , Öğ-
retim Görevlisi Ferhat Özcan,  
Öğretim Görevlisi Güngör 
Gökdağ Yenigün Gazetesine 
nezaket ziyaretinde bulundu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Sosyal beledi-
yecilik anlayışı 
ile hareket 
etmeyi hizmet 
politikası haline 
getiren Karatay 
Belediyesi; 
ihtiyaç sahibi 
asker ailelerine 
askerlik maaşı vermeye devam 
ediyor. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, “Vatan nöbeti 
tutan kardeşlerimize ne yapsak 
az” dedi. n HABERİ SAYFA 2’DE

Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi öğrencilerinin geliştir-
diği, dosya depolama, ofis ve 
e-posta hizmetini tek bir arayüz 
üzerinden sunan internet ta-
banlı server platformu, verilerin 
yurt içinde kalmasını sağlıyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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‘Birlik içerisinde yönetmeye talibiz’ Kuvvetli kar ve fırtına uyarısı! 
Selçuklu Ziraat Odasının 1 Şubat 2019 
tarihinde gerçekleşecek başkanlık 
seçiminde Selçuklu Ziraat Odası Baş-
kanlığına İbrahim Şahingeri aday ol-
duğunu açıkladı. Bir otelde düzenle-
diği basın toplantısına  muhtarlar, 
delegeler ile çok sayıda davetli 
katıldı. İbrahim Şahingeri, “Biz 
sadece seçilmiş delegelerimizle 
değil, köy muhtarlarımızla da 
birlik ve beraberlik içerisinde 
istişarelerde bulunarak odayı 
yönetmeye talibiz” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Meteoroloji 8. Bölge 
Müdürlüğünce, Konya’nın 

yüksek kesimlerinde kar ya-
ğışı, Konya, Aksaray, Niğde 

ve Karaman’da öğleden sonra 
fırtına beklendiği bildirildi. 

Bölge Tahmin ve Uyarı Merke-
zinden yapılan yazılı açıklama-

da, Konya, Aksaray, Niğde ve 
Karaman’da öğleden sonra etkili 

olacak kuvvetli rüzgarın, zaman 
zaman kısa süreli fırtına şeklinde 

eseceği tahmininde bulunuldu.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Etikete sıkı denetim!
Ticaret Bakanlığı, özellikle 

sebze ve meyvede aşırı 
fiyat oluşumlarına karşı 

81 valilik kanalıyla Ticaret 
İl Müdürlüklerine talimat 
göndererek denetimlerin 

kapsamını genişletti. 
Bu kapsamda Konya’da 

denetimler sıklaştırıldı 

FİYATLAR ARASINDAKİ 
FARKA BAKILIYOR

Enflasyon ve faiz oranlarında görülen 
düşüşe karşın marketlerde özellikle seb-
ze-meyve fiyatlarında herhangi bir düşü-
şün kaydedilmediğine yönelik iddialar 
üzerine, Konya Büyükşehir Belediyesi  ile  
Konya Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 
yüksek fiyatları tespit etmek amacıyla 
ortak yürütülen denetimler sıkılaştırıldı. 
Denetimler kapsamında hal fiyatları ile 
market ve pazar fiyatları arasındaki fark 
karşılaştırılıyor.

TİCARET BAKANLIĞI’NA 
RAPOR GÖNDERİLECEK

Ticaret İl Müdürlüğü’nden yapılan açıkla-
mada, denetimlerde portakal, armut, ayva, 
elma, kivi, limon, mandalina, muz, nar, çar-
liston biber, dolmalık biber, sivri biber, do-
mates, teze fasulye, havuç, ıspanak, kabak 
gibi 31 kalem ürünün fiyat farkı kontrol edili-
yor. Yapılan incelemede haksız fiyatla ürün 
satanlar hakkında tutanak tanzim ediliyor. 
Ayrıca denetimlerin ardından hazırlanan 
rapor Ticaret Bakanlığı’na gönderilecek.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

NBŞ düştü, pancar artıyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NBŞ kotasını yüzde 
5’ten yüzde 2,5’e düşürüleceğini açıklamasının ardından, 
yaklaşık 500 bin ton ilave şeker pancarının üretileceği de 
açıklandı. Böylece 2 milyon 565 bin ton olan şeker pancarı 
üretimi yaklaşık 3 milyon 65 bin tona çıkacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan Altınekin Ziraat Odası Başkanı 
Bekir Kağnıcıoğlu, alınan kararın çiftçiyi sevindirdiğini söyledi. 
Kağnıcıoğlu şeker pancarı kotasında yapılacak artışın en fazla 4 
şeker fabrikası olan Konya bölgesine yarayacağını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Selçuk Üniversitesi’nden Yenigün‘e ziyaret
Selçuk Üniversitesi Kurumsal 

İletişim Koordinatörlüğü  Yeni-
gün Gazetesi’ne ziyaret bulundu. 
Selçuk Üniversitesi   Kurumsal 
İletişim Koordinatörü Mustafa 
Kemal Yavuzyiğit,  Koordinatör 
Yardımcısı Melek Sarıtaş , Öğre-
tim Görevlisi Ferhat Özcan,  Öğ-
retim Görevlisi Güngör Gökdağ 
Yenigün Gazetesine nezaket zi-
yaretinde bulundu. Ziyarette Sel-
çuk Üniversitesi Kurumsal İleti-
şim Koordinatörlüğü yetkilileri ile 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı 

İşleri Müdürü Abdullah Akif So-
lak ilgilendi. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Solak 
Selçuk Üniversitesinin çalışmaları 
ve eğitimleri ile örnek olduğuna 
dikkat çekti.  Solak Selçuk Üniver-
sitesi yetkililerine çalışmalarında 
başarılar diledi.  Ziyarette Selçuk 
Üniversitesi Kurumsal İletişim 
Koordinatörü Mustafa Kemal Ya-
vuzyiğit tarafından üniversite ve 
Kurumsal İletişim Koordinatör-
lüğü hakkında bilgi verildi. Yerel 
basının önemine dikkat çeken 

Yavuzyiğit, “ Selçuk Üniversitesin 
başarılısının arkasında akademik 
çalışmaların yanında Konya Yerel 
basının çok önemli desteği var-
dır. Üniversitede gerçekleştiren 
akademik ve kültürel çalışmaları 
vatandaşlarımıza duyurma nokta-
sında Konya  yerel  basını önemli 
görevler üstelenmektedir. Konya 
basınına üniversitemize vermiş 
oldukları desteklerden dolayı te-
şekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye gündeminden düşme-
yen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) ko-
tasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı 
açıklama, konuyu yeniden alev-
lendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
NBŞ kotasının yüzde 5’ten yüzde 
2,5’e çekileceğini söyledi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın konuyu 
gündeme getirmesinin ardından 
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, NBŞ kotasının düşürülme-
sine karşılık 500 bin ton ilave şe-
ker pancarı üretileceğini açıkladı. 
Böylece hem güvenilir gıda konu-
sunda olumlu bir adım atılmış oldu 

hem de şeker pancarı üreticisini 
rahatlayacak bir uygulama oldu. 
Bu nedenle çiftçi, NBŞ kotasının 
düşürülmesini olumlu karşıladı. 

EN BÜYÜK PAYI KONYA ALIR 
Konuyla ilgili açıklamalarda 

bulunan Altınekin ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, NBŞ 
kotasının düşürülmesinden dolayı 
mutlu olduklarını söyledi. Ayrı-
ca yaklaşık 500 bin ton pancarın 
kota kapsamında ilave üretilme-
sinin söz konusu olacağını ve bu 
durumun en fazla Konya bölgesi-
ne yarayacağını dile getiren Baş-
kan Kağnıcıoğlu, şunları söyledi, 

“NBŞ sağlığa zararlı. İnsan sağlığı 
açısından NBŞ’nin düşürülmesi 
oldukça yerinde bir karar. Bu ne-
denle Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. 
Biz inanıyoruz ki zamanla bu yüz-
de 2,5 NBŞ kotası da düşürülerek 
tamamen NBŞ işi bitirilecek. Ayrı-
ca NBŞ kotasının düşürülmesiyle 
yaklaşık 500 bin ton ilave şeker 
pancarı üretimi söz konusu olacak. 
böylece 2 milyon 565 bin ton olan 
şeker pancarı üretimi yaklaşık 3 
milyon 65 bin tona çıkacak. Kon-
ya bölgesinde 4 şeker fabrikası ol-
duğu için buradan en büyük payı 
Konya çiftçisi alacak diye düşünü-
yorum. Bu nedenle alınan karar bi-
zim açımızdan oldukça yerinde ve 
sevindirici.”

PANCARDA BEKLENEN 
RAKAM 300-320 TL!

Ayrıca Kağnıcıoğlu, şeker pan-
carında 2019 yılında beklenen fi-
yatlardaki beklentileriyle ilgili de 
açıklama yaptı. Son bir kaç yıldır 
çiftçinin girdi maliyetlerinin büyük 
oranlarda artış gösterdiğini dile 
getiren Başkan Kağnıcıoğlu, çiftçi-
nin ayakta kalabilmesi ve üretime 
devam edebilmesi için bu duru-
mun göz önüne alınması gerekti-

ğini söyledi. Kağnıcıoğlu konuyla 
ilgili şöyle devam etti, “Mazot, 
gübre, tohum, ilaç, işçilik gibi çift-
çinin zorunlu maliyetlerinde büyük 
oranda artışlar meydana geldi. Bu 
nedenle Konya çiftçisinin önemli 
ürünü olan şeker pancarında is-
tediği fiyatı alabilmesi gerekiyor. 
Şuanda 16 polar olmak üzere 1 
ton şeker pancarının fiyatı 235 TL. 
Bizim beklentimiz yeni sezonda bu 
rakamın 320-325 TL olması. Yet-
kililerin bu konuda bizlere kulak 
vererek, konuyla ilgili beklentimizi 
yerine getirmelerini rica ediyoruz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Karatay Belediyesi’nden 
asker ailelerine maaş

Sosyal belediyecilik anlayışı ile 
hareket etmeyi hizmet politikası 
haline getiren Karatay Belediyesi; 
ihtiyaç sahibi asker ailelerine as-
kerlik maaşı vermeye devam edi-
yor. Karatay Belediyesi 4109 Sayılı 
Kanun kapsamında asker ailelerin-
den ihtiyaç sahibi olanlara asker-
lik maaşı veriyor. Konu ile ilgili 
açıklama yapan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, vata-
ni görevlerini yapmak için kışlaya 
giden askerlerin ailelerine asker 
maaşı ödediklerini söyledi. Karatay 
Belediyesi’nin sosyal belediye hiz-
metlerine büyük önem verdiğini 
ve toplumsal dayanışmanın çok 
önemli olduğunu belirten Başkan 
Hançerli, “Asker ailelerine sahip 
çıkmanın en temel insani görevi-
miz olduğu gerçeğinden hareketle 
böyle bir uygulama başlattık. Bele-
diye olarak ilçe sınırları içerisinde 
oturan ve vatani görev için askere 
giden evlatlarımızın evli ise eşleri-
ne, bekar ise annelerine maaş ve-
rerek ekonomilerine bir nebze de 
olsa katkıda bulunuyoruz.” dedi. 

Aylık ortalama 450 asker ailesine 
maaş verdiklerini kaydeden Baş-
kan Hançerli; Ailelere 2010 ile 
2018 yılları arasında 6 milyon 827 
bin 390 TL’lik maaş verildiğini söy-
ledi.

‘VATAN NÖBETİ 
TUTAN KARDEŞLERİMİZE 

NE YAPSAK AZDIR’
Başkan Mehmet Hançerli, 

“Karatay Belediyesi’nin bu hizme-
tinden faydalanmak isteyen asker 
ailelerinin Belediyemize müracaat 
etmeleri gerekiyor. Gerekli tahki-
katların yapılmasıyla birlikte yar-
dımları veriyoruz. Bu hizmetimiz 
sosyal belediyeciliğin güzel örneği-
dir. Ülkemizin zor günlerden geçti-
ği bu dönemde kışlada vatan nöbe-
ti tutan kardeşlerimize ne yapsak 
azdır. Çorbada bizim de tuzumuz 
olsun diye elimizden geldiği kadar 
askerlerimizin ailelerine destek 
olmaya çalıyoruz” dedi. Başkan 
Hançerli yapılan uygulamadan as-
ker ailelerinin de oldukça memnun 
olduğunu sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Ticaret Bakanlığı, özellikle sebze ve meyvede aşırı fiyat oluşumlarına karşı 81 valilik kanalıyla Ticaret İl Müdürlüklerine 
talimat göndererek denetimlerin kapsamını genişletti. Bu kapsamda Konya’da denetimler sıklaştırıldı

Konya’da fiyat farkı 
denetimleri genişletildi

 Konya Büyükşehir Belediye-
si  ile  Konya Ticaret İl Müdürlüğü 
tarafından yüksek fiyatları tespit 
etmek amacıyla ortak yürütülen 
denetimler sıkılaştırıldı. Hal fiyatları 
ile market ve pazar fiyatları arasın-
da ki fiyat farkı denetimler Konya’da 
sıklaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, Ak Parti Gaziantep 
Adayları Tanıtım Toplantısındaki, 
“Belediyeler fiyatları attıranları sil-
kelemeli. Benim vatandaşıma yük-
sek fiyatlarla mal satanları hesaba 
çekmeniz lazım. Hazırlıklarımız var, 
bunu yapacağız. Bunun adı tica-
ret değildir. Bunun adı fırsatçılıktır. 
Tefeciliktir. Hatta ve hatta ülkeye 
ihanettir. Bazıları serbest piyasa di-
yor. Geç bu işi Pazara bakıyoruz ne 
alemde, markete bakıyoruz ne hal-
de” sözleri üzerine harekete geçen 
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Daire Başkanlığı ve Konya Ticaret İl 
Müdürlüğü son aylarda enflasyon 
ve faiz oranlarında görülen düşüşe 
karşın marketlerde özellikle seb-
ze-meyve fiyatlarında herhangi bir 
düşüşün kaydedilmediği hatta bu 
ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar 
yaşandığı iddialarına karşılık Top-
tancı Halleri, Marketler ve Pazar 
yerlerinde denetimlerin yapıyor. 

DENETİM RAPORLARI 
BAKANLIĞA GÖNDERİLİYOR 

Görevli personeller Konya’da  
meyve ve sebze halinde ki fiyatlarla, 
market ve pazaryerlerinde ki sebze 

ve meyve satış fiyatlarını denetledi-
ler. Denetimlerde portakal, armut, 
ayva, elma, kivi, limon, mandalina, 
muz, nar, çarliston biber, dolmalık 
biber, sivri biber, domates, teze fa-
sulye, havuç, ıspanak, kabak, kar-
nabahar, kuru soğan, beyaz lahana, 
kırmızı lahana, mantar, marul, may-
danoz, patlıcan, pırasa, salatalık, sa-
rımsak, kırmızı turp, yeşil soğan ve 
patates olmak üzere 31 kalem ürü-
nün fiyat farkına bakıldı. Denetim-
ler sonrası hazırlanan rapor Ticaret 
Bakanlığı’na gönderilecek. Konya 
Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada,  Konya Ticaret İl Mü-
dürlüğünce son aylarda enflasyon 
ve faiz oranlarında görülen düşüşe 
karşın marketlerde özellikle seb-
ze-meyve fiyatlarında herhangi bir 
düşüşün kaydedilmediği hatta bu 
ürünlerin fiyatlarında ciddi artışlar 
yaşandığı iddialarına karşılık Top-
tancı Halleri,  marketler ve Pazar 
yerlerinde Konya Ticaret İl Müdür-
lüğü ve Büyükşehir Belediyesi Zabı-
ta ekiplerince denetimlerin yapıldığı 
belirtildi. Ekipler başta domates, bi-
ber, patlıcan, pırasa, ıspanak, ve di-
ğer sebze ve meyveler olmak üzere 
toplam 39 kalemde fiyat tespitlerini 
incelemektedir. Hal, pazaryeri ve 
marketlerdeki ürünlerin alış ve satış 
faturalarının incelendiği haksız fiyat-
la ürün satanlar hakkında tutanak 
tanzim edildiği belirtildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

NBŞ kotasının yüzde 5’ten yüzde 2,5’e çekilmesi ve yaklaşık 500 bin ton ilave şeker pancarının üretileceği haberi Konya çiftçisini 
sevindirdi. Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu, bu durumun en çok Konya’ya katkı sağlayacağını söyledi 

Pancarda en büyük payı Konya alacak!

Bekir Kağnıcıoğlu



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 25 Cemâzi̇ l-Evvel 1440  -  Rûmî: 18 Kânûn-i Sani 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:25 07:49 13:08 15:54 18:18 19:36
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   3 °C   11 °C

Karaman             3 °C 10 °C 

Aksaray               2 °C  12 °C

Ankara                 3 °C 11 °C
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Öğrenciler yarıyıl tatilini Bilim Merkezi’nde geçiriyor
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim mer-
kezi olan Konya Bilim Merkezi, 
öğrencilerin yarıyıl tatilini bilim-
sel etkinliklerle iç içe geçirmesi 
için Kış Bilim Kampı düzenledi. 
İlkokul, ortaokul ve lise grupları 
için ayrı ayrı düzenlenen kamp-
larda; astronomiden, doğa bi-
limlerine, kodlamadan, film oku-
masına kadar birçok eğlenceli ve 
öğretici atölye gerçekleştiriliyor.

Konya Bilim Merkezi, öğrenci-
lerin yarıyıl tatilini dolu dolu ge-
çirmesi için Kış Bilim Kampı dü-
zenledi. Konya Bilim Merkezi’nde 
Stem, Yazarlık ve Astronomi ol-
mak üzere 3 farklı temayla kampa 
katılan öğrenciler; Stem, Yazarlık 
ve Astronomi gibi 3 farklı temayla 
Yaşam Laboratuvarı, Matematik 
ve Teknoloji, Fizik Laboratuvarı, 

Tasarım, Küçük Kâşifler, Temel 
Adımlar Laboratuvarı, Aziz San-

car Laboratuvarı, Bislab ve Ast-
rosanat alanlarında birbirinden 

farklı materyaller kullanarak bi-
limin eğlenceli haliyle tanıştılar. 

İlkokul, ortaokul ve lise grupları 
için ayrı ayrı düzenlenen kamp-

larda; astronomiden, doğa bi-
limlerine, kodlamadan, film oku-
masına kadar birçok eğlenceli ve 
öğretici atölye gerçekleştiriliyor. 
Bilim ve teknoloji ağırlıklı atölye-
ler çocukların tasarım yetenekle-
rine, problem çözme becerilerine, 
sosyal ilişkilerine ve psiko-motor 
becerilerine büyük katkı sağlıyor. 
Atölye aralarında kitap okuma, 
akıl oyunları, robo futbol, bilim-
sel geziler ve planetaryumda film 
izleme gibi sosyal faaliyetler de 
kampa renk katıyor. Hazırlanan 
programdan duydukları memnu-
niyeti dile getiren öğrenciler, Kış 
Bilim Kampı’nın kendileri için çok 
faydalı olduğunu, sömestr boyun-
ca farklı deneyimler yaşadıklarını 
ifade ettiler. Kış Bilim Kampı, 1 
Şubat Cuma akşamı tamamlana-
cak.
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Konya’da yaşayan Ermenekli-
ler KON-ER tarafından düzenlenen 
‘Dostluk ve Dayanışma Gecesine 
ilgi yoğun oldu.  Konya Ermenekliler 
Kültür, Sanat ve Sosyal Dayanışma 
Derneği’nin (KON-ER) Dedeman 
Otel’de düzenlediği Dostluk ve Da-
yanışma Gecesi’nde Ermenekliler 
bir araya gelerek hasret giderdi. 
Geceye Ermenek Belediye Başka-
nı Uğur Sözkesen, Dernek Başkanı 

Ahmet İleri ve çok sayıda Ermenekli 
katıldı. Gecede konuşan KON-ER 
Başkanı Ahmet İleri,  2005 yılında 
kurulan derneğin amacının Kon-
ya’da bulunan hemşerilerinin kalıcı 
bir çatı altında buluşturmak oldu-
ğunu belirterek, “İyi ve kötü günde 
bir araya gelerek sevgi ve dostluğu 
paylaşmanın bizim için önemi bü-
yüktür. Dernek olarak sosyal faali-
yetlere önem vermekteyiz.  Bundan 

da amacımız Ermenek’lilerin birlik 
ve beraberliğini güçlendirmektir. 
Özellikle yüksek öğrenim öğrencile-
rine verdiğimiz burslarla önemli bir 
faaliyet yürütüyoruz. Şu anda çok 
sayıda öğrenciye burs vermekteyiz. 
Derneğimizin kuruluşundan bugün-
lere gelmesinde emeğe geçen ve 
katkı veren tüm hemşerilerimize, 
gecemizin düzenlemesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Der-

neğimiz bundan sonra bu tür etkin-
likleri yapmaya devam edecektir. 
Ayrıca bizleri kırmayıp düzenlemiş 
olduğumuz birlik ve dayanışma ye-
meğimize katıldığınız içinde sizlere 
teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından sahneye 
çıkan Şakir Nevruz ve Fantezi Müzik 
Sanatçısı Sevtap Sonu’nun birbirin-
den güzel söylediği şarkılara geceye 
katılanlar eşlik etti. n HABER MERKEZİ

Konya Teknik Üniversitesi 
kampüs alanı incelendi

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Şahin Usta, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
Konya Teknik Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Babür Özçelik, Konya 
Teknik Üniversitesi için öğrencile-
rin daha rahat ulaşabilecekleri, sos-
yal yaşam alanlarına sahip kampüs 
alanı için incelemelerde bulundu. 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay ve Konya 
Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Babür Özçelik, Konya Teknik 
Üniversitesi Kampüsü olarak plan-
lanan alanlarda incelemelerde bu-
lunarak fikir alışverişinde bulundu. 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
Teknik Üniversitesi’nin Konya için 
büyük bir kazanım olduğunu belir-
terek, öğrencilerin daha güzel im-
kanlarla geleceğe hazırlanmalarına 
katkı sağlamak için hükümetin, 
yerel yönetimlerin ve üniversitele-
rin her türlü çabayı gösterdiklerini 
söyledi. Konya Teknik Üniversitesi 
için öğrencilerin daha rahat ulaşa-
bilecekleri, sosyal yaşam alanlarına 
sahip kampüs alanı için inceleme-
ler yaptıklarını kaydeden Altay, 
üniversitenin Konya’ya kazandı-
rılması ve sonrasındaki destekleri 
nedeniyle AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta’ya ve 
Konya milletvekillerine teşekkür 
etti.
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Deneyap Türkiye 
Projesi hayata geçiriliyor

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 
Günlük İcraat Programı çerçeve-
sinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye 
Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak 
çalışması sonucu 81 İlde 100 De-
neyap Teknoloji Atölyesi Projesi 
hayata geçiriliyor. Geleceğin tek-
noloji yıldızlarının yetişeceği De-
neyap Teknoloji Atölyelerinin ilk 
kısmı, Adana, Ankara, Antalya, 
Edirne, Erzurum, Eskişehir, Hak-
kâri, İzmir, Konya, Manisa, Muğla 
ve Trabzon olmak üzere toplam 12 
ilde açılıyor.

Deneyap Türkiye adı veri-
len Proje, Türkiye’nin teknolojik 
kalkınma programı Milli Tekno-
loji Hamlesinin itici gücünü oluş-
turmak üzere, teknoloji üretme 
yetkinliği yüksek genç bireyler 
yetiştirmeyi amaçlıyor. Kurulacak 
Teknoloji Atölyelerinde, yenilikçi 
bir eğitim modeli ile Tasarım-Üre-
tim, Robotik-Kodlama, Elektronik 
Programlama, Yazılım Teknolojile-
ri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolo-
jileri, Havacılık ve Uzay, Nanotek-
noloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda 
teorik ve uygulamalı eğitimler ve-
rilmesi planlanıyor. Ortaokul baş-
langıç ve lise başlangıç çağı olmak 

üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir 
program sunulan Deneyaplarda 
eğitimler ise tamamen ücretsiz 
olacak.

İlgili yaş grubunda bulunan öğ-
rencilerin Deneyap Teknoloji Atöl-
yelerine katılabilmeleri için tek şart 
ise, yapılacak iki aşamalı seçme 
sınavında başarılı olmaları. Belir-
lenen 12 ilde, seçme sürecinin ilk 
aşaması olan yazılı sınav 17 Mart 
2019 tarihinde gerçekleştirilecek. 
Anadolu Üniversitesi tarafından, 
ilgili illerde yapılacak sınavın baş-
vuru dönemi ise 14 Ocak-3 Şubat 
2019 tarihleri olarak belirlendi. Sı-
nav başvuruları, eğitimin kendisi 
gibi yine ücretsiz olacak.

Tüm Türkiye’de, geleceğin bi-
lim insanlarını, araştırmacılarını, 
girişimcilerini keşfetmeyi ve geliş-
tirmeyi hedefleyen Deneyap Tür-
kiye, hızlı bir şekilde diğer illerde 
de yaygınlaştırılacak. Bu gelişim 
imkânının, 2020 yılsonuna kadar 
81 ildeki gençlerle buluşturulması 
planlanıyor. 

Deneyap Türkiye’nin bir par-
çası olmak isteyen gençler ve veli-
ler, proje ile ilgili daha detaylı bilgi 
almak için deneyapturkiye.org in-
ternet adresini ziyaret edebilirler.
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Selçuklu Belediyesi ilçe genelinde kullanılmak üzere 2018 yılı ortalarında hizmete sunduğu hasta nakil am-
bulansı ile yatağa bağımlı, tam ve kısmi felçli 141 hastaya uzman personel eşliğinde yardımcı oldu

Selçuklu Belediyesi
hastaların hizmetinde

İnsan sağlığını yakından ilgi-
lendiren konularda birçok tesisin 
yapılmasına ve hizmetin sunulma-
sına öncülük eden Selçuklu Beledi-
yesi, hızla gelişen nüfusu oranında 
ihtiyaç olan konularda yeni faaliyet 
alanlarına önem veriyor. Yaklaşık 6 
ay boyunca hizmet veren hasta nakil 
ambulansı ile uzman ekip tarafından 
141 hastanın taşıma işlemi gerçek-
leştirildi. 

Evden hastaneye veya hastane-
den eve nakil yapılacak hastaların 
randevuları ve doktor raporları doğ-
rultusunda yapılan işlemlerde yaşlı, 
yalnız ve yatağa bağımlı hastaların 
imdadına yetişen mavi şeritli ambu-
lans, ücretsiz olarak verdiği hizmet-
lerde hasta ve hasta yakınları tara-
fından takdirle karşılanıyor. 

Yaşlı, engelli, yatağa bağımlı 
hastalar, tam ya da kısmi felçli olan 
hastalar, ortopedi ameliyatı sonrası 
sedye ile yatarak nakil edilmesi ge-
reken hastalara Selçuklu Belediyesi 
tarafından ücretsiz olarak ambulans 
nakil hizmeti veriliyor. 

Hasta nakil ambulansına ihti-
yacı olan vatandaşların başvuruları 
444 99 19 nolu telefondan işlem 

yapılmak üzere kayıt altına alınıyor. 
Sağlık alanında eğitimli persone-
lin hizmet verdiği hasta nakil am-
bulansı ile nakil edilecek hastanın 
adresine gidilerek önceden verilen 
randevu doğrultusunda taşıma iş-
lemi gerçekleştiriliyor. Hasta nakil 
ambulansı ile taşınacak vatandaşın 
nakil esnasında refakatçisinin olması 
yapılan işlemleri kolaylaştırıyor. Hiç 
kimsesi olmayan vatandaşların nakil 

işlemleri ise, ambulans ekibinin dü-
zenlediği tutanakla yapılıyor.

Yönetmelik gereği mavi şerit 
ambulans olarak nitelendirilen hasta 
nakil ambulansı ile tıbbi müdahale 
gerektirmeyen ancak sedye ile nakil 
edilmesi gereken hastaların evden 
hastaneye, hastaneden eve ulaşım-
ları güvenli bir şekilde sağlanıyor. 
Hastaların sağlık kuruluşlarına gidiş 
ve gelişlerinde büyük kolaylık sağla-

yan uygulama ile mesai saatleri için-
de veya dışında alınan randevulara 
zamanında ulaşımları sağlanıyor. 
Hastaneden eve olan nakillerde, 
hastanın taburcu işlemlerinin bitmiş 
olması ve hastane çıkış belgesini 
veren doktor tarafından nakil am-
bulansı ile taşınabilir onayı alınması 
gerekiyor.

Söz konusu araç ile 112 acil am-
bulans hizmetlerinin verilmeyeceği, 
kendi imkânlarıyla veya özel araçla-
rıyla nakil işlemi yapan vatandaşlara 
daha verimli ve uzman ekiple yar-
dımcı olmak amacıyla hasta nakil 
ambulansının hizmet verildiği be-
lirtildi.

Selçuklu Belediyesi, hasta na-
kil ambulansı ile verilen hizmetle-
rin yanı sıra, tekerlekli sandalyeye 
muhtaç engelli hastalara ve ışın 
tedavisi gören kanser hastalarına 
da farklı araçlarla nakil işlemi ger-
çekleştiriyor. Tekerlekli sandalyesi 
bulunan ve % 70 oranında engelli 
raporu olan hastalar ile ışın tedavisi 
görmesi gereken kanser hastaları da 
aynı uygulama kapsamında hizmet 
alıyor.
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KON-ER Konya’daki Ermeneklileri buluşturdu
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HİSDER’de Yeniçerileri anlatan Prof. Dr. Alaattin Aköz, “150 kişiden oluşan başıbozuk yeniçeri, 1726’da Konya’yı 
basarak ezan okutturmuyorlar, Cuma namazını kıldırmıyorlar. Halka zulmederek eşkıyalık yapıyorlar” dedi

Yeniçeriler Konya 
halkına da zulmetti

Hikmet İlim ve Sanat Derne-
ği’nin Pazartesi Sohbetleri’nde, “Ye-
niçeriler, Yeniçeri Ocağı ve Yeniçeri 
İsyanları” konuşuldu. 

Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü Başkanı Prof. 
Dr. Alaattin Aköz, Yeniçeri Oca-
ğı’nın ne zaman ve nasıl kurulduğu-
nun bilinmediğini ve tartışmalı bir 
konu olduğunu belirterek “Yeniçeri 
asker ocağı, Ortaçağ sonlarında de-
rebeylik rejiminin karşısında Ana-
dolu Türklerini merkezi bir idare 
altında toplama isteyen Osmanoğul-
ları hanedanının mutlakiyet idaresi-
ni korumak için kurulmuştur. Reha 
Çamuroğlu’nun ifadesiyle yeniçeri-
lerin, “asıl olarak, fetih ya da cihat 
amacıyla değil, bir iç iktidar gücü 
olarak tasarlandığını söyledi.

Acemi ocağının kuruluşu hak-
kında da bilgi veren Prof. Dr. Ala-
attin Aköz, Yeniçeri ocağına alınan 
askerlerin, Türk çocuklarından de-
ğil, hıristiyan ailelerin çocuklarından 
devşirilerek seçildiğini ve bunun 
kriterleri olduğunu ve bir kanun ha-
line geldiğini ifade etti. Aköz, Batılı-
lar tarafından bu devşirme usulüne 
“kanlı haraç” dediklerini de aktardı. 

HAYATLARI SAVAŞ VE 
ÖLÜM ÜZERİNE KURULU

“Yeni asker” anlamına gelen Ye-
niçerilerin hayatlarının “silah, savaş 
ve ölüm” üzerine kurulu olduğunu 
kaydeden tarihçi Aköz, ocağa kaydı 
yapılan Yeniçerilere iki akçe (sonra 
beş-altı) olmak üzere ulufe bağlan-
dığını, bunun da törenle verildiğini 
söyledi. Padişahın emrinde muha-
fızlar olan Yeniçerilerle ilgili “Do-
ğuda ve Batıda örnekleri bulunan 

savaşçı tarikatlara benzer yönleriyle,  
hayatlarını savaş, silah ve ölüm üze-
rine inşa etmiş olan yeniçeriler, bir 
çok ayrıcalık ve farklılıklara sahipti-
ler” diyen Aköz, düzenli ve yüksek 
maaş alan yeniçerilerin malullük ve 
emeklilik imkânlarına da sahip ol-
duklarını belirterek “toplumun her 
kesiminden rağbet gören yeniçeri-
lik, geniş bir kesimde cazip bir mes-
lek özelliğini her zaman koruyordu. 
Yeniçeriler savaş zamanından ayrı 
olarak barış zamanında da görevleri 
vardı. Divân-ı Hümâyûn muhafızlı-
ğı başta gelmekteydi. Ayrıca yangın 

durumunda itfaiyecilik görevini de 
üstlenmişlerdi” dedi.

Yeniçeriler ve Bektaşilik arasın-
daki ilişkiyi de anlatan Aköz, Yeni-
çeri Ocağı’nın bozulmasının evlilikle 
başladığını, kanunlara aykırı olarak 
Türklerin ve başıbozuk grupların 
ocağa girmesiyle birlikte serkeşli-
ğin arttığı, bu başıbuzuk grupların 
halka eziyet ederek halktan haraç 
kestiklerini, kadınlara ve erkeklere 
sarkıntılık yaparak halkı canından 
bezdirdiklerini de anlattı.

Yeniçeri isyanlarından da söz 
eden Aköz, Yeniçeri Ocağı’nın kal-

dırılmasını kısaca özetledikten sonra 
başıbozuk Yeniçerilerin Konya’yı na-
sıl bastıklarını da şöyle dile getirdi:

YENİÇERİLER KONYA’YI BASIYOR
Aksaray’ı hallettikten sonra 150 

kişilik yeniçeri taifesinden isimleri 
tuhaf Eskiillioğlu Mehmed, Boz-ok-
lu, Kel Nebi, Kör Süllü, Dellâl Sü-
leyman, Çünyal İsmail, Hırvad Ali, 
Abazaoğlu ve Piç Mehmed gibi ye-
niçeri önderleri olan eşkıya ekibi, 
Temmuz 1716’da Konya’ya geli-
yorlar. Geldikleri gün Cuma günü-
ymüş. Ezan okutturmuyorlar, Cuma 
namazını kıldırmıyorlar. Mahkeme-
yi basıyorlar dava gördürmüyorlar. 
Çarşıyı basıyorlar satış yaptırmıyor-
lar. Bütün dükkânlara el koyuyorlar. 
Alıp almaması önemli değil dükkâ-
nın önünden geçen giren herkese 
iki katı fiyatına ürün satıyorlar. Yâni 
eşkıyalık yapıyorlar. Pek çok zulüm 
ediyorlar. Sonra bastırılıyorlar ama 
bunların üstesinden gelmek pek ko-
lay olmuyor. Sonunda Konya Kalesi-
ne hapsediliyorlar.Burada Cuma’nın 
önemi var. Cuma hâkimiyeti temsil 
eder. Cuma namazı ibadet değildir. 
Milletin hür, devletin egemen oldu-
ğunun ifadesidir. O yüzden Osman-
lı’da köyde Cuma namazı kılınmaz. 
Şehirde kılınır ve her camide değil, 
devletin gösterdiği camide kılınır. 
Müslümanlar Cumayla hürriyetle-
rini ve egemenliklerini haykırırlar.” 

Meram Uluslararası Gençlik 
Merkezi’nde gerçekleştirilen soh-
betten sonra Prof. Dr. Alaattin 
Aköz’e, derneği teşekkür plaketini 
HİSDER Başkanı Prof. Dr. Önder 
Kutlu takdim etti.
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Anadolu analarının sesi 
Zühre’m Selçukya’da

Konyalı Şair Yazar Saliha De-
ğirmenci Yavaş’ın 4. kitabı Ker-
vankıran Selçukya Kültür Sanat 
Derneği’nin şiir gecesinde tanı-
tıldı. Gecede Saliha Değirmenci 
Yavaş’ın şair ve yazar kişiliği daha 
önce yaptığı çalışmalar paylaşıldı 
ve şair dostları Kervankıran kita-
bında birer şiir seslendirerek ya da 
onun için yazdıkları şiirle geceye 
katıldılar. Kervankıran şairin son 
şiirlerinden oluşuyor. Yavaş, aşık-
lık geleneğine yakın hece vezni ile 
yazdığı ana, asker, şehit temalı yü-
rek yakan şiirleri ile tanınıyor taşla-
maları ile dikkat çekiyor.

Türbesi Konya’da bulunan Ta-
hir ile Zühre’den çok etkilendiğini 
ifade eden şair en büyük arzusu-
nun, koşulsuz aşkın örneği olan 
bu insanların dünyaya tanıtılması 
olduğunu söylüyor ve bu yüzden 
Zührem mahlasını kullanıyor.

Konya’da , şiir gecelerini sü-
rekli hale getirerek bir ilki başaran 
Selçukya Kültür Sanat Derneği 
Başkanı, Hukukçu Yazar Fatma 
Şeref Polat ise, “Şehrimizi ulusal 
ve uluslararası birçok platformda 
temsil eden kıymetli sanatçıları-

mız var . Ama bu kıymetlerimiz 
Konya’da yeterince tanınmıyor.Sa-
liha hanım da bunlardan birisi bu 
yüzden kültürümüze katkılarından 
dolayı kendisine bir vefa borcumuz 
olduğunu düşündük. O da bize 
geçmişte kalmış bir başka büyük 
vefasızlığımızı hatırlattı. Tahir ve 
Zühre türbesinin Konya’da oldu-
ğunu bile unutmuşuz. Bu konuda 
da bir anma etkinliği düzenleyerek 
hatırlamasına vesile olmak istiyo-
ruz” dedi.

Geceye katılan şairlerden, Ha-
san Ukdem, Ahmet Şener, Tay-
yar Yıldırım, Demet Eser, Ahmet 
Üresin, İbrahim Demirtaş, Kazım 
Öztürk, Mustafa Remzi Samancı, 
Salih Sedat Ersöz, Hasan Karaca, 
Devriş Ahmet Şahin, Ömer Lütfü 
Ersöz, Hikmet Peker, Emel Koca-
oğlu, Ferhat Pekedis, Eva Eker’in 
seslendirdiği şiirlerden sonra Sa-
liha Değirmenci Yavaş’ın yaptığı 
teşekkür konuşması ile sona erdi. 

Program sonunda kitaplarını 
da imzalayan Yavaş , günün anı-
sına çekilen hatıra fotoğrafları ve 
başarı dilekleri ile uğurlandı.
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Tatil, Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde güzel

Meram Belediyesi ‘Mehmet Ali 
Özbuğday Gençlik Merkezi’ çocuk-
ların ve gençlerin yarıyıl tatilini en 
iyi şekilde değerlendirmeleri adına 
bir dizi program gerçekleştiriyor. 
‘Tatil Merkezinde Güzel’ sloganı ile 
gerçekleştirilen programda çocuk-
ların hem öğrendiklerini hem de 
eğlendiklerini belirten Meram Be-
lediye Başkanı Fatma Toru, en de-
ğerli yatırımın çocuklara ve onların 
eğitimlerine yapılan yatırım olduğu-
nu ifade etti.Meram Belediyesi, ço-
cukların yarıyıl tatilini en iyi şekilde 
değerlendirmeleri adına ‘Mehmet 
Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde’ 
bir dizi eğitim/eğlence programı or-
ganize etti. ‘Tatil Merkezinde Güzel’ 
sloganı ile bir hafta boyunca devam 
eden programa 6-13 yaş grubunda 
çocuklar katıldı. ‘Akıl ve Zeka Oyun-
ları’ ‘Çim adam/Origami’ ‘Yaratıcı 
Drama’ ‘Film Analizi’ ‘Çanta Tasarı-
mı’ ‘Deney’ ‘Gezegenler’ ‘Step’ ‘Mo-
zaik Çerçeve’ ‘Orf Atölyesi’ gibi hem 
eğitici hem eğlendirici konu başlık-

larında verilen derslere çocukların 
ilgisi bir hayli fazla oldu. Yeni şeyler 
öğrenmenin yanında eğlencenin de 
tadına varan çocuklar, tatili Meram 
Belediyesinin ‘Mehmet Ali Özbuğ-
day Gençlik Merkezinde’ böylesine 
güzel programında geçirmenin mut-
luluğunu yaşadılar. Eğitimlere katı-

lan çocuklar ayrıca, yarıyıl tatilinde 
kendileri için eğitici ve eğlenceli bir 
program hazırlayan eğitmenlerine 
ve yetkililere teşekkür ettiler.

‘EN DEĞERLİ YATIRIM 
ÇOCUKLARA VE ONLARIN 

EĞİTİMİNE YAPILAN YATIRIMDIR’
Belediye olarak her şart ve ko-

şulda, çocukların, gençlerin ve onla-
rın eğitiminin destekçisi olduklarını 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, eğitimin geleceğe yapı-
lan en büyük yatırım olduğunu ha-
tırlattı. Eğitimin, herkesin el birliği 
ile desteklemesi gereken ‘Milli bir 
dava’ olduğunu kaydeden Başkan 

Toru, “Eğitimle ilgili her konuda so-
rumluluk alma gayretinde olan bir 
belediyeyiz. Bu noktada hemen he-
men her alanda desteklerimizle ço-
cuklarımızın ve eğitim camiamızın 
yanındayız. Okullara ve çocuklarımı-
za yaptığımız yatırımlarla bunu bu-
güne kadar ortaya koyduk, koymaya 

da devam ediyoruz. Çocuklarımız bu 
ülkenin geleceği. Dolayısıyla onlara 
ve eğitimlerine vereceğimiz destek 
Türkiye’nin geleceğine yapılmış bir 
yatırımdır. Bu çerçevede çocukları-
mızın yarıyıl tatilini en iyi şekilde de-
ğerlendirebilmeleri adına ‘Mehmet 
Ali Özbuğday Gençlik Merkezinde’ 
bir dizi program gerçekleştirdik. Bir 
projeyi sadece inşa etmek yetmez. 
O projeyi devam ettirmek hatta o 
binalara ruh kazandırmak mecbu-
riyetindeyiz. Mehmet Ali Özbuğday 
Gençlik Merkezini sadece inşa edip 
bırakmadık. Programlarımızla, ak-
tivitelerimizle gençlerimizi ve ço-
cuklarımızı bu merkeze çekip oraya 
bir canlılık ve bir ruh kazandırdık. 
Çünkü insan varsa ruh vardır ve 
insan varsa yatırımlarınız bir anlam 
kazanır. Biz eğitime verdiğimiz her 
desteği bugüne kadar bu anlayışla 
yaptık. Bundan sonra da bu deste-
ğimiz artarak devam edecektir” diye 
konuştu. 
n HABER MERKEZİ
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‘Birlik içerisinde yönetmeye talibiz’
Selçuklu Ziraat Odası Başkan 

Adayı İbrahim Şahingeri, “Biz sa-
dece seçilmiş delegelerimizle değil, 
köy muhtarlarımızla da birlik ve 
beraberlik içerisinde istişarelerde 
bulunarak odayı yönetmeye tali-
biz” dedi.

Selçuklu Ziraat Odasının 1 Şu-
bat 2019 tarihinde gerçekleşecek 
başkanlık seçiminde Selçuklu Zi-
raat Odası Başkanlığına İbrahim 
Şahingeri aday olduğunu açıkladı. 
Bir otelde düzenlediği basın toplan-
tısına  muhtarlar, delegeler ile çok 
sayıda davetli katıldı. Düzenlenen 
programda konuşan Selçuklu Zi-
raat Odası Başkan Adayı İbrahim 
Şahıngeri, “ Bildiğiniz üzere Sel-
çuklu Ziraat Odası şuanda kayyum 
yönetimi tarafından yönetilmekte-
dir. Geçmişte yapılan hataları sor-

gulayacak değiliz. Ziraat Odalarının 
görevi çiftinin menfaatlerini gözet-
mek, bilgilendirmek ve yönlendir-
mektir. Selçuklu Ziraat Odamızın 
kayyum yönetiminden bu güne ka-
dar çiftçi menfaatine yapılan çalış-
malar göremedik. Ziraat Odasının 
görevi sadece ÇKS’leri imzalamak 
para tahsil etmek olmamalı. KOP 
ve devlet destekli hibe projelerin 
takip edilmesi ve bu hususta çift-
çilerin bilgilendirilmesi, tohum ve 
gübreleme konusunda yeterli  bil-
gisi olan ve deneyimli insanlarla 
çiftçilerimiz ile bir araya getirmek 
olmalıdır” dedi.
‘BİRLİK VE BERABERLİK İÇERİSİNDE 

İSTİŞARELERDE BULUNARAK 
ODAYI YÖNETMEYE TALİBİZ’
Göreve gelmeleri halinde Sel-

çuklu Ziraat Odasını daha aktif 

hale getireceklerine dikkat çe-
ken Şahıngeri, “Yönetime gel-
diğimiz zaman bütçemizi görüp 

bütçemizin elverdiği şekilde ge-
len aidatlardan oda bünyesine 
hepimizin faydalanabileceği bir 

Ziraat Mühendisi bulundurmayı 
düşünüyoruz. Ben ve yönetimde 
bulunacak arkadaşlarımızın hepsi 

çiftçi ve hayvancılık yapmaktadır. 
Biz sizlerle aynı gemideyiz sizin 
için olumsuz olan bizim içimizde 
olumsuzdur.

Allah nasip ederse yönetime 
gelir isek amacımız Ziraat Odasını 
çiftçinin yılda bir gelip ÇKS bel-
gesini alıp aidatına ödeyip gittiği 
bir yer olarak değil, sürekli ziya-
ret edilen istişare yapılan bir bilgi 
edinme merkezi haline getirmek 
istiyoruz. Biz bu göreve seçilmiş 
delegelerimizle değil, köy muh-
tarlarımızla da birlik ve beraberlik 
içerisinde istişarelerde bulunarak 
odayı yönetmeye talibiz. Birlik ve 
beraberlik içerisinde yönetmeye 
talip olduğumuz Ziraat Odası se-
çimlerinin hayırlı olmasını dile-
rim” ifadelerini kullandı.
n MUHAMEMD ESAD ÇAĞLA

Konya Tesisat İnşaat Malzeme-
cileri Derneği’nin (KONTİMDER)  
İŞKUR’la yaptığı protokol ile KOS-
GEB uygulamalı iş kurmaya yönelik 
girişimcilik eğitimleri 2019 yılında 
da devam ediyor. KONTİMDER 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Eda Yaman, İŞKUR ile yapılan proto-
kol gereği derneğin konferans salo-
nunda 10 girişimcilik eğitimi düzen-
leneceğini söyledi. Ocak ayında iki 
eğitimin yapıldığını belirten Yaman, 
“Dernek olarak eğitime her destek 
vermeye çalışıyoruz. Ülke ekonomi-
sinin kalkınması ve büyümesi için 
daha çok üretime ve istihdama ihti-
yacımız var. Yeni girişimcilerin des-
teklenmesi adına yapılan bu eğitim 
ilk adım. Yeni girişimcilere önemli 
destek imkanları sağlanıyor. Bu eği-

tim programlarında üniversitede 
görevli öğretim üyesi eğitmenler 
girişimcilikle ilgili tüm detay bilgileri 
girişimci adaylarına anlatıyor. Tüm 

kursiyerlere başarılar diliyorum” 
dedi.  Eda Yaman, KONTİMDER’de 
Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz 
aylarında düzenlenecek 8 girişim-

cilik eğitimine katılmak isteyenlerin 
E-Devlet üzerinden başvuru yapabi-
leceğini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Emlakçılar Odası’ndan 
indirimli internet talebi

Konya Emlakçılar Odası Baş-
kanı Sedat Altınay, emlakçı esnafı-
nın elektronik ticaretten hak ettiği 
payı alması gerektiğini belirterek, 
“Kendisini geliştirmesi, üretimini 
artırması, teknolojiye ayak uydur-
ması için emlakçı esnafına öncelik-
le özel indirimli internet tarifeleri 
uygulanmalı” dedi.

Başkan Altınay, e-ticaretin her 
geçen gün büyüdüğüne dikkati 
çekerek, birçok sektörde alışveri-
şin internetten de yapılabildiğini 
ve bu imkandan emlakçı esnafının 
en iyi şekilde yararlanması gerek-
tiğini söyledi. e-Ticaret hacminin 
büyümesinin, sabit maliyetleri 
azaltarak daha uygun fiyatların 
oluşmasını, daha hızlı ve daha çok 
alışveriş yapılmasını ve e-ihraca-
tın da büyümesini sağladığı için 

cari açığın kapanmasına da kat-
kı yaptığını vurgulayan Altınay, 
“Gelişen ve büyüyen e-ticaretten 
emlakçı esnafımızın da hak ettiği 
payı alması gerekiyor. Kendisini 
geliştirmesi, üretimini artırması, 
teknolojiye ayak uydurması için es-
nafa öncelikle özel indirimli inter-
net tarifeleri uygulanmasını talep 
ediyoruz” dedi. Adil kullanım ko-
tası uygulaması kalktıktan sonra, 
GSM operatörlerinin ortak altyapı 
kullanmaması ve bu nedenle mali-
yetlerin artması nedeniyle internet 
fiyatlarının arttığına işaret eden 
Altınay, esnaflara iş yerlerinde ve 
cep telefonlarında kullanabilecek-
leri internet paketlerinin daha ca-
zip fiyatlarla sunulması gerektiğini 
bildirdi.
n HABER MERKEZİ

Yaralı halde bulunan
şahin koruma altında 

Bir evin bahçesinde yaralı hal-
de bulunan şahin koruma altına 
alındı. Doğa Koruma ve Milli Park-
lar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 
yaralı bir şahinin bulunduğunun 
ihbar edilmesi üzerine harekete 
geçti. Meram İlçesi Alakova Mahal-
lesinde belirtilen adrese gelen ekip-
ler, bir vatandaş tarafından bahçe-

sinde uçamaz vaziyette bulunan 
şahinin yaralı olduğunu tespit etti. 
Teslim alınan yaralı şahinin Kara-
tay Hayvanat Bahçesi Veteriner 
Hekimliğine tedavi edilmek üzere 
götürüldüğü, tedavisinin tamam-
lanmasının sonrasında ise tekrar 
tabiata bırakılacağı öğrenildi.
n İHA

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği, dosya depolama, ofis ve e-posta hizmetini tek bir 
arayüz üzerinden sunan internet tabanlı server platformu, verilerin yurt içinde kalmasını sağlıyor

‘Yartu’ ile veriler 
yurtiçinde kalacak

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) öğrencilerinin geliştirdiği, 
dosya depolama, ofis ve e-posta 
hizmetini tek bir arayüz üzerinden 
sunan Yartu, verilerin Türkiye’de 
kalmasına imkan tanıyor. Proje 
ekibinden, NEÜ Bilgisayar Mühen-
disliği Bölümü öğrencisi Mücahit 
Büyükyılmaz, TÜBİTAK desteğiyle 
projeye başladıklarını söyledi.

“Yartu” adını verdikleri veri 
depolama, ofis ve e-posta hizme-
ti sunan sistem üzerine 1,5 yıldır 
çalıştıklarını anlatan Büyükyılmaz, 
şöyle konuştu: “Şu anda kullanılan 
ürünlerin tamamı yabancı menşeili. 
Bunu kullandığımızda verilerimi-
zi yurt dışına çıkartmış oluyoruz. 
‘Bunu nasıl önleriz, verilerimizi nasıl 
koruruz’ diye bir TÜBİTAK projesi 
yazdık. TÜBİTAK desteğiyle ürünü-
müzü geliştirdik. Dosya depolama, 
ofis, e-posta hizmetlerini tek bir 
arayüz üzerinden sağlayabiliyoruz. 
Yabancı rakiplerimizden farkımız, 
verilerimizi dışarıya taşımıyoruz. 
Kurumun kendine gidip ürünü ku-
ruyoruz. Tüm veriler kurumun data 

merkezinde duruyor. Verilerinizin 
güvenliğini kendiniz sağlamış olu-
yorsunuz. Diğer ürünlerde kota, 
yükleme sınırı var, bu sınırları kal-
dırdık ayrıca diğerlerinden farkı, tek 
arayüz üzerinden tüm modüllere 

ulaşılabiliyor. Bunların hepsine ayrı 
ayrı ücret ödemeye gerek kalmı-
yor.”

YARTU, KSO VE NEÜ’DE 
KULLANILIYOR

Büyükyılmaz, “Yartu” adını 

verdikleri internet tabanlı server 
platformunun Konya Sanayi Odası 
(KSO) ve Necmettin Erbakan Üni-
versitesi’nde kullanılmaya başlandı-
ğını aktardı. Proje danışmanı, NEÜ 
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. 
Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken ise 
proje ekibinde bölümden 4 öğrenci-
nin yer aldığını dile getirdi.

‘VERİLER; AMERİKA, RUSYA VE 
ÇİN’DEKİ ŞİRKETLERİN ELİNDE’
Veri depolama sistemlerinin 

yurt dışı kaynaklı olduğuna değinen 
Çıbıkdiken, şunları kaydetti: “Veri-
ler; Amerika, Rusya ve Çin’deki şir-
ketlerin elinde bulunuyor.

Bu firmalar, bunlarla bir sürü iş 
yapıyorlar hatta yapay zeka dedi-
ğimiz şeyin tamamı kendi elimizle 
yüklediğimiz verilerden oluşuyor. 
Bu hizmeti almak istiyorsanız, ‘ve-
riler sizde bulunmasın’ deme şansı-
nız yok.

En büyük özelliğimiz, verileri-
mizi istediğimiz yerde tutabiliyoruz. 
Serverları kurum istediği yerde bu-
lundurabilir.”
n AA

KONTİMDER üyelerini eğitiyor

Selçuklu Ziraat Odası Başkan Adayı İbrahim Şahingeri,  başkan olması halinde yürütecekleri çalışmaları anlattı.

Dr. Soner Algı’ya
NEÜ’de yeni görev

Sosyal farkındalık çalışmala-
rına vermiş olduğu desteklerle 
tanınan Öğretim Üyesi Dr. Soner 
Algı’ya Necmettin Erbakan Üni-
versitesi’nde yeni görev verildi. 
5 yılı aşkın bir süredir Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Geleneksel 
Türk Müziği Bölümü Türk Halk 
Müziği Anasanat Dalı’nda Öğretim 
Üyesi olarak görev yapan Dr. So-
ner Algı,Türk Müziği Devlet Kon-
servatuarı Müdürlüğü’ne atandı.
n HABER MERKEZİ
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Meteoroloji 8. Bölge Müdürlü-
ğünce, Konya’nın yüksek kesimle-
rinde kar yağışı, Konya, Aksaray, 
Niğde ve Karaman’da öğleden son-
ra fırtına beklendiği bildirildi. Bölge 
Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapı-
lan yazılı açıklamada, Konya, Aksa-
ray, Niğde ve Karaman’da öğleden 
sonra etkili olacak kuvvetli rüzgarın, 
zaman zaman kısa süreli fırtına şek-
linde eseceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, Konya’nın güne-
yinin 1200 metre ve üzeri rakımlı 
yerlerinde bugün öğle saatlerinden 
sonra başlayacak olan kar yağışının, 

yarın gece saatlerine kadar kuvvetli 
ve yer yer yoğun olmasının beklen-
diği ifade edildi.

Kuvvetli fırtına sebebiyle baş-
ta soba ve doğal gaz kaynaklı baca 
gazı zehirlenmeleri olmak üzere, 
ağaç veya direklerin devrilmesi gibi 
olumsuzluklara karşı vatandaşların 
tedbirli olması istendi. Sürücülerin 
Antalya ve Konya’yı birbirine bağ-
layan kara yolunda buzlanma, don 
olayı ve tipi şeklinde kar yağışına 
bağlı olarak ulaşımda aksamalara 
karşı dikkatli olmaları tavsiye edildi.
n AA

Başkan Tutal’dan 
çocuklara tatil eğlencesi

Seydişehir Belediyesi, yine bir 
ilki gerçekleştiriyor, çocuk festivali 
ile çocukların dört gözle bekledi-
ği yarıyıl tatili heyecanına ortak 
oluyor. Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, yarıyıl tatilinde çocukların, 
havanın soğuk olması sebebiyle 
dışarı çıkamadıklarını, evde sıkıl-
dıklarını ve ebeveynlerin de bu du-
rumdan muzdarip olduğunu dile 
getirerek çocuklara yönelik çocuk 
festivali düzenlediklerini belirtti.  
Amaçlarının çocukları eğlendir-
mek, eğlenirken öğrenmelerini ve 
boş vakitlerinin verimli geçmesini 
sağlamak olduğunu belirten Baş-
kan Tutal, “Çocukların mutluluğu-
na katkı sağlayacak projeler hayata 
geçirmekten mutluluk duyuyoruz.  
Festivalimizde;  oyunlar, etkinlikler 
ve ikramlarımız olacaktır. 31 Ocak 
Perşembe saat 12.00 da başlaya-
cak olan etkinlik 31 Ocak 3 Şubat 
tarihleri arasında devam edecek. 
Tüm çocukları anne babaları ile 
birlikte festivalimize bekliyoruz” 

dedi.
Başkan Tutal, “Yapılacak fes-

tivalde;  satranç, masa tenisi, mas 
güreşi, mangala, matrak, langırt, 
jenga, halat çekme, mendil kapma, 
balon patlatma, palyaço, boyama, 
yarışmalar, bilek güreşi, spor gös-
terileri, şişme oyun parkı ve pamuk 
şeker ikramı olacaktır. Etkinlik ilk 
ve ortaokul çağındaki çocuklara 
yönelik olacaktır. Festival Seydişe-
hir Atatürk Kapalı Spor Salonu’n-
da, 31 Ocak Perşembe saat 12.00 
da başlayacak. Etkinlik 1-3 Şubat 
tarihlerinde saat 10.00/16.00 arası 
devam edecektir. Program açılışı 1 
Şubat Cuma günü saat:14:30 da 
yapılacak. Festival yerine, Kayma-
kamlık Binası ve 15 Temmuz Milli 
İrade Meydanı önünden, Perşem-
be günü saat 12.00 ve 14.00 da, 
diğer günler 10.00, 12.00 ve 14.00 
saatlerinde araç kaldırılacaktır. 
Tüm çocuklar ve aileleri davetlidir” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli ve Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, Huzur Evi’ni 
ziyaret ederek Kurum Müdürü Osman Baybağan ve Huzurevi sakinleri  ile bir araya geldi

‘Büyüklerimizin duası
başarıya ulaştıracak’

Konya Dr. İsmail Işık Huzurevi 
Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezi Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen 
ziyarette Başkan Hançerli ve Kara-
tay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca Huzurevi sakinlerinin dertle-
rini dinleyerek isteklerini cevapladı. 
Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen  
Başkan Hançerli; “Bizim medeniye-
timizde yaşlıya verilen kıymet özel-
dir. Ne zaman büyüklerimizi ziyaret 
edip ellerini öpersek onlarla vakit 
geçirirsek içimizi büyük bir huzur 
kaplıyor. Allah’a şükür bugün bu 
huzuru ve sevinci yaşıyoruz. Burada 
yaşamlarını sürdüren değerli bü-
yüklerimizle bir arada olmaktan çok 
mutluyuz. Bizi çok sıcak karşıladılar. 
Hepsine teşekkür ediyor ve saygıla-
rımı sunuyorum” dedi.

HUZUREVİ SAKİNLERİMİZ BU 
MEMLEKETİN KIYMETLİLERİDİR
Farklı hikayeleri tek çatı altında 

buluşturan Huzurevi sakinlerinin bu 
memleketin kıymetlileri olduğunu 
söyleyen Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; ‘Biz de Karatay 
Belediyesi olarak ilçemize 22 Emekli 
Konağı kazandırdık’ dedi. Emekli Ko-
nakları’nın memlekete hizmet edip 
emeği geçenlerin konağı olduğunu 
kaydeden Başkan Hançerli; “Konak-
larımızda emeklilerimiz sosyalleşme 
imkanı buluyor. Biz de Konaklarımı-
za gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimiz-
le emeklilerimizle bir araya gelerek 
onların hayat tecrübelerinden fayda-
lanma imkanı buluyoruz. Hal hatır-
larını sorarak dilek ve temennilerini 

dinliyoruz. Büyüklerimize yaptığımız 
hizmetler bize dua olarak dönüyor. 
Emekli büyüklerimizin duasını al-
mak bizim için çok değerli” ifadele-
rine yer verdi. Başkan Hançerli; Hu-
zurevi sakinlerinin ömürlerinin geri 
kalan kısmını sağlıklı ve rahat bir 
şekilde yaşamaları için Devletin tüm 
imkanları sunduğunu vurgulayarak; 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

BAŞKAN HANÇERLİ’DEN BİRLİK 
VE BERABERLİK VURGUSU

Hz. Mevlana’nın diyarı Kara-
tay’da 15 yıl görev yapmaktan yaşa-
dığı mutluluğu dile getiren Başkan 
Hançerli, Vatana, Millete hizmet et-
menin temel değer olduğunu sadece 
nöbetlerin değiştiğini vurgulayarak; 
“Asıl hedefimiz hizmet ve yatırım-

larımızla Karataylı hemşehrilerimi-
zin gönlünde bir iz bırakmak, orada 
küçük de olsa bir yer edinmektir. 
Karatay Belediye Başkan Adayı Ha-
san Kılca Beyefendi Hz. Mevlana’nın 
diyarına hizmet etmek için yola çıktı. 
Bu süreçte her zaman bir ve beraber 
olacağız.” dedi. 

BÜYÜKLERİMİZİN DUALARIYLA 
BAŞARILI İŞLERE İMZA ATACAĞIZ

Huzurevi sakinleriyle sohbet 
eden Karatay Belediye Başkan Ada-
yı Hasan Kılca ise kendilerinden bir 
istekleri olup olmadığını sordu. Bü-
yüklerin çok kıymetli olduğunu ifade 
eden Hasan Kılca, “Huzurevinde ya-
şayan büyüklerimizin ellerini öpmek 
ve hayır dualarını almak için geldik. 
Bizlere örfümüzü, adetlerimizi ve 
deneyimlerinizi aktaran siz değerli 

büyüklerimize sağlıklı ve sıhhat dolu 
uzun ömürler diliyorum. Bize hayatı 
öğreten büyüklerimizle bir arada ol-
mak onur veriyor. İyi ki varlar.” ifa-
delerine yer verdi.

KARATAY İÇİN VAR 
GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ

Yeni dönemde bayrağı, sizlerin 
de desteğiyle devraldığımızda çok 
daha güzel hizmetlere imza atacağız 
diyen Hasan Kılca; “Selçuklu payi-
tahtında, Hz. Mevlana’nın, Şemsi 
Tebrizi’nin meftun bulunduğu diyar-
da inşallah Belediyecilik hizmetleri 
yapacağız. Gençlerimize, büyükleri-
mize, çocuklarımıza tüm vatandaş-
larımıza sahip çıkacağız. Sizlerin 
ihtiyaçlarını gidermek için var gücü-
müzle çalışacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Meteorolojiden kuvvetli kar ve fırtına uyarısı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Muhasebeciler, seminerle geleceğe hazırlanıyor
Konya Serbest Muhasebeci Mali 

Müşavirler Odası (SMMMO) ve Tür-
kiye Serbest Muhasebeci Mali Mü-
şavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 
Odaları Birliği (TÜRMOB) işbirliğin-
de “Güncel Mevzuat Değişiklikleri 
Işığında Vergi ve Muhasebe Uygu-
lamaları” konulu seminer gerçek-
leştirildi. 

Düzenlenen seminerin açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Kon-
ya SMMMO Başkanı Seyit Faruk 
Özselek, “Malumunuz ilk semine-
rimizi Gelir İdaresi Başkanlarının 
katılımıyla gerçekleştirdik. Bugünkü 
seminerimizi ise TÜRMOB Genel 
Saymanımız Yeminli Mali Müşa-
vir (YMM) Emre Kartaloğlu’nun 
sunumlarıyla gerçekleştireceğiz. 
Bildiğiniz üzere 14-17 Ocak tarih-
lerinde Termal Tatil programımızı 
gerçekleştirdik. Gerek iş stresinden 
biraz uzaklaşmak gerekse aileleri-

mizle zaman geçirme fırsatı bulduk. 
Katılım sağlayan tüm meslektaşla-
rımıza teşekkürlerimi sunuyorum. 
Mart Nisan ayı yaklaşıyor, Mali 
Müşavirler olarak hepimiz en yo-
ğun dönemlerimize giriyoruz. Tüm 
meslektaşlarıma işlerinde kolaylık-
lar diliyorum. Artık e-uygulamaların 
yoğunlaşmaya başladığı bir sürece 
girdik. Mesleğimiz geleceğimizdir 
diyerek bu uygulamalara hazır hale 

gelmemiz gerekiyor. Bu nedenle 
bu tür eğitimlere katılmamız ve 
mevzuatlarla ilgili gelişmeleri takip 
etmemiz işlemlerimizin daha iyi 
yürümesini sağlayacak ve mükellef-
lerimize daha iyi hizmet vermemizi 
sağlayacaktır. Meslektaşlarımıza 
hatırlatmak isterim ki, 2018 yılında 
tutulan yönetim kurulu ve müdür-
ler kurulu karar defterlerinin kapa-
nış tasdiki ile aynı zamanda ara tas-

diklerin kapanış tasdikleri 31 Ocak 
2019’da son bulacaktır” şeklinde 
konuştu. 

Başkan Özselek, yoğun prog-
ramlarına rağmen kendilerini kır-
mayarak programa katılıp sunumla-
rıyla kendilerine destek olacak olan 
TÜRMOB Genel Saymanı YMM 
Emre Kartaloğlu’na teşekkür etti. 
TÜRMOB Genel Saymanı YMM 
Emre Kartaloğlu ise, “Burada sizinle 

beraber Konya’da olduğum için çok 
mutluyum. Bugün buraya dönem 
sonu işlemleri vesilesi ile geldik. Son 
bir yılda mevzuatta meydana gelen 
değişikliklerin bugüne yansımaları, 
dönem sonu işlemlerine yansıma-
ları şeklinde özet bir çalışma yapa-
cağız. Sunumumuzda elektronik 
uygulamalar, defter tasdikleri ve 
son bir yıl içerisinde yapılan mevzu-
atımızdaki önemli değişikliklerden 

bahsedeceğiz” ifadelerini kullandı. 
Konya SMMMO düzenlenen se-

miner ile Mali Müşavirler son deği-
şiklikler ışığında vergi ve muhasebe 
uygulamaları hakkında bilgilendi-
rildi. Yaklaşık üç saat süren semi-
ner, sunumun tamamlanmasının 
ardından program TÜRMOB Genel 
Saymanı YMM Emre Kartaloğlu’na 
plaket takdimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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‘Müslümanlar gelecekte daha çok söz sahibi olacak’
Farklı ülkeden gelerek Kon-

ya\’da İmam Hatip eğitimi alan 
öğrencilerle bir araya gelen Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, “Türk milleti necip 
bir millettir. Gönlünü açtığı coğ-
rafyada gelen misafirlerine en iyi 
imkânları sunmaya gayret ediyor. 
İnşallah Müslümanlar, ümmet bi-
linciyle, birlik ve gayretle geleceğin 
dünyasında daha çok söz sahibi ola-
cak” dedi. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Konya’ya lise ve üniversite eğitimi 
almak üzere 77 farklı ülkeden ge-
len İmam Hatiplilerin katılımıyla 
gerçekleştirilen “Maneviyat Diyarı 
Konya’da Buluşuyoruz” isimli prog-
rama katıldı. 
GELECEĞİN DÜNYASINDA DAHA ÇOK 

SÖZ SAHİBİ OLACAĞIZ 
Uluslararası İmam Hatip Me-

zunları Birliği\’nin düzenlediği prog-
ramda konuşan Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, farklı renklerin ümmet bilin-
ciyle birlik oluşturmasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, “Türk milleti necip bir millettir. 
Gönlünü açtığı coğrafyada gelen 
misafirlerine en iyi imkânları sun-

maya gayret ediyor. Türkiye, milli 
gelirine oranla en çok insani yardımı 
yapan ülke. İnşallah Müslümanlar, 
ümmet bilinciyle birlik ve gayretle 
geleceğin dünyasında daha çok söz 
sahibi olacak. Bugün kötülükleri sa-
dece dilimizle düzeltebiliyoruz. İleri-
de bunun farklı aşamalarla gerçek-
leştiğine şahit olacağız” dedi. 

ÜMMETİN SORUNLARINI ÇÖZEN 
MAKAMLARA GELECEKSİNİZ 
Konya’da eğitim gören öğren-

cilerin kendi uluslarına ve İslam 
dünyasına katkı sağlayacağına olan 
inancını dile getiren Başkan Altay, 
“Sizler liseden itibaren ülkemizde, 
şehrimizde okuyorsunuz. Bazı arka-
daşlarımız üniversiteyi kazandı, üni-

versite okuyor. İnşallah ileride daha 
büyük başarılara imza atacaksınız. 
Yıllar geçtiğinde sizleri ümmetin 
tüm sorunlarıyla ilgilenen makam-
larda göreceğimize inanıyoruz. Kon-
ya’daki İmam Hatipli öğrencilere biz 
elimizden geldiğince yardımcı olu-
yoruz. Başka illerde ise diğer beledi-
ye başkanı dostlarımız yardımcı olu-

yor. Bu birlik ve beraberliğin ilelebet 
sürmesini temenni ediyorum” diye 
konuştu. Uluslararası İmam Hatip 
Lisesi’nden 28 öğrenciyi üniversi-
telerine aldıklarını belirten KTO Ka-
ratay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Bayram Sade, bundan sonra daha 
fazla öğrenciyi bünyelerine katmak 
için gayret edeceklerini kaydetti. 
Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
da “Ümmet olmak, bir olmak, bütün 
olmak bizim için büyük bir şereftir” 
ifadelerini kullandı. Desteklerinden 
dolayı Konya protokolüne teşekkür 
eden Uluslararası İmam Hatipli-
ler Derneği Başkanı Muhammed 
Hasan Khabir ise, “Dernek olarak 
amacımız, ümmetin birliğine, Müs-
lümanların kardeşliğine, ilmi, siyasi 
ve iktisadi açıdan katkı sağlamaktır” 
şeklinde konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Başkan adayından kötü kokuları giderme sözü!
Milliyetçi Hareket Partisi Ka-

raman Belediye Başkan Adayı Sa-
vaş Kalaycı, atık su arıtma tesisi 
ve tavuk çiftlikleri kaynaklı kötü 
koku problemine çevre dostu ve 
düşük maliyetli projeleri sayesin-
de 2 ay içerisinde son verecekle-
rini bildirdi.

Kalaycı, yaptığı yazılı açıkla-
mada, özellikle bahar aylarında 
mevsimsel rüzgarların da etkisi 
ile şehri saran ve insanlara büyük 
rahatsızlık veren kötü koku prob-
leminin ve aynı kaynaktan doğan 
sivrisinek sorununun çözümü için 
gerekli görüşmeleri yaptıklarını, 
projelerinin hazır olduğunu belirt-
ti. Bu sorunu kısa sürede çözecek-
lerini ifade eden Kalaycı, “Üzerinde 
çalıştığımız önemli konulardan bi-
risi de Çavuş Mevkisi olarak adlan-
dırdığımız bölgede bulunan atık su 

arıtma tesisi ve çevrede bulunan 
tavuk çiftlikleri kaynaklı kötü koku 
ve yine aynı kaynaklardan doğan 
sivrisinek sorunudur. EM Tekno-
lojisi olarak bilinen bir sistem son 

yıllarda ülkemizde de uygulanma-
ya başlandı. Organik maddelerden 
kaynaklı her türlü kokuyu etkili 
ve kalıcı bir şekilde yok eden bu 
mikroorganizma teknolojisi, aynı 

zamanda sivrisinek oluşumunu da 
engellemektedir. Çevreye, ekosis-
teme ya da atmosfere herhangi bir 
olumsuz etkisi olmadığı gibi, ma-
liyeti de belediye öz kaynakların-

dan karşılanabilecek, herhangi bir 
borçlanmaya gidilmeyecek şekilde 
düşük. Tavuk çiftliklerinde de bu 
çalışmanın yapılabilmesi için çift-
lik sahipleri ve çevre müdürlüğü-

müzle işbirliği içerisinde olacağız. 
Göreve gelirsek bu sorunu 60 gün 
içerisinde çözeceğimizin sözünü 
veriyorum” dedi. 
n AA

Tarihi eser operasyonunda
53 sikke ve obje bulundu

Karaman’da düzenlenen tari-
hi eser operasyonunda, 53 sikke 
ve obje ele geçirildi. Bir ihbarı de-
ğerlendiren Karaman İl Jandarma 
Komutanlığı İstihbarat Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, merkeze bağ-

lı Başharman köyü yakınlarında 
plakası belirlenen aracı durdurdu. 
Araçta yapılan aramada, tarihi eser 
olduğu düşünülen 53 sikke ve obje 
bulundu. Sürücü K.B. gözaltına 
alındı. n AA

Önce tekmelediler,
sonra çarpıp kaçtılar

Selçuklu ilçesi Sancak Mahalle-
si’nde yürüyen bir kişinin arkasına 
köpek takıldı. Bu sırada bir genç, 
köpeğin üzerine yürüyüp tekme 
salladı. Aynı kişi kaçan köpeğin pe-
şinden koşturduğu sırada arkadan 
otomobille hızla gelen başka bir 
genç, aracı köpeğin üzerine süre-
rek çarptı. Bir süre sürüklenen kö-
pek, yaralı halde yere düştü.   Olayı 
gören vatandaşların geldiğini gö-
ren iki genç, otomobille hızla olay 
yerinden uzaklaştı. Yaralı köpek 

ise belediye ekiplerince tedavisi 
yapılmak üzere hayvan barınağına 
götürüldü. Yaşananlar, olay yeri 
yakınlarındaki bir sitenin güven-
lik kameralarınca görüntülendi. 
Görüntülerde sokakta beliren kö-
peğe bir gencin tekme sallaması 
yer alıyor. Kayıtlara kaçan köpeğe 
arkadan hızla gelen bir gencin kul-
landığı otomobilin çarptığı yansı-
yor. Görüntüde, vatandaşların gel-
diğini gören iki gencin daha sonra 
otomobille kaçtığı görülüyor. n AA

Yangınla ilgili gözaltına
alınan zanlı tutuklandı

Konya’da beş gün önce 4 katlı 
bir binanın çatısında çıkan yangı-
nın kundaklama sonucu başladığı-
nın belirlenmesi üzerine gözaltına 
alınan şüpheli tutuklandı. Merkez 
Karatay ilçesindeki 4 katlı bir bi-
nanın çatısında çıkan yangınla ilgili 
soruşturma başlatan polis, alevle-
rin kundaklama sonucu çıktığını 
belirledi. Polis, Y.D. isimli şüpheliyi 
gözaltına aldı. İşlemleri tamamlan-
dıktan sonra adliyeye sevk edilen 

zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuk-
landı. Merkez Karatay ilçesinde 
bulunan 4 katlı bir binanın çatı-
sında, 24 Ocak’ta yangın çıkmış, 
bu sırada bölgede bulunan taksici 
Vedat Gürsoy, yükselen dumanı 
fark edip itfaiyeyi aramış ve alevler 
büyümeden kontrol altına alınmış-
tı. Söndürme çalışmaları sırasında 
aynı binada bulunan CHP Karatay 
İlçe Başkanlığı bürosunda da hasar 
oluşmuştu. n HABER MERKEZİ

Büyük Birlik Partisi Konya İl Başkanı Osman Seçgin Büyük Birlik Partisi’nin 26. kuruluş yıldönümü nedeniyle yaptığı açıkla-
mada, “Partimiz, rahmetli liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun çizdiği doğrultuda yoluna devam edecek” dedi

Büyük Birlik Partisi
26. yaşını kutluyor
Büyük Birlik Partisi Konya İl 

Başkanı Osman Seçgin Büyük Bir-
lik Partisi’nin 26. kuruluş yıldönü-
mü dolayısıyla bir kutlama mesajı 
yayımladı. 

Büyük Birlik Partisi’nin Şe-
hit Lider ve kurucu Genel Başkan 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun liderliğinde 
26 yıl önce kurulduğunu belirten 
Büyük Birlik Partisi Konya İl Baş-
kanı Osman Seçgin,”  Türk Mille-
tine hizmet gayesiyle başladığımız 
uzun koşuda, her anı büyük çile ve 
meşakkatle geçen 26 yılı tamam-
lamış bulunuyoruz. Heyecanımızı 
ve mücadele şevkimizi ilk günkü 
kadar taze tutarken yolculuğumuz 
esnasında edindiğimiz deneyimler-
le sağlam adımlarla geleceğe yürü-
me azmindeyiz. “Milli Mutabakat” 
bildirimizle milletimize yaptığımız 
çağrıyı tekrarlıyoruz. Siyasetteki 
çağrımızın esası; milletçe üzerine 
titrediğimiz inanç, değer ve ilkele-
rin kılavuzluğunda, ülkemizin layık 
olduğu “Büyük ve Öncü Türki-

ye’nin inşası” ülküsüne hizmet için 
yürütülecek siyasi amaçların ta-
hakkuku yolunda insanımızı hasbî 
bir fedakârlık ve gönül seferberliği-
ne davettir. Bu ideale gerçekçi po-
litikalarla yürüyoruz. Yaşadığımız 
çağın realitelerinden kopmadan, 
bütün vatandaşlarımızın, “Millet 
mülkünün sahibi” gerçeğine inan-
masını istiyoruz. Temel hak ve 
özgürlükler ile sosyo-ekonomik ve 
kültürel anlamda vatandaşlarımızla 
buluşmak gerektiğine inanıyoruz. 
BBP Konya İl Teşkilatı olarak bizler 
de  partimizin ilkeleri ve rahmetli 
Liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu’nun 
misyonuna uygun hareket ettik, et-
meye devam edeceğiz. Bu vesileyle 
ben bir kez daha partimizin 26. ku-
ruluş yıl dönümünü kutluyor, rah-
metli genel başkanımız ve onunla 
birlikte şahadet şerbeti içen arka-
daşlarımıza yüce Allah’tan sonsuz 
rahmet diliyorum” ifadelerini kul-
landı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli Bekdik Kültürünü Yaşat-
ma Derneği(ODBEKDER) Başkanı 
ve muhtarlar Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’i makamında ziyaret 
ederek yaptıkları hizmetler ve der-
neğe katkılardan dolayı teşekkür 
ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Özgüven: 

“Derneklerimiz ve muhtarlarımız 
hizmet ağının önemli yapı taşların-
dandır. Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile vatandaşlarımız arasında köp-
rü görevi gören derneklerimiz ve 
muhtarlarımızla her zaman iç içe 
ve istişare halinde olduk. Birlikte 
Yönetelim prensibimiz çerçevesin-
de hemşehrilerimizin istek, talep 

ve önerilerini dikkate alarak hizmet 
programlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Bu kapsamda Ereğli’mize değerli 
ve rekor hizmetleri kazandırma-
nın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler 
bu memleketin evladı olarak şeh-
rimize hizmet etmenin gururuyla 
gecemizi gündüzümüze katarak 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bizle-

re destek olan hemşehrilerimize ve 
her daim katkılarda bulunan der-
neklerimize ve muhtarlarımıza te-
şekkür ediyorum. Bu nazik ziyaret-
leri için ODBEKDER Derneği’mize 
ve muhtarlarımıza teşekkür ediyor, 
başarılarının devamının diliyorum” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

ODBEKDER’den Özgüven’e teşekkür 



31 OCAK 20198 İLAN 

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 
kaybettim, hükümsüzdür.

SİBEL DOĞAN

Z-435

ZAYİ
Şirketimiz Kyc Solüsyon 
Ürünleri Pazarlama 
Ticaret A.Ş’ne ait A1 
seri ve 36651 ile A1 
seri 36700 arası Gider 
Pusulamız kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Meram Vergi Dairesi: - 
Vergi Sicil No: 

581 006 2046

Z-436

ZAYİ
Şirketimiz Kyc Solüsyon 
Ürünleri Pazarlama 
Ticaret A.Ş’ne ait A 
seri ve 417301 ile 
A seri 417400 arası 
Sevk İrsaliyemiz, A seri 
48601 ile A seri 48650 
arası sevk irsaliyemiz, 
A seri 41001 ile A seri 
41150 arası Sevk 
İrsaliyemiz kaybolmuştur. 
Hükümsüzdür.

Meram Vergi Dairesi: - 
Vergi Sicil No: 

581 006 2046

Z-437
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

- Bireysel Kombili 
- 2+1 100 m2 dairem ve 
asansörlü kapıcı dairesi 

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE

Konya 3. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan HEKİMOĞLU  VELA çorap fabrikasında istihdam edilmek üzere;

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve  Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar aşağıdaki adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.(VELA TEKSTİL)
Konya Organize Sanayi Bölgesi 8.Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

KONFEKSİYON BÖLÜMÜNDE; 
Paketlemeci olarak yetiştirilmek üzere vasıfsız eleman alınacaktır.
GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE; 
Sertifikalı veya Sertifikasız daha önce deneyimi olan 3 vardiyalı sistem-
de çalışabilecek bay güvenlik elamanı alınacaktır.
SEKRETER; 
Sekreterlik görevinde deneyimli, Orta seviye İngilizce konuşabilen, 
Diksiyonu düzgün Bayan Sekreter alınacaktır.

Hazırlıksız sürücüler yolda kaldı 
Antalya-Konya karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle çok 

sayıda araç yolda kaldı. Bölge Trafik ekipleri Konya istikametin-
de Akseki kavşağında uzun araçları dinlenme tesislerine yönlen-
dirirken zincir ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin 
vermiyor. 

Bugün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı Antalya-Konya 
karayolunda trafiği durma noktasına getirdi. Akseki ilçesi Akçeş-
me mevkiinde etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan yüz-
lerce araç sürücüsü yolda kalırken çok sayıda maddi hasarlı kaza 
meydana geldi. Bin 825 rakımlı Alacabel mevkiinde de araçların 
yolda kaldığı ve karayolları ekiplerinin yolu açık tutmak için bü-
yük çaba sarf ettiği bildirildi. 

Bölge Trafik ve jandarma ekipleri yolda kalan araç sürücü-
lerine yardımcı olurken Antalya-Konya karayolu Akseki kavşa-
ğında da tedbir alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik 
ekipleri, Akseki üzerinden Konya istikametine gidecek olan tır 
ve benzeri uzun araçları dinlenme tesislerine yönlendirirken zin-
ciri ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.
n İHA
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2019 YILI 1 KALEM PROTEZ LAZER DÖKÜM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine  göre  açık  ihale  usulü  ile  ihale  edilecektir.  İhaleye  ilişkin  ayrıntılı  bilgiler  aşağıda  yer 
almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/38638
1-İdarenin
a) Adresi  : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ALAADDİN KEYKUBAD KAMPÜSÜ DİŞ 
   HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 42079 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322231225 - 3322231225
c) Elektronik Posta Adresi  : disfak@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 KALEM LAZER SİNTERLEME YÖNTEMİYLE OLUŞTURULMUŞ 
   METAL DESTEKLİ PORSELEN TEK PARÇA KRON
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri  : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROTETİK 
   DİŞ TEDAVİSİ A.B.D. KLİNİĞİ
c) Teslim tarihi  : Sözleşme imzalandıktan sonra fakültenin talebi doğrultusunda 
   malzemeler sipariş gönderildiği gün itibari ile 10 gün içerisinde 
   teslim edilecektir. Sözleşme 31/12/2019 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : SELÇUK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ TOPLANTI SALONU
b) Tarihi ve saati  : 15.02.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1)İstekliler, Ürün Takip Sistemi  ( ÜTS ) bilgi kayıt sistemi kapsamında teklif ettikleri tüm 
malzemelerin, ÜTS bilgi kayıt sistemine kayıt edildiğine, Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından 
onaylandığına ve kod numarası alındığına dair belgeleri ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.
2) İstekliler ÜTS  bilgi kayıt sistemine kayıtlı üretici ve/veya ithalatçı firmalar ve bu firmalar adı 
altında teklif etmiş oldukları malzemelere ait bayiliklerinin kayıtlı olduklarına dair belgeleri de 
ihale dosyaları içerisinde sunacaklardır.
3) ÜTS bilgi kayıt sistemi dışında kalan ürünler için ise üreticinin/ithalatçının kapsam dışı olduğu 
ile ilgili beyanı esas alınacak olup beyanın doğruluğu konusundaki sorumluluk isteklilere ait 
olacaktır, TSE, TSEK, EN ve CE v.b gibi kapsam dışı malzemelerde istekli firma ayrıca teklif 
vermeye yetkili olduğuna dair belge ler bulunmalıdır.
4) Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif ettiği mala /
mallara ilişkin yerli malı belgesini / belgelerini ihale dosyasında sunmaları gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin  yönetimindeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu  bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) Teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek 
amacıyla numune veya teknik bilgilerin yer aldığı kataloglar ilgili birimlere tutanak karşılığo 
teslim edilecektir.
(2) İdare tarafından numuneler bir tutanak ile teslim alınır. Bu tutanağın bir sureti de aday veya 
istekliye verilir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6.  Bu  ihaleye  sadece  yerli  istekliler  katılabilecek  olup  yerli malı  teklif  eden  yerli  istekliye  ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı,  idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı https//ekap.
kik.gov.tr/EKAP/ adresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak 
isteyenler, posta masrafı dahil 210 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Selçuk Üniversitesi Döner 
Sermaye Saymanlık Müdürlüğü (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi) IBAN TR09 0001 
5001 5800 7290 4824 35 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, 
ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel 
kişiye  ait  TC  Kimlik/Vergi  Kimlik  numarası  bilgisi  ile  ihale  dokümanının  gönderileceği  adresin  de 
belirtildiği  ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak 
idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde 
bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, 
postanın  ulaşmamasından  veya  geç  ulaşmasından  ya  da  dokümanın  eksik  olmasından  dolayı 
idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma 
tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2.  İhaleye  teklif  verecek olanların  ihale dokümanını satın almaları  veya EKAP üzerinden e-imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8.  Teklifler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar  S.Ü. DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ SATINALMA 
SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese  iadeli  taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir. 
9.  İstekliler  tekliflerini,  mal  kalem-kalemleri  için  teklif  birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 

PORSELEN DİŞ SATIN ALINACAKTIR
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 937320

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

Türk dünyasında turizm sektörünün gelişmesi amacıyla Kazakistan ve 
Kırgızistan’dan gelen 21 kişilik gruba Antalya’da turizm eğitimi veriliyor

Türk ülkelerine
turizm desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkanlı-
ğı öncülüğünde ve desteğiyle, Hacı 
Bayram Veli Üniversitesi, Kırgızis-
tan Türkiye Manas Üniversitesi, 
Kazakistan Ahmet Yesevi Üniver-
sitesi, Turizm Akademisyenleri 
Derneği (TUADER), Uluslararası 
Türk Kültürü Teşkilatı (TURKSOY) 
ve Turizm Otel Yöneticileri Derne-
ği (TUROYD) iş birliğinde “Turizm 
Sektöründe Mesleki Yeterlilik Po-
tansiyelinin Geliştirilmesi” projesi 
başlatıldı.

Proje kapsamında Kırgızistan 
ve Kazakistan’dan gelen 21 kişilik 
ilk gruba Antalya’nın Manavgat il-
çesinde bir otelde eğitim veriliyor.

Turizmde çalışan ve üniversi-
telerin turizm bölümlerinde oku-
yan öğrencilerden oluşan grup, yi-
yecek içecek, restoran ve idarecilik 

alanlarında eğitim alıyor. Teorik ve 
uygulamalı olarak 15 gün sürecek 
eğitimi tamamlayanlar mesleki 
yeterlilik belgesi almaya hak kaza-
nacak.
‘OTELCİLİK ALANININ GELİŞMESİNE 

KATKI SAĞLAMAK İSTİYORUZ’
Proje koordinatörü ve Turizm 

Akademisyenleri Derneği (TUA-
DER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem 
Tuna, projeyle Türk dünyasında 
turizmin gelişmesini amaçladık-
larını söyledi. TİKA’nın öncülü-
ğünde gerçekleştirdikleri projeyle 
Kırgızistan ve Kazakistan turizmi-
nin gelişmesi için eğitim programı 
hazırladıklarını ifade eden Tuna, 
yetiştirdikleri kişilerin kazandıkları 
donanımlarla ülkelerinde turizm 
gelirlerini artıracağını ve istihdamı 
güçlendireceklerini kaydetti.

Tuna, “Tüm katılımcıların 

memleketlerine döndükten son-
ra tesislerinde yönetim kademe-
lerinde yükselmesi ve tesisleri 
daha iyi yöneterek aynı zamanda 
ülkelerinin turizm potansiyelleri-
ni güçlendirmesini hedefliyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.  
Türk Cumhuriyetlerinde turizm 
sektöründeki mesleki yeterlilik 
potansiyelinin geliştirilmesi için 
eğitimlerin dönem dönem devam 
edeceğini aktaran Tuna, bundan 
sonraki eğitime Özbekistan’dan 
katılım gerçekleşeceğini belirtti. 
Eğitime katılanlar da Türkiye’de 
olmaktan ve eğitim almaktan do-
layı çok mutlu olduklarını dile ge-
tirerek, öğrendikleri bilgileri ülke-
lerinde uygulayacaklarını, turizm 
sektörünün gelişmesine katkı sağ-
layacaklarını kaydetti. 
n AA

Sebeltaş personeline eğitim semineri verildi
Seydişehir Belediyesi Sebel-

taş bünyesinde çalışan personele 
yönelik “İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği” konulu seminer verilip, sağlık 
taraması yapıldı. Belediye Düğün 
Salonu’nda düzenlenen seminere 
konuşmacı olarak katılan  İş Gü-
venliği Uzmanı Şaziye Koç, Sey-
dişehir Belediyesi Sebeltaş A.Ş. 
bünyesinde çalışan personelleri iş 
güvenliği, çalışma hak ve sorum-
lulukları gibi konularda bilgilen-
dirdi. Her yıl düzenli olarak yapılan 
seminerde, iş kazalarının, kazadır 
deyip geçilmemesi gerektiğine 
dikkat çekilerek, gerekli tedbirler 
ve uygun ortam oluşturulduğu sü-
rece iş kazalarının yüzde 98 (%98) 
önlenebileceği vurgulandı. Semi-
nerde işçi sağlığı ve iş güvenliği 
prensipleri, genel iş güvenliği, iş 
kazasını önleme yöntemleri, ko-
ruyucu malzeme kullanımı ve ça-

lışanların yasal hak ve sorumluluk-
ları hakkında bilgiler aktarıldı.  

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, çalışan personel-
lerinin sağlıklarının önemli oldu-
ğunu periyodik olarak sağlık tara-

masından geçirildiklerini belirtti. 
Sebeltaş bünyesinde çalışan per-
soneller akciğer grafisi, odyometri 
testi, solunum fonksiyon testini 
içeren sağlık taramasından geçti. 
n HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta 
Selçuklu kongre mer-
kezinde mükemmel 
bir gösteri izledik, 
gösteriyi yapan Ren-
gi Hakkari Gençlik ve 
Spor Kulübü Derneği 
kapsamında, Konya 
Valimiz Sayın Cüneyit 
Orhan Toprak’ın Hak-
kari Valisi iken destek-
leri ile kurulan Rengi 
Hakkari Sanat Topluluğu idi.

Rengi Hakkari, Selçuklu Kong-
re Merkezinde bulunan üç bin 
kişilik salonu hınca hınç dolduran 
sanat severlere muhteşem bir 
gösteri yaptı. Hakkari’nin kültürel, 
ve sanatsal zenginliğinin anlatıldığı 
sinevizyon gösterisinin ardından 
sahne alan topluluk Kürtçe, Arap-
ça, Zazaca ve Türkçe olarak ses-
lendirdikleri müziklerle izleyenlere 
duygulu anlar yaşatırken, Grubun 
Ege yöresine ait Zeybek, Akdeniz 
yöresine ait Teke, Karadeniz yö-
resine ait Horon ile Trakya ve iç 
Anadolu halk oyunları ile izleyen-
lere coşkulu bir gece geçirtirken 
kültürel zenginliğimizi de göster-
miş oldu.

Gelelim asıl meseleye…

Hakkari’de kısık 
imkanlarla bir araya 
gelerek oluşturulan 
topluluğun önü-
müzdeki günlerde 
güzel grojelere imza 
atacağına inancımız 
sonsuz. Sayın Valimiz 
Cüneyit Orhan Top-
rak, Hakkari’de görev 
yaparken müthiş bir 
projeye imza atmış 

olduğunu gördük, Ülkemizin uç 
noktasında yılın altı ayı karla kaplı 
sınır noktasında boş bırakıldığı za-
man terör,uyuşturucu ve kaçakçı-
lığa bulaştırmak için aç kurtlar gibi 
bekleyen dış güçlerin kirli tuzakları-
na düşebilecek olan gençlerimizi bir 
araya getirerek muhteşem bir ekip 
çalışması ile mükemmel bir sanat 
topluluğu oluşturulmuş, Emeğinize 
yüreğinize sağlık sayın Valim…

Selçuklu Kongre Merkezinde 
bu muhteşem emiğin meyvesi 
olan Rengi Hakkari Sanat Toplulu-
ğu’nun gösterilerini izlerken, 2013-
2016 yılları arasında görev yapan 
değerli Valimiz Sayın Muammer 
Erol aklıma geldi. Kendilerinin 
öncülüğünde Doğanlar mahalle-
sinde bir dernek kurulmuş, Kay-

makamlık, Emniyet, Müftülük ve 
TÜRSAB işbirliği ile ortak bir proje 
yürütülerek bir yılın sonunda bin 
beş yüz kişinin üstünde mahalle 
sakini Kur’an öğrenmiş ve yüz ma-
halle sakini umreye gönderilmiş 
ve mahallede suç oranında gözle 
görünür şekilde azalmıştı. Bildiğim 
kadarı ile dernek hala faaliyetlerine 
devam ediyor. 

O dönem bir görüşmemizde 
benzer bir projenin Ali Ulvi Kurucu 
mahallesinde de uygulayabilece-
ğimizi kendisine ilettiğimde çok 
güzel olacağını söylemişti fakat 
kısa bir süre sonra görev süresinin 
bitim merkeze alınması ile bizim 
projemiz de askıya alınmıştı. Sayın 
valimiz Cüneyit Orhan Toprak’ın 
“Rengi Hakkari” projesini görünce 
bir anda bir ışık yandı sanki…

Buradan Sayın Valimiz Cü-
neyit Orhan Toprak’ı Hakkari’deki 
projelerinden dolayı tekrar tebrik 
ederken, benzer projelerin şehri-
mizdeki esmer vatandaşlarımızın 
halka ve iş hayatına kazandırılması 
için yapılmasını bekliyor, Şahsımın 
da elimden gelen her türlü desteği 
vermeye hazır olduğumu bildirmek 
isterim…

Saygılarımla… 

TEŞEKKÜRLER SAYIN VALİM

haber@konyayenigun.com
BEKİR KARAKUŞ
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KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Hüseyin ÖKSÜZ’ün
 

eşi

İsmet 
ÖKSÜZ’ün

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

İnsanların en değerli ha-
zinesi hiç kuşkusuz aileleri-
dir. Aile insanın ayrılmaz bir 
parçasıdır. Hayatta insanın 
başına her şey gelebilir. Tüm 
olumsuzluklar tüm sıkıntılar, 
tüm dertler insanı üzebilir. 
Hayattan soğutabilir, sev-
diklerinden uzaklaştırabilir. 
Bazen öyle anlar gelir ki en 
sevdiğin en değer verdiğin 
kişiden bile uzaklaşmaya 
başlarsın. Canımızı sıkan, 
bizi üzen, bir yabancı olsaydı 
yeri gelir onu bir daha ara-
maz bir daha sormayız. Fakat 
aynı durumdaki ailemizden 
eşimizden, çocuklarımızdan 
birisi olduğunda işin rengi 
değişiyor.

Ailemizden birisi ile ne 
kadar tartışsak da, araya ne 
kadar kırgınlık girse de hiç 
bir olumsuzluk bizim ailemiz-
den daha öne çıkamaz. Daha 
öncelikli değildir. Örneğin bir 
evde kavga çıkıyor, tatsız du-
rumlar yaşanıyor, kırgınlıklar 
oluyor. Belli bir zaman sonra 
araya soğukluk dahi giriyor. 
fakat ne zaman ki bir sıkıntı ile 
karşılaşıldığında ilk yanımızda 
yine aile oluyor. Bu örnekte 
de belirttiğim gibi aile arasın-
daki ilişki pamuk ipliğine asla 
bağlı  değildir.

Aileler arasında tartış-
malar olabilir, anlaşmazlıklar 
olabilir, her ne olursa olsun 
aile bölünmez çünkü aile bi-
reyleri et ve tırnağa benzer. 
Nasıl et tırnaktan ayrılmıyorsa 
insanda ailesinden ayrılamaz. 
Er geç kırgınlıklar sona erer. 
İnsan dara düştüğünde kim-
sesi yoksa da ailesi yanında 
olur.

ET TIRNAKTAN
AYRILMAZ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’ndan istifa kararına dair, “Bu, 
faziletli, erdemli bir davranıştır. Propagandanın tesiri altında kalmayan sağlam bir iradedir” dedi

‘Yıldırım’ın istifa kararı
erdemli bir davranıştır’

MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli, AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Ankara Büyükşehir Belediye 
Başkan adayı Mehmet Özhaseki’yi 
Seçim Koordinasyon Merkezi’nde 
(SKM) ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen ve 
yaklaşık 30 dakika süren görüşme-
nin ardından Bahçeli ve Özhaseki 
açıklama yaptı. Yaklaşık 61 gün 
sonra Türkiye’de önemli bir seçimin 
gerçekleştirileceğini belirten Bahçe-
li, mahalli idareler seçimlerinin her 
dönem için önemli, anlamlı olduğu-
nu ancak bu seçimin daha farklı bir 
önem taşıdığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin, uygulanabilirliğini sü-
rekli kılmanın, faaliyetlerini yoğun-
laştırmanın, Türkiye’nin sorunları-
nın çözümünde kararlı olmalarını 
sağlamanın çok yakın bir tarihte ya-
pılacak mahalli idareler seçimleriyle 
millet iradesi nezdinde bir kez daha 
test edileceğini kaydeden Bahçeli, 
bu test sonucunda Cumhurbaşkan-
lığı Hükümet Sistemi’nin çok daha 
güçlü, kalıcı, istikrar sağlayıcı bir yö-
netim şekli olacağını söyledi.

Bu kapsamda siyasi partilere ba-
şarılar dileyen Bahçeli, şöyle konuş-
tu: “Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin oluşması sırasında baş-
latılmış olan Yenikapı ruhu, Cum-
hur İttifakı anlayışı süresi içerisinde 
MHP, Adalet ve Kalkınma Partisi bu 
seçimde de bir gönül birliği, sağdu-
yu birlikteliğiyle hareket etmekte-
dir. Adayımız Sayın Özhaseki’dir ve 
milliyetçi camia bütün kurum ve ku-
ruluşlarıyla, davasına gönül vermiş 
arkadaşlarıyla Sayın Özhaseki’nin 
etrafında kenetlenerek çalışmalarını 
sürdürecektir. Ben inanıyorum ki 1 
Nisan aynı zamanda Türkiye’de ma-
halli idareler seçimlerin başarısıyla 
sonuçlanırken, Ankara da değerli 
bir yönetime kavuşarak Sayın Öz-

haseki’nin başkanlığında bir güzel 
hizmet sürecini sürdürecektir. Allah 
kendilerine yardımcı olsun, başarı-
lar diliyorum.”
‘BİNALİ YILDIRIM ERDEM GÖSTERDİ’

Konuşmasının ardından, 
“TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, 
Meclis Başkanlığından istifa etme” 
kararının sorulduğu Bahçeli, Yıl-
dırım’ın, Cumhur İttifakı anlayışı 
içerisinde, AK Parti yönetimi ve 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın desteğiyle İstanbul Büyük-
şehir Belediye başkanlığına aday 
olarak sunulduğunu hatırlattı.

Adaylıklarla ilgili müracaatın ke-
sinleştiği bir süreç doğmadan bazı 
çevrelerin geçmişteki alışkanlıklarla 
sürekli hem adayı hem de seçimle-
ri şaibe altında bırakabilecek söy-
lemler kullandığını, televizyonlarda 

düzenlenen toplantılarda kara pro-
paganda yapıldığını belirten Bah-
çeli, şunları kaydetti: “Sayın Meclis 
Başkanımız televizyon konuşma-
sında çok sağlıklı bir görüş ortaya 
koymuştur. ‘18 Şubat’ta adaylık 
müracaatı yapıldığı andan itibaren 
Meclis Başkanlığı görevimden istifa 
edeceğim ve belediye başkanlığı ça-
lışmalarına hız vereceğim’ ifadesini 
kullanmıştır. Bu faziletli, erdemli 
bir davranıştır. Çok propagandanın 
tesiri altında kalmayan, sağlam bir 
iradedir. Onun için bu düşüncesine 
hep beraber saygı duymalıyız. Bun-
dan sonra aday olup olmayacağı, ol-
ması hukuki midir değil midir, Ana-
yasaya uygun mudur değil midir 
tartışmalarına son vermek gerekir. 
Böyle bir durumda anlaşılıyor ki Şu-
bat’ın 18’inde Sayın Meclis Başka-

nımız İstanbul Büyükşehir Başkan 
adayı olarak görevini sürdürebil-
mesi için gerekli olan hukuki adamı 
atmış ve Meclis Başkanlığı sorumlu-
luğunu yine bir başka kardeşimizin 
yönetimine bırakabileceği anlayışını 
ortaya koymuştur.” 

“Yıldırım sonrasında Meclis 
Başkanı adayının kim olacağının” 
sorulduğu Bahçeli, “Bu aday olup 
olmama, Meclis Başkanlığı görevine 
devam etsin etmesin tartışmaları-
nın bir başka boyutuyla tahrikine 
sebebiyet veren bir sorudur.” karşı-
lığını verdi.

Adalet ve Kalkınma Partisinin 
TBMM’de milletvekili sayısı olarak 
en çok milletvekiline sahip bir parti 
olduğunu anımsatan Bahçeli, şöyle 
devam etti: “Hangi turda gerçek-
leştirirse gerçekleştirsin Adalet ve 

Kalkınma Partisinin ortaya koymuş 
olduğu aday Meclis Başkanı ola-
caktır. Geçmişte Binali Yıldırım’a 
destek verirken aday çıkarmamayı 
düşünmüştük, şimdi aynı süreç de-
vam ederken, Adalet ve Kalkınma 
Partisi kimi Meclis Başkanı adayı 
olarak takdim ederse, MHP o adaya 
Mecliste destek verecektir. Bunun 
A’sı, B’si, kişisi, ötesi yoktur. Bu ka-
dar net ifade ediyoruz. Ne demektir 
bu? Adalet ve Kalkınma Partisinin 
Mecliste Binali Yıldırım Bey’den bo-
şalan yere Meclis süresi içerisinde 
başkanlık yapacak bir AKP’li kar-
deşimizi öneriyorsa, MHP Cumhur 
İttifakı’nın dışında hukuki zeminde 
de bunun bir hak olduğunu görüyor 
ve aday çıkarmadan kesin desteğini 
sunacaktır.”
n AA

Dünyaca ünlü Hattat, KTO Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Öksüz’ün 
eşi İsmet Öksüz (75) vefat etti. Merhume İsmet Öksüz dualarla defnedildi 

İsmet Öksüz dualarla defnedildi
Dünyaca ünlü Hattat, KTO Kara-

tay Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Hüseyin Öksüz’ün eşi İsmet Ök-
süz 75 yaşında vefat etti.  Bir süredir 
akciğer kanseri tedavisi gören Mer-
hume İsmet Öksüz’ün cenazesi dün 
İkindi Namazına müteakip Hacıveyis 
Camii’nde kılınan cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığına defne-
dildi. Öksüz ailesini acı günlerinde 
KTO Karatay Üniversitesi Güzel Sa-
natlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Kerim Çınar, KTO Karatay 
Üniversitesi akademisyenleri ile  Ök-
süz ailesinin yakınları ve sevenleri 
katıldı. Taziyeleri kabul eden Öksüz 
ailesi acı günlerinde yanlarında olan 
herkese teşekkür ederek, taziyeleri 
kabul etti. Merhume İsmet Öksüz 3 
kız çocuk annesiydi.  Yenigün Gaze-
tesi olarak Merhume İsmet Öksüz ’e 
Allahtan rahmet sevenlerine ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT
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‘Trump, öldürülmem için talimat verdi!’
Venezuela Devlet Başkanı 

Maduro, “Donald Trump benim 
öldürülmem için talimat verdi. 
Kolombiya hükümetine, Kolom-
biya mafyasına beni öldürmelerini 
söyledi.” dedi.

Venezuela Devlet Başkanı 
Nicolas Maduro, kendisinin öldü-
rülmesi için ABD Başkanı Donald 
Trump’ın talimat verdiğini iddia 
ederek, “Eğer bana bir şey olur-
sa Donald Trump ve Kolombiya 
Devlet Başkanı İvan Duque so-
rumludur.” dedi.

Maduro, Rus Ria haber ajan-
sına verdiği röportajda, Rusya 
ile askeri alanın yanı sıra petrol 
ve gaz konularında da iş birliği 
yürüttüklerini belirtti. ABD’nin 
Venezuela’nın varlıklarının bir 
kısmının kontrolünü Ulusal Mec-
lis Başkanı Juan Guadio’ya ve-

rerek uluslararası yasaları tama-
men ihlal ettiğini, bu varlıkların 
Venezuela halkının olduğunu 
söyleyen Maduro, bu durumdan 
zaferle çıkacaklarına emin oldu-
ğunu bildirdi. Maduro, kendisi-
ne suikast yapılmasını bekleyip 
beklemediğiyle ilgili soru üzerine 
şunları söyledi: “Birincisi benim 
kaderim Tanrı’nın elindedir. Ben 
Hristiyan’ım. Tanrı’nın koruma-
sına inanıyorum. Venezuela halkı 
beni her zaman koruyor. Bizim iyi 
bir istihbarat servisimiz var fakat 
kuşkusuz (ABD Başkanı) Donald 
Trump benim öldürülmem için 
talimat verdi. Kolombiya hükü-
metine, Kolombiya mafyasına 
beni öldürmelerini söyledi. Eğer 
bana bir şey olursa Donald Trump 
ve Kolombiya Devlet Başkanı İvan 
Duque sorumludur.”

Uluslararası toplumun bir kıs-
mının yeni bir devlet başkanlığı 
seçiminde ısrar etmesinin hatır-
latılması üzerine Maduro, kendisi-
nin yasal olarak yapılan seçimleri 
yüzde 68 ile kazandığını ve dün-
yanın herhangi bir yerinden gele-
cek ültimatomu ve şantajı kabul 
etmediklerini ifade etti. Maduro, 
“Venezuela’da devlet başkanlığı 
seçimleri yapıldı ve emperyalistler 
yeni seçimler isterse 2025’i bek-
lemeleri gerekecek.” dedi. Ayrıca 
Maduro, ABD Ulusal Güvenlik 
Danışmanı John Bolton’un Ko-
lombiya’ya 5 bin asker sevkiyatı 
ile ilgili notunu “saçmalık ve soy-
tarılık” şeklinde nitelendirdi.

‘TRUMP İLE 
GÖRÜŞMEYE HAZIRIM’

Maduro, ABD Başkanı Trump 
ile denemesine rağmen Bolton’un 

Trump’a kendisiyle diyalog kur-
masını yasakladığını iddia ede-
rek, “Trump ile baş başa, halk 
önünde, ABD’de, Venezeula’da, 
nerede isterse her konuda gö-
rüşmeye hazırım. Eminim ki biz 
görüşürsek bambaşka bir tarih 
olacak ama izin vermeyeceklerini 
düşünüyorum. Sabırla bekleyece-
ğiz.” şeklinde konuştu. Dünyada 
Venezuela’da olup bitenlerle ilgili 
endişelerini gösteren birçok ülke-
nin olduğunu ve diyalog çağrısı 
yaptığını hatırlatan Maduro, söz 
konusu ülkelerin yönetimlerine 
bu diyalog çağrısına cevap ver-
mek için mektuplar gönderdiğini 
bildirdi. Maduro, “Venezuela’nın 
yararına konuşmak için, onun 
geleceği ve barış için muhalefet 
ile müzakere masasına oturmaya 
hazırım.” ifadelerini kullandı. n AA

İsrail’e bağlı Kudüs Belediye-
si ekipleri, Doğu Kudüs’ün Vadi 
el-Ceviz Mahallesi’ndeki binanın 
yıkımı için çok sayıda polis eşliğin-
de bölgeye geldi. Filistinlilere ait 
bina, “ruhsatsız” olduğu iddiasıyla 
buldozerlerle yıkıldı.

Yıkımın ardından AA muhabi-
rine konuşan yapının sahibi Halid 
el-Malhi, yıkılan binanın 3 dükkan 
ve 3 daireden oluştuğunu söyledi. 
Yaklaşık 1 ay önce İsrail’e bağlı 
belediyenin kendisinden binayı bo-
şaltmasını istediğini belirten Malhi, 
“Onlara bu dükkanların 20 yıl önce 
inşa edildiğini ve bu dükkanlarda 
araç tamiri yaptığımızı, ruhsatımız 
olduğunu söyledim. Ancak pazar-
tesi günü binanın 24 saat içinde 
boşaltılması için tebligat gönderdi-
ler ve bugün gelip yıkımı yaptılar.” 
dedi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yar-
dım Koordinasyon Ofisi tarafından 
kasım ayı sonunda yapılan açıkla-
mada, İsrail’in 2018’in ilk 11 ayın-
da işgal altındaki Doğu Kudüs’te 
Filistinlilere ait 133 evi yıktığı be-
lirtilmişti.

İSRAİL’İN DOĞU 
KUDÜS’TEKİ YIKIMLARI

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te Fi-
listinlilere imar izni konusunda zor-
luk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı 
imar izni başvurularının tamamına 
yakınını reddeden İsrail makamları, 
Filistinlilere ait binlerce evi “ruhsat-

sız” olduğu iddiasıyla yıkma tehdi-
dinde bulunuyor. İsrail’e bağlı bele-
diyenin söz konusu uygulamasının 
hiçbir hukuki dayanağının bulun-
madığını ifade eden Filistinliler, bu-
nun “İsrail’in yıldırma ve kenti Ya-
hudileştirme politikalarının parçası” 
olduğunu belirtiyor. İsrail belediyesi 

çoğu zaman yıkım masraflarını da 
evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor. 
Filistinli kaynaklar, işgalin başladığı 
1967’den bu yana Doğu Kudüs’te 
Filistinlilere ait 5 binden fazla evin 
İsrail güçleri tarafından yıkıldığını 
kaydediyor.
n AA

Akdeniz’de 2018’de 2 bin 275 
düzensiz göçmen can verdi

BM Raporuna göre, 2018’de 
Akdeniz’den Avrupa’ya 139 bin 
düzensiz göçmen ulaştı, aynı yıl 
Akdeniz’de 2 bin 275 düzensiz 
göçmen yaşamını yitirdi. Birleşmiş 
Milletler (BM) Mülteciler Yüksek 
Komiseri Filippo Grandi, Brük-
sel’deki Basın Kulübü’nde BM-
MYK’nin “Umutsuz Yolculuklar” 
adıyla yayımlanan raporuna ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. Ku-
zey Afrika’dan Avrupa’ya geçmek 
isteyen mültecilerde geçiş esnasın-
da ölüm oranının artmaya devam 

ettiğini belirten Grandi, “2018’de 
her gün ortalama 6 mülteci yaşa-
mını yitirdi.” dedi. Grandi, söz ko-
nusu rakamın tüm Avrupa’yı dü-
şünceye sevk etmesi gerektiğine 
dikkati çekerek, Avrupa’nın tüm 
gücüne, parasına ve teknolojisi-
ne rağmen Akdeniz’deki mülteci 
ölümlerini engelleyemediğine dik-
kati çekti. BMMYK’nin “Umutsuz 
Yolculuklar” adıyla yayımlanan ra-
porunda, Akdeniz’in düzensiz göç-
menler için dünyanın en ölümcül 
rotası olduğu belirtildi. n AA

Endonezya’daki depremde 
4 bin 340 kişi öldü

Endonezya’nın Sulawesi Ada-
sı’nda 28 Eylül 2018’de meydana 
gelen deprem ve ardından oluşan 
tsunami felaketinde hayatını kay-
bedenler dahil ölü sayısının 4 bin 
340 olduğu açıklandı. Endonezya 
ajansı Antara’nın haberine göre, 
Orta Sulawesi Valisi Longki Djan-
ggola yaptığı açıklamada, bölgede 
yaşanan felaket sonrası yapılan in-
celemelerdeki nihai sayımda kayıp 
ve kimliği tespit edilemeyenlerle 4 
bin 340 kişinin yaşamını yitirdiğini 
belirtti.

Deprem ve tsunamide en çok 
can kaybının 2 bin 141 kişiyle 
Palu kentinde yaşandığını aktaran 
Djanggola, 289 kişinin Sigi’de, 
212 kişinin Donggala ve 15 kişi-

nin de Parigi öldüğünü ifade etti. 
Djanggola, bölge genelinde 667 
kişinin hala kayıp olduğu ve bin 
16 kişinin kimliğinin tespit edi-
lemediği ve bunları da artık ölü 
saydıklarını kaydetti. ABD Jeolojik 
Araştırmalar Kurumu (USGS), 28 
Eylül 2018’de, Endonezya’nın ku-
zeyindeki Sulawesi Adası’nda Palu 
Körfezi’nin 27 kilometre kuzeyinde 
7,5 büyüklüğünde deprem mey-
dana geldiğini açıklamıştı. Depre-
min ardından Donggala ve Palu 
kentlerini, yüksekliği 6 metreye 
ulaşan tsunami dalgaları vurmuş-
tu. Felakete ilişkin en son yapılan 
açıklamada, 2 bin 256 kişinin öldü-
ğü ve yüzlerce kişinin kaybolduğu 
bildirilmişti. n AA

BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, İsrail’in yeni yerleşim adımlarının uluslararası toplum 
tarafından cevapsız bırakılması durumunda ilhaka giden yolda son dönemece girileceği uyarısında bulundu

İsrail’e küresel
eylem çağrısı

Özel Raportör Lynk, yaptığı ya-
zılı açıklamada, son günlerde işgal 
altındaki Batı Şeria’da yasa dışı Ya-
hudi yerleşim birimlerindeki hare-
ketliliğe karşı “küresel eyleme” ih-
tiyaç duyulduğunu vurguladı. Doğu 
Kudüs de dahil işgal altındaki Batı 
Şeria’da yoğunlaşan “yerleşim faa-
liyetlerinin iki devletli bir çözümün 
açık bir şekilde reddedilmesi anla-
mına geldiğinin” altını çizen Lynk, 
“Uluslararası toplum, İsrail’in yakın 
zamandaki yerleşim birimleri faa-
liyetlerine yanıt olarak bir eylemde 
bulunmalı. İsrail’in yeni yerleşim 
adımları uluslararası toplum tara-
fından cevapsız bırakılırsa, ilhaka gi-
den yolda son dönemece gireceğiz.” 
ifadelerini kullandı.

SAVAŞ SUÇU
Lynk, uluslararası toplumun, 

İsrail’in yasa dışı yerleşim birimle-
rinin 1949 tarihli Dördüncü Cenev-
re Sözleşmesi’nin somut bir ihlali 
olduğunu defalarca dile getirdiğini 
anımsatarak, yasa dışı yerleşim bi-
rimlerinin, aynı zamanda 1998 ta-
rihli Roma Statüsü uyarınca muhte-
mel bir savaş suçu ve bir dizi kalıcı 
insan hakları ihlalinin de kaynağı 
olduğunu vurguladı. Batı Şeria’da 
26 Ocak’ta bir grup Yahudi yerle-
şimcinin El-Muğir beldesine baskın 
düzenlediğini, köy sakinlerine İsrail 
askerleri veya grup tarafından ger-
çek mermilerle ateş açıldığını hatır-
latan Lynk, bu olayın sadece yaşam 
hakkı da dahil bir dizi insan hakkı-
nın ihlali olmadığını, aynı zamanda 
Filistinlerinin güvenliği ve hareket 

özgürlüğünün de ihlali anlamına 
geldiğini belirtti.

Özel Raportör Lynk, İsrail’in böl-
geyi ilhaka giden faaliyetlerine karşı 
uluslararası toplumun sözlü tepkisi-
nin artık yeterli olamayacağını, İs-
rail’in adımlarının durdurulması ve 
tersine çevrilmesi gerektiğinin altını 
çizdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Ko-
miserliği (OHCHR) Sözcüsü Rupert 

Colville, BM Cenevre Ofisi’nde dün 
düzenlenen basın toplantısında, 
“Geçen cumartesi Batı Şeria’daki 
El-Muğir köyündeki Filistinlilere 
karşı yapılan uzun süreli ve şiddetli 
saldırıdan derin endişe duyuyoruz.” 
ifadesini kullanmıştı.

Colville, saldırıda 38 yaşındaki 
4 çocuk babası Hamdi Taleb Na’a-
san’ın vurularak şehit edildiğini, 
20 köy sakinin de yaralandığını 

kaydetmişti. İsrail’in 1967’deki sa-
vaşın ardından işgal ettiği Batı Şe-
ria’da yaklaşık 250 yasa dışı Yahu-
di yerleşim birimi bulunuyor. Bu 
yerleşim birimlerinde 600 binden 
fazla Yahudi yerleşimci yaşıyor. 
Uluslararası hukuka göre, işgal al-
tındaki topraklardaki tüm Yahudi 
yerleşim birimleri yasa dışı kabul 
ediliyor.
n AA

İsrail, Doğu Kudüs’ü yıkıyor!
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Antalya’da Beşiktaş 
hazırlıkları başladı
Antalyaspor, ligde hafta sonu sahasında karşılaşaca-

ğı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı. 
Döşemealtı Attila Vehbi Konuk Tesisleri’nde Teknik 

Direktör Bülent Korkmaz idaresindeki antrenman koşu 
ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlıların 
çalışması, beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Ant-
renman,takım halinde yapılan koşu ile sona erdi. Ant-
renmanı, haftalık yönetim kurulu toplantısı için tesislere 
gelen Başkan Ali Şafak Öztürk ile yönetim kurulu üyeleri 
de izledi. 

Kırmızı-beyazlılar hazırlıklarına akşam yaptığı ant-
renman ile de devam etti. n İHA

Göztepe, İstanbul fobisini bitirmek istiyor
Spor Toto Süper Lig’de cuma günü 

Fenerbahçe’ye konuk olmaya hazırla-
nan Göztepe, rakibini devirerek İstan-
bul fobisine son vermenin hesaplarını 
yapıyor. 

Ligin ikinci yarısına istediği gibi 
başlayamayan ve oynadığı iki maçtan 
puan çıkaramayan Göztepe, gözünü 
Fenerbahçe karşılaşmasına dikti. Haf-
tanın açılış maçında Fenerbahçe’ye 
konuk olmaya hazırlanan sarı-kırmızı-
lılar, rakibi karşısında galibiyete uza-
narak hem ikinci devrenin ilk galibiye-
tini almak hem de İstanbul’da oynadığı 
maçlarda yaşadığı şanssızlığı kırmak 
istiyor. İzmir temsilcisi, İstanbul’da 
çıktığı son 7 lig karşılaşmasında puan 
alamadı. Sezonun ilk yarısında İstan-
bul’da Galatasaray’a tek golle kay-
beden Göztepe, 8. haftada ise dep-
lasmanda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup 
olmaktan kurtulamadı. 

PUAN ÇIKARAMADI 
Bu sezon İstanbul’dan puan çıkara-

mayan Göz Göz, aynı senaryoyu geçen 
yıl da yaşadı. 2017/2018 sezonunda 
İstanbul’da 5 lig maçı oynayan İzmir 
ekibi, Kasımpaşa ve Galatasaray’a 
3-1, Fenerbahçe’ye 2-1, Başakşehir’e 
2-0 ve Beşiktaş’a da 5-1 kaybetmişti. 
Göztepe, bu sezonun ilk yarısında ise 
Fenerbahçe ile Beşiktaş’ı ise kendi 
sahasında devirmeyi başardı. İstan-
bul’da çıktığı son 7 lig maçından puan-
sız ayrılan Göz Göz, Kadıköy’de bu kötü 
istatistiğe de son vermeyi amaçlıyor. 

SON GALİBİYET 
ÜMRANİYESPOR’A 

2017/2018 sezonundan bu yana 
mücadele ettiği Spor Toto Süper 
Lig’de İstanbul galibiyeti bulunmayan 
sarı-kırmızılılar, İstanbul’da en son 
Ümraniyespor’u devirdi. O sezon TFF 
1. Lig’de boy gösteren Göz Göz, 7. haf-
tada Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda 
oynanan karşılaşmada rakibini Adis 
Jahovic’in golüyle mağlup etmişti. 
n İHA

Yeni Malatyaspor’un İstanbul şanssızlığı
Evkur Yeni Malatyaspor’un İstanbul şan-

sızlığı sürüyor. Süper Lig’de ikinci sezonunu 
geçiren sarı-kırmızılılar, İstanbul’da oynadığı 
karşılaşmalarda galibiyet alamadı. Süper 
Lig’de 19 hafta sonunda 32 puanla 3. sıra-
da yer alan E. Yeni Malatyaspor’da İstanbul 
şanssızlığı sürüyor. Sarı-kırmızılılar, geçen 
sezondan bu yana İstanbul’da oynadığı karşı-
laşmalarda galibiyet yüzü göremedi. Sarı-kır-
mızılılar, 2017-2018 sezonunda deplasmanda 
İstanbul ekiplerine karşı oynadığı 5 karşılaş-
mayı da kaybetti. E. Yeni Malatyaspor 2017-
2018 sezonunda İstanbul deplasmanlarında 
Kasımpaşa’ya 3-2, Fenerbahçe’ye 3-1, Me-
dipol Başakşehir’e 1-0, Beşiktaş’a 3-1, Gala-
tasaray’a 2-0 yenildi. Malatya ekibi, bu sezon 
ise 4 İstanbul takımıyla deplasmanda oynadı-
ğı karşılaşmalarda 3 mağlubiyet, 1 beraberlik 
aldı. Deplasmanda Beşiktaş, Kasımpaşa ve 
Fenerbahçe’ye mağlup olan sarı-kırmızılılar, 
Medipol Başakşehir ile berabere kaldı. Son 
maçta ise Fenerbahçe’ye 3-2 mağlup oldu. 

ABOUBAKAR KAMARA 

YENİ MALATYASPOR’DA
Spor Toto Süper Lig ekibi Evkur Yeni 

Malatyaspor, Fulham’ın santrforu Abou-
bakar Kamara ile anlaşmaya vardı. Golcü 
futbolcunun bugün Türkiye’ye gelerek resmi 
sözleşmeye imza atması bekleniyor. Yeni 
Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve transfer 
komitesi üyeleri geçtiğimiz günlerde Premier 
Lig ekiplerinden Fulham’ın santrforu Abou-
bakar Kamara’nın transferini bitirmek için 
İngiltere’ye gitmişti. Kamara ile her konuda 
anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Fulham’ın 
oyuncuyu İngiltere Championship’ten bir takı-
ma göndermek istemesi üzerine son teklifini 
sunup, beklemeye geçmişti. Kulübe güzel 
haber önceki gece geldi ve Aboubakar Kama-
ra’nın sözleşme imzalamak için Türkiye’ye 
geleceği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcu 
Aboubakar Kamara, her iki kanat ve santrfor 
pozisyonlarında forma giyebiliyor. 2017 yılın-
da Amiens’ten 6 milyon Euro bonservis bedeli 
ile transfer edilen başarılı futbolcu, bu sezon 
Fulham formasıyla 15 maçta 5 gol attı.  n İHA

Akhisarspor Musa 
Nizam ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren Ege tem-
silcisi Akhisarspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran 28 
yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam ile 2,5 yıllık 
anlaşmaya vardı. Antalyaspor’un alt yapısından yetişen 
oyuncu sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor ve Trabzonspor 
formalarını giydi. Süper Lig kariyerinde 121 maça çıkan 
Musa Nizam, 3 gol 3 asist kaydetti. Yarın takımla birlikte 
çalışmalara çıkması beklenen Musa Nizam’ın hafta so-
nundaki Medipol Başakşehir maçında kadroda yer alaca-
ğı tahmin ediliyor. Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut 
Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Akhisarspor Baş-
kanı Hüseyin Eryüksel katıldı.  n İHA

Güneş: Quaresma 
yüzde 90 gitti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensup-
larıyla bir araya geldiği yemekte, Quaresma’nın takımdan 
ayrılmak üzere olduğunu, Vida’nın ise gitmeyeceğini açık-
ladı. Fenerbahçe’yle anlaşan Tolgay Arslan’a karşılık alına-
cak olan Şener’in ise takıma katkısının olacağını ifade etti.  
Takımla ve kendisiyle ilgili soruları cevaplayan Güneş, ilk 
olarak Ricardo Quaresma’yla ilgili konuştu. Portekizli oyun-
cunun büyük ihtimalle takımdan ayrılacağını ifade eden 
Şenol Güneş, “Ricardo Quaresma’nın gitme ihtimali yüzde 
doksan. Bugün idmana çıktı, yirmi yaşındaki gibi bir futbol-
cu gibi çalıştı. Bir futbolcunun böyle olması lazım, sanki 
gitmiyor gibi çalıştı. Bu bir aşktır. Ancak yokluğunu da ken-
di içimizde hallederiz. Yeni bir ismin gelmesini istemem. 
Vida’ya gelirsek teklifler vardı ama dün akşam itibariyle bu 
konu kapandı. Transferin kalan bir gününde de gideceğini 
düşünmüyorum. Quaresma’nın boşluğunu kendi imkanları-
mızla doldururuz ancak Vida’da durum daha farklı. O gider-
se yerine adam alırız ama o da kaldı” dedi. Tolgay Arslan’ın 
da Fenerbahçe’yle anlaşmaya vardığını söyleyen tecrübeli 
teknik adam, “Tolgay, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bu 
transfere karşılık Şener’in de Alper’in de gelmesinden yana 
bir sıkıntım olmazdı. Önemli olan gelen oyuncunun giden 
oyuncuya göre daha külfetli olmaması. Böyle olması duru-
munda zaten bir anlamı olmaz” diye konuştu.   n İHA

Forvet olmadan 
4 maçta 12 gol

Transfer döneminde hücum bölgesine takviye yap-
mak için çok uğraşan Galatasaray, son oynadığı 4 resmi 
maçta rakip fileleri 12 kez havalandırdı ve 3 gol ortalaması 
tutturdu.  Bu sezon yaz ve devre arası transfer döneminde 
forvet bölgesine takviye yapmak için yoğun çalışmalar sür-
düren Galatasaray, sezonun ikinci yarısında çıktığı 4 karşı-
laşmada gol yollarında etkili performans sergiledi. Devre 
arasında ileri uç oyuncusu Eren Derdiyok’un da takımdan 
gönderen sarı-kırmızılılarda o bölgede Sinan Gümüş ile 
Muğdat Çelik kalmıştı. Aslan devre arası kamp dönemin-
den sonra oynadığı 4 resmi müsabakada toplam 12 kez 
rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 3 gol ortalamasıyla 
oynayan sarı-kırmızılılarda golleri Henry Onyekuru, Sinan 
Gümüş, Yunus Akgün, Muğdat Çelik, Selçuk İnan ve Ba-
dou Ndiaye kaydetti. Bu mücadeleler içerisinde MKE An-
kargücü’ne karşı Henry Onyekeru, Boluspor maçında da 
Yunus Akgün 3 gol atarak hat-trick yaptı.  n İHA

Erzurumspor’un 
3 puan hasreti!

Spor Toto Süper Lig’deki son altı karşılaşmadan galibiyet çıkaramayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ligin 
20. haftasında sahasında ağırlayacağı Çaykur Rizespor’u yenerek üç puan hasretini dindirmek istiyor

Teknik direktör Mehmet Özdilek’in 
göreve getirilmesiyle ligin 8. haftasından 
13. haftasına kadar Trabzonspor, Kasım-
paşa ve Akhisarspor müsabakalarından 
beraberlik çıkaran mavi-beyazlı takım, 
Alanyaspor, Göztepe ve Antalyaspor mü-
sabakalarından da galibiyetle ayrılarak 12 
puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig’de son 
galibiyetini 24 Kasım 2018’de sahasında 
konuk ettiği Antalyaspor’u 1-0 yendiği 
maçta elde eden Erzurum temsilcisi, ar-
dından üç puana hasret kaldı.

Bu karşılaşmanın ardından düşüşe 
geçerek Bursaspor’a deplasmanda 2-1, 
sahasında konuk ettiği Evkur Yeni Malat-
yaspor’a 3-1 ve Atiker Konyaspor’a da 2-1 
mağlup olan Doğu ekibi, Fenerbahçe ile 
deplasmanda 2-2, evindeki Kayserispor 
maçından da 1-1 berabere kaldı. 

Ligin 19. haftasında Beşiktaş ile dep-
lasmanda yaptığı maçtan 1-1 eşitlikle ay-
rılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 
galibiyet hasreti bu sonuçla 6 maça çıktı.

ÇAYKUR RİZESPOR 
MAÇINDA 3 PUAN HEDEFİ

Ligde 17 puanla 17. sırada yer alan 
Erzurumspor, bir üst basamaktaki Çaykur 
Rizespor’u, sahasındaki 20. hafta müca-
delesinde mağlup ederek çıkış yakalama-
yı amaçlıyor. Ara transfer döneminde ha-
reketli günler geçiren mavi-beyazlı ekipte 
yönetim ise takımın ligde kalabilmesi için 
çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu süreçte Rashad Muhammed, 
Kristian Fardal Opseth, Serkan Kurtuluş, 
Pierre Kanstrup’u kadrosuna katan Samu-
el Emem Eduok ve Gabriel Obertan ile de 
prensipte anlaşan yönetim, eksik görülen 
mevkilere yapılacak transferlerle takımın 
sezonu iyi bir yerde bitirmesini sağlama-
ya çalışıyor. 

“GÜZEL FUTBOLLA ÜÇ PUANI 
ALAN TARAF OLMAK İSTİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 
Sportif Direktörü Zafer Demir, yaptığı 
açıklamada, Çaykur Rizespor ile çok 
önemli bir maça çıkacaklarını belirtti. Bu 
maçın puan olarak birbirine en yakın iki 

takımın mücadelesine sahne olacağını 
dile getiren Demir, “Final maçlarımızdan 
birini oynayacağız. Maçtan galibiyetle ay-
rılmak, güzel futbolla üç puanı alan taraf 
olmak istiyoruz. Güzel bir maç olacağını 
düşünüyoruz. Futbol ve centilmenliğin ön 
planda tutulacağı bir maç temennisinde-
yiz.” dedi. 

Demir, diğer takımlarda olduğu gibi 

Çaykur Rizespor takımı ve yöneticilerini 
de en güzel şekilde ağırlayacaklarını, Er-
zurumluların misafirperverliğini göstere-
ceğini aktardı. Taraftarların da tribünleri 
dolduracağına ve takımlarına destek ve-
receğine inandığını anlatan Demir, “Ke-
sinlikle ligde kalacağız. Kendimizi böyle 
bir baskı altında hissetmedik, hissetmiyo-
ruz.” değerlendirmesinde bulundu.  

OBERTAN ERZURUM’DA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bü-

yükşehir Belediye Erzurumspor, Bulgaris-
tan’ın Levski Sofya takımından Gabriel 
Obertan ile anlaştı. Bulgaristan’ın Levski 
Sofya takımında forma giyen 29 yaşında-
ki Fransız orta saha oyuncusu Obertan’ın 
bugün Erzurum’a gelerek sağlık kontro-
lünden geçecek. n AA
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Vole Tenis ve Spor Kulübü’nden, Vali Toprak’a ziyaret

Vole Tenis ve Spor Kulübü, seçimli 
olağanüstü genel kurul toplantısında 
başkanlığa seçilen Av. Cengiz Yönet ve 
yönetim kurulu üyeleri ilk ziyaretlerini 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak’a 
yaptı. Konya’daki tenis kulüplerinden 

biri olan Vole Tenis ve Spor Kulübü’nün 
Başkanı Av. Cengiz Yönet ve yönetim 
kurulu üyeleri Niyazi Ganioğlu, Nihat 
Çankırlı, Mehmet Fatih Akseki, Fedakâr 
Ulukan’dan oluşan heyet, Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ı makamında 

ziyaret ederek hayırlı olsun temenni-
sinden bulundu. Ziyarette Vole Tenis 
Kulübünün çalışmaları hakkında bilgi 
veren Başkan Cengiz Yönet, “Kulübü-
müzü daha iyi noktalara taşımak, daha 
iyi şartlarda tenis yaptırmak ve tenis 

sporunu Konya’da daha yaygın bir spor 
dalı haline getirmek hedefimizdir. Şu 
an itibariyle Konya’mızda 1 adet kapalı 
kort bulunmaktadır. Konya’mızda kort 
sayının artmasını ve tenis sporunu Kon-
ya’da yaygınlaştırılması istiyoruz” dedi. 

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile 
getiren Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak ise, “Konya’da her branşta sporun 
yapılması ve geliştirilmesi adına çalış-
malarımız devam etmektedir. Tenisin 
Konya’da daha da yaygınlaşması için 

her türlü desteği vereceğiz. Vole Tenis 
ve Spor Kulübü’yle birlikte çalışmaları-
mız sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. 
Kulüp Başkanı Cengiz Yönet, günün 
anısına Vali Toprak’a kulübün formasını 
ve plaket takdim etti. n SPOR SERVİSİ

Bisiklette sezon Mersin’de açılıyor
Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. 

Etap Puanlı Yol Yarışları 31 Ocak- 2 Şu-
bat 2019 tarihleri arasında Mersin’de 
yapılacak. Şampiyonaya yaklaşık 1000 
sporcunun katılması bekleniyor. Bisik-
let Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet 
programında yer alan Türkiye Bisiklet 
Şampiyonası 1. Etap Puanlı Yol Ya-
rışları bugün 09.00’da Büyük Erkekler 
1.tur 12 km. 10 tur 120 km yarışla start 
alacak. Şampiyonada Büyük Erkekler, 
Genç Erkekler, Yıldız A ve Yıldız B Er-
kekler, Genç Bayanlar ve Yıldız Bayan-
lar kategorisinde 3 gün devam edecek. 
Yarışlar sonunda ilk üçe giren sporcu-
lara düzenlenecek törenle madalyaları 
verilecek. 

BİSİKLETTE ÇITAYI YÜKSELTECEĞİZ
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol 

Küçükbakırcı, yarışlar hakkında yaptığı 
açıklamada, “ 2019 yılının ilk 1. Etap 
Yol Yarışlarını Mersin’de gerçekleşti-
riyoruz. Sezonun ilk yarışına katılımın 
çok olmasını bizleri mutlu etmektedir. 
Mersin’de yapılacak olan şampiyona-
mıza Yaklaşık 1000 sporcu katılarak 
mücadele edecektir. 2019 sezonumuz 

Türk bisikletine hayırlı ve uğurlu olsun. 
Federasyon olarak hedefimiz, Türk bi-
sikletini hak ettiği yere çıkartmaktır. 
Bunun için ülke genelinde yaptığımız 

çalışmalar ve bu sezon devreye gire-
cek olan ve Türk bisiklet tarihinde bir 
ilk olan ‘Dar Bölge’ bisiklet yarışlarıyla 
çıtamızı yükselteceğiz” dedi. Türkiye 

bisiklet şampiyonası 1 Etap puanlı yol 
yarışlarının madalya töreni 2 Şubat 
2019 günü düzenlenecek olan törenle 
yapılacak. n SPOR SERVİSİ

AGD: Gençlere 
sporu sevdireceğiz

Anadolu Gençlik Derneği Konya Şubesi aldığı karar ile Spor ve İzcilik Birimi’ni kurdu. 
Birim başkanlığına atanan Halil İbrahim Mücevher, yapılan toplantıda gençlere sporu 
sevdireceklerini ifade ederek, “Spor, gençleri zararlı alışkanlıklardan da korur” dedi

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Milli 
Gençlik Vakfı (MGV) Konya Şubesi Spor 
ve İzcilik Birim Başkanlığı kuruldu. 

Birimin başkanlığına Halil İbrahim 
Mücevher atandı. Birim, ilk istişare top-
lantısını dernek il binasında gerçekleştir-
di. 

Toplantıya AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, antrenörler, pek çoğu 
Milli Sporcu olan Ali Serin Seren, Ahmet 
Gündüz gibi isimler katıldı. Toplantıda ko-
nuşan AGD Şube Başkanı Mehmet Parlak, 
sporun gençlik üzerindeki önemine dikkat 
çekerek görevi alan Halil İbrahim Mücev-
her’e başarılar diledi. 

İstişareler sonrası söz alan Halil İbra-

him Mücevher de, birim olarak gençliğe 
sporu sevdirme adına pek çok faaliyete 
imza atacaklarını belirterek, “İlk istişare 
toplantımızda wing chun, wushu, kare-
te, taekwondo gibi savunma sporlarının 
duayen isimleri ile buluştuk. Millet ola-
rak ya çelimsiziz ya da obeziz. Özellikle 
obezite büyük bir sorun olarak karşımıza 
çıkıyor. Maalesef çocuklarımız, genç-
lerimiz teknolojiyi, telefonu, bilgisayarı 
ölçülü kullanamıyor. Teknoloji bağımlı-
lığı hareketsizliğe yöneltiyor. Bu yüzden 
obezite ve buna bağlı hastalıklar artıyor. 
Toplumsal sağlığın korunması için genç-
lerimizi, toplumumuzu spora yönlendir-
memiz lazım” şeklinde konuştu.

SPOR BİR KÜLTÜR HALİNE GELMELİ
Önümüzdeki dönemde diğer spor 

dalları ile de ikinci bir toplantıyı icra ede-
ceklerini söyleyen Mücevher, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Gençlerimize sporu sev-
direceğiz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli 
Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkan-
lığı gibi kurumlarla işbirliği çalışmaları 
yapacağız. Amacımız daha çok gence 
ulaşmak. Spor, gençleri zararlı alışkanlık-
lardan da korur. Spor yapan, bunu bir kül-
tür olarak kabul etmiş bir toplum olmamız 
lazım. Biz ailelere diyoruz ki evlatlarınızı 
spora yönlendirin. Ehil bir hoca, antrenö-
re teslim edin. Ehil hocalar ve antrenörler 
de MGV’de, AGD’de var.”

KATILIMCILAR 
ÇALIŞMALARDAN MEMNUN

Katılımcılar da organizasyondan 
duydukları memnuniyeti dile getirerek, 
“Bizler de Milli Gençlik Vakfı çatısı altında 
spor yaptık. 

Yetişmemizde bu kurumların büyük 
emeği var. Milli Gençlik Vakfı – Anadolu 
Gençlik Derneği her zaman spora ve spor-
cuya sahip çıkmıştır. 

Pek çok cemaat ve tarikat spora ters 
bakarken Milli Gençlik Vakfı her zaman 
gençleri spora yönlendirmiştir. 

Bu takdir edilmelidir” ifadelerine yer 
verdi.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu’da Maraş 
hazırlıkları sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 20.hafta müsabakasında 
deplasmanda Kahramanmaraşspor ile karşılaşacak olan 
Konya Anadolu Selçukspor çalışmalarına başladı. Karatay 
Belediyesi Tatlıcak tesislerinde teknik direktör Alper Avcı 
ve yardımcı antrenörler nezaretinde gerçekleştirilen çalış-
ma salonda yapılan ağırlık –kuvvet çalışmaları ile başla-
dı. Fethiyespor karşılaşmasında ilk on birde sahaya çıkan 
futbolcular daha sonra saha içinde pas ve top kontrolüne 
dayalı bir çalışma, koşu ve ardından ayak tesisi oynayarak 
antrenmanı tamamladı. Ahmet Önay’ın da yer aldığı diğer 
gruptaki futbolcular ise saha içinde pas ve top kontrolüne 
dayalı çalışmanın ardından teknik-taktik ağırlıklı bölüm 
ile antrenmanı tamamladı. Kaleciler takımdan ayrı olarak 
kaleci antrenörü Alpaslan Uysal yönetiminde çalışırken, 
tedavi süreci devam eden Ekrem Kayılıbal salonda yaptığı 
ağırlık ve kuvvet çalışmalarının ardından koşu yaparak ant-
renmanı tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

Badmintonda Kış 
Kupası sahiplerini buldu

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton İl Tem-
silciliği faaliyet takviminde yer alan Badminton Kış Kupası 
İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. Karatay Spor ve Kongre 
Merkezimizde 26-28 Ocak 2019 tarihleri arasında yapılan 
Badminton Kış Kupası İl Birinciliği müsabakaları sonucun-
da; Erkekler 11 Yaş Altı 1.Selim Semih Ateş, 2.Ali Özdemir, 
3.Enes Bacak, 13 Yaş Altı 1.Furkan Samet Şen, 2.Fatih 
Furkan Ateş,  3.Mehmet Gün, 15 Yaş Altı 1.Hüseyin Eren 
Kara, 2.Mustafa Fırat, 3.İsmail Sarıbudak, 17 Yaş Altı 1.Yi-
ğit Kutlutürkkan, 2.Hakkı Kuzu, 3.Mevlüt Sevimli, Büyükler 
1.Muhammet Mustafa Gerçeker, 2.İsmail Boğa, 3.Mücahit 
Karakurt, Kızlar 13 Yaş Altı 1.Rabia Ocak, 2.Hatice Kübra 
Şahin, 3.Emine Sena Özdemir, 15 Yaş Altı Bayan 1.Aybike 
Nur Şamcı, 2.Elif Öz, 3.Merve Gök, 17 Yaş Altı 1.Şuheda 
Kürkçü, 2.Rabia Ocak, 3.Arzu Gizem Şahin, Çiftler 15 Yaş 
Altı Erkek 1.Hüseyin Eren Kara – Mustafa Berk Göçmen, 
2.Enes Bacak – Mehmet Ali Özdemir, 3.Resul Efe Barış – 
Semih Kuyucu, 19 Yaş Altı Erkek 1.Mücahit Karakurt – Mus-
tafa Gerçeker, 2.İbrahim Sözal – Rahman Fırat, 3.Yiğit Kut-
lutürkkan – Abdullah Serin, 19 Yaş Altı Karışık 1.Şükrü Can 
Taş – Şüheda Kürkçü, 2.Ömer Tofan – Rabia Ocak, 3.Ay-
bike Nur Şamcı – Hakkı Kuzu, 15 Yaş Altı Karışık 1.Talha 
Yahya Özdemir – Merve Gök, 2.İkbal Zeynep Saygı – Samet 
Şen, 3.Ömer Ermenek – Mine Yanar oldu.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 19 12 4 3 35 10 25 40
2.MENEMEN BELEDİYE 19 11 6 2 41 24 17 39
3.F. KARAGÜMRÜK 19 11 4 4 34 20 14 37
4.ŞANLIURFASPOR 19 10 5 4 25 20 5 35
5.MANİSA B.Ş.B. 19 9 7 3 32 13 19 34
6.PENDİKSPOR 19 8 6 5 27 24 3 30
7.TARSUS İDMAN Y. 19 7 7 5 29 26 3 28
8.ETİMESGUT BELEDİYE 19 6 6 7 22 25 -3 24
9.KIRKLARELİSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23
10.KAHRAMANMARAŞ 19 6 5 8 17 23 -6 23
11.ZONGULDAK 19 5 7 7 21 26 -5 22
12.SİVAS BELEDİYE 19 6 4 9 20 26 -6 22
13.K. A. SELÇUKSPOR 19 4 8 7 26 33 -7 20
14.BAK SPOR KULÜBÜ 19 4 8 7 19 30 -11 20
15.DARICA G. BİRLİĞİ 19 5 5 9 19 30 -11 20
16.FETHİYESPOR 19 2 9 8 19 28 -9 15
17.BANDIRMASPOR 19 3 5 11 21 35 -14 14
18.TOKATSPOR 19 2 7 10 15 28 -13 13
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Karakan: Türkiye hokeyde Avrupa’nın en iyi 8 takımı arasındaKupayı Konyaspor ve 
Akhisar’ın kazanması gelişme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 
İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat 
Türkiye Kupası’nda kalan final tur-
larında güzel maçlar izleyeceklerini 
söyledi.

TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesis-
leri’nde düzenlenen Türkiye Kupası 
çeyrek ve yarı final kura çekiminden 
sonra açıklamalarda bulunan Düş-
mez, “Türkiye Kupası’nı kendimi bil-
dim bileli çok değerli bulurum. Bu gün 
de aynı fikirdeyim. Elimizden geldiği 
kadar Türkiye Kupası’nın renkli geç-
mesi için çalışıyoruz. 

Güzel maçlar izledik. Lig uzun bir 
maraton ve favoriler kazanıyor. Kupa-
da tek maçta o gün kötü olan yeniliyor 
ve sürpriz olabiliyor. Kupanın güzel bir 
enerjisi var. Güzel maçlar izleyeceği-

mizi ümit ediyorum.” diye konuştu.
Son iki kupayı Atiker Konyaspor ve 

Akhisarspor’un kazandığını hatırlayan 
Ali Düşmez, “TFF yönetimi olarak 
bunları gelişme olarak adlandırıyoruz. 
Favorilerin kazanmadığı maçlar ve 
turnuvalarda futbolun gelişmesinden 
bahsedebiliriz. 

İki turnuvayı Anadolu kulüplerimiz 
kazandı. Bu dönem ne olur bilmiyo-
rum. Bizim görevimiz şampiyona ku-
payı vermek. Bize, güzel, centilmence 
ve fair play içinde bu güzel oyunu izle-
mek ve izlettirmek düşüyor.” şeklinde 
görüş belirtti.
 n AA

Türkiye Kupası’nda kuralar çekildi
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek 

ve yarı final kuraları çekildi. Türkiye 
Futbol Federasyonunun (TFF) Ri-
va’daki Hasan Doğan Milli Takım-
lar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen kura çekimine TFF 
yetkililerinin yanı sıra son 16 turu 
müsabakaları sonucunda tur atla-
yan Akhisarspor, Evkur Yeni Malat-
yaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasım-
paşa, Trabzonspor, Ümraniyespor’un 
temsilcileri katıldı.

Kura çekimine Galatasaray’dan 
temsilci gelmedi. Galatasaray, Göz-
tepe, Kasımpaşa ve Trabzonspor, 
kurada seribaşı olarak yer aldı.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek 
final ilk maçları 5, 6 ve 7 Şubat, rö-
vanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat’ta oy-
nanacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 
2, 3 veya 4 Nisan’da, rövanş maçları 
ise 23, 24 veya 25 Nisan’da yapıla-
cak. Kupanın final maçı 16 Mayıs’ta 

Sivas’ta oynanacak.
Çeyrek final: Trabzonspor-Ümra-

niyespor, Akhisarspor-Kasımpaşa, 
Galatasaray-Hatayspor, Evkur Yeni 
Malatyaspor-Göztepe

Yarı final:  Trabzonspor-Ümra-

niyespor / Akhisarspor-Kasımpaşa, 
Galatasaray-Hatayspor / Evkur Yeni 
Malatyaspor-Göztepe

Temsilcimiz Atiker Konyaspor 
Kahramanmaraşspor’a elenerek ku-
paya veda etmişti.  n AA

RPS

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 19 12 5 2 28 10 18 41
2.GALATASARAY 19 10 5 4 37 21 16 35
3.EY MALATYASPOR 19 9 5 5 31 21 10 32
4.A. KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31
5.TRABZONSPOR 19 8 6 5 35 27 8 30
6.BEŞİKTAŞ 19 8 6 5 32 24 8 30
7.KASIMPAŞA 19 9 2 8 37 31 6 29
8.ANTALYASPOR 19 8 4 7 19 23 -4 28
9.DG SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25
10.A. ALANYASPOR 19 7 3 9 17 22 -5 24
11.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23
12.GÖZTEPE 19 7 1 11 20 23 -3 22
13.İM KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21
14.FENERBAHÇE 19 4 8 7 20 27 -7 20
15.ANKARAGÜCÜ 19 6 2 11 17 34 -17 20
16.Ç. RİZESPOR 19 3 9 7 23 29 -6 18
17.BB ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17
18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Ankaragücü 
transferde atağa kalktı

Spor Toto Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü, 
transfer çalışmaları kapsamında iki oyuncuyla anlaştı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz’in Vitoria 
Guimaraes takımında forma giyen Yeni Zelandalı hücum 
oyuncusu Tyler Dominic Boyd ve Yunanistan’ın PAOK 
kulübünden Stelios Kitsiou ile sezon sonuna kadar kiralık 
olarak anlaşma sağlandı. 

Boyd, Türkiye’de yeni bir sayfa açtığını belirterek, 
“Artık benim için yeni bir ülke, yeni bir şehir ve yeni bir 
takım ile başarı elde etme zamanı geldi. Hedefim perfor-
mansımı en üst seviyeye çıkararak Ankaragücü’ne katkı 
sağlamak.” ifadelerini kullandı. 

Yunan futbolcu Stelios Kitsiou ise Türkiye ve Yuna-
nistan’ın iki dost ülke olduğuna dikkati çekerek, “Dost bir 
ülkeye geldiğim için mutluyum. PAOK taraftarı gibi Anka-
ragücü taraftarının da çok ateşli olduğunu biliyorum. Bir 
futbolcu için en büyük itici güç her zaman taraftarıdır. Bu 
taraftara ve bu şehre umarım heyecan getiririm.” şeklin-
de görüş belirtti. 

Ankara temsilcisi daha önce Leeds United’den Hadi 
Sacko, Polonyalı futbolcu Michal Pazdan ve Hırvat stoper 
Ante Kulusic’i renklerine bağlamıştı.  n AA

Başakşehir’den 
geleceğe yatırım

Medipol Başakşehir, Eskişehirspor’dan genç futbolcu 
Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açık-
ladı. 

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama-
da, “Yeni transferimiz Cemali Sertel ile 4.5 yıllık söz-
leşme imzalandı. 19 yaşındaki futbolcumuz, 2019-2020 
sezonunun sonuna dek kiralık olarak Eskişehirspor for-
ması giymeye devam edecek. Sözleşmenin kulübümüz 
ve Cemali Sertel için hayırlı olmasını temenni eder, fut-
bolcumuza sezon sonuna kadar forma giyeceği Eskişe-
hirspor’da başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi. 

Genç orta saha oyuncusu bu sezon Eskişehirspor ile 
çıktığı 18 Spor Toto 1. Lig maçında 1 gole imza attı.  n AA

Başkandan taraftara çağrı
Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk Bursaspor ile oynanacak kritik maçta taraftarın 

takımı yalnız bırakmamasını istedi. Son dönemdeki yükselişe dikkat çeken Kulluk, daha 
iyisini gerçekleştirebilmek için camiayı tek bir çatı altında toplanmaya davet etti

Atiker Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk 
Bursaspor maçı öncesinde bir açıklama 
yaparak şehri “Atiker Konyaspor Çatısı” 
altında toplanmaya, güç birliği yapmaya ve 
pazartesi deplasmanda oynayacakları kritik 
maça davet etti.

LAF DEĞİL İCRAAT
Konyaspor’un son dönemdeki yükseli-

şine dikkat çeken Atiker Konyaspor Başkanı 
Hilmi Kulluk “Atiker Konyaspor Kulübü bü-
tün unsurlarıyla her alanda dikkatle takip 
edilen bir camia haline gelmiştir. Yönetim 
Kurulumuzdaki çok değerli arkadaşlarımı-
zın, teknik heyetimizin, futbolcularımızın, 
kulüp profesyonellerimizin, yerel medya-
mızın ve elbette taraftarlarımızın bugün bu-
lunduğumuz noktada çok önemli katkıları 
olmuştur. Bundan sonrası için hepimizin 
hedefi, mevcut durumu önce kalıcı hale 
getirmek, sonrasında ise üzerine koyarak 
emin adımlarla bir üst kademeye çıkarmak 
olmalıdır. Bu durum söylemlerden çok ic-
raatlarla mümkündür. Bizler kulübümüzü 
yönetirken prensip olarak bu dönemde ko-
nuşmak yerine yapmayı, proje üretmeyi ve 
bu projeleri hayata geçirmeyi tercih ettik“ 
dedi.

TOP YEKUN AYAĞA
Konyaspor’un bütün dinamiklerini tek 

bir çatı altında birleşmeye davet eden Kul-
lun, “Çok değerli teknik direktörümüz Aykut 
Kocaman ve ekibi ile anlaşmamızın ardın-
dan saha dışında yaptıklarımız saha içinde-
ki başarılı sonuçlarla birleşince yeni kapılar 
ve yeni hedeflerin kendiliğinden açıldığını 
gördük. Bu yolda sağlam adımlarla yü-
rümek için, hepimizin daha çok desteğe 
ihtiyacı olacak. Bizler bu süreçte ailemize, 
işlerimize, özel hayatımıza ayırdığımız za-
manın büyük bölümünden feragat ederek 
daha çok çalışacağız. Başta sayın hocamız 
olmak üzere, teknik heyetimiz, futbolcula-
rımız zihinsel ve fiziksel olarak daha fazla 
efor sarf edecek, taraftarlarımız bir önceki 

maçtan daha fazla sayıda ve çok daha bü-
yük sinerjiyle tribünde yerini alacak. Buna 
inancımız sonsuz. Ancak; çok daha büyük 
hedeflere yürümek için hepimiz çok iyi bi-
liyoruz ki, bu saydıklarımız yeterli olmaya-
cak. Söz konusu olan top yekûn bir şehrin 
ayağa kalkması, aynı duygu ve düşünceler-
le aynı hedefe doğru yürümesidir. Bunun 
için Konya’nın bütün dinamiklerinin Atiker 
Konyaspor çatısı altında güç birliği yapması 
ve ellerini taşın altına koyması gerekmek-
tedir” ifadelerini kullandı.

TARAFRTARA ÇAĞRI
Bursaspor maçına da değinen Hilmi 

Kulluk, “Potansiyelimizin, tecrübemizin 

ve şehrin enerjisinin farkındayız. Bu gücü 
tam anlamıyla yanımızda hissettiğimizde 
önünde durulamayacak bir dip dalganın 
Süper Lig’i etkisi altına alacağına inanıyo-
ruz. Bu hedef doğrultusunda tüm Konya’yı 
armamızın etrafında kenetlenmeye davet 
ediyoruz. Özellikle önümüzdeki Pazartesi 
akşamı Bursa’da oynayacağımız karşılaş-
ma yukarıda saydığımız hedefler için çok 
önemli bir mihenk taşı. Bu nedenle bütün 
taraftarlarımızı deplasmanda hocamızı, 
takımımızı ve bizleri yalnız bırakmamaya 
davet ediyor, hepinizi saygı sevgi ve mu-
habbetle selamlıyorum.” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Bursaspor Anadolu Kartalı’na hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig’in 

20. haftasında pazartesi günü 
evinde temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’u ağırlayacak olan 
Bursaspor zorlu maçın hazırlık-
larını sürdürüyor. 

Bursaspor, Spor Toto Süper 
Lig’in 20. haftasında 4 Şubat 
Pazartesi günü sahasında Ati-
ker Konyaspor ile yapacağı 
maçın hazırlıklarını sürdürdü. 
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesis-
leri’nde teknik direktör Samet 
Aybaba yönetimindeki antren-
man, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma, koordinasyon 
ve çabukluk hareketleriyle 
başlayan idman, 5’e 2 pas, 
pres ve hücum çalışmalarıyla 
tamamlandı. Yeşil-beyazlı 
ekip, yarın öğle saatlerinde 
yapacağı antrenmanla Atiker 
Konyaspor maçının hazırlıkları-
na devam edecek.
n AA
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