
Osman ve Mustafa 
Köseoğlu’nun 
babası, 
Büyükşehir 
Belediyesi Basın-
Yayın ve Halkla 
İlişkiler Dairesi 
Başkanı Ahmet 
Köseoğlu’nun 
amcası Kemal 
Köseoğlu Hakk’a 
yürüdü. Merhum 
Köseoğlu dualarla 
toprağa verildi. 
n SAYFA 11’DE

Köseoğlu ailesinin acı kaybı

Kimileri için bir sembol, 
kimi insanlar için 
kültür, kimileri için ise 
bir aksesuar. Envaı türü 
olan tespih, günümüzde 
erkeklerin vazgeçilmez 
aksesuarları arasında 
yerini alıyor. Tespih 
üzerine uzmanlaşan 
insanlar dahi 
bulunuyor. Tespih 
çekmekteki en temel 
gayenin ise Allah’ı 
zikretmek olduğu 
vurgulanıyor. 
n SAYFA 13’TE

Selçuklu Değerler 
Eğitimi Programı 
(SEDEP) kapsamında 
Şehit İbrahim 
Betin İlkokulu’nda 
“Kalemim Yeşeriyor” 
etkinliği ve “Değerler 
Sokağı” açılışı yapıldı. 
Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Bu 
etkinliklerin onların 
başarılarına artı bir 
değer katacağına 
inanıyorum” dedi. 
n SAYFA 12’DE

Tespihin gayesi Allah’ı zikretmekSEDEP’le eğitim daha değerli

02 Bilgin Legal 
bir ilke imza attı 04 Sağlık çalışanları

yeni yıldan umutlu 10 Belediye işçilerinin
yüzü güldürüldü!

AGD’den 
kan bağışı

Dilde ve fikirde 
birlik olmalı 

İran’da Mesnevi 
dersleri okutuluyor

Türkiye genelinde 81 ilde AGD 
Şubelerinde düzenlenen kan 
bağışı kampanyası Konya’da da 
AGD il binasında düzenlendi. 
AGD Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, dernek üyeleri ve 
vatandaşlar, dernek binasında 
kurulan kan bağış noktasına 
gelerek kan bağışında bulundu. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

HİSDER tarafından düzenlenen 
“Kırım, Kırım Kırılan Kırım” 
panelinde konuşan Prof. Dr. Ke-
mal Özcan, “Rusya tarafından 
işgal edilen Kırım’a ve mazlum 
coğrafyalardaki insanımıza 
sahip çıkarak şiarımız dilde, fi-
kirde ve işte birlik olmalı” dedi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Her dinden, her inanıştan, her 
kültürden ve her medeniyetten 
insanların saygıyla andığı alim 
ve mutasavvıf Hz. Mevlana’nın 
eserleri ve öğretileri, İran’da 
yoğun ilgi görüyor. İran’ın 10 
şehrindeki Mesnevihanelerde, 
sohbet programları yapılıyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Hırsızlar tarlada! 
Tarımsal çalışmaların 
neredeyse tamamen 

durduğu bu dönemde, 
geniş tarım arazilerinde 

hırsızlar adeta kol 
geziyor. Trafolardaki 
elektrik panolarının, 

bakır kabloların 
çalınması çiftçiyi 

bıktırmış durumda

HIRSIZLARIN HEDEFİ
TARLADAKİ TRAFOLAR

Konya’da hırsızlık olaylarının 
bir türlü sonu gelmiyor. Şehir 
merkezinde yaşanan olayların 
yanında, ilçelerde ve köylerde 
yaşanan hırsızlık olaylarında 
da son zamanlarda büyük artış 
meydana geldi. İlçelerde yaşa-
nan hırsızlık olaylarının başında, 
tarlalarda bulunan elektrik trafo-
larının içerisindeki bakır teller ile 
trafoların soğutulmasında kulla-
nılan yağların çalınması geliyor.

VATANDAŞLAR KENDİ
ÖNLEMLERİNİ ALIYOR

 Yaşanan bu hırsızlık olaylarından 
bıkan köy sakinleri ise hırsızlık 
olaylarını önüne geçebilmek için 
çeşitli önlem alıyor. Bu önlemle-
rin başında da tarlalara kamera 
yerleştirmek için otomasyon sis-
temi, trafoların tarlada işin olma-
dığı dönemlerde vinçler yardı-
mıyla sökülüp köy meydanında 
toparlanması gibi bazı ilginç ve 
değişik yöntemler kullanılıyor.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Davanın
çınarıydı 

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 Necip Alkan’ın vefatının ardından birlikte 

görev yaptığı Abdullah Uyar, Halil İbrahim Dağ, Hidayet Onur, 
Tevfik Dündar ve 20 ve 21. Dönem Konya Milletvekili ve Meram 

Belediyesi eski Başkanı Veysel Candan dava adamı Necip 
Alkan’ı Yenigüne anlattı. Dostları merhum Alkan’ın dava adamı 

olduğunu vurguladı.  n HABERİ SAYFA 3’TE

BU ÖRÜMCEK 
YOLDA BIRAKMIYOR

Konya’da bir esnaf, sert kış koşullarında araçların 
güvenle seyrini sağlamak için çekici tekerlere kısa 
sürede uygulanabilen, çelikten dört kollu aparat 
tasarladı. Yarım dakikada montajı yapılan çelik 

örümcek güvenli ulaşım imkanı sunuyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

KONYA ANTALYA
YOLU AĞIR AKSAK

Konya ile Antalya arasında bulunan ve yüksekliği 
bin 825 metre olan Alacabel’de kar kalınlığı 30 
santimetreyi geçti. Yoğun kar yağışı nedeniyle 
zaman zaman tamamen kapanan Alacabel’de 
ekipler gece gündüz çalışma yürütüyor. Bölge 

trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları yönünde 
uyarıyor. n HABERİ SAYFA 7’DE

ŞEHİR TİYATROSU
5 OYUNLA GELİYOR

Nitelikli yapımlarıyla Konyalı sanatseverlerin büyük 
beğenisini toplayan Konya Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatrosu, Ocak ayında ay 4’ü yeni olmak üzere 
5 oyunla seyircisiyle buluşacak. n HABERİ SAYFA 5’TE

KARATAY’IN KAPISI 
HER ZAMAN AÇIK

Gerçekleştirdiği hizmetleri vatandaşların 
ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda şekillendiren 

Karatay Belediyesi, Hizmet Masası hizmetleri ile 
vatandaşların taleplerini anında yanıtlıyor. Başkan 

Mehmet Hançerli, Karatay Belediyesi olarak 
vatandaşlara her zaman kapılarının ve gönüllerinin 

açık olduğunu söyledi. n HABERİ SAYFA 2’DE
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Hizmet Masası, Karatay’ın gülen yüzü oldu

Gerçekleştirdiği hizmetleri va-
tandaşların ihtiyaç ve talepleri doğ-
rultusunda şekillendiren Karatay 
Belediyesi, Hizmet Masası hizmetle-
ri ile vatandaşların taleplerini anında 
yanıtlıyor.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, yerel yönetimlerin 
verdiği hizmetlerin vatandaşların is-
tekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda 
gerçekleştirilmesinin önemini vur-
gulayarak; Karatay Belediyesi olarak 
vatandaşlara her zaman kapılarının 
ve gönüllerinin açık olduğunu be-
lirtti.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Hizmet Masasıyla 
vatandaşların ihtiyaç duydukları 
herhangi bir konuyla ilgili taleple-
rini bildirerek bu konularda bilgi ve 
cevap alabildiklerini söyledi. Baş-
kan Hançerli; “Hizmet Masasıyla 
bu güne kadar vatandaşların bir-
çok talebine cevap verdik ve çözüm 
ürettik. Vatandaşların her türlü ta-
lebi aynı anda online olarak bütün 
müdürlüklerin sistemine düşüyor. 
Hizmet Masası’na ulaştırılan başvu-

rular ilgili müdürlüklere ulaştırılıp 
ivedilikle çözüme kavuşturuluyor. 
Vatandaşlarımız her konuda Hizmet 
Masası’na başvuru yapabiliyor. Ya-

pılan her başvuruyu ilgili birimleri-
miz titizlikle değerlendirerek cevap 
verip takip ediyor” dedi. 

Başkan Mehmet Hançerli, Haz-

reti Mevlana’nın diyarı Karatay’a 
hizmet etmenin gururunu yaşadık-
larını dile getirerek; Konyalı’nın ve 
Karataylı’nın her zaman hizmetin 
en iyisine layık oluğunu belirtti. Baş-
kan Hançerli; gerçekleştirdikleri re-
vizyon imar planları ve toplu konut 
hamleleri, parklar,  piknik alanları ve 
yollar ile Karatay’ın fiziki çehresini 
değiştirdikleri gibi; oluşturdukları 
karşılıklı saygı ve hoşgörü anlayışı ile 
de Karatay’da gönülleri kazanmak 
ve güler yüzlü bir hizmet anlayışı 
geliştirmek için çalıştıklarını belirtti.

Karataylıların, belediye çalış-
maları ile ilgili isteklerinin anında 
yanıtlanmasının ve çözüm odaklı 
hizmet anlayışı ile problemlerin en 
kısa sürede ve en uygun maliyetle 
çözülmesinin Karatay Belediyesi’nin 
hizmet standardı olduğunu vurgula-
yan Başkan Hançerli, vatandaşların 
0532 323 40 30 nolu WhatsApp 
hattından, sosyal medya hesapla-
rından anında Karatay Belediyesine 
ulaşmalarının da mümkün olduğu-
nu söyledi.
n HABER MERKEZİ

Bilgin Legal Türkiye’de
bir ilke imza attı

İş sağlığı ve güvenliği konu-
sunda son yıllarda atılan adımlarla, 
işçinin ve işverenin sorun yaşa-
maması için çalışmalar yürütüldü. 
Risk guruplarına ve personel sa-
yılarına göre işverenlerin, iş sağ-
lığı ve güvenliği hizmeti almaları 
zorunlu tutuldu. Böylece hem iş-
verenin hem de işçinin yaşayabi-
leceği sorunların önüne geçilmesi 
hedefleniyor. Ancak iş sağlığı ve 
güvenliğinin zorunlu olmadığı iş 
gurupları da bulunuyor. Bu iş gu-
ruplarından biri de hukuk sektörü. 
Hukukçuların iş sağlığı ve güvenli-
ği konusunda hizmet alma zorun-
luluğu bulunmuyor. Buna rağmen, 
bu konuda duyarlılık göstererek 
örnek bir davranış sergileyen Bil-
gin Legal, Türkiye’de bir ilke imza 
attı. Farklı illerde de hukuksal alan-
larda hizmet veren Bilgin Legal, 
Konya’da 15 kişiye istihdam sağ-
lıyor. Çalışanlarına verdiği değeri 
göstermek amacıyla bir ilke imza 
atarak, zorunlu olmadığı halde İş 
sağlığı ve güvenliği hizmeti aldık-
larını belirten Bilgin Legal Genel 
Koordinatörü Mehmet Ali Genç, 

bu konuya önem verdiklerini söy-
ledi. Çalışanlarının her zaman ken-
dileri için kıymetli olduğunun altını 
çizen Genç, sözlerini şöyle sürdür-
dü, “Biz çalışanlarımıza her zaman 
ekibimizin bir parçası olarak bakı-
yoruz. Bir kurum veya kuruluşta, 
amirinden en alt kademesine ka-
dar, bir bütünlük, birliktelik ve aile 
yapısı oluşmamışsa, orada verim 
olmaz, saygı ve sevgi kaybolur. 
Ancak işveren olarak bizler çalış-
tırdığımız arkadaşlarımıza değer 
verir, onları iş yerimizde oluştur-
duğumuz bir ailenin parçası olarak 
görürsek, onlar da bize karşı aynı 
şekilde karşılık verecektir. Bu da 
hem performansı artıracak hem de 
kurumdaki saygı ve sevgiyi koru-
yacaktır. İşte bu nedenle, biz per-
sonelimize değer verdiğimiz için, 
Türkiye’de olmayan bir uygulama-
ya imza attık ve zorunlu olmadığı 
halde, iş sağlığı ve güvenliği hiz-
meti almaya başladık. Bu konuyu 
oldukça önemsiyoruz. İnşallah bu 
konuda iyi bir örnek oluruz diye de 
umut ediyoruz.”
n METE ALİ MAVİŞ

Tarımsal çalışmaların neredeyse tamamen durduğu bu dönemde, geniş tarım arazilerinde hırsızlar adeta kol geziyor. Trafolardaki 
elektrik panoları, bakır kablolar çalınıyor. Bazı kırsal mahalle sakinleriyse önlem olarak trafoları köy meydanında topluyor

Trafo hırsızları bıktırdı!
Konya’da hırsızlık olaylarının 

bir türlü sonu gelmiyor. Şehir mer-
kezinde yaşanan olayların yanında, 
ilçelerde ve köylerde yaşanan hır-
sızlık olaylarında da son zamanlarda 
büyük artış meydana geldi. İlçelerde 
yaşanan hırsızlık olaylarının başın-
da, tarlalarda bulunan elektrik tra-
folarının içerisindeki bakır teller ile 
trafoların soğutulmasında kullanılan 
yağların çalınması geliyor. Yaşanan 
bu hırsızlık olaylarından bıkan köy 
sakinleri ise hırsızlık olaylarını önüne 
geçebilmek için çeşitli önlem alıyor. 
Bu önlemlerin başında da tarlalara 
kamera yerleştirmek için otomasyon 
sistemi, trafoların tarlada işin olmadı-
ğı dönemlerde vinçler yardımıyla sö-
külüp köy meydanında toparlanması 
gibi bazı ilginç ve değişik yöntemler 
kullanılıyor. 

‘TRAFOLARIN İÇİNDEKİ YAĞLARI 
BİLE ÇALIYORLAR’

Çumra’nın da birçok köyünde 
tarlalarda bulunan elektrik trafoların-
dan kabloların ve yağların çalındığı 
ile ilgili şikayetler geliyor. Çumra’nın 
Avdul Köyü Kooperatif Başkanı Fikri 
Arı, köylerinde bulunan trafolardaki 
yağların ve elektrik kablolarının bir-
den çok kez çalındığını ifade etti. Fikri 
Arı, “Köyümüzün tarlalarının bulun-
duğu alandaki trafoların içerisindeki 
yağları çalıyorlar. Bunu yapanların 
bir iki kişi değil de, çete halinde ol-
duklarını düşünüyorum. Ama bu işi 

yapanların yakalanıp yakalanmadığı 
ile ilgili bir sonuç bilmiyoruz, bize 
bu konuda bir şey ulaşmadı” diye 
konuştu. Arı, yaşanan hırsızlık olay-
larının sadece tarlalardaki trafoların 
yağları ile sınırlı kalmadığını kendi 
tarlalarına giden elektrik kabloların-
dan da, alüminyum olanlarının ke-
silmediğini, bakır olanlarının 3 kez 
kesilerek çalındığını ifade etti. Arı, 
kendilerinin bu zamana bir önlem al-
madıklarını, bundan sonra da halkın 
sürekli tarla işleri ile ilgileneceği için 
elektrik trafolarında yaşanan hırsızlık 
olaylarının bundan sonra yaşanma-
yacağını belirtti. 

‘PANOYU SÖKTÜM EVİME 
GÖTÜRDÜM’

Çumra’nın Avdul Mahallesi sa-
kinleri yaşanan hırsızlık olaylarından 

bıkmış durumda. Mahalle sakinlerin-
den Abdülkerim Gürel, mahallelerin-
de özellikle çiftçinin evine çekildiği 
kış dönemlerinde trafo ve elektrik 
panolarından hırsızlık olaylarının art-
tığını ifade etti. Tarlalardaki trafo-
larda yaşanan hırsızlık olaylarından 
bıktıklarını ifada eden Abdülkerim 
Gürel, “Mahallemizden bu trafoların 
çalınmasından sonra, bizler de tar-
lalarımızda bulunan trafolarımızın 
panolarını kış aylarında söktürerek 
evlere götürüyoruz. Bahar mevsimi 
gelip de sulama işlerine başlayacağı-
mız zaman bunları geri getirtip taktı-
rıyoruz” dedi. Yaptıkları işlemin ma-
liyetli olduğunu aktaran Gürel, her yıl 
5 pano parası vermektense, bir pano 
parasını vermeyi tercih ettiklerini 
dile getirerek, yaşanan hırsızlık olay-

larından bıktıklarını ancak, hırsızların 
fazla suç almadığı için bu olayların 
sürekli meydana geldiğini ifade etti.

MAHALLEDE BİR TANE BAKIR TEL 
BIRAKMADILAR!

Altınekin Dedeler Eğitim Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği Başkanı 
Erdoğan Şen de hem Altınekin ilçesi, 
hem de Dedeler Mahallesi’nin yaşa-
nan hırsızlık olaylarından iyice bık-
tığını ifade etti. Kar yağmadan önce 
Dedeler Mahallesi’nde tarımın yoğun 
olarak yapıldığı Kalınyer Mevkii’nde 
neredeyse girilmedik tarla, çalın-
madık bakır kablo kalmadığını dile 
getiren Erdoğan Şen, “Hırsızlıkların 
önüne geçebilmek için kendimizce 
tedbirler almaya çalışıyoruz. Yaşanan 
hırsızlık vakalarının en aza indirgen-
mesi için jandarmaya bilgi veriyoruz. 
Jandarma ekipleri de devriye geziyor 
günün ve gecenin belirli saatlerinde. 
Bu da yeterli gelmiyor. Yeri geliyor 
çıkıp kendimiz de devriye geziyoruz. 
Yakalananlar da olmuyor değil. Geç-
tiğimiz yıl 2 ayrı hırsızlık vakasında 
suçüstü yakalananlar oldu. 

Özellikle merak ettik, kendi kö-
yümüzün, mahallemizin insanı mı 
bunu yapan diye. Başka başka şehir-
lerden, Konya’nın başka ilçelerinden 
gelip burada hırsızlık yapıldığını gör-
dük. Ama kış gelip de kar indikten 
sonra şükür hırsızlık olayları biraz da 
olsa azaldı” diye konuştu. 
n RASİM ATALAY

Konya Ovası’nı mesken tutan hırsızlar, doğusundan batısına, kuzeyinden 
güneyine Konya’nın neredeyse tamamındaki tarım arazilerinde zorlu kış 

şartlarına rağmen trafo, bakır kablo ve pano hırsızlığı yapıyor.

Mehmet 
Hançerli



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 vefatının ardından birlikte 
görev yaptığı Abdullah Uyar, Halil 
İbrahim Dağ, Hidayet Onur, Tevfik 
Dündar ve 20 ve 21. Dönem Kon-
ya Milletvekili ve Meram Belediyesi 
eski Başkanı Veysel Candan dava 
adamı Necip Alkan’ı Yenigüne an-
lattı.

HİDAYET ONUR: 
NECİP ABİ DAVA ADAMIYDI

Necmettin Erbakan’ın dava ar-
kadaşlarından Necip Alkan’ı anlatan 
Hidayet Onur , “ Necip ağabey tam 
bir dava adamıydı. 12-13 yaşlarından 
bu yana Necip ağabey’i tanıyorum. 
Necip abi bu davanın çınarlarından-
dı. Necip abi Milli Selamet Partisinde 
ilçe Yönetim Kurulu Üyesi idi. Seçim 
zamanlarında meydanlarda, miting-
lerde, bayrak asmada, anons yapma-
da kısacası Necip abi parti çalışmala-
rında her zaman en önde idi.  Senelik 
izinleri seçim çalışmalarına denk 
getirildi. Seçim çalışmalarında mut-
laka sahada olurdu. Mücadeleci bir 
ruhu vardı. Gözü kara idi. Necmet-
tin Erbakan Hocamızın 1982-1983 
yılları arasında Türkiye genelinde 
mitingleri olurdu. Necip abi hocamı-
za özel kürsü  yaptırmıştı. Rahmetli 
Seyit Güler abi ile beraber Necip abi 
hocamızın özel olarak yaptırdığı kür-
süyü Türkiye genelinde mitinglerine 
götürüldü. Necip abi korkusuz ve 
yüreksiz bir dava adamıydı. Samimi 
bir insandı. Necip abinin cenazesi 
gösterdi ki insana yatırım yapmış.  
Allah rahmet eylesin. Hazırlıklı ol-
mak lazım diğer dünyaya.  Rabbim 
mekanını cennet etsin. Yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. 
Rabbim sevenlerine ve yakınlarına 
sabır versin. İyi bir dava insanıydı” 
ifadelerini kullandı.

HALİL İBRAHİM DAĞ: 
SADAKATLİ BİR İSİMDİ

Necip Alkan ile hiç ayrılmadan 
milli görüş davasına hizmet eden 
Halil İbrahim Dağ, “Necip bey ile 40 
yıl beraber siyaset yaptık. Sadakatli, 
davasına sadık bir isimdi. Akşam, 
sabah Necip Alkan kardeşim ile be-
raberdik. Erbakan hocama büyük 
hizmetleri oldu. Unutulmayacak bir 
dost idi. Kendisini rahmetle ve min-
netle anıyorum” dedi.

VEYSEL CANDAN: ÇOK GAYRETLİ 
VE MÜCADELECİ BİR İSİMDİ

20 ve 21. Dönem Konya Mil-

letvekili ve Meram Belediyesi eski 
Başkanı Veysel Candan dava ada-
mı Necip Alkan’ı Yenigün’e anlattı. 
Candan, “Necip Alkan bey 1969 
başlayan Milli Görüş Hareketi ile 
teşkilatlarda bulundu. Benim baş-
kanlığım döneminde Meram il-
çesinde parti üyemizdi. Yönetim 
Kurulu Üyemizdi. Kendisi daha çok 
programlarda, Türkiye genelinde 
Erbakan hocam ile ilgili yapılacak 
programlarda ses düzeni ve miting 
organizasyonları ile bulunabilen 
bir isimdi. Edirne’den Van’a kadar 
çalışan çalışkan ve dürüst bir isim-
di. Etrafında sevilen ve sayılan bir 
isimdi. Dindar iyi bir Müslümandı.  
İyi bir güreşçiydi. Teşkilat toplantı-
larına devamlı katılım sağlardı. Teş-
kilat çalışmalarını hızlı yapmamız 
gerektiği hem Genel Merkeze, hem 
de bizlere iletirdi.  Necip Alkan bey 

dini hizmetlerde de önemli çalışma-
larda bulunmuştu. Elmas Kız Kuran 
Kursunun yapılması, talebelerin 
yetişmesinde çok büyük hizmetleri 
olan bir isimdi. Cenaze namazında 
her kesim insanın bulunması onun, 
sevilen ve sayılan bir arkadaş oldu-
ğunu şahitlik ettiğini gösterdi.  Teş-
kilat toplantısında arkadaşlar söz al-
madan herkes konuşuyordu. Bende 
arkadaşlara bu kural koyalım ve söz 
alamdan konuşan kişi 5 lira ödesin 
dedik. Toplantıya başladık. Toplantı 
devam ederken arkadaşların hepsi 
konuşsun diye söz vermiyorum. Ne-
cip çıkardı ve 5 lirayı koydu. Cezayı 
peşin ödüyorum. Konuşacağım dedi. 
Mahallede teşkilatlanma işleri ile sü-
rekli uğraşır. Mahallelerde mahalle 
temsilcisi bulur, sandık başkanını 
bulur. Müşahidi bulur. Çok gayretli 
ve mücadeleci bir arkadaştı. İnat ve 

ısrarlı bir isimdi” ifadelerini kullandı.
MEHMET ALİ GÖKÇEK: MİLLİ 

GÖRÜŞÜ SAVUNAN BİR İSİMDİ
Milli Görüş hareketinde Ne-

cip Alkan ile beraber hizmet eden 
Mehmet Ali Gökçek de Necip Al-
kan’ı şu ifadelerle anlattı, “ Necip 
abi Milli Görüş hareketinin ender 
isimlerinden idi. Erbakan Hocamıza 
şartsız bağlı bir isimdi. Görüşünden 
taviz vermeden davaya hizmet etti.  
Orduya karşı çıkacak şekilde Milli 
Görüşü savunan bir isimdi. Eylem 
ve Kıyam adamı idi. Sürekli olarak 
milli görüşün iktidara gelmesi için 
plan ve program yapan. Bu plan 
ve programları genel merkeze ve İl 
Yönetimine ileten bir isimdi. Necip 
sürekli eylem ve hareketli bir isimdi. 
Uyku bilmez, yemek bilmez bir isim-
di. Allah gani gani rahmet eylesin. 
Taksiratını affetsin.  Konya’da ender 
ve nadir sımalarından bir idi. Hiçbir 
şeye boyun eğmezdi” diye konuştu.

TEVFİK DÜNDAR: NECİP ALKAN 
DAVANIN ERLERİNDENDİ

İş Adamı Tevfik Dündar’da Ne-
cip Alkan’ı şu ifadelerle anlattı; “ 
Necip Alkan davanın erlerindendi. 
Davanın en samimi insanlarından 
biri idi. Erbakan hocamın ismen ta-
nıdığı bir isimdi.  Seçim çalışmala-
rında hiçbir menfaate gözetmeden 
çalışmalarda yer alırdı. Gece gündüz 
çalışırdı. Dünkü cenazesinde be-
raber  çalıştığı tüm isimler var idi. 
Tam bir dava adamıydı.  Kendisine 
bir Necip Fazıl diyebiliriz.  75 yaşının 
74 yılında hep çalıştı ve koştu. Hiçbir 
kimseyi kırmayan ve dökmeyen bir 
isimdi.  Erbakan hocamızda Necip 
Alkan’ın gayretine karşı özel bir ilgi-
si ve samimiyeti var idi. Necmettin 
Erbakan hocamız her Konya’ya gel-
diğinde Necip’i sorardı” dedi.

NECİP ALKAN KİMDİR?
Erzurum’da dünyaya gelen Ne-

cip Alkan, çocuk yaşlarda geldiği 
Konya’da yaşamaya başladı, Kon-
ya’da büyüdü. Ömrünün çok bü-
yük bir bölümü de Konya’da geçti. 
Gençlik yıllarında Milli Görüş Lideri 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’y-
la tanıştı. Onu tanıdıktan sonra aynı 
davanın bir neferi oldu. Erbakan 
Hoca’yla olan birlikteliğini, Erbakan 
Hoca’nın vefatından sonra yaptığı 
bir röportajda anlatan Necip Alkan, 
“Yılmayan, vazgeçmeyen, çok kişi 
tarafından kırılmasına rağmen kim-
seyi kırmayan bir adam olan Erba-
kan’ın bu kutlu davasında ona biraz 
yardımcı olabilmişsem, ne mutlu 
bana...” demişti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 25 Rebî’ül Ahir 1440  -  Rûmî: 19 Kânûn-i Evvel 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   -5 °C   2 °C

Karaman             -6 °C 3 °C 

Aksaray               -6 °C  3 °C

Ankara                 -6 °C 1 °C
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Milli Görüşün önemli isimleri arasında yer alan Necip Alkan Salı günü dualarla ve tekbirle defne-
dildi. Dostları Necip Alkan’ı hayırla anarken, Necip Alkan’ın dava adamı olduğuna vurgu yaptılar 

Dostları dava adamı 
Necip Alkan’ı anlattı

Hidayet Onur

Halil İbrahim Dağ

Mehmet Ali Gökçek

Veysel Candan

Tevfik DündarMerhum Necip Alkan
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Türk Sağlık Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke, çalışanlar açı-
sından oldukça zorlu geçen bir yılı 
geride bıraktıklarını, yeni yılın bek-
lentilerin karşılandığı bir yıl olma-
sını umduklarını söyledi. 

Türk Sağlık Sen Konya Şube 
Başkanı Metin Töke yaptığı açık-
lamada, 2018 yılında ekonomik sı-
kıntıların ortaya çıkardığı sorunları 
fazlasıyla hissettiklerini kaydetti. 
Geride bıraktığımız yılda sağlık ça-
lışanlarının beklentisinin karşılan-
madığını dile getiren Töke, “Yıp-
ranma payı ile ilgili bir düzenleme 
yapılmış fakat düzenleme beklene-
nin ve söz verilenin çok gerisinde 
kalmıştır. Bazı sağlık meslek men-
suplarının kapsam dışında bıra-
kılması, geriye dönük çalışmaları 
kapsamaması ve fiilen çalışmayan 
günlerle hesaplandığında 9 yıla 
1 yıl olması hem kabul edilemez 
hem de çalışanlar için bir fayda 
getirmemektedir. Bunun yanı sıra 
sağlık çalışanlarının döner serma-
ye gelirleri 2018’de de azalmaya 
devam etmiştir. 2018 yılında bit-
meyen bir başka çile de sözleşmeli 
çalışmadır. Beklentilerin karşılan-
masını istediğimiz bir diğer hu-
sus vekil ebe, 4/b’li, 4+2’li, 4924 
ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı 
gibi farklı istihdam modellerinin 
tümden terkedilerek bu arkadaş-
larımızın hepsinin kadrolu statüye 
geçirilmesidir. Ayrıca yıllardır sa-
dece yaptıkları işin kadrosu olan 
memurluğu talep eden yardımcı 
hizmetler sınıfının da beklentisi 
karşılanmalıdır” dedi. 

Metin Töke, yeni yılda sağlıkta 
şiddetin önlenmesini bekledikleri-
ni belirtti. Töke, “2018 yılında sağ-

lıkta şiddet artmaya devam ederek 
adeta bir terör halini almıştır. Ne 
yazık ki çözüm olmazsa bu halin 
önümüzdeki yılda da sürüp gidece-
ği aşikardır. Bu nedenle sağlık çalı-
şanlarına yönelik şiddet sorununa 
dair somut ve caydırıcı yaptırımlar 
uygulanmalıdır. Tutuklu yargıla-
ma, acil olmayan sağlık hizmetle-
rinden kademeli men edilme, sıfır 
toleranslı alan uygulaması çözüm 
noktasında öncelikli adımlar ol-
malıdır. Çalışma hayatında iş yükü 
başta olmak üzere birçok anlamda 
sıkıntıya neden olan personel ek-
sikliğinin çözümü için yeterli istih-
dam yapılmalıdır. Atanmayı bekle-
yen yüzbinlerce sağlık çalışanının 
feryadına da kulak verilmelidir” 
diye konuştu. 

Metin Töke, 2019 yılının ek 
zam başta olmak üzere taleplerin 
karşılandığı, beklentilerin yerine 
getirildiği, devletin verdiği görev-
le milletine hizmet eden kamu 
çalışanları için iyi ve önemli geliş-
melerin yaşandığı bir yıl olmasını 
umduklarını sözlerine ekledi.  n İHA

AGD üyeleri kan arayanlara umut oldu
Anadolu Gençlik Derneği 

(AGD) ve Kızılay, Türkiye ge-
nelinde kan bağışı kampanyası 
başlattı. Türkiye genelinde 81 
ilde AGD Şubelerinde düzen-
lenen kan bağışı kampanyası 
Konya’da da AGD il binasında 
düzenlendi. AGD Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, dernek üyeleri 
ve vatandaşlar, dernek binasın-
da kurulan kan bağış noktasına 
gelerek kan bağışında bulundu. 
Kampanya hakkında konuşan  
AGD Konya Şube Başkanı Meh-
met Parlak, “Dernek binamızda 
hanım kardeşlerimiz ve erkek 
kardeşlerimiz kan bağışında bu-
lundular. Bir hayat kurtarmak, 
bir hayatın iyileşmesine vesile 
olmak son derece önemli. Bu du-
yarlılık önemli. Madden ve ma-

nen insanların hayata kavuşması 
noktasında çalışmalara devam 
ediyoruz. 2019’un ilk günlerin-
de böyle bir hayra vesile oldu-
ğumuz için mutluyuz. Bizim bir 

davamız var, İslam davası. Biz 
davamız için, zamanımızı, para-
mızı veririz. Gerektiğinde kanı-
mızı veririz, canımızı da veririz. 
Bugün itibariyle, diğer kardeş-

lerimiz için kanımızı veriyoruz” 
dedi.
İNŞALLAH KİMSE KAN ARAMAK 

ZORUNDA KALMAZ
Türk Kızılayı Konya Kan Ba-

ğışı Merkezi Meslek Yetkilisi 
Engin Çorman da yaptığı ko-
nuşmada, “Yılın ilk günlerinde 
hayat kurtarmak adına AGD 
Konya temsilciliğinde kan bağı-

şı etkinliği düzenliyoruz. Bu gi-
rişim için kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Kan, tek kaynağı insan 
olan, hiçbir alternatifi olmayan 
bir sıvı. Ülkemiz genelinde yıllık 
3 milyon ünitelik bir kan kullanı-
mı söz konusu.  Yıl içinde 2 mil-
yon 700 bin ünite kan topladık. 
İnşallah bu sene içinde kimsenin 
kan aramadığı bir ortam olur. 
Vatandaşları kan bağışına davet 
ediyoruz. Bir ünite kan ile 3 ki-
şiye umut olmuş oluyorsunuz. 
Bağışladığımız bir torba kan da 
ayrıştırma ile sadece kırmızı kan 
ihtiyacı olanlara veya beyaz kan 
ihtiyacı olanlara veya sıvı plaz-
ma kısma ihtiyacı olanlara umut 
olmuş oluyoruz. Tüm halkımızı 
duyarlı olmaya davet ediyoruz” 
ifadelerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ

AGD’nin Siyer-i Nebi
ödülleri sahiplerini buldu

Sağlık çalışanları
yeni yıldan umutlu

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) tarafından Türkiye genelin-
de düzenlenen Siyer-i Nebi Yarış-
masının Konya ayağında ödüller 
dereceye girenlere verildi. 15 Ara-
lık’ta Türkiye genelinde aynı anda 
başlayan sınava Konya’nın 31 İlçe-
sinde 54 farklı okulda 10 bin genç 
katılmıştı. Sınavda dereceye giren 
öğrencilere  31 Aralık akşamı, Spor 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Mekke’nin Fethi programında ödül-
leri takdim edildi. Programda 1.’ye 
3 bin TL, 2.’ye 2 bin, 3.’ye bin, 4. ve 
5.’ye yarım altın, 6. ve 7.’ye çeyrek 
altın, 8, 9 ve 10.’ya da gram altın 
hediye edildi. Başarı gösteren katı-
lımcılara ödülleri programa katılan 
protokol üyeleri tarafından takdim 
edildi. AGD Konya Şube Başkanı 
Mehmet Parlak, yaptığı açıklamada, 

“Konyamızda onbinlerce öğrenci-
miz Siyer-i Nebi yarışmamıza katıl-
dı. Allah’a şükür Türkiye genelinde 
100 binlerce gencimiz bu sınava 
katıldı. Dereceye giren kardeşleri-
mizi tebrik ediyorum. Bundan yak-
laşık 2 ay önce başlatmış olduğu-
muz yarışmamızda öğrenciler ‘Son 
Peygamber Hz. Muhammed’ isimli, 
Ahmet Cevdet Paşa’nın kitabından 
sınava hazırlandı. Efendimiz’in ha-
yatını öğrenmek, öğretmek bizim 
için önemli bir görev. Çok büyük 
bir şeref. Bu yarışmaya destek ve-
ren başta Milli Eğitim Bakanlığımız, 
Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz, ilçe 
milli eğitim müdürlüklerimiz, okul 
müdürleri öğretmenlerimiz, velile-
rimize ve sınava katılan öğrencileri-
mize teşekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

HİSDER tarafından düzenlenen “Kırım, Kırım Kırılan Kırım” panelinde konuşan Prof. Dr. Kemal Özcan, “Rusya tarafından 
işgal edilen Kırım’a ve mazlum coğrafyalardaki insanımıza sahip çıkarak şiarımız dilde, fikirde ve işte birlik olmalı” dedi

‘Şiarımız birlik olmalı’

Hikmet İlim ve Sanat Der-
neği’nin Pazartesi Sohbetleri’n-
de, “Kırım Kırım Kırılan Kırım” 
gündeme geldi. Programın açılışı 
İstilâl Marşı’nın okunmasının ar-
dından Kırım Milli Marşı okundu 
ve daha sonra Vahap Burunduk, 
Kur’an-ı Kerim tilavet etti. “Kırım 
Kültürü ve Dernek Faaliyetleri” 
hakkında bilgi veren Konya Kırım 
Türkleri Dernek Başkanı Hamdi 
Elmacı, “Kanayan yara Kırım. Hâlâ 
kanıyor. İnşallah bir gün bu kanı 
durduracağız. Kırım geçmişte Os-
manlı’nın uç kalesi idi. Çarlık Rus-
ya’sına karşı dimdik ayakta duran 
bir kale. 1770’te Küçük Kaynarca 
anlaşması ile Kırım elimizden çık-
tı. Kanayan yara da o gün başladı. 
18Mayıs 1944’de 200 bin Kırım 
Türk’ü hayvan vagonlarına doldu-
rularak Özbekistan ve Sibirya step-
lerine sürgüne gönderilen insan-
lardan ancak 100 bini ulaşabiliyor. 
100 bin insanın bugün ne kabri 
var ne de kabir taşı mevcut” dedi. 
Elmacı, Kırım Türkleri Derneği’nin 
sosyal, kültürel ve yardımlaşma 
faaliyetlerinde bulunmak üzere 
1952 yılında eski Kültür Bakanla-
rından Ahmet İhsan Kırımlı tara-
fından Ankara’da kurulduğunu ve 
derneğin amacının da İsmail Gas-
pıralı’nın buyurduğu gibi “Dil’de, 
Fikir’de ve İş’te Birlik” olduğunu, 
Konya Kırım Türkleri Derneği’nin 
de 1989’da faaliyete başladığını 
söyledi.

‘KIRIM BİZİM ANA VATANIMIZ’
“Kırım bizim ana vatanımız” 

diyerek konuşmasına başlayan ve 
Kırım tarihi hakkında kısa bilgi 
veren Dünya Kırım Tatar Derne-
ği Genel Başkanı Mustafa Sarıka-
mış da, “Kırım 1500 yıllık Türk 
yurdudur. 1783 yılından itibaren 
Kırım Türkleri Osmanlı coğrafya-
sına Macaristan, Romanya ve Po-
lanya’ya sürgün ediliyorlar. Kırım 
Tatarlarının büyük bir kısmı Ak 
Topraklar dedikleri Türkiye’ye ge-
liyor. Türkiye bizim için ak toprak-
tır, vatandır. Biz büyük Türk mil-
letinin asıl unsurlarından birisiyiz. 
Kırım’da yaşayan 600 bin Kırım 
Tatarı Hanefi mezhebine bağlı ehli 
sünnet insanlardır. Kırım eşittir 

Konya, eşittir Türkiye’dir. Kırım 
defalarca Ruslar tarafından işgale 
uğradı. En son 25 Şubat 2014 ta-
rihinde çok kahpe bir şekilde işgal 
edildi. T.C. Devleti sağolsun her 
platformda bu işgali tanımadığını/
tanımayacağını ısrarla söylüyor. 
Bu sebeple devletimize gerçekten 
minnettarız” dedi. Sarıkamış ayrı-
ca, 2017’de kurulan dernek faali-
yetleri ve hakkında bilgi verdi

KIRIM TÜRKLERİNE SOYKIRIM 
UYGULANDI

“Kırım Kırım Kırılan Kırım”ı 
anlatırken zaman zaman duygula-
nan NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Kemal Özcan ise, 
Osmanlı Devleti’nin yıkılmasın-
dan bu tarafa Türk-İslâm coğraf-
yasının kan ağladığını belirterek 
“Bugün Doğu Türkistan, Yemen, 
Myanmar, Kudüs, Suriye, Arakan, 
Kırım.. Dünyada nerede Türk, 

Müslüman varsa maalesef baskı 
altında, zulüm altında, hürriyetleri 
kısıtlanmış ve tek dayanakları, yar-
dım bekledikleri Allahû Teâlâ’dan 
sonra Türkiye ve Türk insanı. Al-
lah bütün mazlumların yar ve yar-
dımcısı olsun. Tez zamanda sela-
mete kavuşmalarını nasip eylesin” 
dedi. Kırım’ın Türkiye için önemli 
bir coğrafya olduğuna dikkati ça-
kan Prof. Kemal Özcan, “Güneyi-
mizde Kıbrıs ne ise, kuzeyimizdeki 
Kırım da odur. Türkiye’ye yaklaşık 
300 km. uzaklıkta Karadeniz’in 
kuzeyinde yer alan, bugün Ruslar 
tarafından ilhak edilen ama Uk-
rayna’ya bağlı olan bir yarımada” 
olduğunu söyledi. Kırım’ın Türk 
yurdu haline gelmesinin Hazar 
Devletinin kurulmasıyla başladığı-
nı ve Altınorda Devletiyle birlikte 
tamamen Türk yurdu haline geldi-
ğini ifade eden Özcan, işgaller ve 
sürgünlerle ilgili bilgiler de verdi. 
1944 sürgününde hayvan ve yük 
vagonlarına doldurularak Sibirya 
bozkırlarına sürgün edilen Kırım 
Türklerinin yaşadıkları acılar, zu-
lüm ve soykırımdan insanın kanını 
donduracak misaller de veren Öz-
can, hâya ve edeplerinden dolayı 
küçük abdestlerini bozamayan ka-
dınların çatlayarak can verdikleri-
ni, Türk köyündeki Müslümanları 
sürgün etmeyi unutan Rusların, o 
Müslüman köyün insanlarını bir 
gemiye bindirdikten sonra gemiyle 
birlikte Karadeniz’in azgın sularına 
topluca gömdüklerini de anlattı.

‘KENDİSİ KÜÇÜK, YÜREĞİ DEV 
ADAM: MUSTAFA AĞA’

Kırım Türk aydınlarından olan 
İsmail Gaspıralı’nın çıkardığı Ter-
cüman gazetesi ile “Dilde, Fikirde, 
İşte Birlik” şiarıyla Kırım’da milli 
şuuru ve milli birliği tesis etmeye 
gayret ettiğini aktaran Özcan, kal-
bi devamlı Kırım için atan ve açlık 
grevleri yaparak, mitingler tertip-
leyerek Kırım davasını dünya ka-
muoyuna taşıyan dev adamdan bi-
risinin de Kırım’ın bugünkü lideri, 
Tatarların “Mustafa Ağa” dedikleri 
Mustafa Cemiloğlu olduğunu söy-
ledi.

Bizim tek hedefimizin “Kırım 
Tatarlarının selameti” olması ge-
rektiğine işaret eden Özcan, ko-
nuşmasına şu sözlerle son verdi: 
“Eğer Kırım’da bir tek Tatar kal-
mazsa Kırım, Türklerin yurdu ol-
maktan çıkar. Onun için Kırım’da 
yaşamakta olan Tatarların milli 
kimliğinin, varlığının, dininin, dili-
nin yaşatılması için şucu bucu pos-
tuna bürünmeden Kırım Tatarları 
için elimizden gelenin en iyisini 
yapmalıyız. Başta Türkiye’deki ta-
tarlar arasında birliği sağlamak su-
retiyle şiarımız; ‘Dilde, Fikirde ve 
İşte Birlik’ olmalıdır.”

Meram Uluslararası Gençlik 
Akademisi Konferans Salonu’nda 
gerçekleştirilen panelden sonra 
konuşmacılar başta olmak üzere 
sırasıyla Avrupa Şampiyonu Millî 
Bisikletçi Ahmet Örken’e, Konya 
Kırım Türkleri Gençlik Kolları Baş-
kanı Kâmil Can’a, Kırım Türkleri 
Futbol Turnuvası Organizatörü 
Şenol Boran’a teşekkür plaketleri 
takdim edildi.  n HABER MERKEZİ
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İran’daki Mesnevihanelerde
Mesnevi dersleri okutuluyor

İran İslam Cumhuriyeti’nin 10 
şehrinde kurulan Mesnevihaneler-
de, Hz. Mevlana ve Şems-i Tebri-
zi’nin eserleri okutuluyor.

Her dinden, her inanıştan, her 
kültürden ve her medeniyetten 
insanların saygıyla andığı alim ve 
mutasavvıf Hz. Mevlana’nın eser-
leri ve öğretileri, İran’da yoğun ilgi 
görüyor. İran’ın 10 şehrinde kuru-
lan Mesnevihanelerde, Hz. Mevla-
na ve Şems-i Tebrizi’nin eserleri, 
düzenlenen sohbet programların-
da okutuluyor.

İran’ın Tahran, Tebriz, Ahvaz 
ve Kirman şehirlerinde; Pazartesi, 
Çarşamba, Cuma ve Pazar günleri 
düzenlenen programlarda, başta 
Kur’an-ı Kerim olmak üzere, Hz 

Mevlana’nın eserlerinden, Mesne-
vi ve Fihi Ma Fih dersleri verilerek, 
Şems-i Tebrizi’nin eserleri okutu-
luyor. 3-4 saat süren programlarda 
zaman zaman zikir, sema ve mu-
siki etkinlikler de gerçekleştiriliyor. 
Bunun yanında yaklaşık 2 bin üye-
si bulunan kurum ayrıca hayır işle-
rinde de faaliyet yürüterek, ihtiyaç 
sahiplerine, öğrencilere, hastalara, 
evsizlere, kimsesiz çocuklara çeşitli 
yardımlarda bulunuyor.

Mesnevihane üyelerinin oluş-
turduğu ‘Mevlana Dergah-ı Bend’ 
isimli musiki topluluk, Hz. Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma etkinlikleri çer-
çevesinde Konya’ya gelerek konser 
vermişti.  n HABER MERKEZİ

Nitelikli yapımlarıyla Konyalı sanatseverlerin büyük beğenisini toplayan Konya Büyükşehir Bele-
diyesi Şehir Tiyatrosu, Ocak ayında ay 4’ü yeni olmak üzere 5 oyunla seyircisiyle buluşacak

Şehir Tiyatrosu 5
yeni oyunla geliyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Şe-
hir Tiyatrosu Ocak ayında sahnele-
necek oyunlarla yine sanatseverlerle 
buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden 
nitelikli yapımlarıyla bugüne kadar 
büyük beğeni kazanan Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncula-
rı, “Abdulhamid Han; Ateş Çembe-
ri” oyununun yanı sıra 4 yeni oyunu 
daha Konyalı tiyatro severlerle bu-
luşturacak.

EDEBİYATIMIZIN ÖNEMLİ ESERİ 
“AMAK-I HAYAL” TİYATRO 

SAHNESİNDE
Taner Büyükarman tarafından 

tiyatroya uyarlanan ve yönetmenli-
ğini Mustafa Uzman’ın üstleneceği 
“Amak-ı Hayal” oyunu, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrola-
rı’nın yeni oyunlarından birisi. 14, 
15, 28 ve 29 Ocak’ta sahnelenecek 
oyun; Şehbenderzâde Filibeli Ahmed 
Hilmi’nin kaleme aldığı eseri konu 
alıyor. Edebiyatımızın önemli tasav-
vufi ve felsefi metinlerinden biri olan, 
hayalin derinlikleri anlamına gelen 
ve uzun yıllar boyunca farklı düşünce 
sahibi entelektüellerin ilgisini çeken 
Âmâk-ı Hayâl; tasavvuf düşüncesi-
ni oluşturan farklı inanış tarzlarının 
ve genel olarak da Vahdet-İ Vücûd 
inancının çerçevesinde şekilleniyor 
ve hayatın anlamını sorgulayan Ra-
ci’yi ve onun ontolojik yani varoluşsal 
arayışını anlatıyor. 

KONYALI SANATSEVERLER “80 
GÜNDE DEVR-İ ÂLEM” YAPACAK 
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunların-
dan bir diğeri de “80 Günde Devr-i 
Âlem”. Jules Verne tarafından yazı-
lan dünyaca ünlü romanın oyununu 
Başak Othan yönetiyor. Oyun 21 ve 
22 Ocak’ta seyircisiyle buluşacak. 
GENÇ BİR TEĞMENİN “TATAR ÇÖLÜ” 

İLE MÜCADELESİ 
2. Dünya Savaşı sonrasında İtal-

yan edebiyatının usta eserlerinden 
biri olan ve Dino Buzatti tarafından 
kaleme alınarak oyunlaştırılan “Ta-
tar Çölü” eseri, genç ve hevesli bir 
teğmen olan Giovanni Drogo’nun, 
ilk görev yeri Bastiani Kalesi ve bu-
rayı çevreleyen uçsuz bucaksız çölle 
“savaşı”nı konu alıyor. Zuhal Öz’ün 
yönettiği oyun, 7 ve 8 Ocak’ta sah-
nelenecek. 

‘KELEBEK AVCISI’ ÇOCUKLARA 
ORMAN YAŞAMINI VE 

EKOSİSTEMİ ANLATACAK 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu, Betül Odabaşı ta-
rafından kaleme alınan “Kelebek 
Avcısı” oyununu ise çocuklarla bu-
luşturacak. Halil Küreş’in yönetmen-
liğini yapacağı oyun, ormanda kendi 
halinde yaşayan hayvanların para 
kazanmaktan başka bir düşüncesi 
olmayan kelebek avcısı Aksi Kafa ile 
olan karşılaşmalarını ve sonrasında 
yaşananları konu alıyor. Eğlence-
li ve şarkılı bir oyun olan “Kelebek 
Avcısı”nda çocuklara doğa sevgisi 

aşılanırken, kendi akışı içerisinde bir 
dengesi olan orman yaşamından da 
kesitler sunuluyor. Çocuklara orman 
yaşamı ve ekosistemi anlatan oyun 
26 Ocak’ta sahnelenecek. 
‘ABDULHAMİD; ATEŞ ÇEMBERİ’ İLGİ 

GÖRMEYE DEVAM EDİYOR 
Yönetmenliğini Çağatay Çift-

çi’nin yaptığı, Eyüp Toru’nun 
oyunlaştırdığı “Abdülhamid; Ateş 
Çemberi” oyunu da Konyalı sanat-
severlerin ilgisini çekmeye devam 
ediyor. Ocak ayında da sahnelene-
cek oyun Sultan Abdülhamid Han’ın 
tahttan indirilmeden önce verdiği 
mücadeleyi konu alıyor. Oyun 7 ve 8 
Ocak’ta sahne alacak. 

BİLET SATIŞ NOKTALARI 
Konyalı sanatseverler tiyatro 

biletlerini; Mevlana Kültür Merke-
zi, Selçuklu Kongre Merkezi, Konya 
Tren Garı’nın karşısındaki Kültür 
A.Ş. Merkez Ofisi ile yine Belediye 
Yeraltı Çarşısı içerisindeki Kültür 
A.Ş. Satış Ofisi ve sehirtiyatrosu.
konyakultur.com adresinden satın 
alabiliyor.  n HABER MERKEZİ
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Alışverişte ‘ücretli poşet’ dönemi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından uygulamaya koyulan 
market alışverişlerinde plastik 
poşetlerin 25 kuruşa satılması-
na bugün başlandı. Aksaray’da 
alışveriş yapıp, poşetleri ücret 
ödeyerek satın alanlar uygula-
manın çevrenin korunması adı-
na önemli bir adım ve doğru bir 
karar olduğunu belirtti. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’nın aldığı karar gereği alışve-
rişlerde manav, şarküteri ve ek-
mek reyonları dışındaki plastik 
poşetler, bugün itibariyle 25 ku-
ruşa satılacak. Aksaray’da yılın 
ilk günü marketlerden alışveriş 
yapanlar poşetleri ücret karşılı-
ğında satın aldı. 

Uygulamadan memnun ol-

duğunu dile getiren Hikmet 
Çomak, “Uygulama gayet iyi ol-
muş poşet israfı yok Türkiye’de. 
Fazlasıyla aldım bir daha geldi-
ğimde kullanırım diye düşünü-
yorum” dedi.

Alışveriş yapan vatandaşlar-
dan Dilara Arslangedikli ise “Bu-
gün haftalık alışveriş yapmaya 
geldim. Elimden geldiği kadar 
az poşete sığdırmaya çalıştım. 
Yaklaşık 500 liralık alışveriş 

yaptım ve 4 poşetle marketten 
çıkıyorum. Bir sonraki sefere file 
veya bez poşetle gelmeye çalı-
şacağım. Bu uygulamadan çok 
memnunum, çevreye duyarlı bir 
uygulama” diye konuştu. 

Yine poşet için ücret ödeyen 
vatandaşlardan Mühibe Gü-
müşsoy, “Doğa için ben süt pa-
ketlerini, poşetleri ayırıyorum. 
İnşallah bundan sonra herkes 
böyle yapar. Her yer temiz ka-

lır” dedi.
Market yöneticisi Murat Öz-

sekmen ise şunları söyledi: “1 
Ocak 2019 tarihi itibari ile po-
şetlerimiz bugün 25 kuruştan 
satışa sunuldu. İlk gün olduğu 
için müşterilerimizden olum-
lu tepkiler alıyoruz. Alışverişini 
yapan müşterilerimiz kasada 
kaç tane poşet ihtiyacı varsa 
ona göre miktar belirliyor. Biz 
de tanesini 25 kuruştan satışa 
sunuyoruz. İlerleyen zaman-
larda bunun daha iyi olacağını 
düşünüyoruz. Çünkü yasa gere-
ği çevre düzenlemesi gereği bu 
uygulama yapıldı. Bu uygulama 
çok başarılı olacak. Çevre kirli-
liğini önlemek adına muazzam 
bir çalışma.”
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Konya’da kafeye müşteri olarak gelen yüzde 50 zihinsel engelli A.H.’ye (19), iki kez cinsel saldırıda bulundu-
ğu iddiasıyla suçlanan garson Yusuf A. (21), ‘basit cinsel saldırı’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Olay, 6 Kasım 2017 tarihin-
de merkez Selçuklu ilçesi Par-
sana Mahallesi’ndeki bir kafede 
meydana geldi. Kafeye müşteri 
olarak gelen A.H., bir süre otur-
duktan sonra lavabovaya gitti.  
A.H.’nın peşinden giden garson 
Yusuf A., genç kıza  “Aşağıyı 
görmek ister misin?” diye sordu. 
A.H.’nin ‘görmek isterim’ deme-
si üzerine ikili birlikte aşağı kata 
indi. İddiaya göre Yusuf A., bu-
rada A.H.’ye elle tacizde bulun-
du. Ardından “Yaşananları kim-
seye söyleme” diyerek A.H.’yi 
tehdit etti.

İKİNCİ KEZ PEŞİNDEN 
LAVABOYA GİTTİ

A.H., yemekten sonra elle-
rini yıkamak için tekrar lavabo-
ya gitti. Peşinden giden Yusuf 
A.nın lavabonun kapısını kilit-
leyip, iddiaya göre, genç kızın 
kıyafetlerini çıkartıp elle tacizde 
bulundu. Yusuf A., “Sen de bana 
karşılık verirsen, sana ham-
burger, kola veririm’ teklifinde 
bulundu. Tepki gösteren genç 
kız, Yusuf A.’yı itekleyerek ka-
pıyı açıp hızla uzaklaşarak duru-
mu işyerindeki diğer çalışanlara 
anlattı.

KÜFÜRLERİ ÜSTÜNE ALINMIŞ
Olay sonrası genç kız ve ai-

lesinin şikayeti üzerine polis ta-
rafından gözaltına alınan Yusuf 
A., ifadesinde, “A.H.’nin birkaç 
defa müşteri olarak kafeye gel-
diğini gördüm. Ben ona bir şey 
yapmadım. A.H. lavabodayken 
ben lavabonun önünü paspasla 
temizliyordum. Bu sırada ken-
di kendime küfür ediyordum. 
A.H. ettiğim bu küfürleri üzeri-

ne alınmış olabilir. Hakkımdaki 
suçlamaları kabul etmiyorum” 
dedi. 
‘ABİ BANA KÖTÜ ŞEYLER YAPTI’

Olay sırasında kafede çalışan  
Z.C.’nin tanık olarak ifadesi alın-
dı. Z.C., A.H.’yi görünce engelli 
olduğunu anladığını belirterek, 
‘’A.H., belli bir süre masada 
oturduktan sonra lavaboya gitti. 
O esnada Yusuf A. da oradaydı. 
A.H. bir süre sonra lavabodan 
çıkarak, ‘Abi bana kötü şeyler 
yaptı’ dedi. Bunun üzerine Yusuf  
A.’ya durumu sordum. Bana, 
‘Ben bir şey yapmadım. Paspasla 
temizlerken kendi kendime kü-
für ediyordum. Kız kendi üstüne 
alınmış olabilir’ dedi.’’ diye ko-
nuştu. Emniyetteki sorgusunun 
ardından çıkarıldığı mahkemece 

tutuklanan Yusuf A., yaklaşık 
1 ay cezaevinde kaldıktan son-
da tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmişti.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEYİP 

BERAATİNİ İSTEDİ
Konya 15’inci Asliye Ceza 

Mahkemesi’nde ‘basit cinsel sal-
dırı’ suçundan tutuksuz yargıla-
nan Yusuf A., suçlamaları kabul 
etmeyip beraatini istedi. Yusuf 
A. son sözünde, ‘’Beni almaya 
geldiklerinde olaydan hiç habe-
rim yoktu. Beraatimi talep edi-
yorum’’ dedi. Genç kızın babası 
İ.H. ise, “Yusuf A.’nın cezalan-
dırılmasını istiyorum. Bize uz-
laşmak için geldiler, biz kabul 
etmedik. Şikayetinizi geri alın 
dediler, biz almadık” dedi. 

DURUMDAN FAYDALANARAK 

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU 
Mahkeme heyeti, sanık Yu-

suf A.’nın mağdur A.H.’nin zi-
hinsel özürlü olduğunu bildiğini 
ya da fark ettiğini, genç kızın 
bu durumundan faydalanarak, 
kısa süre zarfında iki kez cinsel 
saldırıda bulunduğunu belirtti. 
Heyet, A.H.’nin olaydan son-
ra alınan doktor raporunda da 
göğüs bölgesindeki morluklar, 
mağdur hakkında alınan sağlık 
kurulu raporu, sanık, mağdur ve 
tanık beyanları nedeniyle Yusuf 
A.’nın işlediği suçun sabit oldu-
ğuna kanaat getirdi. 

Heyet, ‘basit cinsel saldırı’ 
suçundan Yusuf A.’nın tutuklan-
masına ve 6 yıl 3 ay hapis ceza-
sına karar verdi. 
n DHA

Taciz sanığı garsona 
6 yıl 3 ay hapis!

Bağ evlerinden hırsızlık 
yapanlara tutuklama

Konya’da, kapılarını tüfek-
le ateş ederek, açtıkları 5 bağ 
evinden ev eşyalarını çaldıkla-
rı tespit edilen Mustafa Genç 
(30), Mustafa Sevindik (35) ve 
Servet Uslu (28) gözaltına alın-
dı. Emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilen 3 
kişi, çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi’ne bağlı Hırsızlık 
Büro Amirliği ekipleri, merkez 
Meram ilçesindeki farklı mahal-
lelerde bulunan 5 bağ evinde 
meydana gelen hırsızlıklarla il-
gili çalışma başlattı. Bu evlerde 
inceleme yapan ekipler, hırsız-
ların, kapıları açmak için uğraş-
madığını ve kilitlere tüfekle ateş 
ederek, içeri girdiğini saptadı. 
Evlerde parmak izi çalışması 

yapan ve çevredeki güvenlik 
kameralarının kayıtlarını incele-
yen ekipler, kısa sürede hırsız-
ların kimliğini tespit etti. Emni-
yette 6 farklı suç kaydı bulunan 
Mustafa Genç, 4 suç kaydı bulu-
nan Mustafa Sevindik ve Servet 
Uslu gözaltına alındı. Sorgulan-
mak üzere emniyete götürülen 
3 kişinin, suçlarını itiraf ettik-
leri, çaldıkları ev eşyalarını ise 
hurdacılara sattıkları öğrenildi. 
Polis ekipleri, ayrıca şüpheliler-
den birinin evinde, telefon hattı 
direklerinden kesilmiş 200 met-
re telefon kablosu da ele geçirdi. 
Emniyetteki sorgularının ardın-
dan adliyeye sevk edilen Mus-
tafa Genç, Mustafa Sevindik ve 
Servet Uslu, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. 
n DHA

Aksaray’da bir gıda toptancı-
sından 4 bin lira değerinde, ba-
harat, tel kadayıf, krema, bulaşık 
teli ve 1 çuval toz şeker çalındı. 
Toptancılar Sitesi’nde gıda top-
tancılığı yapan Mustafa Çakmak, 
sabah iş yerine geldiğinde ke-
penk kilidi ile kapının camının 
kırık olduğunu fark etti. İçeri gi-
ren Çakmak, hırsızlık olayını fark 

edip, polis ekiplerine haber verdi. 
Gelen ekipler, iş yerinde incele-
me yaptı. Polis, yaklaşık 4 bin 
lira değerinde baharat, tel kada-
yıf, pastalarda kullanılan krema, 
bulaşık teli ve 1 çuval toz şekeri 
çaldığı belirlenen şüpheli ya da 
şüphelileri yakalamak için çalış-
ma başlattı. 
n DHA

İşyerinden baharat, 
kadayıf ve şeker çaldılar

Konya’da mum imalatı yap-
tığı öğrenilen bir iş yerinde çıkan 
yangın itfaiye ekiplerince söndü-
rüldü. Yangın, saat 15.45 sırala-
rında merkez Karatay ilçesi Fevzi 
Çakmak Mahallesi 10502 Sokak 
üzerinde bulunan iş yerinde çıktı. 
Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi 
Serdar Karakaya, mum imalatın-
da kullandıkları kazandan duman 
çıktığını fark etti. İş yeri sahibinin 

ihbarı üzerine olay yerine itfaiye 
ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye 
ekiplerinin çalışmalarının ardından 
yangın kısa sürede söndürüldü. 
Öte yandan yangın sonrası iş ye-
rinde maddi hasar meydana ge-
lirken, yangının mum imalatında 
kullanılan kazanın içerisinde bulu-
nan yağın yanması sonucu ortaya 
çıktığı öğrenildi.
n İHA

Mum imalatı yapan
işyerinde yangın çıktı
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Konya-Antalya karayolu Akseki 
ilçesinde etkili olan yoğun kar ya-
ğışı nedeniyle trafiğe kapatıldı. Edi-
nilen bilgiye göre, Akseki ilçesin-
de sabah saatlerinde başlayan kar 
yağışı etkisini artırıyor. Kar yağışı 
ulaşımı olumsuz etkilerken Antal-
ya’dan Konya’ya ulaşımı sağlayan 
karayolu kapandı. Karayolu ekip-
lerinin yol açma çalışmaları devam 
ederken, jandarma ve bölge trafik 
ekipleri de yolda kalanlara yardım 
ediyor. Polis, araçların geçişine izin 
vermezken, çok sayıda maddi ha-
sarlı kazanın meydana geldiği öğ-
renildi.

ALACABEL’DE KAR KALINLIĞI 30 
SANTİMETREYİ GEÇTİ

Konya’yı Antalya’ya bağlayan 
Seydişehir-Antalya kara yolunda, 
kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. 
Bölgede gece saatlerinde başlayan 
kar yağışı nedeniyle, karayolları 
ekipleri yolda ulaşımın aksamama-
sı için sabaha kadar çalışma yürüt-
tü.

Seydişehir-Antalya kara yo-
lunun bin 825 metre rakımlı Ala-
cabel mevkisinde kar kalınlığı 30 
santimetreyi geçti. Bölgedeki ça-
lışmalarını yoğun şekilde sürdüren 
karayolları ekipleri, yolda tuzlama 
çalışması yapıyor. Bölge trafik ekip-
leri, sürücüleri dikkatli olmaları ko-
nusunda uyarıyor.
n İHA / AA

Beyşehir’de 2018’de 
494 çift dünyaevine girdi

Bera Otelleri’nde
eğitim seferberliği

Beyşehir’de 2018 yılında 21’i 
yabancı uyruklu olmak üzere top-
lam 494 çift, nikah işlemlerinin ar-
dından dünyaevine girdi. Beyşehir 
Belediyesi Evlendirme Memurlu-
ğu’ndan alınan bilgiye göre, 2018 
yılında 494 çiftin nikah akitleri 
gerçekleştirildi. Evlendirme Me-
murluğu verilerine göre, söz ko-
nusu dönemde 18 yaşından küçük 
olması sebebiyle 10 kişinin nikahı 
anne baba rızası,5 kişinin de mah-
keme kararıyla kıyıldı.

Bu arada, Suriye uyruklu 6, 
Alman uyruklu 4, Fas uyruklu 4, 
Azerbaycan uyruklu 2, Afgan uy-
ruklu 2, Endonezya uyruklu 1 ve 
Bulgar uyruklu 1, Norveç uyruklu 
1 olmak üzere toplam 21 yabancı 
uyruklu kişinin de 2018 yılında ni-

kah işlemleri gerçekleştirildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Mu-

rat Özaltun yaptığı açıklamada, 
“Beyşehir Belediyesi olarak geride 
kalan yılda 494 çiftimizin mutlu-
luğuna ortak olduk. Zaman zaman 
belediye başkanı olarak bizim kıy-
dığımız nikahlar da oldu. 2019 
yılında da inşallah vatandaşları-
mızın mutluluklarına ortak olma-
ya devam edeceğiz. Beyşehir’de 
nikahını kıydığımız bütün çiftlere 
bir yastıkta bir ömür geçirmelerini 
diliyorum. Allah’ım herkese hayır-
lı geçim, vatanımıza, milletimize 
faydalı, dinine bağlı evlatlar yetiş-
tirmeyi nasip etsin inşallah” dedi. 
Beyşehir ilçesinde 2017 yılında ise 
531 nikahın kıyıldığı belirtildi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da bir esnaf, sert kış koşullarında araçların güvenle seyrini sağlamak için çekici tekerlere kısa sürede uygulanabi-
len, çelikten dört kollu aparat tasarladı. Yarım dakikada montajı yapılan çelik örümcek güvenli ulaşım imkanı sunuyor

Karlı yollar ‘çelik 
örümcek’le aşılacak

Konya’da bir esnaf, karlı ve 
buzlu yollarda araçların güvenle 
seyrini sağlamak için çekici te-
kerlere kısa sürede uygulanabi-
len, çelik dört kollu aparat yaptı.

Son günlerde etkili olan kar 
yağışı nedeniyle araçlarını mev-
sim koşullarına adapte etmek 
isteyen sürücüler, kış lastiği ve 
zincirsiz yola çıkmıyor. Kar yağı-
şı, birçok noktada ulaşımın aksa-
masına neden olurken sürücülere 
kar lastiği ile ağır yol koşullarında 
zincir takmaları öneriliyor.
FREN MESAFESİNİ DÜŞÜRÜYOR

Yunak’ta yaşayan esnaf Celal 
Yıldırım, yoğun kış şartlarında 
zincir takıp çıkarma zahmetine 
girmek istemeyen sürücüler için 
yeğeni Hasan Yıldırım ile bir pro-
je üzerinde çalışmaya başladı.

Yıldırım, Konya Teknokent’te 
anti patinaj sistemi üzerine yü-
rütülen projeye çelik örümcek 

anlamına gelen “Steel Spider” 
adını verdi. Patenti alınan “çelik 
örümcek”in, karlı buzlu yollarda 
araçların güvenle seyrini sağla-
mak için çekici tekerlere montajı 
kısa sürede yapılıyor.  

Kar zinciri yerine kullanılan, 
lastiği kavrayan dört çelik kollu 
“Steel Spider”, konforlu seyaha-
tin yanı sıra araçların fren mesa-
fesini de önemli ölçüde azaltıyor. 

‘MONTAJI ÇOK BASİT, KULLANIMI 
RAHAT VE UZUN ÖMÜRLÜ’

Ürünün tasarımcısı Celal Yıldı-
rım, yaklaşık 5 yıl önce bir seyahatin-
de yolun buz ve karla kaplanmasın-
dan dolayı mahsur kaldığını, zincir 
takmakta zorlandığını ve projenin 
fikrinin yaşadığı bu tecrübeden çık-
tığını söyledi. Konya Teknokent’te 
çalışan yeğeni Hasan Yıldırım ile 
projeyi hazırlamaya başladığını an-
latan Yıldırım, “Onun da çok büyük 
emeği var. Finansmanı karşıladım, 
böyle bir ürün ortaya çıktı. Montajı 
çok basit, kullanımı rahat ve uzun 
ömürlü. Tüketici pratik çözümü ter-
cih eder. En hızlı montajı bununla 
yapıyorsun. Bunda takıp sökmek 
çok hızlı, evladiyelik. Anti patinaj 
sistemi diyoruz.” diye konuştu.

5 SANİYEDE TAKILIP, ÇIKARILIYOR
Yıldırım, kar aparatının plastik 

üç göbek, içinde dişli ve mil siste-
minden oluştuğunu aktararak, şun-
ları kaydetti: “Montajı için çevirme 

yayı var. Kolları özel çelikten imal 
edildi. Montajı standart modelde bir 
teker için 5 saniyedir. Sökümü de 
aynı şekilde 5 saniyedir. Büyük mo-
delde bu süre biraz daha artabilir. 
Karlı, riskli bölümü geçtikten sonra 
hemen çıkarabilirsiniz. Zaman almı-
yor. Tekrar tekrar kullanabiliyorsu-
nuz. Gayet rahat şekilde ilerleyebili-
yorsunuz. Zincirde olduğu gibi sürat 
yapılmaması gerekiyor.

Karsız, buz olmayan yerde biraz 
ses var ama riskli yerde kesinlikle 
hissettirmez. Fren mesafesini de 
yüzde 50 daha kısaltıyor. Örümce-
ğe benzediği için ‘Steel Spider’ adını 
verdik ve patentini aldık. Çelik kol-
larıyla lastiği kaplıyor. Şu anda talep 
üzerine üretim yapıyoruz. Ürünü 
geliştirme çalışmalarımız da sürü-
yor. Kullananlardan olumlu geri 
dönüşler alıyoruz. Seri üretimi için 
önümüzdeki aylarda çalışma yapa-
cağız.”
n AA

Antalya ve Ankara’da 5 yıldız, 
Konya’da 4 yıldızlı otellerle Bera 
Holding’in Turizm sektöründe fa-
aliyet gösteren Bera Oteller zinciri, 
çalışanlarını periyodik olarak eğiti-
yor.

Bera Otel İşletme Müdürü Ah-
met Büyükyıldız yaptığı açıklama-
da; “Turizm sektörüne farklı bir 
bakış açısı getiren Bera Otelleri, 
“Alternatif Tatil Konsepti”nde öncü 
olmuştur. Bu konseptteki otelleri-
mizle insanımızın değerlerini zede-
lemeden kaliteli ve keyifli tatil yapı-
labileceğini göstermiş olduk” dedi.

‘KALİTELİ HİZMET, EĞİTİLMİŞ 
PERSONELLE VERİLİR’

Büyükyıldız, “Yurt içinden 
ve dışından sayısız misafirimizin 
memnun olarak ayrılması bizleri zi-
yadesiyle motive ediyor. Bu mem-

nuniyetin en önemli unsurlarından 
olan personel kalitesine ve eğitimi-
ne gereken önemi veriyor ve sü-
rekli daha mükemmeli yakalamaya 
gayret ediyoruz. Bugünde yaptığı-
mız eğitimlerle, can güvenliğimiz 
için vazgeçilmez olan yangına karşı 
alınacak önlemler hakkında önemli 
bilgiler aldık ve tüm personelimizin 
katılımıyla bir tatbikat gerçekleştir-
dik. Bu konuda tüm çalışanlarımı-
zın eksiksiz bir bilince ulaşmasını 
istiyoruz. Ayrıca, yıl içerisinde ge-
rek müşteri ilişkileri, gerek sağlık 
ve hijyen kuralları ve gerekse gü-
venlikle ilgili eğitimlerimizi azami 
verimlilikle sürdürüyoruz. Kaliteye 
ve değerlerimize önem veren tüm 
insanımızı otellerimize bekliyoruz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya-Antalya yolunda ulaşım felç!

Karapınar’da Meke Gölü, son kar yağışları 
sonrasında beyaza büründü. Beyaz örtüsü ile güzel 
manzaraların oluştuğu gölü, çok sayıda kişi ziyaret 
ediyor. “Dünyanın nazar boncuğu” olarak da 
nitelenen Meke Gölü’nde kar yağışı sonrası 
ortaya çıkan muhteşem görüntüler, fotoğraf 
tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Soğuk havaya 
rağmen gölü ziyarete gelenler, gölün kar 
örtüsü altındaki görüntüsünü fotoğraf 
karelerine aktarıyor.   n AA

Meke Gölü’nde kar güzelliği
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 
51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor,
ihtiyacınız olan eleman talebinizi
gerekli tüm bölgelere 
ulaştırıyoruz.

  Vardiya Amirliği
 Pozisyonunda
 Değerlendirilmek
  Üzere 
  Programcılık 

 Seviyesinde CNC
 Operatörleri,
  CNC Programcıları

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76
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Örnek No: 25*T.C.
SEYDİŞEHİR  İCRA DAİRESİ

2018/271 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 13/02/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 13/03/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Seydişehir Özel Toros Otoparkı Değirmenci Mah. Taşağıl Cad. No:81 

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 30.000,00 1 %18 

 42ZT402 Plakalı, Fiat Fiorino, 2012 Model, 225 Tipli , 
NM422500000308095 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi 
Manuel , Rengi Beyaz , Aracın arka sileceğinin kırık, bagaj kıs-
mında ezik, kaportasının muhtelif yerlerinde ufakve orta çapta 
ezikler, vuruklar ve boya atmaları, araç içi ve döşemelerin kirli 
olduğu anlaşılmıştır.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 921057

 

Konya İli, Ilgın İlçesi, Fahrettin Altay Mahallesi 115829. Sokak adresinde bulunan Dr. Vefa TANIR Ilgın 
Devlet Hastanesi bünyesindeki Kantin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince 
açık teklif ihale usulü ile yapılarak, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü 
şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir. İhaleye ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1- İhale konusu iş : Dr. Vefa TANIR Ilgın Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İşi
2-İşin süresi : 3 (Üç) Yıldır. 
3-İhalenin Yapılacağı Yer : Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram /   KONYA 
4-Kira Tespiti Komisyonca belirlenen tahmini bedel : 12 aylık tahmini kira bedeli 67.202,40   
(Altmış Yedi Bin İki Yüz İki Türk Lirası Kırk Kuruş)
5- Geçici Teminat Bedeli % 30 : 20.160,72   (Yirmi Bin Yüz Altmış Türk Lirası Yetmiş İki Kuruş) 
Geçici Teminat Bedeli banka mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubu süresiz ve 
geçici teminat mektubunun teyit yazısının ibrazı gereklidir.
6- İhalenin Yapılacağı Tarih - Saat : 10.01.2019 Perşembe günü saat: 10:00’da
7- Toplam Kantin Kullanım Alanı : 62 m²’dir.  
8-İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;
İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:
8/1- İhaleye İştirak edecek isteklilerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal yerleşim yeri sahibi 
olduklarını gösterir belge; (Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden alınacak Yerleşim Yeri ve Diğer 
Adres Belgesi(ikametgâh) veya adres bilgilerinin olduğu nüfus kayıt örneği, Tüzel kişiler için Ticaret 
sicil gazetesi)
8/2-  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi; 
a- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek 
odasından ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından 
ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
8/3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
a- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
b- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,  bu bilgilerin tamamının bir 
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
8/4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı 
vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
8/5- Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı veya onaylı sureti ve tüzel kişilerin ise vergi 
kimlik numaralarını bildirir belge veya onaylı sureti,
8/6- Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici süresiz banka teminat mektubu veya geçici 
banka teminat mektupları dışındaki teminatların Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası 
Zafer Şubesindeki TR17 0001 0024 8837 0138 8050 10  nolu hesaba gerçek veya tüzel kişiliğin 
adı, ihale adı, geçici teminat bedeli olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırıldığını 
gösteren dekontlar; 
8/7- İhale şartnamesi bedelinin yukarıda belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu;
8/8- İhaleye iş ortaklığı(Ortak girişim) olarak teklif verilemez.
8/9- Alt yüklenici çalıştırılamaz. 
8/10-İstekli kiralanacak alanı idarenin onayı ile ihaleden önce görebilir.
9- Belgelerin sunuluş şekli: 
9/1- İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini 
vermek zorundadır. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer 
alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca 
“aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların 
noter onaylı suretleri de kabul edilecektir. 
9/2- Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya 
fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh 
taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 
9/3- İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından “aslı idarece 
görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler. 
10- İhale ile ilgili dosyalar ve şartnameleri mesai saatleri dâhilinde Konya İl Sağlık Müdürlüğünün-
İhale Biriminde (Şeyh Sadrettin Mahallesi Millet Caddesi No: 14 Meram/KONYA) bedelsiz görülebilir. 
Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. İhale 
Dokümanı 50 TL (Elli Türk Lirası) Konya İl Sağlık Müdürlüğünün Ziraat Bankası Zafer Şubesindeki 
TR17 0001 0024 8837 0138 8050 10 nolu hesaba ihaleye katılacak olan gerçek veya tüzel kişiliğin 
adı, ihale adı, doküman satış bedeli olduğu ve İl Sağlık Müdürlüğümüzün adı belirtilerek yatırılması 
halinde temin edilebilir.
11- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37 inci maddesine 
uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması şarttır.
12- Postada meydana gelecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon sorumluluk kabul etmez.
13- İhale öncesinde istekliye ve sonrasında veya sözleşme aşamasında her türlü vergi, resim, harç ve 
benzeri giderler kiralayana aittir.
14- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15- İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında 
Yönetmelik hükümleri ve Sözleşmedeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait kira şartnamedeki 
genel ve özel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar. İlanda 
hüküm bulunmayan hallerde kira şartnamesindeki hükümler geçerlidir.

T.C.
KONYA VALİLİĞİ

Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Dr. Vefa TANIR Ilgın Devlet Hastanesi  

Kantin Kiralama İhale İlanı

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 921050

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan, engelli oğlu, gelini ve iki 
torunu ile yakından ilgilenen, Ün-
zile anneyi evinde ziyaret etti. Baş-
kan Karahan, göreve geldiği gün-
den bu yana ilçede gerçekleştirdiği 
ev ziyaretlerine devam ediyor. Ev 
ziyaretleri kapsamında Başkan Ka-
rahan, Ilıca Mahallesi’nde ikamet 
eden fedakar anne Ünzile Gülüm’ü 
evinde ziyaret etti. Gülüm ailesinin 
evine konuk olan Karahan, aile bi-
reyleriyle sohbet ederek, çocuklar-
la yakından ilgilendi.

Yaptıkları ev ziyaretlerinin 
kendisini çok mutlu ettiğini belir-
ten Karahan, “Elleri öpülesi Ünzile 
Gülüm annemizin evinde misafir 
olduk. Asım kardeşimizle, eşi ve 
çocuklarıyla muhabbet ettik. Ço-
cuk kaç yaşında olursa olsun anne 

hep annedir, çocuksa hep çocuk-
tur. Hep koruyucu, sahiplenici, 
kendi rahatından, uykusundan 
ödün veren kişidir. Allah Ünzile 
annemizden razı olsun. Allah ai-

lemize şifa versin.” diye konuştu. 
Aile fertleri de Belediye Başkanı 
Karahan’a, ziyaretinden dolayı te-
şekkür etti.
n AA

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, engelli oğlu, gelini ve 
iki torunu ile yakından ilgilenen Ünzile Anne’yi evinde ziyaret etti

Ailenin gözü Ünzile
Anne’ye ziyaret

Aksaray’da okul bölgelerinde geniş güvenlik ön-
lemleri alarak gün boyu aralıksız uygulamalar yapan 
polis ekipleri, tüm araçları ve şahısları bir bir sorgu-
luyor. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Mü-
dürlüğü Asayiş Şubesi ve Trafik Denetleme Şubesi 
ekipleri hafta içi gün boyu okul bölgelerinde görev 
alıyor. Hemen her okulun bölgesinde konuşlandırılan 
trafik ve asayiş ekipleri gün boyu okul ve bölgesin-
deki araçlar ve şahıslar üzerinde uygulama yapıyor. 
Asayiş ekipleri, şahısları durdurarak GBT sorgusun-
dan geçirirken, trafik ekipleri de otomobiller üzerinde 
denetim yapıyor. Ekipler, araç sürücüleri ve yolcuları 
tek tek sorgulayarak araç içinde geniş çaplı aramalar 
yapıyor. Uygulamaları değerlendiren vatandaşlar ise, 
emniyet güçlerine teşekkür ederek uygulamaların 
aralıksız devam etmesi talebinde bulundu. n İHA

Polis okul bölgelerinde denetimlerini sıklaştırdı 
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 Bayrak, bir milletin veya devletin 
varlığının sembolüdür. Sade bir bez 
veya kağıt parçası ile tanımlanabilen bir 
nesne değildir. Onun önemi ve değeri, 
yüklendiği anlamından gelmektedir. Ki-
şilerin, vatanlarına olan sevgisi, bayrak 
sevgisi ile eş değerdir. Bir kişi vatanını, 
milletini ne kadar çok seviyorsa, bay-
rağını da o derece sever ve ona sahip 
çıkar. Geçmişten beri bayrak, en değerli 
varlıklarımızdan biri olmuştur. Ona zarar 
gelmesindense, canımıza zarar gelme-

sini yeğlemişizdir. Çünkü bizler, 
bağımsızlığı ve özgürlüğü canı-
mızdan daha değerli kılmışızdır. 

Onu kutsal sayıp, ona yönelik her türlü 
tehdide karşı milletçe, birlik ve beraberlik 
içinde karşı çıkmış, bunun için canımızı, 
kanımızı, malımızı vermişizdir. Öyle ki 
bayrak ve bayrak sevgimiz üzerine nice 
şiirler, marşlar yazılmış, okunmuştur. 
Arif Nihat Asya, ne güzel anlatmıştır 
onu: ‘’Dalgalandığın yerde ne korku ne 
keder...’’ Evet, bayrağımızın dalgalandığı 
her karış toprak bizimdir. Gücümüzü, 
cesaretimizi ondan alırız. Yine Arif Nihat 
Asya’nın dediği gibi bayrak, tarihimiz, 

şiirimiz, şerefimiz, her şeyimizdir. Onun 
altında doğduk, onun dibinde öleceğiz. 
Bizler, vatanımıza ve bayrağımıza sahip 
çıktığımız kadar varız. Bayrağımızın var-
lığına gelecek en ufak bir zarar, hepimi-
ze gelecektir. Bu bayrağı, atalarımızdan 
emanet aldık, torunlarımıza bırakacağız. 
Onlar da kendi torunlarına... 
Bayrak
Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü,
Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son 
örtüsü,
Işık ışık, dalga dalga bayrağım! 
Senin destanını okudum, senin destanı-
nı yazacağım.

Sana benim gözümle bakmayanın
Mezarını kazacağım.
Seni selâmlamadan uçan kuşun
Yuvasını bozacağım.

Dalgalandığın yerde ne korku, ne ke-
der...
Gölgende bana da, bana da yer ver.
Sabah olmasın, günler doğmasın ne 
çıkar:
Yurda ay yıldızının ışığı yeter.

Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün
Kızıllığında ısındık; 

Dağlardan çöllere düştüğümüz gün
Gölgene sığındık.

Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı; 
Barışın güvercini, savaşın kartalı
Yüksek yerlerde açan çiçeğim.
Senin altında doğdum.
Senin altında öleceğim.

Tarihim, şerefim, şiirim, her şeyim:
Yer yüzünde yer beğen! 
Nereye dikilmek istersen,
Söyle, seni oraya dikeyim!

Arif Nihat Asya

BAYRAK SEVGİSİ

Avrupa’ya staja gidecek 
öğrencilerden ziyaret

El yapımı çanta ve
fileler beğeniye sunuldu

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Akşehir’den Avrupa’ya 
Uzanıyoruz” projesi kapsamında 
Avrupa’ya staja gidecek öğrencileri 
makamında kabul etti. Akşehir’de 
eğitim veren Tornacı Erol Cumbul 
TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesinin hazırlamış olduğu ‘’Akşe-
hir’den Avrupa’ya Uzanıyoruz’’ adlı 
projenin, Ulusal Ajans tarafından 
kabul gördüğü ve 28 öğrencinin 
proje kapsamında Avrupa ülkele-
rinde staja gidecekleri öğrenildi. 
Avrupa’ya staja gidecek öğrenciler-
den oluşan bir grup, Okul Müdürü 
Hasan Kütükçü ile birlikte Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı 
makamında ziyaret etti. Projenin 
genel amacından bahseden Okul 
Müdürü Hasan Kütükçü, bölgenin 
ve ülkenin sağlık sektörünün talep 
ettiği niteliklere sahip sağlık insan 
gücünü (sağlık personelini) yetiştir-
mek bu yolla bölgesel, ulusal plan 
ve stratejilere, ülkenin 2023 vizyo-
nuna, Avrupa 2020 stratejisine ve 
Erasmus+ programının amaç ve 
hedeflerine katkı sunmak olduğu-
nu belirtti. 

Projenin özel hedeflerini de 
anlatan Okul Müdürü Hasan Kü-
tükçü, “Sağlık hizmetleri alanında 
mesleki eğitim almakta olan;14 öğ-
rencimizin Almanya, Hollanda’daki 

kuruluşlarda Hasta ve Yaşlı Bakımı 
konusunda staj yapması ve beceri 
geliştirmesi, 14 öğrencimizin de 
Letonya ve Çekya’daki kuruluşlar-
da bilgisayar destekli simülasyon 
araçları üzerinde staj yapması ve 
beceri geliştirmesini amaçlıyoruz. 
Öğrencilerimizin mesleki beceri-
lerini, dilsel becerilerini ve diğer 
çapraz becerilerini geliştirmek, 
öğrencilerimizi kültürel seviyesi 
yüksek, Avrupa düzeyinde dene-
yimlere sahip, yeni yöntem ve tek-
nikleri uygulayabilen sağlık çalışanı 
olarak mezun etmek de hedefleri-
miz arasındadır. Öğrencilerimizin 
sektörde istihdam edilebilirliklerini 
artırmak, sağlık sektörünün talep 
ettiği nitelikli sağlık insan gücünü 
yetiştirmek, projedeki tüm ortak 
ve paydaşlarla ulusal, uluslararası 
işbirlikleri geliştirmek, Sosyal ve 
kültürel etkileşim elde etmek, ön 
yargıları kırmak bu sayede AB tam 
üyelik sürecine destek vermek de 
hedeflerimiz arasındadır” dedi. 

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya da, yapılan ziyaretten dola-
yı memnuniyet duyduğunu ifade 
ederek, okul idaresini bu başarılı 
projeleri için tebrik edip, Avrupa’da 
staj yapacak tüm öğrencilere de 
şimdiden başarılar diledi.
n İHA

Akşehir Şehit Osman Aydoğan 
Halk Eğitimi Merkezi kurslarında 
örgü file ve bez çantalar yapılma-
ya başlandı. Tamamen organik, 
doğal ve el yapımı file ve çantalar 
ilçe sakinlerinin beğenisine sunul-
du. Akşehir Şehit Osman Aydoğan 
Halk Eğitimi Merkezi Okul Aile 

Birliği’nden yapılan açıklamada, 
“Halkımız file ve bez çantaları çok 
uygun fiyatlara maliyetine Akşehir 
Halk Eğitimi Merkezi’nden veya 
Nasreddin Hoca Meydanı’ndaki 
Halk Eğitimi Merkezi’ne ait olan 
sergi ve satış reyonundan temin 
edebilir.” denildi.  n AA

Çalışanlarının sosyal haklarını koruyup gözeten Ereğli Belediyesi, 2020 yılının sonuna kadarki süreci kapsayan 
dönemde 62 kadrolu işçiye ilişkin toplu sözleşme yaptı. Asgari ücretteki zam artışı, çalışanlara doğrudan yansıtıldı

Belediye işçilerinin
yüzü güldürüldü!

Ereğli Belediyesi ve Türk-
İş’e bağlı Belediye-İş arasında 
14.12.2018 – 14.12.2020 tarihleri 
arasını kapsayan 62 adet kadrolu 
işçiye ilişkin toplu iş sözleşmesi 
yapıldı. Asgari ücretteki zam mik-
tarı olan 400 Türk Lirası işçi maaş-
larına da yansıdı.

6 aylık dilimler halinde yüzde 
8 + yüzde 9 suretiyle artış yapıl-
ması noktasında mutabakata va-
rıldı. Böylece maaşlarına ek ola-
rak ikramiye, yemek, giyecek ve 
sosyal paket yardımları ile birlikte 
tüm işçiler sabit yaklaşık 4 bin 850 
net maaş alacaklar. Hükümetin 
asgari ücret politikası ve enflas-
yon farkında yaptığı uygulama göz 
önünde bulundurularak işveren ve 

sendika arasında ortak anlaşma 
sağlayarak taraflar mutlu oldular. 

Çalışanlarımızın refah ve mut-

luluğu bizim için çok önemli diyen 
Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Belediyemizle Türk-İş’e bağlı 

Belediye-İş arasında 2 yılı kapsa-
yacak toplu iş sözleşmemizi imza-
ladık. Hükümetimizin asgari ücret 
politikası ve enflasyon farkını göz 
önünde bulundurarak işçi kardeş-
lerimize önemli bir artış sağladık. 
Karşılıklı memnuniyetle sonuçla-
nan anlaşmamızda işçilerimizin de 
mutlu olacağı bir sonuca vardığı-
mızı düşünüyoruz. Gece gündüz 
demeden şehrimize hizmet için 
gayret gösteren çalışanlarımızın 
refah düzeyinin artması ve mut-
lu olmaları bizleri de ziyadesiyle 
mutlu ediyor. işçilerimize hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ederek, 
çalışmalarında başarılar dilerim” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Çeltik’te yoldaki buzlanma ne-
deniyle kontrolden çıkan tırın şa-
rampole devrilmesi sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 1 kişi 
yaralandı. Kaza, Çeltik ilçesi Küçük-
hasan Mahallesi yakınlarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Küçükhasan Mahallesine doğru 
seyir halinde olan İsmet B. idaresin-
deki 42 Y 4789 plakalı tır, yoldaki 

buzlanma nedeniyle sürücünün 
direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu kontrolden çıktı. Yoldan 
çıkan tır şarampole devrilerek yan 
yattı. Kazada yaralanan tır sürücü-
sü İsmet B., olay yerine sevk edilen 
ambulansla hastaneye kaldırılan 
sürücü tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Buzlu yolda kayan 
TIR devrildi: 1 yaralı

Derebucak’ta etkili olan kar 
yağışı günlük hayatı olumsuz et-
kiliyor. İlçe genelinde etkili olan 
kar yağışı nedeniyle kaymakamlık 
tarafından eğitime iki gün ara ve-
rilen ilçede kar kalınlığı 15 santi-
metreyi geçti. Yüksek kesimlerde 
kar kalınlığının daha fazla olduğu 
ilçede, karla mücadele ekiple-

ri de yolları ulaşıma açık tutmak 
için aralıksız çalışıyor. Kara yolları 
ekiplerinin Beyşehir-Derebucak 
arasının yanı sıra Beyşehir-Huğlu 
arasında da karla mücadele ça-
lışmalarını sürdürdüğü, belirtilen 
güzergahlarda yolların trafiğe açık 
olduğu bildirildi.
n AA

Derebucak’ta kar kalınlığı
15 santimetreyi geçti

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ereğli’de sobadan sızan karbon-
monoksit gazından zehirlenerek haya-
tını kaybeden karı koca dualarla def-
nedildi. Olay, dün Hamidiye Mahallesi 
Şehit Mustafa Akyüz Caddesinde bu-
lunan 4 katlı bir apartmanın giriş ka-
tında meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, giriş kattaki dairede yaşayan 
Ramazan (52) ve Ayten Elcil (46) çifti 

gece kömür sobasını yaktıktan sonra 
odada uyudu. Sobadan sızan karbon-
monoksit gazından zehirlenen Rama-
zan ve Ayten Elcil’in cansız bedenleri 
evden ses gelmemesi üzerine komşu-
larının oğlunun polise haber vermesi 
üzerine bulundu. Polisin evde yaptığı 
incelemede sobadan sızan karbonmo-
noksit gazından zehirlenen karı-koca 

ile birlikte aynı odada bulunan bir mu-
habbet kuşunun da kafes içerisinde 
öldüğü ortaya çıktı. Otopsi için Ereğli 
Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 
Ramazan ve Ayten Elcil’in cenazesi, 
işlemlerin ardından yakınlarına tes-
lim edildi. Ramazan ve eşi Ayten El-
cil Ereğli Ulu Caminde öğle namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının 

ardından Meydanbaşı Mezarlığında 
toprağa verildi. 

Cenazeye, AK Parti Konya Millet-
vekili Halil Etyemez, Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe 
Başkanı Zübeyir Dursun, MHP Ereğli 
Belediye Başkan Adayı Hüseyin Op-
rukçu ile Ercil çiftinin akrabaları, ya-
kınları ve komşuları katıldı. n İHA

Sobadan zehirlenen karı-koca defnedildi 
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Değerli dostlarımız 
Osman ve Mustafa 

Köseoğlu’nun
babası, 

Mehmet, Osman ve 
Ahmet Köseoğlu’nun

amcası

Kemal Köseoğlu’nun
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

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

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

AID VE İHH’dan ortak eğitim

Yurt içinde ve yurt dışında sağ-
lık ve tıbbi çalışmaların yanında 
psikososyal destek programların-
dan da bulunan AID (Uluslararası 
Doktorlar) Sağlık ve Tıbbi Yardım 
Derneği ile Konya İHH Yetim Bi-
rimi ile ortaklaşa Eğitim programı 
düzenledi. Konuyla ilgili bilgiler ve-
ren Konya AID Başkanı Diş Hekimi 
Mustafa Necati Özkan, “Program 
kapsamında 21 Anneye 6 Ekim- 1 
Aralık tarihleri arasında -8 hafta-  
40 saatlik  Anne Destek Programı”-
nı gerçekleştirdik.  Anne Destek 
Programı, aile içi olumlu ilişkileri 
ve rolleri güçlendirerek anneye  ço-
cuklarıyla iletişim kurabilme, onla-
rın görüşlerini dinleyebilme ve bu 

görüşlere değer verme, çatışmaları 
yönetebilme, olumlu davranışlar 
kazandırma, onları ihmal istismar 
da dahil olmak üzere her türlü ris-
kten koruyabilme konularında  an-
nenin sağlıklı çocuklar  yetiştirme 
sorumluluklarını desteklemektedir. 
Programın temel felsefesi çocuk 
gelişimine annelerin maksimum 
katkı sağlaması, annelerin güçlü 
noktalarını fark ederek, var olan 
becerilerini güçlendirme, bütün 
anneler iyidir ve çocukları için el-
lerinden gelenin en iyisini yaparlar  
temel felsefesinden hareket et-
me,çocuk haklarına duyarlı, çocuk 
haklarının yanı sıra annelerin insan 
ve kadın haklarına da saygılı olma, 

cinsiyet ayrımcılığına karşı duyarlı 
olma, içinde yaşadığımız kültürdeki 
ailenin güçlü yanlarına duyarlı ve 
uygun olmayı hedef edinmesi ve  
kişisel güçlenmeden yola çıkarak 
toplumsal güçlenmeye katkı sağla-
mayı hedefler. Anne Destek Prog-
ramını veren Psikolojik Danışman 
Tuncay  Selek program sonunda 
annelerin  programdan memnuni-
yetlerini dile getirdiklerini ifade et-
miştir. Konya İHH’ya, bu programı 
veren Psikolojik Danışman Tuncay 
Selek Bey’e ve programımıza katı-
larak çocukları için zaman veemek  
veren annelere şükranlarımızı su-
narız” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ 

Osman ve Mustafa Köseoğlu’nun babası, Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı 
Ahmet Köseoğlu’nun amcası Kemal Köseoğlu Hakk’a yürüdü. Merhum Köseoğlu dualarla toprağa verildi

Köseoğlu ailesinin acı günü
Meram Belediyesi’nde Harita 

Teknikeri olarak çalışan Osman 
Köseoğlu ve Mustafa Köseoğlu’nun 
babası, KOSKİ Genel Müdür Yar-
dımcısı Mehmet Köseoğlu, Osman 
Köseoğlu ve Büyükşehir Belediye-
si Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Dairesi Başkanı Ahmet Köseoğ-
lu’nun amcası Kemal Köseoğlu (81) 
Hakk’a yürüdü. Bir süredir Alzhei-
mer hastalığıyla mücadele eden ve 
yaşlılığa bağlı olarak ani kalp krizi 
geçiren merhum Kemal Köseoğlu, 
rahatsızlığına yenik düşerek hayatı-
nı kaybetti. Merhum Köseoğlu’nun 
cenazesi Araplar Mezarlığı Namaz-
gahı’nda, ikindi namazına mütea-
kip kılınan cenaze namazı sonrası, 
Araplar Mezarlığı’na defnedildi.  
KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, 
AK Parti 24. Dönem Konya Millet-
vekili Mustafa Kabakcı başta olmak 
üzere çok sayıda kişinin katıldığı ce-
naze namazı sonrası Köseoğlu ailesi 
taziyeleri kabul ederek, acı günle-
rinde kendilerini yalnız bırakmayan 
sevenlerine teşekkür etti. Merhum 
Kemal Köseoğlu 2 kız 2 erkek ol-
mak üzere 4 çocuk babasıydı. Ye-
nigün Gazetesi olarak merhum Ke-
mal Köseoğlu’na Allah’tan rahmet, 
Köseoğlu ailesine baş sağlığı ve sa-
bır diliyoruz.  n MEVLÜT EGİN
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Kaymakam Akbulut’ tan eğitim hamlesi
Yunak Kaymakamı Mehmet 

Erdem Akbulut eğitim alanında ha-
zırladığı projelerle ilçe öğrencilerinin 
vizyonunu değiştirmeye hazırlanı-
yor.

Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, ilçede özellikle öğ-
rencilere yönelik hazırladıkları proje-
lerle, öğrencilerin sosyal ve kültürel 
hayatta daha verimli ve başarılı ol-
malarını sağlamayı amaçladıklarını 
söyledi. 

GENÇLİK VE SPOR 
BAKANLIĞINA 4 PROJE

Kaymakamlık bünyesinde öğ-
rencilere yönelik hazırlanan 4 pro-
je ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’na 
sunmaya hazırlandıklarını söyleyen 
Akbulut, “Gençlik ve spor bakanlı-
ğına 4 tane proje sunacağız. Mese-
la elimizde ‘Hedefler 12’den’ diye 
bir projemiz var. Bu proje ile havalı 
ve ateşli silahlarla eğitim vereceğiz 
gençlerimize. Bu iki şey getirecek 
bize; hem gençler sporla uğraşmış 
olacak, yan eğitim olarak gençlik 
spor salonumuzda fıtness eğitimi 
de alacaklar. Birde ilçemizde özel-
likle bazı köylerde hava ateş etme 
durumu çok fazla var. Bu konuda 
profesyonel ve bilinçli nesiller yetiş-
tirip bunu özel hayatlarına yansıt-
mamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 
Çünkü istatistiklere baktığınızda en 
az kavga edenler boksörlerdir, çün-
kü profesyonel sporcudur. 

Yine gençlik spor bakanlığımız-
dan bir tanesi halterle, güreşle ilgili, 
öbürü okçulukla ilgili projelerimiz 
hazır. Bu projelerimizi Gençlik ve 
Spor bakanlığımıza sunacağız” dedi.  

SAVUNMA SANAYİ PROJESİ
Yunak Kaymakamı Mehmet Er-

dem Akbulut, Savunma sanayisi ko-
nusunda da projeler hazırladıklarını 
söyledi. Mevlana Kalkınma Ajan-

sının savunma sanayi projelerine 
destek verdiğini belirten Kaymakam 
Akbulut, “Mevlana Kalkınma ajan-
sı savunma projelerini destekliyor. 
Bizde Yunakta okulumuzda öğren-
cilerimizle ‘tankkep’ yapmayı plan-
lıyoruz. Yani hem tank hem kepçe, 
bununla ilgili çalışmalarımız devam 
ediyor. Yaklaşık 21 bin lira civarı 
bunu sunacağız. Aynı zamanda kod-
lama projemiz devam ediyor. Tüm 
ilkokuldaki hocalarımıza kodlama 
yazılımı eğitim vereceğiz. Bu Avru-
pa’da anaokulundan itibaren ders 
olarak veriliyor. Biz bunda yaklaşık 
30 sene gerideyiz. Onun için onun 
eğitimleri verilecek proje onaylanır-
sa bir tanede örnek sınıf yapacağız. 

Robotik kodlama-yazılım sınıfımız 
olacak” diye konuştu. 

 ASKIDA KİTAP PROJESİ
Hayata geçirdikleri projeler ara-

sında Askıda Kitap projesi olduğunu 
ifade eden Kaymakam Erdem Ak-
bulut, “Şu an başlayan ‘Askıda Ki-
tap’ projemiz var. Askıda ekmek gibi 
düşündük. Ekmek en önemli ihtiyaç 
insan hayatı için, ruh içinse kitap o 
yüzden böyle bir proje gerçekleştir-
dik. Mantığı aynı askıda ekmek gibi. 
Kitabı alsın getirmesine gerek yok. 
Yeter ki okusun, evine kadar elinde 
götürsün, bunların hepsi farkındalığı 
artırır” diye konuştu.  

İlçenin aynı zamanda kütüpha-
nesiyle ilgilide çalışanlar yürüttük-

lerini belirten Kaymakam Akbulut, 
“Kütüphanemiz çok kötü durum-
daydı. Bırakın çocukları hiç kimse 
girip içerde kitap okumazdı. Ama 
geçici çözüm olarak biz içerisinde 
bir tadilata gittik. Bütün duvarlarını 
boyattık.

Çocuklarımızın dikkatini çeke-
cek her bir duvara ayrı resimler ya-
pacak resim öğretmenlerimiz. Birde 
sandalye yerine çocuklarımızın daha 
rahat etmesi için puf getirdik koy-
duk” dedi.  

ÇOCUKLAR SOSYAL 
HAYATA HAZIRLANIYOR

Derslerinde başarısız olan ve 
kavgacı öğrencilerin daha başarılı 
olmaları ve sosyal hayata hazırlan-
maları içinde ciddi bir çalışmaya 
başladıklarını vurgulayan Yunak 
Kaymakamı Akbulut, “İlçemizde 
her okuldan en az bir tiyatro ekibi 
kurmasını istedim. Bu ekibinde en 
az yarısından bir fazlası derslerde 
başarısız ve kavgacı çocuklar olacak. 
Bu çocukların hayatlarında kavga-
dan ve kaba kuvvetten başka bir ko-
nuda da taktir edileceğini, beğenile-
ceğini, alkış almayı başarabileceğini 
görmesi lazım” dedi. 

İlçedeki çocuklarının ufuklarının 
açılması içinde bir takım çalışma-
lar yapmayı planladıklarını aktaran 
Akbulut, “Birde çocuklarımızın uf-
kunun açılmasını istiyorum. Mese-
la Selçuk Üniversitesi çok güzel bir 
üniversite. Ben bile orayı gezerken 
tekrar Üniversite okumak istedim. 
O yüzden çocuklarımızı bahar ayın-
da oraya götürmeyi düşünüyoruz 
vizyonları gelişsin diye. Farklı şeyler 
görmek insanın kendinde farklılık 
yaratan şeylerden bir tanesidir. İn-
san bambaşka düşünüyor, bambaş-
ka hayal ediyor” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Sağlık Meslek Lisesi 
mezunlarına  kadro müjdesi

Sağlık Meslek Lisesi Mezunla-
rına  kadro Mujdesi Lokman He-
kim Eğitim Kurumları olarak 2011 
yılında hizmete başladık. 2012-
2013 Eğitim-Öğretim yılında 
Lokman Hekim Eğitim Kurumları 
olarak İzmir’de ikinci okulumuzu 
açtık.

Günümüze kadar hemşirelik 
bölümünden 640 öğrencilerimi-
zi mezun ettik. Mezunlarımızın 
çoğu çeşitli hastanelerde hizmete 
başlamıştır. Aynı zamanda çeşitli 
üniversitelerde ve çeşitli bölümler-
de lisans hayatını sürdüren öğren-
cilerimiz mevcuttur. 2017-2018 
Eğitim-Öğretim yılında Hemşire 
Yardımcılığı bölümünden Lokman 
Hekim Eğitim Kurumları olarak 
toplamda 144  öğrencimizi mezun 

ettik.Bu bölümleri açarken dev-
letimizin Hemşire Yardımcılığı, 
Ebe Yardımcılığı ve Sağlık Bakım 
Teknisyenliği alanlarına istihdam 
sağlayacağına emindik. Dolayısıyla 
yapılan son açıklamada bizim he-
deflerimizin ne kadar doğru oldu-
ğunu gözler önüne sermiştir.

Devletimizin yapmış olduğu 
son açıklamada 6409 Hemşire 
Yardımcılığı,Ebe Yardımcılığı,ve 
Sağlık Bakım Teknisyenliği ala-
nından mezun personelin İŞ-KUR 
vasıtasıyla istihdam edileceği açık-
lanmıştır. Başvurular 4 Ocak 2019 
tarihinde sona erecektir. Mezun 
olan öğrencilerimiz başvurularını 
İŞ-KUR’dan ya da www.iskur.gov.
tr adresinden yapabilirler.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Değerler Eğitimi Programı (SEDEP) kapsamında Şehit İbrahim Betin İlkokulu’nda “Kalemim Yeşeriyor” etkinliği ve “Değerler Sokağı” 
açılışı yapıldı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu etkinliklerin onların başarılarına artı bir değer katacağına inanıyorum” dedi

SEDEP eğitime değer katıyor

Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programı (SEDEP) kapsamında 
Şehit İbrahim Betin İlkokulu’nda 
“Kalemim Yeşeriyor” etkinliği ve 
“Değerler Sokağı” açılışı gerçekleş-
tirildi.

Selçuklu Değerler Eğitimi Prog-
ramı (SEDEP) 2018-2019 eğitim 
öğretim yılında da birbirinden farklı 
etkinliklerle eğitime değer katma-
ya devam ediyor.  7 yıldır toplum-
sal konulara parmak basarak öğ-
rencilerin farkındalığını arttırmaya 
çalışan Selçuklu Değerler Eğitimi 
Programı kapsamında  Şehit İbra-
him Betin İlkokulu’nda “Kalemim 

Yeşeriyor” etkinliği ve “Değerler 
Sokağı” açılışı gerçekleştirildi. 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Selçuklu İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kaya-
cılar, Selçuklu Belediyesi Başkan 
Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Sel-
çuklu Muhtarlar Derneği Başkanı 
Mustafa Avcıoğlu,mahalle muhtar-
ları, okul idarecileri, öğretmen, öğ-
renci ve velilerin katıldığı program 
kapsamında Selçuklu’da 10 okula 
kazandırılan “Değerler Sokağı”nın 
açılışı gerçekleştirildi. Protokol üye-
leri açılışın ardından öğrencilerin 
değerleri içselleştirmesi amacıyla 

okul koridorlarını renklendiren de-
ğerler sokağını gezdi. 

Açılışın ardından sınıfları ge-
zen protokol üyeleri yine SEDEP 
kapsamında daha yeşil bir gelecek 
için doğaya saygının amaçlandığı 
“Kalemim Yeşeriyor” etkinliği çer-
çevesinde öğrencilere içerisinde 
farklı bitkilerin tohumlarının ol-
duğu kurşun kalemlerden dağıttı-
lar. “Kalemim Yeşeriyor” etkinliği 
Selçuklu’da eğitim gören  11 bin 
öğrenciye yönelik olarak gerçekleş-
tiriliyor. 
“SEDEP EĞİTİME DEĞER KATIYOR”  

 Selçuklu Değerler Eğitimi 

Programı’nın (SEDEP) sadece Kon-
ya’nın değil Türkiye’nin önemli 
markalarından birisi haline geldi-
ğini ifade eden Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “SE-
DEP kurumların bir arada çalışma 
kültüründe geliştirdikleri önemli 
projelerden birisidir. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Selçuklu Belediyesi 
olarak birlikte yürüttüğümüz prog-
ram gün geçtikçe kendini yenile-
meye devam ediyor. Bugün yine iki 
güzel iş yapıyoruz. Birincisi “Kale-
mim Yeşeriyor” etkinliğini gerçek-
leştiriyoruz. İkincisi de “Değerler 

Sokağı” etkinliği ile öğrencilerimizi 
farklı bir atmosferle tanıştıracağız. 
Tüm bu etkinliklerimize katılan öğ-
rencilerimizi tebrik ediyorum. Bu 
etkinliklerin onların başarılarına 
artı bir değer katacağına inanıyo-
rum.  Programa emek veren tüm 
eğitimcilerimize teşekkür ediyor, 
“Değerler Sokağı”nın çocuklarımı-
za hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

“SEDEP KİŞİSEL GELİŞİMİ 
DESTEKLİYOR”

Yapılan çalışmaların hayır-
lı olması temennisinde bulunan 
Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü  
Turan Kayacılar; “Değerler Eğitimi 

Sokaklarımızın bütün okullarımı-
zı renklendirmesini ve sokakların 
çalışır hale gelmesini, öğrencile-
rimizin o sokaklardaki güzellikleri 
örnek almalarını diliyoruz. Özellik-
le tüm bu işlerin yürütülmesinde 
bize büyük destek veren Selçuklu 
Belediye Başkanımıza da teşekkür 
ediyorum. Eğitim önceliğimiz ol-
malı. Eğer insanımızı ve neslimizi 
eğitebilirsek birçok sıkıntıdan kur-
tulmuş olacağız. Böylece sokakta 
rahat edeceğiz, evde rahat edece-
ğiz, ülkemiz ve dünyada rahat ede-
cek” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Tespih yapımında kullanılan 
kimi taşlar vardır rahatlatır, kimi 
taşlar vardır terapi eder güçlü bir 
arkadaş tadında... Sanki kadim bir 
dost gibi alırsınız karşınıza onun-
la konuşurcasına parmaklarınızın 
arasında dolaştırırsınız… Bazı 
tespihlerle hemen kaynaşırsınız, 
eliniz çabuk alışır. Çünkü tespih 
tutkusu bir başkadır anlayana. 
İnsanlık tarihi kadar eski olan tes-
pih, Anadolu’nun en önemli kül-
türlerinin başında geliyor. Tarih-
ten bu yana Anadolu kültürünün 
bir parçası olarak kullanılmaya 
devam eden tespih, birçok insan 
içinse vazgeçilmez bir tutku. En 
Çok Kullanılan Tespih Çeşitleri 
Ülkemizde kullanılan tespihler çe-
şitlilik göstermekte olup ağırlıklı 
olarak, kehribar, oltu taşı ve kuka 
malzeme ile hazırlanan tespihler 
nispeten daha fazla ilgi görmek-
tedir.

TESPİH BIRAKILMASI MÜMKÜN 
OLMAYAN BİR TUTKUDUR 

Tespihler hakkında bilgi veren 
Dergah Hediyelik Eşya ve Gümüş, 
Tespih ve Takı Ara Malzemeleri 
Sahiplerinde Sedat Şimşek, “ Her 
çeşit tespih çeşitlerini işyerimizde 
bulmak mümkün.  Tespih merak-
lıları bütçelerine uygun her türlü 
tespih işyerimizde var.  Yurtdışın-
da gelen yabancı turistler ile yerli 
turistlerimiz tespihlerimize ilgi 
gösteriyor.  Yabancı turistlerimiz 
büyük taşlı tespihlere yoğun ilgi 
gösteriyor. Yerli turistlerimiz ise 
küçük kesim tespihlere ilgi göste-
riyor. İşyerimizde 10 binden fazla 
tespih var. Genellikle Koka tes-
pihlere yoğun ilgi var.  Yine doğal 
taşlardan oluşan tespih çeşitleri-
miz var. Bu tespihlerimizde yo-
ğun ilgi görüyor.  Tespih meraklı-
ları mağazamızda her tülü tespihi 
bulma imkanları var. Tespih fi-
yatları 5 TL’den başlayarak önü 
açık bir şekilde devam ediyor.  Bir 
gönül işidir tespih, bir sevdadır. 
Her şeyden önemlisi insanı çepe 
çevre saran bir hastalıktır. Alışıl-
dığı zaman bir daha bırakılması 
mümkün olmayan bir tutkudur. 
Koleksiyonerliği olduğu kadar bir 
geçim kaynağıdır da aynı zaman-
da” ifadelerini kullandı.

TESPİHİN AMACI TESBİHATTIR
Tespihin amacı tesbihattır 

diyen Şimşek, “Tespihin ama-
cı tesbihattır. Tesbihat da Rabbi 
zikretmektir. Fakat şimdi insanlar 
tespihi Rabbi zikretmek amacıyla 
çekmiyor. Tespihi sallamak, stres 
atmak amacıyla kullanıyorlar. Za-
ten bir insanın stresini atabilmesi 
için Rabbini zikretmesi gerekiyor. 
Her şeyin amacına göre kullanıl-
ması gerekiyor ancak bu amacına 
göre kullanılmıyor. Bu durum da 
tespihi bilenleri rahatsız ediyor. 
Tespihi insanlar arkasında tu-

tuyor. Allah’ın 99 ismini temsil 
eden bir şeyi insanların arkasında 
tutması doğru bir şey değil” dedi.

SAHTE TESPİHLERE DİKKAT
Her sektörde olduğu gibi il-

ginin ve ticaretin yoğun olduğu 
tespih sektöründe de sahte tes-
pihler piyasada çokça bulunmak-
tadır diyen Şimşek, “  Özellikle 
Doğu Asya ülkelerinde üretilen 
bu tespihleri zaman zaman oriji-
nallerinden ayırmak zorlaşmak-
tadır. Bu da insanların mağdur 
olmasına sebep olmaktadır. Oriji-
nal tespihleri anlamak için çok da 
zor olmayan birçok metot bulun-
maktadır. Piyasada en çok sahtesi 

bulunan tespih türleri ise başta 
kehribar olmak üzere doğal taş 
ve oltu taşı tespihlerdir. Kehribar 
Tespih en çok taklit edilen tespih 
malzemelerinden biridir. Bunun 
en büyük nedeni damla kehribar 
olarak da bilinen bu malzemeler 
oldukça değerlidir. Tespih tanele-
rinin boyutuna ve işçiliğine göre 
25-30 dolara kadar gram fiyatı 
bulunan kehribar tespihler Doğu 
Asya ülkelerinde taklit ediliyor. 
Kehribar tespihler fosil kaynaklı 
tespihler olup açık sarı ve kahve-
rengi tonları arasında renklerde 
bulunmaktadır. Damla kehribar 
tespihlerin kendilerine özel ko-

kuları ve içyapıları bulunmak-
tadır. Taneler arasında bulunan 
fosil parçacıkları taneden taneye 
farklılık göstermektedir. Oltu Taşı 
Tespih Oltu taşı tespih kara kehri-
bar olarak da bilinmektedir. Erzu-
rum’un Oltu ilçesinde çıkarılan bu 
taşın en büyük rakiplerinden biri 
Gürcistan ve Rusya gibi ülkelerde 
çıkarılan yapı olarak benzer ancak 
kalite olarak aynı seviyede olma-
yan taşlardır. Bu da fiyatları etki-
lemektedir. Tespihi almadan önce 
oltu taşı malzemesinin menşeini 
sormadan satın almasın tespih 
meraklıları” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tespih kimi insanlar için bir sembol kimi insanlar için bir kültür kimi insanlar için ise bir aksesuardır. 
Ancak uzmanlar tespihin amacının tespihat yani Rabbi zikretmek olduğunu vurguluyor 

Tespihin amacı
Allah’ı zikretmektir!
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Kayseri’de 2 futbolcu 
kampa alınmadı

Ligin ikinci yarısına Antalya’da hazırlanacak Kayse-
rispor’da 2 futbolcu kampa katılmayacak. 

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 19 puanla nokta-
landıran ve ikinci yarıya daha umutlu bakan Kayserispor, 
hazırlıklarını Antalya’da gerçekleştirecek. Dün toplanan 
ve bugünden itibaren de idmanlara başlayan Kayserispor 
kampında 30 futbolcu bulunuyor. A takımda bulunan 
futbolcuların yanı sıra alt yapıdan 7 futbolcu da kampta 
olacak. Ancak A takımda bulunan 2 futbolcu kamp ça-
lışmalarına katılamayacak. Kayserispor Basın Sözcüsü 
Orhan Taşçı, yaptığı açıklamada sakatlığı geçmeyen Sa-
kıb Aytaç ile Oğuzhan Berber’in Antalya kamp kadrosuna 
alınmadığını söyledi. Orhan Taşçı, “Sezon başından bu 
yana sakatlığından ötürü takımımızdan ayrı kalan Sakıb 
Aytaç ve Oğuzhan Berber, Antalya kamp çalışmalarına 
katılamayacak. Ligin ikinci yarısında takımımıza dahil ol-
masını beklediğimiz iki futbolcumuzun tedavisine devam 
edilecek” dedi.  n İHA

‘Trabzonspor’u 
şikayet etmedim’

Trabzonspor’un satış listesine koyduğu Zeki Yavru, 
bordo-mavili kulübü TFF’ye ya da başka bir adli makama 
şikayet etmediğini söyledi. Zeki Yavru, hakkında çıkan 
haberlerle ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Trab-
zonspor’u, TFF’ye şikayet ettiği yönünde hakkında asılsız 
haberler çıktığını belirten Zeki Yavru, “Profesyonel ha-
yatım boyunca bu tür polemiklere girmemeye ve sessiz 
kalmaya önem verdim. Ancak gerek sezon başında imza 
sürecimde gerekse de şimdi şahsımı itibarsızlaştırma ça-
lışmaları olduğunu ve bunun çok sevdiğim Trabzonspor 
üzerinden yürütüldüğünü üzüntüyle görmekteyim. Bir-
çok kez haksızlığa uğramış olmama rağmen hayatımda 
hiçbir zaman Trabzonspor Kulübünü ne TFF’ ye ne de 
başka adli makamlara şikayet etmedim. Etmem, etme-
yeceğim. Bir insanın doğduğu büyüdüğü ve gönülden 
bağlı olduğu şehrin takımını şikayet etmesi benim hayat 
görüşüme göre en hafif tabiriyle saygısızlıktır. Öncelikle 
bunun bilinmesini isterim” dedi 

Trabzonspor Kulübü’nün bugüne kadar almış oldu-
ğu her karara saygı duyduğunu belirten Zeki Yavru, “Bu 
dönemde alınan hak etmediğim kadro dışı kararına da 
saygı duyup Trabzonspor Kulübü için elimden geleni yap-
maya çalışacağım” ifadelerini kullandı.  n İHA

Fenerbahçe’de 
kamp başladı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig’de 
ikinci yarı hazırlıklarına dün İstanbul’da başladı. Süper 
Lig’in ilk yarısındaki son maçında 24 Aralık Pazartesi 
günü Antalyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertli takım, 8 
gün izin yaptı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde dün 
toplandı ve sarı-lacivertli ekip, sezonun 2. devresi öncesi 
ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Bugün kamp için Antal-
ya’ya gidecek sarı-lacivertliler, 11 Ocak Cuma gününe 
kadar Belek’te çalışacak. Kamp programı dahilinde Hol-
landa’nın AZ Alkmaar takımıyla 11 Ocak’ta hazırlık ma-
çında karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, müsabakanın 
ardından İstanbul’a dönecek. Sarı-lacivertli ekip, ikinci 
yarıdaki ilk resmi maçını 15, 16 veya 17 Ocak’ta Spor 
Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor ile Ziraat Türkiye Ku-
pası son 16 turunda oynayacak. n AA

Bursaspor’da ikinci yarı hazırlıkları başladı
Bursaspor, Süper Lig’in ikinci 

yarı hazırlıkları için Antalya’ya gi-
derek kampa girdi. 

Süper Lig’in ilk devresini 21 
puanla 11. sırada tamamlayan 
Bursaspor’da futbolculara verilen 
9 günlük izin sona erdi. Yeşil-be-
yazlılar Antalya’ya giderek 12 Ocak 
Cumartesi gününe katar çalışma-
larını burada başladı. 32 futbolcu-
dan oluşan kamp kadrosunda 23 
yerli, 9 yabancı futbolcu bulunuyor. 
23 yerli futbolcunun 16’sı alt yapı 
kökenli olurken, kadroda bulunan 
futbolcuların yaş ortalaması ise 
22.5. Dün ilk antrenmanını gerçek-
leştiren yeşil-beyazlılar, kamptaki 
ilk hazırlık maçını ise 6 Ocak Pazar 
günü saat 16.00’da Hollanda ekibi 
MVV Maastricht ile oynayacak. 

Öte yandan takımdan ayrılma-
sı gündemde olan Jires Kembo ve 

Bogdan Stancu kamp kadrosunda 
yer almadı. 

Bursaspor’un kamp kadrosun-
da şu isimler bulunuyor: 

“Okan Kocuk, Muhammed 
Şengezer, Ataberk Dadakdeniz, 
Deniz Aydın, Barış Yardımcı, Mu-
hammed Emin Sarıkaya, Aurelien 
Chedjou, Furkan Emre Ünver, Er-
tuğrul Ersoy, Santiago Vergini, Ah-
met Furkan Özcan, Iasmin Latov-
levici, Cengiz Umut Meraş, Onur 
Atasayar, Aytaç Kara, Ramazan 
Keskin, Tuğbey Akgün, Stephane 
Badji, Jani Atanasov, Abdullahi 
Shehu, Tunay Torun, Burak Ka-
pacak, Abdülkadir Çelik, Henri 
Saivet, Furkan Soyalp, Eren Güler, 
Allano Lima, Yusuf Erdoğan, Ça-
ğatay Yılmaz, Diafra Sakho, Meh-
met Umut Nayir, Ali Akman.” 
n İHA

Sivasspor’da Uruguaylı kaleci Rochet formayı unuttu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup 

Sivasspor’da geçen sezonun ilk yarısında 11’in vaz-
geçilmezleri arasında yer alan Uruguaylı file bekçisi 
Sergio Rochet, formaya hasret kaldı.

Geçen sezon ilk 14 haftada kırmızı-beyazlıların 
kalesini koruyan 25 yaşındaki kaleci Rochet, 14. 
haftada Sivasspor’un Gençlerbirliği’ne 4-0 mağlup 
olmasının ardından formasını Tolgahan Acar’a kap-
tırdı.

Bu karşılaşmanın ardından geride kalan peri-
yotta ilk 11’de forma şansı bulamayan Rochet, 28. 
haftada kırmızı-beyazlıların Atiker Konyaspor’a 5-0 
mağlup olduğu karşılaşmanın 66. dakikasında Tol-
gahan’ın kırmızı kartla cezalandırılmasının ardından 
kaleyi 24 dakika korudu. 

Uruguaylı file bekçisi, takımının ligdeki son 37 
müsabakasında ilk 11 yüzü göremezken, son 23 
maçta ise forma şansı bulamadı. Rochet, son 37 
maçta toplam 24 dakika süre alabildi.

KUPADA DA ŞANS VERİLMEDİ 
Sergio Rochet, kırmızı-beyazlı ekibin son iki se-

zonda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 5 maçta 

da forma şansı bulamadı. Sivasspor’un geçen sezon 
Ziraat Türkiye Kupası’nda oynadığı 4 karşılaşmada 
kaleyi 3 kez Tolgahan Acar korurken, 1 maçta da 
kale Ali Şaşal Vural’a emanet edildi. 

Sivas temsilcisinin bu sezon Ziraat Türkiye Kupa-
sı 4. tur maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor’a 
2-1 mağlup olarak kupaya veda ettiği karşılaşmada 
da kaleci Ali Şaşal Vural forma giydi. 

SİVASSPOR’DA FORMAYA HASRET KALANLAR 
Sivasspor’un formaya hasret kalan isimleri 

arasında Aydın Karabulut da dikkati çekiyor. Daha 
önce de Sivasspor formasını giyen ve sezon başında 
Gençlerbirliği’nden büyük umutlarla transfer edilen 
Aydın, geride kalan 17 haftalık periyotta beklenenin 
çok altında kaldı. Aydın, kırmızı-beyazlıların ligin 3. 
haftasında sahasında Kasımpaşa’ya 3-0 mağlup ol-
duğu karşılaşmada sadece 3 dakika oyunda kaldı.

Sivasspor’da geçen sezonki performansını 
mumla aratan oyunculardan biri de Fildişi Sahilli 
gole dönük orta saha oyuncusu Zoro Cyriac. Kariye-
rinde Anderlecht ve Fulham gibi takımların formasını 
giyen Zoro Cyriac, geçen sezon 19 maçta 605 daki-

ka sahada kalmayı başarırken, bu sezon ise ilk 17 
haftada 6 maçta 52 dakika oynadı ve beklentilerin 
uzağında kalarak kırmızı-beyazlı taraftarları hayal 
kırıklığına uğrattı.

Kırmızı-beyazlıların genç yetenekleri İlker Sayan 
ve Erdoğan Yeşilyurt da takımda forma bulmakta 
zorlanan oyuncular arasında yer aldı. Geride kalan 
17 haftalık periyotta, orta sahada görev yapan oyun-
culardan Erdoğan, 9 maçta 80 dakika, İlker ise 2 
maçta 64 dakika kırmızı-beyazlı formayı giyebildi.

Geçen sezon 22 maçta 841 dakika oyunda kalma 
başarısı gösteren 24 yaşındaki genç yetenek Mert 
Hakan Yandaş da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 
sezonun ilk yarısında formaya hasret kalan isimler 
arasında yer aldı.

Sezonun ilk haftasında kırmızı-beyazlıların evin-
de Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın 
32. dakikasında sakatlık yaşayan Mert Hakan Yan-
daş, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında da 6 
dakika forma giydi. Mert Hakan Yandaş, 17 haftalık 
periyotta sakatlıkları nedeniyle formadan uzak kaldı.
n AA

Ben Youssef‘ten 
Denizli’ye övgü
Kasımpaşa’nın Tunuslu futbolcusu Syam Ben Youssef, Teknik Direktör Mustafa 
Denizli’nin gelmesiyle, takımdaki havanın değiştiğinin altını çizerek, deneyimli 

teknik direktörün kendilerini şampiyon olacaklarına inandırdığını söyledi
Spor Toto Süper Lig’e flaş bir başlangıç yaparak, ilk yarıyı 4. sırada tamam-

layan Kasımpaşa’da Tunuslu savunma oyuncusu Syam Ben Youssef, TFF’nin 
Tam Saha dergisine açıklamalarda bulundu. Başarılı defans oyuncusu, Tunus 
Milli Takımı hakkında konuşarak, “Dünya Kupası’nda oynamak çok farklı bir 
tecrübeydi. Ama açıkçası bizim için işler çok istediğimiz gibi gitmedi. İngilte-
re’den bir puan alabilecekken 90. dakikada Harry Kane’in golüyle maçı kay-
bettik. Sonrasında bizim için işler daha da karmaşıklaştı. Belçika yenilgisinden 
sonra Panama’yı mağlup etsek de gruptan çıkamadık. Yine de Dünya Kupası 
tecrübesi yaşamak güzeldi” şeklinde konuştu. 

“BENİ İLK OLARAK 
KEMAL ÖZDEŞ KEŞFETTİ” 

Kasımpaşa’ya transfer sürecini anlatan Youssef, kendisini ilk Kemal Öz-
deş’in keşfettiğini ifade ederek, “Beni ilk keşfeden kişi o dönemki teknik direktö-
rümüz Kemal Özdeş’ti. Ama açıkçası Kemal Hoca beni izlemek için gelmemişti. 
Mısır’daydık ve Kemal Hoca da Trezeguet’yi izlemeye gelmişti. Ancak benim de 
performansımı beğenmiş. Kasımpaşa’da oynamak isteyip istemeyeceğimi sor-
du. Ben de biraz düşünüp araştırdıktan sonra olumlu cevap verdim. İstanbul za-
ten çok güzel bir şehir. Gelip tesisleri gezdikten sonra da transfer teklifini kabul 
ettim. Kasımpaşa’nın tesisleri tek kelimeyle muhteşem” açıklamasını yaptı. 

“TÜRKİYE’DE TAKTİKSEL 
AÇIDAN ÇOK VARYASYON YOK” 

Süper Lig’i değerlendiren 29 yaşındaki futbolcu, “Türkiye’de futbol sadece 
atak üzerine kurulu. Tabii herkesin kendi görüşü farklı olabilir ve şu an söyleye-
ceğim konuda yanlış da anlaşılmak istemem. Ama ben hayatımda ilk kez bir 
hocadan, “Yediğimiz golden daha fazlasını atmamız gerekiyor” diye bir cümle 
duydum. Evet, çok gol atmak önemli ama taktiksel açıdan çok fazla varyasyon 
yok Türkiye’de. Ben bir defans oyuncusuyum ve öncelikle gol yememeyi düşü-
nürüm. Bu açıdan bakınca burada durum farklı. Diğer ülkelerde daha çok takti-
ğe önem veriliyor diyebilirim” ifadelerini kullandı. 

“DENİZLİ, ÇOK TECRÜBELİ BİR ADAM” 
Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin gelmesiyle takımdaki havanın 

değiştiğini vurgulayarak, “Mustafa Hocanın gelişiyle birlikte takımda çok farklı 
bir hava yaşandığı kesin. Gerçekten çok tecrübeli ve ne istediğini bilen bir teknik 
adam. Sahada bir şey anlatırken vücut diliyle bile istediği mesajı oyunculara 
verebiliyor” açıklamasında bulundu. 

“MUSTAFA DENİZLİ BİZİ ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA İNANDIRDI” 
Ben Youssef, Teknik Direktör Mustafa Denizli’nin şampiyonluk sözleriyle 

ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi: “Bu kadar bilgili ve tecrübeli bir teknik 
adam bu sözü söylüyorsa tabii ki derinlemesine düşünmek gerekir. Mustafa 
Hoca bizi şampiyon olabileceğimize inandırdı. Takıma bu inancı verdi. Bugün 
oyuncusundan personeline kadar herkes şampiyon olabileceğimize inanıyor. 
Ama bu çok kolay bir şey değil. Ligdeki büyük takımlar şu an için kötü durumda. 
Ama eminim ki ikinci yarıyla birlikte bu takımlar da çıkışa geçip, yarışa dahil 
olacaktır. Lig uzun bir maraton ve bu maratondan başarıyla çıkabilmek için de 
büyük bir istikrar gerekiyor. Mustafa Hoca şampiyonluklara alışkın bir isim. Bu 
süreçle nasıl baş edeceğini biliyor. Bu bizim için büyük bir avantaj. Ligin ikinci 
yarısının çok daha zor ama bir o kadar da zevkli geçeceğini düşünüyorum.”  
n İHA



Beyşehirli judocular 
4 madalya kazandı

Konya’da yapılan liseler arası il tekvando müsaba-
kalarında Beyşehirli 3 sporcu birincilik, 1 sporcu ikincilik 
elde etti. Beyşehir Belediyespor Kulübünün Tekvando 
Antrenörü Nafiz Çakır, yaptığı açıklamada, Konya’daki 
liseler arası tekvando il müsabakalarında Beyşehir’inde 
değişik okullarda öğrenim gören Mehmet Yiğit Palavar 
63 kiloda, İrem Baysal 55 kiloda, Muhammet Talha Şa-
hin 55 kiloda birinci olurken, Muharrem Özmen’in ise 45 
kiloda ikincilik elde ettiğini söyledi. Çakır, kilolarında bi-
rincilik elde eden liseli sporcuların Konya’yı mart ayında 
Antalya’da yapılacak final müsabakalarında temsil ede-
ceğini belirterek, tüm sporcularını gösterdikleri başarı-
dan ötürü tebrik etti. n AA

Amatörde transfer 
tescil dönemi başlıyor

Amatör futbolda ikinci transfer tescil dönemi başlı-
yor. İlk devreleri büyük ölçüde tamamlanan ve yaşanan 
şiddet olayları nedeni ile önümüzdeki hafta maç oynan-
mayacak olan amatör liglerde transfer dönemi bugün 
başlıyor. Transfer süresi 15 Şubat’a kadar devam edecek. 
Bölgesel Amatör Ligi’nde mücadele eden Akşehirspor, 
Sarayönü Belediyespor ve Karapınar Belediyespor ile 
diğer amatör liglerdeki takımlar, transfer tesciline bugün 
itibari ile başlayacak.  n SPOR SERVİSİ

Vole Tenis ve Spor 
Kulübü’nde Yönet dönemi

Vole Tenis ve Spor Kulübü, seçimli olağanüstü genel 
kurul toplantısı gerçekleştirildi. Başkanlığa Av. Cengiz 
Yönet ve ekibi getirildi. Konya’da faaliyet gösteren Vole 
Tenis ve Spor Kulübü’nün seçimli olağanüstü kurul top-
lantısı geçtiğimiz hafta sonu Grand Konya Otel’de yapıldı. 
Çok sayıda delegenin katılımıyla gerçekleştirilen seçim 
sonunda Av. Cengiz Yönet ve listesindeki yer alan isim-
ler, katılımcı delegelerin oyunun tamamı alarak göreve 
getirildi. Seçim sonunda başkanlığa seçilen Av. Cengiz 
Başkan Yönet, yaptığı teşekkür konuşmasında şu sözlere 
yer verdi; “Kulübümüzü daha iyi noktalara taşımak, daha 
iyi şartlarda tenis yaptırmak ve tenis sporunu Konya’da 
daha yaygın bir spor dalı haline getirmek hedefimiz ola-
caktır. Başta efsane başkanımız Hakan Sözen ve bugüne 
kadar kulübümüzde görev yapan yönetici ve üye arkadaş-
larımıza teşekkür ediyorum. Bize verilen görevin bilinci 
içindeyiz. En iyisi yapmak adına gece-gündüz çalışaca-
ğız.” dedi. n SPOR SERVİSİ 

Selçuklu Güreş Takımı, Konya’yı temsil edecek
Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş 

Takımı, Bursa’da düzenlenecek olan ‘Bü-
yükler Grekoromen Türkiye Şampiyonası’n-
da Konya’yı temsil edecek. Türkiye Güreş 
Federasyonu 2019 yılı faaliyet programın-
da yer alan ‘Büyükler Grekoromen Türkiye 
Şampiyonası’ 5-7 Ocak tarihleri arasında 
Bursa’da düzenlenecek. Güreş branşında 
yılın en önemli faaliyetleri arasında yer 
alan ‘Büyükler Grekoromen Türkiye Şam-
piyonası’nda başarılı olan sporcular, 2019 
yılında ülkemizi Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nalarında temsil etmeye hak kazanacak. Bu 
açıdan büyük öneme sahip olan şampiyona 
için Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş 
Takımı çalışmalarını hız kesmeden sürdü-
rüyor. 2018 yılında Türkiye’de ve Avrupa’da 
düzenlenen şampiyonalarda Konya’yı 
başarılı bir şekilde temsil eden Selçuklu 
Belediyespor Kulübü, bu yıl düzenlenecek 
şampiyonada da Konya’yı temsil eden tek 

kulüp olacak.
ÖZKIŞ: HEM KONYA’YI HEM DE 
KULÜBÜMÜZÜ EN İYİ ŞEKİLDE 

TEMSİL EDECEĞİZ
Selçuklu Belediyespor Kulübü Güreş 

Takımı Başantrenörü Yavuz Özkış, 2018 yı-
lında olduğu gibi, 2019 yılında da başarılı 
bir sezon geçirmek istediklerini ifade etti. 
Özkış, “2018 yılında güzel başarılar yaka-
ladık. Konya’nın uzun yıllar hasret kaldığı 
başarıları 2018 yılında yakalama fırsatı bul-
duk. Temennim 2019 yılında da bizlere sağ-
lık ve başarı dolu bir yıl nasip olması. Yeni 
sezonun en önemli şampiyonalarından 
birine katılacağız. Geçtiğimiz yıllara göre 
kadromuzda eksikler olsa da alt yapımız-
dan yetişen 12 genç sporcumuzla birlikte 
madalya mücadelesi vereceğiz. Cumartesi 
günü başlayacak olan Şampiyonadan inşal-
lah iyi sonuçlarla dönmek istiyoruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar bölge finaline kaldı
Meram Kara Kartallar U15 takımı grup şampiyonluğunun 

ardından il finallerinde de 12 puan toplayarak bölge finallerine 
gitmeye hak kazandı.

Konya U15 Ligi’nde B grubunda şampiyon olan Meram 
Kara Kartallar, il finallerinde de en yüksek puan toplayarak il bi-
rincisi oldu. İl finalleri son maçında Selçuklu Belediyespor’u 4-1 
mağlup eden siyah-beyazlılar Kasırgaspor’un da berabere kal-
masıyla en yüksek puan toplayan takım oldu ve bölge finallerine 
çıkma hakkı kazandı. Meram Kara Kartallar il finallerindeki tek 
puan kaybını Kasırgaspor karşısında 2-1 mağlup olarak yaşadı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
Meram Kara Kartallar U15 teknik direktörü Mücahit Umut, 

il finalleriyle ilgili açıklamasında, “Biz en başta söylediğim gibi 
il finallerinde birinci olmak için değil, Türkiye şampiyonasında 
yer alarak marka haline gelen Kara Kartallar ismini ön plana 
çıkarmak için mücadele ettik. Tabi Türkiye şampiyonasına git-
mek için il finallerinde ilk ikide yer almak gerekiyordu. Bunu da 
başardık. Şimdiki hedefimiz bölge finallerinde de şampiyon 
olarak Türkiye şampiyonasına katılmak istiyoruz. Meram Kara 
Kartallar daha önce Türkiye şampiyonluğu yaşamış bir takım biz 
de bu başarıya yenisini eklemek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.
n SPOR SERVİSİ

Şampiyonlar 
Aşk’la yetişiyor

Selçuklu Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda ortaya koyduğu ‘Şampiyonlar Aşkla Yetişir’ 
projesinde yapılacak olan testlerle ilgili bir açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada hangi 

testlerin uygulandığı ve projenin sağlayacağı faydalar hakkında bilgi verildi
Sporcuların erken keşfedilmesi ve 

buna göre eğitim programının hazırlanma-
sının amaçlandığı ‘Şampiyonlar Aşkla Ye-
tişir’ projesi hakkında yapılan açıklamada; 
“Selçuklu Belediyemizin Spor Okullarında 
eğitim gören çocuklara yönelik başlattığı 
‘Şampiyonlar AŞK’la Yetişir’ projesi baş-
lıyor. Projenin Amacı; Yetenekli ve yıldız 
sporcuları erken yaşta keşfetmek, Profes-
yonel sporcu dilimi dışındaki çocuklar için 
Fiziksel yapılarına uygun en az bir spor dalı 
belirlemek, Obezite riski olan kesimin tes-
piti, Çocuklara spor ile iç içe bir sosyal or-
tam yaratarak olumlu bakış açısı ile odak-
lanmalarını sağlamak” açıklaması yapıldı. 

ANTROPOMETRİK TESTLER
Testler ve sonuçlarının ne şekilde ola-

cağını da belirtilen açıklamada, “Boy, Ağır-
lık, Kulaç, Oturma yüksekliği, Karış, Ayak, 
20 mt sürat, Durarak öne sıçrama, Pro 
agilty çabukluk ve çeviklik, El göz koordi-
nasyonu, Flamingo denge, Dikey sıçrama, 
Esneklik, Sağlık topu öne fırlatma, Ayak (ta-
ban) basınç ve ortopedik durum tespiti ile 
beslenme anketinin yapılacağı ifade edildi.

ŞAMPİYONLAR AŞK’LA YETİŞİR
Selçuklu Belediyesi’nin konuyla ilgili 

yaptığı açıklamada, “Testler, uluslararası 
geçerliliği olan parkurlarda, son teknoloji 
spor ölçüm ekipmanları kullanılarak ya-
pılacaktır, ölçümler NFC okuyuculu tab-
letlerde, özel tasarımlı bileklikler ile takip 
edilerek dijital olarak gerçekleştirilecektir. 
Sonuçlar özel yazılım ile değerlendirilerek, 
antrenman bilimcilerin analizi ile beraber 
bireysel rapor olarak teslim edilecektir. Ço-
cuklarımızın spor yoluyla gelişimlerine kat-
kı sağlamak ve yol göstermek amacıyla her 
birinin fiziksel ve motor becerilerini içeren 
bilgiler ile birlikte taramanın sonucu olarak 
branş önerileri içermektedir. Söz konusu 
bu ölçme ve değerlendirme sonuçlarının 
çocuklarımızın günlük spor yaşamlarına 
aktarılmasında veli, beden eğitimi öğret-
meni, antrenör ve yöneticilerin yaklaşım 
ve is birliği çok önemlidir. Çocuklarımızın 

gelişim süreçlerinin devam ettiğini, sev-
diği ve içselleştirdiği branşta daha mutlu 
olacağı unutulmamalıdır. Ayrıca, bu sonuç 
ve yorumlar sonrasında alacağı eğitimin 
kalitesi, eğitmen, beslenme ve psikolojik 
faktörler de hem sportif hem de kişisel geli-
şim için büyük önem arz etmektedir. Teste 
giren öğrencilerimiz karne sonuçlarına 10 
gün içerisinde www.selcuklubelediyespor.
com adresinden ulaşabilecektir” ifadeleri-
ne yer verildi.

ÇOCUKLARIMIZ 
İSTEDİKLERİ SPORU YAPIYOR

Önceki aylarda yapılan projenin tanı-
tım toplantısında açıklamalarda bulunan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Başkan 
Pekyatırmacı ise, “Selçuklu Belediyesi 

olarak en önemli projelerimizden birini 
bugün başlatıyoruz. ‘Şampiyonlar AŞK’la 
Yetişir’ diyoruz. Spor Okullarında yaz ve 
kış dönemlerinde spor yapan çocukları-
mızı hem sportif yönden hem fiziki yönden 
ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda yön-
lendirebileceğimiz, yetiştirebileceğimiz 
şekilde bir proje başlatıyoruz. ‘Şampi-
yonlar AŞK’la Yetişir’ derken buradaki 
amacımız sadece şampiyon sporcular 
yetiştirmek değil. Çocuklarımızın sevdi-
ği ilgi duyduğu ve mutlu oldukları spor 
branşlarında, onları en iyi şekilde gelişti-
rebilmek. Çocuklarımızın fiziksel, sosyal 
ve psikolojik gelişimi için Selçuklu Bele-
diyesi olarak sürekli faaliyetler üretiyoruz. 
Bu yaptığımız işler içerisinde en önemli 

faaliyetlerimizden bir tanesi de Selçuklu 
Belediyespor Kulübümüzde icra edilen 
Yaz ve Kış Spor Okullarımız. Yaz Spor 
Okullarımızda 13 binin üzerinde, kış spor 
okullarımızda ise 3 binden fazla çocuğu-
muz buralardan hizmet alıyor. Selçuklu 
Belediyesinin spor  tesislerinde, yaz-kış 
sürekli olarak spor yapma imkanına sahip 
oluyorlar. Çocuklarımız spor okullarında, 
servislerle evlerinden alınarak tesisleri-
mizde istedikleri sporu yapıyor, ardından 
tekrar güvenli bir şekilde servisle evlerine 
teslim ediliyor. Yaz ve Kış spor okullarında 
bizimle beraber olan çocuklarımızın aile-
lerine de bizlere güvendikleri için özellikle 
teşekkür etmek istiyorum” dedi.
n SPOR SERVİSİ
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Malatyaspor’un golcüsü Boutaib, Zamalek’e transfer oldu
Evkur Yeni Malatyaspor’un Faslı for-

vet oyuncusu Khalid Boutaib’in Mısır ekibi 
Zamalek ile her konuda anlaşmaya vardı-
ğı ifade edildi. İkinci yarı hazırlıkları için 
Antalya Belek’te çalışmalarına başlayan 
Malatya ekibinde, golcü Khalid’in transfe-
rinin gerçekleştiği ve başarılı futbolcunun 
kampa dahil olmayacağı belirtildi. Geçen 
sezon transfer olduğu Malatyaspor’da 
sezonu 12 golle kapatan, bu sezon ise 16 
maçta 4 gol kaydeden Khalid’in, 2 milyon 
Euro’ya Mısır ekibi Zamalek ile el sıkıştığı 
bildirildi. Malatyaspor’un bu gelişmenin 
ardından forvet bölgesine transfer ede-
ceği futbolcu sayısını 2’ye yükselttiği, bu 
isimlerden birinin de Beşiktaş’ın gözden 
çıkardığı Larin olabileceği öğrenildi. 

MALATYASPOR’DA 
ANTALYA KAMPI BAŞLADI

Süper Lig’in ilk yarısını 29 puanla 3. sı-
rada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, 
ikinci yarı hazırlıkları için Antalya’da top-
landı. Süper Lig’deki birçok takım gibi 
devre arası çalışmalarına dün sarı-kırmı-
zılılar, Antalya’da toplandı. Malatyaspor, 
9 gün sürmesi planlanan ve iki de hazırlık 

maçı yapılacak olan kampa yeni transfer-
lerini yetiştirmek istediği ifade edildi. Bu 
arada sarı-kırmızılılarda Antalya kampına 
çağrılan ancak yolların ayrılmasının plan-
landığı Issıar Dia, Sulley Mınuri, Başkan 
Adil Gevrek bir görüşme gerçekleştireceği 
öğrenild. Başkan Gevrek’in iki futbolcuya 
da kendilerini ikinci yarı için takımda dü-
şünmediklerini paylaşacağı belirtildi. 
“ZORLU BİR İKİNCİ YARI BİZİ BEKLİYOR”

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Di-
rektörü Ali Ravcı, Spor Toto Süper Lig’in 
ikinci yarısının zorlu geçeceğini söyledi. 
Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, ikinci yarı 
hazırlıklarına bugün itibariyle başladıkla-
rını belirtti. Günde iki antrenman yapmayı 
planladıklarını anlatan Ravcı, “Transfer 
çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam 
ediyor. En kısa zamanda transfer sürecini 
bitirmeye ve futbolcuların bir an önce takı-
ma katılmalarını sağlamaya çalışacağız. 
Çok iyi bir kamp dönemi geçirmek istiyo-
ruz. Çok zorlu bir ikinci yarı bizi bekliyor. 
Bulunduğumuz yerin tesadüf olmadığını 
göstereceğiz inşallah.” diye konuştu.
n AA

Samet Aybaba: Fofana iyi ama yardımcı oyuncu
Bursaspor Teknik Direktörü 

Samet Aybaba, son dönemde adı 
Bursaspor ile anılan Konyasporlu 
oyuncu Moryke Fofana hakkında 
konuştu. Aybaba, “İyi ama yardımcı 
oyuncu” ifadelerini kullandı.

Antalya kampı öncesi konuşan 
Bursaspor Teknik Direktörü Samet 
Aybaba, ligin ikinci yarısında hem 
oyun hemde skor olarak taraftarın 
yüzünü güldürmek istediklerini söy-
ledi. Ara transferle ilgili düşünce-
lerini belirten Aybaba, “Alacaksak 
en iyisi olsun yoksa elimizdeki kad-
royla devam edelim” dedi. İkinci 
yarı hazırlıkları için Antalya Belek’te 
konaklayan yeşil-beyazlı takımın 
Teknik Direktörü Samet Aybaba, 
Bursaspor camiasının yeni yılını kut-
layıp, 2019’un Bursaspor’un yılı ol-

masını diledi. Ligin ikinci yarsı için 
bugünden itibaren çalışmalara baş-
layacaklarını dile getiren Aybaba, 
“İlk devrenin nasıl geçtiğini anla-
madık. Oyun olarak istediğimiz se-
viye ulaştık ama puansal anlamda 
mutlu değiliz. Ligin ikinci yarısında 
hem oyun hem de puan anlamında 
taraftarlarımızın yüzünü güldürmek 
istiyoruz” dedi. Transferle ilgili aynı 
yerde durduğunu da anlatan Samet 
Aybaba, “Devre bitince başkanı-
mızla oturup konuştuk. Ya en iyisi 
olsun ya da olmasın. Transferle il-
gili yaptığımız çalışmaları yönetime 
sunduk. Olursa bunlardan olsun. 
Olmuyorsa da elimizdeki kadroyla 
devam edelim. Tabii, transfer tahta-
mızın da açılmış olması gerekiyor. 
Daha zamanımız var. Biz elimizdeki 

oyuncularla çalışmaya başlayalım, 
gerisi gelir” ifadelerini kullandı. 

“SKORA DİREKT ETKİ EDECEK 
İSME İHTİYACIMIZ VAR” 

Konyaspor’da mutlu olmayan 
ve gelmek için haber gönderen 
Fofana’yla ilgili konuşan deneyim-
li teknik adam, “İyi ama yardımcı 
oyuncu. Bizim direkt skora etki ede-
cek isme ihtiyacımız var. İsimleri 
konuşulduğu için söylüyorum. Oka-
ka ve Diouf tarzı. Böyle futbolcular 
takıma faydalı olur. Söylediğim 
gibi, alacaksak en iyisini alalım 
yoksa gerek yok. Hayat devam edi-
yor. Altyapımızdan yetiştirdiğimiz 
oyuncular var” dedi. 

UMUT MERAŞ’A 
FRANSA’DAN TALİP ÇIKTI

Bursaspor’un yükselen değeri 

Umut Meraş’a Fransa’nın Lille takı-
mının talip olduğu iddia edildi. Lil-
le’in genç futbolcu için yeşil-beyazlı 
takıma 1.5 milyon Euro’luk teklifte 
bulunduğu öğrenildi. 

Fransa’nın Lille takımı, Bur-
saspor’un genç savunmacısı Umut 
Meraş’ı takibe aldı. 

Frasnız ekibinin, 23 yaşındaki 
futbolcuyu yakından izlediği ve Bur-
saspor yönetimine menajerler ara-
cılığıyla 1.5 milyon Euro’luk teklifte 
bulunduğu öğrenildi. 

Yeşil-beyazlı kulüp ise Umut 
için en az 2.5 milyon Euro bonservis 
bedeli talep ediyor. Fransız ekibinin 
kadrosunda Bursaspor altyapısında 
yetişen Mehmet Zeki Çelik de yer 
alıyor. 
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

Beşiktaş’ın kamp 
kadrosu belli oldu
Ligin ikinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya’ya 

gidecek olan Beşiktaş’ta 32 kişilik kamp kadrosu belli 
oldu. 

Siyah-beyazlılarda Tolgay Arslan, Tolga Zengin, 
Gökhan Töre ve Love kamp kadrosuna dahil edilme-
di. Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarı hazırlıklarına 3 
- 14 Ocak tarihleri arasında Antalya’da hazırlanacak 
olan Beşiktaş’ta kamp kadrosu belli oldu. 

Teknik Direktör Şenol Güneş’in verdiği rapor doğ-
rultusunda Tolgay Arslan, Tolga Zengin, Gökhan Töre 
ve Vagner Love kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-be-
yazlılarda Antalya kampına dahil edilen isimler şu 
şekilde: “Adem Ljalic, Adriano, Alpay Çelebi, Atiba, 
Caner Erkin, Larin, Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, 
Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğ-
lu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Medel, Gökhan 
Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seylığlı, Lens, Kayra 
Yılmaz, Karius, Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, 
Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, 
Oğuzhan Özyakup, Quaresma, Rıdcan Yılmaz, Ryan 
Babel, Utku Yuvakuran” 
n İHA

Kartal devrenin 
startını veriyor!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarına başlıyor. Bugün 
Antalya’da toplanacak olan yeşil beyazlı takım, Teknik Direktör Aykut Kocaman gözetiminde 

çalışacak. Anadolu Kartalı’nda Wilfred Moke kamp kadrosunda yer almayacak
Süper Lig’in ilk yarısını 25 puan ile 

8.sırada tamamlayan Atiker Konyaspor, 
ikinci devre hazırlıklarına bugün başlıyor. 
Yeşil beyazlı takım Antalya/Belek’te bugün 
bir araya gelecek. Burada üç hazırlık maçı 
oynayacak olan Atiker Konyaspor’da trans-
fer yapılıp yapılmayacağına da kamp süre-
cinde karar verilecek. Yeşil beyazlı takımda 
yolların ayrılması kararlaştırılan Wilfred 
Moke, Antalya kampına götürülmeyecek. 
Kiralık olarak gitmesi planlanan Musa 
Araz’ın durumu ise bugün belli olacak.

SKUBİC VE MİLO BEKLENİYOR
Atiker Konyaspor’da sezon sonu sözleş-

mesi bitecek olan oyunculardan Ömer Ali 
Şahiner ile geçtiğimiz günlerde yeni sözleş-
me imzalanmıştı. Mukavelesi bitecek olan 
oyunculardan Skubic ve Milosevic’in de 
Antalya kampı sürecinde imza atması bek-
leniyor. Öte yandan Konyaspor U21 takımı 
oyuncularından Erdon Daci’nin de Antalya 
kampına davet edilerek burada Aykut Koca-
man tarafından izlenmesi bekleniyor.

SÜPER LİG’İN TERCİHİ BELEK
Spor Toto Süper Lig’de ilk yarının sona 

ermesinin ardından takımlar, kamp çalış-
malarına yeni yılın ilk günleri itibarıyla baş-
layacak. Süper Lig’deki 18 takımın 17’si, 
kamp çalışmalarını Türkiye’de futbol turiz-
minin merkezi Antalya’da gerçekleştirecek. 
Takımların büyük çoğunluğunun Antal-
ya’daki tercihi ise Serik ilçesine bağlı Be-
lek Turizm Merkezi oldu. Ligde yer alan 16 
ekip, ikinci yarı hazırlıkları için Belek’teki 
otellerde kampa girecek. Aytemiz Alan-
yaspor, Alanya’dan ayrılmayacak. Turun-
cu-yeşilliler, kendi tesislerinde toplanacak 
ve hazırlıklarını sürdürecek. Kasımpaşa’nın 
ise kamp programı henüz netlik kazanma-

dı. Kasımpaşa’nın da Antalya’ya gelmesi 
durumunda tüm takımlar kamp dönemini 
Antalya’da geçirmiş olacak. 

EN GEÇ BAŞAKŞEHİR VE 
GALATASARAY GELECEK

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamla-
yan Medipol Başakşehir ve şampiyonluk 

mücadelesi veren Galatasaray, Antalya’ya 
en geç gelecek ekipler olacak. İki takım da 
Belek’teki çalışmalarına 5 Ocak Cumartesi 
günü başlayacak. Medipol Başakşehir 15 
Ocak’a kadar, Galatasaray ise 11 Ocak’a 
kadar Antalya’da çalışmalarını sürdüre-
cek. Beşiktaş, 3 Ocak’ta geleceği Belek’te 

14 Ocak’a kadar kalacak. Ligde ilk yarıyı 
17. sırada tamamlayan Fenerbahçe ise 3 
Ocak’ta geleceği Antalya’dan 11 Ocak’ta 
ayrılacak. Atiker Konyaspor, Kayserispor 
ve Çaykur Rizespor’un ise kamp bitiş tarih-
leri henüz netlik kazanmadı. 
n SPOR SERVİSİ
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