
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yeni yapı 
denetim modeli uygulamaya 
geçti. Yeni uygulamayı 
değerlendiren İnşaat 
Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı 
Süleyman Kamil Akın, 
“Bu uygulama hem yapı 
denetim firmalarını, hem 
de firmalarda çalışan 
arkadaşlarımızı rahatlatacak. 
Artık kontroller layıkıyla 
yapılacak. Karar mantıklı 
oldu” dedi. n SAYFA 3’TE

Kontroller layıkıyla yapılacak!

Bir gecede 301 
bin lira ceza!

Konya’da yılbaşı 
gecesi boyunca 30 
farklı noktada yapılan 
trafik uygulamasında 
sürücüler durduru-
larak alkol kontrolü 
yapıldı. Yapılan alkol 
ölçümlerinde ise 117 
sürücüye 301 bin 870 
lira idari para cezası 
kesildi. n SAYFA 6’DA

06 Avcılarda Güler, 
yeniden başkan! 07 Yeni yıla huzurevi

sakinleriyle girdiler 12 Aksaray POMEM’de
mezuniyet coşkusu

BİLİM MERAKLILARI
MERKEZİNE KOŞTU

HİZMET MASASIYLA 
110 BİN KİŞİYE HİZMET

EKİP RUHUYLA DÜNYA
DEVLERİNİ GEÇECEKLER

1 milyon 225 bin ziyaretçi!

2018 yılında Selçuklu farkı 

AkınRobotics iddialı yürüyor

Konya Bilim Merkezi, 2018’de de bilim meraklıla-
rının ilgi odağı oldu. 2018 yılında birçok etkinlikte 
310 bin ziyaretçiyi ağırlayan Konya Bilim Merkezi, 
açıldığı günden bu yana 1 milyon 225 bin bilim me-
raklısına ev sahipliği yaptı.

Selçuklu Belediyesi, vatandaşların hızlı ve kaliteli 
hizmet alması amacıyla hizmet masası tarafından 
uygulamada olan çağrı merkezi, dilekçe, evlilik, 
elektronik posta ve resmi evrak işlemleri için 2018 
yılı itibariyle 110 bin kişiye hizmet verdi.

Akınsoft yazılım firmasınca kurulan Türkiye’nin ilk 
insansı robot fabrikası ‘AkınRobotics’te yapılan ro-
botlar, büyük sermayeli dünyaca ünlü şirketlerin 
robotlarını ekip ruhuyla geçmeyi hedefliyor.

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya’nın 
gururu oldu

Seyyar sandık 
eve gidiyor

2019 yılı huzur 
ve refah getirsin

Dikkat çeken 
park tamamlandı

Forbes Dergisi, “Türkiye’nin 
Yaşayan En Büyük Zihinleri” 
listesinde Türkiye’den birçok 
önemli isme yer verilirken 
isimler arasında bir de Konyalı 
var. Konya Şeker’i 14 yılda hızla 
büyüten ve geliştiren Recep 
Konuk “Türkiye’nin Yaşayan 
En Büyük Zihinleri” listesine 
girerek Konya’nın gururu oldu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İlk defa  24 Haziran seçimlerin-
de uygulanan ‘seyyar sandık’  
uygulaması 31 Mart 2019’da 
yapılacak Mahalli İdareler 
Seçiminde de  uygulanacak. 
Uygulama kapsamında yatağa 
bağlı hastalar ve engelliler 
evlerinde oy kullanabilecek. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği (KONESOB) 
Başkanı Muharrem Karabacak, 
yeni yıl nedeniyle yayımladığı 
mesajda, yeni yılın Türkiye’ye 
ve Türk insanına huzur ve refah 
getirmesi temennisinde bulun-
du. n HABERİ SAYFA 4’TE

Beyşehir Belediyesi tara-
fından ilçeye kazandırılan 
Türk Büyüğü, Halk ve Masal 
Kahramanları Parkı, Türk ve 
Müslüman bilim adamlarını 
tanıtan levhaların da eklenme-
siyle tamamlanmış oldu. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Umudumuz gençler!
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Umudumuz gençlerdir. Dünyaya 

yeniden yön verecek gençlerin yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve azmimiz ile olacaktır” dedi
İSLAM BİRLİĞİ BİR 
GÜN KURULACAK

AGD ve  MGV eski Genel Başkanı İl-
yas Tongüç da, Batı’nın sahte medeni-
yetini reddettiklerini belirterek,  “Kon-
ya’dan dünyaya sesleniyoruz. Gerçek 
medeniyet İslam’dadır” dedi. Batı’ya 
seslenen Tongüç, “Onlar kabul et-
mezse bile İslam Birliği yine de bir gün 
kurulacak. Dünyada adalet nizamı mu-
hakkak kurulacak” ifadelerini kullandı.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

GENÇLERİMİZ FETİH 
RUHUYLA YETİŞİYOR

AGD Konya Şubesi, Mekke’nin fet-
hinin 1388’inci yıl dönümü dolayısıy-
la  “İnsanlığa Bir İnşirah” temasıyla 
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve 
Kongre Merkezi’nde program düzen-
lendi. AGD Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, “AGD olarak, gençlerimi-
zi yeşertmeye ve bu gençlerimizin 
fetih ruhuna sahip olabilmeleri adına 
gece gündüz çalışacağız” dedi.

‘Acil’ bilinç şart! 
7/24 kesintisiz hizmet veren hastanelerin acil servislerine 
her yıl Türkiye’nin nüfusundan fazla başvuru oluyor. Ancak, 
acil servislerin ve 112’nin acil durumu olan vatandaşlar 
için olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda bilinçli olmak 
gerektiğine dikkat çekiyor. 
Özellikle gribal enfeksiyon salgınının olduğu bugünlerde acillerin 
dolup taştığını hatırlatan Medova Hastanesi Başhekimi Uzm. 
Dr. Mine Karaman, “Gribal enfeksiyonlarda acil müdahale 
gerektiren bir durum yok demek istiyoruz” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Milli Görüş lideri merhum 
Necmettin Erbakan’ın dava 
arkadaşlarından, Milli 
Selamet Partisi ve Refah 
Partisi’nde İl Yönetim 
Kurulu Üyesi olarak 
görev yapan Necip Alkan 
(75) vefat etti. Merhum 
Alkan’ın cenazesi dualarla 
defnedildi. Dostları ve 
dava arkadaşları merhum 
Alkan’ın tam bir dava 
adamı, memleket ve 
millet akıncısı olduğunu 
vurguladı. n SAYFA 9’DA

Memleket ve millet akıncısıydı

Mehmet Parlak İlyas Tongüç

‘Duran’ bebek 
2019’da doğdu

Konya’da 2019 yılının ilk 
bebeği, Dr. Ali Kemal 
Belviranlı Kadın Doğum 
ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nde 3 kilo 360 
gram olarak dünyaya ge-
len “Duran” bebek oldu. 
İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç bebeği 
ziyaret ederek hediye 
verdi. n SAYFA 6’DA

Süleyman Kamil Akın Merhum Necip Alkan
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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak, “Umudumuz gençlerdir. 
Dünyaya yeniden yön verecek gençlerin yetişmesi, yine bizim vesilemiz ve azmimiz ile olacaktır” dedi

Dünyayı kalbi imanlı 
gençler şekillendirecek

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
Konya Şubesi, Mekke’nin fethinin 
1388’inci yıl dönümü dolayısıyla  “İn-
sanlığa Bir İnşirah” temasıyla Konya 
Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kong-
re Merkezi’nde program düzenlendi. 
Düzenlenen programa Milli Gençlik 
Vakfı (MGV) ve AGD eski genel baş-
kanlarından İlyas Tongüç, Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi 
Yalman, Saadet Partisi Genel İdare 
Kurulu (GİK) Üyesi Hasan Hüseyin 
Öz,  Saadet Partisi  Konya İl Başka-
nı Avukat Hasan Hüseyin Uyar, il 
başkan yardımcıları, ilçe başkanları, 
AGD Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, AGD Bölge Başkanları, Eğitim 
Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif 
Karlıer, Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube 
Başkanı Şenol Metin, AGD’liler, MİL-
KO temsilcileri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı.  

UMUDUMUZ GENÇLERDİR
Programın açılış konuşması-

nı gerçekleştiren Anadolu Gençlik 
Derneği (AGD) Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, “AGD ve MGV vakfı-
mız öteden beri bilgili, inançlı, çalış-
kan bir nesil yetiştirmenin gayretinde 
olan müstesna bir kuruluştur. Bugün 
tüm Türkiye’mizde 81 ilimizde 600 
noktada Mekke’nin Fethi programla-
rını icra ediyoruz.  Yılbaşı eğlencesi 
diye bize dayatılan her türlü çirkinliğe 
ve iffetsizliğe buradan haykırıyoruz 
ve reddediyoruz.  Geçtiğimiz aylarda 
gençliğimize Peygamber efendimizin 
hayatını öğretme adına  bir Siyer-i 

Nebi yarışmasını  tüm  liselerimiz-
de  organize ettik. Konya’da 10 bin, 
Türkiye genelinde de yüz binlerce 
liseli gencimize ulaştık. Efendimizin 
hayatını onlara öğretmeye ve anlat-
maya çalıştık. Yine 2. dönem Konya 
genelinde bulunan ortaokullarımızda 
Siyer-i Nebi yarışmamız olacak.  O 
gençlerimize de Peygamber Efendi-
mizin hayatını anlatmaya çalışaca-
ğız. Bütün komisyonlarımız, her bir 
gence dokunabilmenin mücadelesini 
veriyor. Bizler AGD olarak, gençleri-
mizi yeşertmeye ve bu gençlerimizin 
fetih ruhuna sahip olabilmeleri adına 
gece gündüz çalışacağız. Umudumuz 
gençlerdir. Dünyaya yeniden yön 
verecek gençlerin yetişmesi, yine 
bizim vesilemiz ve azmimiz ile ola-
caktır. Yardımlaşmayı ve paylaşmayı 

karakter edinmiş, her türlü sıkıntıya 
sabreden bir nesil için çalışmayı sür-
düreceğiz” dedi.

‘GENÇLERİMİZE SAHİP 
ÇIKMAMIZ GEREKİYOR’

AGD ve MGV eski Genel Başkanı 
İlyas Tongüç Mekke’nin fethi prog-
ramlarının 81 ilde ve 600 noktada eş 
zamanlı yapıldığına dikkat çekerek, 
“Biz, Konya’yı çok sevdik ve hocamız 
da çok sevdi. Rahmetli hocamızın 
en çok sevdiği il Konya’ydı. 81 ilde 
ve 600 noktada biz bu programı eş 
zamanlı yapıyoruz. Bizler AGD olarak 
bir kardeşimizin bile kötülük girdabı-
na girmesine müsaade edemeyiz. Bu 
anlamda bizim gençlerimize şefkatle 
yaklaşmamız gerekiyor. Bakın hepi-
miz bir geminin içindeyiz. Kardeşle-
rimizin bazıları yanlış yapabilir. AGD 

olarak yanlış içinde olan kardeşleri-
mizi uyarmak bizim üzerimizde olan 
bir vecibedir. Alkole, uyuşturucuya, 
hırsızlığa ve benzeri kötülüklere karşı 
yönlendirilen gençlerimiz var. Bizim 
bu gençlere gerçek manada sahip 
çıkmamız gerekir” ifadelerini kullan-
dı.

İSLAM BİRLİĞİ BİR GÜN 
KURULACAK

‘Konya’dan dünyaya sesleniyo-
ruz. Batının sahte medeniyetini bizler 
reddediyoruz’ diyen AGD ve  MGV 
eski Genel Başkanı İlyas Tongüç, 
“ Gerçek medeniyet İslam’dadır. 
Birleşmiş Milletler (BM), günümüz 
itibari ile bütün fonksiyonunu kaybet-
miş durumdadır. BM’ye bir teklifimiz 
var. BM Veda Hutbesini temel senedi 
kabul etsin, yeryüzündeki hak ve ada-
letin nasıl tesis edileceğini görsün. 
Onlar kabul etmezse bile İslam Birliği 
yine de bir gün kurulacak. Dünyada 
adalet nizamı muhakkak kurulacak. 
Ecdadımız 3 kıtaya 6 asır adaletle 
hükmetmiştir. Biz, böyle bir tarihin 
çocuklarıyız. Aradığımız şey, yine 
inancımızda ve dinimizdedir” dedi. 
Konuşmaların ardından program  
Tacettin Çayır’ın ezan ziyafeti, Grup 
Anadolu Gençlik Konseri, Dünya bi-
rincisi  Hafız Anas Bourak tarafından 
Kur’an-ı Kerim tilaveti verildi. Prog-
ram Yusuf Karaburç konseri, Umre 
kurası ve Siyer-i Nebi ödül töreni ile 
son buldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 AGD Konya Şube Başkanı Mehmet Parlak AGD ve MGV eski Genel Başkanı İlyas Tongüç

Harun Kalaycı Tacettin Çayır Hafız Abdullah Altun
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Acil servislerin ve 112’nin acil durumu olan vatandaşlar için olduğunu 
belirten uzmanlar, bu konuda bilinçli olmak gerektiğine dikkat çekiyor

‘112 ve acil servisin 
yükünü azaltmalıyız’

Özellikle kış aylarında kamu ve 
özel hastanelerin acil servisleri dolup 
taşıyor. Ancak uzmanlar acil servis-
lerin ve 112 kullanımında henüz ye-
terli bilinci oluşmadığını savunuyor. 
Bu nedenle, 7/24 randevusuz hizmet 
veren acil servislerinin bu yoğunlu-
ğunu azaltmak için çözüm aranıyor. 
Medova Hastanesi Başhekimi Uzm. 
Dr. Mine Karaman acil servis ve 112 
kullanımı ile ilgili bilgiler verdi.  Acil 
servislerin randevusuz ve 7/ 24 ke-
sintisiz hizmet verdiğine vurgu yapan 
Başhekim Dr. Mine Karaman şunları 
söyledi; “Acil servisler randevusuz 
ve kesintisiz hizmet veren hastane 
bölümleridir. Her yıl hastanelerin 
acil servisine neredeyse Türkiye’nin 
nüfusundan fazla hasta başvuruyor. 
Acil servis başvurularının çoğunu 
da maalesef acil olmayan hastalar 
oluşturuyor. Bazı hastalar acil servise 
geldikleri zaman daha çabuk iyileşe-
ceklerini ve daha az zaman harca-
yacaklarını düşünüyor. Ancak biz bu 
şekilde gelen hastalarımızın büyük 
çoğunluğunu aile hekimliğine veya 

polikliniklere başvurmalarını öneri-
yoruz.”
GRİP, ACİLE GİTMEYİ GEREKTİRMEZ 

Son dönemlerde acil servislerin 
mevsim değişikliklerinden dolayı 
kalabalıklaştığına dikkat çeken Kara-
man bu dönemlerde gribal enfeksi-
yonların da artış gösterdiğini söyledi. 
Karaman, sözlerine şöyle devam etti, 
“Mevsim değişikliklerinden ötürü 
acil servise başvurular çok artıyor. 
Bunun sebebini bu dönemlerde viral 

hastalıkların artması olarak değerlen-
diriyoruz. Böyle zamanlarda gribal 
enfeksiyonlar da çok artıyor. Aslında 
gribal enfeksiyonlar; bol sıvı tüketimi, 
c vitamini ağırlıklı beslenme ve din-
lenmekle geçebilir. Ancak halkımız 
yaygın olarak ‘ antibiyotik ve serum 
‘ talebiyle acil servise başvuruyor.
Bizim acil servislerde bakanlığımızın 
belirlediği ‘triaj ‘ (öncelik belirleme) 
sistemimiz mevcut. Gribal enfek-
siyonlarda bu sistemin en sonunda 

yer alıyor. Yani en sonunda yer alıyor 
derken acil müdahale gerektiren bir 
durum yok demek istiyoruz.”

AİL SERVİS YÜKÜ AZALTILABİLİR
Acil servislerin randevusuz ve 

kesintisiz çalışmasından ötürü gelen 
hastaların beklemeyi göze almasını 
ve sağlık çalışanlarına karşı anlayışla 
yaklaşması gerektiğini de sözlerine 
ekleyen Başhekim Dr. Mine Kara-
man, acil servislerin doğru kullanımı 
konusunda uyarıda bulundu. Kara-
man, “Acil servise gelirken burada 
çalışan sağlık personelinin 7 gün 24 
saat aralıksız hizmet verdiğini; hangi 
saatte hangi hastanın başvuracağını 
planlayamadıklarını hesaba katmak 
gerekir. 112 ve Acil servis kullanımı-
nı henüz tam anlatamadığımızı dü-
şünüyorum. Bu şekilde de acil servis 
ve 112 yükünü azaltamayız. Acil ser-
visler ve 112 acil durumu olan vatan-
daşlar içindir.  Vatandaşlarımızın acil 
servislerden gerçekten faydalanması 
için bu alanların doğru ve bilinçli kul-
lanımı şarttır” diye konuştu. 
n METE ALİ MAVİŞ

Recep Konuk, Türkiye’nin
en büyük zihinleri arasında

Forbes Dergisi, 
“Türkiye’nin Yaşayan 
En Büyük Zihinleri” 
listesinde Türkiye’den 
birçok önemli isme yer 
verdi. Dergi listesinde 
Abdullah Kiğılı, Bülent 
Eczacıbaşı, Cem Boy-
ner, İnan Kıraç, Ahmet 
Çalık, Hüsnü Özyiğin, 
Murat Ülker, Nihat 
Özdemir, Ömer Koç, 
Suzan Sabancı Dinçer, 
Tuncay Özilhan, Muh-
tar Kent ve Rahmi Koç 
gibi isimlere yer verir-
ken Konyalı bir isim de 
listeye girdi. 

Konya Şeker’i 14 
yılda hızla büyüten ve 
geliştiren Recep Konuk 
“Türkiye’nin Yaşayan 
En Büyük Zihinleri” listesine gir-
di. Dergi, Konuk hakkında, “Ken-
di halinde, küçük bir kooperatif 
olan Konya Şeker’in 14 yılda 45 
fabrika ülke sınırlarını aşan bir 
gıda markası haline dönüşmesi-
ne liderlik etti.” yorumunu yaptı. 
“Daha önemlisi kendi geliştirdiği 
“devridaim” modeliyle Türk tarım 

sanayisinin sosyal ve ekonomik 
dönüşümünde tarih yazdı; binlerce 
çiftçinin hayatını değiştirdi. “Yapan 
yok, o zaman yapılmaz” ezberini 
bozup birlikte iş yapmaktan baş-
ka çaresi olmayanlar için umudu 
yeşertti” değerlendirmesini yapan 
dergi, Recep Konuk’un açıklamala-
rına da yer verdi.
n HABER MERKEZİ

31 Mart’ta seyyar
sandık eve gidiyor

İlk defa  24 Haziran seçimle-
rinde uygulanan ‘seyyar sandık’  
uygulaması 31 Mart 2019’da ya-
pılacak Mahalli İdareler Seçiminde 
de  uygulanacak. Uygulama kapsa-
mında yatağa bağlı hastalar ve en-
gelliler evlerinde oy kullanabilecek. 

İlk defa  24 Haziran seçimle-
rinde uygulanan ‘seyyar sandık’  
uygulaması 31 Mart 2019’da ya-
pılacak Mahalli İdareler Seçimin-
de de  uygulanacak. Uygulama 
kapsamında seyyar sandık kurulu 
seçmen listelerinde, hastalığı veya 

engeli sebebiyle yatağa bağımlı 
olan seçmenlerden sadece il ve ilçe 
merkezlerinde ikamet edenler kay-
dedilebilecek.  Seyyar  sandıklarda 
oy kullanabilmek için 4-17 Ocak 
tarihleri arasında hastalığı ve en-
geli sebebiyle yatağa bağımlı olan 
seçmenlerin bir yakını tarafından 
Seyyar Sandık Talep Formu ile İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığı’na veya 
İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na 
gönderilmek üzere muhtarlığa 
başvurmaları gerekiyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yapı denetimde yeni dönem başladı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın dün yürürlüğe giren yeni 
yapı denetim modeline göre artık 
müteahhitler inşaatları denetle-
yecek yapı denetim firmalarını se-
çemeyecek. Amaç, doğru çalışma 
modeliyle doğru denetimleri ger-
çekleştirmek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından hazırlanan yapı dene-
tim sistemi düzenlemesi 1 Ocak 
2019 itibariyle yürürlüğe girecek. 
Yeni sisteme göre; yapı denetim 

firmaları elektronik ortamda be-
lirlenip bakanlık tarafından görev-
lendirilecek. Böylece yapı denetim 
firması parasını müteahhitten 
almayacağı için denetimlerin ni-
teliği konusundaki soru işaretleri 
ortadan kalkacak. Müteahhit ile 
denetçinin parasal ilişkisi kesildi.  
Hangi inşaatı, hangi yapı denetim 
firmasının denetleyeceğini Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı elektronik 
sistem üzerinden önce kurayla be-
lirleyecek. Yeni düzenlemeyle bir-

likte illerde faaliyet gösterebilecek 
yapı denetim kuruluşları, 1 Ocak 
2019’dan itibaren noter huzurun-
da çekilecek kurayla puanı sıfır 
kabul edilerek sıralanacak. Bunun 
yanı sıra yapı denetim firmalarına 
sınırlama da getirildi. Yapı De-
netim Komisyonu’nca kanunun 
uygulandığı her il için o ilde faa-
liyet gösterebilecek yapı denetim 
kuruluşu sayısı hesaplanacak. Bir 
ilde faaliyet gösterebilecek yapı 
denetim kuruluşu beşten az ola-

mayacak.
DOĞRU ÇALIŞMA VE DOĞRU 

DENETİMLER GERÇEKLEŞECEK 
Gerçekleştiren değişikliği de-

ğerlendiren İnşaat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Dr. Sü-
leyman Kamil Akın, “ 2019 yılı in-
şaat mühendisliği açısından hem 
yeni deprem yönetmeliği, hem de 
bununla birlikte giren Yapı Dene-
tim Kanunundaki yeni düzenleme 
ile başladı. Yapı denetim ile ilgili 
yapılan değişiklerde önce projeler 

Belediyeler tarafından onaylana-
cak. Ondan sonrada kura ile yapı 
denetim firmaları belirlenecek. 
Bu mesleğimiz için umut verici 
bir gelişme. Böylece müteahhit ve 
Yapı Denetim Firması arasındaki 
para ilişkisi ortadan kalkacak. Yapı 
denetim firmaların daha faal, daha 
doğru çalışmasını ve iyi bir dene-
dim yapması sağlanmış olacak. Bu 
düzenleme ile fili bir çalışmanın 
olacağına inanıyorum.  Bu sistem-
le yapı denetim firmalarında dip-

lomalar değil, şahıslar çalışacak. 
Bu uygulama hem yapı denetim 
firmalarını, hem de firmalarda ça-
lışan arkadaşlarımızı rahatlatacak. 
Artık kontroller layıkıyla yapılacak. 
Karar mantıklı oldu.  Yapı denetim 
sisteminde yapılan değişiklik ile 
projelerin doğru kişiler tarafından 
yapılması sağlanacak. Güvenli 
yapıların ortaya çıkması sağlana-
cak. İnşaat Mühendisliği için 2019 
farklı bir yıl olacak” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Dr. Süleyman 
Kamil Akın
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Karabacak: 2019 yılının hayırlar getirmesini diliyorum
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak yeni 
yılın Türkiye’ye ve Türk insanına 
huzur ve refah getirmesi temen-
nisinde bulundu. 

KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak yayınladığı me-
sajında, 2019 yılının tüm İslam 
alemine, Türk milletine, esnaf ve 
sanatkarlara hayırlar getirmesini 
diledi. 2018 yılının ekonomik açı-
dan zor bir yıl olduğunu hatırla-
tan Başkan Muharrem Karabacak 
açıklamasında şu görüşlere yer 
verdi: 

“Acısıyla, tatlısıyla bir yılı 
daha geride bırakırken yeni bir 
yıla başlamanın heyecanını hep 
birlikte yaşıyoruz. 2018 yılı hem 
şehrimiz hem de ülkemiz açısın-
dan çok önemli bir yıl oldu. Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemi-

zin ulusal güvenliğini sağlamak 
amacıyla Zeytindalı Harekatı’nı 
başlatmış ve harekat başarıy-
la tamamlanmıştır. Türkiye bu 
harekat ile gerek sınırları içinde 
gerekse sınırları dışında terörle 
mücadeleyi kararlılıkla sürdü-
receğini gösterdi. 2019 yılına 
girerken yeni bir operasyonun 
daha eşiğindeyiz. Fırat’ın doğu-
suna yapılacak harekatta Allah 
ordumuzu ve milletimizi muvaf-
fak kılsın. Bilindiği üzere Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en önemli 
ve en kritik seçimlerini de, geride 
bıraktığımız 2018 yılı içerisinde 
gerçekleştirdik. 24 Haziran’da 
yapılan Cumhurbaşkanlığı seçi-
miyle milletimiz hem yeni yöne-
tim sistemine hem de istikrara oy 
vererek Türkiye Cumhuriyetinin 
ilk başkanı olarak Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı 

seçmiş oldu. Geride bıraktığımız 
yılda maalesef mazlum coğraf-
yalarda yaşanan acılar da devam 
etti. Başta Suriye, Filistin ve Ara-
kan olmak üzere birçok Müslü-
man ülkede yaşanan zulümler 
hepimizi derinden etkiledi. Ya-
şanan tüm acıların sona ermesi, 
tüm dünyayı sevgi, barış ve hoş-
görü ikliminin sarması en büyük 
temennimizdir. Hepimizin malu-
mu 2018 yılında dövizdeki dal-
galanma, faizdeki yükselme, dış 
güçlerin Türkiye üzerinde sergile-
dikleri çirkin senaryolar nedeniyle 
ülkemiz, vatandaşlarımız, esnaf 
ve sanatkarımız zor bir yıl geçirdi. 
Ekonomi ve enflasyonla topyekun 
mücadele konusunda üzerine dü-
şen görevi yerine getiren esnaf 
ve sanatkarımızı bu vesileyle bir 
kez daha tebrik ediyorum. Tüm 
bu olumsuzluklara rağmen dev-

letimize olan güvenimiz, çalışma 
azmi ve şevkimiz ile 2018 yılını 
acısıyla tatlısıyla uğurluyor, 2019 
yılına da iyimser düşüncelerle gi-
riyoruz. Her yıl olduğu gibi 2019 
yılında da esnaf ve sanatkarımız, 
devletimizin ve milletimizin ya-
nında dimdik ayakta duracak, 
kazancından önce devletinin ve 
milletinin geleceğini düşüne-
cektir. Devletimizin de esnaf ve 
sanatkarımıza hak ettiği değe-
ri vereceğine inancımız tamdır. 
Yeni yılın esnaf ve sanatkarımızın 
sorunlarının giderildiği, işsizliğin 
azaldığı, yatırımların çoğaldığı, 
bol bereketli bir yıl olmasını Yüce 
Mevla’dan niyaz ediyorum. Bu 
vesileyle 2019 yılının tüm İslam 
alemine, aziz milletimize, esnaf 
teşkilatımıza, esnaf ve sanatkar-
larımıza hayırlar getirmesini dili-
yorum.”  n HABER MERKEZİ

Karaciğer taşlarından 
kurtulmak artık çok kolay

Necmettin Erbakan Üniversite-
si Meram Tıp Fakültesi Üroloji Ana-
bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ahmet Öztürk, karaciğerlerinde 
taş bulunan hastaların ultra mini 
cihazlarla karaciğere müdahale 
edilerek taşların temizlendiği bir 
yöntem geliştirdi. Prof. Dr. Öztürk, 
karaciğer yetmezliğine gitmeden, 
karaciğer nakline gerek kalmadan, 
hasta kaybedilmeden uygulanabi-
len bu yöntemin hem yurt içinde 
hem yurt dışında pek çok hasta için 
uygulanabilecek son derece önemli 
bir cerrahi yöntem olduğunu söy-
ledi. 

Genel cerrah bir arkadaşıyla 
2017 yılında bir hasta üzerinde 
tartışırken, böbrekte yaptıkları en-
doskopik taş kırma uygulamasının 
karaciğerde de yapılabileceğinden 
bahsettiğini söyleyen Prof. Dr. Ah-
met Öztürk, “Cerrah arkadaşlar, 
ameliyat edemedikleri bir hastayı 
getirdiler. Bu karaciğer içerisinde 
büyük ve çok sayıda taşları olan bir 
hastaydı. Karaciğer içerisinde ka-
nal tıkanıklığına ya da darlığa bağlı 
olarak çeşitli nedenlerle karaciğer 
taşları oluşabilmekte. Bu taşlar çok 
küçükken tespit edilirse girişimsel 
radyologlar, genel cerrahlar ve en-
dokrinologlar tarafından endosko-
pik yöntemlerle bağırsağa itilerek 
tedavisi sağlanmakta ancak taşlar 
1 santimetrenin üzerine çıktığı za-
man bu yöntem uygulanamamak-
tadır. Bu tür karaciğer içi safra ka-
nallarında oluşan büyük taşların da 
geriye sadece bir tedavisi kalıyor; 
bu da açık cerrahi yöntemle karaci-
ğerin taşlı bölümünün çıkarılması. 
Bu eğer tek taş ise ve karaciğerin 
bir lobundaysa hastalar şifa bula-
biliyor ancak taş çok sayıda, her iki 
lobda ve çok büyük olursa bu yön-
tem uygulanamıyor. Dolayısıyla 
karaciğerin tamamı alınamayacağı 
için bu durumdaki hastalar zaman 
içerisinde karaciğer yetmezliğine 
ve ölüme kadar gidebiliyor. Bu ara-
da yapılabilirse karaciğer nakli söz 
konusu bu hastalar için” dedi. 

Prof. Dr. Öztürk, genel cerrah 
arkadaşıyla yaptıkları tartışmanın 
ardından bunun uygulanabilir ol-
duğuna karar verdiklerini belir-
terek, “Onlar da akademik kurul 
kararıyla bu hastayla ilgilenmem 
yönünde benden talepte bulun-
dular. Girişimsel radyolog Dr. Öğ-
retim Görevlisi Süleyman Baktık 
karaciğer safra kanalına perkütan 
dediğimiz ciltten bir iğne vasıta-
sıyla ultrason eşliğinde kanala gi-
rip oraya bir kanül yerleştirdikten 
sonra biz genel anestezi altında bu 
hastanın taşlarını 2.8 mm’lik en-
doskopik aletlerimizle görerek taş 
kırıcı cihazımızla parçaladık ve bu 

parçaları yerleştirdiğimiz kanülden 
dışarı forsepsler aracılığı ile aldık. 
İlk hastamızda 20 yaşlarında genç 
bir bayan hastaydı, başarılı olduk. 
Taşlar tamamen temizlendi. Biz 
buna böbrekte stonefree diyoruz. 
Karaciğerde de stonefree yani taş-
lardan temizlenmiş oldu. Duode-
numa kadar geçerek bütün kanal-
ların açık olduğunu gözledik, sonra 
işlemi sonlandırdık. Bir drenaj ka-
teteri koyup hastayı servise aldık. 
Hastanın yükselmiş olan enzimleri 
hızla düşmeye başladı. Hastanın 
ağrıları kesildi, hasta hızlı bir şekil-
de iyileşti ve üçüncü günde hastayı 
taburcu ettik. Bu uygulama bizim 
ilk uygulamamızdı ve yaklaşık bir 
buçuk yıl önce gerçekleştirdik. Bir 
buçuk yıldan bugüne kadar altıncı 
vakamızı yaptık. Hepsinde de mü-
dahale çok başarılı geçti. Hastalar 
taşlardan tamamen temizlendi. 
Sadece enfeksiyonlu bir hastamı-
zın iki lobunda da taş vardı. Genel 
durumu ve daha önce mevcut olan 
kolanjitisi nedeniyle hastayı riske 
atmamak adına önce sağ lobun taş-
larını temizledik. Hastanın enfeksi-
yonu düzeldikten sonra diğer lob-
daki taşları da temizleyeceğiz. Bu 
son vakamızdı” ifadelerini kullandı. 

Hastaları ölüme kadar götüren 
bu karaciğer içerisindeki büyük 
taşların tedavi edilebilir olmasın-
dan bahseden Prof. Dr. Ahmet 
Öztürk, “Karaciğer yetmezliğine 
gitmeden, karaciğer nakline gerek 
kalmadan, hasta kaybedilmeden 
uygulanabilen bu yöntemin bence 
hem yurt içinde hem yurt dışında 
pek çok hasta için uygulanabile-
cek son derece önemli bir cerrahi 
yöntemdir ve bu konuda biz Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi ESWL 
ve Taş Hastalıkları Araştırma ve 
Uygulama Merkezi olarak tüm bu 
hastalarımızın hizmetindeyiz. Bu 
konuda eğitim almak isteyen cer-
rah arkadaşlarımızın da eğitim se-
minerleri programları düzenleye-
rek bu uygulamanın öncelikle ülke 
genelinde sonrasında yurt dışında 
yaygınlaşması için bize düşen her 
türlü görevi yapmaya hazırız” dedi.
n İHA

‘Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyasına’ destek veren Torku, 31 Aralık 2018’de 
sona ereceği ilan edilen kampanyayı 2019’da da devam ettirmeye karar verdiğini açıkladı 

Torku’da, enflasyonla 
mücadele bitmedi!

Torku, ‘Enflasyonla Topyekun 
Mücadele’ kapsamında yürütülen 
kampanyayı 2019’da da sürdüre-
ceğini duyurdu. Türkiye ekono-
misine yönelik spekülatif ataklar 
ve kurdaki dalgalanma nedeniyle 
ekonomide yaşanan olumsuz-
lukların giderilerek ekonomik 
dengelenmenin sağlanması için 
2018 yılının Ekim ayında Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
tarafından başlatılan ‘Enflasyonla 
Topyekun Mücadele Kampanyası-
na’ destek veren Torku, kampanya 
neticesinde enflasyondaki yavaş-
lamanın nihai sonuca yani kontrol 
edilebilir ve büyümeyi sürdürüle-
bilir kılacak tek haneli düşük enf-
lasyon oranı hedefini ülkemizin 
gerçekleştirilebilmesi için kendi 
üzerine düşeni yapmaya ve bu 
çerçevede 31 Aralık 2018’de sona 
ereceği ilan edilen kampanyayı 
2019’da da devam ettirmeye ka-
rar verdiğini açıkladı. Konuyla ilgili 
yapılan yazılı açıklamada, “Ekono-
mik dengelenme, spekülatif atak-
lar, kurdaki oynaklıklar sebebiyle 
ekonomimizde yaşanan dalgalan-
malar, ülkemiz ekonomisini hedef 
alan saldırılar üreticiden tüketicisi-
ne ülkemizdeki herkesin, her kesi-
min, her sektörün ve her kurumun 
ortak sorunudur. Ancak bu saldı-
rıların ve oluşan dalgalanmanın 
en çok etkilediği kesim ekonomik 
faaliyeti alternatifsiz olan, tarımsal 
üretimden başka iş alanı ve gelir 
kaynağı olmayan çiftçilerdir. Kon-
ya’daki 50 bin, Türkiye genelinde-
ki 900 bin ortağımızın ekonomik 
faaliyetini sürdürebilmesi, yani 
ekip biçmeye, hayvancılık yap-
maya devam edebilmesi, ekono-
mideki çarkların işlemeye devam 
etmesine ve alış verişin sürmesine 
sıkı sıkıya bağlıdır. Hatırlanacağı 
gibi ‘Türkiye Kazanacak’ ifadesiy-
le hedefi tayin edilen Enflasyonla 
Topyekun Mücadelede Programı 
çerçevesinde grubumuz da Tor-
ku markalı ürünler içinde maliyet 
analizleri çerçevesinde indirime 
uygun ürünler ve ürün gruplarıy-
la (maliyet ile satış fiyatı arasında 
alınabilecek boşluk bulunan ya da 
göğüslenebilir maliyet altına satış 
yapılabilecek) yüzde 10 indirim 
kampanyasında kampanya başlar 

başlamaz yer almış, kampanya-
nın başlangıcından kısa bir süre 
sonra da ilk indirim yaptığı ürün 
grubunu yeni ürünler ilave ederek 
indirim yaptığı ürün grubu sayısını 
arttırmış, kampanyaya bir farklılık 
daha getirerek tüketiciye yönelik 
ürünlerin dışında tarımsal ürünün 
arz güvenliğine katkı yapabilmek 
amacıyla çiftçilerin kullandığı bazı 
girdilerle de indirim yaparak enf-
lasyonla mücadelenin alanını üre-
time doğru genişletmiştir” ifadele-
rine yer verildi. 

‘TÜRKİYE’NİN KAZANMASI İÇİN 
ENFLASYONLA MÜCADELE 

KAMPANYASINA YENİ YILDA DA 
DEVAM EDİYORUZ’

Kampanyanın hedef tarihi olan 
2018 yılının son günü tüm ürün 
gruplarında maliyet analizi yapan 

ve kampanyanın hedef süresinin 
bitmesine, elde edilen ve enflas-
yonun yönünün aşağı çevrilmesini 
sağlayan başarıya rağmen ülke-
mizin enflasyon ile mücadelesinin 
henüz bitmediğinin belirtildiği 
açıklamada, “Bu mücadelede geri 
adım atarsak kazandığımız mev-
zileri de kaybedebileceğimizi de-
ğerlendirmiş ve Enflasyonla Top-
yekun Mücadele Kampanyasını 
ara vermeksizin 1 Ocak 2019’dan 
itibaren devam ettirmeye karar 
vermiştir. Bu çerçevede grubumuz 
yine Torku markalı ürünler içinde 
maliyet analizleri çerçevesinde 
indirime uygun ürünler ve ürün 
gruplarıyla maliyet ile satış fiyatı 
arasında alınabilecek boşluk bulu-
nan ya da göğüslenebilir maliyet 
altına satış yapılabilecek ürünlerde 

yüzde 10 indirim yapmaya devam 
edecektir. Bizim başka vatanımız 
yok. Biz kendi işimizi kendimiz 
göreceğiz, kimseden medet bekle-
meyeceğiz. Kendimiz başaracağız 
ki başımız dik kalacak, ekonomi-
mizi ve huzurumuzu hedef alanlar 
hüsrana uğrayacak. Torku olarak 
da biz ekonomin her cephesinde 
olduğu gibi enflasyon cephesinde 
de yerimizden ayrılmıyor, müca-
deleye devam diyoruz. Bu toprak-
lara kökten bağlıyız, Türkiye’nin 
kazanması için enflasyonla müca-
dele kampanyasına yeni yılda da 
devam ediyoruz. Çoğu gitti, azı 
kaldı. Enflasyonla mücadeleye de-
vam edeceğiz, ekonomimizi hedef 
alanları el ele vererek yeneceğiz” 
denildi.
n HABER MERKEZİ
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BEYSEHIR HAZIRLAYAN

RASİM ATALAY

Beyşehir Belediyesi, kış sezonu-
nun gelmesiyle birlikte hazırlıklarını 
tamamladı. Karla mücadele için 12 
araçla hazır kıta bekleyen ekipler, ilk 
karın düşmesiyle birlikte sahaya ine-
rek merkezde ve kırsal mahallelerde 
tuzlama, kaldırımlarda ise yol açma 
çalışmalarına başladı.

Aralık ayının son günlerine doğ-
ru ilçede etkili olan kar yağışı ile bir-
likte, Beyşehir Belediyesi karla mü-
cadele çalışmaları için hazırlıklarını 
tamamladı. İlçede dün gece itibari 
ile etkili olan kar yağışıyla birlikte 
ekiplerin bir kısmı kırsal mahalle-
lerde bir kısmı işe merkezde karla 
mücadele çalışmalarına başladı. Öte 
yandan, 25 personel ve toplamda 12 
iş makinesi ile karla mücadeleyi ça-
lışmalarını sürdürerek şehir merkezi 
ve kırsal mahallelerde acil durumla-
ra karşı 10’ar kişilik ekiplerin hazırda 
bekletileceği belirtildi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
kış hazırlıklarıyla ilgili basın açıkla-
ması yaparak kamuoyuna bilgiler 
verdi. Karla mücadele hazırlıklarına 
şuanda tam olarak hazır vaziyette 
olduklarını belirten Özaltun, “Bey-
şehir Belediyesi olarak haftanın 7 
günü 24 esaslı olarak çalışıyoruz. 
Şuanda kışa hazırlık çalışmalarımız 
tamamlandı. Ekiplerimiz gerek iş 
makineleri ile gerekse kazma kürek-

le vatandaşlarımıza hizmet vermek 
adına tam gün çalışmalarına devam 
ediyor. Biz Beyşehir Belediyesi ola-
rak son 4 buçuk yılda sürekli yeni 
araçlar alarak filomuzu güçlendirdik 
ve gençleştirdik. İlçemizde merkez 
mahallelerimizde don etkili olması 
sebebiyle tuzlama çalışmaları hız 
kesmeden devam ediyor.  Buradan 
yolculuk yapacak olan vatandaşla-
rımızın yollarda buzlanmalara karşı 
dikkat etmelerini ve kazasız belasız 
gidecekleri yere ulaşmalarını Allah-
tan temenni ediyorum.” dedi.

Beyşehir’de fotoğraf 
sergisi açıldı

Ekipler, yollardaki kar
ve buzu temizliyor

Beyşehir ilçesinde, “şefkat ve 
merhamette güneş gibi ol” konulu 
fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleş-
tirildi. Beyşehir Kültür ve Turizm 
Derneği  Fotoğraf Kulübü  tara-
fından Mevlana ve 12-18 Aralık 
Yoksullarla Dayanışma haftaları 
kapsamında düzenlenen fotoğraf 
yarışmasında dereceye giren ve 
sergileme ödülü kazanan fotoğraf-
lar açılan bir sergi ile fotoğraf se-
verlerin beğenisine sunuldu.

Beyşehir Belediyesi  Sosyal Te-
sisleri’nde düzenlenen programda 
fotoğraf üzerine  yapılan söyleşile-
rin ardından yarışmada dereceye 
giren ve sergileme ödülü alan fo-
toğrafların slayt gösterimi izlendi. 
Ardından yarışma birincisi Abdul-
lah Atıl, ikinci Ahmet Çatman ve 
üçüncü Muhammet Akar’a para 

ödülleri, sergileme alan eserlerin 
sahiplerine ise katılım belgeleri 
verildi.

Etkinliğin son bölümünde ser-
gi açılışı gerçekleştirilirken, fotoğ-
raf severler sergiyi gezdi. Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Başkanı 
Mustafa Büyükkafalı, yarışmaya 
katılarak destek veren tüm fotoğ-
rafçılara gösterdiği yoğun ilgiden 
dolayı teşekkür ederken, derece 
elde eden ve sergileme kazanan 
eser sahiplerini tebrik etti. Bü-
yükkafalı, Mevlana ve Yoksullarla 
Dayanışma haftası kapsamında 
düzenlenen ve aynı zamanda bir 
yardım projesi kapsamında ger-
çekleştirilen yarışmada, dereceye 
giren fotoğrafçıların elde ettiği 
para ödüllerini ihtiyaç sahiplerine 
bağışladığını da sözlerine ekledi.

Beyşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kahramanları 
Parkı, Türk ve Müslüman bilim adamlarını tanıtan levhaların da eklenmesiyle tamamlanmış oldu

Beyşehir’in en dikkat
çeken parkı tamamlandı

Beyşehir’e ayrı bir değer katan 
Türk Büyüğü, Halk ve Masal Kah-
ramanları Parkı Türk ve Müslüman 
bilim adamlarını tanıtan levhaların 
eklenmesiyle tamamlandı.

İlgili birimler tarafından yürü-
tülen çalışmalar hakkında yetkililer-
den bilgiler alan Beyşehir Belediye 
Başkanı Murat Özaltun, Beyşehir 
gölü kenarında hayata geçirilen pro-
jenin son aşaması olan Türk ve Müs-
lüman bilim adamlarını tanıtan lev-
haları inceledi. Özaltun, Bu parktaki 

asıl amacımız bilimsel çalışmaları ve 
buluşları ile insanlığın geleceğine 
yön veren Türk ve Müslüman bilim 
adamlarımızın tanıtılması ve çocuk-
larımızın kendilerine rol model edin-
melerini amaçladıklarını söyledi.

Beyşehir Belediyesi olarak bilim 
tarihine isimlerini altın harflerle yaz-
dıran Müslüman Türk bilim adam-
larımızın varlığını unutulmayacağını 
belirten Özaltun, söz konusu park 
alanında Türk büyükleri ve değerleri 
ile halk ve masal kahramanlarının 

maket ve ortam canlandırmalarının 
yer aldığını belirterek, “Çocukla-
rımıza ve büyüklerimize Einstein, 
Graham Bell, Alfred Nobel gibi bilim 
adamlarının yanısıra dünyada ör-
nek alınan Türk ve Müslüman bilim 
adamlarımızın isimlerinin ve bran-
şlarını tanıtan levhaları parkımıza 
uyguladık. Geleceğe nasıl yön ver-
diklerini ve ne gibi buluşlara imza 
attıklarını bu levhalar sayesinde 
Beyşehir’deki vatandaşlarımızın bil-
gisine sunduk. Bir çok yabancı bilim 

adamına yaptığı buluışlar ile ilham 
kaynağı olan bu bilim adamlarımı-
zı Türk Büyükleri, Halk ve Masal 
Kahramanları Parkı’mızda yaşatma 
fırsatı bulduk. Yarının büyüğü ço-
cuklarımızın bu kahramanlarımızı 
daha iyi tanımaları, öğrenmeleri, 
örnek almaları, hayal dünyalarını 
daha da zenginleştirip geliştirmeleri 
amacıyla yapmış olduğumuz bilim 
adamlarımızı öğrenmeye tüm aile 
bireylerimizin ve çocuklarımızın zi-
yaret etmelerini bekliyoruz.” dedi.

Beyşehir ilçesinde, kar yağı-
şı sonrası etkili olmaya başlayan 
ağır kış şartlarının trafiğe çıkan 
sürücüleri olumsuz etkilememe-
si için Belediye ekiplerince çalış-
ma yürütülüyor.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıkla-
mada, hava sıcaklıklarının eksi 
değerlere düşmesi üzerine ilçe 
merkezi ve dış mahallelerde 
bulunan yollarda görülen buz-
lanmaya karşı önlem alındığı-
nı söyledi. Özaltun, “Fen İşleri 

Müdürlüğü ekiplerimiz, şehri-
miz merkezinde ana arterlerde, 
kaldırımlarda yayaların yere 
düşmemesi için cadde ve sokak-
larda, özellikle eğimli kesimler-
de buzlanmaya karşı tedbirler 
alırken tuzlama faaliyetlerine 
hız verdik. Bu konuda şikayet 
ve talep gelen güzergahlara da 
ekiplerimizi yönlendiriyoruz. 
Sürücülerimizden üzücü bir 
kaza yaşanmaması için yollarda 
daha dikkatli ve yavaş seyir et-
melerini istiyoruz.” dedi.

Beyşehir Belediyesi kışa hazır

Başkan Özaltun’un
2019 yılı mesajı

Beyşehirli halkı-
nın yeni yılını kut-
layan Başkan Özal-
tun, 2019 yılında 
da Beyşehir’i daha 

ileriye taşımak üzere 
belediye projelerinin 
devam edeceğini 
dile getirdi. 
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Konya’da yeni yılın ilk 
çocuğu dünyaya geldi

Yasa dışı avlandığı belirlenen
11 kişiye 9 bin lira ceza kesildi

Konya’da yeni yılın ilk bebe-
ği saat 00:03’te dünyaya geldi. 
Konya’da 2019 yılının ilk bebeği 
Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nde doğdu. Hatice - 
Caner Duran çiftinin kız bebek-
leri 3 kilo 360 gram ağırlığında 
doğdu. Saat 00:03’te dünyaya 
gözlerini açan bebek ile annesi-
nin sağlık durumunun oldukça 
iyi olduğu belirtildi. Duran çifti, 
13 yıllık evliliklerinde 3’üncü 
çocuklarını kucaklarına alma-
nın mutluluğunu yaşadı. Aileyi 
hastanede ziyaret eden Konya 
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, altın hediye ederek 
bebeğe sağlıklı ve uzun ömür 
diledi.
n AA

Konya’da yasa dışı kara 
avcılığı yaptığı iddia edilen 11 
şüpheli hakkında 9 bin 151 li-
ralık idari para cezası uygulan-
dı. Edinilen bilgiye göre, Doğa 
Koruma ve Milli Parklar 8. Böl-
ge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
farklı alanlarda son 2 gün içeri-
sinde yapılan denetim ve kont-
rollerde yasa dışı kara avcılığı 
yaptığı tespit edilen 11 şahıs 
hakkında işlem uyguladı. Ekip-
ler, aralarında kuş sürülerini 
de avlamak suretiyle yasa dışı 
kara avcılığı yaptığı belirlenen 
kişilere toplamda 9 bin 151 li-
ralık idari para cezası uyguladı. 
4 adet takozsuz av tüfeğinin el 
konulduğu denetimlerin süre-
ceği kaydedildi.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’da yılbaşı gecesi boyunca 30 farklı noktada yapılan trafik uygulamasında sürücüler durdurularak 
alkol kontrolü yapıldı. Yapılan alkol ölçümlerinde ise 117 sürücüye 301 bin 870 lira idari para cezası kesildi

Konya’da yılbaşı gecesi alkollü 
sürücülerin trafiğe çıkışının engel-
lenmesi adına Konya Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından soğuk hava koşullarına 
rağmen kent merkezinin 30 farklı 
noktasında uygulama yapıldı. Gece-
nin en zorlu görevini üstlenen polis 
ekipleri uygulama sırasında çok sa-
yıda aracı durdurarak alkol kontrolü 
yaptıktan sonra sürücüleri, hız yap-
mamaları, emniyet kemeri takma-
ları ve trafik kurallarına uymaları 
konularında uyardı. 

Konya genelindeki uygulama 

noktalarını tek tek ziyaret eden 
Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman da polis ekiplerinin yeni yılı-
nı kutlayarak çikolata ikram etti. Ya-
man ayrıca sürücülerin de yeni yılını 
kutlayarak emniyet kemerlerini tak-
maları konusunda sürücülere uyarı-
larda bulundu. Gece boyunca yapı-
lan uygulamalarda, çok sayıda araç 
durdurularak sürücülerin kimlik ve 
alkol kontrolü yapıldı. Alkolmetreye 
üfleyen sürücülerden 117’sinin al-
kollü olduğu tespit edilirken, bu sü-
rücülere 301 bin 870 lira idari para 
cezası kesildi.

YENİ YILIN İLK CEZASI EHLİYETSİZ 
SÜRÜCÜYE KESİLDİ

Konya’da 2019 yılının ilk daki-
kalarında, trafik polisleri tarafından 
kent merkezinde 30 farklı noktada 
alkol denetimi yapıldı. Yapılan uy-
gulamada ise yeni yılın ilk cezası 
ehliyetsiz sürücüye kesilirken, İl 
Emniyet Müdürü Şükrü Yaman uy-
gulama noktasındaki polis ekipleri-
ne çikolata dağıttı. 

2019 yılının ilk dakikalarında 
merkez Selçuklu ilçesi Vatan Cad-
desi üzerinde polis ekipleri tarafın-
dan uygulama yapıldı. Polis ekipleri 

uygulama esnasında çok sayıda ara-
cı durdurarak alkol kontrolü yaptı. 
Ekipler denetimlerde seyir halinde 
olan A.K. idaresindeki 42 FY 654 
plakalı otomobili durdurdu. Sürücü-
nün yapılan kontrolde alkolsüz oldu-
ğu anlaşılırken, ehliyet kontrolünde 
sürücü ehliyetsiz olarak trafiğe çık-
tığı için 2 bin 497 TL para cezası 
kesildi. Diğer taraftan Konya gene-
lindeki uygulama noktalarını ziya-
ret eden Konya İl Emniyet Müdürü 
Şükrü Yaman, polis ekiplerinin yeni 
yılını kutlayarak çikolata ikram etti, 
sürücülerin yeni yılını kutladı.   n İHA

117 alkollü sürücüye 
301 bin 870 lira ceza

Avcılarda Güler, 
yeniden başkan seçildi

Seydişehir ilçesinde Avcılık 
ve Atıcılık Kulübü Derneğinin 
olağan kongresinde Soner Gü-
ler yeniden seçildi. Kulüp bina-
sında yapılan kongrede, Seydi-
şehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, divan başkanlığına geti-
rildi.

Mevcut başkan Soner Güler, 
yaptığı konuşmada, “Atıcılığa 
gönül verdiğimiz için yıllardır 
üyelerimizin teveccühü ile bu 
görevi sürdürüyoruz. Sadece 
avcılık değil atıcılıkda da hizmet 
veren derneğimizin, yeni ceza 
evinin olduğu bölgede bir poli-
gonu vardı. Buradan demirciler 
sanayindeki mevcut poligona 
taşındık. Burada da sıkıntıları-
mız var. Yer bulunca yeni bir 
poligon yapmayı düşünüyoruz.” 
dedi.

Başkan Soner,  konuşma-
sının son bölümünde Beledi-
ye Başkanı Mehmet Tutal’ın, 
dernek ve poligon konularında 
büyük desteklerini olduğunu 

söyleyerek teşekkür etti. Be-
lediye Başkanı Mehmet Tutal 
ise şehrin gelişmesinde sivil 
toplum örgütlerinin öneminin  
büyük olduğunu vurguladı. 
Atıcılık, yüzücülük ve binicilik 
sporlarının ata sporu olduğunu 
dile getiren Tutal, şunları kay-
detti: “Yaptığınız işi profesyonel 
yapıyorsunuz. Dernek olarak 
çalışmalarınızda doğayı ve hay-
van katliamını korumaya özen 
gösteriyorsunuz. Görüyorum ki 
burada farklı düşüncede olan 
insanlar bir araya gelmiş. Birbi-
rinizle kaynaşma içerisindesiniz. 
Bu birliktelik ve dernek olarak 
üstlendiğiniz görev memleke-
tin ve Seydişehir’in bekası için 
de önemli. Bu birlikteliği sağ-
ladığınız müddetçe içerimizde 
vatan hainleri barınamayacak. 
Kimse bu memlekete karşı ha-
inlik yapamayacak.” Daha sonra 
tek liste olarak girilen seçimde 
Soner Güler tekrar başkan oldu.
n AA

Konya’da 6 farklı apartman-
dan asansörün çalışmasını sağla-
yan ve piyasa değeri 8 bin lira olan 
‘asansör beyni’ olarak tabir edilen 
kontrol kartlarını çalan 2 kişi, tu-
tuklandı. Çaldıkları kartların tane-
sini 500 ila bin liraya satan şüphe-
lilerden Volkan Tutar’ın (25) daha 
önce asansör imalat ustası, Ali 
Sami Avuçalmaz’ın ise (19) kadın 
kuaförü olduğu belirlendi. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, son 10 gün-

de, 6 apartmandan asansörün ça-
lışmasını sağlayan kontrol kartları 
ile kartın montajlandığı kumanda 
panosunun çalınması üzerine ça-
lışma başlattı. Polis, asansörün 
çalışmasını sağlayan kumanda pa-
nosunun yapıldığı yerlere giderek 
bilgi aldı. Şüphelilerin bu malze-
meleri satabileceği yerler ve olay-
ların meydana geldiği apartman-
ların yakın çevresindeki güvenlik 
kamera görüntüleri incelendi. Ya-
pılan araştırmanın ardından şüp-
helilerinden birinin daha önce 

poliste suç kaydı ve Samandağı 
Asliye Ceza Mahkemesi’nce hır-
sızlık suçundan hakkında arama 
kararı bulunan Volkan Tutar, di-
ğerinin de uyuşturucu suçundan 
kaydı bulunan Ali Sami Avuçal-
maz olduğunu tespit etti. Polis, her 
iki şüpheliyi de adreslerinde yaka-
layarak gözaltına aldı.

BİRİ BAYAN KUAFÖRÜ DİĞERİ 
ASANSÖR USTASI

Sorgulanmak üzere emniyete 
götürülen şüphelilerden Volkan 
Tutar’ın daha önce asansör ima-

lat ustalığı yaptığı, diğer şüpheli 
Ali Sami Avuçalmaz’ın ise kadın 
kuaförü olduğu öğrenildi. Suçu 
üçüncü bir arkadaşlarına atan ve 
kendilerinin bu işe bulaştırıldık-
larını ileri süren şüphelilerin, her 
biri yaklaşık 8 bin lira değerinde-
ki asansör kontrol kartlarını ve 
panoları, 500 ila bin lira arasında 
bir bedelle sattığı belirlendi. Emni-
yetteki sorgularının ardından dün 
adliyeye sevk edilen şüpheliler tu-
tuklandı.
n DHA

Asansörlerin kontrol kartlarını çalan 2 kişi tutuklandı 
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Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven ve eşleri İlkay Öz-
güven 2018 yılının son günün-
de Vasfiye Ergin Huzurevi’nin 
sakinleriyle bir araya geldi, son-
rasında Ereğli Kaymakamı Hay-
rettin Çiftçi’nin de katılımıyla 
Ereğli Aydos, Kiraz, İvriz Çocuk 
Evlerinde kalan çocuklarla yeni 
yıla birlikte girdiler.

Duygu ve düşüncelerini dile 
getiren Başkan Özgüven: “Acı-
sıyla, tatlısıyla koskoca bir yılı 
daha geride bıraktık. Belediye 
olarak hizmetlerle dolu bir yıl 
geçirmenin mutluluğu içerisin-
deyiz. Göreve geldiğimiz gün-
den bu yana alt yapıdan üst ya-
pıya, fiziki yatırımlardan sosyal 
ve kültürel hizmetlere kadar 
birçok alanda önemli çalışmalar 
gerçekleştirdik. Tüm bunların 
yanında insani vazifelerimizi hiç 
unutmadık. Vatandaşlarımız-
dan kopmadan her daim onlarla 
kucaklaşarak, istişare halinde 
bulunarak şehrimizi birlikte yö-
nettik” ifadelerini kullandı.

Özgüven, “Sadece bir gün-
den ibaret olan yılbaşı akşa-
mının ancak onlarla bir değer 
kazanacağının bilincindeyiz. 
Bu anlamda 2019 yılına saatler 
kala Vasfiye Ergin Huzurevi-
mizde yeni yıl pastamızı büyük-
lerimizle kestik daha sonrasında 
Kaymakamımızın da katılımla-
rıyla Çocuk Evlerimizde kalan 
yavrularımızla bir araya gelerek 

güzel zaman geçirdik. Hayat 
paylaştıkça daha da anlam ka-
zanır. Onlar bizim en kıymet-
lilerimiz ve bizler her zaman 
onların yanındayız. Bütün rekor 
hizmetlerden, dev projelerden 
ve yoğun çalışmalardan daha 
değerlisi onların bir anlık tebes-

sümüdür. Bu duygu ve düşün-
celerle bir kez daha tüm hem-
şehrilerimizin yeni yılını tebrik 
ediyor, 2019 yılının sağlık, mut-
luluk, birlik ve beraberlik içeri-
sinde geçmesini temenni ediyo-
rum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yeni yıla huzurevi sakinleriyle girdiler

4 yıl önce başladıkları projelerin büyük bir kısmının 2018 içinde tamamlanarak hizmete girdiğini hatırlatan 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu yatırımlarla Meram’ın bambaşka bir çehreye büründüğünü kaydetti

2018 Meram’ın yılı oldu
Son 5 yıl içinde büyük bir gelişme 

ve yenilenme yaşayan Meram, geride 
bırakılan 2018 yılında yatırımlar ve 
projelerde adeta ‘Altın Çağını’ yaşadı. 
4 yıl önce başladıkları projelerin bü-
yük bir kısmının bu yıl içinde tamam-
lanarak hizmete girdiğini hatırlatan 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
bu yatırımlarla Meram’ın bambaşka 
bir çehreye büründüğünü kaydetti.

Meram, geride bırakmak üzere 
olduğumuz 2018 yılında yatırımlar ve 
projelerde adeta ‘Altın Çağını’ yaşadı. 
4 yıl önce başladıkları projelerin bü-
yük bir kısmının bu yıl içinde tamam-
lanarak hizmete girdiğini hatırlatan 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 
bu yatırımlarla Meram’ın bambaşka 
bir çehreye büründüğünü kaydetti. 
Yaklaşık 5 yıllık çalışma dönemlerin-
de temel hareket noktalarının vebal 
ve vefa duygusu olduğunu belirten 
Başkan Toru, “Tamamen milletimi-
ze hizmet duygusuyla başladığımız 
bu yolculukta Meram’a birbirinden 
değerli eserler kazandırmış olmanın 
mutluluğunu yaşıyorum. İmar ça-
lışmaları, ödüllü kentsel dönüşüm 
projeleri, fiziki belediyecilik hizmet-
lerinde yakaladığımız başarı, sanata, 
spora, kültüre, turizme, bilime yaptı-
ğımız önemli hizmetler, her yaşa ve 
her kesime hitap eden sosyal projeler 
ve tesislerle Meram Belediyesi olarak 
2018’e adeta damga vurduk” diye ko-
nuştu. 

‘2018, ÇALIŞMALARIMIZIN 
MEYVELERİNİ 

TOPLADIĞIMIZ YIL OLDU’
2018 yılı içinde gerçekleştirilen 

çalışmalar hakkında da kısa bir bilgi 
veren Başkan Fatma Toru, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “50 milyon metreka-
reyi bulan alanda tamamen meskun 
sahadaki 59 mahallemizde “Dönü-
şüm Meram” markası ile ele aldığı-
mız ve 3 yıl önce başlattığımız imar 
planlama çalışmalarımızı tamamla-
dık. Kentsel gelişim amaçlı master 

imar planı çalışma alanları 9,5 milyon 
m²’yi, Kentsel gelişim amaçlı imar 
planı çalışmaları 16.5 milyon m²’yi, 
kırsal gelişim ve kaçak yapılaşmayı 
önleme amaçlı çalışmamız ise 20 mil-
yon m²’ye  buldu. 1 milyon 400 bin 
m²’lik dönüşüm bölgesinin 882 bin 
m²’sinde inşaat yapımına hazır hale 
getirildi. Dönüşüm noktasında Ak-
sinne, Aymanas ve Uluırmak Mahal-
lelerinde yaklaşık 3 bin konutluk dev 
hamlenin temelini yine bu yıl içinde 
attık. Vatandaşlarımızın yoğun ilgi 
gösterdiği bu projeler tamamlandı-
ğında Meram bambaşka bir çehreye 

kavuşacaktır” 
‘2018’DE MERAM, 

YİNE İLKLERE SAHNE OLDU!’
2018 yılı içinde en çok konuşu-

lan projeleri hayata geçiren kurumun 
yine Meram Belediyesi olduğunun 
altını çizen Başkan Fatma Toru, “Kon-
ya’nın ilk Millet Kıraathanesi ve yine 
İlk Millet Bahçesini açmak bize nasip 
oldu. Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın bu projelerini hızlı bir 
şekilde Meram’a kazandırmanın gu-
rurunu yaşadık. Millet Kıraathanemiz, 
kendine özgü konseptiyle tüm Türki-
ye’ye örnek oldu ve büyük takdir top-

ladı. Millet Bahçesi ise 900 bin m²’lik 
devasa bir alanda Konya’nın ve Kon-
yalıların nefes alabileceği ve gönülle-
rince vakit geçirebileceği bir alan ola-
rak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından açıldı” dedi. 

‘BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ESERLER 
MERAM’A HİZMET ETMEYE BAŞLADI’

Yaptıkları her değerli yatırımla 
Meram markasına değer kattıklarını 
ve daha yaşanabilir bir Meram’ı yük-
selttiklerini belirten Başkan Fatma 
Toru “Meram ekonomisine can suyu 
katacak Çarşı Meram’ın açılışı yine 
2018 yılı içerisinde gerçekleştirildi. 

Hemen akabinde yapımları beledi-
yemiz tarafından daha önce gerçek-
leştirilen Çarıklar, Çomaklı, Loras 
ve Küçükkavanağzı Sosyal tesisleri, 
Altuncan Hatun Yaşam Merkezi gibi 
tesislerimize ilaveten içerisinde Kon-
ya’nın ilk Çocuk Sokağı bulunan Hav-
zan Sosyal Tesisi ile Mehmet Ali Öz-
buğday Gençlik Merkezinin açılışını 
gerçekleştirdik. Kovanağzı ve Kaşın-
hanı Kapalı Pazar Alanlarından sonra 
bu noktada en çok ihtiyaç duyulan 
yerlerden biri olan Gödene’de yapı-
mını gerçekleştirdiğimiz Kapalı Pazar 
yerini bölgeye kazandırdık” şeklinde 

konuştu. 
‘MERAM SOSYAL BELEDİYECİLİKTE DE 

BİR MARKA’
Fiziki belediyecilik hizmetlerinin 

yanısıra sosyal belediyecilik alanın-
dada önemli projelere imza attıklarını 
belirten Başkan Fatma Toru, sözleri-
ni şöyle tamamladı; “2018 yılı, asfalt 
çalışmalarımızdan tretuvar çalışma-
larına, alt yapı hizmetlerimizden araç 
filomuzun güçlendirilmesine kadar 
her alanda başarılı çalışmalara sahne 
oldu. Oluşturduğumuz Asfalt labora-
tuvarı ile akıllı depolama sistemimizle 
örnek çalışamalara imza attık. Sosyal 
Yardım Merkezimiz bu yıl içinde ulaş-
tığı insan sayısını artırarak çalışmala-
rına devam etti. Taziye Araç sayımızı 
bu yıl içinde ikiye çıkardık. Tüm Tür-
kiye’de büyük yankı uyandıran Ana 
Kucağından Peygamber Ocağına pro-
jemizle farklı şehirlerimizdeki binlerce 
Mehmetçiğe ulaştık. 4. Sünü gerçek-
leştirdiğimiz Ateşbaz-ı Veli Aşçı Dede 
Mutfak Kültürü Günlerinin adı artık 
ülke sınırlarını aşmaya başladı. Ba-
cıbey Festivali ile Türk Dünyasını Me-
ram’da buluşturduk. Alanında büyük 
bir boşluğu dolduran Ailem Meram 
projesi halka halka büyüyerek 7 başlık 
altında hizmet vermeye başladı. Bir 
Nefes Memleket projesi başta olmak 
üzere birçok proje ile engelli vatan-
daşlarımızın yanında olduğumuzu bir 
kez daha gösterdik. Bunun yanında 
hep yanında olmaya gayret gösterdi-
ğimiz kadınlarımızı, ‘Mutlu Kadınlar 
ile Sağlam Yarınlar’ projesi ile bir kez 
daha taltif ettik. Tüm bunların yanın-
da daha önce başladığımız her bir 
proje 2018 yılı içinde büyüyerek de-
vam etti. Vatandaşlarımıza Meram’da 
yaşıyor olmanın ayrıcalığını hissettir-
dik. 2019 yılının Türkiye, İslam Alemi 
ve tüm insanlık için hayra, huzura ve 
barışa vesile olmasını temenni ediyor 
ve herkese hayırlı ve huzurlu biryeni 
yıl diliyorum.”       
n HABER MERKEZİ
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Milli Görüş lideri merhum Necmettin Erbakan’ın dava arkadaşlarından, Milli Selamet Partisi ve Refah Partisi’nde 
İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Necip Alkan (75) vefat etti. Merhum Alkan dualarla defnedildi 

Dava adamı Necip Alkan 
dualarla defnedildi

Milli Görüş lideri merhum Nec-
mettin Erbakan’ın dava arkadaş-
larından, Milli Selamet Partisi ve 
Refah Partisi’nde İl Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yapan Necip Al-
kan (75) vefat etti. Merhum Necip 
Alkan’ın cenazesi dün öğlen na-
mazına müteakip Parsana Büyük 
Cami’nde kılınan cenaze nazmının 
ardından Musalla Mezarlığına def-
nedildi. Alkan ailesini acı günlerin-
de  AK Parti Konya Milletvekili ve 
MKYK Üyesi Ahmet Sorgun,  23. ve 
24. Dönem AK Parti Konya Millet-
vekili Mustafa Kabakcı, Devlet Eski 
Bakanı Teoman Rıza Güneri, Milli 
Görüş’ün Konya’daki önemli temsil-
cilerinden Ali Güneri, Saadet Partisi 
Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yal-
man, Saadet Partisi Genel İdare Ku-
rulu (GİK) Üyesi Hasan Hüseyin Öz,  
Saadet Partisi Konya İl Başkanı Avu-
kat Hasan Hüseyin Uyar,  İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu,  Selçuklu Müftü-

sü Nusret Karabiber, ASKON Kon-
ya Şube Başkanı Yakup Yıldırım, 
Konya Reklamcılar Derneği Başkanı 
Osman Yavuz, Konya Tabipler Oda-
sı Başkanı Dr. Seyit Karaca, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanvekili 
Mithat Büyükalim, AK Parti Meram 
Belediye Başkan Aday Adayı Ali Sel-

vi ile Alkan ailesinin sevenleri ve ya-
kınları katıldı.  Merhum Necip Alkan 
2 erkek çocuk babasıydı.  Taziyeleri 
kabul eden Alkan ailesi acı günlerin-
de yanlarında olan herkese teşekkür 
ederek, taziyeleri kabul etti.  Yeni-
gün Gazetesi olarak Merhum Necip 
Alkan’a Allahtan rahmet sevenleri-

ne ve yakınlarına başsağlığı dileriz. 
MEMLEKET VE MİLLET AKINCISIYDI

Dava adamı Necip Alkan ile 
ilgili duygularını ifade eden  AK 
Parti Konya Milletvekili ve MKYK 
Üyesi Ahmet Sorgun, “Necip abi-
mize bütün  geçmişlerimize birlikte 
Allahtan rahmet diliyorum. Necip 
abimize Allah rahmet etsin. Kendi-
sini 1970 yıllardan beri tanıyoruz. O 
günlerden bu günlere hem cemiyet 
hizmetlerin içinde oldu. Hem genç-
lik çalışmalarının,  hem de siyasi 
çalışmaların içinde oldu. Gerçekten 
vatan, millet ve bayrak denildiği za-
man Necip ağabey hep önde oldu.  
Hiç geride olmadı. O tam anlamıy-
la memleket ve millet akıncısıydı. 
Kendisi rahmetle anıyoruz. İnşallah 
onun ideal yaşantısı, o gayret ve fe-
dakârlık sembolü olan yaşantısı he-
pimiz için örnek olur. Hepimizin başı 
sağolsun” dedi. 
n MEVLÜT EGİN

Milli Görüş’ün Konya’daki 
önemli temsilcilerinden, 

dava adamı 

NECİP 
ALKAN’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

Alkan ailesine ve yakınlarına 
Cenab-ı Allah’tan Sabr-ı 

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Güçlü iletişim ağıyla 110 bin kişiye hizmet
Selçuklu Belediyesi, vatandaş-

ların hızlı ve kaliteli hizmet alması 
amacıyla hizmet masası tarafından 
uygulamada olan çağrı merkezi, 
dilekçe, evlilik, elektronik posta ve 
resmi evrak işlemleri için 2018 yılı 
itibariyle 110 bin kişiye hizmet ver-
di.

Türkiye’nin en büyük ilçeleri 
arasında yer alan Selçuklu’da va-
tandaşların hızlı ve kaliteli hizmet 
alması amacıyla geliştirilen uygula-
malar beğeni topluyor. Halkla iliş-
kiler ve ulaşılabilirlik faaliyetlerine 
önem veren Selçuklu Belediyesi 
hizmet masası aracılığıyla belediye 
ve vatandaş arasında güçlü ileti-
şim ağını sağlıyor. 2018 yılı içinde 
en fazla başvuru İmar ve Şehircilik 
İşlerine yapılırken, Fen İşleri, Park 
ve Bahçeler Müdürlüğü sırayı ta-
kip etti. En fazla başvurunun da 

Temmuz ayında gerçekleştiği gö-
rüldü. Vatandaşların belediyeye 
gelmeden iş ve işlemlerini hızlıca 
yürütebileceği uygulamalar üzerin-
den halkla ilişkiler faaliyeti yürüten 
Selçuklu Belediyesi, belediyeye ge-
len vatandaşları da hizmet masası 

ile karşılıyor. Çağrı Merkezi, dilek-
çe, evlilik, elektronik posta, resmi 
evrak gibi alt birimleri ile hizmet 
veren hizmet masası her yıl ortala-
ma 100 bin kişiye hizmet veriyor. 
Hizmet masası aracılığıyla vatan-
daşların belediyeden hizmet alma 

konforunu artıran Selçuklu Beledi-
yesi, halkla ilişkiler uygulamaların-
da yenilikleri takip ediyor. 

‘GÜVENİLİR, GAYRETLİ VE 
GÜLERYÜZLÜ HİZMETLERİMİZLE 

HEMŞEHRİLERİMİZİN YANINDAYIZ’
Belediyecilikte başarılarının 

en önemli odak noktaların başın-
da hemşehri ilişkilerini en üst se-
viyede tutmak ve ulaşılabilirliliği 
artırmak diyen Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Selçuklu yoğun nüfus oranı ve 
yüzölçümü ile Türkiye’de hizmet 

standardını yakalayan ender bele-
diyelerden birisidir. Belediye olarak 
kaliteli hizmet üretmenin yanında 
hemşehrilerimizin ulaşılabilirliği-
ne ayrı bir önem veriyoruz. Gerek 
elektronik ortamda gerek telefonda 
gerekse yüz yüze iletişimde zaman 
zaman farklı uygulamaları hizmete 
sunuyoruz. Güleryüzlü, güvenilir 
ve gayretli belediyecilik anlayışı ile 
hemşehrilerimizin ilçeyle ilgili her 
türlü temennilerine hızlı çözümler 
sunmak amacıyla oluşturduğumuz 
Hizmet Masamız bu konuda hem-
şehrilerimizle belediyemiz arasında 
köprü oluşturuyor. Burada temel 
amacımız güler yüzlü, güvenilir 
ve gayretli belediyecilik anlayışı ile 
hemşehrilerimizin her türlü istek, 
öneri ve taleplerine en hızlı çözüm 
üretmektir” dedi.
n HABER MERKEZİ

Akınsoft yazılım firmasınca kurulan Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası ‘AkınRobotics’te yapılan 
robotlar, büyük sermayeli dünyaca ünlü şirketlerin robotlarını ekip ruhuyla geçmeyi hedefliyor

Yerli üretim robotlar 
rakiplerini geçecek!

Konya’da, Akınsoft yazılım fir-
masınca kurulan Türkiye’nin ilk 
insansı robot fabrikası “AkınRobo-
tics”te tasarlanan robotlar büyük 
sermayeli dünyaca ünlü şirketlerin 
yaptığı robotları ekip ruhuyla geç-
meyi amaçlıyor.

İnsansı robot üretme çabala-
rını 1986 yılından beri sürdüren 
Honda mühendislerinin geliştirdi-
ği “ASIMO” merdiven çıkabiliyor 
ve kendi etrafında rahatlıkla dö-
nebiliyordu. Hong Kong merkezli 
Hanson Robotics şirketi tarafından 
geliştirilen ve Suudi Arabistan’ın 
vatandaşlık verdiği Sophia, Birleş-
miş Milletler tarafından “yasal ki-
şiliğe sahip ilk robot” olarak kabul 
ediliyor.

ABD’li robot şirketi Boston 
Dynamics, 2018 yılında “Atlas” 
robotunun çayırlıkta koşarken ve 
bir ağaç kütüğünün üzerinden zıp-
larken görüldüğü bir video yayım-
ladı. “AkınRobotics” fabrikasında 
üretilen, adım atarak yürüyebilen 
“insansı” robot Akıncı-4 ise robot 
teknolojilerinde Türkiye’nin geldi-
ği noktayı temsil eden örneklerden 
biri olarak dikkati çekiyor. Boston 
Dynamics’in dört ayaklı “spot” ve 
“spot mini” robotları arazi koşul-
larına uygun olarak üretilmişken, 
insansı robotların dezavantajları 
düşünülerek “AkınRobotics”te 
dört ayaklı tasarlanan “ARAT”ın 
12 eklem noktası bulunuyor.

Türkiye’deki firma, dünyadaki 
örneklerinden çok daha yeni ol-
masına ve diğerlerine göre olduk-
ça küçük bütçelerle çalışmalarına 
rağmen, insan kaynağını iyi kulla-
narak kısa zamanda büyük aşama 
katetmeyi başardı. Firmanın yö-
netim kurulu başkanı Özgür Akın, 
dünyada robotik teknolojilerin 
çok fazla örneği olmadığı için, var 
olanlarla sürekli kıyaslandıklarını 
söyledi.

‘KENDİMİZ TASARLAYIP, 
ÜRETİYORUZ’

Tasarladıkları insansı robotlar-
la ilgili, bazı çevrelerden “Diğer 

ülkelerin robotları sizinkilerden 
daha iyi” yönünde değerlendirme-
ler aldıklarını belirten Akın, şöyle 
devam etti: “Bu şirketler dünyanın 
en büyük ülkelerinin desteğini al-
mıştır. Bir dönem Pentagon’un, 
Darpa’nın ve Google’ın desteğini 
almıştır. Boston Dynamics dedi-
ğimiz dünyanın en büyük robotik 
şirketlerinden biridir. Evet ben de 
biliyorum, biz henüz onlar kadar 
üstün değiliz ama üstün olduğu-
muz yönler var. Biz tüm compo-
nentleri (bileşen) kendimiz üre-
tiyoruz. Elektronik componentler 
hariç tüm sistemi kendimiz tasar-
layıp, üretiyoruz. Bugün bu nok-

taya kadar gelebildiysek, maliyet 
açısından ürünü onlardan çok aşa-
ğıya mal edebilmemiz sayesinde-
dir. Bu durum zaman içinde bizim 
çok daha ileriye gitmemize imkan 
sağlayacaktır. Biz Boston Dynami-
cs veya Softbank gibi firmalar ka-
dar henüz iyi değiliz ama onlardan 
çok geri de değiliz. Çok yakın za-
manda dünya teknolojilerini yaka-
layabileceğiz diyebilirim.”

‘ÇOK YAKIN ZAMANDA ONLARI 
GEÇECEĞİZ’

Akın, rakiplerinin kendilerin-
den çok daha önce robotik alanda 
çalışmaya başladığını ve çok bü-
yük yatırımlar yaptığını dile ge-

tirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Biz yatırım anlamında da, süre 
anlamında da onlardan çok za-
yıf olmamıza rağmen ‘Türkiye’de 
yüksek teknoloji üretilebilir’ inan-
cına sahip çok güçlü bir ekibimiz 
var. Bu ekibin inancı ve özverisiyle 
çok iyi bir noktaya geldik. Çok ya-
kın zamanda onları geçeceğiz ama 
hedefimiz onları geçmek değil. Bi-
zim hedefimiz 2023’te uzay bilim-
leri Ar-Ge üssü kurmak, Akınsoft 
Yüksek Teknoloji Üniversitesini 
kurmak ve inşallah o güne kadarki 
robotik teknolojilerle uzay bilimle-
ri konusunda araştırma yapmaya 
başlamaktır.”

‘160 KİŞİLİK BİR EKİPLE 
ÇALIŞIYORUZ’

Robot yapma fikrinin çocuk-
luk hayallerine kadar uzandığını 
anlatan Akın, şunları kaydetti: 
“Robot yapabilmek için büyük bir 
kaynağa ihtiyacımız var. Öncelik-
le bir yazılım şirketi kurup, belli 
bir kaynak oluşturduk. Ardından 
insansı robotları üretebileceğimiz 
laboratuvara, bir fabrikaya, bir Ar-
Ge tesisine geçtik. İnsansı robotlar 
çok kompleks bir yapı. Bunu geliş-
tirmek için birçok detaya ve mul-
tidisipliner bilim insanlarına ihti-
yacınız var. Biz bunu bu fabrikada 
sağladık. 160 kişilik bir ekiple çalı-
şıyoruz ve güçlüyüz.”
n AA

Acısıyla, tatlısıyla, 
iyisiyle, kötüsüyle, 
hüznüyle, mutlulu-
ğuyla koskoca bir yıl 
daha (2018) geride 
kaldı. Ancak geride 
kalan yalnızca kos-
koca bir yıl değil el-
betteki! Olumlu ya da 
olumsuz yaşadıkla-
rımızda geride kaldı. 
Ne varki 2018  yılında yaşadıkları-
mızın etkisi belki de bir ömür boyu 
sürecek. Kayıplarımızın, kazanç-
larımızın etkisi bizi belki bir ömür 
boyu etkileyecek. Ancak kalıcılığını 
koruyacak olan ve durmadan tek-
rarlanacak bir şey var ki birileri 
yine hatalarından ders almayacak. 
Yaşadıkları olumsuzlukları tek-
rarlamaya devam edecek. Israrla, 
durmadan... Hep bir yerlerde ve bir 
şeylerle kendilerini ‘haklı’ çıkarma-
ya çalışacaklar. Oysaki önemli olan 
sanırım olaylara büyük pencere-
den bakmak. Yani yaşadıklarımız-
dan ders alabilmek. Geçmişteki 
kayıplarımızdan aldığımız dersler, 
gelecekteki kazançlarımızın temeli-
ni oluşturmalı diye düşünüyorum. 
Yoksa yaşamı boşa yaşıyormuşuz 
gibi geliyor bana... Yeni yıllar, yeni 
umutları da beraberinde getirsin 
istiyoruz. Ancak farkında olmadan 
ya da bazen farkına vararak, ya-
şamımızda yenilikleri istediğimiz 
halde geçmişe takılıp kalabiliyoruz. 
Ne için? Kim için? Yalnızca kendi 
hırsımıza yenik düştüğümüz için. 
Geri adım atmamak için. Geri adım 
atınca ya da özeleştiride bulundu-
ğumuzda sanki bu bir zayıflıkmış 
gibi algılanıyor. Önemli olan insa-
nın öz eleştiri yapacak gücü ve ce-
sareti göstermesi ‘çok önemli’ diye 
düşünüyorum.

Şapkanızı Önünüze Koymak 
Çok mu Zor?

Herkesi şapkasını önüne koy-
maya davet ediyorum. Çünkü siz 
şapkanızı önünüze kendi isteği-
nizle koymazsanız, yaşam bir şe-
kilde sizin önünüze koyacak hem 
de belki hiç hazır olmadığınız bir 
anda. Geride bıraktığımız yıl içeri-
sinde yaşadıklarımızı değerlendir-
mek için herkesi biraz sağduyuya 
davet etmek istiyorum. Yaşamınız 
ile ilgili fark ettiklerinizi, başka-
larıyla paylaşmanız gerekmiyor. 
Kendinize itiraf etmeniz, kendinize 
yüksek sesle paylaşmanız yeter-
li. Bu bile çok önemli bir gelişim. 
Değişim herkes için. Gelişmek için 
değişmek şart. Değişim olmadan 
gelişim olmuyor. Önemli olan ek-
sikliklerimizin olması değil. Eksik-
liklerimizin farkında olmamız ve 
eksikliklerimizi, tamamlamaya ça-
lışma çabamız. Peki kaç kişi bunu 
yapabiliyor? Ya da yapmak için 
çaba sarf ediyor? Herkes yaşam-
dan bir şeyler bekliyor. Yaşamda 
en iyisini hak ettiğini düşünüyor. 
Ancak hiç soruyor mu kendisine, 
peki ben yaşama ne veriyorum 
diye. Bir markete gittiğinizde bile 
alacağınız bir paket süt için bir 
bedel öderken, manevi değerlerin 
neden bedelsizce hazır bir şekil-
de size gelmesini bekliyorsunuz? 

Sizce yaşama birşey 
vermeden ne alaca-
ğımızın beklentisiyle 
yaşamımızın sonunun 
gelmesini beklemek 
hem kendimize hem 
de yaşama karşı yap-
tığımız büyük bir hak-
sızlık değil mi? Birçok 
kişi birbirinin eksiklik-
lerini bulmak için dur-

madan, bıkmadan etrafındakilerin 
yaşamlarıyla uğraşıyor. Birilerini 
nasıl aşağı çekerim diye... Bu tu-
tum bence bizim toplumumuzla 
özdeşleşmemeli. Biz erdemli yan-
ları ve önemli özellikleri olan bir 
toplumuz. Birilerinin bastırmaya 
çalıştığı bize ait güzel özellikle-
ri ve birçok toplumun özendiği 
yanlarımızı yaşamaktan kendimizi 
alıkoymamalıyız. Zira bir toplum 
özellikleriyle vardır. O toplumun 
özellikleri yaptıklarının ve yapacak-
larının da ispatıdır. Günün birinde 
bu toplumun tanınmaz hale gel-
mesi demek bizimde tanınmamız 
ve yok olmamız anlamına geliyor. 
Bu topluma karşı yabancılaşmaya 
başladığımızda unutmayalım ki, 
bizde kendimize yabancılaşırız. 

Bu satırları okuyan kimileriniz 
belki de 2018 yılı içerisinde biten 
beraberlikler, dostluklar, evlilikler 
ve iş ortaklıklarını geride bıraktınız. 
Yazımın girişinde dedim ya, acısıy-
la ve tatlısıyla bir yıl daha geride 
kaldı. Ancak önemli olan geçmişi 
unutmadan, geçmişten öğrendik-
lerimizle geleceğimizi nasıl yaşa-
yacağımızı şekillendirmek. Biten 
bir yılın ve kayıplarımızın nedenini 
iyi değerlendiremezsek gelecekte-
ki kazançlarımızdan olacağımızı da 
unutmamalıyız. 2019 insanlığa hu-
zur, barış ve sağlık getirsin.  2019 
yılında Kan ve gözyaşının olmadığı 
bir dünya olsun. 2019 yılında dav-
ranışlarımızda kul hakkını unutma-
yalım. Hatırlayalım. 2019 yılında 
geçmişlerimizi unutmayalım.  
Ahirete intikal etmiş büyüklerimizi 
mezarlarını ziyaret ederek onlara 
birer Fatiha okuyalım. Yaşayan bü-
yüklerimizi ziyaret ederek onların 
hayır duasını alalım. 

2019 KONYASINDAN 
BEKLENTİM

Konya basınında çalışan bir 
gazeteci olarak 2019 Konyasın-
dan  daha çok birlik ve beraberlik 
bekliyorum. İnsanların birbirini 
kırmadığı, birbirine saygı ve 
sevginin eksik olmadığı bir dünya 
ve Konya. 2019 yılında başta 
Konya’nın tanıtımı olmak üzere 
Konya’da gerçekleşecek organi-
zasyonlarda elbirliği daha fazla 
yaparak Konya’nın tanıtımına daha 
fazla katkı sağlanmasını istiyorum. 
Yine Konya’da  gazete ve televiz-
yonlarda görev alan genç mu-
habirler ile Konya Protokolünün 
ve STK’ların, Kamu Müdürleri ve 
kurumların Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Birimi çalışanların gerçek-
leştirecek etkinlikler ile bir araya 
gelerek hem Konya’nın tanıtımına 
katkı, hem de  kurumların tanıtımı-
na katkı sunacağına inancım tam. 

Selametle kalın…..

YENİ YIL, YENİ UMUTLAR...

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Yapılandırma taksit ödemelerinde süre uzatıldı
Konya SMMM Odası Başkanı 

Seyit Faruk ÖZSELEK, 27 Ağustos 
tarihinde başvuruları sona eren ve 
mükelleflerin 31 Mart 2018 tarihi 
öncesine ait borçlarını yapılandır-
malarını sağlayan 7143 Sayılı Ya-
pılandırma Kanununda, 2018 yılı 
Aralık ve 2019 yılı Ocak ayında 
ödenmesi gereken taksitlerin öde-
me sürelerinin 2019 yılı Şubat ayı 
sonuna kadar uzatıldığına dikkat 
çekti. Özselek yaptığı açıklamada; 
31 Mart 2018 tarihi öncesine ait 
birikmiş ödenmemiş borçlarını ya-
pılandırmak için başvuru sayısının 
6 milyon olduğunun altını çizdi. 
7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 
ile yapılandırılan borçların ancak 3 
milyon kişi tarafından ödendiğini 
belirtti. Yapılandırmaya başvura-
rak ödeme yapamayan vatandaş-
lar ve mükellefler için TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda kabul 

edilen torba kanun teklifi ile öde-
yemedikleri borçlarını şuan ki faizi 
ile ödeyerek yapılandırma devam 
edebilecekleri hususunda uyarı-
larda bulundu. Başkan Seyit Faruk 
Özselek; “Bazı nedenlerden dolayı 
yapılandırılan borçlarını ödeyeme-

yen mükelleflerimiz, TBMM Plan 
ve Bütçe Komisyonu’nda kabul 
edilen torba kanun teklifi ile öde-
yemedikleri borçlarını şuan ki faizi 
ile ödeyerek yapılandırma devam 
edebilecekler. Torba kanun teklifi-
ne, 7143 Sayılı Kanun Kapsamında 
yapılandırma başvurusunda bulun-
duğu halde belirtilen süre içerisin-
de tutarları ödeyememiş olan mü-
kellefler, bu ödemelerini 2019 yılı 
Şubat ayı sonuna kadar yapmaları 
şartıyla yeniden yapılandırmadan 
yararlandırılmaya devam etmeleri 
hükmü eklenerek bir imkân daha 
sağlanmıştır. Yalnız taksitleri için 
vadesinden 28 Şubata kadar yüzde 
2 gecikme zammı hesaplanacaktır. 
Ayrıca Kanun kapsamında 2018 
yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ayın-
da ödenmesi gereken taksitlerin 
ödeme süreleri de 2019 yılı Şubat 
ayı sonuna kadar uzatılmıştır. Son 

kez tanınan bu imkân ile birlik-
te ödeme yapan mükelleflerimiz 
yapılandırmaları bozulmadan ve 

kalan borçlarını 7143 Sayılı Ka-
nun Kapsamında taksitler halinde 
ödeyebileceklerdir. ” diyerek borç-

larını ödeyemeyen mükelleflerin 
yapılandırmalarının bozulmaması 
için, 2019 Şubat ayı sonuna kadar 
ödemelerini yapmaları hususuna 
dikkat çekti.

Başkan Özselek, “7143 Sayılı 
Yapılandırma Kanunu gibi, geç-
miş dönemlerde çıkarılan 6736 ve 
7020 Sayılı Yapılandırma Kanun-
larının da halen ödemeleri devam 
etmektedir. Bu kanunların öde-
meleri içinde bir torba kanun tek-
lifi verilerek, kanundan yararlanan 
ve ödemelerini yapamamış olan 
mükellefler ve vatandaşlar içinde 
ek bir süre verilerek ile tekrar ya-
pılandırmalarına devam edebilme-
leri sağlanmalıdır.” diyerek devam 
eden geçmiş yapılandırma kanun-
ları içinde ödeyemeyen mükellefler 
içinde süre uzatımı yapılması ge-
rektiğine dikkat çekti.
n HABER MERKEZİ

Kadın muhtar adayları 
birlik mesajı verdi

31 Mart 2019 seçimlerinde 
Konya ‘nın merkez ilçelerinde 
muhtar adayı olan kadınlar bir ara-
ya gelerek birlik ve beraberlik me-
sajı verdiler.

Akşemseddin Mahallesi Muh-
tar Adayı Fatma Küçükdemir,-
Havzan Mahallesi Muhtar Adayı 
Elif Ermut,Aydınlıkevler Mahallesi 
Muhtar Adayı  Fatma Yiğit ,Hacı 
İbalı Mahallesi Muhtar Adayı  Ya-
semin Oruç, Yazır Mahallesi Muh-
tar Adayı Aliye Kaya, Binkonutlar 
Mahallesi Muhtar Adayı Gülay 
Seyis,Işıklar Mahallesi Muhtar 
Adayı  Meral Bayram,İhsaniye 
Mahallesi Muhtar Adayı Aliye Ça-
kıroğlu,Çaybaşı Mahallesi Muhtar 
Adayı Irmak Karaca,Dumlupınar 
Mahallesi Muhtar Adayı Mümi-
ne Çınarka,Alavardı Mahallesi 
Muhtar Adayı Azime Küçük,Ya-

ka Mahallesi Muhtar Adayı Nihal 
Durmuş,İstiklal Mahallesi Muhtar 
Adayı Ayşenur Avşar,Meram  Gö-
dene Toki Mahallesi Muhtar Adayı 
Zehra Köroğlu,Hanaybaşı Mahalle-
si Muhtar Adayı Zahide Eroğlu bir 
araya gelerek seçim çalışmaları için 
fikir alış verişinde bulundular. Ka-
dın Muhtar Adayları adına açıkla-
ma yapan Akşemseddin Mahallesi 
Muhtar Adayı Fatma Küçükdemir; 
“Biz kadınlar olarak başta ma-
hallemize, mahalle sakinlerimize 
Konya’mıza Türkiye’mize hizmet 
etmek istiyoruz. Bütün seçmenle-
rimizin sağduyusuna güveniyoruz. 
Bize destek olmalarını istiyoruz. 
Kadınların sesi çıksın, kadınlar-
da muhtar olsun,Yönetime kadın 
eli  değsin” diyerek seçmenlerden 
tüm kadın adaylara destek istedi.
n HABER MERKEZİ 

‘Selçukya Şair ve Şiirleri 
Antolojisi’ tanıtıldı

Konya Fikir, Sanat ve Kültür 
Adamları Derneğince gelenek-
sel hale dönüşen “Selçukya Şiir 
Akşamları” etkinliğinde bu hafta 
“Selçukya Şair ve Şiirleri Antolo-
jisi” kitabının tanıtımı ve imza et-
kinliği yapıldı. Konya Büyükşehir 
Belediyesinin, Kılıçaslan Konferans 
Salonunda gerçekleşen Şiir Söy-
leşine çok sayıda Konyalı şair ve 
şiir severler katıldı.  Dernek Baş-
kan Vekili ve Program Yönetmeni  
Hukukçu-Yazar Fatma Şeref Polat 
yaptığı açılış ve selamlama konuş-
masında; “2018 Yılının son prog-
ramı olan ve yılbaşı gecesine denk 
gelen bu programımızda, tama-
men bu etkinliğimizin bir eseri ola-
rak kendiliğinden gelişen bir ortak 
akıl ile ilimiz kültür dünyasına yeni 
bir eser kazanımı olarak nitelendi-
receğimiz “Selçukya Şair ve Şiirleri 
Antolojisi” kitabının yayın, yapım 
ve şairlerine ayırmayı uygun gör-
dük” dedi.

Daha sonra kitabın yapımcı-

sı Gazeteci Hikmet Peker yaptığı 
konuşmada, kitabın okuyucunun 
eline geçmesine kadar emeği 
geçen, başta şairler olma üzere, 
dernek yönetimine ve yayın evine 
teşekkürlerini ifade etti. Geceye 
öncelikle Antoloji Kitabının şairle-
ri ve diğer katılımcı şairlerin ses-
lendirdiği biri diğerinden özgün 
şiirlerle devam edildi. 2018’in son 
gecesi gerçekleşen Selçukya şiir 
Akşamlar programına katılan ve 
geceye özgün şiirleri ile renk ka-
tan şairler; “Tayyar Yıldırım, Emel 
Kocaoğlu, Demet Şener, Seyit Ali 
Oruç, Salih Sedat Ersöz, Ahmet 
Şener, Hasan Ukdem, Osman 
Uzunkaya, Ahmet Üresin, Kazım 
Öztürk, Remzi Samancı, Hasan 
Karaca, Devriş Ahmet Şahin, Şa-
ban Ulusoy, Fatih Han ve Gökhan 
Kalkan” enstrümantal fon müziği 
eşliğinde birer şiir okudular. Prog-
ram topluca çektirilen hatıra fo-
toğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ 

Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit Tümtürk, “Doğu Türkistan’a sahip çıkmak Türk milletinin, Müslümanların, 
ümmetin ve Türk-İslâm dünyasının namusu, iffeti, ahlâkî, millî, vicdanî ve imanî sorumluluğudur” dedi

‘Doğu Türkistan İslam 
dünyasının namusudur’

Konya Alperen Ocakları’nda 
dünya kamuoyuna seslenen Doğu 
Türkistan Milli Meclisi Başkanı Se-
yit Tümtürk, Doğu Türkistan’da 35 
milyon Müslüman Uygur Türkleri-
nin yaşadığını ve bu soydaş ve din-
daşlarımıza diktatör Çin yönetimi 
tarafından her türlü zulmün reva 
görüldüğünü belirterek şu açıkla-
mayı yaptı: “Doğu Türkistan 1949 
yılında işgal edildi. 68 yıldır fiili bir 
işgal ile sistematik bir asimilasyon 
ve soykırım politikası uygulanıyor. 
Doğu Türkistan’da 66-97 yılları 
arasında 11 yer altında toplam 46 
nükleer deneme yapıldı. 1985 yılın-
da uygulanan şehirde tek kırsalda 
iki çocuk uygulaması var. Demog-
rafik yapıyı değiştirmek için Doğu 
Türkistan’a Çinli göçün teşvik edil-
mesi var. Yine 5-10 yıldır uygula-
nan 5-7 yaşındaki çocuklarımıza 
çift dilli eğitim projesi adı altında 
yine bunları Çin’in iç bölgelerinde 
eğitime tabi tutma ya da Çin eğiti-
minin ön plana tutma girişimleri de 
var. Burada İslamî hassasiyetlere, 
ibadetlere, millî kimliğe karşı uygu-
lanan yasaklar söz konusu.”
MÜSLÜMANLAR YÜZ TARAMAYLA 

OTOKONTROL EDİLİYOR 
Doğu Türkistan’da “namaz kıl-

mak, oruç tutmak, hacca gitmek, 
sakal bırakmak, başörtüsü”nün 
yasak olduğunu dile getiren Tüm-
türk, “Bırakın bunları cep telefonu-
nuzda bir ezan sesi, kâbe resmi ya 
da boynunuzda ay yıldızlı bir kolye, 
bir tişört taşımanız halinde bunla-
rın tamamı terörist, bölücü, radikal, 
islami terörist diye suçlanmanıza, 
hapse atılmanıza gerekçe” gösteril-
diğini de söyledi. 

Tibet’e yıllarca zulmeden 
ChenQuanguo isminde valinin 
Doğu Türkistan’a gelmesiyle birlik-
te her türlü zulüm, baskının arttı-
ğını ve soykırım yapılmaya başlan-
dığını ifade edenDoğu Türkistan 
Milli Meclisi Başkanı Tümtürk, 
“ChenQuanguo’nun gelişiyle birlik-
te otokontrol ve baskı daha da arttı.
arttığına dikkati çekenTümtürk, 
şu düşündüren açıklamayı yaptı: 
“Doğu Türkistan’da her sokak ba-
şına konulan binlerce kameralarla 
yüz tarama sistemi var şimdi. Ka-
pıdan çıkıyorsun yüz tarama site-
miyle senin ismin kimliğin hemen 
bilgisayara düşüyor, nereye girdin, 
nerede yürüdün herşey otokont-
rol ediliyor. Şimdi 5 milyona yakın 
Doğu Türkistanlı, Nazi Kampların-
dan beter işkence gördüğü kamp-
larda bugün sırf Müslüman ve Türk 
olduğu için tutuklu.

DÜNYA, DOĞU TÜRKİSTAN’DAKİ 
ZULME SESSİZ, KÖR VE SAĞIR…

Uygur Müslüman kızları zor-
la Çinlilerle evlendiriliyor. Bu da 
kardeş aile, milletler ittifakının bir 
parçası olarak bizi tamamen Çin-
lileştirmeye yönelik bir operasyon. 
Buna karşı çıkma şansın yok. Sen 
buna karşı çıkarsan radikal, dinci 
terörist, El-Kaideci, Daişci, milletler 
ittifakına ihanet etmiş vatan haini! 
Buna hiç kimse itiraz edemiyor.  Bu 
rezalet yaşanıyor. 

Hitler 1940 yılında Yahudilere 
soykırım uyguladı. Bütün dünya 
bunu lânetledi. Paneller, konfe-
ranslar ve anma toplantıları yapı-
larak Hitler ve Nazi Almanya’sı kı-
nanıyor. Ama 2018 yılında Doğu 
Türkistan’da 35 milyon Müslüman 
Uygur Türklerine yapılan bu katli-
amı ve ahlâksızlaştırmayı kınamı-
yoruz. Hitler o kadar insanı katletti 
ve canını aldı. Çin bizim canımızı da 
alıyor, namusumuzu da alıyor ima-
nımızı da alıyor. Ama dünya buna 
karşı sessiz, kör ve sağır…”

“ZULME KARŞI SESSİZ 
KALAN DİLSİZ ŞEYTANDIR”

Doğu Türkistan’da Uygurlu 
Müslümanlara Çin’in uygulamış 
olduğu soykırım politikalarına en 
başta Türkiye’nin ve Müslüman ül-
kelerin karşı çıkması gerektiği üze-
rinde de duran Tümtürk, 

Daha sonra şu soruları yönelt-
ti: “Hiç sahip çıkmıyorlar. Yâni şu 
anda Doğu Türkistan’la ilgili Türki-

ye’de, Çin’e karşı bir açıklama duy-
dunuz mu? Türk medyasında Doğu 
Türkistan’daki bu soykırım, zulüm 
ve ahlaksızlaştırmayla ilgili bir ha-
ber görüyor musunuz? İki yıldır 
hiç görmüyoruz. Peki Peygamber 
Efendimiz ne diyor? Zulme karşı 
sessiz kalan dilsiz şeytandır diyor. 
Bu hadis hepimizi, sizi de beni de 
dağdaki çobanı da ve başımızdaki 
emirül mümini de kapsıyor. Peki 
Çin’e karşı neden itiraz edemiyo-
ruz?  Tamam uluslararası ilişkiler, 
denge politikası, İpek Yolu projesi 
ya da Amerikan oyunu var Doğu 
Türkistan’da.. Onun için biz susa-
lım! Amerikan oyunu var diyerek, 
bundan şüphe ederek oradaki 35 
milyon Müslüman Türk’ü Çin’in 
zulmüne terk etmek İslamî mi? Bu 
milli mi? Bu ahlâkî mi?”
DOĞU TÜRKİSTAN’A SAHİP ÇIKMAK 

İMANÎ BİR SORUMLULUKTUR
“Doğu Türkistan’a sahip çık-

mak Türk milletinin, Müslümanla-
rın, ümmetin ve Türk-İslâm dün-
yasının namusu, iffeti, ahlâkî, millî, 
vicdanî, imanî sorumluluğudur. Hiç 
kimse bundan kaçıp kurtulamaz” 
diyen Tümtürk. Doğu Türkistan’da 
Amerikan oyunu, Amerikan ope-
rasyonu, Amerikan yardımı diye 
bir yardımın olmadığını öne süre-
rekHz. Ali’nin “Zulme karşı duru-
nuz. Zulme karşı duramazsanız zul-
mü duyurunuz” sözünü hatırlattı.
Tümtürk, “Niye Türkiye’de iki yıl-
dır basın, medya Doğu Türkistan’la 
ilgili sansür uyguluyor? Bu sözün 
neresindeyiz? Bizim oturup ken-
dimizi çek etmemiz lâzım. Doğu 
Perinçek bugün Doğu Türkistan 
davasını Türkiye’de şekillendiren, 

Doğu Türkistan davasına istikâmet 
veren bir pozisyon almış durumda. 
Türkiye’de, Doğu Türkistan’la ilgili 
Doğu Perinçek’ten başka konuşa-
cak devlet büyüğü yok mu?” diye 
konuştu

“DOĞU TÜRKİSTAN TÜRK-İSLAM 
DÜNYASININ NAMUSUDUR”
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’la son iki yıldır gö-
rüşemediği kaydeden Tümtürk, 
Türkiye’nin elinde Çin’e karşı kul-
lanabileceği kartlardan birisinin 
İpek Yolu projesi olduğuna dikkati 
çekerek şunları dile getirdi: “Çin’in 
yeni İpek Yolu projesi, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın ortaya koyup koz 
ve kart olarak kullanabileceği bir 
proje. Yüksek hızlı tren projesiyle 
Pekin’den Londra’ya 5-6 bin km’lik 
bir mesafeyi demir ipek yoluyla 
kuşatacak. 20 trilyon dolar, 4 mil-
yar insan, 67 ülkeyi kapsayan bu 
projede Çin’in hedefi; önce Doğu 
Türkistan’ı bitirmektir. Daha sonra 
dünyaya yayılmacı, istilacı politika-
larını devam ettirmek ve yaygınlaş-
tırmak.  

Türkiye şunu demesi lâzım: 
Eğer bu projeyi sen hayata geçir-
mek istiyorsan, bu projenin proje 
ortağıysam ben, Doğu Türkistan’da 
normalleş, bu insanları imha politi-
kalarından vazgeç dediği anda Çin 
oturup bu konuyu tekrar müzakere 
etmek, düşünmek, Doğu Türkis-
tan’daki bu vahşeti ve soykırımı 
durdurmak zorunda kalır. Bizim 
Türkiye’den beklentimiz budur.” 

Tümtürk,  Türk ve İslam ka-
muoyu ile dünya kamuoyuna şu 
mesajı verdi: “Unutmayalım ki 
Doğu Türkistanlılar Türk’tür. Türk 
dünyasının sorumluluğu var. Doğu 
TürkistanTürk-İslam dünyasının 
namusudur. Müslüman ümmetinin 
bir parçası olması hasebiyle İslam 
dünyasının ayrılmaz bir parçasıdır. 
İnsan olması hasebiyle de insanlık 
âleminin en mazlum coğrafyası-
dır. Dünyanın barış ve huzuru için 
Çin’in bu diktatör ve faşist yöneti-
mine mutlaka dur demesi gerekir. 
Aksi takdirde Çin belası, YecücMe-
cüc olarak adlandırdığımız bu 1,5 
milyarlık insan seli bugün Doğu 
Türkistan’ı yok ederse yarın As-
ya’yı ve bütün dünyayı adetâ aynı 
tehditle yok edecektir. Ben buradan 
bütün insanlığa bu çağrıda bulunu-
yorum.” n HABER MERKEZİ

Seyit Faruk Özselek

Konya Alperen Ocakları’nda konuşan 
Doğu Türkistan Milli Meclisi Başkanı Seyit 

Tümtürk, bölgedeki zulme dikkat çekti.
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Sobadan sızan gazdan
zehirlenen çift hayatını kaybetti

Kavgada bıçakla bir kişiyi
öldüren şahıs tutuklandı

Ereğli’de sobadan sızan gaz-
dan zehirlenen çift, yaşamını yitir-
di. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Hamidiye Mahallesi Şehit Mustafa 
Akyüz Caddesi'ndeki evde yaşa-
yan Ramazan (52) ve Ayten Elcil 
(46) çiftinden haber alamayan 
yakınları eve geldi. Yapılan ihbar 
üzerine polis ekipleri, itfaiye ekip-
lerinin yardımıyla girdiği evde çifti 
hareketsiz yatarken buldu. 112 
Acil Servis ekipleri, Ramazan ve 
Ayten Elcil'in sobadan sızan kar-
bonmonoksit gazından zehirlene-
rek hayatını kaybettiğini belirledi. 
Cenazeler, incelemelerin ardından 
otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Öte yandan, 
evde yapılan incelemelerde aynı 
odadaki bir muhabbet kuşunun da 
öldüğü belirlendi.  n AA

Karaman'da çıkan bıçaklı 
kavgada bir kişiyi öldürdüğü id-
diasıyla mahkemeye sevk edilen 
şüpheli tutuklandı. İddiaya göre, 
Mümine Hatun Mahallesi 1475. 
Sokak'ta iki katlı evin bodrum 
katındaki dairede alkol aldıkla-
rı ileri sürülen Muzaffer Yılmaz 
(29) ile Samet B. (19) tartışmaya 
başladı. 

Kısa sürede kavgaya dönü-
şen olayda Samet B, Yılmaz'ı 
bıçakla yaralayarak kaçtı. Ka-
raman Devlet Hastanesine 
kaldırılan Yılmaz, müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Polis 
ekipleri tarafından yakalanan 
Samet B, emniyetteki işlemle-
rinden sonra sevk edildiği mah-
kemece tutuklandı.
n AA

Aksaray'da Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) eğitimlerini 
tamamlayan 475 polis için mezuniyet töreni düzenlendi

Aksaray POMEM’de
mezuniyet coşkusu

Aksaray'daki Polis Meslek Eği-
tim Merkezinde (POMEM) eği-
timlerini tamamlayan 475 kişi 
için mezuniyet töreni düzenlendi. 
Aksaray Şehit Önder Güzel Polis 
Meslek Eğitim Merkezinde dü-
zenlenen tören, saygı duruşunun 
ardından İstiklal Marşı'nın okun-
masıyla başladı. POMEM Müdü-
rü Niyazi Turgay, törende yaptığı 
konuşmada, 475 polis adayının 
eğitimlerini tamamlayarak mezun 
olduğunu belirtti. 

Polis adaylarının suç ve suçlu 
ile mücadelede gece gündüz gö-
rev yapabilecek şekilde donanımlı 
yetiştirildiğini ifade eden Turgay, 
şöyle konuştu: "Devleti baba bilen, 
ne derse doğru kabul etmiş ama 
devleti tehlikede olduğunda da ca-
nını esirgememiş, 'ezanım, bayra-
ğım, vatanım' diyen bu aziz millete 
hizmet edecek polisler yetiştirme-
ye çalıştık. Topraklarımız üzerin-
de farklı emelleri olan milletlerin 
olduğunu, devlet otoritesinin en 

güçlü koruyucusu olan ve 173 yıl 
önce kurulan teşkilatımızın kat et-
tiği mesafeyi hep birlikte yaşıyor 
ve görüyoruz. Çağın gereklerine 
göre yenileniyor, gelişiyor, büyü-
yoruz. Attığımız her adımda da 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 
ve yüce Türk milletinin hizmetin-
de olmaya devam ediyoruz." 

Aksaray Vali Vekili Mustafa 
Türkcan da devletin bağlılık, itaat 
ve sadakat olmak üzere üç esas 
üzerine ayakta durduğunu söyledi. 
Herkesin çalıştığı kuruma, teşki-
lata bağlı olması gerektiğini ifade 
eden Türkcan, şunları kaydetti: 
"Sıralı amirlerine itaat edeceksin 
ve devletine sadakat gösterecek-

sin. Bugün buradan mezun oldu-
ğunuzda önünüzde bir hedef var. 
Bu hedef durmadan yürümek, 
Türk milletine, Türk devletine hiz-
met etmektir. Siz hizmet ederken 
dik duracak, hukuktan ayrılmaya-
caksınız. Vatan için yaşa, aşkın için 
öl. O aşk, gökyüzünde dalgalanan 
bayrak, o aşk doğup büyüdüğü-
nüz, emeklediğiniz, yürüdüğünüz, 
koştuğunuz toprak. O aşk anneni-
zin gözünde bir damla yaş, 3 bin 
yılık Türk tarihinin örf ve gelenek-
leridir. Hayırlı uğurlu olsun, Allah 
yolunuzu ve bahtınızı açık etsin." 
Konuşmaların ardından dönem 
birincisi Zerrin Özdemir, yaş kütü-
ğüne dönem plaketini çaktı. Daha 
sonra 22. dönemi derece ile ta-
mamlayan ilk 10 öğrenciye plaket 
ve hediyeleri ile ailelerine teşek-
kür belgesi verildi. Törene, kent 
protokolü ile öğrencilerin aileleri 
katıldı. Tören sonunda öğrenciler 
kep atarak, mezuniyetlerini ailele-
ri ile kutladı.
n AA

Hasan Dağı’nda kayak ve mangal keyfi

Aksaray’da kar yağışının tadını 
çıkaran vatandaşlar Hasan Dağı’n-
da kar üzerinde mangal yakıp kayak 
yaptı. 

Aksaray’da şehir merkezinde ve 
özellikle yüksek kesimlerde etkisini 
gösteren kar yağışı vatandaşlarca 
sevinçle karşılanırken, hafta sonu 
olması hasebiyle Hasan Dağı adeta 
doldu taştı. 7’den 70’e vatandaşlar 
Hasan Dağı’nda karın tadını çıka-
rırken, kimileri mangal, kimileri de 
kayak keyfi yaptı. Kendi imkanlarıy-

la yaptıkları kayak malzemeleriyle 
Hasan Dağı’nda kayak yapan va-
tandaşlar ardından da kar üzerinde 
yaptıkları mangal ile karınlarını do-
yurdu. 

Hasan Dağı’nda kayak keyfi ya-
pan 34 yaşındaki Ayfer Gökçe, Ha-
san Dağı’nın Aksaray’ın Erciyes’i ol-
duğunu belirterek, “Hasan Dağı’na 
geldik. Kayak yapıyoruz, süper bir 
şey. Kendi imkanlarımızla kayıyo-
ruz. Çok daha güzel, çok daha do-
ğal” dedi. 

Hafta sonunu Hasan Dağı'nda 
geçiren 28 yaşındaki Sema Gülsün 
ise kayağın çok eğlenceli olduğunu 
ifade ederek, "Erken yılbaşı kutlama-
sı. Herkesi bekliyoruz buraya. Burası 
Hasan Dağı. Burası da bizim Erciye-
simiz. Burada kayak yapıyoruz” diye 
konuştu. 

50 yaşındaki Nurullah Çoban 
da Hasan Dağı'nda ailesiyle birlikte 
karın kadını çıkardıklarını dile ge-
tirerek, karda mangal yaptıklarını 
buradaki atmosferin güzel olduğunu 

söyledi. 
29 yaşındaki Muhammet Ars-

lan da Hasan Dağı'ndaki günlerinin 
muhteşem olduğunu vurgulayarak 
hem mangal hem de kayak keyfi 
yaptıklarını kaydetti. 

Çocuklarıyla birlikte Hasan Da-
ğı'na çıkan 34 yaşındaki Emre Do-
ğaray ise Hasan Dağı'nın Aksaray’ın 
Erciyes’i olduğunu, mangal yakıp, 
kayak yaparak eğlendiklerini sözle-
rine ekledi.
n İHA

 Bir insanın hayat-
taki en değerli varlığı 
ailesidir. Ailemiz bizi 
var eden, hayatımız bo-
yunca her zaman yanı-
mızda bulunacak olan 
kişilerden oluşur. aile 
bireylerimiz yanımızda 
olmadan ne yaşadığı-
mız mutluluk anlam 
kazanır ne de başımıza 
gelen kötü olayları ko-
laylıkla çözümleyebili-
riz. Yanımızda birinin olmasına ihti-
yacımız olan her anda yardımımıza ilk 
önce aile bireylerimiz koşar.

Ailemize her zaman her şeyden 
daha fazla önem vermeliyiz. Çünkü 
aile bağı diğer hiçbir bağa benzeme-
mektedir. Aile fertlerimizle daima iyi 
ilişkiler içinde bulunmalı onlara sürekli 
sevgi ve saygı göstermeliyiz. Mutlu-
luğun temel yolu mutlu bir aileden 
geçer. Bunu unutmadan ailemize ge-
reken değeri vermeliyiz. Çünkü biz de 
ailenin bir ferdi olduğumuza göre aile 
mutluluğu için biz de üzerimize düşen 
görevi yerine getirmeliyiz.

Aile, bizi bütün yapan varlıktır. Ya-
ratıcının bizlere gönderdiği bir birliktir. 
Zor zamanlarımızda bize yardımcı 
olan, mutluluklarımızı bizimle payla-
şandır. Ne yazık ki bazen bunun değe-
rini bilmiyoruz…

Oysa bu mutluluğu yaşamak iste-
yen o kadar çok çocuk, o kadar çok 
insan var ki, içlerindeki bu dileği tah-
min bile edemezsiniz. Bir ailesi olsun 
diye Allah’a dua edenler çok. Ailede 
evin direği baba, herkesi düşünmek 
zorundadır. Çünkü geçindirmesi ge-
reken bir yuvası vardır. Sadece ihtiyaç 
yönünden değil, sevgi bakımından da 
geçindirmelidir. Yoksa sadece ihtiyaç-
ları karşılayan bir babanın aile diye bir 
şeyi olmaz. Kişi ailesinden öğrendiği 
ile yaşar. Ne kadar iyi yetiştirilse o 
kadar iyi yaşar. Evin en önemli ve en 
değerli olanı ise annedir. İşte o her 
şeyin en iyisini hak edendir. Bizim-
le en çok ilgilenen, bizi en iyi şekilde 
yetiştirendir. En önemlisi bizden sev-
gisini esirgemeyendir. Kimi çocuklar 

annesiz büyüyor. Onun 
sevgisinden mahrum ka-
lıyor. Bu yüzden dolayıdır 
ki annemizin, babamızın, 
ailemizin değerini çok iyi 
bilmeliyiz!

Aile, çocukların en 
değerli varlıklarıdır. Biz-
den hiçbir zaman sev-
gilerini esirgemeyen ai-
lemizi hiç üzememeliyiz. 
Unutmayın bir aile bin 
dünyaya bedeldir…

Hayattaki en büyük dayanağı-
mız, teselli ve mutluluk kaynağımız 
ailemizdir. Ailemizin varlığı bize güç 
katar. Çünkü annelerimiz, babaları-
mız, ablalarımız, abilerimiz ve kardeş-
lerimiz her zaman ve her yerde bizim 
yanımızdadır.  En mutsuz günümüzü 
de en mutlu günümüzü de paylaşan 
onlardır. Onların sevgisi tartışmasız 
en samimi, en içten sevgidir. Onlarda 
menfaat sağlama güdüsü yoktur. Her 
şeyi sadece bizim iyiliğimiz için ister-
ler. Annelerimiz, hayatımız boyunca 
en büyük destekçimiz, en büyük sır-
daşımızdır. Tıpkı bir melek gibi temiz, 
saf ve koruyucudur. Babalarımız da 
tüm ömürlerini biz daha iyi yaşaya-
lım, daha iyi bir gelecek kuralı diye 
geçirirler. durup dinlenmek bilmeksi-
zin çalışır; ama tüm yorgunluklarına 
rağmen, bizi asla bir yük olarak gör-
mez; aksine en büyük hazine olarak 
görürler. Kardeşler arasındaki sevgi 
de böyledir. Kardeşler bazen kavga 
etseler, birbirine kızsalar bile, birbirine 
sımsıkı bağlıdırlar. Bir kardeşin başına 
bir iş gelecek olsa, diğer kardeşlerin 
tümü aynı acıyı hisseder, aynı dere-
cede üzülürler. Ömür boyu yanımızda 
olacak olan ailemizdir. Ailemizle olan 
ilişkilerimiz gelip geçici değildir. Ço-
cukken de, gençken de yaşlı iken de 
aile bireylerimizle görüşmeye ve yar-
dımlaşmaya devam ederiz. En ufak 
bir sıkıntımızda bile birbirimize yardım 
elimizi uzatmaktan asla çekinmeyiz.   
Ailemize karşı daima sevgi ve saygı 
içinde olmalıyız. Hiçbir aile bireyimizi 
üzmemeli, kırmamalı, büyüklerimize 
karşı saygımızı asla yitirmemeliyiz.

< AİLE HER ŞEYDİR >

Karaman’da kar yağışı sebe-
biyle yiyecek bulmakta sıkıntısı 
çeken yaban hayvanları için doğa-
ya yem bırakıldı. Karaman Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Şube 
Müdürlüğü görevlileri yiyecek 
bulmakta zorlanan yaban hayvan-
ları için Karaman merkez başta 
olmak üzere Ermenek ilçesinde 
yol kenarlarına buğday kırığı, dağ-
lık arazilere ise sakatat, saman ve 

yonca bıraktı. Yaban hayvanlarına 
yem desteğiyle ilgili olarak yetki-
lilerden yapılan açıklamada, kar 
yağışı sebebiyle yaban hayvanları 
için gerekli olan besin ihtiyacını 
karşılayabilmek maksadıyla yem-
leme çalışmaları yapıldığı ve bu 
çalışmaların hava şartlarına göre 
bundan sonrada devam edileceği 
belirtildi.
n İHA

Karaman’da yaban 
hayvanlarına yem desteği

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARBUT
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Değerli okuyucularım, insa-
noğlu meramını bazen bakışla-
rıyla bazen mimikleriyle bazen 
hal ve hareketleriyle bazen ko-
nuşarak bazen susarak bazen 
de yazarak düz yazı ile ya da 
yazdıklarını bir şekle büründü-
rerek şiirsel bir anlatımla karşı 
tarafa aktarmaya çalışır.

Derler ki; “sen ne anlatırsan 
anlat, anlattığın, karşındakinin 
anladığı kadardır.” Bu gerçekli-
ğin de bilincinde olarak bugün 
bir şiirimi sizlerle paylaşmayı 
arzu ettim.

Yazıyı fazla uzatıp kelimelere 
boğmayalım isterseniz. Bugün, 

mazide ne varsa hatırımızdan 
çıkardıklarımızı şiirsel bir biçim-
de sizlere anlatmaya, aktarmaya 
gayret ettim.

Buyurun.
---0---

UNUTTUK -2-
Bizler nice zamandır; tarihine, 
örfüne
Ecdadımın duyduğu saygıları 
unuttuk.
Daldık hiç düşünmeden şu 
âlemin keyfine
Zevk-i sefa içinde, kaygıları 
unuttuk.
Gizli gizli yaşardık; tutkuları, 
sevdayı, 

Türkülerle bezerdik 
ayrılığı, vedayı.
Gönüllerde alınan o 
en güzel gıdayı;
Hüznümüzü, kederi, 
duyguları unuttuk.
Ölsek de hatırlıydık, 
komşumuzda 
ağıttık.
Bize özgü ne varsa 
parçaladık, dağıttık.
Medeniyet çarkında mazimizi 
öğüttük
Desen desen işlenmiş yaygıları 
unuttuk.

Yok oldu sokakları 
arşınlayan çınarlar,
Su tutmuyor, kurudu 
dağ başında pınarlar.
Anadolu’m boşaldı, 
mahzun şimdi 
duvarlar
Sebepleri unuttuk, 
ilgileri unuttuk.
Teslim ettik dağları; 
kurda, kuşa, çıyana.

Planlar kapı açtı, zarar ile 
ziyana.
Pişman olduk zamanla kapıldık 
hezeyana 

Hatırladık geçmişi, bilgileri 
unuttuk.
Türkülerden çıkardık bülbül ile 
turnayı,
Böylelikle atladık özde olan 
manayı.
Terk ederiz yakında, davul ile 
zurnayı
Nağmeleri, sazları, çalgıları 
unuttuk.
Açıldı hep onulmaz, tende 
büyük yaralar,
Korkarım ki kapanmaz 
mesafeler aralar.
Umutsuzluk nüksetti kalbimde 
şu sıralar
Hayalleri, düşleri, algıları 

unuttuk.
Gözümüzü alıyor parıltılı 
sahneler,
Nefsi esir ediyor teknolojik 
nesneler.
Neler götürdü neler acımasız 
seneler
Yüreklerde kayıtlı, bulguları 
unuttuk.
Kapandıkça kapandık, içimize 
bilhassa.
Geçinip gidiyoruz öyle böyle 
nasılsa.
Sözlerimin özeti, diyorum ki 
hülasa;
İnsanı insan yapan olguları 
unuttuk.

UNUTTUK

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

Yerel seçim takvimi 
işlemeye başladı

YSK’nin 31 Mart 
2019’da yapılacak 
Mahalli İdareler Se-
çimi için hazırladığı 
takvim kapsamında 
seçim sürecine ge-
çildi. Takvime göre, 
seçime katılabilecek 
siyasi partiler yarın 
ilan edilecek. Yüksek 
Seçim Kurulunun 
(YSK) 31 Mart 2019 
Pazar günü yapılacak 
mahalli idareler seçimi için hazır-
ladığı takvim çerçevesinde seçim 
süreci başladı.

SEÇİM TAKVİMİNİN 
BAZI ÖNEMLİ AŞAMALARI

- 1 Ocak 2019 Salı: Seçimin 
başlangıç tarihi.

- 2 Ocak 2019 Çarşamba: Seçi-
me katılabilecek siyasi partiler YSK 
tarafından ilan edilecek.

- 4 Ocak 2019 Cuma: Saat 
08.00 itibarıyla muhtarlık bölgesi 
askı listeleri askıya çıkarılacak ve 
www.ysk.gov.tr adresinden bina 
esasına göre düzenlenen seçmen 
kayıtları sorgulanabilecek.

- 10 Ocak 2019 Perşembe: Si-
yasi partilerin, Mahalli İdareler Se-
çimi için hangi seçim çevrelerinde 
hangi usul ve esaslarla aday tespiti 
yapacaklarını YSK’ye bildirmeleri 
için son gün.

- 17 Ocak 2019 Perşembe: 
Muhtarlık bölgesi askı listeleri as-
kıdan indirilecek. Bina bazında 
seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.
tr adresinden sorgulanması sona 
erecek. Seyyar sandıklarda oy kul-
lanabilmeleri için hastalığı veya en-
geli sebebiyle yatağa bağımlı olan 
seçmenlerin bir yakını tarafından 
seyyar sandık kurulu talep formu 
ile ilçe seçim kurulu başkanlığına 
veya ilçe seçim kurulu başkanlığı-
na gönderilmek üzere muhtarlığa 
başvuruları için son gün.

- 27 Ocak 2019 Pazar: Siyasi 
partilerin birleşik oy pusulasındaki 
yerlerinin belirlenmesi için YSK ta-
rafından kura çekilecek.

- 31 Ocak 2019 Perşembe: 
Seçmen kütükleri kesinleştirilecek 
ve seçmenlerin oy vereceği yer ve 
sandıklar belirlenecek. Siyasi parti-
ler aday adayı listelerinden büyük-
şehir belediye başkan seçimi ile 
ilgili olanlarını il seçim kurullarına, 
belediye başkanlığı, belediye ve il 
genel meclisi üyelikleri seçimi ile 
ilgili olanlarını ise ön seçim ilçe se-
çim kurullarına alındı belgesi karşı-
lığında verecek.

Şubat ayı
- 1 Şubat 2019 Cuma: 31 Ara-

lık 2018 tarihi itibarıyla belirlenen 
nüfus sayısına göre il seçim ku-
rullarınca (2018 mali yılı sonuna 
kadar yeni kurulmuş ilçe ve bele-
diyeler dahil) belediye ve il genel 
meclisi asıl ve yedek üye sayıları 
seçim çevrelerine göre tespit edi-
lecek. Tespit edilen üye sayıları il 
seçim kurullarınca ilgili ilçe seçim 
kurullarına bildirecek. İl seçim 
kurullarınca bildirilen belediye ve 
il genel meclisi asıl ve yedek üye 
sayıları ilçe seçim kurullarınca ilan 
edilecek.

- 3 Şubat 2019 Pazar: Hangi 
siyasi partilerin hangi seçim çevre-
lerinde ön seçime ya da aday yok-
lamasına katılacakları, büyükşehir 
belediye başkanlığı seçimi ile ilgili 
olarak il seçim kurullarınca, beledi-
ye başkanlığı, belediye ve il genel 
meclisi üyelikleri seçimleriyle ilgili 
olarak ilçe seçim kurullarınca ilan 
edilecek.

10 Şubat 2019 Pazar: Ön se-
çim-aday yoklaması yapılacak.

- 18 Şubat 2019 Pazartesi: 
İl seçim kurullarınca, ön seçimle 

belirlenen büyükşehir belediye 
başkan adaylarına ilişkin listenin 
tasdikli bir örneği ilgili siyasi parti 
il başkanlıklarına, ilçe seçim ku-
rullarınca ön seçim sonucu belir-
lenen belediye başkanı, belediye 
ve il genel meclisi üyesi adaylarına 
ilişkin listenin tasdikli bir örneği de 
ilgili siyasi parti ilçe başkanlıklarına 
alındı belgesi karşılığında teslim 
edilecek.

- 19 Şubat 2019 Salı: Siyasi 
parti ilçe başkanlıklarının belediye 
başkanlığı, belediye meclisi üyeliği 
ve il genel meclisi üyelikleri seçim-
lerine ait aday listelerini ilçe seçim 
kurullarına, büyükşehirlerde siyasi 
parti il başkanlıklarının büyükşehir 
belediye başkan aday listelerini 
il seçim kurullarına alındı belgesi 
karşılığında elektronik ortamda 
DVD, flash bellek, hard disk vb. ile 
fiziki ortamda kağıt olarak en geç 
saat 17.00’ye kadar vermelerinin 
son günü. Bağımsız olarak adaylık-
larını koyacak kişilerin adaylık için 
saat 17.00’ye kadar başvuruları 
için son günü.

- 21 Şubat 2019 Perşembe: 
Siyasi partilerin aday listelerindeki 
eksiklikleri tamamlamaları için son 
gün.

- 22 Şubat 2019 Cuma: Saat 
08.00’de geçici aday listeleri (ba-
ğımsız adaylar dahil) ilçe seçim ku-
rulları, büyükşehir belediye başkan 
adayları ise il seçim kurulları tara-
fından mahallinde ilan edilecek ve 
itiraz süresi başlayacak.

- 28 Şubat 2019 Perşembe: 
Seçmen bilgi kağıtlarının dökümü-
ne ve dağıtımına başlanacak.

Mart ayı
- 1 Mart 2019 Cuma: Seçim 

kurullarınca yapılan inceleme veya 
itiraz üzerine kesin olarak verilen 
kararlar sonucunda ya da istifa 
nedeniyle siyasi partilerin aday 
listelerinde eksiklik meydana gel-
mesi halinde, bu durum ilçe veya 
il seçim kurullarınca siyasi partilere 
bildirilecek.

- 2 Mart 2019 Cumartesi: Aday 
listelerindeki eksikliklerin siyasi 
partilerce tamamlanarak ilgili se-
çim kurullarına bildirilmeleri için 
son gün.

- 3 Mart 2019 Pazar: Kesin 
aday listeleri (bağımsız adaylar 
dahil) ilçe seçim kurullarınca, bü-
yükşehir belediye başkanlığı için 
il seçim kurullarınca ilan edilecek. 
İl seçim kurullarınca birleşik oy 
pusulalarının basımına ve basımı 
tamamlandıkça bir plan dahilinde 
ilçe seçim kurulu başkanlıklarına 
dağıtımına başlanacak.

- 21 Mart 2019 Perşembe: Se-
çim propagandası ve yasaklarının 
başlangıcı.

- 24 Mart 2019 Pazar: Seçmen 
bilgi kağıtlarının seçmenlere dağı-
tımı tamamlanacak.

- 29 Mart 2019 Cuma: İl ve ilçe 
merkezi dışında kalan köy, mahalle 
ve beldelerde ilçe seçim kurulların-
ca malzeme torbaları sandık kuru-
lu başkanlarına teslim edilecek.

- 30 Mart 2019 Cumartesi: Se-
çim propagandasının sonu.

- 31 Mart 2019 Pazar: Oy ver-
me günü. Seçim yasakları saat 
24.00’te sona erecek. n AA

Konya Bilim Merkezi, 2018’de de bilim meraklılarının ilgi odağı oldu. 2018 yılında birçok etkinlikte 310 bin ziyaretçiyi 
ağırlayan Konya Bilim Merkezi, açıldığı günden bu yana 1 milyon 225 bin bilim meraklısına ev sahipliği yaptı

Konya bilimde cazibe 
merkezi haline geldi
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin Konya’ya kazandırdığı Türki-
ye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim 
Merkezi, 2018’de de bilim meraklı-
larının ilgi odağı oldu. 2018 yılında 
birçok etkinlikte 310 bin ziyaretçiyi 
ağırlayan Konya Bilim Merkezi, açıl-
dığı günden bu yana 1 milyon 225 
bin bilim meraklısına ev sahipliği 
yaptı. 

 Türkiye’nin yüksek standartlı 
ilk bilim merkezi olan Konya Bi-
lim Merkezi, 2018’de dünyadan ve 
Türkiye’nin farklı şehirlerinden yine 
yüzbinlerce ziyaretçinin yanı sıra 
birbirinden önemli bilimsel etkinliğe 
ev sahipliği yaptı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tür-
kiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim 
merkezi olma özelliği taşıyan Konya 
Bilim Merkezi’nin planetaryumu, 
bilimsel sergileri, toplantı salonları, 
astronomi günleri, Bilim Festivali, 
ulusal ve uluslararası birçok etkin-
liklerle Konya’nın cazibe merkezle-
rinden ve yeni sembollerinden biri 
olduğuna vurgu yaptı.

Başkan Altay, binlerce yıllık geç-
mişiyle Konya’nın, hem bir başkent 
olduğunu, hem de ticaretin, sana-
yinin ve bilimin merkezi olduğunu 
söyleyerek, Konya Bilim Merkezi’nin 
de Konya’nın bu konumuna yeniden 
kavuşması adına önemli katkılar 
yaptığını dile getirdi.

KONYA BİLİM MERKEZİ 2018’DE 
310 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLADI
Konya Bilim Merkezi’ni 2018’de 

310 bin bilim meraklısının ziyaret 
ettiğini kaydeden Altay, hizmete 
açıldığı 2014 yılı Nisan ayından bu 
yana ziyaret edenlerin sayısının ise 1 
milyon 225 bine ulaştığını ifade etti.

BİLİM MERKEZİ BU YIL BİRÇOK 
ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI 
Konya Bilim Merkezi, 2018 yılı 

içerisinde 6’ncı kez düzenlenen 
Konya Bilim Festivali’nde 100 bin-
den fazla bilim meraklısını ağırladı. 
Yine 2018’in en önemli gök olayları 
arasında gösterilen Perseid Göktaşı 
Yağmuru Etkinliği, Türkoloji Yaz 
Okulu Öğrencileri Projesinde 35 

farklı ülkeden 170 öğrencinin katı-
lımı ile yapılan Konya Bilim Merke-
zi Buluşması, Borsa Uygulama ve 
Finans Simülasyon Laboratuvarı 
açılışı, Bilim İletişiminde Oyunlaş-
tırma ve Hikâyeleştirme Programı, 
Konya Bilim Merkezi Liselerarası 

Sosyal Bilimler Makale Yarışması, 
International Masterclass Etkinliği, 
animasyon video yazılımı ile elekt-
ronik kodlama yarışması ve daha 
birçok etkinliğe imza atıp ev sahip-
liği yaptı.
n HABER MERKEZİ

Kaymakamdan anlamlı mesaj

Trabzon’un Düzköy İlçe Kay-
makamı Yasin Akgül, yayımladığı 
yeni yıl mesajında, hassasiyet vur-
gusu yaparak, “Batı’nın ahlaksız-
lıklarını evlerimize taşıyıp gafilane 
eğlenmek bize yakışmaz” dedi. 
Aslen Konyalı olan Kaymakam 
Akgül’ün işte o mesajı: “Değer-
li Düzköylü hemşerilerim, Vatan 
uğruna kahraman evlatlarımızı 
toprağa verdiğimiz bir dönemde; 
Filistin’deki, Suriye’deki, Irak’taki, 
Yemen’deki, Afganistan’daki, Ara-
kan’daki, Doğu Türkistan’daki kar-
deşlerimizin zalimlerin zulmü al-
tında ezildiği bir zamanda Batı’nın 
ahlaksızlıklarını evlerimize taşıyıp 

gafilane eğlenmek bize yakışmaz. 
Müslümanlık sadece ibadet etmek 
değildir. Hassasiyet sahibi olmakla 
da mükellefiz. 31 Aralık gecesinin 
bizim için tek bir önemi vardır. O da 
2018 yılının manevi muhasebesini 
yapmaktır. 2019 yılının milletimiz 
ve tüm insanlık için hayırlara vesile 
olmasını Rabbimden niyaz ediyo-
rum. Yeni yılda acıların, zulümlerin, 
adaletsizliklerin son bulduğu; hu-
zurun, mutluluğun ve İttihad-ı İs-
lam’ın hakim olduğu yeni bir dün-
yada buluşmak duasıyla...“Kim bir 
topluluğa benzemeye çalışırsa, o da 
onlardandır.” ( Hadis-i Şerif)” 
n HABER MERKEZİ

Tapu harcı indirimleri uzatıldı

Konya Emlakçılar Odası Başka-
nı Sedat Altınay” Tapu harcı ve Ko-
nuttaki KDV indirimlerinin 3 ay sü-
reyle uzatıldığını ve bu açıklamanın 
hem sektör hemde vatandaşlar ara-
sında memnuniyetle karşılandığını 
söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak, yeni yıla girerken 
gayrimenkul sektörüne müjdeyi 
verdi. Albayrak yaptığı açıklamada, 
tapu harcı ve KDV indirimlerinin 
yeni yılda 3 ay süreyle devam ede-
ceğini açıkladı.

Sektör ve vatandaşlar açısında 
bu açıklamanın müjde niteliğinde 
olduğunu söyleyen Konya Emlak-
çılar Odası Başkanı Sedat Altınay,” 
Hükümetimizin Enflasyonla Top-

yekûn Mücadeleye, ekonomide 
dengelenmeye ve istihdama des-
tek amacıyla başlattığı ve 31 Aralık 
2018 tarihinde sona erecek olan 
Tapu harcı, ÖTV ve KDV indirim-
lerinin yapılan bir açıklama ile yeni 
yılda 3 ay süreyle devam ettirilme 
kararı sektör çalışanlarını ve vatan-
daşlarımızı memnun etmiştir. Bilin-
diği üzere daha önce tapu harçları 
binde 40 idi. Şu an indirim oranı 
ise binde 30’dur. Tapu harcı indiri-
minde Binde 10 puanlık bir avan-
tajı vardır. Tapu harcı ve Konuttaki 
KDV İndirimlerimiz milletimize ve 
sektörlerimize hayırlı uğurlu olsun” 
dedi.
n HABER MERKEZİ
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Çavuşoğlu’ndan 
Alanyaspor’a ziyaret

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Spor Toto Süper 
Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret ederek, futbol-
culara ve teknik ekibe yeni yılda başarı dileklerini iletti. 
Kulüp tesislerinde, başkan Hasan Çavuşoğlu ve yönetim 
kurulu üyeleri tarafından karşılanan Çavuşoğlu, “Buraya 
gelerek öncelikle sizin yeni yılınızı tebrik etmek istedim. 
Yeni yılda sizlere sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. 
Sizlere çok güveniyoruz. Her zaman yanınızda olacağız.” 
dedi. Teknik heyet ve futbolcuların yeni yılını kutlayan 
Bakan Çavuşoğlu’na, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ta-
rafından ziyaretin anısına Alanyaspor atkısı hediye edildi. 
Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, AK Parti Alanya 
İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve Alanya Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Mehmet Şahin’in de yer aldığı ziyaret 
sonunda Mevlüt Çavuşoğlu, teknik ekip ve futbolcularla 
hatıra fotoğrafı da çektirdi. n AA

Erzurum’da Lennart 
Thy ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Beledi-
ye Erzurumspor, Alman futbolcu Lennart Thy ile yollarını 
ayırdı. B.B. Erzurumspor sezon başında Werder Bre-
men’den transfer ettiği Lennart Thy ile yollarını ayırdı. 
Mavi-beyazlı ekip 1.5 yıllık daha anlaşması bulunan Thy 
ile sözleşmeyi tek taraflı fesh etti. Alman futbolcu ligin 
ilk devresinde Erzurumspor’da 12 lig, 1 de Ziraat Türkiye 
Kupası maçına çıkarken takımı adına sadece 1 gol kay-
detti. Thy en son ligin 16.haftasında deplasmanda Fener-
bahçe’ye karşı bir gol atmıştı. n İHA

Kasımpaşa’da 
kamp başlıyor

Kasımpaşa Futbol Takımı, sezonun ikinci yarısı ön-
cesi hazırlıklarına bugün İstanbul’da başlayacak. Süper 
Lig’in 17. haftasında 22 Aralık’ta Beşiktaş’ı 4-1 yenen ve 
ilk yarıyı 29 puanla 4. sırada tamamlayan lacivert-be-
yazlılarda teknik direktör Mustafa Denizli, futbolcularına 
10 gün izin verdi. İzni sona eren lacivert-beyazlı takım, 
tatil dönüşü ilk antrenmanını Kemerburgaz’daki tesis-
lerinde gerçekleştirecek. Bir süre İstanbul’da çalışacak 
Kasımpaşa’da kamp programı ise henüz belli olma-
dı. Kasımpaşa, ikinci yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 
veya 17 Ocak’ta Spor Toto Süper Lig temsilcisi Aytemiz 
Alanyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda oy-
nayacak. n AA

‘VAR’daki hataların daha da azalacağına inanıyorum’
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve 

Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) Başkanı 
Abdurrahman Arıcı, ligde ikinci yarıdan 
itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sis-
temindeki hataların daha da azalacağına 
inandığını söyledi. TFF Temsilciler Kurulu 
Başkanlığı görevini de yürüten Arıcı, soru-
ları yanıtladı.

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 se-
zonunun ilk 17 haftalık diliminde VAR sis-
temiyle 98 karar değişikliğine gidildiğini 
belirten Arıcı, Arıcı, VAR’ın Süper Lig’de 
hakem hatalarını daha aza indirmek ama-
cıyla uygulandığını, TFFHGD olarak da 
başından beri VAR’ı desteklerini ifade etti.

Arıcı, VAR’da masa başındaki ha-
kemle sahadaki hakemin uyum içerisinde 
olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle 
devam etti: “Bu uyumla birlikte ancak 
başarı gelir. Uyumsuzluk olursa da çe-
şitli sorunlar çıkar. Bunu en başından 
beri söylüyoruz. Sezon başından bugüne 
geldiğimizde de sahada yapılan hataların 
düzeltildiğini gördük. Bir maçta dört beş 
pozisyon VAR tarafından gündeme geti-
riliyor. Bunlar hakem tarafından da doğru 

şekilde düzeltiliyor. Bu da şu demektir; 
yapılan hatalar asgariye indi. Dolayısıyla 
VAR sistemini olumlu buluyorum.” 

Olumlu şeylerin üzerine koyarak gidil-
mesi gerektiğinin altını çizen Arıcı, “VAR 
olmasına rağmen hakem hataları da 

olmadı değil. Eğer hakemlerimiz VAR’a 
rağmen hata yapıyorsa bunun da karşılığı 
olmalı. Ödülün olduğu yerde cezanın da 
olması gerekiyor. Biz bunu kabul ediyoruz 
ancak bu cezaların da kendi içerisinde 
olması gerekiyor. Ben ikinci yarıdan itiba-
ren VAR’daki hataların daha da azalacağı-
na inanıyorum. “ diye konuştu. 

MHK Başkanı Yusuf Namoğlu öncülü-
ğünde VAR protokolünde bazı düzenleme-
lerin olduğunu aktaran Arıcı, “Bu olumlu 
bir dokunuş oldu. Son iki haftada baktı-
ğımızda bu kendini gösterdi. Dolayısıyla 
VAR’a sonuna kadar destek veriyoruz.” 
ifadesini kullandı.

VAR sistemini uygularken kadro sı-
kıntısı yaşadıklarını dile getiren Arıcı, “22 
kişilik üst klasman hakem kadromuz var. 
Bu kadro hem ligde hem de VAR’da gö-
rev yapıyor. Bu hakemler her hafta görev 
alıyorlar. Bazen aynı haftada hem VAR’da 
hem de lig müsabakasında görev yapıyor-
lar. MHK bunu görerek planlamasını da 
yapacaktır. Dolayısıyla bu sayıyı genişlet-
memiz gerekiyor.” değerlendirmesinde 
bulundu. n AA

Galatasaray 2018’de 21. şampiyonluğuna ulaştı
Galatasaray, futbolda 2018’de Spor 

Toto Süper Lig şampiyonluk kupasını 
müzesine götürdü. Ligde 2017-2018 se-
zonunu 75 puanla zirvede tamamlayan sa-
rı-kırmızılı ekip, toplamda 21. şampiyon-
luğunu elde etti. Galatasaray, 2018-2019 
sezonunun ilk yarısında ise beklentinin 
altında kaldı. Ligdeki 17 maçta 8 galibiyet, 
5 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılı 
ekip, 29 puan topladı ve devre arasına li-
der Medipol Başakşehir’in 6 puan gerisin-
de, averajla 5. sırada girdi.

2018 PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı ekip, 2018’de çıktığı 48 

resmi maçta 26 galibiyet, 10 beraberlik 
alırken, 12 müsabakadan da mağlubiyetle 
ayrıldı. Galatasaray, rakip fileleri 88 kez 
havalandırırken, kalesinde 49 gol gördü.

Galatasaray, bu yıl içinde Süper 
Lig’de yaptığı 34 maçın 21’ini kazandı. 6 
mücadeleyi beraberlikle tamamlayan sa-

rı-kırmızılılar, 7 maçta mağlup oldu. Ligde 
68 kez fileleri havalandıran Galatasaray, 
32 gol yedi.

2018’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 
6 maç yapan Galatasaray, birer galibiyet 
ve beraberlik alırken, 4 yenilgi yaşadı. 
“Devler Ligi”nde 5 gol atan Galatasaray, 
kalesindeki 8 gole engel olamadı.

Bu yıl Ziraat Türkiye Kupası’nda da 7 
maça çıkan Galatasaray, 4 galibiyet, 2 be-
raberlik ve 1 yenilgi gördü. Kupada 14 gol 
atan sarı-kırmızılı ekip, kalesindeki 8 golü 
ise engelleyemedi.

Galatasaray’ın TFF Süper Kupa’da 
yaptığı tek maçın normal süresi ve uzatma 
bölümü 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ 
PERFORMANSI

Süper Lig’de 2017-2018 sezonu şam-
piyonu olan Galatasaray, 2018-2019 sezo-
nunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katıldı. 

“Devler Ligi”nde D Grubu’nda mücadele 
eden sarı-kırmızılı ekip, Portekiz’in Porto, 
Almanya’nın Schalke 04 ve Rusya’nın Lo-
komotiv Moskova takımlarıyla karşılaştı. 
Grubu birer galibiyet ve beraberlik, 4 mağ-
lubiyetle tamamlayan Galatasaray, 3. sı-
rayı aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 2019’da yolu-
na UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek.

TÜRKİYE KUPASI VE SÜPER KUPA
Galatasaray, 2018’de Ziraat Türkiye 

Kupası’nda ve TFF Süper Kupa’da istedi-
ğini alamadı. Türkiye Kupası’nda geçen 
sezonun ikinci devresinde yarı finalde ele-
nen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise 5. turu 
geçerek son 16 takım arasına kaldı. Ga-
latasaray’ın TFF Süper Kupa’da ise Akhi-
sarspor ile oynadığı maçın normal süresi 
ve uzatma bölümü 1-1 berabere sonuçlan-
dı. Sarı-kırmızılı ekip, penaltı atışlarında 
kupayı rakibine kaptırdı.
n AA

Çıkış sürecek!
Trabzonspor, 2018 yılında lig ve kupada 38 resmi maça çıkarken 17 galibiyet, 12 beraberlik, 9 mağlubiyet 

aldı. Karadeniz ekibi, kupada 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken son 16 turuna kaldı

Bordo-mavililer, söz konusu yıl içeri-
sinde 2017-2018 sezonunda oynadığı 17 
lig maçında 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 
mağlubiyet yaşarken Spor Toto Süper Lig’i 
55 puanla 5. sırada tamamladı. Karadeniz 
ekibi, Ziraat Türkiye Kupası’nda da oyna-
dığı 1 maçtan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, 2018-2019 sezonunda 
oynadığı 17 lig maçında 8 galibiyet, 5 be-
raberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Bordo-ma-
vililer, Süper Lig’in ilk yarısı sonunda 29 
puan ve averajla 2. sırada yer alarak son 8 
sezon içerisindeki en iyi ilk yarı derecesini 
elde etme başarısı gösterdi.

YÖNETİM DEĞİŞTİ
Trabzonspor’da 2018 yılında yönetim 

kurulunda değişiklik yaşandı. Bordo-ma-

vili kulüpte 7-8 Nisan 2018’de yapılan ola-
ğanüstü genel kurulda Muharrem Usta gö-
revi bırakırken başkanlığa Ahmet Ağaoğlu 
seçildi. Ağaoğlu, 6 aylık görev süresinin 
ardından 1-2 Aralık tarihlerinde gerçek-
leştirilen olağan genel kurulda tek liste ile 
girdiği seçimde 3 yıllığına daha yetki aldı. 
Ağaoğlu’nun döneminde bordo-mavililer, 
ligde 23 maça çıktı. 2017-2018 sezonunun 
29. haftasında 3-3 beraberlikle sona eren 
Osmanlıspor maçıyla başlayan dönemde 
Trabzonspor, 23 lig maçında 11 galibiyet, 
6 beraberlik, 6 mağlubiyetle 39 puan top-
ladı ve 1,69 puan ortalamasıyla maçlarını 
oynadı. Usta döneminde 2018 yılında oy-
nanan 11 lig maçında ise bordo-mavililer 
4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi yaşa-

mıştı.  
İKİ TEKNİK ADAM GÖREV YAPTI

2018 yılında Trabzonspor’da Rıza 
Çalımbay ve Ünal Karaman olmak üzere 
2 teknik adam görev yaptı. Çalımbay ile 
2017-2018 sezonunu tamamlayan bor-
do-mavililer, sezon başında da teknik di-
rektör Ünal Karaman’ı göreve getirdi.

KUPA HASRETİ SÜRÜYOR
Trabzonspor, Türkiye Kupası hasretini 

2018’de dindiremedi.  En son 2009-2010 
sezonunda Şanlıurfa GAP Arena’da Fe-
nerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nı 
kazanan bordo-mavililer, kupaya hasret 
kaldı. 5 Mayıs 2010’da oynanan bu karşı-
laşmada kupayı kaldıran bordo-mavililer, 
uzun süredir hasret çekiyor. Trabzonspor, 

kupa hasretini 2019’da bitirmek için mü-
cadele verecek. 

SAĞIROĞLU: “İNŞALLAH 
BU ÇIKIŞIMIZ DEVAM EDECEK”

Trabzonspor Kulübü Genel Sekrete-
ri Ömer Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, 
görevde bulundukları sürede özveriyle 
çalışarak hem sportif hem de ekonomik 
olarak ellerinden gelen tüm gayreti gös-
terdiklerini söyledi. Ligin son 5 haftasın-
da aldıkları sonuçlarla ilk yarıyı 2. sırada 
tamamladıklarını hatırlatan Sağıroğlu, 
“2018 yılını tüm zorluklara karşın iyi bir 
yerde bitirdiğimiz söylenebilir. İnşallah bu 
çıkışımız devam edecek ve Trabzonspor 
layık olduğu yerde olacaktır.” ifadesini 
kullandı. n AA
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Selçuk Basketbol, seri yakalamak istiyor
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve son iki maçın-

dan galibiyet ile ayrılan Selçuklu Basketbol Takımı, 13.hafta ma-
çında Cuma günü Sigortam.Net İTÜ BB ile karşı karşıya gelecek. 
Geride kalan haftada lig lideri Karesi Spor’u konuk eden ve ilk 
mağlubiyetini tattıran mavi beyazlılar, üst üste üçüncü maçını da 
kazanarak ligde üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor. Oy-
nanan 12 maçta 7 galibiyet alan Selçuklu, 8.sırada yer alıyor. Si-
gortam.Net İTÜ BB ise aynı galibiyet sayısı ile 7.sırada bulunuyor. 

SORUNLARA RAĞMEN KARAKTERLİ OYUN
Selçuklu Basketbol Takımı oyuncuları sezon başında yaşanan 

sıkıntılara rağmen, önemli bir mücadele örneği gösterdi. Maddi 
olarak sıkıntı yaşayan mavi beyazlı takım hafta içinde Bora Hun 
Paçun’un takımdan ayrılması ile dağılma noktasına geldi. Ancak 
lig lideri Karesi Spor ve önceki maçlarda Konya ekibinin oyuncu-
ları örnek bir davranış sergileyerek maç boyunca iyi performans 
ile mücadele etti. Ocak ayının 15’inde ödeme yapılacağı taahhüt-
tünü alan oyuncuların alacaklarını alabilirse maddi ve manevi 
açıdan daha çok rahatlayacak. Selçuklu Basketbol Takımı’nın 
Sigortam.Net İTÜ BB ile oynayacağı mücadele Cuma günü Adalet 
Turan Etkinlik ve Spor Merkezi’nde saat 14.00’te başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 12 11 1 1235 1041 0 0 23
2 ORMANSPOR 12 10 2 963 858 2 11 22
3 BURSASPOR 12 10 2 990 887 1 -11 22
4 DÜZCE BELEDİYE 12 9 3 948 891 0 0 21
5 MANİSA B.Ş.B. 12 7 5 934 885 4 3 19
6 AKHİSAR BELEDİYE 12 7 5 957 907 4 -3 19
7 İTÜ BB 12 7 5 1003 999 2 9 19
8 SELÇUKLU BASKETBOL 12 7 5 930 934 2 -43 19
9 PETKİM SPOR 12 6 6 964 941 0 0 18
10 ARTVİN BELEDİYE 12 5 7 990 1043 2 11 17
11 YENİ MAMAK SPOR 12 5 7 935 920 1 -11 17
12 FİNAL SPOR 12 3 9 945 1007 2 19 15
13 ANKARA DSİ 12 3 9 861 966 1 -19 15
14 EDİRNE SPOR 12 2 10 924 1082 2 9 14
15 YALOVA BELEDİYE 12 2 10 958 1054 2 7 14
16 BANDIRMA KIRMIZI 12 2 10 922 1044 2 -16 14

Karapınar’da 
takviyeler sürüyor
Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta mücadele eden Kon-

ya ekiplerinden Karapınar Belediyespor, ligin ikinci yarı-
sına daha güçlü girmek için takviyelerine devam ediyor. 
İlk devrede 16 puan toplayan ve 7.sırada yer alan yeşil 
siyahlılar, orta saha oyuncusu Alper Topçular, savunma 
oyuncusu Serkan Aksoy ve genç oyuncu Önder Taşdemir 
ile anlaşma sağladı. Daha önce de savunma ve kaleye 
takviye yapan Karapınar Belediyespor, birkaç transfer 
daha yaparak ikinci yarı kadrosuna oluşturacak. Öte 
yandan Konya ekibinde Gökhan Demircan ve geçtiğimiz 
günlerde anlaşma sağlanan Cem Çetin ile yolları ayrıldı. 
n SPOR SERVİSİ

Amatör maçlara 
bir hafta ara verildi

Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklama ile 
amatör liglerde 4,5 ve 6 Ocak’ta oynanacak olan bütün 
maçların ertelendiğini açıkladı. Spor müsabakaların-
da yaşanan şiddet olayları nedeni ile amatör maçların 
oynanmaması kararı alındı. Geçtiğimiz hafta Yıldırım-
bosna ile Küçükköyspor maçında bir taraftarın hayatını 
kaybetmesi üzerine alınan karar için Türkiye Futbol Fe-
derasyonu’ndan, “Son zamanlarda amatör futbol karşı-
laşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar ne-
deniyle; bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye 
genelinde yapılacak tüm amatör futbol müsabakaları TFF 
Amatör İşler Kurulu’nun aldığı karar ile oynanmayacak” 
açıklaması yapıldı. n SPOR SERVİSİ

Karatay Belediyesi’nden ilçeye 27 suni çim saha
Karatay Belediyesi yapımını gerçek-

leştirdiği 17 suni çim sahaya, 10 tane 
daha ekleyerek ilçeye kazandırdığı suni 
çim saha sayısını 27’ye yükseltiyor. 

Karatay Belediyesi, Karataylının gön-
lünce spor yapması için çalışmalarına 
devam ediyor.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet 
Hançerli; sporun gençlerin hem fiziki hem 
de ahlaki olarak gelişiminin önemli bir 
parçası olduğunu dile getirerek; ilçeye 
kazandırılan suni çim sahaların gençlere 
spor yapma alışkanlığı kazandırmak için 
büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. 
Başkan Hançerli suni çim sahaların her 
birinin 1250 m2 alana, çelik konstrüksi-
yonlu 42 kişilik tribüne sahip olduğunu 
belirtti. 

Başkan Hançerli, Karatay Belediyesi 
tarafından; Akabe ve Ulubatlı Hasan Ma-
hallelerinde ikişer adet, Hacı Yusuf Mes-
cit, Karakulak, Fetih, Çimenlik, Doğuş ve 
Gaziosmanpaşa Mahallelerine birer adet 
olmak üzere toplam on adet suni çim sa-
hanın yapımının hızla sürdüğünü söyledi. 

Başkan Hançerli 2014-2018 yılları 

arasında Aliye Hüseyin Tekbaş İlkokulu, 
İlhan Nuran Keskin İlkokulu, Müslime Ali 
Yaman İlkokulu, Ahmet Haşhaş İlkokulu, 
Karaaslan Cumhuriyet İlkokulu, Karatay 
İMKB Anadolu Lisesi, Süleyman Demirel 
Anadolu Lisesi, Celalettin Karatay Anado-
lu Teknik Lisesi’ne ve Karşehir’e suni çim 
saha kazandırıldığını söyledi.

MERKEZDEKİ İMKANLAR MERKEZE 
UZAK MAHALLELERE DE ULAŞTIRILDI

Başkan Hançerli, 6360 Sayılı Yeni 
Büyükşehir Yasası ile Karatay’a bağlanan 
merkeze uzak mahallelerde de suni çim 
sahalar kazandırıldığını belirtti. Başkan 
Hançerli merkezdeki imkanların, merke-
ze uzak mahallelere de ulaştırılması için 

çalıştıklarını söyledi. Başkan Hançerli, 
Ovakavağı İlkokuluna, Hayıroğlu İlkoku-
luna, Yarma Kuran Kursu yanına Göçü 
İlkokuluna, Karakaya İlkokuluna, Akören 
Mahallesine, Yenikent Mahallesine, İs-
mil mesire yerine de suni çim saha kazan-
dırarak gençlerin spor yapmalarını teşvik 
ettiklerini dile getirdi. n SPOR SERVİSİ

Yavru Kartal’da 
kamp başlıyor

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da ikinci devre hazırlıklarının Antalya bölümü bugün başlıyor. İlk 
olarak Konya’da çalışan yeşil beyazlılar, bugün başlayacak olan kampta taktik çalışmalara ağırlık verecek

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anado-
lu Selçukspor’da ikinci devre hazırlıkla-
rının Antalya bölümü bugün başlıyor. İlk 
olarak Konya’da çalışan yeşil beyazlılar, 
bugün başlayacak olan kampta taktik ça-
lışmalara ağırlık verecek

2018 – 2019 sezonu ikinci devre ha-
zırlıkları kapsamında ikinci etap kamp 
çalışmalarına başlayacak olan Konya 
Anadolu Selçukspor, bugün Antalya’da 
bir araya gelecek. Yeşil beyazlılar, 12 
Ocak’a kadar burada çalışacak. Devrenin 
ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor ile 
karşılaşacak olan Yavru Kartal, son çalış-
malarını ise yine Konya’da yapacak. Tek-
nik Direktörü Alper Avcı, taktik idmanlara 
ağırlık verirken, takımdaki eksikler gide-
rilmeye çalışılacak ve kadroya dahil olan 
oyuncuların uyum sağlamasına gayret 

gösterilecek.
KADROYA İKİ OYUNCU 

DAHİL EDİLDİ
Bugün Antalya’da yeniden toplana-

cak olan Konya Anadolu Selçukspor’da 
ikinci devresi öncesi iki takviye yapıl-
dı. Sağ bek ve sol beke birere oyuncu 
alan yeşil beyazlı takım, Ümit Karaal ve 
Reşo Akın ile sözleşme imzaladı. Yavru 
Kartal’da ikinci etap kamp çalışmaları 
kapsamında eksik görülen mevkilere bir 
ya da iki transfer daha yapılacak. Teknik 
Direktör Alper Avcı’nın kamp sonrası ve-
receği rapor doğrultusunda hareket edi-
lecek. Konya ekibinde ikinci etap kamp 
çalışmaları 12 Ocak’ta sona erecek. 

TAKTİK ANTRENMANLAR 
YOĞUN OLACAK

Yaptığı açıklamalarda Konya’da ya-

pılan çalışmaları değerlendiren Konya 
Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü 
Alper Avcı, Antalya’da yapılacak antren-
manlara da değinerek, “24 Aralık tari-
hinde Konya’da başladığımız ikinci yarı 
hazırlıklarımızda ilk bölümü tamamladık. 
Hava durumunun elverdiği ölçüde ant-
renmanlarımızı devam ettirmeye çalıştık. 
Fakat bu soğuk havaya ve böylesi zemi-
ne rağmen oyuncuların gerçekten devre 
arasında özellikle birinci kamp dönemini 
iyi geçirdiklerini düşünüyorum. Burada 
gerek dayanıklılık, gerekse kuvvet anla-
mında testler yaptık. Biraz daha fiziksel 
geçti buradaki çalışmalarımız. Tabi ki 
bunda hava ve iklim şartlarının da etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Antalya 
kampımızda taktik antrenmanların daha 
yoğun olduğu bir dönem yaşayacağız. Bu 

süreç içerisinde aramızdan ayrılan oyun-
cularımız oldu, aramıza katılan oyuncular 
oldu. Yeni gelen oyuncuların takım içe-
risindeki rekabeti artırdığını görüyoruz. 
Rekabette bize olumlu bir geri dönüş 
olacağına inanıyorum. Umarım Antal-
ya kampında da inşallah hava şartları 
elverirse on günlük iyi bir kamp dönemi 
geçirir ardından Tuzlaspor maçına hazır 
olarak gideriz. Sakatlığı bulunan oyuncu-
larımız iyi durumda, beklenenden daha 
kısa sürede sahaya döneceklerini inanı-
yorum. Ahmet Önay ve Ekrem’in de ara-
mıza katılmasıyla iyi bir takım olup, ikinci 
yarı hem sahadaki oyun organizasyon an-
lamında, hem de hedeflediğimiz takıma 
oyuncu verme anlamında daha pozitif bir 
görüntü sergileyeceğimize inanıyorum” 
ifadelerine yer verdi. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 17 11 4 2 33 7 26 37
2.MENEMEN BELEDİYE 17 10 5 2 35 23 12 35
3.F. KARAGÜMRÜK 17 10 3 4 32 20 12 33
4.MANİSA B.Ş.B. 17 9 5 3 30 11 19 32
5.ŞANLIURFASPOR 17 9 5 3 23 18 5 32
6.TARSUS İDMAN Y. 17 7 5 5 27 24 3 26
7.PENDİKSPOR 17 7 5 5 25 23 2 26
8.KIRKLARELİSPOR 17 6 4 7 21 20 1 22
9.SİVAS BELEDİYE 17 6 4 7 19 22 -3 22
10.DARICA G. BİRLİĞİ 17 5 5 7 18 20 -2 20
11.ZONGULDAK 17 5 5 7 21 26 -5 20
12.ETİMESGUT BLD. 17 5 5 7 18 23 -5 20
13.BAK SPOR KULÜBÜ 17 4 6 7 18 29 -11 18
14.K. A. SELÇUKSPOR 17 3 8 6 22 29 -7 17
15.KAHRAMANMARAŞ 17 4 5 8 14 22 -8 17
16.FETHİYESPOR 17 2 9 6 16 23 -7 15
17.BANDIRMASPOR 17 2 5 10 18 33 -15 11
18.TOKATSPOR 17 1 6 10 9 26 -17 9

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



Yeni Malatyaspor 
forvet peşinde

Evkur Yeni Malatyaspor, forvet hattını güçlendirmek 
için aradığı ismi Kongo’da buldu. Sarı-kırmızılılar, İsra-
il’in Bnei Yehuda takımında forma giyen Mavis Tchibota 
Dufounou ile ilgileniyor. 

Süper Lig’in ilk yarısında 29 puan toplayan ve ken-
dine üçüncü sırada yer bulan Evkur Yeni Malatyaspor’da 
transfer çalışmaları hız kazandı. Teknik Direktör Erol Bu-
lut’un verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 
yönetim, listelerindeki oyuncularla ön görüşme yapıyor. 
Özellikle birkaç mevki için arayış içerisinde olan sarı-kır-
mızılıların 22 yaşındaki Kongolu oyuncu Mavis Tchibota 
Dufounou’yu gündemine aldığı öğrenildi. 

İsrail’in Bnei Yehuda Tel Aviv takımıyla 30 Haziran 
2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.77 boyundaki 
futbolcu, sol kanadın yanı sıra forvette de görev yapabi-
liyor. Sol ayağını iyi kullanan Tchibota, ligde görev aldığı 
14 karşılaşmada bin 153 dakika sahada kalırken, takımı-
na 6 gol, 3 asistlik katkı sağladı. 
n İHA

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS

Süper Lig takımları sahaya iniyor UEFA 2 Türk oyuncuyu listesine aldı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor yarın ikinci yarı ha-
zırlıklarına Antalya’da başlayacak. 
Anadolu Kartalı Cornella Diamond 
Hotel’de yapacağı devre arası kamp 
çalışmalarına 3 Ocak 2019 Perşem-
be günü (Yarın) saat 18:00’de yapa-
cağı antrenmanla başlayacak.

RAKİPLER SAHAYA İNİYOR
Fenerbahçe ve Galatasaray, ligin 

ikinci yarısının hazırlıklarına bugün 
İstanbul’da toplanarak başlayacak. 

Spor Toto Süper Lig’e verilen 
devre arası tatili sonrası Fenerbahçe 
ile Galatasaray, bugün sahaya çıka-
cak ve ikinci yarı hazırlıklarına start 
verecek. Can Bartu Tesisleri’nde bir 
araya gelecek olan Fenerbahçe, bu-
radaki hazırlıklarının ardından 3 Ocak 
Perşembe günü Antalya kampı için 
Belek’e gidecek. 

Sarı-kırmızılar da bugün Florya 
Metin Oktay Tesisleri’inde buluşa-
cak. İkinci yarı çalışmalarının ilk bö-
lümünü İstanbul’da gerçekleştirecek 

olan Galatasaray, 5 Ocak Cumartesi 
günü ise Antalya’ya giderek burada 
kampa girecek. 
LİDER DE ÇALIŞMALARA BAŞLIYOR

Spor Toto Süper Lig’in lideri 
Medipol Başakşehir de bugün İs-
tanbul’da toplanarak sezonun ikinci 
yarı hazırlıklarına başlayacak. Süper 
Lig’in ilk yarısını 35 puanla ilk sırada 
tamamlayan turuncu-lacivertli takım, 

10 günlük iznin ardından ikinci yarı 
hazırlıkları kapsamında ilk antren-
manını bugün yapacak.

İstanbul’daki tesislerinde topla-
nacak Medipol Başakşehir, buradaki 
çalışmaların ardından 5 Ocak Cu-
martesi günü Antalya’ya gidecek ve 
15 Ocak Salı gününe kadar burada 
kamp yapacak.
n AA

UEFA resmi internet sitesi, 
2019 yılında takip edilmesi gereken 
50 genç yeteneği sıraladı. Listeye 
Galatasaraylı Ozan Kabak ile Alan-
yaspor’da forma giyen Merih Demi-
ral da girmeyi başardı. 

UEFA muhabirleri tarafından ha-
zırlanan 2019 yılında takip edilmesi 
gereken 50 genç yetenek yayımlandı. 
UEFA’nın resmi sitesinden açıklanan 
listede Javier Snchez, Ilzat Akhme-
tov, Juan Miranda, Jadon Sancho 
gibi genç yetenekler göze çarpar-
ken, iki de Türk oyuncuya yer verildi. 
Galatasaray’da gösterdiği başarılı 
performansla Avrupa kulüplerinin 
radarına giren 18 yaşındaki Ozan 
Kabak ile Aytemiz Alanyaspor’daki 
performansı sonrası A Milli Futbol 
Takımı’na davet edilen 20 yaşındaki 
Merih Demiral da listede kendilerine 
yer buldu. 

MERİH İÇİN ‘ALPAY 
ÖZALAN’ BENZETMESİ 

UEFA, Merih Demiral için, “Ka-

sım ayında Milli Takım’a yükseldi. 
Oyun stili Alpay Özalan’a benziyor” 
açıklamasını yaparken, Galatasaray-
lı Ozan Kabak hakkında ise şu ifade-
lere yer verdi: 

“Takımında yaşanan sakatlıklar 

sonrası forma şansı buldu ve bunu 
iyi değerlendirdi. Hem ligde, hem de 
Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterdi. 
Yakında kendisini Milli Takım’da iz-
leyeceğiz.” 
n İHA

Anadolu Kartalı 
65 milyon kazandı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor sezonun ilk yarısında yayın gelirlerinden 

65 milyon lirayı kasasına koydu. 38 milyonluk katılım payının yanı sıra 26 milyonluk 
performans pirimi kazanan alan Anadolu Kartalı bu alanda ligde 10. sırada yer alıyor

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 
temsilcimiz Atiker Konyaspor yayın gelir-
lerinden 65 milyon lirayı kasasına koydu. 
38.5 milyon lira katılım payı alan Anado-
lu Kartalı ilk yarıda kazandığı ve berabere 
tamamladığı maçlardan da 26.6 milyon 
lira performans pirimi elde etti. Yeşil 
beyazlılar bu alanda ligde 10. sırada bu-
lunuyor.  137 milyon lira yayın geliri kaza-
nan Galatasaray bu alanda lider olurken, 
54 milyon lira kazanan Çaykur Rizespor 
ise son sırada bulunuyor.

İSTANBUL TAKIMLARI ZİRVEDE
Süper Lig’in ilk yarısında taraftarla-

rına hayal kırıklığı yaşatan Galatasaray, 
Fenerbahçe ve Beşiktaş, yayın gelirinden 
en fazla kazanç sağlayan kulüpler oldu. 
Yayın geliri havuzundan alınan payda 
zirve Galatasaray’ın olurken, ilk yarıyı 
düşme hattında kapatan Fenerbahçe, en 
çok para kazanan ikinci takım ünvanını 
elde etti. Beşiktaş’ın 3. sırada yer aldığı 
klasmanda, Trabzonspor 4, Medipol Ba-
şakşehir ise 5. sırada yer buldu.

YAYIN GELİRİ TOPLAMI 
500 MİLYON DOLAR

Süper Lig yayın hakkını 2 yıl önce 
500 milyon dolar karşılığında alan beIN 
SPORTS, bu meblağın yarısını ihale gü-
nündeki kurdan (3,26 lira), diğer yarısını 
da güncel kurdan ödemeyi taahhüt etmiş-
ti. Bu sezona geçilirken 3,26 olan sabit 
kur, enflasyon oranınca artarak 3,76’ya 
yükseldi. Güncel kurdan ödenen/ödene-
cek kısımda ise aralık ayı itibarıyla orta-
lama kur 5,2 olarak gerçekleşti. Bu çer-
çevede ihale bedelinin yüzde 4’ü Türkiye 
Futbol Federasyonuna (TFF), yaklaşık 
yüzde 14’lük kısmı da alt liglere ayrıldık-
tan sonra kalan miktar Süper Lig 
kulüplerine dağıtılıyor.

YAYIN GELİRİ DAĞILIMI
Yayın gelirlerinde TFF ve alt 

liglerin payı çıktıktan sonra ka-
lan meblağın yüzde 37’si, “ayak 
bastı parası” olarak kulüplere 
eşit olarak dağıtılıyor. Böylece 
her kulüp, katılım bedeli olarak 
38,5 milyon lirayı kasasına koy-
du. Süper Lig kulüplerine ayrı-
lan paranın yüzde 46’sı takım-
ların performansına göre pay 
ediliyor. Takımlar, elde edilen 
her galibiyette 2,8 milyon lira 
kazanırken, beraberliklerde de 
1,4 milyon liranın sahibi oluyor. 
Gelirin yüzde 11’i ise lig tarihin-
de şampiyonluk yaşayan takım-
lar arasında şampiyonluk sayı-
larına göre bölüştürülüyor. Bu 
çerçevede bir şampiyonluğun 
bedeli 3,3 milyon lira. Süper 
Lig’e ayrılan gelirin kalan kısmı 
da (yüzde 6), sezon sonunda ilk 
altı sırada yer alan takımlara ve-

rilecek. Buna göre şampiyon takım, 36,2 
milyon lirayı kasasına koyacak. İkinci 
sıradaki ekip 29 milyon lira kazanırken, 
lig üçüncüsü 21,6 , lig dördüncüsü 14,4 , 
lig beşincisi 7,2 ve lig altıncısı 3,6 milyon 
lirayla ödüllendirilecek.

GELİRDE ZİRVE GALATASARAY’IN
Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 5. 

sırada tamamlayan Galatasaray, şu ana 
kadar yayın havuzundan 137,2 milyon li-
ralık gelir elde etti. Katılım bedeli olarak 

38,5 milyon lira alan sarı-kırmızılı ekip, 8 
galibiyet ve 5 beraberlikten oluşan per-
formansıyla 29,4 milyon lira kazandı. 

Tarihinde 21 kez şampiyonluk se-
vinci yaşayan Galatasaray, şampiyonlar 
payından da 69,3 milyon liralık gelirin 
sahibi oldu.

DÜŞME HATTINDAKİ FENERBAHÇE, 
EN ÇOK KAZANAN İKİNCİ TAKIM
Ligin ilk yarısını 17. sırada ve düşme 

hattında bitiren Fenerbahçe, şampiyonlar 

payının etkisiyle toplamda 119,4 milyon 
lira gelire ulaşıp, kazanç liginde ikinci 
sırada yer aldı. Oynadığı 17 maçtan 3 
galibiyet ve 7 beraberlik çıkarabilen sa-
rı-lacivertli ekip, performans payından 
sadece 18,2 lira gelir elde edebildi. Lige 
katılım bedeli olarak 38,5 milyon lira 
alan Fenerbahçe, geçmişte kazandığı 19 
şampiyonlukla da şampiyonlar payından 
62,7 milyon lira kazandı.
BEŞİKTAŞ 3, TRABZONSPOR 4. SIRADA

Sezonun ilk yarısını 7 gali-
biyet, 5 beraberlikle 7. sırada 
tamamlayan ve tarihinde 15 
şampiyonluk bulunan Beşiktaş, 
toplamda 114,6 milyon lira ka-
zanarak yayın gelirinde ilk 3’e 
girdi. Bu sezon orataya koyduğu 
performansla ikinci sıraya kadar 
yükselen Trabzonspor, 8 gali-
biyet, 5 beraberlik ve 6 şampi-
yonlukla, toplamda 87,7 milyon 
liralık gelirin sahibi olup, klas-
manda dördüncü sıraya oturdu.

LİGİN ZİRVESİNDE, 
GELİRDE 5. SIRADA

Sezonun ilk yarısını zirve-
de bitiren Medipol Başakşehir, 
şampiyonlar payından kazanç 
elde edemediği için yayın ge-
lirinde kendisine 5. sırada yer 
bulabildi. Turuncu-lacivertli 
ekip, elde ettiği 10 galibiyet ve 
5 beraberlikle 35 milyon lira ka-
zandı. Medipol Başakşehir, lige 
katılım bedeliyle birlikte toplam 
73,5 milyon liralık gelire ulaştı.
n AA

HAVUZ 
SIRASI

TAKIMLAR LİG 
DERECESİ

KATILIM 
PAYI

PERFORMANS 
PAYI

ŞAMPİYONLAR 
PAYI

TOPLAM  

1 GALATASARAY 5 38,5 29,4 69,3 137,2
2 FENERBAHÇE 17 38,5 18,2 62,7 119,4
3 BEŞİKTAŞ 7 38,5 26,6 49,5 114,6
4 TRABZONSPOR 2 38,5 29,4 19,8 87,7
5 M.BAŞAKŞEHİR 1 38,5 35  73,5
6 EY MALATYASPOR 3 38,5 29,4  67,9
7 KASIMPAŞA 4 38,5 28  66,5
8 BURSASPOR 11 38,5 23,8 3,3 65,6
9 ANTALYASPOR 6 38,5 26,6  65,1
10 A.KONYASPOR 8 38,5 26,6  65,1
11 D.G SİVASSPOR 9 38,5 25,2  63,7
12 GÖZTEPE 10 38,5 21  59,5
13 ANKARAGÜCÜ 12 38,5 19,6  58,1
14 KAYSERİSPOR 13 38,5 19,6  58,1
15 A.ALANYASPOR 14 38,5 18,2  56,7
16 AKHİSARSPOR 15 38,5 18,2  56,7
17 ERZURUMSPOR 16 38,5 18,2  56,7
18 Ç.RİZESPOR 18 38,5 15,4  53,9
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