
Çorbaları sağlıkla harmanlıyor Hz. Mevlana’yı takip ediyorlar
Şenol Uzun ve İbrahim İnal 
tarafından açılarak Konya-
lıların hizmetine sunulan 
‘Beykoz Çorbacısı 1969’, lez-
zeti ile tam not aldı. Beykoz 
Çorba en lezzetli çorbaları 
sağlıkla harmanlıyor, hiçbir 
kimyasal madde kullanma-
dan, geleneksel yöntemlerle 
temizlenen kemik, paça ve 
işkembeleri tamamen kendi 
sularında kaynatarak, yüzde 
100 doğal  lezzetleri ile 
Konyalıların damak tadına 
sunuyor.
n HABERİ SAYFA 2’DE 

Türkiye’ye ziyarette 
bulunan ve ilk olarak 
Konya’ya gelen Pakistan 
Başbakanı İmran Khan 
Mevlana Müzesini ziyaret 
etti. Khan, “Biz Mevlana 
hakkında okumuştuk, 
dünyanın neresinde olur-
sa olsun Sufizmi takip 
eden herkes Mevlana 
Rumi’yi ve Şems Teb-
riz’iyi bilir. Pakistan’ın 
İdeolojik liderinin de 
Mevlana’yı takip ettiğini 
biliyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

60 şüpheliden 22’si
gözaltına alındı

Konya merkezli 26 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ör-
gütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele 
“mahrem imamlık” yaptıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 60 

şüpheliden 22’si yakalandı. n SAYFA 6’DA

Gece yarısı tramvayda
yangın paniği yaşandı

Alaeddin-Selçuk Üniversitesi seferini yapan tramvayın üst kıs-
mında bulunan klima motoru yoğun ısınması nedeniyle alev aldı. 
İçerideki yolcuların vatmanı uyarmasıyla birlikte duran tramvaya 
itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. 

Yangın nedeniyle kısa süreli panik yaşandı. n SAYFA 6’DA

05 Meram’da 2018’de 
2424 nikah kıyıldı 06 Kediyi kurtarırken

canından oluyordu 07 Fidan karşılığında 
davasından vazgeçti

Kaynaştılar, 
kardeş oldular

Yerinde tespitle
hızlı çözüm

Okumak için 
yollara düştüler

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Gençlik Meclisi tarafından 
savaş ve çeşitli nedenlerle 
Türkiye’ye sığınan çocukların 
Türkiye’ye adaptasyonları-
nı sağlamak ve çocukların 
kendi aralarında kaynaşmaları 
amacıyla yürütülen “Kardeşim 
Olur Musun?” projesinin final 
programı yapıldı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Cuma namazını Malazgirt 
Camii’nde kılan Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, namaz çıkışı cemaatle 
sohbet etti. Pekyatırmacı, “Bu 
buluşmalar hizmetlerimizi ve 
eksiklerimizi yerinde görerek, 
sorunları daha hızlı çözmemizi 
sağlıyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

EKİP 42 Eğitim Projesi kapsa-
mında uzak yakın demeden 
Konya’nın tamamında okuma 
etkinliği yapılıyor. Bu kapsam-
da İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
yetkilileri de okulları ziyaret 
ederek görüş alışverişinde 
bulunuyor. n HABERİ SAYFA 11’DE
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Girişimciler arayışta!
Ücretli poşet uygulamasının 

başlamasıyla girişimciler 
harekete geçti. Eskiden sıkça 

kullanılan “Pazar çantası” 
üretimi yeniden gündeme 

gelirken, girişimcilerin üretip 
satabilecekleri farklı ve yeni 
çanta arayışları da başlamış 

durumda 

UYGULAMA BİRANDA 
GÜNDEME OTURDU

“Ücretli poşet” uygulamasının 1 
Ocak’ta başlamasıyla birlikte gündem 
biranda bu alana kilitlendi. Mizah ko-
nusuna dönüşen uygulamayla ilgili, 
özellikle sosyal medyada konuyla ilgili 
birçok paylaşımlar yapılmaya başlan-
dı. Vatandaşlar ücretli poşet uygula-
masını mizahi bir şekilde ele alarak, 
hem güldüren hem de düşündüren 
mesajlar vermeyi ihmal etmedi.

FIRSATA ÇEVİRMEK
İSTEYEN ARAYIŞTA

Ücretli poşet uygulaması daha çok 
mizah konusu olarak gündeme gelse 
de, konuyu ciddiye alarak uygulamayı 
fırsata çevirmek isteyenler de bulunu-
yor. Poşete alternatif sunmayı hedefle-
yen girişimciler, araştırmaya koyulmuş 
durumda. Bazı girişimciler “Pazar çan-
tası” olarak bilinen çantaları yeniden 
gündeme alırken, yeni çanta arayışla-
rına da başladı. n HABERİ SAYFA 2’DE

Konya ihracatta Türkiye ortalamasını geçerek göz doldurdu 

Zorluklara rağmen başardık
Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Memiş 

Kütükcü, 2018 yılının Konya ve Türkiye 
açısından ekonomideki tüm zorluklara rağmen 
ihracatta bir başarı yılı olduğunun altını çizerek, 

“Konya 2018 yılında yeni bir ihracat rekoru 
kırarak 1 milyar 803 milyon 149 bin dolar ihracat 

yaptı. Böylece 2018 yılı hedefimiz olan 1.8 
milyar doları aşmış olduk” dedi. 

n HABERİ SAYFA 12’DE

KÜLTÜR ŞÖLENİNE
DESTEK TEŞEKKÜRÜ

Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri, Aralık ayına damga 

vurdu. 10 gün süren etkinliklerle birlikte Hz. 
Mevlana dualarla yad edilirken, dolu dolu geçen 

programlarla Konya’da adeta kültür şöleni yaşandı. 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdülsettar Yarar, 

etkinlikler boyunca verdiği destekten ötürü Yenigün 
Gazetesi’ne teşekkür etti.  n HABERİ SAYFA 3’TE

KONYA’DA PETROL 
ARAMASI YAPILACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik 
Kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre 

TPAO’ya Konya, Siirt, Şırnak, Niğde, Hakkari ve Van 
illerinde çeşitli bölgeleri kapsayan 13 sahada petrol 
arama ruhsatı tahsis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 

yıl geçerli olacak.  n HABERİ SAYFA 4’TE

‘GELİR ADALETSİZLİĞİ
DÜZENİ BOZACAK!’

İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, 2019 
yılında açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 

maaş eşitsizliklerine vurgu yaparak, işçinin, 
memurun, memur emeklisinin ve taşerondan 
kadroya geçen işçilerin alacağı maaşlardaki 

ayrımcılığın ortada kaldırılması gerektiğini dile 
getirdi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

İLMEK İLMEK 
SANAT DOKUYOR

Başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken Servet Bab-ı 
Esrar Gümüş Galerisi Sahibi Servet Küçükdemirel, 

ürettiği el yapımı gümüş takılar ile Türkiye 
genelinde birçok kişiye takı hizmeti veriyor.  Servet 
Küçükdemirel, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak, 

her türlü tasarımı yapabildiklerini belirtiyor.
 n HABERİ SAYFA 3’TE

Memiş
Kütükcü
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Ücretli poşet uygulamasının başlamasıyla girişimciler harekete geçti. Eskiden sıkça kullanılan “Pazar çantası” üretimi yeni-
den gündeme gelirken, girişimcilerin üretip satabilecekleri farklı ve yeni çanta arayışları da başlamış durumda 

Girişimciye gündoğdu!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tara-

fından yapılan düzenlemeyle “Ücretli 
poşet” uygulaması 1 Ocak itibariyle 
başladı. Düzenlemeye göre tüketi-
ciler marketlerden poşeti 25 kuruş 
karşılığında alıyor. Düzenlemeyle 
poşet kullanımı azaltılarak çevre kirli-
liğinin önüne geçilmesi hedefleniyor. 
Düzenlemenin uygulanmaya girme-
sinin ardından neredeyse 1 hafta ge-
ride kaldı. Bakanlık tarafından yapılan 
araştırmaya göre market poşeti kulla-
nımında yüzde 50’lere varan azalma-
lar meydana geldiği açıklandı.   Üc-
retli poşet uygulamasının başlaması, 
gündemi de etkilemiş durumda. Ge-
rek medyada gerek sosyal medyada 
konuyla ilgili birçok haber gündeme 
geldi, ilginç görüntüler ortaya çıktı. 
Ücretli poşetle ilgili özellikle sosyal 
medyada ilginç videolar paylaşıldı, 
uygulama biranda mizah konusu 
oldu. Ancak yeni uygulamayı ciddi bir 
şekilde avantaja çevirmek isteyenler 
de biranda harekete geçmiş durum-
da. Bazı girişimciler vatandaşların 
poşet yerine marketlerde kullanabi-
leceği çeşitli alternatiflerin üzerinde 
çalışmaya başladı. Bazı girişimciler 
şimdilik market önlerinde poşet satı-
şı yaparak kendisine kısa süreli bir iş 
kapısı oluştursa da, konuyla ilgili ciddi 
arayışlar yaparak uzun soluklu bir iş 
kolu oluşturma arayışına girenler de 

bulunuyor. 
UYGULAMA BİRANDA 
GÜNDEME OTURDU

“Ücretli poşet” uygulamasının 1 
Ocak’ta başlamasıyla birlikte gün-
dem biranda bu alana kilitlendi. 
Poşetteki yeni uygulama küçük bir 
değişiklik gibi görünse de, yapılan 
değişiklik sonrası ortaya çıkardığı 
etki tahminlerin üzerinde oldu. Ne-
redeyse 1 haftalık süreyle gündem 
ücretli poşet uygulamasına kilit-
lendi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
sahada yeni düzenlemenin uygu-
lanabilirliğini denetlemeye başlar-
ken, poşet kullanımının durumu 
da araştırıldı. İlk günden buyana 

yapılan araştırmayla poşet kullanı-
mında yüzde 50’lere varan azalma-
lar olduğu ortaya çıktı. Uygulamayı 
vatandaşlar çevre kirliğini önlemek 
amacıyla yerinde bulurken, bazı 
vatandaşlar ise bu konuda köklü çö-
zümler üretilebileceğini savunuyor. 

MİZAH KONUSU OLDU
Ücretli poşet uygulamasının va-

tandaştaki karşılığı farklılık gösterse 
de, biranda herkeste aynı etkiyi ya-
pan bir mizah konusuna dönüştü. 
Özellikle sosyal medyada konuyla 
ilgili birçok paylaşımlar yapılmaya 
başlandı. Vatandaşlar ücretli poşet 
uygulamasını mizahi bir şekilde ele 
alarak, hem güldüren hem de dü-

şündüren mesajlar vermeyi ihmal 
etmediler. Bunun yanında amacı 
mizah olmayan ancak paylaşımlarla 
biranda mizaha dönüşen görüntüler 
de ortaya çıktı. Poşetin ücretli olma-
sıyla bazı vatandaşlar aldıkları ürün-
leri götürmek için ilginç yöntemlere 
başvurdu. Bu görüntüler de sosyal 
medyada konuşulanlar arasına gir-
meyi başardı. 

GİRİŞİMCİYE GÜNDOĞDU! 
Ücretli poşet uygulaması daha 

çok mizah konusu olarak gündeme 
gelse de, konuyu ciddiye alarak uy-
gulamayı fırsata çevirmek isteyenler 
de bulunuyor. Özellikle girişimciler, 
poşetin ücretli olmasıyla birlikte 
vatandaşlara alternatifler sunmayı 
hedefleyerek, araştırmaya koyul-
muş durumda. Bazı girişimciler po-
şetlerin artmasıyla kullanımı azalan 
ve “Pazar çantası” olarak bilinen 
çantaları yeniden gündeme alırken, 
bazı girişimciler ise daha kullanışlı 
ve yeni çanta modellerinin arayışı 
içine girmiş durumda. Özellikle Av-
rupa’da bazı ülkelerde kullanılan, 
market arabasına da konulabilen 
çantaların bir örneğinin de girişim-
ciler sayesinde Türkiye’de kullanıma 
sunulması gündemde. Bu sayede 
yeni bir sektör daha doğacak gibi 
görünüyor. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Motorlu kara taşıt 
sayısı 18 bin 437 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürü Ad-
nan Bedlek, 2018 yılı Kasım ayı 
Motorlu Kara Taşıtları İstatistik-
lerinden “Konya ili, trafiğe kayıtlı 
bulunan motorlu kara taşıtları” 
konusunda hazırlanan basın bülte-
nini paylaştı. Buna göre Konya’da 
2018 yılı Kasım ayı sonunda top-
lam trafiğe kayıtlı motorlu kara ta-
şıtı sayısı bir önceki aya göre 487 
adet (yüzde 0,1) ve bir önceki yılın 
aynı ayına göre 18 bin 437 adet 
(yüzde 2,6) artarak 724 bin 711 
adede ulaştı. Yapılan açıklamaya 
göre; 2018 yılı Kasım ayı sonu iti-
barıyla Konya’daki toplam 724 bin 
711 motorlu kara taşıtının; yüzde 
48,9’u (354 bin 163 adet) otomo-
bil, yüzde 1,5’i (11 bin 74 adet) mi-
nibüs, yüzde 0,8’i (5 bin 879 adet) 
otobüs, yüzde 16,8’i (121 bin 805 
adet) kamyonet, yüzde 5’i (36 bin 
341 adet) kamyon, yüzde 14,4’ü 
(104 bin 632 adet) motosiklet, 
yüzde 0,3’ü (2 bin 84 adet) özel 
amaçlı taşıtlar ve yüzde 12,2’si (88 
bin 733 adet) de traktörlerden olu-
şuyor. Konya’da Kasım ayında 20 
bin 25 adet taşıtın devri yapıldı. 
Devri yapılan taşıtlar içinde otomo-
bil yüzde 71,3 ile ilk sırada yer aldı. 
Otomobili sırasıyla yüzde 18,2 ile 

Kamyonet ve yüzde 4,4 ile Traktör 
takip etti.  2018 yılı Kasım ayı sonu 
itibariyle Türkiye genelinde toplam 
22 milyon 850 bin 238 adet trafiğe 
kayıtlı araç bulunmaktadır. Konya 
ili toplam 724 bin 711 trafiğe ka-
yıtlı motorlu kara taşıtı ile Türkiye 
genelindeki motorlu kara taşıtla-
rının yüzde 3,2’sine sahip. TÜİK 
Konya Bölge Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamaya göre; Konya ilin-
de 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla, 
trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıt-
larında bir önceki yılın aynı ayına 
göre en yüksek artış sırasıyla; özel 
amaçlı taşıtlar (yüzde 5,6), kamyo-
net (yüzde 4,2) ve otomobil (yüzde 
2,8) şeklinde gerçekleşmiştir.

Ülkemizde trafiğe en fazla 
beyaz renkli otomobillerin kaydı 
yapıldı. Ocak-Kasım döneminde 
trafiğe kaydı yapılan 488 bin 123 
adet otomobilin yüzde 56’sı beyaz, 
yüzde 21,5’i gri, yüzde 7,3’ü siyah 
ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 
9,7’si diğer renklerden oluşuyor. 

Kasım ayı sonu itibarıyla trafi-
ğe kayıtlı 12 milyon 390 bin 486 
adet otomobilin yüzde 37,9’u LPG, 
yüzde 36,7’si dizel, yüzde 25’i ben-
zin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 
olarak açıklandı. n EMİNE ÖZDEMİR 

Şenol Uzun ve İbrahim İnal tarafından açılarak Konyalıların hizmetine sunulan ‘Beykoz Çorbacısı 1969’, 
lezzeti ile tam not aldı. Beykoz Çorbacısı 1969 çorbaları en doğal haliyle Konyalılarla buluşturuyor

Çorbanın en doğal hali
Şenol Uzun ve İbrahim İnal tara-

fından açılarak Konyalıların hizmeti-
ne sunulan Beykoz Çorbacısı 1969 
açıldığı günden bu yana lezzeti ile 
Konyalılardan tam not aldı. Beykoz 
Çorba en lezzetli çorbaları sağlıkla 
harmanlıyor, hiçbir kimyasal madde 
kullanmadan, geleneksel yöntem-
lerle temizlenen kemik, paça ve iş-
kembeleri tamamen kendi sularında 
kaynatarak, yüzde 100 doğal  lez-
zetleri ile Konyalıların damak tadına 
sunuyor.

‘ÇORBALARIMIZDA 
KATKI MADDESİ YOK!’

Beykoz Çorbacısı 1969 hakkında 
bilgi veren İşletme Müdürü Bekir 
İnal İstanbullu ustaların enfes çor-
baları, hizmet ve sunum kaliteleri, 
Konya’nın misafirperverliğine doku-
nan meze ikramı ile Konyalılara ben-
zersiz bir lezzet sunduklarını ifade 
ederek, “ Beykoz İstanbul’da bir ilçe.  
İşyerimizin ismi İstanbul’dan geli-
yor. Firma olarak et ve et ürünleri ile 
sakatat konusunda Konya’da uzun 
zamandır sektörde hizmet veriyo-
ruz. Beykoz Çorbacısı 1969 Firması-
nın sahipleri Şenol Uzun ve İbrahim 
İnal tarafından açılarak Konyalıların 
hizmetine sunuldu. İşletmemizi di-

ğer çorbacılardan ayıran en önemli 
özellik bizim çorbalarımızın hiçbi-
rinde un, bulyon, Yumurta, sirke vb 
ürünlerin olmaması.  Çorbalarımız 
tamamen yüzde yüz kendi suyundan 
yapılıyor. Çorbalarımızın içerisinde 
tuz harici hiçbir katkı maddesi yok. 
Kelle paça ve işkembe çorbalarını 
kazanlarda yapıyoruz. İşletmemiz-
de çalışan ustalarımız İstanbul’da 
sektöre 25-30 yılını vermiş ustalar. 
Ustalarımız İstanbul’dan gelmeler.  
Lokantamıza gelen müşterilerimize 
vale hizmeti sunuyoruz. Müşterile-
rimize 10-12 çeşit meze ikramında 

bulunuyoruz. Şırdan ve mumbar 
satışı gerçekleştiriyoruz.  Yine tüm 
sakatat ürünlerimiz mevcut. Bura-
sı  bir çorbacının yanında, sakatat 
lokantası.  Tüm çorba çeşitleri iş-
yerimizde bulunmakta. Çorbaların 
yanında kokoreç, Kuzu Kelle Tandır, 
ciğer, zıpkın, kuzu ciğer, böbrek şiş,-
kuzu şiş yürek, kuzu uykuluk bulun-
makta” ifadelerini kullandı.

‘SAKATATIN İNSAN 
VUCUDUNA FAYDALI’ 

Sakatatların insan vücuduna 
birçok faydası olduğuna dikkat çe-
ken Bekir İnal, “Sadakat çorbaların 

çoğu şifa.  Paça çorbası içerisinde 
bulunan D vitaminiyle özellikle kış 
aylarındaki gribal enfeksiyona karşı 
insan vücuduna enerji sağlıyor. İş-
kembe içeriğindeki B12 vitaminiyle 
kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor. 
Böbrek kanser riskini azaltıcı etkiye 
sahip. Dil günlük mineral ihtiyacının 
bir kısmını karşılıyor. Dalak içerisin-
de bulundurduğu demir minareliyle 
kansızlığa karşı savaşabiliyor.  Kuzu 
yüreği b 12 vitaminiyle fiziki yorgun-
luğa iyi geliyor. Uykuluk içerisinde 
bulundurduğu yüksek c vitaminiyle 
vücuda bağışıklık kazandırıyor. Be-
yin Omega 3 içeriyle sinir sistemini 
geliştiriyor. Kemik suyu bağırsak 
rahatsızlıklarının iyileşmesinde ve 
büyüme hormonlarının sağlıklı ça-
lışmasında etkili oluyor. Karaciğer 
sadece 116 kaloriye sahip olmasına 
rağmen A vitamini ve b 12 vitamini 
açısından günlük alınması önerilen 
değerinin iki katından daha fazlası-
nı içeriyor. Sakatatlar önemli vita-
minler, minareler, sağlıklı yağlar,ve 
vitaminler gibi hemen hemen her 
besin maddesinin en yoğun kaynağı 
.Sakatatların insan vücuduna birçok 
faydası var” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bekir İnal

Ücretli poşet uygulaması bir yandan mizah konusu olurken diğer yandan ciddi bir iş kolu olarak ortaya çıkmaya başladı. 
Bazı girişimciler eskiden sıkça kullanılan “Pazar çantası”nı yeniden üretmeye başlarken bazı girişimciler de farklı ve yeni çanta arayışı içine girdi.

Ücretli poşet uygulaması, Türkiye’nin gündemine oturmuş durumda. Özellikle sosyal medyada yeni uygulama 
mizah konusu olurken, bazı vatandaşların poşetin yerine ilginç alternatifler kullanması renkli görüntüler oluşturuyor.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 29 Rebî’ül Ahir 1440  -  Rûmî: 23 Kânûn-i Evvel 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:32 07:59 13:00 15:30 17:51 19:13
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   -6 °C   3 °C

Karaman             -2 °C 7 °C 

Aksaray               -2 °C  6 °C

Ankara                 -1 °C 4 °C
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Pakistan Başbakanı İmran Khan Konya’ya geldi

Türkiye’ye ziyarette bulunan 
ve ilk olarak Konya’ya gelen Pa-
kistan Başbakanı İmran Khan 
Mevlana Müzesini ziyaret etti. 

Pakistan Başbakanı İmran 
Khan’ın uçağı saat 17.00 sula-
rında Konya Havaalanına iniş 

yaptı. Başbakan İmran Khan ve 
beraberindeki protokol üyeleri ile 
beraber Mevlana Müzesine ge-
çerek ziyarette bulundu. Başba-
kan Khan’a burada Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak ve Konya 
protokolü eşlik etti. Başbakan 

Khan müze ziyaretinden çıktı-
ğı sırada gazetecilerin sorularını 
yanıtladı. Başbakan Khan, “Biz 
Mevlana hakkında okumuştuk, 
dünyanın neresinde olursa olsun 
Sufizmi takip eden herkes Mev-
lana Rumi’yi ve Şems Tebriz’iyi 

bilir. Pakistan’ın İdeolojik lide-
rinin de Mevlana’yı takip ettiği-
ni biliyoruz. Mevlana Rumi’nin 
Pakistan’da bir maneviyatı var. 
Onunla alakalı kitaplar okudum, 
Mevlana konusunda uzman de-
ğilim ama onu ve sufizm yolunu 

takip edecek kadar onunla alaka-
lı kitap okudum. Mevlana Rumi 
Sufizm’nin en iyi temsilcisidir. 
Evet daha önce, Eylül 2017’de iki 
oğlumla İstanbul’a geldik. Bura-
ya da gelmek istedik ama çok az 
vaktimiz vardı. Ama bu sefer gel-

diğimizde burayı ziyaret edeceği-
mizden emindik” diye konuştu. 

Başbakan Khan daha sonra 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği’nin programına katılmak üzere 
Ankara’ya doğru yola çıktı.
n İHA

Türkiye Petrolleri Anonim Or-
taklığına (TPAO) 6 ilde 13 saha için 
petrol arama ruhsatı verildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünün Petrol Hakkına Mü-
teallik Kararları, Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

Buna göre TPAO’ya Konya, Si-

irt, Şırnak, Niğde, Hakkari ve Van 
illerinde çeşitli bölgeleri kapsayan 
13 sahada petrol arama ruhsatı tah-
sis edildi. Söz konusu ruhsatlar 5 yıl 
geçerli olacak.

Söz konusu kararlar çerçevesin-
de, TPAO Siirt ve Şırnak sınırlarında 
bulunan 46 bin 17 hektarlık, Siirt’te-
ki 15 bin 249 hektarlık, Şırnak’taki 

35 bin 69 hektarlık, Konya ve Niğde 
sınırlarında bulunan 30 bin 612 hek-
tarlık, yine Niğde’deki 15 bin 333 
hektarlık, Şırnak ve Hakkari sınırla-
rında bulunan 49 bin 651 hektarlık 
alanlar ile Şırnak, Van ve Hakkari 
sınırlarında bulunan 61 bin 276 ve 
61 bin 284 hektarlık iki sahada, yine 
Hakkari’deki 61 bin 455 ve 61 bin 

268 hektarlık iki sahada, Şırnak ve 
Van sınırlarında bulunan 61 bin 91, 
61 bin 295 ve 61 bin 81 hektarlık üç 
sahada petrol arayabilecek. 

Şirketin Batman Kara’daki 11 
bin 704 hektarlık sahada petrol 
arama ruhsatı başvurusu ise red-
dedildi.
n AA

Çürümeye terk edilen bina 
çok amaçlı salon oluyor

Karaman’da jandarmadan
tarihi eser operasyonu

Beyşehir Belediyesi, Beyşehir 
ilçesine bağlı Kayabaşı Mahalle-
si’ne toplantı maksatlı olarak da 
kullanılabilecek çok amaçlı bir ka-
palı spor salonu kazandırdı.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, yaptığı açıklamada, ilçeye 
bağlı dış mahallelerde kaba inşaatı 
yarım kaldığı için uzun yıllardır atıl 
vaziyette bulunan ve tamamlana-
mayan yapıları da yeniden gözden 
geçirerek yürüttükleri çalışmalarla 
mahalle sakinlerinin farklı maksat-
larla kullanabileceği alanlar haline 
dönüştürdüklerini söyledi. İlçe-
ye bağlı Kayabaşı Mahallesi’nde 
uzun yıllar önce spor salonu olarak 
yapımına başlayan ancak çeşitli 
sebeplerle tamamlanamadığı için 
çürümeye terk edilen bir yapı bu-
lunduğunu vurgulayan Özaltun, 
“Burası kabası bile tam olarak bi-
tirilemeyen uzun yıllardır atıl vazi-
yette çürümeye terk edilen bir alan 
olarak duruyor ve mahalle sakin-
lerinin tepkisini çekiyordu. Mahal-

le sakinlerimizden de gelen talep 
üzerine burasını çok amaçlı bir ka-
palı spor ve toplantı salonu haline 
dönüştürebilmek için ilgili birimle-
rimiz bir çalışma başlattı. Yaklaşık 
500 metrekarelik bir alan olması 
dolayısıyla burayı sadece sportif 
faaliyetlerin olduğu bir alan olarak 
değil, toplantı, düğün, nişan mera-
simi, çeşitli aktivite ve etkinliklerin 
de düzenlenebileceği bir kapalı 
salon haline dönüştürdük. EPDM 
zemin kaplanan salonda basket-
bol, voleybol branşlarında sportif 
faaliyetler yapılabilecek. Yapımı ta-
mamlanarak hizmet verir noktaya 
getirdiğimiz kapalı salonumuzun 
dış çevresinde ise yaz döneminde 
çevre düzenlemesi yapmayı plan-
lıyoruz. Dış duvarının yenilenmesi, 
kilitli parke taşlarının döşenmesi, 
çimlendirme çalışmaları ve alana 
kamelyalar yerleştirilmesi gibi bir 
düzenlemeyi de inşallah burada 
yapacağız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da jandarma tara-
fından bir evde yapılan aramada 
tarihi eserler ele geçirildi. Alınan 
bilgiye göre, A.Ü’nün (45) elinde 
tarihi eser olduğu yönünde du-
yum alan İl Jandarma Komutan-
lığı ekipleri, şahsı gözaltına aldı. 
Mahkeme kararı ile şahsın ev ve 
eklentilerinde arama yapan ekip-
ler, tarihi değeri olduğu düşü-

nülen 4 adet sikke, 4 adet tarihi 
obje, 1 adet hançer, 1 adet kolye, 
5 parçadan oluşan 1 adet tas, 1 
adet kulaklığı ile birlikte detektör 
ve 1 adet kurusıkı tabanca ele ge-
çirdi. Ele geçirilen malzemelere el 
konulurken, A.Ü. ifadesi alınmak 
üzere İl Jandarma Komutanlığına 
götürüldü.
n İHA

Enflasyon rakamları ve zam oranlarıyla birlikte gelir eşitsizliğinin daha belirgin bir şekilde ortaya çıktığını dile getiren İyi Parti 
Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, çalışma hayatındaki ücret adaletsizliklerinin toplum düzenini bozacağına dikkat çekti

‘Gelir adaletsizliği
düzeni bozacak!’

İyi Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, 2019 yılında açıklanan 
enflasyon rakamlarıyla birlikte maaş 
eşitsizliklerine vurgu yaparak, işçi-
nin, memurun, memur emeklisinin 
ve taşerondan kadroya geçen işçile-
rin alacağı maaşlardaki ayrımcılığın 
ortada kaldırılması gerektiğini dile 
getirdi.

Yokuş yapmış olduğu açıklama-
da, “Memur ve memur emeklilerine 
2019 yılının ilk altı ayı için toplam 
yüzde 10.7 oranında ücret artışı ya-
pılacak. Bu artışın yüzde 6.7’si ge-
çen yılın enflasyon farkıdır. Bunun 
anlamı da, memur ve emeklilerin 
geciken haklarıdır. 2019 yılının ilk 
6 ayı için öngörülen artış ise yüzde 
4’tür” dedi.

‘ÇALIŞANA VE EMEKLİYE
 ADALET YOK!’

Yokuş, TBMM’de Bütçe görüş-
meleri sırasında ve sonrasında sıkça 
dile getirmiş olduğu Cumhurbaşka-
nına yapılan yüzde 26 zam oranın, 
memur ve memur emeklilerini de 
kapsaması gerektiğini ifade ederek 
“Bilindiği gibi Cumhurbaşkanımı-
zın maaşına 2019 yılı için yüzde 26 
oranında zam yapılmıştı. Aynı şekil-
de asgari ücret de 2019 yılı için bu 
oranda artırılmıştı. İşçiye, emekliye, 
memurlara ve memur emeklilerine 
de aynı oranda zam yapılmadır” diye 
konuştu. 

‘TAŞERON İŞÇİLERİNİ 4+4’E 
MAHKUM ETTİLER’

Yokuş, taşeron işçilerinin Yük-

sek Hakem Kurulu kararına mah-
kum edildiklerini dile getirerek, 
“Kamu işçisi de 2019 yılında 3+3 
oranında ücret artışı alacak. Ayrıca 
Yüksek Hakem Kurulunun kararı 
gereği, taşerondan kamuya geçirilen 
ve sayıları bir milyona ulaşan kamu 
işçileri 2019 yılında 4+4 oranında 
ücret artışı alacak” ifadelerini kul-
landı.

‘ÜCRET AYRIMCILIĞI ORTADAN 
KALKMALIDIR’

SSK ve Bağ-Kur emeklileri-
nin 2019 yılında enflasyon farkı ile 
birlikte yüzde 10,2 oranında zam 
alacaklarına işaret eden Fahrettin 
Yokuş, “Bütün bu artış oranlarının 

farklılığından da anlaşılacağı üzere, 
2019 yılında çalışana ve emeklile-
re farklı oranlarda yapılan artışlar, 
Türkiye’de çalışanlarımız için ‘ada-
let’ kavramını yok etmektedir. İşçi, 
memur ve emeklilerin aynı ülkede 
çalışmalarına rağmen, farklı farklı 
ücret artış oranlarına tabii olmaları, 
oldukça endişe vericidir. Bu ayrım-
cılıklar, toplumsal yaralara yol aça-
bileceğinden, gerek mesleki anlam-
da gerekse emek dışlanmasını da 
tetikleyecektir. Bir an önce çalışma 
hayatında adil ücret reformuna ge-
çilmelidir” dedi.

‘ADİL PAYLAŞIM OLMAZSA 
TOPLUMSAL DÜZEN BOZULUR’

İyi Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, “Adaletli paylaşımın 
olmadığı ve emeğin kutsallığı anla-
yışına uymayan bu düzenlemeler, 
sadece çalışma barışını bozmakla 
kalmayıp, sosyal hayatı da olumsuz 
etkilemektedir. Hak ve adalet duy-
gusunu törpüleyen bu ücret farlılık-
ları, toplumsal düzeninde bozacak-
tır. Bu nedenle Cumhurbaşkanına 
2019 yılı için ön görülen yüzde 26 
oranındaki ücret artışı, işçilerin ta-
mamına, memurlara ve emeklilere 
de verilmelidir. Aksi halde bu ülke-
de adaletten bahsedilemez” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n EMİNE ÖZDEMİR

TPAO ruhsat verdi, Konya’da petrol aranacak
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Meram’da 2018’de kıyılan nikah 
sayısı belli oldu. Meram Belediyesi 
Evlendirme Memurluğu tarafından 
yapılan açıklamada, 2018 yılında 
235’i yabancı uyruklu olmak üzere 
toplam 2 bin 424 çiftin nikahı kıyıl-
dığı bildirildi.

Meram Belediyesi Evlendirme 
Memurluğu’ndan yapılan açıklama-
da 2018 yılı içinde evlenmek için 2 
bin 604 çiftin başvuruda bulunduğu 
bildirildi. Açıklamada ayrıca şu gö-
rüşlere yer verildi; “Evlendirme Me-
murluğumuzda 2 adet evlendirme 

memuru, 1 adet VKHİ ve 1 adet yar-
dımcı personel olmak üzere toplam 
4 kişi ile hizmet verilmektedir. 2018 
yılı içerisinde 2 bin 604 çiftin ön ka-
yıtları yapılıp sağlık raporlarını almak 
üzere aile hekimlerine gönderilmiş-
tir. 2424 çiftin evlenme müracaatları 
kabul edilerek dosya açılarak nikah 
akitleri gerçekleştirildi. Yine bu yıl 
içinde 235 yabancı uyruklu vatan-
daşın nikah akdi gerçekleştirilmiştir. 
Nikahlarını diğer il ve ilçelerde yap-
tırmak isteyen 45 çifte evlenme izin 
belgesi düzenlenerek kendilerine 

teslim edilmiştir. 39 çitfin işlemleri 
tamamlanarak kendilerine randevu 
verilmiş ancak bu çiftler randevu 
tarihinden önce evlenmekten vaz-
geçtiklerini beyan ederek dosyalarını 
iptal ettirmişlerdir. 96 çifte ise ev-
lenme dosyası oluşturulmuş ve ilgili 
sağlık kuruluşuna gönderildiği halde 
geri dönmemişlerdir.” Öte yandan 
bu yıl içinde yapılan nikah merasim-
lerine Meram Belediye Başkanı Fat-
ma Toru da zaman zaman katılarak 
çiftlerin mutluluklarına ortak oldu.
n HABER MERKEZİ

Seyyar sandık başvurusu
için son tarih 17 Ocak

Engelli vatandaşların oy kul-
lanımında kolaylık sağlamak için 
yürürlüğe giren seyyar sandık 
uygulamasından faydalanabil-
mek için ikamet edilen mahalle-
nin muhtarlığına en geç 17 Ocak 
2019 tarihine kadar başvuru ya-
pılması gerekiyor. 

Sakatlar Derneği Konya Şube 
Başkanı Ahmet Mıhçı, “31 Mart 
tarihinde yapılacak olan mahalli 
idareler seçimlerinde oy kullana-
cak olan ancak engeli nedeniyle 
sandık başına gidemeyen engelli 
vatandaşlarımız seyyar sandıkta 
oylarını kullanabilecek. Engelli 
vatandaşlarımızın seyyar sandıkta 
oy kullanmaları için gerekli olan 
talep formunu www.ysk.gov.tr 

internet adresinden temin ederek 
bağlı bulundukları aile hekimleri-
ne müracaat etmeleri gerekiyor. 
Engelli vatandaşlarımızın evlerine 
kadar getirilen seyyar sandıkta oy 
kullanmak için müracaatlarını 17 
Ocak tarihine kadar yapmaları ge-
rekiyor. Sandık başına oy kullan-
mak için gidemeyecek durumda 
olan engelli kardeşlerimizin va-
tandaşlık görevi olan oy kullanımı 
için yapılan bu kolaylığı kullan-
maları doğru olandır ’dedi. Mıhçı, 
ayrıca ‘Sandık başına engelleri 
nedeni gidemeyecek olan kardeş-
lerimizin, bu konuda hassas dav-
ranacaklarına inancım tam” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin çeşitli nedenlerle ülkemiz sığınan çocukların birbirleriyle kaynaşmaları 
ve kültürümüzü tanımaları amacıyla 3 yıldır sürdürdüğü “Kardeşim Olur Musun?” projesinin finali gerçekleştirildi

Kardeş oldular
Konya Büyükşehir Be-

lediyesi Gençlik Meclisi 
tarafından savaş ve çeşitli 
nedenlerle Türkiye’ye sığı-
nan çocukların Türkiye’ye 
adaptasyonlarını sağlamak 
ve çocukların kendi arala-
rında kaynaşmaları ama-
cıyla yürütülen “Kardeşim 
Olur Musun?” projesinin 
final programı yapıldı. Ço-
cuklarla ilgilenmek iste-
yen ve mülakatla seçilen 
gönüllü öğrenciler, birço-
ğu öksüz ve yetimlerden 
oluşan mülteci çocuklarla 
bire bir ilgilenerek, çocuk-
lara birçok farklı konuda 
artı değer katacak atölye 
çalışmaları yaptı. Çocukla-

rın Kur’an-ı Kerim tilaveti 
gerçekleştirdiği, sene için-
de yaptıkları çalışmaların 
sergisinin olduğu prog-
ramda gönüllü öğrenciler 
de duygu ve düşüncelerini 
paylaştı. “Kardeşim Olur 
Musun?” projesinde Bü-
yükşehir Belediyesi Genç-
lik Meclisi üyeleri, seçtik-
leri gönüllü kardeşleriyle 
oyunlar oynadı, kitap oku-
du. Ayrıca her bir genç, bir 
çocuğun gönüllü kardeşi 
olarak hem ona yetkin ol-
duğu alanda eğitim verdi, 
hem de beceri ve yetenek-
lerinin gelişim süreci, sos-
yolojik ve psikolojik gelişi-
mi ile yakından ilgilendi.
n HABER MERKEZİ

Meram’da 2018’de 2424 nikah kıyıldı
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Konya merkezli 26 ilde FETÖ’nün mahrem imamlarına operasyon
Konya merkezli 26 ilde, Fe-

tullahçı Terör Örgütü/Paralel 
Devlet Yapılanması’na (FETÖ/
PDY) yönelik soruşturma kap-
samında, örgütün Türk Silahlı 
Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdi-
ği askeri personele “mahrem 
imamlık” yaptıkları iddiasıyla 
gözaltı kararı verilen 60 şüphe-
liden 22’si yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen soruşturma 
kapsamında, daha önce gözaltı-
na alınan örgüt mensubu askeri 
personel ve bunlara “mahrem 
imamlık” yaptığı tespit edilen 
kişilerin verdiği ifadeler doğrul-
tusunda belirlenen 60 zanlı hak-
kında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Ka-
çakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele Şubesi ekiplerince 
Konya merkezli 26 ilde belirle-

nen adreslere eş zamanlı ope-
rasyon başlatıldı. Operasyonda, 
şüphelilerden 22’si gözaltına 

alındı.
Diğer zanlıların yakalanma-

sına yönelik çalışmalar devam 

ediyor. Şüphelilerin, TSK için-
deki askeri personele “genel 
müdür, müdür, müdür yardım-

cısı, öğretmen, ümitçi, asistan, 
gezici doktor, ser doktor, doktor 
ve şehir dışı talebe mesulü” po-

zisyonlarında mahrem imamlık 
yaptıkları bilgisine ulaşıldı.
n AA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Gece saatlerinde Alaeddin – Selçuk Üniversitesi seferi yapan tramvayın klima motoru iddiaya 
göre aşırı ısınma sonucu yandı. Kısa süreli panik yaşanırken, yanan tramvay son durağa çekildi

Konya’da seyir halindeki tram-
vayda bulunan klima motoru iddi-
aya göre göre aşırı ısınma sonucu 
yandı. Alevler kısa sürede söndü-
rülürken tramvay ise son durağa 
çekildi. 

Yangın, saat 00.15 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Bosna Her-
sek Mahallesi Kayalar Cami tram-
vay durağında bulunan tramvayda 
meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Alaeddin-Selçuk Üniversitesi sefe-
rini yapan tramvayın üst kısmında 
bulunan klima motoru yoğun ısın-
ması nedeniyle alev aldı. İçerideki 
yolcuların vatmanı uyarmasıyla bir-
likte duran sürücü durumu polis ve 
itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre-
de olay yerine ulaşan polis ekipleri, 
Yeni İstanbul Caddesinde önlem 
alırken itfaiye ekipleri ise alevlere 
müdahale etti. Küçük çaplı yangın 
kısa sürede kontrol altına alınarak 
söndürüldü. Tramvayda bulunan 
yolcular başka bir tramvaya alınır-
ken, klima motorunun yanması so-
nucu maddi hasar oluşan tramvay 
ise son durağa çekildi. 

Yangınla ilgili soruşturma baş-
latıldı.
n İHA

Tramvayda yangın
paniği yaşandı

Park halindeki 
otomobil yandı

Kıyafetlerini çıkartıp
kar üstünde eğlendiler

Karaman’da park halinde-
ki bir otomobilde çıkan yangın 
büyümeden söndürüldü.  Olay, 
akşam saat 19.30 sıralarında 
Tabduk Emre Mahallesi 1687’nci 
Sokak’ta meydana geldi. Alınan 
bilgiye göre, sahibi tarafından yol 
kenarına park edilen otomobil bir 
anda alev alarak yanmaya başladı. 
Otomobilin yandığını gören çev-
redeki vatandaşlar durumu itfaiye 

ve polise haber verdi. Olay yeri-
ne gelen itfaiye yanan otomobile 
müdahale ederken, polis ekipleri 
de çevre güvenliği aldı. İtfaiyenin 
yarım saatlik çalışması sonucu ya-
nan otomobil söndürüldü. Çıkan 
yangında otomobilin motor ve iç 
kısmında hasar oluşurken, itfai-
ye, yangının elektrik kontağından 
dolayı çıkmış olabileceği ihtimali 
üzerinde duruyor.  n İHA

Karaman’da doğa sever beş 
kafadar, buz gibi havada üzerle-
rindeki giysileri çıkararak yağan 
karın keyfini doyasıya çıkardı. O 
anları cep telefonuyla kaydeden 
kafadarlar, sosyal medyada pay-
laşınca ilgi odağı oldu. Geçtiği-
miz hafta sonu bir araya gelen 5 
arkadaş, arazi araçlarıyla rakımı 
yüksek ve bol kar yağışının ol-
duğu Karaman-Mersin Karayolu 
üzerindeki Sertavul mevkisine 
gitti. Burada araçlarından inen ar-
kadaşlar, buz gibi havada üzerle-
rindeki giysileri çıkarak şortla kal-

dı. Soğuk havaya aldırış etmeyen 
kafadarlar, önce müzik eşliğinde 
oynadı daha sonra tek sıra halin-
de mankenler gibi yürüdü. Halle-
rinden çok eğlendikleri anlaşılan 
beş kişi karda yüzmeyi de ihmal 
etmedi. Arkadaşlardan birisinin 
haber sunması da eğlencelerine 
renk kattı. Geçirdikleri bu eğlen-
celi dakikaları cep telefonlarıyla 
kayda alan doğa sever kafadarlar, 
bu görüntüleri sosyal medya he-
saplarından paylaşınca ilgi odağı 
olurken, izleyenleri güldürdü.
n İHA

Bir apartmanın 4’üncü 
katındaki evinde beslediği ke-
diyi hava alması için balkona 
çıkaran küçük kız, balkondan 
sarkan kedisini yakalamak is-
terken 4’üncü kattan plastik 
tentenin üzerine düşerek ya-
ralandı.

Olay, akşam saatlerinde 
Hacıcelal Mahallesi 673. So-
kak’ta bulunan 4 katlı binanın 
son katında meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, 14 yaşın-
daki Şahsenem C., evinde bes-
lediği kedisini hava alması için 
balkona çıkardı. Bir süre sonra 
Şahsenem C., kedisini tekrar 
içeri almak için balkona çıktı-
ğında kedi kaçarak balkondan 
aşağı sarktı. Daha sonra Şah-
senem C., balkondan sarkan 
kediyi yakalamak isterken bi-
randa dengesini kaybedince 

yaklaşık 12 metre yüksekten 
binanın alt katında bulunan 
işyerinin plastik tentesinin 
üzerine düştü. Kızın düştüğü-
nü gören çevredeki esnaflar 
hemen durumu sağlık ekibi-
ne bildirdi. Olay yerine gelen 

sağlık ekibi yaralı kızı alarak 
Karaman Devlet Hastanesine 
kaldırdı. Burada tedavi altına 
alınan Şahsenem C.’nin sağlık 
durumunun iyi olduğu öğre-
nildi. Polis, kızın düştüğü yer-
de inceleme yaptı. n İHA

Kedisini kurtarmak için canından oluyordu!
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Ereğli Belediyesi’nden tarıma önemli destek
Ereğli Belediyesi tarafından dü-

zenlenen KOMEK, İlçe Tarım ve 
Orman Müdürlüğü ve Halk Eğitim 
Müdürlüğü ile iş birliğiyle yapılan 
‘Bitkisel Üretimde İyi Tarım Uygu-
lamaları’ kursu tamamlandı. 84 sa-
atlik eğitimin sonunda Başarılı olan 
kursiyerlere sertifikaları Belediye 
Meclis Salonu’nda takdim edildi.

Sertifika programına Ereğli Be-
lediye Başkanı Özkan Özgüven, İlçe 
Tarım ve Orman Müdürü Orhan 
Soylu, KOMEK Müdürü Murat Can-
dan, Belediye Başkan Yardımcıları, 
Birim Müdürleri ve kursiyerler ka-
tıldı. Programda girişimci kadınlar 
ürettikleri mantarlardan Başkan 
Özgüven’e hediye ettiler.

Belediye olarak üreticilerin her 
zaman yanında olduklarını belirten 
Özgüven: “Son yıllarda ülkemizde 
artan gelir düzeyi ve eğitim seviyesi 

ile doğru orantılı olarak güvenli gıda 
tüketimine verilen önem artmakta-
dır. Vatandaşlarımız ürettikleri ta-
rımsal ürünler başta olmak üzere 
satın aldıkları gıda ürünlerinin gü-
venli olduğundan emin olmak isti-
yor. Bu doğrultuda tarım ürünleri-
nin ya da işlenmiş gıdaların güvenli 
bir şekilde üretildiğinin garantisini 
verebilmek için birtakım sistemler 
ve standartlar vardır. Belediye ola-

rak İlçe Tarım ve Orman Müdürlü-
ğümüzün, KOMEK ve Halk Eğitim 
Merkezimizin de iş birliği ile ‘İyi 
Tarım Uygulamaları’ kursunu dü-
zenlemekten dolayı çok mutluyuz. 
Göreve geldiğimiz günden bu yana 
üreticilerimiz başta olmak üzere 
tarımın gelişimi açısından destek 
veriyoruz. Bir tarım şehri olan Ereğ-
li’mizde kaliteli üretim ve nitelikli 
üretici noktasında birçok çalışma 

gerçekleştirdik. İyi Tarım Uygu-
lamaları kursumuz da bunlardan 
birisidir. Ayrıca kursumuza katılan 
21 hemşehrimizden 7’sinin bayan 
olması bizim için ayrı bir mutluluk-
tur. Kursa katılan ve başarılı olan 21 
kursiyerimizi tebrik ediyor, bu ba-
şarılarını çalışmalarına yansıtarak 
şehrimizde tarımın gelişimine kat-
kı sunmalarını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu. n HABER MERKEZİ

Akşehir’de bir kişi, evininin 
önünde çalıntı araçları parçalar-
ken jandarma ekiplerince yaka-
landı. Olay, ilçeye bağlı Karabu-
lut Mahallesinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Osman Y. 
isimli bir şahsın evinin önünde 
araç parçalayarak sattığı ve kır-
mızı renkli plakasız bir aracın da 
halen evin önünde bulunduğu 
jandarma ekiplerine bildirildi. 
İhbar üzerine harekete geçen 
Akşehir İlçe Jandarma Komutan-
lığına bağlı ekipler, belirtilen ad-
rese baskın düzenledi. Baskında 
şahsın evinin yanında yola yakın 
bir yerde araç parçaladığı görül-

dü. Söz konusu araçların belgele-
ri istendiğinde şüpheli Osman Y. 
araçların belgelerinin olmadığını 
beyan etti. Yapılan araştırma so-
nucunda plakasız aracın 30 Ara-
lık 2018 tarihinde Antalya’dan 
çalınmış olduğu belirlendi. Ay-
rıca şahsın Akşehir merkezden 
10 Aralık 2018 tarihinde çalınan 
beyaz Şahin marka aracın çalın-
ması olayının da kesin şüphelisi 
olduğu tespit edildi. Gözaltına 
alınan Osman Y., ifadesi alınmak 
üzere jandarma komutanlığına 
götürüldü. Olayla ilgili soruştur-
ma sürüyor.
n İHA

Emniyet kemeri
sayesinde kurtuldu

‘Şehitlerimizin aileleri
kahramanların emaneti’

Karaman’da buzlanma nede-
niyle kontrolden çıkıp, art arda 2 
takla atan otomobilin sürücüsü 
İlhami Akkan (33), kazadan, em-
niyet kemerinin takılı olması sa-
yesinde hafif sıyrıklarla kurtuldu. 
Kaza, Hamidiye Mahallesi Yeni 
Sanayi Yolu’nda meydana geldi. İl-
hami Akkan’ın kullandığı 70 DF 
121 plakalı otomobil, buzlanma 

nedeniyle kontrolden çıkıp, yolun 
kenarındaki kaya parçasına çarptı. 
Ardından da art arda 2 takla attı. 
Emniyet kemeri takılı olan sürücü 
Akkan, kazayı hafif sıyrıklarla atlat-
tı. Akkan, olay yerine gelen sağlık 
görevlileri tarafından tedbir amaçlı 
olarak Karaman Devlet Hastane-
si’ne götürüldü.
n DHA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, ‘taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep 
olma’ suçundan hakkında soruşturma başlatılan şüpheli ile şikayetçi arasında uzlaşmayı sağladı

Fidan karşılığında 
davasından vazgeçti

Konya’da ‘taksirle bir kişi-
nin yaralanmasına sebep olma’ 
suçundan hakkında soruşturma 
başlatılan şüpheli, şikayetçinin 
Tema Vakfı’na 20 fidan bağışı 
yapma şartını kabul ederek yar-
gılanmaktan kurtuldu.

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığı Uzlaştırma Bürosu, ilgili yasa 
kapsamına giren suçlarda taraf-
ları uzlaştırarak mahkemelerin 

iş yükünü azaltıyor.
Uzlaştırma Bürosunca so-

nuçlandırılan dosyalardan bi-
rinde, şüpheli M.Y’nin idare-
sindeki aracın çarpması sonucu 
yaralanan H.Y, sürücü hakkında 
şikayetçi oldu. Başlatılan soruş-
turma kapsamındaki “taksirle 
bir kişinin yaralanmasına sebep 
olma” suçunun, ilgili yasa kap-
samında yer alması nedeniyle 

uzlaştırmacılar, taraflarla görü-
şerek anlaşmalarını sağlamaya 
çalıştı. Görüşmelerde taraflar 
“edimli” olarak uzlaşmayı kabul 
edeceğini iletti.

Şüpheli M.Y’nin Tema Vak-
fı’na 20 adet fidan bağışında 
bulunması üzerine dosya, dava 
açılmadan kapandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
sı Ramazan Solmaz, gazetecile-

re yaptığı açıklamada, tarafların 
vicdanen rahat edebilecekleri 
bir edim üzerinde sulh olup an-
laştıklarını söyledi.

Uzlaşmayla topluma örnek 
bir faaliyetin gerçekleştirilme-
sine de katkıda bulunulduğunu 
dile getiren Solmaz, böylece uz-
laştırmanın amacına ulaştığını 
belirterek emeği geçenlere ve 
taraflara teşekkür etti.  n AA

Şehitler Aileleri Derneği Baş-
kan ve Yönetimi Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven’i maka-
mında ziyaret ederek Çanakkale, 
Şanlıurfa, Çiftehan Kaplıcaları ge-
zileri ve diğer katkılarından dolayı 
teşekkür ettiler. Onlar bize kahra-
manlarımızdan emanet diyen Baş-
kan Özgüven: “Şehit ailelerimiz bi-
zim için çok kıymetlidir, onlar için 
ne yapsak azdır. Bu vatan uğruna 
gözünü kırpmadan düşmana karşı 
koyan ve vatanı için şehadet şer-
beti içen kahramanlarımızın aile-
leri başımızın tacıdır. Bizler onlara 

her zaman saygı duyuyor ve onlara 
yönelik programlarımızla, gezi-
lerimizle, her türlü ihtiyaçlarında 
destekçileri oluyoruz. Bu anlamda 
Belediye olarak her türlü deste-
ği vermeye ve yanlarınla olmaya 
devam edeceğiz. Şehit Aileleri 
Derneği Başkan ve Yönetiminin 
bu nazik ziyaretleri ve düşünceleri 
bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Her 
birine saygılarımı sunuyor, teşek-
kür ediyorum. Bu vesileyle tüm 
şehitlerimizi rahmetle, minnetle 
ve hürmetle anıyorum” ifadelerini 
kullandı.  n HABER MERKEZİ

Çaldığı aracı parçalarken yakalandı
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No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85
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Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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BAŞSAĞLIĞI

Karaman Belediyesi, Sıfır Atık 
Projesi kapsamında şehrin yirmi 
farklı noktasında atık toplama 
merkezi kurdu. Karaman Belediye 
Başkanı Ertuğrul Çalışkan, “Daha 
sonra da geri dönüşüm noktala-
rını belirlediğimiz bölgelere Atık 
Getirme Merkezleri’ni kurduk. Bu 
istasyonlarda; atık pil, bitkisel atık 
yağ, atık elektrikli ve elektronik 
eşyalar, cam atıklar, metal atıklar, 
plastik atıklar ile kağıt atıkları için 
7 ayrı özel bölmeler bulunuyor. 
Vatandaşlarımız söz konusu atık-
ları atık getirme merkezine geti-
rerek hem geri dönüşüme hem 
de ekonomiye katkı sağlayacak. 
Bu atık toplama merkezleriyle do-
ğanın korunması ve ekonomiye 
katkı anlamında önemli bir adım 
daha atmış olduk. Sıfır atık hede-
fiyle başladığımız projede, şehrin 
birçok noktasına koyduğumuz 
atık merkezlerini lütfen kullana-
lım, kullanmayanları teşvik ede-
lim. Gelecek nesillere, evlatları-
mıza temiz ve sağlıklı bir hayat 
bırakmak hepimizin üzerine bir 
görevdir” dedi.
n HABER MERKEZİ

20 farklı noktada atık toplanıyor

Diğer yandan haçlılar 
tarafından İslamiyet aley-
hine kullanılmak istendi-
ğini anladığı zaman Cem 
Sultan’ın Cenab-ı Hakk’a 
yaptığı niyaz, ondaki dini 
kemali göstermeye kafidir. 
O, İslâmiyet aleyhinde kul-
lanılma ihtimalinden bile tir 
tir titriyor ve Rabbine şöyle 
yalvarıyordu: “Ya Rabb! 
Kafirler eğer müslümanlı-
ğa zarar vermek için beni 
alet etmek istiyorlarsa, bu 
kulunu daha fazla yaşatma! Ruhumu bir 
an önce dergah-ı izzetine al!..”

Onun bu duası müstecab oldu ki otuz 
altı yaşında Napoli’de vefat etti. Vefat ederken 
yanındakilere şu vasıyeti yaptı: “Benim ölüm 
haberimi mutlak bir surette her tarafa duyu-
run! Bunu mutlaka yapın ki, kafirlerin müslü-
manlar üzerinde benim vesilemle oynamak 
istedikleri oyunlar nihayet bulsun! Bundan 
sonra ağabeyim Sultan Bayezide varın. Rica 
eyleyin ki, ne kadar zor olursa olsun benim 
cesedimi vatana aldırsın.. Kafir bir mem-
lekette gömülmeyi istemiyorum. Şimdiye 
kadar ne oldu ise oldu. Sakın bu ricamı red-
detmesin!. Bütün borçlarımı ödesin.. Borçlu 
olarak huzur-i ilahi’ye gitmek istemiyorum. 
Ailemi, çocuklarımı ve bana hizmet edenleri 
af etsin. Hallerine göre memnun etsin..”

Ağabeyi Bayezid Han da bu vasıyeti ye-
rine getirdi. Cem’in vefatından sonra Sultan 
Bayezid Han, harici siyasetini daha hür bir 
zemine oturtmak imkanına kavuştu. Ayrıca, 
ülke içerisinde de büyük bir imar hamlesine 
girişti. İstanbul’un yedi tepesinden biri üzeri-
ne oturtulan o muhteşem Bayezid Camisi’ni, 
mimar Kemaleddin’e inşa ettirdi. Bu caminin 
temeli, 1501 senesinde atılmış, külliyesi ile 
beraber beş senede tamamlanmıştır. Evliya 
Çelebi, Seyahatname’sinde Bayezid Camii 
hakkında pek çok malumat kaydeder. Şöyle 
ki:“Mimarbaşı, kıble hususunda tereddüd 
edince, Sultan Bayezid Han:

«Şu anda ayağıma bas!.» der.
Mimarbaşı, ayağını basınca, Kabe-i 

Muazzama’yı karşısında görür. Sultan Ba-
yezid-i Veli’nin ayaklarına kapanır. Böylece 
kıblenin istikametini belirlemiş olur.” İbadete 
bir cum’a günü açılan camide, ilk namazı 
II. Bayezid Han kıldırmıştır. Bu hadiseyi de 
Evliya Çelebi şöyle anlatır: “Caminin yapısı 
tamam olduktan, bir cum’a günü büyük 
bir merasimle ibadete açıldı. Bayezid-i Veli 
buyurdular ki: «Her kim, ömründe ikindi ve 
yatsı namazlarının ilk sünnetini hiç terketme-
miş ise, şu mübarek vakitte o imam olsun!.»

Derya misali cemaat içinden bir kişi çık-
mayınca, Bayezid Han mecbur kalarak: “El-
hamdülillah! Savaşta ve barışta biz bu sün-
netleri terk etmedik!..” dedi ve kendisi imam 
olup namazı kıldırdı. Böylece II. Bayezid Han, 

bu tarihi zühd ve takva sah-
nesini mecburen sergilemiş 
oldu. Bayezid-i Veli’nin, 
vakfiyye, külliye, şifahane ve 
hayrat hizmetlerinin yanın-
da İslami ilimlere ve kültüre 
verdiği ehemmiyet de çok 
büyüktür. O’nun devri, Os-
manlı kültür ve medeniye-
tinin temellerinin atıldığı bir 
zamandır. Meşhur İtalyan 
mimar ve ressam Leonar-
do de Vinci, II. Bayezid’e 

mektup yazıp İstanbul’daki cami ve diğer 
eserlerin plan ve projelerini bizzat yapmayı 
teklif edince, bu mektub Kubbealtı vezirleri 
arasında sevinç uyandırmıştı. Derin ve ince 
bir tasavvufi anlayışa sahip olan II. Bayezid 
Han ise, bu teklifi reddederek şöyle dedi:

“Şayet bunu kabul edersek, ülkemiz-
de üslub ve ruh itibarıyle kilise mimarisinin 
mukallidi bir mimari hakim olur, kendi islami 
mimarimiz inkişaf edemez ve şahsiyet kaza-
namaz!.”İşte bu görüş, akıllı, firasetli ve gö-
nül ehli bir müslümanın ufkunu ifade eder. 
Zira, II. Bayezid’in ardından İslam toprakları 
nasıl yirmi dört milyon kilometrekareye 
ulaştıysa, aynı şekilde İslam sanatı da zirveye 
tırmanmıştır. Bu anlayış sayesinde İslam’ın 
ruhu, hendeseye nakşedilmiş, değerini kı-
yamete kadar koruyabilecek Süleymaniye 
ve benzeri abideler silsilesi vücud bulmuştur. 
Tarihte; ilmi, takvası, merhameti, vakarı ve 
hilmi ile meşhur olan Bayezid-i Veli, ulema 
ve evliyaya çok hürmet gösterirdi. O’nun 
bu istikamette kullandığı hususi bir bütçesi 
vardı. Bununla ilim ve irfan erbabını eser 
vermeye teşvik ederdi. Sultan’ın bu hima-
yesi, İstanbul’u bir ulema meşheri haline 
getirdi. Sultan Fatih devrinde başlamış olan 
ilmi çalışmalar, Bayezid-i Veli’nin ince anlayış 
ve zekası ile inkişaf etmiş, diğer İslam mem-
leketlerindeki alim ve ariflerle de alakadar 
olunmuştu. Herat’ta bulunan Molla Cami 
Hazretleri ile Buhara’daki Nakşibendi derga-
hının şeyhi ve müridlerine şahsi mülkünden 
maaş bağlamıştır. Hace Ubeydullah Ahrar 
Hazretleri’nin oğlu Hace Abdülhadi yi İstan-
bul’a davet etmiş ve çok ikramda bulunmuş-
tur. Şeyhülislam Kemal Paşazade, Sultan 
Bayezid Han’ın zahiri ve batıni büyüklüğünü 
ifade ederken: “Adalet ve insafın koruyucusu 
idi. Dahiyane siyaseti neticesinde memleket 
mamur bir hale gelmişti. Aşikar kerametleri 
zuhur etmişti. Vakarlı hal ve davranışları ile 
düşmanları hor ve hakir olmuştu.” demek-
tedir. Bayezid, Osmanlı sultanlarının en bü-
yüklerinden biri olduğu halde, değeri layıkı 
ile takdir edilememiş bir şahsiyettir!. Bunun 
sebebi, kardeşi “Cem Sultan”a karşı, O’nun 
hazin akıbeti dolayısıyla duyulan umumi bir 
acıma hissidir!

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 17
SULTAN II BEYAZIT  2

Karaman’da günlük yayınlanan 6 gazete, ekonomik koşulların el vermemesi nedeniyle haftalık yayın yapma kararı 
aldı. Gazete sahipleri, maliyetlerin yüzde 200-300 oranında arttığını ve bu yükü kaldıramadıklarını ifade ediyor

6 gazete, haftalık 
yayın kararı aldı!

Karaman’da günlük yayınla-
nan 6 yerel gazete, ekonomik ne-
denlerden yayın hayatlarını ‘haf-
talık gazete’ olarak sürdürmeye 
başladı. Karaman Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Ahmet Küçükci-
cibıyık, ‘’Personel maaşı, vergisi, 
sigortası ile son dönemlerde dö-
vizdeki artışların ardından kağıt ve 
kalıp maliyetleri yüzde 200-300 ci-
varında arttı. Bu nedenlerden gün-
lük yayın yapan 6 gazete olarak bu 
masrafları kaldıramaz olduk’’ dedi.

Şehirde günlük yayınla-
nan 6 gazetenin sahipleri bir araya 
gelerek haftalık yayın kararı aldı. 
Gazete sahipleri, kararlarını Ka-
raman Valiliği’ne bildirdi. 1 Ocak 
tarihi itibarıyla, farklı sayıda yayın-
lanan gazeteler haftada 3 gün, 6 
sayfa ile okurlarına ulaşmaya baş-
ladı. Gazetelerin, 2017 yılında top-
lam 1 milyon 30 bin, 2018 yılında 
ise 830 bin lira resmi ilan ücreti 
aldığı öğrenildi.

Yerel yayın yapan 2 gazetenin 
sahibi de olan Karaman Gaze-
teciler Cemiyeti Başkanı Ahmet 

Küçükcicibıyık, 35 yıldır kentte 
gazetecilik yaptığını ve yerel gaze-
telerin tek gelir kaynağının resmi 
ilan olduğunu belirtti. AK Parti’nin 
2002’de iktidara gelmesiyle bir-
likte resmi ilanlarla yerel basına 
önemli derecede katkı sağlandığı-

nı ifade eden Küçükcicibıyık, artık 
resmi ilan gelirinde her yıl düşüş 
yaşandığını söyledi.

MALİYET ARTTI
Başkan Ahmet Küçükcicibı-

yık, ‘’Bizler vasıflı gazete olarak 4 
personel çalıştırmak zorundayız. 

Personelin maaşı, vergisi, sigor-
tası ile son dönemlerde dövizdeki 
artışların ardından, dışa bağımlı 
olduğumuz kağıt ve kalıp mali-
yetleri yüzde 200-300 civarında 
arttı. Bizler maalesef bu neden-
lerden dolayı Karaman’da günlük 
olarak yayın yapan 6 gazete olarak 
bu masrafları kaldıramaz olduk. 6 
gazetenin sahipleri olarak bir ara-
ya gelerek gazeteleri bir alt vasfa 
düşürerek haftalık yayın hayatına 
geçtik. Haftalık 1 gazete çıkarma 
hakkımız varken, bizler okurları-
mızı da gözeterek haftada 3 gün 
gazete çıkarmaya karar verdik. Bu 
sayede en azından kağıt masrafları 
ve diğer girdilerimizde biraz olsun 
tasarruf etme kararı aldık’’ diye ko-
nuştu.

Küçükcicibıyık, yerel yayın ya-
pan gazetelerin birçoğunun kapa-
nabileceğini belirterek, ‘’Bu şekilde 
devam ederse, Türkiye genelinde 
yaklaşık 3 bin yerel gazete var, 
bunların yarısından çoğu 6 ay içe-
risinde kapanır’’ dedi.
n DHA

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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Tutal’dan Vergi Dairesi Müdürüne ziyaret Özel TÜRMAK, Mehmet Akif’i yad etti

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ,  Vergi Dairesi 
Müdürü Bahri Ceylan’ı  maka-
mında ziyaret etti. Başkan Tu-
tal’ın Vergi Dairesi Müdürü Bah-
ri Ceylan’ı ziyaretine  AK Parti 
Seydişehir İlçe Başkanı Kemalet-
tin Atalay’da eşlik etti. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, AK Parti 
İlçe Başkanı Kemalettin Atalay 
ile birlikte vergi dairesinde çalı-
şan personel ve vatandaşlarla bir 

süre sohbet ederek çalışmalar 
hakkında bilgi aldı. 

Vergi Dairesi Müdürü Bahri 
Ceylan ile karşılıklı görüş alışve-
rişinde bulunduklarını kaydeden 
Başkan Tutal; vergi daireleri  ülke 
ekonomisi için önemli bir kurum-
dur. Ülke ekonomisinin gelişme-
sinde ve büyük yatırımların yapıl-
masında verginin önemi bir kez 
daha ortaya çıkıyor. Her mükellefin 
vergi borcunu ödemesi gerekiyor.

Vergi ödeyen  hemşehrilerimizin 
ve vatandaşlık bilincinin Seydişe-
hir’de oldukça üst seviyede olması 
bizleri memnun ediyor’’dedi

Başkan Tutal ve Atalay’ın zi-
yaretinden duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Vergi Dairesi Müdürü 
Bahri Ceylan,  vergi bilincini ge-
liştirmek için hedef kitle özellikle 
mükelleflere bu konuda çok büyük 
sorumluluk düştüğünü kaydetti. 
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak Anadolu Lisesi 
Mehmet Akif Ersoy’u ölümünün 
82. yıldönümünde andı. Konuyla 
ilgili olarak Özel Türmak Anadolu 
Lisesi Tarih Öğretmeni Musa Tu-
ran programla ilgili şunları söyle-
di, “Özel Türmak Anadolu Lisesi 
olarak Mehmet Akif Ersoy’u ölü-
münün 82. Yıldönümünde andık. 
Konferansa konuşmacı olarak ka-
tılan Hasan Arslan Mehmet Akif’i 

bir şair olarak bilmekten ziyade 
alim,düşünür ve yol gösterici ola-
rak değerlendirmek gerekiyor ve 
milli şairi anlamanın gençlerimizi 
karanlıktan aydınlığa çıkaracak 
bir ışıktır. Mehmet Akif ‘in hatı-
ralarından yola çıkarak günümüz 
gençliğinin neler yapması gerek-
tiğini anlatabiliriz. Mehmet Akif’in 
şair kimliğinin yanında Kur’anla 
şekillenmiş bir kişilikle hayatın 

içinde olduğunu anlatmamız ge-
rekiyor.” Mehmet Akif Ersoy’u iyi 
anlamının, milletin geleceği ile 
yapılmış tespitleri, sıkıntıları ve 
bu sıkıntıları gidermek için iyi bir 
yol gösterici olacağını ifade eden 
Turan; “Katılımlarından  ve kat-
kılarından dolayı Hasan Arslan’a 
Türmak Okulları olarak teşekkür-
lerimi sunarım” diyerek sözlerine 
son verdi. n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 7 
Ocak Pazartesi gününden itibaren 
Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
108 hat numarası ile otobüs seferleri 
başlatacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
mevcut hatlara ilave olarak 7 Ocak 
Pazartesi gününden itibaren Meram 
Tıp Fakültesi Hastanesi’ne otobüs 
seferleri başlatacak. 

108 numaralı “Kılıçarslan - Me-
ram Tıp Fakültesi” hattının güzer-
gahı; Kültürpark, Vatan Caddesi, A. 
Hilmi Nalçacı Caddesi, Rauf Denktaş 
Caddesi, Şair Seyfi Sokak, Eski Sille 
Caddesi, Adakale Caddesi, Şehit 
Ömer Halis Demir Caddesi, Beyşe-
hir Caddesi, Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi olacak. 

Hattın sefer saatlerine tarife pa-
nolarından ve atus.konya.bel.tr web 
adresinden ulaşılabiliyor.
n A

Türkiye’de bir ilke imza
atıp USB albüm çıkarttı

Türkiye müzik sektöründe 
plak, kaset ve CD üretiminin ardın-
dan USB sistemine de adım atıldı. 
Konya’da müzik yapımcılığı yapan 
Çetiner Müzik- Yapım tarafından 
deneme üretimi yapılan USB’ler 
yakın zamanda piyasaya sürüle-
cek. Müzik sektöründe yıllardır 
Konya Folkloru, özgün müzik, sufi 
müzik, ethnic müzik tarzında ulus-
lararası boyutta yayıncılık yapan 
ve Hikmet Çetiner’in yönettiği 
Çetiner Müzik-Yapım bir ilke daha 
imza atıyor. Firma tarafından bu-
güne kadar çıkarılan tüm albümler 
teknolojik gelişmeye paralel olarak 

İTunes, Amazon, Spotify, Deezer, 
Fizzy, YouTube gibi dijital plat-
formlarda sunulmuştu. Şimdi ise 
son yıllarda promosyon sektörün-
de kullanılan kartvizit şeklindeki 
USB’ler albüm olarak tasarlandı. 
Konuyla ilgili Telif Hakları Genel 
Müdürlüğü ile bandrol noktasın-
da görüşmelerinin sürdüğünü 
belirten Hikmet Çetiner, yeni ha-
zırlanan ürünlerle enstrümantal 
tarzdaki albümlerin sunulacağını 
ifade etti. Hikmet  Çetiner, özellik-
le turistlerin bu ürünlere büyük ilgi 
göstermesini beklediklerini kay-
detti. n HABER MERKEZİ 

Kızını kaybetti, kendisi 
90 yaşında hayata tutundu

Adana’da kalın bağırsak kanseri 
olan kızının tedavi sürecinde aynı ra-
hatsızlığa yakalandığını öğrenen 90 
yaşındaki baba, evladını kaybettiği 
hastalıktan geçirdiği başarılı ope-
rasyonla kurtuldu. Adana’da kalın 
bağırsak kanseri olan kızının tedavi 
sürecinde aynı rahatsızlığa yakalan-
dığını öğrenen 90 yaşındaki baba, 
evladını kaybettiği hastalığı yenmeyi 
başardı. İki yıldan bu yana kalın ba-
ğırsak kanseriyle mücadele eden 61 
yaşındaki kızı Zeynep’in rahatsızlığı-
nın tedavisi için çabalayan, onu iyi-
leştirmek için mücadele eden baba 
Ahmet Yermez, geçen ağustos ayın-
da rahatsızlığı nedeniyle hastaneye 
başvurdu. Kızının iki yıldır mücadele 
ettiği ve kemoterapi gördüğü kalın 
bağırsak kanserine yakalandığını 
öğrenen baba şoke oldu. Konya’da 
bir hastanede kalan kızının daha 
fazla üzülmemesi ve tedavisine kötü 
yansımaması için aynı bölüme yat-
mayan baba Yermez, Adana’daki 
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Balcalı Hastanesine başvurdu. Üni-
versitenin Genel Cerrahi Ana Bilim 
Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılgan 
Tolga Akçam tarafından muayene 
edilen Yermez’in, karaciğere yayılan 
kanseriyle ilgili hemen ameliyata 
alınması uygun görüldü. Ameliya-
ta girmeden üç gün önce Konya’ya 
giden ve tedavi gören kızını ziyaret 
ederek helalleşen, rahatsızlığıyla il-
gili herhangi bilgi vermeyen baba 
Yermez, daha sonra geldiği Ada-

na’da başarılı bir operasyon geçirdi. 
Yoğun bakımda tedavisi sürürken 
kanser olan kızı vefat eden Yermez, 
sağlığına kavuştuğu haberiyle kı-
zının ölüm haberini aynı anda aldı. 
İlerlemiş yaşına rağmen taburcu 
edildiği hastaneden yürüyerek ay-
rılan Yermez, Konya’nın Ereğli ilçe-
sinde kızı Zeynep Yermez’in mezarı-
nı ziyarette bulunarak dua etti.

Ahmet Yermez, yaptığı açıkla-
mada, bu yaşına kadar hiçbir ciddi 
rahatsızlık yaşamadığını, yaklaşık üç 
ay önce kusma, karın ağrısı şikaye-
tiyle gittiği doktorda kalın bağırsak 
kanseri olduğunu öğrendiğini söy-
ledi. Kızının da aynı rahatsızlık ne-
deniyle iki yıldır tedavi gördüğünü 
anlatan baba Yermez, ameliyatla 
sağlığına kavuştuğunu ve kendisini 
çok iyi hissettiğini belirtti.  Yermez, 
kızının vefatına çok üzüldüğünü dile 
getirerek “Allah’tan geldik, yine ora-
ya gideceğiz. Allah’ın takdiri. Kızımı 
kaybettiğim için üzgünüm. Yapabi-
leceğimiz bir şey yok. Çok şükür ben 
rahatsızlığı yendim.” ifadesini kul-
landı.  Arif Yermez de babasının bu 
yaşına kadar bahçe işleriyle ilgilendi-
ğini ve her işini kendisinin yaptığını 
ifade etti.  Rahatsızlanan babasını 
tedavi için Adana’ya getirdiklerini ve 
burada sağlığına kavuştuğunu dile 
getiren Yermez, aynı rahatsızlık ne-
deniyle vefat eden ablalarının ölüm 
haberini babalarına ameliyatından 
sonra söyleyebildiklerini aktardı.
n AA

Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde görev yapan temizlik çalışanlarına eğitim verildi. İl Sağlık 
Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, “Beşikten mezara kadar ilim’ düşüncesi bizlerin yaşam felsefesinin temelini oluşturmaktadır” dedi

‘Beşikten mezara kadar 
ilim’ felsefesi şiarımızdır

Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve 
Selçuklu Halk Eğitim Merkezi işbir-
liği ile Dr. Ali Kemal Belviranlı Ka-
dın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’nde görev yapan temiz-
lik çalışanlarına ‘Kat Hizmetlerini 
Geliştirme ve Uyum’ konulu eğitim 
programı düzenlendi. Yaklaşık 45 
gün süren ve 83 kursiyerin katıldığı 
programın sertifika törenine İl Sağ-
lık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Mü-
dürü Metin Mut, Selçuk Üniversitesi 
Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Mete Sezgin, 
hastane idarecileri ile birlikte çok 
sayıda temizlik görevlisi katıldı.

Her yaş ve seviyeden insanın 
hayatının her döneminde eğitime 
muhtaç olduğunu ifade ederek ko-
nuşmasına başlayan İl Sağlık Mü-
dürü Prof. Dr. Koç, “Beşikten me-
zara kadar ilim’ düşüncesi bizlerin 
yaşam felsefesinin temelini oluş-
turmaktadır. Sağlıkta dönüşümü 
gerçekleştirdiğimizi artık gelişim 
dönemine geçtiğimizi daha önceki 
konuşmalarımda sık sık tekrarla-
mıştım. Şu anda binalarımız, yatak-
larımız ve cihazlarımız son derece 
modern ve kullanışlı durumda. 
Hastanelerimizde kalite ve verim-
liliği artırma yolunda gerekenleri 
yapmak zorunda olduğumuzun 
farkındayız. Bu nedenle bizler ar-
tık bu tür eğitim konularına ağırlık 
vermekteyiz. Yaptığımız eğitimler 

ile kendi değerimizi kendimiz oluş-
turacağız. Eğitimler sayesinde hem 
biz, hem siz hem de toplum kaza-
nacak” dedi. Eğitim programına ka-
tılımın son derece yüksek olmasın-
dan dolayı duyduğu memnuniyeti 
de dile getiren Prof. Dr. Koç, “Sağ-
lık tesislerimizde görev yapan her-
kes takımın bir elemanıdır. Takım 
ruhu olmazsa, takımın elemanları 
üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirmezse başarılı olmak müm-
kün değildir. Sizlerin verilen eğitim 
programına çok istekli ve aktif bir 
şekilde katılmış olduğunuzu öğren-
mek gerçekten bizleri son derece 
sevindirdi” diyerek eğitim progra-
mına katkı sağlayan Selçuklu Halk 

Eğitim Merkezi’ne ve turizm fakül-
tesine teşekkür etti.

Hastane ortamında ailesinden 
uzak bir şekilde düzenlenmiş olan 
eğitim programına düzenli olarak 
katılan ve başarılı olan kursiyerlere 
özverilerinden dolayı teşekkür ede-
rek konuşmasına başlayan Selçuklu 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Metin 
Mut’ da, Selçuklu Halk Eğitim Mer-
kezi’nin değişik başlıklar altında çok 
sayıda yaygın eğitim programı dü-
zenlediğini vurguladı. Kurumlardaki 
hizmet standartlarının yükseltile-
bilmesinin ancak eğitim faaliyetleri 
ile olabileceğini belirten Mut, “Halk 
eğitim merkezimizde 7’den 77’ye 
hitap eden yaklaşık 3400 program 

yer almaktadır. Bu programlardan 
bir tanesi de kat hizmetlerini geliş-
tirme ve uyum eğitimi adı altında 
hastanemizde sonuçlandırmış ol-
duğumuz bu programdır. Bundan 
sonra da diğer hastanelerimizde de 
benzer eğitim programlarının plan-
lanmasını ve çalışmaların yapılma-
sını temenni ediyorum” diyerek İl 
Sağlık Müdürlüğü’ne ve hastane 
yöneticilerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından eğitim 
programını başarı ile tamamlayan 
83 temizlik görevlisine protokol 
üyeleri tarafından sertifikaları veril-
di. Program toplu çekilen hatıra fo-
toğrafı ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Büyükşehir’den yeni otobüs hattı



5 OCAK 2019 11HABER

Bin 80 saatlik görüntü kaydı sayesinde yakalandı
Karaman’da Mustafa Yıldız’ın 

motosikletine çarparak yaralanma-
sına neden olan ve kazanın ardından 
kaçan otomobil sürücüsü Nazmi 
S.’yi (21) polis, 108 adet MOBESE 
ve güvenlik kamera kaydından olu-
şan bin 80 saatlik görüntüyü incele-
yerek kimliğini tespit edip, yakaladı. 
Nazmi S.’nin ifadesinde korkup kaç-
tığını söylediği öğrenildi.

Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş 
Caddesi’nde geçtiğimiz 20  Aralık 
günü saat 22.30 sıralarında yaşa-
nan kazada sürücüsü ve plakası be-
lirlenemeyen bir otomobil, kavşakta  
Mustafa Yıldız’ın kullandığı plakasız 
motosiklete çarptı. Yıldız, çarpma-
nın şiddetiyle metrelerce havaya 
fırlayıp yere düştü. Kask takmadı-
ğı belirtilen ve ağır yaralanan Yıl-
dız, ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altı-

na alına Yıldız’ın, bacakları ile vücu-
dunun çeşitli yerlerinde kırıklar ol-
duğu belirlendi. Otomobil sürücüsü 
ise kazanın ardından olay yerinden 
uzaklaştı. Kaza anı ise bir iş yerinin 
güvenlik kamerasına yansıdı. Gö-
rüntülerde otomobilin aşırı hızlı ol-

duğu görüldü.
ÖZEL EKİP KURULDU

Kazanın ardından kayıplara 
karışan otomobil sürücüsünün ya-
kalanması için Karaman Emniyet 
Müdürlüğü Asayiş Şubesi, özel ekip 
kurdu. Özel ekip,  108 adet MOBE-

SE ve güvenlik kamerası kaydını 
incelemeye aldı. Bin 80 saatlik gö-
rüntünün incelenmesi sonucunda 
da aracın plakasından sürücü Nazmi 
S.’ye ulaşıldı.

‘KORKTUĞUM İÇİN KAÇTIM’
Polis. Nazmi S.’yi ‘Kasten yara-

lama ve öldürmeye teşebbüs’ su-
çundan gözaltına aldı. Nazmi S.’nin 
ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını 
ileri sürerek, ‘’Olay günü çok kork-
tuğum için durmayarak hızla olay 
yerinden kaçtım. Çarptığım kişiy-
le uzaktan yakından hiç bir ilişkim 

yoktur. Kesinlikle kasıtlı bir şey yap-
madım. Olayın şokuyla birlikte ne 
yapacağımı anlayamadan kaçmaya 
başladım. Kazadan dolayı çok üzgü-
nüm” dediği öğrenildi.

Nazmi S., adliyeye sevk edildi. 
n DHA

Kulu Atatürk İlkokuluna kori-
dorları ‘Trafik Eğitimi ve Akıl-Ze-
ka Oyunları Koridoru’ haline 
getirildi. Kulu’nun Kemaliye Ma-
hallesinde bulunan Atatürk İlko-
kulu koridorları öğrencilere trafik 
bilincinin kazandırılması ve öğ-
rencilerin trafikte hiçbir olumsuz-
luk yaşamamaları amacıyla Trafik 
Eğitim Koridoru’na ve çocukların 

ders aralarında vakit geçirmeleri 
için Akıl-Zeka Oyunları Korido-
ru’na dönüştürüldü. Atatürk İlko-
kulu koridorlarında trafik şeritleri, 
işaretleri, lambaları ve levhalarıy-
la gerçek bir caddeyi anımsatan 
resimlerle bütün detaylar düşü-
nülerek, öğrencilerin trafik ku-
rallarını uygulamalı öğrenmeleri 
amaçlandı. 

Bu proje için yaklaşık 3 hafta 
boyunca hazırladıklarını ve bu ça-
lışmanın hayata geçirilmesinden 
mutluluk duyduklarını belirten 
Atatürk İlkokulu Müdürü Murat 
Dağ, bu projenin öğrenciler için 
yararlı olacağı temennisinde bu-
lundu. 

Daha sonra Trafik Eğitimi Ko-
ridorunun ve Akıl-Zeka Oyunları 

Koridorunun açılışı gerçekleş-
tirildi. Atatürk İlkokulunda dü-
zenlenen açılış programına, Kulu 
Kaymakamı Ali Edip Budan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sultan Ah-
met Kaymak, İlçe Emniyet Müdür 
Vekili Ahmet Enes Geyik, Milli 
Eğitim Şube Müdürleri, okul mü-
dürleri ve öğretmenler katıldı.
n İHA

Hutbeyi en güzel 
okumak için yarıştılar

Karaman İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından kentte Hutbe 
Okuma Yarışması düzenlendi. 
İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt 
Kuntoğlu, Prof. Dr. Ömer Dinçer 
Anadolu İmam Hatip Lisesinin ca-
misinde düzenlenen programda, 
yarışmaya katılan her öğrencinin 
geleceğin imam hatibi ve insanla-
rın gönlünü ve ruhunu etkileyebi-
lecek hutbe veren gençler olaca-
ğını belirtti. Yarışmaya katılan her 
öğrencinin gönüllerin birincisi ol-
duğunun altını çizen Kuntoğlu, ge-
leceğin başarılı imamları ve hatip-
lerinin bu yarışmalardan çıkacağını 

da sözlerine ekledi. Prof. Dr. Ömer 
Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi 
Müdürü Mehmet Çalışkan ise ger-
çekte bunun bir yarışma olmadığı-
nı, imam hatip öğrencilerinin her 
birinin hutbe, Kur’an- Kerim ve 
ezan okuyarak halkın önünde lider 
olmasında katkı sağlayacak unsur-
lardan biri olduğunu dile getirdi. 
Yapılan yarışmada Karaman Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi 
Osman Sade birinci oldu.  Derece-
ye giren öğrencilere, Karaman Vali 
Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu 
çeşitli hediyeler verdi.
n AA

EKİP 42 Eğitim Projesi kapsamında uzak yakın demeden Konya’nın tamamında okuma etkinliği yapılıyor. 
Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de okulları ziyaret ederek görüş alışverişinde bulunuyor

Okumak için 
yollara düştüler

EKİP 42 Eğitim Projesi kapsa-
mında ‘Öğretmenlerim Yazarlar, 
Dostlarım Kitaplar’ etkinliği için 
uzak yakın demeden Konya’nın her 
köşesindeki okullarla buluşmalar 
devam ediyor. Bu kapsamda İl Milli 
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, 
müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim 
müdürleri, EKİP 42’nin yürütücü 
ekibi ve her etkinlikte farklı bir ya-
zar, belirlenen okulu ziyaret edip, 
birlikte okuma gerçekleştiriyor. 

Geçtiğimiz günlerde Beyşehir 
Huğlu Ortaokulu’nda düzenlenen 
etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
EKİP 42 Yürütme Kurulu ve Eğitim-
ci Yazar Duran Çetin katıldı. Huğlu 
Ortaokulu’nda öğrenci ve öğret-
menlerle buluşarak onlarla hayatın 
içinden bir okuma gerçekleştirildi. 
Programa Beyşehir İlçe Millî Eğitim 
Müdürü Musa Konuk, Şube Müdü-

rü Ramazan Parlakkaya, Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifi Başkanı Naci 
Tanık, Huğlu Mahalle Muhtarı Meh-
met Harman, Huğlu Fatih İlkokulu 
Müdürü Musa Çetinkaya, Huğlu 
Makine Teknolojisi Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim 
Sümbül, Huğlu Ortaokulu idareci ve 
öğretmenleri katıldı.

Okuma saati ve yazar buluşma-
sının ardından Fatih İlkokulu, Huğ-
lu Makine Teknolojisi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi ve Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifi  ziyaret edildi 
ve tüm paydaşlarla istişarelerde bu-
lunuldu.

İl Millî Eğitim Müdürü Mukad-
der Gürsoy, programı düzenleyen 
Huğlu Ortaokulu Müdürü Ömer 
Candan’a, Müdür Yardımcısı İsmail 
Şahiner’e ve programa katılanlara 
teşekkür ederek, öğretmen ve öğ-
rencilere başarılar diledi. 
n HABER MERKEZİ

Okulun koridoru trafik eğitim koridoru oldu

Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
Mevlana Çevresi Dü-
zenleme Çalışmaları 
kapsamında Mevlana 
Müzesi yakınlarındaki 
tarihi Konya evlerinin 
bulunduğu Akçeşme 
Mahallesi yeniden elden 
geçirilerek Konyalıların 
hizmetine sunuldu.

Mevlana Kültür 
Vadisi Restorasyon projesi kapsamın-
da Akçeşme Mahallesinde Mevlana 
Müzesinin hemen yanındaki Konya 
Kültür Sokağı 2011 yılında Somatçı 
Restaurant’ın işyeri açması ile kullanıl-
maya başlandı, ama şu anda Somatçı 
bu sokaktan çıkıp Mevlana civarına 
taşındı.Neden...?

Mengüç Caddesi Türbe önü, Do-
ğu’yla Batı’nın kesiştiği Türk- İslam 
Payitahtının otantik Mahalle dokusu-
nu yansıtan geleneksel Cumbalı Kon-
ya evleriyle ile donatılmış, Selçuklu ve 
Osmanlı Mimarisinin en güzel numu-
nelerini barındıran dini yapıları, kültür 
mekânları ve zengin çarşısıyla meşhur 
kadim Konya semtidir. Mengüç Cad-
desi, şehrin bu önemli mekânlarını 
birbirine bağlayan tarihi bir güzergâh-
tır. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunca 1995 yılın-
da sit alanı olarak koruma altına alın-
mış, Büyükşehir Belediyesi tarafından 
2009-2010 yılları arasında caddenin 
çevresindeki bütün kültür varlıkları as-
lına uygun biçimde restore edilmiştir. 

Ama iç tarafta kalan bölümlere 
restorasyon çalışması için girilmedi-
ğinden dolayı hemen Mevlana mü-
zesinin yanı başında hoş olmayan bir 
görüntü sergilemektedir.

Sokağın çevresindeki bazı dü-
zensizlikler ahlaki değerlerimize zarar 
verecek şekilde bir görüntü sergile-
mektedir bunların önüne geçilmesi 
sokağın ve Konya’nın imajını düzelt-
mesi gerekmektedir.

Konya’nın tam merkezinde ve 
Mevlana Müzesinin hemen yanı ba-
şında açılan bu sokak Kültür Sokağı 
amacı ile açılmıştı. Şuanda sokak ağır-
lıklı olarak Kafeler ve Restoranlar var. 
Sokakta Kültür anlamında Kaşık Us-

tası, Ahşap Hat Sanatçısı 
ve Halıcı mevcut.

Gelelim Mengüç 
Caddesi ile isteğimi-
ze Hepimiz Ankara’da 
Hamamönü’ne Afyon 
Mevlevihanesi Kale içine 
ve Eskişehir’de Odun-
pazarına gitmişsiniz-
dir. Eskişehir’de Tarihi 
Odunpazarı Evleri Afyon 
Kaleiçi ve Ankara Hama-

mönü’nde restore edilen eski evlerde 
şimdilerde birçok müze, kafe, restoran 
yer alıyor.

Tarihi Mengüç Caddesinde Hz. 
Mevlana’nın Doğum yıl dönümü kut-
lamaları çerçevesinde Şerbet-i Veladet 
etkinliği gerçekleştirilerek, sokağın 
tanıtımına katkı sağlanıyor ve sokağın 
tanıtımın sağlanması yanında sokak-
taki etkinlilik renkli görüntülere imza 
atıyor.

Tarihi Mengüç Caddesinin tanıtı-
mı ve  Kültür Sokağı olması amacına 
uygun Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay baş-
kanımdan birkaç ricam olacak; Be-
desten gibi Konya genelinde bulunan 
Bilboardlara ve Sosyal Medyada bu 
sokağın tanıtımını sağlayacak ve Tüm 
Konyalıların Kültür Sokağını tanıtımı 
konusunda çalışmalar yapmasını,  
Sokakta kültür ve sanat etkinliklerine 
ağırlık verilmesi. Sokak’ta bulunan 
boş dükkanlara Konya’nın kültürü, 
kültürümüzü anlatan işletmelerin açıl-
ması,  Mevlana meydanından sokağa 
giriş güzergahı gibi yeni bir yol açılma-
sı,Tur otobüslerinin sokağın yanında 
bulunan otopark alanına park edilerek 
, Konya dışından gelen yerli ve ya-
bancı misafirlerin sokağı tanıması ve 
böylece sokağın hareketlenmesi ile 
Mevlana Kültür Vadisi projesi ile Mev-
lana, Mengüç, Bedesten ile bağlantısı 
sağlanmalı diye düşünüyorum. Tarihi 
dokuyu Konya’ya gelen misafirlere 
sunmamız gerekiyor.

Uğur İbrahim Altay başkanım 
Tarihi Mengüç Caddesine sesiz kal-
mayarak, sokağın canlanması amacı 
ile projeler ortaya koyacağına inancım 
tam. Selam ve dua ile.

haber@konyayenigun.com
MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TARİHİ KONYA SOKAĞI, 
MENGÜÇ CADDESİNE SAHİP ÇIKALIM
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‘Selçuklu’ya hizmetlerimiz artarak sürecek’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cuma Buluşma-
ları kapsamında Malazgirt Mahalle-
si'nde vatandaşlarla bir araya geldi. 
Cuma Namazını Malazgirt Camii’n-
de kılan Başkan Pekyatırmacı namaz 
sonrasında vatandaşlarla sohbet etti.

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, her hafta farklı 
bir camide gerçekleştirdiği Cuma 
Buluşmaları ile mahalle sakinlerinin 
görüş ve önerilerini almaya devam 
ediyor. İstişarelerin ve görüş alışve-
rişlerin temel alındığı Cuma Buluş-
malarının bu haftaki adresi Malaz-
girt Mahallesi oldu. Başkan Ahmet 
Pekyatırmacı, Malazgirt Camiinde 
kılınan namazın ardından esnaf ve 
vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye hizmetleriyle ilgili ola-
rak vatandaşlardan gelen istek ve 
önerileri dinleyen Başkan Pekyatır-
macı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu 
Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu, Ak Parti Selçuklu İlçe Teş-

kilatı üyeleri, Selçuklu Belediyesi 
Başkan Yardımcıları, Belediye Mec-
lis Üyeleri  ve birim müdürleri eşlik 
etti.

Selçuklu'da Cuma Buluşmala-
rı ile birlik ve beraberlik ruhunun 

en üst seviyeye çıktığını ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, "650 bini aşan 
nüfusumuz ile Türkiye'nin en bü-
yük metropol ilçelerinden biri olan 
Seçuklu'da tüm belediye ekibimizle 
birlikte Cuma Gününün bereketini 

her hafta farklı bir mahallede hem-
şerilerimizle yaşıyoruz. Bu buluşma-
lar hizmetlerimizin anlatılmasına, 
mahallelerimizin eksiklerinin yerin-
de tespit edilmesine ve sorunların 
çözümüne katkı sağlıyor. Selçuklu 
için en iyi yatırımların, plan ve pro-
jelerin hayata geçmesi için gayret 
ediyoruz" dedi.

Temel hedeflerinin ilçede yaşa-
yan kadın, erkek, genç, yaşlı herke-
sin “İyi ki Selçuklu’ da yaşıyorum” 
demelerini sağlamak olduğunu ifa-
de eden Başkan Pekyatırmacı, "2018 
yılında mahallelerimiz için  planla-
ma yapılan projelerimizin tamamını 
gerçekleştirdik. İnşallah 2019'da da 
Ak Parti belediyeciliği anlayışıyla 
eğitimden, sağlığa, spordan, altya-
pıya ilçeye yapacağımız yatırım ve 
hizmetlerle Selçuklu’nun standar-
dını yükseltmeye devam edeceğiz. 
Bu noktada fikir ve önerileri ile bize 
destek olan tüm hemşehrilerimize 
şükranlarımızı sunuyorum" dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Vatandaşın talepleri 
hizmetlere yön veriyor’

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Cuma buluşma-
ları kapsamında Yukarı Esence 
Mahallesi sakinleriyle biraraya 
geldi. Özaltun’un mahalle zi-
yaretine İlçe Kaymakamı Yusuf 
Özdemir, İlçe Jandarma Komu-
tanı Binbaşı Yalçın Urlu, İlçe 
Müftüsü Mahmut Çelikoğlu ile 
Sosyal Yardımlaşma ve Daya-
nışma Vakfı Müdürü İbrahim 
Metin de eşlik etti.

Cami çıkışında vatandaşlar-
la biraraya gelerek sohbet eden 
Başkan Özaltun, belediye hiz-
metleriyle ilgili gelen istekleri 
de dinledi. Özaltun, Beyşehir 
halkına belediye hizmetlerini 
her alanda en iyi şekilde sun-
manın çabasında olduklarını 
belirtirken, “Beyşehir’de be-
lediyecilik hizmetlerimizi hal-
kımızın ihtiyaç ve taleplerini 
dikkate alarak gerçekleştiriyo-
ruz. Bugüne kadar buna çok 
dikkat ettik. Bundan böyle de 
bu düsturla yolumuza devam 
edip hizmet üretmeye devam 
edeceğiz. Buluşmalarımızda 
toplumun her kesimini dinli-
yor, talep ve ihtiyaçlarına kulak 
vermeye, çözmeye özen göste-
riyoruz. Gelenekselleşen Cuma 
buluşmaları ile gücümüzü aldı-

ğımız hemşerilerimizle, Beyşe-
hir’imizin ve mahallelerimizin 
geleceği için hasbihal ediyoruz. 
Bu buluşmalar, yapılan hizmet-
lerin anlatılmasına ve hizmet 
planımızın şekillenmesine de 
katkı sağlıyor, bizlere yön veri-
yor. Bu vesile ile camilerimiz-
de cemaatlerimizle de buluşup 
vakit buldukça ilçemizle ilgili 
karşılıklı güzel sohbetleri de 
gerçekleştirmiş oluyoruz. Bu 
buluşmalarımıza zaman zaman 
İlçe Kaymakamımız ve berabe-
rindeki kurum müdürlerimiz de 
katılıyor. Hep birlikte mahalle 
sakinlerimizi dinleyerek, onlarla 
istişare ederek bizlere aktarılan 
sorunlara ortak çözümler üret-
meye çalışıyoruz. Bu anlamda 
Kaymakamımıza ve kurum mü-
dürlerimize de teşekkür ediyo-
rum.” dedi.

Bu arada, Yukarı Esence 
Muhtarı Dursun Ersözlü, ma-
hallesine yapılan hizmetler-
den dolayı Beyşehir Belediyesi 
ile ilgili kurumlara teşekkür 
ederken, Başkan Özaltun, Kay-
makam Özdemir ve berabe-
rindekiler, Yukarı Esence’ye 
kazandırılan Belediye yatırımla-
rını da yerinde inceledi.
n HABER MERKEZİ

2018 yılının ekonomideki tüm zorluklara rağmen başarılı bir yıl olduğunu dile getiren KSO Başkanı Memiş Kütükcü, özellikle 
Konya’nın 2018 ihracat hedefini aşarak yeni bir rekor kırdığına ve Türkiye ortalamasının üzerine çıkıldığına dikkat çekti

İhracatta Türkiye’yi geçtik
KSO Başkanı Memiş Kütük-

cü, 2018 yılı ihracat rakamları-
nı değerlendirdi. Küresel eko-
nomide ve Türkiye’de yaşanan 
ekonomik zorlukları göğüsle-
yerek ihracat yapan tüm sanayi 
işletmelerini kutlayan Başkan 
Kütükcü, Üreten, istihdam sağ-
layan, ihracat yaparak ülkemize 
güç katan Konyalı firmalarımızı 
ve çalışanlarını kutluyorum. Bu 
firmalarımızın başarılarının, tüm 
firmalarımıza örnek olmasını di-
liyorum. 2018 yılında ihracatta 
tüm zamanların rekorunu kıran 
Konya’mız, inşallah 2019’da 
yeni başarı hikayelerine de imza 
atacaktır. Konya Sanayi Odası 
olarak 2018 yılında Konyamı-
zın dış ticaretini katkı vermek 
amacıyla çok sayıda yurtdışı iş 
gezisi, fuar ziyaretleri, ikili iş 
görüşmesi gibi organizasyonlar 
yaptık. 2019 yılında da bu ça-
lışmalarımıza aralıksız devam 
edeceğiz. Ayrıca odamız bün-
yesinde kurulan İhracat Destek 
Ofisi ile firmalarımıza ihracatla 
ilgili etkin bir şekilde rehberlik 
etmeye devam edeceğiz. İhracat 
artık çok daha önemli. Onun için 
her sanayi tesisimizi, maksimum 
oranda ihracat yapar hale getir-

memiz şart” şeklinde konuştu. 
TÜRKİYE, ORTALAMASININ ÇOK 

ÜZERİNDE PERFORMANS 
Kütükcü, 2018 yılında Kon-

ya’nın ihracatta Türkiye ortala-
masının çok üzerinde bir per-
formans sergilediğini aktararak, 
geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ih-
racatının yüzde 7.07 arttığını, 

buna karşılık Konya’daki artış 
oranının yüzde 15,24 ile Türkiye 
ortalamasının iki katından fazla 
gerçekleştiğini vurguladı. 

Kütükcü, Konya’daki sektör-
lerin ihracatı ile ilgili şu bilgileri 
verdi: “2018 yılında Konya’da 
ihracatı yine makine ve aksam-
ları sektörümüz göğüsledi. İh-

racatını yüzde 13 artıran ma-
kine ve aksamları sektörümüz 
geçtiğimiz yıl Konya’nın toplam 
ihracatının yüzde 23’ünü ger-
çekleştirdi. Makine ve aksamları 
sektörünün ardından otomotiv 
endüstrimiz ihracatımızda ikinci 
sırada gelirken, üçüncü sırada 
hububat, bakliyat, yağlı tohum-

lar ve mamulleri sektörümüz yer 
alıyor. Yine 2018 yılında Kon-
ya’da ihracatını en fazla artıran 
sektörlerimizden bir tanesi de, 
üzerinde yoğun olarak çalıştığı-
mız Savunma ve Havacılık Sana-
yi oldu. Konya Savunma ve Ha-
vacılık Sanayimiz 2018’de yüzde 
30 ihracat artışıyla, 50 milyon 

dolar ihracat rakamına ulaştı.” 
Kütükcü’nün açıklamalarına 

göre Konya’nın 2018’de en fazla 
ihracat yaptığı 10 ülke ise şu şe-
kilde: Irak, Almanya, İtalya, Ce-
zayir, Birleşik Devletler, Rusya, 
Polonya, Suudi Arabistan, Mısır, 
İran.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
zor koşullara rağmen Konya’nın ihracatta büyük 
bir başarı ortaya koyarak Türkiye ortalamasının 
üstüne çıktığını söyledi
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Dolmuş şoförleri ayağı kesik köpeğe protez taktırdı
Karaman’da dolmuş şoförle-

ri, sokakta gördükleri bir ayağı 
kesik 7 aylık köpeğe protez ayak 
taktırarak bakımını üstlendi. Kent 
içi ulaşımda 3 Nolu dolmuş hat-
tı şoförlerinden Ayhan İçer,  araç 
kullanırken arka ayağı kesik çoban 
köpeğini gördüklerini söyledi.

‘Paşa’ ismini verdikleri köpek-
le ilgilenmek istediklerini belirten 
İçer, “Köpeğin sahibini araştırdım. 
Paşa, bir aylıkken bacağı kapıya 
sıkışmış. Bakılmayınca kangren 
olmuş ve kesilmiş. Sahibinden 
Paşa’yı bize vermesini istedik ve 
durağa getirdik. Durağın yanın-
daki boş araziye yuva yaptık.” diye 
konuştu.

Köpeğin bacağına protez tak-
tırabilmek için arayışa girdikleri-
ni anlatan İçer, şöyle devam etti: 
“Paşa’yı tedavi ettirmek istediğimi 
durak başkanımız Recep Özsoy’a 

söyledim. O da ‘Durak olarak ne 
gerekiyorsa yapalım.’ dedi. Para 
topladık, birçok yerle görüştük. 
‘Köpeğin arkasına tekerlek taka-
lım.’ dediler. İki ayağı felç veya 
kırık değil, tek ayağı kesik. ‘Hay-

vanın hayatında engel oluşturmak 
istemiyoruz, hayata tutunması-
nı istiyoruz.’ dedik. Karaman’da 
protez yapan bir firmaya ulaştım. 
Bize yardımcı olabileceklerini söy-
lediler. Uzmanlar bir protez tasar-

layarak Paşa’ya taktı. Bugün ikinci 
günü. Paşa, artık protezin üzerine 
basabiliyor. 

Şu anda proteze alışma süre-
cinde. Alıştığı zaman inanıyorum 
ki kendi ayağıymış gibi kullana-

cak. Paşa şu anda 7 aylık. Uzun 
süre sağlıklı şekilde yaşayacak.” 
İçer, her canlının yaşamaya hakkı 
olduğunu ve sokak hayvanlarına 
herkesin sahip çıkması gerektiğini 
vurguladı.

‘ŞU ANDA ALIŞMA SÜRECİNDE’
Protez firmasının sahiplerin-

den Veysel Turan da şunları kay-
detti: “Köpek bize getirildiğinde 
bizim de çorbada bir tuzumuzun 
bulunmasını istedik. Arkadaşlarla 
ölçüleri aldık, tasarımını hazırladık 
ve protezi taktık. Şu anda alışma 
sürecinde. Bu süreci tamamladık-
tan sonra köpeğimiz ciddi anlam-
da yürüyüp koşmaya başlayacak. 
Firma olarak yaptığımız ilk hayvan 
protezi. İnsanlar için çok protez 
yaptık ama ilk defa bir hayvana 
yapacağımız için alacağımız so-
nuç bizi biraz korkutuyordu ama 
şu anda köpeğimiz ciddi anlam-
da ilerleme kaydediyor. Birkaç ay 
sonra kendi uzvu gibi kullanabile-
ceği öngörüsündeyiz. Genç bir kö-
pek. Kemik gelişimi devam ediyor. 
Gelişimini tamamladığında protezi 
yenileyeceğiz.”  n AA

Soba yine ölüm tüttü,
2 kişi hayatını kaybetti

Işık ihlali kazaya neden 
oldu: 1’i çocuk 3 yaralı

Konya’nın Yalıhüyük ilçesinde 
sobadan sızan gazdan zehirlenen 
çift, yaşamını yitirdi. Alınan bilgi-
ye göre, ilçeye bağlı Aşağı Mahalle 
Düvenci Caddesi’ndeki yaşayan 
Hüseyin (69) ve Dürdane Yıldız 
(64) çiftinden haber alamayan ya-
kınları, durumu polise bildirdi. 
Yapılan ihbar üzerine gelen polis 
ekipleri, itfaiye görevlilerinin yar-

dımıyla girdiği evde çifti hareketsiz 
yatarken buldu. 112 Acil Servis 
ekipleri, Hüseyin ve Dürdane Yıl-
dız çiftinin sobadan sızan karbon-
monoksit gazından zehirlenerek 
hayatını kaybettiğini belirledi. Ce-
nazeler, incelemelerin ardından 
otopsi için Yalıhüyük Devlet Has-
tanesi morguna kaldırıldı.
n AA

Arkadaşlarını ziyaret etmek için geldiği Konya’da uyuşturucu kullanıp komaya giren ve kaldırıldığı hastanede 
tedavi edildikten sonra uyuşturucu illetinden kurtulan Murat T., şimdi uyuşturucudan kurtulma eğitimi veriyor

Kendisi kurtuldu, 
başkalarını kurtarıyor

Ankara’da yaşayan Murat T. 
(29), 16 yaşındayken uyuşturu-
cuya başladı. 8 yıl uyuşturucu 
kullanan Murat T., Pursaklar’da 
bulunan Uyuşturucu ile Mücadele 
ve Eğitim Derneği’nde (UMDER) 
2 yıl süren rehabilitasyonla ba-
ğımlılıktan kurtuldu. Yeni hayatı-
na başlayan Murat T., şimdi aynı 
dernekte uyuşturucu bağımlıları-
nı kurtarmak için eğitim veriyor.

İstanbul Bağcılar’da yaşayan 
S.T. ve M.T. çiftinin 2 çocuğun-
dan Murat, 8’inci sınıfa gider-
ken arkadaşının etkisiyle uyuştu-
rucu madde kullanmaya başladı. 
İlk zamanlarda 15-20 gün ara-
lıkla uyuşturucu kullanan Murat 
T., ilerleyen zamanlarda farklı 
maddelere yöneldi. Yaklaşık 8 
yıl boyunca uyuşturucu madde 
kullanan Murat T., hem sağlığını 
hem altın fabrikasındaki işini kay-
betti, ailesi ve çevresi ile ilişkileri 
de bozuldu.

2 YIL TEDAVİYLE 
UYUŞTURUCUDAN KURTULDU
Arkadaşını ziyaret için 2014 

yılında Konya’ya giden Murat T., 
burada aldığı uyuşturucunun et-
kisiyle rahatsızlandı. Konya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesi’nde 
tedaviye alınan Murat T., taburcu 
edildikten sonra madde bağımlı-
lığından kurtulmak istedi. Bunun 
için Konya’dan Ankara’ya gelen 
Murat T., kendisine yardım edil-
mesi için birçok yere başvurdu. 
BİMER vasıtasıyla Pursaklar’da 
faaliyet gösteren UMDER’e yön-
lendirilen Murat T., burada 2 yıl 
süren rehabilitasyonun ardından 
uyuşturucundan kurtuldu.

DERNEKTE DENEYİMLERİNİ 
ANLATIYOR

Lise mezunu Murat T., sağ-
lığına kavuştuktan sonra aynı 
dernekte kendi deneyimlerini an-
latarak uyuşturucu bağımlılarını 
kurtarmak için eğitim vermeye 
başladı. Özlem T. ile 3 hafta önce 
evlenerek yuva kuran Murat T., 

dernekte uyuşturucudan nasıl 
kurtulduğunu anlatırken, yaşa-
dığı zorluklardan da örnekler ve-
rerek bağımlılıktan kurtulmanın 
yollarını gösteriyor.

Murat T., uyuşturucu nede-
niyle ailesi ve çevresi ile ilişki-
lerinin bozulduğunu belirterek, 
“Beni çok seven insanlar bu se-
fer bana yüz çevirmeye başla-
dı. İyi arkadaşlarım gitti. Sağlık 
açısından kendi yaşamımı idare 
edememeye başladım. Ruhsal ve 
fiziksel sorunlar çıktı. Vücudum 
hep yara içindeydi. Çünkü hep 
pisliğin içerisindeydik, inşaat kö-

şelerinde, sağda solda, sokaklar-
da. Çok sıkıntılar yaşadım sosyal 
ve ekonomik olarak” dedi.

‘DOKTORLAR ÖLÜR DEMİŞ’
Konya’da uyuşturucunun etki-

siyle sokakta komaya girdiğini ve 
hastaneye kaldırıldığını anlatan 
Murat T., şöyle konuştu: “Doktor-
lar, ‘ölür’ diye beklemiş. Bir haf-
ta sonu yeniden hayata döndüm. 
Sonra uyuşturucudan kurtulmaya 
karar verdim. Konya’dan Anka-
ra’ya geldim trenle. Ankara Valili-
ği, BİMER’e başvurdum, beni der-
neğe yönlendirdiler. Leyla Hanım 
da elimden tuttu. Bana eğitim-

lerimi vermeye başladı. Yaklaşık 
2 sene sürdü. Bu süre içerisinde 
psikologlar ve psikiyatristler der-
neğinden aldığım eğitimler var. 
Kişisel, genel, temel psikoloji ve 
madde bağımlılığı eğitimi vardı. 
Bunların hepsini aldım. Başaraca-
ğıma inanıyordum; çünkü gerçek-
ten bırakmak istiyordum. Şimdi 
de bıraktım, hayata bağlandım. 
Şimdi derneğimize gelen madde 
bağımlısı arkadaşlarımıza yar-
dımcı olmaya çalışıyorum. Ama-
cım zaten onlara bir şey vermekti. 
Ama veremesem bile bu sayede 
ben ayık kaldım. Hem onlarla uğ-
raşıyorum hem de bu sayede ayık 
kalıyorum. Dernekte psikolojik 
eğitimlerimiz var. Kısacası ‘hayır’ 
demeyi öğretiyoruz, arkadaşla-
ra. Sürekli onlarla konuşuyoruz, 
birlikte bir şeyler yapıyoruz. Yeri 
geldiği zaman dini programlar 
yapıyoruz. Sosyal programlarımız 
var. Havuza, futbola, yürüyüşe gi-
diyoruz. Her şeyi birlikte yapıyo-
ruz arkadaşlarla.”

‘MADDEYİ BIRAKMIŞ İYİ 
ÖRNEKLER, REHBER OLUYOR’
UMDER Başkanı Leyla Yağa-

noğlu ise Murat T.’nin 4 yıl önce 
derneğe geldiğini söyleyerek, 
“Çelimsiz, zayıf, kapkara, ayakla-
rı yara bere içerisinde geldi. 5-10 
gün aç kalmış ve yol yürümüş. 
Ayaklarının altındaki yaralar 3 
ayda iyileşti. Biz tedavi uygulamı-
yoruz. Çünkü biz bir tıp merkezi 
değiliz. Rehabilitasyon merke-
zinde gönüllü annelerden oluşan 
bir ekip var, gönüllü babalardan 
oluşan bir ekip var ve daha önce 
maddeyi bırakmış, iyi örnek olan 
rehberlik sistemi mevcut. Bu reh-
berlik sistemi ile birlikte aynı va-
zifesini görüyor çocuklar. Zaten 
uyuşturucu maddeden kurtulmuş 
arkadaşlarını gördükleri zaman, 
‘Evet neden yapamayayım, ben 
de yapabilirim’ diye birbirlerin-
den güç alıyorlar. Bu şekilde te-
davileri sağlanıyor” dedi. n DHA

Aksaray’da kırmızı ışık ihlali 
yaptığı iddia edilen otomobilin baş-
ka bir otomobile çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1’i 
çocuk 3 kişi yaralandı. 

Kaza, Aksaray-Adana karayolu 
10. kilometresi organize yol kav-
şağında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Yasin C. (24) idaresin-
deki 68 HH 099 plakalı otomobil, 
organize yol kavşağından geçmek 
istediği sırada Adana istikametin-
den gelen ve kırmızı ışık ihlali yap-

tığı iddia edilen Demet K. idaresin-
deki 27 AAR 810 plakalı otomobil 
ile çarpıştı. Kaza sonrası 68 plakalı 
otomobilde bulunan sürücü Yasin 
Ç., yolcular Süleyman Ç. (2) ve 
Şeyma Kezban Ç. (23) yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen 112 
acil yardım ekiplerince Aksaray 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi-
ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan 
yaralıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.  n İHA
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Burak Yılmaz 
ilk idmana çıktı

Beşiktaş’ın Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı golcü 
futbolcu Burak Yılmaz, siyah-beyazlı takımla ilk antren-
manına çıktı. Burak Yılmaz’ı takım arkadaşları ve Teknik 
Direktör Şenol Güneş, sarılarak karşıladı. Beşiktaş’ın 
kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarla ilk 
idmanına çıktı. Gece geç saatlerde Antalya’ya gelerek 
kampa dahil olan golcü oyuncuyu takım arkadaşları kar-
şıladı. Dün sabah antrenmanında takımla birlikte sahaya 
çıkan Burak Yılmaz, ayağının tozuyla geldiği Antalya’da, 
Beşiktaş’ın ilk saha çalışmasında takımdaki yerini aldı. 
Antrenman öncesinde çekilen takım fotoğrafının ardın-
dan Teknik Direktör Şenol Güneş, futbolcuları orta saha-
da toplayarak toplantı yaptı. Burak Yılmaz’ı yanına çağı-
ran tecrübeli teknik direktör, yıldız futbolcuya ‘hoşgeldin’ 
dedi. Şenol Güneş’in konuşmasının ardından, takım ar-
kadaşları da Burak Yılmaz’ı alkışladı.  n İHA

Keleş: Pektemek 
gündemimizde yok

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 
Beşiktaşlı oyuncu Mustafa Pektemek’i transfer edecek-
leri iddialarını yalanlayarak, gündemlerinde olmadığını 
söyledi. Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Si-
vasspor’da Teknik Direktör Hakan Keleş basın mensupla-
rına açıklamalarda bulundu. İlk yarı iyi başlamadıklarını 
ifade eden Keleş, “Fakat sonunu iyi getirdik. İyi bir çıkış 
yakaladık. Son maç Galatasaray’a mağlup olduk. Şimdi 
önümüze bakacağız. İkinci yarının hazırlıklarına başladık. 
Bu arada transfer dönemi ve yoğun bir şekilde geçiyor. 
Emre’nin transferden ziyade milli takıma gitmesini isti-
yorum. Yetenekli genç ve iyi bir çıkış yakaladı. İnşallah 
milli takıma gider. Mustafa Pektemek gündemimizde 
yok” dedi.  n İHA

Robinho bugün
imza atıyor

Medipol Başakşehir, yeni transferi Robinho için bu-
gün Fatih Terim Stadyumu’nda bir imza töreni düzenle-
yecek. Süper Lig’in ilk yarısında DG Sivasspor formasıyla 
başarılı bir performans sergileyen Robinho’nun lider 
Medipol Başakşehir’e transfer olduğu geçtiğimiz günler-
de açıklanmıştı. Brezilyalı yıldız, resmi imzayı ise bugün 
atacak. 3 İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda, 
Başkan Göksel Gümüşdağ’ın da katılımıyla gerçekleşe-
cek tören saat 12.30’da başlayacak. Robinho, imzaların 
atılmasının ardından ise takımla birlikte ikinci yarı hazır-
lıkları için Antalya’ya gidecek.  n İHA

Hikmet Karaman: Yol boşsa gaza basar gideriz
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet 

Karaman, “Önümüz açıksa gideriz. Yol 
boşsa da basar gaza gideriz. Kimseyi din-
lemeyiz” diye konuştu. Spor Toto Süper 
Lig’in devre arasını Antalya Belek’te sür-
düren Kayserispor’da Teknik Direktör Hik-
met Karaman İhlas Haber Ajansı muhabi-
rine açıklamalarda bulundu. Hazırlıklara 
yeni başladıklarını ifade eden Karaman, 
“Kampın devamı ve oynayacağımız kupa 
maçı var bunlar çok önemli. Son 3 haftada 
7 puan ile en azından tehlikeli bölgeden 
biraz uzaklaştık ama bu bölgeyi hissedi-
yoruz. Hedefimiz bu bölgeden uzaklaşıp 
tehlikeli bölgeyle işimizin olmaması. Bu-
nun için kamp dönemi boyunca lig başla-
dığında oyuncularımızın performanslarını 
üst seviyeye çekip onlar içerisinden farklı 
pozisyonda oynayabilecek oyuncu ürete-
bilme ve altyapıdan aldığımız oyuncular-
dan bir veya bir kaçını takıma katkı yapa-

bilirsek başarılı bir sezon geçirebiliriz diye 
düşünüyorum” diye belirtti. 

“RAKİPLERİMİZ MUTLAKA 
TRANSFER YAPACAK” 

Rakiplerinin mutlaka transfer yapa-
cağını belirten Karaman, “Rakipler güçlü 
oyuncular alıp bulunduğu pozisyondan 
yukarı çıkmak isteyecektir. Biz göreve ge-
lirken başkan bunu bize bildirdi ve bilerek 
geldik. Takımın dışarıdan yapısını gör-
düğümüz için bu kadroyla iyi işler yapa-
biliriz, ligi bitirebiliriz diye düşündük. İyi 
oyuncularımız var. Önemli olan bunların 
performanslarını daha yukarı çekebilmek 
ve farklı oyuncuları farklı pozisyonlarda 
kullanabilmek çok önemli. Maç kazanma-
dan bu iş olmuyor. 38 plakayı yazacaksın 
bir kere. Birinci hedefimiz bu olacak. Önü-
müz açıksa gideriz. Yol boşsa da basar 
gaza gideriz. Kimseyi dinlemeyiz” ifade-
lerini kullandı.  n İHA

Okan Buruk: En az 6 transfer yapacağız
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü 

Okan Buruk, devre arasında kadroları-
na en az 6 takviye yapacaklarını belir-
terek, “İkinci yarıda çok daha farklı bir 
Rizespor olacak. İlk yarıdaki görüntüyü 
tersine çevireceğiz” ifadelerini kullan-
dı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü 
Okan Buruk, Antalya kampında açıkla-
malarda bulundu. İlk yarıyı istedikleri 
şekilde tamamlayamadıklarını belir-
terek sözlerine başlayan genç teknik 
direktör, “7. haftada takımın başına 
geldim. Bundan sonra özellikle iyi git-
meyen bir 6 hafta vardı. Sonra tekrar 
çıkışa geçmek istiyorduk. Kazanarak 
başladığımız bir dönem olsa da sonraki 
dönem istediğimiz gibi gitmedi. Zaman 
zaman iyi oyunlar oynadık, kazanmaya 
çok yaklaştık ama maçların sonuna 
baktığımızda istediğimiz gibi gitmedi. 
Puan durumunda da istediğimiz yerde 

değiliz. Bir yandan da ikinci yarıyla ilgili 
büyük ümitlerimiz var. İlk yarıdaki tab-
loyu tam tersine çevirmemiz gerekiyor. 
Başkanımız, yönetimimiz, taraftarımız 
el ele vererek ikinci yarıda daha büyük 
başarılara imza atmamız gerekiyor. 
Transfer çalışmalarımız sürüyor. İçe-
riden göndereceğimiz oyuncular var. 
Dışarıdan kadromuza katacağımız 
oyuncular var. Çalışmalarımız devam 
ediyor” ifadelerini kullandı. 

“BİRÇOK MAÇIN 
KARŞILIĞINI ALAMADIK” 

Ligde özellikle son haftalarda bir-
çok maçta oynadıkları oyunun karşılığı-
nı alamadıklarını ifade eden Okan Bu-
ruk, “Karşılığını alamadığımız çok maç 
oldu. Oyun ve pozisyon olarak özellikle 
son 3-4 haftaya baktığımızda kazanma-
ya çok yaklaştığımız maçlar oldu. Arka 
arkaya 3 beraberlik aldık ve bunların 

hepsi kazanabileceğimiz maçlardı. 
Takım savunmasında sıkıntı yaşayıp 
kolay goller yedik ve girdiğimiz net 
pozisyonları değerlendiremedik. Böyle 
olunca da puan durumundaki yerimiz, 
diğer takımlardan birkaç puan uzak kal-
dı. Bunu tersine çevirmek de elimizde. 
En az 6 oyuncu transfer etmek istiyoruz. 
Göndereceğimiz oyuncular var, belirle-
diğimiz oyuncular var, buraya getirme-
diğimiz ya da buraya getirip kendilerine 
takım bulmasını istediğimiz oyuncular 
var. Rizespor rahat olsun, yönetimimiz 
ve başkanımızla birlikte çalışıyoruz. 
Bize katkı sağlayacak oyuncuları bir 
an önce takıma katmak için elimizden 
geleni yapacağız” açıklamasını yaptı. 

“SAVUNMA, ORTA SAHA 
VE FORVET ALACAĞIZ” 

Takımın özellikle savunma konu-
sunda takviyeye ihtiyacı olduğunun 

altını çizerek sözlerini sürdüren Okan 
Buruk, “Özellikle savunmaya takviye-
lerimiz olacak. Bunun dışında orta saha 
ve forvet olarak da 6 oyuncu kadroya 
katmak istiyoruz. Bize direkt katkı sağ-
layacak iyi oyuncular bulmak için çalı-
şıyoruz. Teklif yaptığımız, beklemede 
olduğumuz oyuncular var. Devre ara-
sında transfer kolay olmuyor. Özellikle 
oyuncu bulmak çok zor. Oynayan iyi 
oyuncuyu kulüpler vermek istemiyor. 
Bazen oynamayan ama potansiyeli 
olan oyuncuları kazanma şansınız olu-
yor. Elimizden gelenin en iyisini yapa-
cağız. Bu 1 hafta çok önemli. Yılbaşı 
tatili nedeniyle 1 hafta 10 gün kimse ça-
lışmadı. Takımlar kamplarına başladı. 
Bu dönemde en iyi şekilde transferle-
rimizi yapıp kadromuzu güçlendirmek 
istiyoruz” diye konuştu.
n AA

Sadık’a talip çok!
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, transferin gözde ismi Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve 

Beşiktaş’tan resmi teklif aldıklarını belirterek, “Galatasaray’dan resmi teklif almadık. Trabzonspor’un Sadık’ı 
daha önce çok istediğini biliyorum. O da kulübün menfaatleri doğrultunda hareket etmek istiyor” dedi

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Di-
rektörü Ali Ravcı, Antalya Belek’te açık-
lamalarda bulundu. Sezon başlarken 
kimsenin ilk yarı bitiminde bu durumda 
olacaklarını tahmin etmediğini belirten 
Ravcı, “Hem fikstür hem de diğer takım-
larla kıyaslandığında bütün otoriteler 
bize çok fazla şans tanımadı. Sezonun 
ilk kampını 12-13 kişi ile yaptık. Hiçbir 
bahanenin arkasında sığınmadan ça-
lışma odaklı oyuncularımıza ve teknik 
heyetimize gücenerek bu yola çıktık. 
Geldiğimiz noktada muazzam bir başarı 
elde ettik. Aslan payını futbolcularımı-
za vermekle birlikte teknik heyetimizle 
başta başkanımız ve yönetim kurulunun, 
kulüpte bütün çalışanlarımızın büyük 
fedakarlıklar yaptığı, çok büyük sevgi, 
saygının olduğu ortamda bu başarı orta-
ya çıktı. Siz dünyanın en iyi futbolcuları-
nı da getirseniz, dünyanın en iyi teknik 
direktörünü de takımın başına koysanız 
bir takımın içerisinde ruh yoksa orada 
kazanılacak başarı tesadüf olur. Hayat-
ta tesadüflere inanmam. Ortada başarı 
varsa bileğiniz gücüyle elde edilmiş 
başarıdır. İlk yarıyı iyi bir sırada bitirdik. 
Bu başarının sürdürülebilir olması gere-
kiyor. Malatya şehri Süper Lig’de Avru-
pa kupası görmüş bir şehirdir. Biz bunu 
devam ettirmek istiyoruz. Kampımıza 
başladık” diye konuştu. 

“KADRO DERİNLİĞİNE DE
 İHTİYACIMIZ VAR” 

Transfer çalışmalarına devam ettik-
lerini söyleyen Ali Ravcı, “Transferde 
takımımıza uyum sağlayabilecek, ka-
rakterli, kişilikli oyuncu tercih ediyoruz. 
İçimizdeki dengeleri bozmayacak, çok 
çabuk adapte olacak bir oyuncu yapısı 
ile çalışmayı ilke edindik. Bundan sonra 
da devam edecek. Hocamızla belirle-
diğimiz transfer konusunda isimler var. 
Bunlarla yönetimimiz görüşüyor. Onlar 
da katılırsa ikinci yarı güçlü bir Yeni Ma-
latyaspor’u taraftarlarımıza izlettireceğiz. 
Transferi sadece transfer anlamında 
düşünmüyoruz. Gelecek oyuncular oy-
nayacak diye durum söz konusu değil. 
İçerideki rekabetin çok daha iyi olması 
için de transfere ihtiyacımız var. Kadro 
derinliğine ihtiyacımız var. Ziraat Türkiye 
Kupası’nda amacımız finale gitmekse, 
ligde de sezon bittiğinde en azından şu 
anki konumumuzu korumak ve ilk 5 içe-
risinde olmak açısından bu transferleri 
yapmak zorundayız” şeklinde konuştu. 

“BAZI BÖLGELERİ GÜÇLÜ 
HALE GETİRMEK İSTİYORUZ” 

Transferde yerli ve yabancı olarak 
bir liste belirlediklerini ifade eden Ravcı, 
“Eksik olan yönlerimizi biliyoruz. Bugün 
ligin üçüncü sırasındaysak mevcuttaki 
oyuncularımızla buraya geldik. Onlara 
haksızlık yapılmasına müsaade etmeyiz. 
Kadromuzun güçlenmesi, kadro derin-
liği oluşması açısından bu transferleri 
yapmak istiyoruz. Ayrıca aramızdan ay-
rılacak oyuncular da var. Onların yerini 
doldurmak için çalışmalarımız oluyor. 
Belki bizim yollarımızı ayıracağımız, bel-
ki oyuncuların kendi istekleri doğrultu-
sunda ayrılmak isteyenler olacak. Bizim 
düşündüğümüz mevkiler var. Onları dil-
lendirmemek lazım. Bazı bölgeleri güçlü 

hale getirmek istiyoruz” değerlendirme-
sinde bulundu. 

“TRABZONSPOR’UN SADIK’I DAHA 
ÖNCE ÇOK İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM” 

Transferin gözde ismi Sadık Çiftpınar 
hakkında da konuşan Sportif Direktör 
Ravcı, şunları söyledi: 

“Sadık’ın güzel bir hikayesi var. 
İkinci ligde başkanımıza ve yönetim 
kurulumuza tavsiye ettiğimde o zaman 
bana serzenişte bulunmuşlardı. Biz 2. 
Lig’de şampiyonluğa oynuyoruz, nasıl 3. 
Lig’den topçu alalım gibi. Ben Sadık’a ilk 
günden bu yana inandım. Bizim yüzümü-
zü kara çıkartmadı. Her sene üstüne koya 
koya gitti. Büyük takımların Sadık’a tekli-
fi en başta beni gururlandırıyor. Demek 
ki biz iyi oyuncu tercihinde bulunmuşuz 

ki bu teklifler geliyor. Başkanımız Adil 
Gevrek’in, Sadık konusunda Fenerbahçe 
ve Beşiktaş ile görüşmesi devam ediyor. 
Galatasaray’dan resmi teklif almadık. 
Trabzonspor’un Sadık’ı daha önce çok 
istediğini biliyorum. Sadık’ta giderken 
Yeni Malatyaspor’un ona çok şey kazan-
dırdığını biliyor. O da kulübün menfaat-
leri doğrultunda hareket etmek istiyor. 
Yoksa bütün futbolcuların hayalidir, bü-
yük takımlarda oynamak. Milli Takım’da 
oynamak. Ama burada her iki tarafında 
menfaatleri düşünülerek hareket edili-
yor. Birkaç gün içerisinde bu konu netlik 
kazanır.” 

Ali Ravcı, ayrıca iç sahada oynadıkla-
rı maçlarda stadı doldu görmek istedikle-
rini de sözlerine ekledi. n İHA



Ligde önemli bir çıkış yakalayan Selçuk-
lu Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol 1. Lig 
13.hafta açılış maçında deplasmanda İTÜ 
Basket ile karşılaştı. Maçın başında önde 
olmasına rağmen sonraki dakikalarda iste-
ği oyunu ortaya koyamayan mavi beyazlılar 
ikinci yarını başında 16 sayı geriye düştü. Bu 
farka rağmen mücadelesini sürdüren Konya 
ekibi, maçın son bölümünde önce farkı ka-
pattı sonra da öne geçti. Selçuklu Basketbol 
karşılaşmayı 96-93 kazanırken, ligdeki 8.ga-
libiyetini aldı ve yeniden moral depoladı. 
Temsilcimiz 14.hafta maçında Yeni Mamak 
Spor’u konuk edecek.

İLK YARIDA KÖTÜ PERFORMANS
Selçuklu Basketbol Takımı, İTÜ Basket 

ile deplasmanda oynadığı mücadeleye iyi 
başlamasına rağmen ilk yarıda bu iyi oyunu 
devam ettiremedi. Karşılaşma başında önde 
olan mavi beyazlılar ilk çeyreği 4 sayılık fark 
ile geride tamamladı. Maçın ikinci periyo-

tunda daha kötü bir oyun ortaya koyan Konya 
ekibi, savunmada rakibine engel olamazken, 
hücumdan da sık sık boş döndü. Selçuklu’nun 
boş döndüğü hücumu iyi değerlendiren İTÜ 
Basket, ilk yarının son saniyesinde bulduğu 
üçlük ile soyunma odasına 46-33 önde girdi.

İKİNCİ YARI GERİ DÖNÜŞ!
Mavi beyazlı temsilcimiz Selçuklu Bas-

ketbol, maçın ikinci yarısında muhteşem bir 
geri dönüşe imza attı. Üçüncü periyot başın-
da 16 sayıya kadar çıkan farkı kapatan Konya 
ekibi, savunmada etkili bir oyun ortaya ko-
yarak öne geçmeyi de başardı. Bu bölümde 
Marcus Hall’un iyi performansı dikkat çekti. 
Hall maç boyunca 31 sayı, 8 asist ve 8 riba-
unt ile oynadı. Selçuklu Basketbol, İTÜ Bas-
ket’i deplasmanda 96-93 mağlup etti. Üst 
üste 3.galibiyetini alan ve çıkışını sürdüren 
mavi beyazlılar bir sonraki hafta Mamak Be-
lediyesi Yeni Mamak Spor’u konuk edecek. 
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 KARESİ SPOR 12 11 1 1235 1041 0 0 23
2 ORMANSPOR 12 10 2 963 858 2 11 22
3 BURSASPOR 12 10 2 990 887 1 -11 22
4 SELÇUKLU BASKETBOL 13 8 5 1026 1027 2 8 21
5 DÜZCE BELEDİYE 12 9 3 948 891 1 -8 21
6 İTÜ BASKET 13 7 6 1096 1095 0 0 20
7 MANİSA B.Ş.B. 12 7 5 934 885 2 3 19
8 AKHİSAR BELEDİYE 12 7 5 957 907 1 -3 19
9 PETKİM SPOR 12 6 6 964 941 0 0 18
10 ARTVİN BELEDİYE 12 5 7 990 1043 2 11 17
11 YENİ MAMAK SPOR 12 5 7 935 920 1 -11 17
12 FİNAL SPOR 12 3 9 945 1007 2 19 15
13 ANKARA DSİ 12 3 9 861 966 1 -19 15
14 EDİRNE SPOR 12 2 10 924 1082 2 9 14
15 YALOVA BELEDİYE 12 2 10 958 1054 2 7 14
16 BANDIRMA KIRMIZI 12 2 10 922 1044 2 -16 14

Gölyazı Belediyespor 
5 transfer yaptı

Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Gölyazı 
Belediyespor, 5 oyuncu ile kadrosunu güçlendirdi. Gru-
bunda lider olan ve şampiyonluk hedefi koyan Cihanbeyli 
ekibi, orta sahaya Osman Uğurlu, Onur Duygulu ve Mus-
tafa Ülker ile sözleşme imzaladı. Gölyazı, savunmayı 
Selçuk Kütükerler ve Soner Şahin ile güçlendirdi. Ligin 
ilk yarısında sadece 1 kez yenilen ve liderlik koltuğunda 
bulunan Gölyazı Belediyespor, ikinci devrenin başlaması 
ile yeni bir galibiyet serisi yakalayarak Bölgesel Amatör 
Ligi’nde yükselmek istiyor.  n SPOR SERVİSİ

Satrançta Türkiye 
Kupası sona erdi

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Satranç İl Tem-
silciliği faaliyet takviminde yer alan Türkiye Kupası-Emek-
tarlar-Kadınlar Konya İl Birinciliği müsabakaları yapıldı. 
Satranç Salonu’nda yapılan turnuva sonucunda; Türkiye 
Kupası’nda; 1.Yusuf Dönmez, 2. Fatih Çelikel, 3. Meh-
met Doğdu. Emektarlarda; 1. Mehmet Cabi, Hasan Onat, 
3.Murat Selim Tümer. Kadınlarda; 1. Sude Fatma Bahar, 
2.Deniz Öner, 3. Ceyda Tekin oldu. Turnuvanın ardından 
dereceye giren sporculara ödülleri verildi.  n SPOR SERVİSİ

Analig’de Konya’yı 
temsil edecek 

judocular belli oldu
Spor Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 

Anadolu Yıldızlar Ligi projesi kapsamında 2018-2019 
sezonu Analig Judo Müsabakalarında Konya’yı temsil 
edecek sporcular belli oldu. Spor ve Kongre Merkezi’nde 
yapılan müsabakalar sonucunda Konya Takımı şu şekilde 
oluştu; Kız Takımı: 44 kilo Sude İnan, 48 kilo Yasemin Sa-
rıkaya, Zehra Nur Koçyiğit, 52 kilo Esma Sökünlü, 57 kilo 
Merve Önegi, Hediye Sema, 63 kilo Münire Güdücü. Erkek 
Takımı: 34 kilo Fatih Gökdemir, Mahmut Sami Deveci, 38 
kilo Yahya Ensar Yaman, 42 kilo Kasım Küçükdemirci, 
Necdet Ataşoğlu, 46 kilo Kadir Bozdağ, Furkan Köktaş, 50 
kilo Hüseyin Göksun, Ensar Gümüşsoy, 55 kilo Muham-
met Emin Kalkan, Seyit Erçiftçi, 60 kilo Halis Dişçi, 66 kilo 
Mevlüt Öztaş, İlhan Can Yüksel, 73 kilo Enes Koçak, Yakup 
Kara, +73 kilo Barış Egemen Yıldız, Özgür Özçelik oldu.
 n SPOR SERVİSİ

Remzi Ay: Sahada ve tribünde hem rakibiz hem kardeşiz
Konya Amatör Spor Kulüpleri Federas-

yonu Başkanı Remzi Ay, son dönemde spor 
müsabakalarında yaşanan olaylarla ilgili bir 
açıklama yaptı. Sporun sevgi ve kardeşliğin 
bir arada yaşandığı önemli bir unsur olduğunu 
ifade eden Remzi Ay, “Spor barış kardeşlik 
ve sevginin bir arada yaşandığı ve toplumun 
her kesimini bir araya getiren sosyal bir bağ 
olarak ifade edildiğinde hangi spor dalı olursa 
olsun sahada rakibe tribünde taraftara saygı 
göstermek, spor ahlakı anlamında en önemli 
durumdur. Çünkü rakipler ve taraftarlar o spo-
ru yapanların var olma sebebidir” dedi.

İNSAN HAYATI KARŞISINDA 
ŞAMPİYONLUĞUNU ÖNEMİ YOK

Geçtiğimiz hafta İstanbul’da bir tarafta-
rın bıçaklanarak hayatını kaybetmesine de 
değinen Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, 
“İstanbul amatör küme’de oynanan Yıldırım 
Bosnaspor-Küçükköyspor karşılaşması önce-
si iki kulübün taraftarları arasında çıkan kav-
gada 17 yaşındaki spor taraftarı Muhammet 

Yücel’in bıçaklanarak hayatını kaybetmesi 
nedeni ile büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu ve 
benzeri olaylar neticesinde benimde üyesi 
olduğum TFF Amatör Kurul yerinde bir karar 
alarak 4-5-6 Ocak 2019 tarihleri arasında Tür-
kiye genelinde oynanacak tüm amatör futbol 
müsabakalarını oynatmama kararı aldı. İnsan 
hayatı ve sağlığı yanında şampiyonluk veya 
küme düşme mücadelesinin hiç önemli olma-
dığı gerçeği ile aynı acıların yaşanmaması için 
kulüplerimizin bu hadiseden ders çıkartmaları 
gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

HEM RAKİBİZ HEM KARDEŞİZ
Spor camiasına kardeşlik mesajı veren 

Remzi Ay, “Bu üzücü olayda vefat eden genç 
kardeşimize Allah’tan rahmet acılı ailesine, 
sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı ve 
sabırlar dilerken şu mesajı tüm spor ailemize 
vermek istiyoruz; Sahada ve tribünde, hem 
rakibiz hem kardeşiz” diyerek sözlerini nok-
taladı.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar’dan Ilgın Belediyespor’a
Ilgın Belediyespor, Meram Kara 

Kartallar forması giyen santrafor Tu-
gay Gür’ü kadrosuna kattı.

Meram Kara Kartallar’ın sezon 
başında Konya Demirspor’dan kad-
rosuna kattığı Tugay Gür, Ilgın Bele-
diyespor’a transfer oldu. Meram Kara 
Kartallar kulüp başkanı Mustafa Metin 
ile görüşen Ilgın Belediyespor takım 
kaptanı Mesut Demir, Metin’le anlaş-
ma sağladı. Sezon başında bonservis 
ücreti ödenmeden alınan 21 yaşında-
ki genç oyuncu Ilgın Belediyespor’dan 
gelen teklif üzerine bonservis bedeli 
ile birlikte Ilgın ekibine transfer oldu. 

HERKES İÇİN HAYIRLI OLSUN
Meram Kara Kartallar Kulüp Baş-

kanı Mustafa Metin transferle ilgili 
olarak, “Sezon başında Tugay kar-
deşimizi kadromuza katmıştık. Sezon 
başındaki planlarımız tutmadı ve Ilgın 

Belediyespor’dan Ayhan Hocam ve 
Mesut Demir Tugay’la ilgili gelecek 
planlarının olmasını iletmeleri üzeri-
ne biz de oyuncumuzun da görüşünü 
alarak transferi kabul ettik. Her iki ku-
lüp için hayırlı olsun. İnşallah Tugay 
için de hayırlı olur” dedi.

DİNAMİK OYUNCULARA 
İHTİYACIMIZ VAR

Ilgın Belediyespor takım kaptanı 
Mesut Demir ise, “Biz şampiyonluk 
mücadelesi veren bir takımız. Bizim 
deneyimli oyuncuların yanı sıra genç 
ve dinamik oyunculara da ihtiyacımız 
var. Ayhan Hocamızın talebi üzerine 
başkanımızla görüştük ve Tugay’la 
kadromuzu güçlendirdik. Ayrıca Mus-
tafa Metin başkanımıza genç oyuncu-
ları Konya sporuna kazandırdığı için 
teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basket 
seriye bağladı!

Türkiye Basketbol Ligi 13.hafta açılış mücadelesinde Selçuklu Basketbol, Sigortam.Net İTÜ 
Basket ile karşı karşıya geldi. Maça istediği gibi başlayamayan mavi beyazlı takım son periyottaki 

performansı ile karşılaşmayı 93-96 kazandı. Selçuklu, ligde üst üste üçüncü galibiyetini aldı
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Demirören: VAR kırmızı çizgimiz
Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler 

Kurulu tarafından düzenlenen Temsilciler 
Semineri’nde konuşan TFF Başkanı Yıldırım 
Demirören, “Şunu bilin ki, VAR alanı da artık 
bizim kırmızı çizgimiz” dedi. 

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler 
Kurulu tarafından düzenlenen 2018-2019 se-
zonu Devre Arası Altuğ Verdi Temsilciler Se-
mineri resmi ortak açılışı, TFF Hasan Doğan 
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
bugün yapıldı. Orhan Saka Konferans Salo-
nu’ndaki törene TFF Başkanı Yıldırım Demirö-
ren’in yanı sıra, TFF 1. Başkanvekili Servet 
Yardımcı, Başkanvekili Ali Dürüst, Yönetim 
ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu ve 
Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyeleri Musta-
fa Çağlar ve Fuat Guguloğlu, Genel Sekreter 
Kadir Kardaş, Temsilciler Kurulu Başkanı Dr. 
Abdurrahman Arıcı ve Tahkim Kurulu Başkanı 
Halit Fahri Gültekin katıldı. Seminerde konu-
şan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıl-

dırım Demirören, Video Yardımcı Hakem sis-
teminin önemine dikkat çekerek, “Bildiğiniz 
üzere Video Yardımcı Hakem sistemi futbo-
lumuz için önemli bir yenilik oldu. Ancak gö-
rüyoruz ki, VAR monitörlerinin özellikle çıkış 
tüneli ve kulübelere yakın olması nedeniyle 
hoş olmayan görüntüler ortaya çıkıyor. Yedek 
kulübeleri, futbolcular hep birlikte hakem in-
celeme alanına girebiliyor. Bu kargaşa ve ka-
labalık, pozisyon izlemek için monitöre gelen 
hakemlerimizi zorluyor. Hem VAR monitörle-
rinin korunması hem de yedek kulübelerinin 
kontrol altına alınması hususunda 4. hakem 
ve saha görevlileri ile birlikte siz temsilcileri-
mize de önemli görevler düşüyor. Şunu bilin 
ki, VAR alanı da artık bizim kırmızı çizgimiz. 
Bu görüntülere asla izin vermeyelim, maksi-
mum tedbirleri alalım” şeklinde konuştu.

“DUYUMLARINIZI 
RAPORLARA YANSITMAYINIZ” 

Temsilcilere rapor konusunda da sesle-

nen Başkan Demirören, “Yıldırım Demirören 
Federasyonu olarak, titiz ve adilane raporla-
rınıza daima güvendik. Lütfen raporlarınıza 
kulağınızla duyduklarınızı, gözünüzle gördük-
lerinizi yazınız. Duyumlarınızı raporlarınıza 
yansıtmayınız. Kesinlikle duygusal davran-
mayınız. Kulüp başkanlarımız ve temsilcileri 
ile doğru iletişim kurunuz. Onların çok önemli 
ve büyük camiaları temsil ettiklerini unutma-
yınız, görevlerimizi yaparken saygı ve neza-
ket çerçevesinde yardım isteyiniz” ifadelerini 
kullandı. 

Başkan Demirören, konuşmasının ardın-
dan sezon sonunda temsilcilik görevleri sona 
erecek olan Nihat Doker, Tarık Antalyalı, Ce-
mil Dönmez ile Olgun Alp’e birer plaket ve 
forma takdim etti. Temsilciler Kurulu Başkanı 
Dr. Abdurrahman Arıcı da yaptığı konuşma-
da, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve Yö-
netim Kurulu’na destekleri için teşekkür etti. 
n İHA

Anadolu Kartalı’nda 3. ayrılık
İkinci yarı hazırlıklarına Antal-

ya’da devam eden temsilcimiz Atiker 
Konyaspor’da 3. ayrılık gerçekleşti. 
Yeterince süre alamayan oyuncular-
dan Vedat Bora TFF 1. Lig takımların-
dan Adana Demirspor’a kiralandı. 

Atiker Konyaspor’da ikinci yarı 
öncesi kadroda revizyon sürüyor. 
Kampa götürülmeyen Wilfred Meko 
ve Musa Araz’ın ardından, Vedat Bo-
ra’da takımdan gönderilen bir başka 
isim oldu. 23 yaşındaki oyuncu ligin 
ikinci yarısı ve gelecek sezon Adana 
Demirspor forması giyecek. 

Konyaspor resmi sitesinden yapı-
lan açıklamada, “Futbolcumuz Vedat 
Bora, opsiyonu kulübümüzde olmak 
üzere Adana Demirspor’a 1.5 yıllı-
ğına kiralanmıştır” denildi. Oyuncu 

Adana Demirspor kampına katılır-
ken ilk çalışmasını da yaptı. Adana 
Demirsspor’dan yapılan açıklamada 
ise, “Adana Demirspor’umuz, Süper 
Lig ekiplerinden Konyaspor forması 
giyen Vedat Bora ile 1.5 yıllık sözleş-
me imzaladı. 23 yaşındaki orta saha 
oyuncusu Vedat Bora, Milli takımı-
mızın U18, U19 ve U 20 yaş katego-
rilerinde de forma giymiştir” ifadeleri 
kullanıldı. 
BEKLENEN PATLAMAYI YAPAMADI

Atiker Konyaspor’un Adana De-
mirspor’a kiraladığı genç oyuncu 
Vedat Bora Anadolu Kartalı’na 2013-
2014 sezonu başında büyük umutlarla 
transfer edildi. Zaman zaman forma 
şansı bulan Vedat beklenen patlama-
yı bir türlü yapamadı. 

Zaman zaman farklı takımlara 
kiralanan Vedat daha önce kiralık ola-
rak Anadolu Selçukspor, Giresunspor 
ve Samsunspor formaları giymişti. 
54 KEZ KONYASPOR FORMASI GİYDİ

Sezonun ilk yarısında 5 lig ve 2 
kupa maçında forma giyen edat Bora 
Konyaspor’a geldiğinden beri 54 kez 
Konyaspor formasını terletti. Bu maç-
larda 2 gol 1 asistlik performans orta-
ya koyan Vedat 17 kez de çeşitli yaş 
gruplarında milli formayı giydi. 

Öte yandan Konyaspor’un devre 
arası kampına götürmediği Wilfred 
Moke ve Musa Araz’ın da kısa süre 
içinde geleceği netleşecek. Moke’nin 
sözleşmesinin feshedilmesi beklenir-
ken Musa ise kiralanacak.  
n SPOR SERVİSİ

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

Kasımpaşa’dan 
gençlik hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Tobias He-
intz ve ve Azad Toptik’i kadrosuna kattı.

Kasımpaşa, Norveç ekibi Sarpsborg’da forma 
giyen Tobias Heintz’i 3 buçuk yıllığına kadrosuna 
kattı. 

Lacivert-beyazlı ekip, Norveç 1. Lig takımla-
rından Sarpsborg’da forma giyen 20 yaşındaki fut-
bolcu Tobias Heintz’i 3 buçuk yıllığına kadrosuna 
kattı. Kasımpaşa resmi internet sitesinden yapılan 
açıklamada genç futbolcu ile sözleşme imzalandı-
ğı açıklanırken, şu ifadelere yer verildi: 

“Norveç 1. Lig ekiplerinden Sarpsborg’un 20 
yaşındaki Norveçli ofansif orta saha oyuncusu 
Tobias Heintz, Kemerburgaz Tesislerimizde Spor-
tif Direktörümüz Nursal Bilgin ve Sportif Direktör 
Yardımcısı Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza 
töreninde kendisini 3,5 yıllığına Kasımpaşamıza 
bağlayan sözleşmeye imza attı.” 

Lacivert-beyazlı kulüp, öte yandan Almanya 
Bundesliga takımlarından Stuttgart’ta forma giyen 
19 yaşındaki Türk futbolcu Azad Toptik’i 2 buçuk 
yıllığına renklerine bağladı. Kulüp Tesisleri’nde 
Sportif Direktör Nursal Bilgin’in katılımıyla yapılan 
imza töreninde genç kanat oyuncusu kendisini Ka-
sımpaşalı yapan sözleşmeyi imzaladı. n İHA

Hazırlıklar sürüyor!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da devre arası kampı bütün hızı ile 

devam ediyor. İlk antrenmanını yağmur altında gerçekleştiren Anadolu Kartalı’nda dün 
de futbolculara oyuncularının dayanıklılığının ölçüldüğü Yoyo testi yapıldı

Sezonun ilk yarısını 25 puanla 8. 
Sırada tamamlayan Spor Toto Süper Lig 
temsilcimiz Atiker Konyaspor’da ikin-
ci yarı hazırlıkları bütün hızı ile devam 
ediyor. 9 günlük iznin ardından önceki 
gün Antalya Belek’te kampa giren yeşil 
beyazlılar, ilk antrenmanını yağmur al-
tında gerçekleştirmişti. Anadolu Karta-
lı’nda dünkü çalışmada ise oyuncuların 
dayanıklılığı ölçüldü. 

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDEN
İkinci yarıya büyük umutlarla ha-

zırlanan Atiker Konyaspor önceki gün 
devre arası kampının ilk antrenmanını 
yağmur altında gerçekleştirdi. 

Konyaspor’un devre arası Antalya 
kampı önceki gün akşam saat 18.00’de 
yapılan antrenmanla başladı.  Sağanak 
yağmur altında Teknik Direktör Aykut 
Kocaman ve yardımcı antrenörler yö-
netiminde gerçekleşen antrenmana te-
davisine devam edilen Uğur Demirok, 
izinli olan Paolo Hurtado katılmazken, 
U21 Takımı’ndan Erdon Daci’nin yanı 
sıra Ferhat Öztorun ve Fallou Diagne’de 
takımla çalıştı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile baş-
layan antrenmanın toplu bölümünde yer 
almayan Selim Ay, Deni Milosevic ve 
Yevhen Opanasenko Atletik Performans 

Antrenörü Alper Aşçı ve fizyoterapist 
Salih Kırışka yönetiminde ayrı çalıştı. 
Oyuncular 5’e 3 ve pas çalışmasının ar-
dından yapılan çift kale maç ile antren-
manı tamamladı.

OYUNCULARIN 
DAYANIKLILIĞI ÖLÇÜLDÜ

Devre arası kamp hazırlıklarına 3 
Ocak Perşembe akşamı yaptığı antren-
manla başlayan Atiker Konyaspor’da 
oyunculara dün sabah saatlerinde Yoyo 
Testi uygulandı.

Oyuncular önce ağırlık ve CORE ol-
mak üzere iki grup halinde salonda ça-
lıştı. Ardından sahaya çıkan oyuncular 

koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 
dayanıklılıklarının ölçüldüğü Yoyo Testi-
ne tabi tutuldu. Antrenman açma-germe 
hareketleri ile sona erdi.

KUVVETLİ TAKIM
Atiker Konyaspor’da teknik heyet 

ikinci yarı daha kuvvetli bir Konyaspor 
için kolları sıvadı.

Oyuncuların fiziksel durumu tespit 
edildikten sonra her oyuncu için özel 
programlar hazırlanacak ve oyuncular 
Aykut Kocaman’ın yüksek fizik gücü ve 
dayanıklılık isteyen oyun sistemine uy-
gun hale getirilecek. 
n SPOR SERVİSİ
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