
Kar kürümek isteyen kürek alıyor Mevlana Müzesi rekorunu kırdı
Konya’da etkili olan 
kar yağışı, kar küreği 
satışlarını arttırdı. 
Tarihi Konya Bedesten 
Çarşısında esnaflık 
yapan Cevat Çelik , kar 
yağışının fazla olması 
nedeniyle kürek satış-
larının arttığını söyledi. 
Fiyatlar hakkında da 
bilgi veren Çelik, kar 
küreklerinin kalitesine 
göre 15-30 TL arasın-
da satışa sunduklarının 
bilgisini verdi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE 

İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar 
Yarar, ülkemizin en 
çok ziyaret edilen 
müzeleri arasında 
ilk sıralarda yer alan 
Konya Mevlâna 
Müzesi’nin ziyaretçi 
istatistiklerini ka-
muoyuyla paylaştı.2 
milyon 817 bin 
356 kişinin ziyaret 
ettiği müze, kendi 
ziyaretçi rekorunu 
kırmış oldu.
n HABERİ SAYFA 7’DE 

‘Alçak uçuş’un
sebebini açıkladı

Konya’daki FETÖ soruşturmasında tutuklanan Türk Yıldız-
ları filosunda görevli Yüzbaşı Ali Onur Adalı’ya 30 Ağustos 

törenlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu 
protokol üzerinden yaptığı 20 metrelik geçiş soruldu. 
Adalı, uçağın arıza yaptığı yanıtını verdi. n SAYFA 6’DA

Üniversitede tüfekle 
intihar girişimi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’ne elinde pompalı 
tüfekle gelen Yunus D. (25), boş sınıfa girip intihar girişi-
minde bulundu. Polise “Kız arkadaşımla şu sıralar aram 

iyi değil” diyen Yunus D., bir anlık dalgınlığından faydala-
nan polis tarafından etkisiz hale getirildi. n SAYFA 6’DA

Konya silah fabrikası
için istişare yapıldı

Konya Savunma Sanayii A.Ş Yönetim Kurulu, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziya-
ret etti. Ziyarette şirketin kuruluşundan üretimine kadar 

birçok konuda istişarelerde bulunuldu. n SAYFA 4’TE

Final stresini kar topuyla attılar Ugandalı turistin ilk kar sevinci

Sınav döneminde olan üniversite öğrencileri final sınavlarının stresini 
akşam saatlerinde başlayarak etkili olan karla attı. Kalabalığın artmasıyla 

öğrenciler, kar topu savaşı yaptı. Öğrenciler kar topunu bırakarak oyun 
havası eşliğinde oynadı ve halay çekti. n SAYFA 3’TE

Ugandalı turist Eşref Kawani ilk defa karı Konya’da gördü. Kawani, “Kar çok güzel. 
Ülkemde mevsim itibarıyla kar hiç görmedim. Burada her yer beyaz ve mükemmel 
bir atmosfer var. Her yeri beyaz görünce şaşırdım. Fotoğraf ve video çekip ülkeme 

gönderiyorum, şaşırıyorlar” dedi. n SAYFA 4’TE

04 Yeni nesil daha güçlü
Türkiye’yi oluşturacak 05 Atıl binalar hizmete 

kazandırıldı 09 10Boşanmalar arttı,
doğum ve ölüm azaldı

1 yılda 1 milyonun
üstünde yolcu taşındı
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Keyfini çıkardılar
Konya’da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken erken saatlerde 

dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar ile doyasıya eğlendi
ÇOCUKLAR TATİLİ 

FIRSAT BİLDİ
Konya’da önceki gün akşam saatle-
rinde başlayan kar yağışı etkisini gün 
boyunca sürdürdü. Sabah saatlerinde 
işe gitmek için evlerinden çıkan vatan-
daşlar araçlarını, esnaflar da işyerinin 
önünü temizledi. Konya’da akşam sa-
atlerinde başlayan kar yağışıyla birlik-
te kent merkezi ve bir çok ilçe beyaza 
büründü. Gece saatlerinde şiddetini 
arttıran kar yağışıyla birlikte birçok ilçe 
ve şehir merkezinde okullar tatil edildi. 
Sabah saatlerine kadar devam eden kar 
yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. 
Okulların tatil olmasını fırsat bilen ço-
cuklar kar ile doyasıya eğlendi.

EN FAZLA KAR 
BOZKIR’DA ÖLÇÜLDÜ

Kar yağışı ile güne başlayan esnaflar 
kapılarının önlerini temizleyerek vatan-
daşların işyerlerine girmesine sağladı. 
Tarihi Konya Bedesten Çarşısı başta ol-
mak üzere esnaflar ve vatandaşlar kar-
ları temizleyerek, hayatın normal akışını 
sağladı. öte yandan esnaflar da eğlen-
meyi ihmal etmedi. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 
en fazla kar Bozkır/Sorkun Yaylası’nda 
68 santimetre olarak ölçüldü. Ereğli, 
Beyşehir, Hüyük ve Ilgın’da ilk ve orta 
dereceli okullar Çarşamba (bugün) de 
tatil edildi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

BUĞDAY TANECİKLERİ
KUŞLARIN ZİYAFETİ

Kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan 
kuşların en önemli adresi Konya Ticaret Borsası 
bölgesi oluyor. Burada kamyonlardan dökülen 
buğdaylar, kuşlar için ziyafet haline geliyor. 

n HABERİ SAYFA 7’DE

SELÇUKLU’DA EKİPLER 
7/24 GÖREV BAŞINDA

Selçuklu Belediyesi, Konya merkez ve ilçelerde 
kar yağışının yeniden etkili olması nedeniyle ilçe 

genelinde ve kırsal mahallelerde yolların açık 
tutulması için acil müdahale ekiplerince gece 

saatlerinde etkili önlemler aldı.Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kar temizliğinde 
hizmet veren ekiplere çay ve tatlı ikram etti. 

n HABERİ SAYFA 11’DE

KARATAY’DA OKUL
BAHÇELERİ TEMİZLENDİ
Karatay Belediyesi Ekipleri, 189 adet motorlu 

araç, iş makinesi ve ekipler ile kar yağışının hayatı 
olumsuz yönde etkilememesi için kar temizleme 

çalışmaları gerçekleştirdi. Belediye ekipleri 
okulların tatil edilmesiyle birlikte okul bahçelerini 
de temizlerken, Karatay Belediye Başkanı Mehmet 

Hançerli, çalışmaları yerinde inceledi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

MERAM BELEDİYESİ
KAR MESAİSİNDE

Meram Belediyesi ekipleri yağışların ve 
buzlanmanın vatandaşları olumsuz etkilememesi 

adına ilçenin dört bir yanında Büyükşehir Belediyesi 
ile koordineli bir çalışma yürütüyor. Ekipler, program 

dahilinde yoğun olarak kullanılan ana arterler, 
hastane yolları gibi cadde ve sokaklardan başlayarak 

kar kürüme çalışması yapıyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE



Konya’da önceki gün akşam sa-
atlerinde başlayan kar yağışı etkisini 
gün boyunca sürdürdü. Sabah sa-
atlerinde işe gitmek için evlerinden 
çıkan vatandaşlar araçlarını, esnaflar 
da işyerinin önünü temizledi. Kon-
ya’da akşam saatlerinde başlayan 
kar yağışıyla birlikte kent merke-
zi ve birçok ilçe beyaza büründü. 
Gece saatlerinde şiddetini arttıran 
kar yağışıyla birlikte birçok ilçe ve 
şehir merkezinde okullar tatil edildi. 
Sabah saatlerine kadar devam eden 
kar yağışı sabah saatlerinde etkisini 
arttırdı. Okulların tatil olmasını fırsat 
bilen çocuklar kar ile doyasıya eğlen-
di.

BELEDİYE EKİPLERİ KAR 
TEMİZLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Konya’da etkili kar yağışı olma-
sının ardından Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile birlikte Selçuklu, Me-
ram ve Karatay Belediyesi yetkileri 
ile ilçe belediyeleri sorunsuz bir ula-
şım sağlamak amacı ile kar yağışının 
başlaması ile birlikte yoğun mesai 
harcadı. Tali yollarda buzlama çalış-
malarını aralıksız sürdürerek hayatın 
olağan akışına dönmesi için müca-
dele etti.

ESNAFLAR İŞYERLERİN 
ÖNÜNÜ TEMİZLEDİ

Kar yağışı ile güne başlayan es-
naflar kapılarının önlerini temizleye-
rek vatandaşların işyerlerine girme-
sine sağladı. Tarihi Konya Bedesten 
Çarşısı başta olmak üzere esnaflar 
ve vatandaşlar karları temizleye-
rek, hayatın normal akışını sağladı. 
Öte yandan Tarihi Konya Bedesten 
Çarşısı esnafları Bedesten’de kardan 
adam yaparak karın tadını çocuklar 

gibi çıkardı.
TATİLİ KAR OYNAYARAK GEÇİRDİLER

Konya’da kar yağışının yoğun 
yağmasının ardından Konya Valili-
ği Konya Merkez ve bazı ilçelerde 
okulları tatil etti. Kar tatilini fırsat 
bilen çocuklar Alaaadin Tepesi başta 
olmak üzere Konya genelinde bu-
lunan park ve bahçelerde kartopu 
oynayarak kar tatili doya doya ya-
şadı. Öte yandan çocuklar Alaeddin 
Tepesi’nde kayarak unutulmaz gün 

geçirdi. 
KAR EN ÇOK BOZKIR’A YAĞDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

internet sitesinden alınan bilgilere 
göre Konya’nın Bozkır/Sorkun Yay-
lasına 68 satimetre, Derbent Aladağ 
38 santimetre, Taşkent Balcılar Bel-
desi 33, Meram Kayhüyük Köyü 29 
santimetre, Seydişehir Gökçehüyük 
19 santimetre, Beyşehir 15 santi-
metre, Meram Güneydere Köyü 13 
santimetre, Akşehir 12 santimetre, 
Ereğli 9 santimetre,  Konya Havali-
manı 8 santimetre, Karatay Esente-
pe Köyü 6 santimetre, Cihanbeyli 1 
santimetre olarak ölçüldü.  Konya’da 
5 günlük hava durumu şu şekilde 
Çarşamba (bugün) Soğuk en yüksek 
-3 en düşük – 10, Perşembe soğuk 
en yüksek 3, en düşük -8, Cuma çok 
bulutlu en yüksek 5 en düşük 0, Cu-
martesi yağmurlu en yüksek 6 en 
düşük 2, Pazar en düşük 3 en yük-
sek 6 Konya’da kar yağışının devam 
ettiği bazı ilçelerde tatilin uzatılması 
kararı alındı. Ereğli, Beyşehir, Hüyük 
ve Ilgın’da hava koşulları nedeniyle 
ilk ve orta dereceli okullar Çarşamba 
(bugün) de okullar tatil edildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Kar küreğine talep patlaması
Önceki gün akşam saatlerinde 

başlayan, gece boyunca devam 
eden ve dün de etkisini yitirme-
yen kar yağışının ardından Konya 
beyaza büründü. Sabah beyaz bir 
güne uyanan Konyalılar, evden 
çıkıp iş yerlerine gidene kadar bir 
yandan karın sevincini yaşarken, 
diğer yandan da zorluklarıyla mü-
cadele etti. 

Sabah iş yerinin kepenklerini 
kaldıran esnaf ilk iş olarak kapısının 
önünü temizledi. Kapısının önünü 
temizlemek için gerekli olan kürek 
ve benzeri eşyası bulunmayanlar 
ise kar küreği satan hırdavat mal-
zemecilerinin kapısına koştu. 

KAR YAĞDI, KÜREK 
SATIŞLARI PATLADI

Şehir genelinde etkili olan kar 
yağışı soğuk ve kışla ilintili olan 
sektörlerde hareketliliği beraberin-
de getirdi. Kar küreği satışlarında 

adeta patlama yaşandı. Tarihi Kon-
ya bedesten Çarşısı’nda hırdavat 
malzemesi satışı yapan esnaf Cevat 
Çelik, kar yağışının fazla olması ne-
deniyle kürek satışlarının arttığını 
söyledi. Yaz mevsiminde nadiren 
kar küreği sattığını anlatan Çe-
lik Hırdavatat Firma Sahibi Cevat 
Çelik, “Kar yağışı ile birlikte kürek 
satışlarımızda artış oldu. Vatandaş-
lar ev ve iş yerlerinin önünü temiz-
lemek için kürek satın alıyor. Kar 
küreklerimiz 15-30 TL satışlarını 
gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımız 
kar yağışı ile birlikte Kar kürekle-
rine yoğun ilgi gösterdi Yaşanan 
hareketlilik bizleri mutlu etti. Kar 
küreği alırken kalitesine, boyuna 
dikkat etmesi gerekiyor. Bunun 
yanında alınan kürek hurda plastik-
ten değil, orijinal plastikten olması 
gerekiyor” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı etrafı beyaza bürürken erken saatlerde 
dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar kar ile doyasıya eğlendi

Bereket eğlenceye dönüştü



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 3 Cemâzi̇l-evvel 144 - Rûmî: 27 Kânûn-i Evvel 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:33 07:59 13:02 15:33 17:55  19:16     
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  -12°C   -4°C

Karaman            -7°C -3°C 

Aksaray              -9°C -3°C

Ankara                -8°C -4°C
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Alacabel’de kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti

Antalya’nın Akseki ilçesinde 
etkili olan yoğun kar yağışı nede-
niyle Antalya-Konya karayolunda 
ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar 
sebebiyle ilçe genelinde okullar 
bir gün süreyle tatil edildi. 

Akseki’de 3 gündür devam 
eden yoğun yağış nedeniyle ilk 
ve orta dereceli okullar 1 gün sü-
reyle tatil edildi. Kar kalınlığının 

ilçe merkezinde 35 santimetreye 
ulaştığı kaydedildi. 30 mahallenin 
yolları kapanırken, ekipler Antal-
ya Büyükşehir Belediyesi Akseki 
Hizmet Birimi, Kırsal Hizmetler 
ve Akseki Belediyesine ait 13 iş 
makinesiyle yolları açmak için ça-
lışmalarını sürdürüyor. 

Antalya-Konya karayolun-
da ulaşım olumsuz etkilenirken, 

Akseki-Seydişehir karayolunda 
ulaşım güçlükle sağlanıyor. Kar 
yağışı nedeniyle Akseki-Seydişe-
hir karayolunda bazı araçlar yolda 
kaldı, maddi hasarlı trafik kazaları 
meydana geldi. Bin 825 metre ra-
kımlı Alacabel mevkiinde ise kar 
kalınlığının bir buçuk metreye 
ulaştığı bildirildi. Yolda kalanlara 
ise Akseki İlçe Jandarma Komu-

tanlığı ekipleri yardım etti. 
Bölge trafik ekipleri zincirsiz 

araçların geçişine için vermez-
ken, yüksek tonajlı araçlar ise din-
lenme tesislerine yönlendiriliyor. 
Karayolları ekipleri, Antalya-Kon-
ya yolunda karla mücadele ve 
tuzlama çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor.
n İHA

Kar topu savaşı yapıp
karda halay çektiler

Konya’da kar yağışının
devam etmesi bekleniyor

Konya’da üniversite öğren-
cileri yağan kar altında kar topu 
savaşı yaptı, halay çekti, bazı-
ları ise buzda araçlarıyla drift 
attı. Üniversite öğrencilerinin 
en yoğun olarak yaşadığı mer-
kez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek 
Mahallesinde kar yağışı devam 
ederken, saatler gece yarısına 
geldiğinde öğrenciler evlerin-
den çıkmaya başladı. Sınav dö-
neminde olan üniversite öğren-
cileri final sınavlarının stresini 
akşam saatlerinde başlayarak 
etkili olan karla attı. İlk önce ka-
rın ardından pazar meydanında 
oluşan kaygan zeminden yarar-
lanan bazı öğrenciler arabalarıy-

la drift attı. Daha sonra kalaba-
lığın artmasıyla öğrenciler, kar 
topu savaşı yaptı. Öğrenciler kar 
topunu bırakarak oyun havası 
eşliğinde oynadı ve halay çekti. 

Öte yandan, drift yapmak 
için pazar meydanına gelen bazı 
arabalar buzlanmadan dolayı 
alana giremeyince öğrenciler 
arkadan arabayı iterek pazar 
alanına soktu. Bunların yanı 
sıra öğrencilerin hafif bir kaza 
atlatan aracı alkışlar eşliğinde 
tekrar drift yapmaya yollamaları 
da dikkat çekti. Öğrencilerin kar 
eğlencesi gece geç saatlere ka-
dar devam etti. 
n İHA

Konya genelinde etkili olan kar yağışının ardından Meram Belediyesi 28 adet kar kürüme aracı ve iş makinesiy-
le sahada yer alırken yağışların vatandaşları olumsuz etkilememesi adına hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor

Belediye ekipleri
kar mesaisinde

Şehir genelinde etkili olan kar 
yağışıyla birlikte Meram Belediyesi 
Acil Müdahale Ekipleri gece saatleri 
itibariyle karla mücadele çalışma-
larına start verdi. Ekipler, 28 adet 
kar kürüme aracı ve iş makinesiyle 
sahada yer alırken yağışların vatan-
daşları olumsuz etkilememesi adına 
hummalı bir çalışma gerçekleştiri-
yor.

Yoğun kar yağışıyla birlikte 
çalışmalarına start veren Meram 
Belediyesi ekipleri yağışların ve 
buzlanmanın vatandaşları olum-
suz etkilememesi adına hummalı 
bir çalışma gerçekleştiriyor. İlçenin 
dört bir yanında Büyükşehir Be-
lediyesi ile koordineli bir çalışma 
yürüten ekipler, program dahilinde 
yoğun olarak kullanılan ana arter-
ler, hastane yolları gibi cadde ve 
sokaklardan başlayarak tuzlama ve 
kar kürüme işlemlerini 7/24 sürdü-
rüyorlar.

28 ADET İŞ MAKİNESİ SAHADA
Konya’da bereketli bir kış mev-

siminin geçmesini arzuladıklarını 
belirten Meram Belediye Başkanı 
Fatma Toru, “Meram Belediyesi 
olarak 28 adet kar kürüme aracı ve 
iş makinemizle birlikte ekiplerimiz 
gece gündüz demeden çalışmaları-
nı aralıksız sürdürüyor. Gece saatle-
rinden itibaren acil müdahale per-

sonelimiz vatandaşlarımızın yoğun 
olarak kullandığı güzergahlardan 

başlayarak hem kırsalda hem de şe-
hir merkezinde Büyükşehir Beledi-

yemizle koordineli bir şekilde çalışı-
yor. Meram ilçemizde ana arterlerin 
ve köy bağlantı yollarımızın açık ol-
ması için çalışmalar da devam edi-
yor. Bir mağduriyetin yaşanmaması 
adına ekiplerimiz seferber olmuş 
durumda. Olumsuz hava koşulları 
nedeniyle vatandaşların ihtiyaçları-
nı karşılamak üzere gelen istekler 
ise ekiplerimiz tarafından titizlikle 
değerlendiriliyor” diye konuştu.

GÖDENE VE N.E.Ü. KAMPÜSÜNDE 
EKİPLER NÖBETTE

Kar yağışının en çok etkilediği 
bölgelerden olan Gödene Mahallesi 
TOKİ civarı ve Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Köyceğiz Kampüsü’nde 
ekiplerin 24 saat nöbette olduğunu 
ifade eden Başkan Toru, “Nüfusun 
yoğun olduğu Gödene Mahallesi 
TOKİ bölgesinde vatadanşlarımı-
zın mağdur olmaması adına sabit 
ekiplerimiz sürekli olarak çalışma 
gerçekleştiriyor. Yine öğrencileri-
mizin yoğun olarak kullandığı Köy-
ceğiz Kampüsü’nde acil müdahale 
ekiplerimiz sabit şekilde bölgede 
çalışmalarını sürdürüyor. Buzlanma 
ve don olayına karşı arkadaşlarımız 
ilçe genelinde kar kürüme, tuzlama 
işlemlerini aralıksız sürdürüyorlar. 
Karın bereketli şekilde devam et-
mesi tek dileğimiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da akşam saatlerinde 
başlayan kar yağışı etkisini sürdü-
rüyor. Sabah saatlerinde işe gitmek 
için evlerinden çıkan vatandaşlar 
araçlarını, esnaflar da işyerinin 
önünü temizledi. 

Konya’da akşam saatlerinde 
başlayan kar yağışıyla birlikte kent 
merkezi ve bir çok ilçe beyaza bü-
ründü. Gece saatlerinde şiddetini 
arttıran kar yağışı birlikte birçok 
ilçe ve kent merkezinde okullar 
tatil edildi. Sabah saatlerine kadar 

devam eden kar yağışı sabah sa-
atlerinde etkisini arttırdı. Mevlana 
Müzesi de beyaz örtüyle kaplandı. 
Sabah işe gitmek için evinden çı-
kan vatandaşlar, araçlarını temizle-
di. İşyerini açan esnaf ise dükkan-
larının önünü açarak temizlik yaptı. 
Kar yağışının kendilerini mutlu et-
tiğini belirten vatandaşlar, “Bu be-
rekete ihtiyacımız vardı” şeklinde 
konuştu. Meteorolojiden alınan 
bilgilere göre, kar yağışının devam 
edeceği tahmin ediliyor.  n İHA
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Çat kapı girip, tarihi şahsiyetleri anlatıyorlar
Karaman’da belediye tarafın-

dan Konya Ovası Projesi (KOP) 
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
desteğiyle başlatılan proje kapsa-
mında Mevlana, Yunus Emre, Ka-
ramanoğlu Mehmet Bey, Piri Reis 
ve Kazım Karabekir Paşa’nın haya-
tı, okullarda “çat kapı” sahnelenen 
tiyatro oyunlarıyla öğrencilere anla-
tılıyor.

“KOP ile Karaman’ın Beş Ma-
nevi Mimarı Tanıtılıyor” projesi 
kapsamında, Karaman’ın 5 manevi 
mimarı hakkında 50 bin kitap bası-
larak gençlere dağıtılmaya başlandı. 
Ayrıca kısa drama belgesellerin de 
hazırlanacağı projede en ilgi çeken 
uygulama ise okullarda “çat kapı” 
gerçekleştirilen tiyatro gösterileri 
oldu. Eski dönemlere ait kostüm gi-
yen oyuncuların ders işlenen sınıf-
lara “çat kapı” girerek sergiledikleri 

oyunlar, gençler üzerinde büyük 
etki bırakıyor. Bugüne kadar 350 
sınıfa giren 6 kişilik tiyatro ekibinin 
hedefi, bu sayıyı 500’e çıkarmak.

Karaman Belediye Başkanı Er-
tuğrul Çalışkan, kadim bir şehir 
olan ve bağrından çok önemli şah-
siyetler çıkaran kentin değerlerini 
yeni nesillere aktarmak istediklerini 
söyledi.

Projede “çat kapı” tiyatrolar-
la Karamanoğlu Mehmet Bey, Piri 
Reis, Yunus Emre, Mevlana ve 
Kazım Karabekir Paşa’yı okullarda 
öğrencilere anlattıklarını belirten 
Çalışkan, şöyle devam etti: “Bu tari-
hi şahsiyetleri şehrimizin tanıması, 
şehrimize dışarıdan gelen üniver-
site öğrencilerinin bilmesi, tarihe 
çok fazla merakı olmayan çocukla-
rımızın anlaması çok önemli. Kara-
man’ı, değerlerimizi önce kendimi-

zin bilmesi lazım ki sonra ülkemize 
ve tüm dünyaya tanıtabilelim. Çat 
kapı tiyatrolarla proje tamamlanmış 
olacak.”

‘GÖRDÜKLERİNDE DAHA KALICI 
OLUYOR’

Proje sürecinde yaptıkları ça-
lışmalar sırasında gençlerin kendi 

değerlerini çok fazla tanımadığını 
üzülerek gördüklerine değinen Ça-
lışkan, şunları kaydetti: “Genç nesil 
maalesef değerlerimizi çok fazla ta-
nımıyor. Değerlerimiz unutuluyor. 
Bu projeyle tüm kentlerimize bir 
fikir vermek, örnek olmak istiyoruz. 
Öğrenciler sınıflarında ders işlerken 

birden karşılarında tarihi kostümler 
içinde tiyatro oyuncularını gördük-
lerinde inanamıyor, şaşırıyorlar. Bu 
onlar için güzel bir sürpriz oluyor. 
Öğrencilerimiz ne kadar çok okur-
larsa okusunlar, bunu görsel olarak 
gördüklerinde daha kalıcı oluyor. 
Bu bize aslında eğitimde bir eksiği-

mizi, değerlerimize daha çok sahip 
çıkmamız gerektiğini gösteriyor.”

Özel Karadağlı Lisesi öğrencisi 
Esra Nur ise sınıfta matematik der-
sinde aniden içeri giren tiyatrocula-
rı görünce çok şaşırdığını belirterek, 
“Bu uygulamadan çok memnun ol-
dum. Görerek bir şeyler öğrenme-
nin mutluluğunu yaşadım. Okulun 
sadece matematik, fizik öğrenme 
yeri olmadığını, genel kültürümüzü 
de geliştirme yeri olduğunu hatırla-
mış olduk. Bu tür etkinliklerin sü-
rekli olması bizi mutlu eder.” diye 
konuştu.

Matematik öğretmeni Yasemin 
Akdoğan da sınıf olarak tiyatrodan 
büyük keyif aldıklarını vurguladı. 
Akdoğan, öğrencilerin özellikle ma-
tematik dersinde böyle bir etkinlik 
beklemediklerini ve mutlu oldukla-
rını dile getirdi.  n AA

Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Be-
lediyesi tarafından bir süre önce hiz-
mete açılan “Anne ve Çocuk Kulü-
bü” Beyşehirli kadınların yeni gözde 
adresi haline geldi.

Kulüpten istifade eden kadınlar, 
mekanın sportif imkanlarından ya-
rarlanırken çeşitli ikramların olduğu 
kafe bölümünde yanlarında getir-
dikleri el işi örgülerle hem cinsleriyle 
hoş sohbet bir ortamda keyifli vakit 
geçiriyor. Üniversiteli bayan öğren-
ciler de mekana yoğun ilgi gösteri-
yor.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun,Eylül ayında AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta 
ile AK Parti Konya Milletvekili Gülay 
Samancı’nın da katıldığı bir açılış 
töreninin ardından hizmet vermeye 
başlayan Beyşehir Belediyesi Anne 
ve Çocuk Kulübü’nün faaliyete geç-
mesi sonrasında Beyşehirli kadınlar-
dan ve özellikle çocuk sahibi anne-
lerden çok büyük bir ilgi gördüğünü 
söyledi.

Beyşehir Belediyesi’nin ilçeye 
kazandırdığı yeni sosyal alanın Bey-
şehirli kadınlar ile özellikle çocuk sa-
hibi annelerden gelen yoğun talepler 
üzerine Beyşehir Belediyesi eski hiz-
met binasındaki bir katın özel olarak 
dizayn edilmek suretiyle oluşturul-
duğunu vurgulayan Özaltun,Anne 
ve Çocuk Kulübü’nün bünyesinde 
bir çok sosyal hizmet ve aktivitenin 

gerçekleştirilebileceği alanlar barın-
dırdığını belirtti.

Beyşehir’in anneleriyle biraraya 
geldikleri toplantılarda; “Erkeklerin 
gidebileceği mekanları, kahveha-
neleri var. Bizlerin ise özellikle kış 
döneminde gidebileceğimiz bir ka-
palı alanımız yok” şeklinde aldıkları 
yakınma ve serzenişler üzerine ha-
rekete geçtiklerini anlatan Özaltun, 
bu konuda ilçeye yeni bir sosyal alan 
kazandırabilmek için çalışma başlat-
tıklarını söyledi.

Öncelikle bu konuda yer konu-
sunu çözdüklerini ve şehrin merke-
zinde herkesin kolaylıkla ve rahatlık-
la ulaşabileceği eski Belediye hizmet 
binasındaki bir katı oluşturulacak 
anne ve çocuk kulübü için tahsis et-
tiklerini vurgulayan Özaltun, şunla-
rı kaydetti: “Benim de eski makam 

odamın bulunduğu hizmet binasın-
daki bir katı anne ve çocuk kulübü 
kurmak için dizayn ettik. Burada, 
kadınlarımız için bir kafeterya oluş-
turduk. Kafeterya bünyesinde sıcak 
soğuk içecekler, TV ünitesi, dinlen-
me yerleri ve bir mini kütüphane 
oluşturduk. Spor yapılabilmesine 
imkan sağlamak için hazırladığımız 
bir spor salonuna kondüsyon ve fit-
ness aletleri yerleştirdik. Beyşehirli 
kadınlarımızın spor yapabilmesi için 
fitness ve kondüsyon aletlerimizin 
bulunduğu aerobik salonumuz ve 
platez salonumuz faaliyet gösterir-
ken, yine hem kadınlarımızın hem 
de çocuklarının istifade edebileceği 
masa tenisi, air hokey ve langırt oy-
nayarak vakit geçirecekleri alanlar 
yer alıyor.

Aynı zamanda anne olan kadın-

larımızın çocuklarının eğlenceli va-
kit geçirebilmesi için zemini tatami 
minderle kaplı olan TSE standartla-
rında oyun grupları kurduk. Çocuk-
larımıza özel tuvaletlerin düşünül-
düğü faaliyet odaları, atölyeler, top 
havuzu ve kaydırak ile zeka oyunları 
gibi çocuk oyunları da mekanımız-
da olmazsa olmaz alanlar arasında 
bulunuyor. Ayrıca, anne ve çocuk 
kulübümüzde çocuklarımız için ha-
zırladığımız üç boyutlu film izlen-
mesine imkan sağlayan bir cep si-
neması da oluşturduk. Bu sinema da 
kulübümüzden istifade eden anne 
ve çocuklarımız için ücretsiz olarak 
hizmet vermeye başladı”

Özaltun, çok cüzi, sembolik üc-
retlerle Beyşehir’de yaşayan her 
kadının istifade edebileceği Anne 
ve Çocuk Kulübü’nün açılmasının 
ilçede önemli bir sosyal alan ihtiya-
cını ortadan kaldırdığını, halen ku-
lüpten 850 bayanın kayıt yaptırarak 
yararlandığını belirtirken, yoğun ilgi 
üzerine mekandaki alanın daha da 
genişletilmesi ile sosyal aktivitelerin 
daha da çeşitlendirilmesine yönelik 
çalışmaların devam ettiğini sözleri-
ne ekledi.

Öte yandan, mekandan yarar-
lanan anneler de Belediye Başkanı 
Murat Özaltun’a kendileri için çok 
önemsedikleri böyle bir projeyi ha-
yata geçirdiği için teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Savunma Sanayi 
AŞ, silah fabrikası kuracak

Ugandalı turist, karı 
ilk defa Konya’da gördü

Konya Savunma Sanayii A.Ş 
Yönetim Kurulu, Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay’ı ziyaret etti. Ziyarette 
şirketin kuruluşundan üretimine 
kadar birçok konuda istişarelerde 
bulunuldu.

Konya Savunma Sanayii Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Baş-
kanı İbrahim Koyuncu, Başkan 
Yardımcısı Hıfsı Soydemir, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Memiş Kütük-
cü, Bekir Aydoğan ve Naci Tanık 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, geç-
tiğimiz aylarda Konya’da kurulan 
şirketin çalışmaları hakkında fikir 
alışverişinde bulunulan ziyarette, 
Konya’da gerçekleştirecek üre-

timin, sadece Konya veya bölge 
için değil tüm Türkiye için çok 
önemli bir adım olduğunu be-
lirtti. Altay, “Şehrimizde üreti-
min başlaması ve yeni savunma 
sistemleri konusunda ülkemize 
katkı sunmak için Büyükşehir Be-
lediyesi olarak üzerimize düşeni 
yapmaya devam edeceğiz” dedi. 
Konya Savunma Sanayii A.Ş Yö-
netimi de Konya’ya önemli bir 
yatırım kazandırmak için çalıştık-
larını, Konya’nın bunu başaracak 
güçte olduğunu belirterek, des-
tekleri için Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a 
teşekkür ettiler. Konya Savunma 
Sanayi A.Ş, ASELSAN ile birlikte 
Konya’da silah fabrikası kurmak 
için çalışmalar yürütüyor.
n HABER MERKEZİ

Konya’da gece boyunca ara-
lıklarla süren kar, sabah saatlerine 
şehir merkezinde de etkili oldu. 
Türkiye genelini etkisi altına alan 
kar, Konya ve çevre ilçelerinde de 
aralıksız sürüyor. Kent merkezini 
beyaza bürüyen kar nedeniyle ula-
şımda herhangi bir sorun yaşan-
mazken, büyükşehir ve ilçe beledi-
ye ekipleri yollarda tuzlama ve kar 
küreme çalışması yapıyor.

UGANDALI TURİSTİN KAR KEYFİ
Ugandalı turist Eşref Kawani 

ise ilk defa kar gördüğünü ve bu-
nun kendisini çok mutlu ettiğini 
söyledi. Konya’ya gezmek için gel-

diğini ifade eden Kawani, “Kar çok 
güzel. Ülkemde mevsim itibarıyla 
kar hiç görmedim. Burada her yer 
beyaz ve mükemmel bir atmosfer 
var. Her yeri beyaz görünce şaşır-
dım. Ülkemdeki arkadaşlarımın da 
bu manzarayı görmelerini istedim. 
Buradan fotoğraflar ve videolar çe-
kip arkadaşlarıma gönderiyorum. 
Onlar da şaşkınlıklarını gizleyemi-
yorlar” dedi. İşe giden vatandaşlar 
ise kent merkezindeki Kılıçarslan 
ve Kültürpark’ta fotoğraf çektirir-
ken, bazı çocuklar da kartopu oy-
nadı.
n AA

Türkiye Gençlik Vakfı ile Selçuklu Çalışan Gençlik Meclisi üyesi gençlerle buluşan Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay yeni neslin daha çok çalışarak daha güçlü bir Türkiye oluşturacağına inandığını söyledi

Yeni nesil daha güçlü
Türkiye’yi oluşturacak

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tür-
kiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Sel-
çuklu Çalışan Gençlik Meclisi üyesi 
gençlerin daveti üzerine gençlerle 
buluştu. Başkan Altay, Selçuklu Be-
lediyesi Ali Okutan Çalışan Gençlik 
Merkez’inde düzenlenen program-
da, gençlerle tecrübelerini paylaştı. 
İçinde bulundukları gençlik mer-
kezinin çok önemli bir model oluş-
turduğunu kaydeden Başkan Altay, 
“Burada hem Konya’ya hem de 
Türkiye’ye örnek bir iş yürütülüyor. 
Yapılan faaliyetler sizlerin geleceği-
ne önemli katkılar sağlayacaktır. İlk 
başladığımız günden bugüne kat 
edilen mesafe ne kadar doğru bir 
iş yapıldığının göstergesidir” dedi. 
Konya’nın çok güzel bir şehir oldu-
ğunun altını çizerek konuşmasına 

devam eden Başkan Altay, Kon-
ya’ya hizmet etmenin herkese na-

sip olmadığına vurgu yaptı. Başkan 
Altay, “Ekonomide dalgalanmalar 

yaşanıyor. Ama Türkiye gibi bir ül-
kede hiçbir zaman bir durağanlık 
olmuyor. Türkiye her zaman geliş-
meye açık ve hep önüne bakıyor. 
Dünyanın neresinde bir gariban 
varsa yönünü bize çevirmiş. Sayın 
Cumhurbaşkanımız bir mağduri-
yet gördüğünde bunu her ortam-
da ifade ediyor. İnanıyoruz ki bu 
nesil daha çok çalışacak, daha çok 
üretecek ve daha güçlü bir Türkiye 
oluşturacak ve masada söz sahibi 
olacak” ifadelerini kullandı. Başkan 
Altay, gençlerin sorduğu soruları 
da cevapladı. Programa Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, TÜGVA İl Temsilcisi Rıza Bü-
yükzeren, AK Parti Karatay Gençlik 
Kolları M. Fatih Sert ile Selçuklu 
Kent Konseyi Başkanı Veli Vural da 
katıldı.  n HABER MERKEZİ

Kadınların yeni adresi ‘anne ve çocuk’ kulübü
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RASİM ATALAY

Beyşehir ilçesini etkisi altına 
alan yoğun kar yağışı dolayısıyla 
Beyşehir Belediyesi’ne bağlı kar-
la mücadele ekipleri gece gündüz 
mesai yaptı. Beyşehir’de hafta 
sonu başlayan yoğun kar yağışı, 
ilçe merkezi ile dış mahallelerin 
beyaz bir görüntüye bürünmesine 
yol açtı. Beyşehir ilçe merkezinde 
20 santim olan kar yüksekliği, yük-
sek rakıma sahip bazı dış mahalle-
lerde 40 santimi buldu.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar 
yağışının durmasının ardından 
karla mücadele konusunda ilçe 
genelinde adeta seferberlik baş-
latırken, kent merkezindeki ana 
arterler ile merkez ve dış mahalle-
lerdeki yolları ulaşıma açık tutabil-
mek için yoğun bir mesai harcadı. 
Belediye ekipleri iş makineleri ile 
yolları karlardan temizlerken, bazı 
dış mahallelerde yürütülen çalış-
malara özel sektörden kiralanan 

iş makineleri de katılarak destek 
verdi. Çalışma sonrasında ilçenin 
67 mahallesinde bugün itibariyle 
ulaşıma kapalı yol bulunmadığı 
bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, yaptığı açıklama-
da, kar temizliği çalışmalarının 

ardından ilçe genelinde hava sı-
caklıklarının eksi değerlere düş-
mesi üzerine başlayan yollardaki 
buzlanmaya karşı da önlem almak 
için harekete geçen ekiplerin gece 
boyunca mesai yaptığını söyledi. 
Tuzlama ekiplerinin kent merke-
zinde özellikle hastane ve sağlık 

kuruluşları ile eğitim kurumlarına 
ulaşımı sağlayan yollarda akşam, 
gece ve sabah erken saatlerde 
tuzlama ve kumlama faaliyetleri 
yürüttüğünü vurgulayan Özaltun, 
özellikle yokuş ve eğimli kesimler-
de çalışmaların daha da hız kazan-
dığını bildirdi.

Özaltun, “Karın yağmasıyla 
birlikte ilçemizde sadece Beyşehir 
Belediyesi değil, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi Fen İşleri 4.Bölge 
Müdürlüğü ekipleri de karla müca-
delede yoğun bir mesai yürüterek 
herhangi bir sıkıntı yaşanmaması 
için seferber olmuştur. Büyükşehir 
Belediyesi ekiplerimiz de özellikle 
sorumluluk alanı olan ilçemiz mer-
kezi ile bağlı dış mahalle yollarını 
ulaşıma açık tutabilmek için yoğun 
bir gayretin içerisinde olmuştur. 
Bu anlamda 24 saat esasıyla görev 
yapan sahadaki tüm personelimize 
gösterdikleri üstün çalışmadan do-
layı teşekkür ediyorum” dedi.

Beyşehir’de 2018’de 494 
çift dünya evine girdi

Dış mahallelerde
kolaylaşan karla mücadele

Beyşehir ilçesinde 2018 yılında  
21’i yabancı uyruklu olmak üzere 
toplam 494 çift, nikah işlemlerinin 
ardından dünyaevine girdi.

Beyşehir Belediyesi Evlendir-
me Memurluğu’ndan alınan bil-
giye göre, 2018 yılında 494 çiftin 
nikah akitleri gerçekleştirildi. Ev-
lendirme Memurluğu verilerine 
göre, sözkonusu dönemde 18 ya-
şından küçük olması sebebiyle 10 
kişinin nikahı anne baba rızası,5 
kişinin de mahkeme kararıyla kı-
yıldı.

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

uyruklu kişinin de 2018 yılında ni-
kah işlemleri gerçekleştirildi.  

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

Beyşehir Belediyesi, ilçeye bağlı dış mahallelerde bulunan ve uzun yıllardır atıl vaziyette bulunan yapıları tamamla-
yarak hizmete açıyor. Kayabaşı Mahallesi’ndeki tesis bitirilerek çok amaçlı kapalı spor ve toplantı salonu yapıldı

Atıl vaziyetteydi, çok
amaçlı merkez oldu

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.

İlçeye bağlı Kayabaşı Mahalle-
si’nde uzun yıllar önce spor salonu 
olarak yapımına başlayan ancak 
çeşitli sebeplerle tamamlanama-
dığı için çürümeye terk edilen bir 
yapı bulunduğunu vurgulayan 
Özaltun, “Burası kabası bile tam 
olarak bitirilemeyen uzun yıllardır 
atıl vaziyette çürümeye terk edilen 
bir alan olarak duruyor ve mahal-
le sakinlerinin tepkisini çekiyordu. 

Mahalle sakinlerimizden de gelen 
talep üzerine burasını çok amaçlı 
bir kapalı spor ve toplantı salonu 
haline dönüştürebilmek için ilgili 
birimlerimiz bir çalışma başlattı. 
Yaklaşık 500 metrekarelik bir alan 
olması dolayısıyla burayı sadece 
sportif faaliyetlerin olduğu bir alan 
olarak değil, toplantı, düğün, nişan 
merasimi, çeşitli aktivite ve etkin-
liklerin de düzenlenebileceği bir 
kapalı salon haline dönüştürdük. 
EPDM zemin kaplanan salonda 

basketbol, voleybol branşlarında 
sportif faaliyetler yapılabilecek. 
Yapımı tamamlanarak hizmet ve-
rir noktaya getirdiğimiz kapalı sa-
lonumuzun dış çevresinde ise yaz 
döneminde çevre düzenlemesi 
yapmayı planlıyoruz. Dış duvarı-
nın yenilenmesi, kilitli parke taş-
larının döşenmesi, çimlendirme 
çalışmaları ve alana kamelyalar 
yerleştirilmesi gibi bir düzenleme-
yi de inşallah burada yapacağız” 
dedi.

Beyşehir ilçesine bağlı dış 
mahallelerde traktörlere takılarak 
kullanılan kar küreme ataşmanla-
rının kış döneminde karla müca-
dele çalışmalarını önemli ölçüde 
kolaylaştırdığı bildirildi. Beyşehir 
Belediyesi tarafından köyden ma-
halleye dönüşen yerleşim birim-
lerinde mahalle muhtarlıklarına 
tahsis edilen traktörlerin arka bö-
lümüne takılarak kullanılan kar 
küreme ataşmanları kış mevsi-
minde karla mücadele çalışmaları-
na önemli katkılar sağlıyor.

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, yaptığı açıklamada, 
ilçe genelinde köyden mahalleye 
dönüşen yerleşim merkezlerinde-
ki mahalle muhtarlıklarına geçtiği-
miz yıllarda teslim edilen traktörle 
kullanılan kar küreme ataşman-
larının karla mücadele çalışmala-
rında büyük kolaylık sağladığını 
belirtti. Özaltun, sadece köyden 
mahalleye değil, talep eden belde-
den mahalleye dönüşen yerleşim 
merkezlerine de bu ekipmanlar-
dan verildiğini vurguladı.

Yeni Büyükşehir Belediyesi 
Yasası ile köyden mahalleye dö-
nüşen yerleşim merkezlerindeki 
mahalle muhtarlıklarına kış döne-
minde karla ilk mücadelede kul-
lanılması için dağıtılan traktör kar 
küreme ataşmanlarının 3 yıl önce 
sahada görev yapmaya başladığını 
vurgulayan Özaltun, “Yeni Büyük-
şehir Belediyesi Yasası ile birlikte 
12’den 67’ye yükselen mahalle 
sayımızla beraber Beyşehir Bele-
diyesi olarak sorumluluk alanımız 
da büyüdü. Şehir merkezimize 
50-60 kilometre mesafede değişik 
noktalarda birçok köyden mahal-
leye dönüşen yerleşim birimimiz 
bulunuyor. En ücra köşedeki bu 
dış mahallelerimize de üç yıl önce 
karla mücadelede kullanılmak 

üzere traktörle kullanılabilen kar 
küreme ataşmanları göndermiş-
tik. Traktörün arkasına basitçe 
takılmak suretiyle tıpkı bir kürek, 
sürge gibi karla mücadelede kul-
lanılan bu ataşmanlar, karla mü-
cadele kapsamındaki çalışmalarda 
ilk müdahale bakımından işimizi 
özellikle çok kolaylaştırdı. Fen İş-
leri Müdürlüğü bünyesinde karla 
mücadele çalışmalarını yürüten 
ekiplerimiz uzak mesafedeki bu 
dış mahallelerimize ulaşmadan 
önce muhtarlıklarımız traktör-
lere taktığı bu ataşmanlarla ilk 
müdahaleyi gerçekleştirerek, sa-
hada kullanımlarına başladı. Bu 
nedenle, en uzak mesafedeki dış 
mahallelerimizde bile artık karla 
mücadele konusunda herhangi 
bir sıkıntı yaşamıyoruz. Mahalle 
sakinlerimiz ve muhtarlıklarımız, 
yerleşim merkezlerine gönderdi-
ğimiz bu kar küreme ataşmanla-
rından çok memnun kaldı. Yolu 
kardan kapalı olması nedeniyle 
geçtiğimiz yıllarda yaşanabilen 
mağduriyetler ve sıkıntılar da artık 
yaşanmıyor.”dedi.

Öte yandan, Beyşehir’e bağlı 
yüksek kesime sahip olan bazı dış 
mahallelerde yağan kar sonrası 
yolları ulaşıma açık tutabilmek için 
seferber olan Beyşehir Belediyesi 
ekiplerinin karla mücadele çalış-
malarına mahalle muhtarlıkları da 
traktörlerle kar temizliği yaparak 
destek veriyor.

İlçeye bağlı Akçabelen Mahal-
lesi’nde etkili olan kar yağışının 
ardından muhtarlığa ait traktörle 
takılı ataşman sayesinde yollar-
da kar temizliği yapan Akçabelen 
Mahallesi Muhtarı Selman Şanal, 
Beyşehir Belediyesi tarafından 
dağıtılan ekipmanların karla mü-
cadelede işlerini oldukça kolaylaş-
tırdığını belirtti.

Karla mücadele seferberliği

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, mahalle buluşmaları 
kapsamında Yukarı Esence Mahalle-
si sakinleriyle biraraya geldi. 

Başkan halkla 
buluşuyor
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Üniversitede tüfekle intihar girişimi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi’ne elinde pompalı tüfekle 
gelen Yunus D. (25), boş sınıfa girip 
intihar girişiminde bulundu. Polise 
“Kız arkadaşımla şu sıralar aram iyi 
değil. Onu getirin bana, yüz yüze 
görüşmek istiyorum” diyen Yunus 
D., bir anlık dalgınlığından fayda-
lanan polis tarafından etkisiz hale 

getirildi.
Olay, saat 16.00 sıralarında 

Selçuk Üniversitesi Alaeddin Key-
kubat Kampüsü İletişim Fakülte-
si’nde meydana geldi. Lise mezunu 
olan ve üniversiteyle bağı olmayan 
Yunus D., iddiaya göre elinde pom-
palı tüfekle kampüse gelip, önce 
yakınlardaki alışveriş merkezine 

ardından da İletişim Fakültesi’ne 
girdi. Boş sınıfa geçen Yunus D., 
tüfeği çenesine dayayıp, sevgilisini 
görmek istediğini söyledi. Öğrenci 
ve güvenlik görevlileri polise ha-
ber verdi. Başta Terörle Mücadele 
Şubesi ekipleri olmak üzere çok 
sayıda polis ekibi üniversiteye sevk 
edildi. Final sınavları nedeniyle bü-

yük bölümü boş olan fakülte bina-
sında o sırada bazı sınıflarda sınav-
da olan öğrenciler tahliye edildi. 

İsmini açıklamadığı sevgilisi-
nin Selçuk Üniversitesi’nde öğrenci 
olduğunu ileri süren Yunus D.’nin 
polise “Kız arkadaşımla şu sıralar 
aram iyi değil. Onu getirin bana, 
yüz yüze görüşmek istiyorum” 

dediği öğrenildi. Polis, yaklaşık 1 
saat Yunus D.’yi ikna etmeye çalış-
tı. İkna olmayan Yunus D., bir anlık 
dalgınlık sonucu polis tarafından 
etkisiz hale getirildi.

Gözaltına alınan Yunus D., 
sorgulanmak üzere polis merkezi-
ne götürüldü. Tüfeğin içerisinde 5 
dolu fişeğin olduğu belirlendi. Yu-

nus D. polise daha önce de Anka-
ra’da intihar girişiminde bulundu-
ğunu söyledi. Polis, Yunus D.’nin, 
platonik aşık olabileceği üzerinde 
dururken, sevgilisi olduğu ileri 
sürdüğü öğrencinin kim olduğunu 
belirlemek için de çalışma başlattı. 
Binadan tahliye edilen öğrenciler 
de tekrar fakülteye girdi.  n DHA
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FETÖ’den tutuklanan Türk Yıldızları filosunda görevli Yüzbaşı Ali Onur Adalı’ya 30 Ağustos törenle-
rinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da bulunduğu protokol üzerinden yaptığı 20 metrelik geçiş soruldu 

Konya’da mahrem abileri tara-
fından ankesörlü telefondan ardışık 
arandığı belirlenen 3’ü albay 21 
kripto asker tutuklandı. Mahrem 
abisi tarafından 60’dan fazla anke-
sörlü telefondan aranan Türk Yıldız-
ları pilotu Ali Onur Adalı’ya savcılık 
sorgusunda 15 Temmuz öncesin-
deki 30 Ağustos törenlerinde neden 
protokol üzerinde 20 metrelik alçak 
uçuş yaptığı soruldu. 

Konya Cumhuriyet Başsavcı-
lığının yürüttüğü FETÖ soruştur-
ması kapsamında 133 ankesörlü ve 
kontörlü telefon hattı inceledikten 
sonra 3’ü Albay olan 18’i muvazzaf 
23 asker gözaltına alındı. Askerler 
arasındaki Albay Orhan Ekemen’in 
Kırşehir İl Jandarma Komutanı 
iken, geçen Ağustos’ta Jandarma 
Genel Komutanlığı Denetleme Da-
ire Başkanlığına görevlendirildiği, 
astsubaylıktan albaylık rütbesine 
kadar yükseldikten sonra İl Jandar-
ma Komutanlığı yapan ilk isimler-
den olduğu belirtildi. 

Terörle Mücadele Şube Müdür-
lüğünde sorgulanan 23 askerden 
2’si daha önceki mahrem yapılan-
ma soruşturmasında itirafçı olduk-
ları için serbest bırakıldı. FETÖ bağ-
lantıları olan 21 zanlı ise tutuklandı. 

Operasyonda, gözaltına alınan ve 
tutuklanan Türk Yıldızları filosunda 
görevli Yüzbaşı Ali Onur Adalı (36) 
örgütle bağının bulunmadığını öne 
sürdü. Zanlıya savcılık sorgusunda 
2015 yılındaki 30 Ağustos törenle-
rinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da bulunduğu protokol 
tribünün üzerine yaklaşık 20 met-
re yaklaşarak yaptığı alçak uçuş da 
soruldu. Zanlı, uçaktaki bir arıza 
nedeniyle protokolün dumanla kap-
landığını, alçak uçuşla herhangi bir 
kastının olmadığını ileri sürdü. n İHA

Alçak uçuşta bir kastı
olup olmadığı soruldu

Uyuşturucu hapla yakalanan
2 kişi gözaltına alındı

Anneleri ölen yavru 
köpeklere sahip çıktı 

Ilgın ilçesinde düzenlenen 
operasyonda, uyuşturucu hapla 
yakalanan 2 kişi gözaltına alın-
dı. Edinilen bilgiye göre, Ilgın 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 
Camiatik Mahallesi Nevzat İspir 
Caddesi üzerinde uyuşturucu 
sattığı iddia edilen A.P’yi (25) 
takibe aldı. Yapılan operasyon-

da 42 N 2242 plakalı otomobili 
durduran ekipler, A.P. ve araç 
sürücüsü A.S’yi (26) gözaltına 
aldı. Şüphelilerin üzerlerinde ve 
araçta yapılan aramada 97 adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi. 
Şüphelilerin emniyetteki işlem-
leri devam ediyor.
n AA

Aksaray’da aracın çarpma-
sı sonucu anneleri ölen 8 yavru 
köpeğe dinlenme tesisinin sahibi 
Levent Pınarbaşı bakıyor. Anne 
köpek, geçen pazar günü bir ara-
cın çapması sonucu öldü. 8 yavru-
suna durumu fark eden dinlenme 
tesisi sahibi Levent Pınarbaşı sa-
hip çıktı. Elinden geldiğince sokak 
köpeklerine bakmaya çalıştığını 
belirten Pınarbaşı, ‘’Yavruların 

annesine otomobil çarptı ve öldü. 
Ben işletmemde elimden geldi-
ği kadar sokak köpeklerini besli-
yorum. Yavrularına sahip çıktık. 
Bakmakla da yükümlüyüz. Çünkü 
onlar da bir can taşıyor. Elimizden 
geldiği kadar bakacağız. Şu anda 
8 tane yavru var. Kendi restora-
nımız olduğu için buradan çıkan 
yemek artıkları ve sütle yavru kö-
pekleri besliyoruz’ dedi.  n DHA

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/
PDY’ye yönelik ankesörlü telefon 
soruşturması kapsamında, adliyeye 
sevk edilen 10 zanlı daha tutuk-
landı. Konya Cumhuriyet Başsav-
cılığınca yürütülen, FETÖ/PDY’nin 
askeri yapılanmasına yönelik so-
ruşturma kapsamında, gözaltına 
alınan şüphelilerden 2’sinin daha 
önce etkin pişmanlık hükümlerin-

den faydalandığının tespit edilmesi 
üzerine polisteki işlemlerinin ardın-
dan serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen, aralarında  
Hava Kuvvetleri Komutanlığının 
akrobasi timi Türk Yıldızları’nda 
görevli hava pilot yüzbaşı Ali Onur 
A’nın da bulunduğu 10 zanlı, çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Böylece tutuklu sayısı 21’i yükseldi. 

Tutuklanan şüphelilerden Ali 
Onur A’nın, ankesörlü telefonlar-
dan ardışık olarak 70 kez arandığı 
öğrenildi. Konya merkezli 11 ilde 
FETÖ/PDY’ye yönelik ankesörlü te-
lefon soruşturması kapsamında 26 
Aralık 2018’de, 18’i muvazzaf as-
ker 23 şüpheli hakkında yakalama 
kararı çıkarılmış, aralarında pilot 
yüzbaşı Ali Onur A’nın da bulundu-

ğu şüphelilerin tamamı düzenlenen 
operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin, “mahrem abileri” 
tarafından 133 farklı sabit hattan 
ardışık olarak arandıkları bilgisine 
ulaşılmıştı. Soruşturma kapsamın-
da 4 Ocak’ta, emniyetteki işlemleri 
tamamlanan muvazzaf askerlerden 
11’i tutuklanmıştı.
n İHA

FETÖ operasyonunda 10 zanlı tutuklandı
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Kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan doğadaki hayvanlar için Seydişehir Belediyesi 
ve Yunak Belediyesi, doğaya yem bırakarak örnek bir çalışmaya imza attılar  

Yaban hayvanlarını 
yalnız bırakmıyorlar

Kış aylarında yiyecek bulmakta 
zorlanan doğadaki hayvanlar için 
çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Seydi-
şehir Belediyesi ve Yunak Belediye-
si, bu çalışmalardan birine imza attı.  

Seydişehir Belediyesi tarafından 
zorlu geçen kış şartlarında doğada 
yaşayan hayvanların yaşamını de-
vam ettirebilmesi için doğaya yem 
bırakıldı. Olumsuz hava şartları ne-
deni ile aç kalma tehlikesi altında 
bulunan ve doğal ortamlarda aşırı 
kar yağışı nedeniyle yiyecek bul-
makta zorlanan kuşlar  için yem, so-
kak hayvanları için yemek ve ekmek 
ilçenin farklı noktalarına Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal ve belediye 
personeli tarafından bırakıldı. Bele-
diye Başkanı Mehmet Tutal, ilçede 
başlayan kar yağışı sonrasında yi-
yecek bulmakta zorlanan hayvanlar 
için doğaya yem ile ekmek bırakıl-
dığını, çalışmaların başka nokta-
larda da devam edeceğini kaydetti. 
Doğada yaşayan hayvanların aç kal-
masını önlemek için Seydişehir’in 
çeşitli bölgelerine yem bıraktıklarını 
kaydeden Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal; “kış şartlarında zeminin karla 
kaplı ve don olmasından dolayı kuş 
ve güvercinler yem bulmakta zor-
lanıyorlar. Bu canlılarımızın  aç kal-
maması ve ölmemesi için çeşitli böl-
gelerimize yem bıraktık. Elverişsiz 
hava şartları ve soğuk hava devam 
ettiği sürece yem dağıtımını yapma-
ya devam edeceğiz. Kuş ve güver-
cinler için yem,köpek ve kedilerimiz 
için yemek artıkları ve ekmekleri de-
ğerlendiriyoruz. Hz.Ömer’in “Dağ-
lara buğdaylar serpin Müslüman ül-
kede kuşlar aç “demesinler sözünü 
kendimize ilke edindik. Ayrıca va-
tandaşlarımızın da yemek atıklarını 

ve arta kalan ekmeklerini çöpe değil 
evlerinin önünde bulunan müsait 
alanlara  ve bahçelerinde bulunan 
müsait yerlere bırakarak doğada ya-
şayan canlıların beslenmesi için kat-
kıda bulunabilirler” dedi. Kar yağışı 
ve soğukların insanları olduğu kadar 
kuşları da etkileyeceğini kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal;” 
Bu kış döneminde gerek Türkiye, 
gerek Seydişehir olarak gerçekten 
beyaz rahmete hasret kalmıştık. Pa-
zar gecesi başlayan ve kar yağışı ile 
doğal hayatta yaşayan canlılarda ka-
rınlarını doyurma, hayatlarını idame 
ettirme sıkıntıları oluştu. Özellikle 
doğal dengenin korunması için tüm 
canlıların olduğu gibi bütün yaban 

hayvanlarının da yaşaması gerekli 
bu konuda gerekli çalışmalarımız 
devam edecek “dedi. gerektiğini 
vurguladı.

YUNAK’TAN ÖRNEK DAVRANIŞ 
Yunak Belediyesi tarafından 

zorlu geçen kış şartlarında doğada 
yaşayan hayvanların yaşamını de-
vam ettirebilmesi için doğaya yem 
bırakıldı. Yunak’ta  aşırı kar yağışı 
nedeniyle yiyecek bulmakta zorla-
nan kuşlar için yem, sokak hayvan-
ları için yemek ve ekmek ilçenin 
farklı noktalarına Belediye Başkanı  
Abdullah Emre Demirhan ve bele-
diye meclis başkanı Ali  Konak  ta-
rafından bırakıldı.Cenab_ıAllah’ın   
En’am suresinin 38. Ayetinde em-

rettiği gibi  ; “Yeryüzünde yürüyen 
hayvanlar ve (gökyüzünde) iki kana-
dıyla uçan kuşlardan ne varsa, hepsi 
ancak sizin gibi ümmettir. Biz o ki-
tapta hiç bir şeyi eksik bırakmadık. 
Nihayet (hepsi) toplanıp Rablerinin 
huzuruna getirilecekler.” Yunak 
Belediye Başkanı  Abdullah Emre 
Demirhan  ilçede başlayan kar ya-
ğışı sonrasında yiyecek bulmakta 
zorlanan hayvanlar için doğaya yem 
ile ekmek bırakıldığını, çalışmaların 
başka noktalarda da devam edece-
ğini kaydetti. Doğada yaşayan hay-
vanların aç kalmasını önlemek için 
Yunak’nın çeşitli bölgelerine yem 
bıraktıklarını kaydeden  Başkan De-
mirhan : “Kış şartlarında zeminin 
karla kaplı ve don olmasından dolayı 
kuş ve güvercinler yem bulmakta 
zorlanıyorlar. Bu canlılarımızın aç 
kalmaması ve ölmemesi için çeşitli 
bölgelerimize yem bıraktık. Elve-
rişsiz hava şartları ve soğuk hava 
devam ettiği sürece yem dağıtımı-
nı yapmaya devam edeceğiz. Kuş 
ve güvercinler için yem,köpek ve 
kedilerimiz için yemek artıkları ve 
ekmekleri değerlendiriyoruz‘’ ifade-
lerini kullandı. Ali Konak ise  ‘’ Kar 
yağışı ve soğukların insanları olduğu 
kadar kuşları da etkileyeceğini  Bu 
kış döneminde gerek Konya , ge-
rek Yunak  olarak gerçekten beyaz 
rahmete hasret kalmıştık.  Cumar-
tesi gecesi başlayan ve kar yağışı ile 
doğal hayatta yaşayan canlılarda ka-
rınlarını doyurma, sıkıntıları oluştu. 
Özellikle doğal dengenin korunması 
için tüm canlıların olduğu gibi bütün 
yaban hayvanlarının da yaşaması 
gerekli bu konuda gerekli çalışmala-
rımız devam edecek “dedi.
n HABER MERKEZİ

2 milyon 817 bin 
356 kişi ziyaret etti

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Abdüssettar Yarar, ülkemizin en 
çok ziyaret edilen müzeleri ara-
sında ilk sıralarda yer alan Konya 
Mevlâna Müzesi’nin ziyaretçi is-
tatistiklerini kamuoyuyla paylaş-
tı. Buna göre Mevlana Müzesi’ni 
2018 yılında 503 bin 143 yabancı, 
2 milyon 314 bin 213 yerli olmak 
üzere toplam 2 milyon 817 bin 356 
kişi ziyaret etti. İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, ulaşı-
lan rakamın son yılların en yüksek 
rakamı olduğunu söyledi. 

EN ÇOK ZİYARET ÇİN’DEN
Yarar’ın yaptığı açıklamada, 

Mevlana Müzesi’ni ziyaret eden 
yabancı turistlerin ülkelerine göre 
dağılımına da yer verildi. Buna göre 
2018 yılında Mevlana Müzesi’ni en 
fazla Çin Halk Cumhuriyeti’nden 

gelen misafirler ziyaret etti. Farklı 
ülkelerden gelen turist rakamları 
şöyle; “Çin Halk Cumhuriyeti 204 
bin 802, Tayvan 57 bin 722, Malez-
ya 38 bin 479, Tayland 29 bin 951, 
Endonezya 26 bin 014, İran16 bin 
513, İspanya 7 bin 413 kişi. 
2018 YILINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ 

Yapılan açıklamada, Mevlana 
Müzesi’ni son 3 yılda ziyaret eden 
turist sayısı da açıklandı. Buna göre 
2016 yılında Müze’yi 2 milyon 429 
bin 31 kişi, 2017 yılında 2 milyon 
480 bin 433 kişi, 2018 yılında ise 
2 milyon 817 bin 356 kişi Mevla-
na Müzesi’ni ziyaret etti. 2016 ve 
2017 yılındaki ziyaretçi sayılarının 
hemen hemen aynı olduğu göz-
lemlenirken, 2018 yılında yaşanan 
artış dikkatlerden kaçmadı. 
n ONUR KALKAN

Kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan kuşların en önemli adresi Konya Ticaret Borsası 
bölgesi oluyor. Burada kamyonlardan dökülen buğdaylar, kuşlar için ziyafet haline geliyor

Buğday taneleri yiyecekleri oluyor
Geçtiğimiz haftasonu itibariyle 

soğuk ve yağışlı havanın etkisine gi-
ren Konya, beyaz gelinliğini giymiş 
durumda. Aralıklarla devam eden 
kar, bazı zorlukları beraberinde ge-
tirse de, Konya Ovası’na can oldu. 
Soğuk ve karın zorluklarını en fazla 
yaşayanlar hayvanlar oluyor. Kar ne-
deniyle yiyecek bulmakta zorlanan 
hayvanlar, bu zamanlarda hayatta 
kalma mücadelesi veriyor. Yiyecek 
bulma yarışına giren hayvanlar, bul-
dukları yiyecekleri de kaçırmamaya 
çalışıyor. 
TİCARET BORSASI KUŞLARIN ADRESİ

Yiyecek bulma yarışına giren 
hayvanlar, yiyebilecekleri her şeyi 
değerlendiriyor. Bu kapsamda Kon-
ya Ticaret Borsası (KTB) bölgesi, 
kuşların karınlarını doyuracakları en 
ideal bölge olmuş durumda. Çünkü 

bölge, buğday kamyonlarının çok sık 
geldiği bir bölge olarak dikkat çeki-
yor. Kamyonlardan dökülen buğ-
day taneleri, kar nedeniyle yiyecek 
bulmakta zorlanan kuşlar için günü 
kurtaran özel bir yiyecek halini alı-
yor. Bu durumu avantaja çevirmek 
isteyen kuşlar ise buğday tanelerini 
tek tek toplayarak, karınlarını doyur-
maya çalışıyor. Sürü halinde bölgeye 
inen kuşlar, karınlarını doyurmak 
için birbirleriyle yarışa giriyor. 

‘YİYECEK BIRAKIN’ UYARISI
Kış şartlarında sokakta yaşayan 

hayvanlar için “doğaya yiyecek bı-
rakın” uyarısı  yapılıyor. Bu uyarıları 
dikkate alan bazı duyarlı vatandaşlar 
ve sivil toplum kuruluşları da, çeşitli 
doğaya yiyecekler bırakarak hayvan-
ların yiyecek ihtiyaçlarına cevap ver-
meye çalışıyor. n METE ALİ MAVİŞ

Kuşlar, Konya Ticaret Borsası bölgesinde kamyonlardan dökülen buğdayları kapma yarışına giriyor. Bu durum renkli görüntüler oluşturuyor.
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76

Defter beyan sistemi anlatıldı

Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO), Gelir 
İdaresi Başkanlığı işbirliğinde “Def-
ter Beyan Sistemi ile Elektronik Def-
ter ve Belge Uygulamalarında Son 
Gelişmeler” konulu seminer düzen-
lendi. 

Konya SMMMO Başkanı Seyit 
Faruk Özselek yaptığı açılış konuş-
masında, “2019 yılının ilk eğitim 
seminerinde sizlerle beraberiz ve 
bundan sonrada seminerlerimiz de 
birlikte olmaya devam edeceğiz. 
2019 yılının Mesleğimize, Meslek-
taşlarımıza, Konyamıza ve Ülke-
mize hayırlar getirmesini temenni 
ediyorum. Bildiğiniz üzere Oda 
olarak 2018 yılında eğitimlerimize 
ve seminer programlarımıza ara-
lıksız devam ettik ve yeni yılda da 
aynı tempoda sizlerle birlikte olma-
ya devam edeceğiz. Bugün burada 
defter-beyan sistemi ile elektronik 
defter ve belge uygulamaları konu-
sunda en yetkili üstatlarımızdan son 
gelişmeler hakkında bilgiler alacağız 
ve merak ettiğimiz konular hakkın-
da cevap bulma fırsatı elde edeceğiz. 
Teknolojiyi yakından takip eden ve 
en çok kullanan mesleklerden biri-
siyiz. Teknoloji geliştikçe iş yapma 
şeklimiz değişiyor ve gelişiyor. Bu 
nedenle bizlerinde teknolojiye ayak 
uydurmak için büyük çaba sarf et-
memiz gerekmektedir” dedi. 

Meslektaşlarına 29 Ocak 2019 
tarihinde de TÜRMOB Genel Say-
manı Emre Kartaloğlu’nun sunu-
muyla dönem sonu işlemleriyle ilgili 
bir seminer gerçekleştireceklerini 
hatırlatan Özselek, “Seminerimiz-

de bizleri bilgilendirecek olan Gelir 
İdaresi Grup Başkanlarımız Abdul-
lah Karaboyacı ve Abdullah Kiraz’a 
yapacakları sunumlarından dolayı 
şimdiden teşekkür ediyorum” diye 
konuştu. . 

Konya Vergi Dairesi Başkanı 
Musa Kazım Ünver, 2019 yılı için 
temennilerde bulunduktan sonra, 
“Malumunuz 7143 Sayılı Kanunun 
ödeme takvimine riayet etmeyen 
mükelleflere yönelik yeni bir ödeme 
imkanı getirildi. Bu zamana kadar 
çıkarılan yapılandırma kanunların-
da siz meslek mensuplarının lojistik 
destekleriniz yadsınamaz. Bundan 
dolayı hepinize teşekkür etmek isti-
yorum. Bugün itibari ile 7143 Sayılı 
Kanunda yaklaşık 400 Milyon liraya 
yakın bir tahsilat rakamına ulaştık. 
Bu bizim için mutluluk verici bir ra-
kamdır. Sizlerden talebimiz ödeme 
takvimine riayet edemeyen mü-
kelleflerinize Şubat sonuna kadar 
ödenmeyen taksitlerin ödenmesi 

durumunda kanunun getirmiş oldu-
ğu avantajlardan yararlanma imkanı 
bulacakları konusunda bilgilendir-
menizdir. Gelir İdaresi Başkanlığı-
mızdan gelen Grup Başkanlarımız 
elektronik uygulamalara yönelik bil-
gilendirmede bulunacaklardır. Ya-
pacakları bilgilendirmenin faydalı ve 
yararlı olacağına inancım sonsuzdur. 
Katılımlarınızdan dolayı hepinize te-
şekkür ediyorum” şeklinde konuştu. 

Açılış konuşmalarından sonra 
sunumlarıyla Mali Müşavirleri ve 
Mali Müşavir Adaylarını bilgilen-
dirmek amacıyla Gelir İdaresi Grup 
Başkanı Abdullah Karaboyacı ve 
Abdullah Kiraz sunumlarını gerçek-
leştirdi. Konya SMMMO’da düzenle-
nen seminer, Defter-Beyan Sistemi 
ve Elektronik Belge uygulamaları 
hakkında sunumların tamamlan-
masının ardından Gelir İdaresi Grup 
Başkanlarına plaket takdimi ile sona 
erdi.
n İHA
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Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: 926282

Konya İli, Cihanbeyli İlçesi, Büyükbeşkavak Mahallesi, Cilt No:36, Hane no:10, BSN:35’de nüfusa kayıtlı Yusuf ve Sevgi’den 
olma, 22/04/1999 doğumlu, 53992265124 TC kimlik nolu Yağmur Çetin’in nüfusta Yağmur olan adının “FATMA NUR” olarak 
düzeltilmesine karar verilmiştir.
İlan olunur. 

T.C.
KONYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Sayı: 2018/127 Esas 

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de               Basın:926111

Erzurum İli, Karayazı İlçesi, Çaltılı Mahallesi, Cilt No:19, Hane no:31, BSN:74’de nüfusa kayıtlı Muhyettin ve Güzel’den olma, 
10/10/1996 doğumlu, 36853342004 TC kimlik nolu Mehmet Sıddık KUŞ’un nüfusta Kuş olan soyadının “SEYYİDOĞLU” olarak 
düzeltilmesine  karar verilmiştir.
İlan olunur. 

T.C.
KONYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Sayı: 2018/49 Esas 

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: 926128

Konya İli, Ilgın İlçesi, Camiatik Mahallesi, Cilt No:2, Hane no:180, BSN:8’de nüfusa kayıtlı Nuri ve Naciye’den olma, 08/10/1980 
doğumlu 49990410062 TC kimlik nolu Naciye Duman’ın nüfusta Naciye olan adının “NACİYE BADE” olarak düzeltilmesine karar 
verilmiştir.
İlan olunur. 

T.C.
KONYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN METNİ

Sayı: 2018/119 Esas 

 
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: 925896

Davacı 3593****836 T.C. Kimlik numaralı HATİCE GELEN’in HATİCE olan adının , “HATİCE KÜBRA” olarak düzeltilmesine karar 
verilmiş olup, ilan olunur.

T.C.
KONYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

-İLANDIR-DOSYA NO: 2018/909 ESAS

  

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2018/8468 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 14/02/2019 günü, saat 09:35 - 09:40 arası.
2.İhale Tarihi : 07/03/2019 günü, saat 09:35 - 09:40 arası.
İhale Yeri : FEVZİ ÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ SOK. NO:20/1 KARATAY/KONYA      
(KONYAPARK YEDİEMİN DEPOCULUK ) 

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

1 25.000,00 1 %18

34BT0772 Plakalı , 2005 Model , MITSUBISHI Marka , 
FE 519 CANTER Tipli , 4D34K07536 Motor No’lu , NLT-
FE519B01041759 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Ma-
nuel , Rengi Beyaz , ARACIN KASASI ESKİ, MUHTELİF YER-
LERDE ÇİZİK, HASAR, DÖKÜLME VAR, STOP LAMBALARI 
KIRIK, ÖN TAMPONDA KIRIKLA MEVCUT, ARACIN ÇALIŞIP 
ÇALIŞMADIĞI BİLİNMEMEKTEDİR, ANAHTAR RUHSAT 
YOK,

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

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 925916

Örnek No: 25*

Altınekin İlçesi Ziraat Odası Başkanlığının Genel Kurulunu 
çoğunluk sağlandığı takdirde Altınekin Düğün Salonunda 
01.02.2019 Cuma günü yapılması çoğunluğun sağlanmaması 
halinde çoğunluk aranmamaksızın 02.02.2019 Cumartesi 
günü yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak olan genel 
kurulumuzda gündem maddeleri aşağıdaki belirtilmiştir. İlan 
olunur.

GÜNDEM :
1. AÇILIŞ
2. SAYGI DURUŞU- İSTİKLAL MARŞI
3. DİVANIN TEŞEKKÜL ETTİRİLMESİ
4. YOKLAMA
5. ODA MECLİS VE YÖNETİM KURULUNUN İBRA EDİLİP 

EDİLMEMEMSİNİN KARARA BAĞLANMASI
6. KESİN HESAPLARIN OYLAMAYA SUNULMASI
7. YÖNETİM KURULU VE ODA MECLİSİNİN TEKLİF 

EDECEĞİ BÜTÇE İLE ÇALIŞMA PROĞRAMININ AYNEN 
KABUL EDİLMESİ. ( 2019-2023 Yıllarına Ait Tahmini 
Bütçe Ve Çalışma Programı)

8. DİLEK VE TEMENNİLER
9. ODA MECLİSİNİ TEŞKİL EDECEK ASIL VE YEDEK 

ÜYELERİN SEÇİLMESİ,
10. KAPANIŞ…

ALTINEKİN ZİRAAT ODASI BAŞKANLIĞI’NDAN
GENEL KURUL İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de          Basın: 926874

Sarayönü Nüfus Müdürü Abdulkadir 
Şahin, geçen sene ilçede boşanan çiftlerin 
arttığını, doğum ve ölüm sayısının azaldığı-
nı söyledi. Abdulkadir Şahin, Anadolu Ajan-
sı muhabirine yaptığı açıklamada, 2018 yı-
lında ilçede boşanan çiftlerin sayısının bir 
önceki yıla göre arttığını, buna karşın do-
ğum ve ölüm sayılarının azaldığını kaydetti.

Evlenen çiftlerin sayılarında yıllar içeri-
sinde büyük bir dalgalanma yaşanmadığını 
ifade eden Şahin, “ilçede bir öncesi sene 
193 evlilik yaşandı. 2018 yılında ise 194 
çift evlendi. Boşanma sayılarında ise çok 

fazla değişiklik olmuyor. Geçtiğimiz yıl 27 
çift evliliklerini sonlandırırken, bu yıl 36 çift 
boşandı.” dedi. İlçede dünyaya gelen bebek 
sayısında düşüş yaşanmasına rağmen ilçe 
nüfusunun artış sinyalleri verdiğini belirten 
Şahin, şöyle devam etti: “Yeni doğan sayısı 
azda olsa düştü. Bu yıl 400 bebek dünyaya 
geldi. Bununla birlikte hayatını kaybeden-
lerin sayısı da 62’den 60’a düştü. İlçenin 
geçen yılki nüfusu 26 bin 522 idi. Müdür-
lüğümüz bünyesinde yaptığımız işlemlere 
baktığımızda ilçe nüfusunun artış göstere-
ceğini tahmin ediyoruz.”  n AA

Boşanmalar arttı,
doğum ve ölüm azaldı

Konya Büyükşehir Belediyesi Basın-Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı çalışanlarından, meslektaşımız 
Mustafa Varol’un kayınbabası Ali Özcan 65 yaşında vefat etti. Merhum Ali Özcan dualarla defnedildi 

Ali Özcan dualarla defnedildi
Konya Büyükşehir Belediyesi Basın-Ya-

yın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı çalışan-
larından, meslektaşımız Mustafa Varol’un 
kayınbabası Ali Özcan 65 yaşında vefat etti. 
Merhum Ali Özcan’ın cenazesi dün öğlen 
namazına müteakip kılınan cenaze namazı-
nın ardından Yağbasan Mezarlığı defnedildi. 
Cenazeye Özcan ve Varol ailesinin yakınları 
ve sevenleri katıldı. Taziyeleri kabul eden 
Özcan ve Varol ailesi acı günlerinde yanla-
rında olan herkese teşekkür ederek, taziye-
leri kabul etti.  Merhum Ali Özcan 3 erkek 1 
kız çocuk babasıydı. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Ali Özcan’a Allahtan rahmet se-
venlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Büsan Sanayi Başkanı İb-
rahim Azman ve başkan yar-
dımcıları, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’ne rektör olarak 
atanan Prof. Dr. Cem Zorlu’yu 
ziyaret etti. İbrahim Azman, 
Zorlu’ya yeni görevinde başarı-
lar diledi. Zorlu; ziyaretten duy-
duğu memnuniyetini dile getir-
di ve sanayinin ülkenin geleceği 
olduğunu, üniversite- sanayi 
işbirliğinde hazır olduklarını 

bildirdi. Eğitimin tek başına ye-
terli olmadığı, sanayi içerisinde, 
yerinde eğitimin önemli oldu-
ğunu, sanayi içerisinde okullar 
açılması ve yeni teknolojik ge-
lişmelere uygun eğitim veril-
mesi konusunda her tür desteği 
vereceklerini söyledi. Ziyarete 
Büsan Sanayi başkan yardımcı-
ları Hamit Türk, Mehmet Oflaz 
ve Ali Usul da hazır bulundu.
n HABER MERKEZİ

Büsan Sanayi’nden Rektör Cem Zorlu’ya ziyaret
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Karaman’da yoğun kar yağı-
şı hayatı olumsuz etkiliyor. Kara-
man’da sabaha karşı başlayan kar 
yağış nedeniyle kent merkezinde 
kar kalınlığı 10 santimi bulurken, 
yükseklerde ise 50 santimi geçti. İç 
Anadolu Bölgesi’ni Akdeniz Bölge-
si’ne bağlayan Sertavul Geçiti’nde 
de yoğun tipi etkili olurken, ulaşım 
güçlükle sağlanıyor. Bölge trafik 
ekipleri, Mersin yönüne gidecek 
olan sürücülerin zincirsiz geçişine 
izin vermiyor. İl Özel İdaresine bağlı 
ekiplerde kapanan köy yollarını aç-
mak için var gücüyle çalışıyor. 

Yoğun kar yağışı sebebiyle Kara-
man Belediyesi Fen İşleri, Temizlik 
İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdür-
lüğü ekipleri de seferber oldu. Toplu 
taşıma güzergahları, okul, hastane 
gibi öncelikli yolların sürekli açık 
tutulması için aralıksız bir şekilde 
çalışan karla mücadele ekipleri, kar 
yağışıyla beraber ana arterler, kav-
şak ve kaldırımlar başta olmak üzere 
insan ve araç yoğunluğunun fazla 
olduğu yerlere öncelik vererek kar 
küreme ve tuzlama çalışması ger-
çekleştirdi. Gezici süpürge ekipleri 
de vatandaşların güvenli bir şekil-
de yürüyebilmelerini sağlamak için 
sabahın ilk saatlerinden itibaren te-
mizlik çalışmasına başlayarak kaldı-
rımlarda biriken karları kürüdü. 

Kar temizleme çalışmaları kap-

samında, 6 greyder, 6 kar küreme 
aracı, 8 kepçe, 6 solüsyon ve tuz-
lama aracı ile 100 personel 24 saat 
görevlerinin başında olarak ana yol-
lar başta olmak üzere sorun tespit 
edilen lokasyonlara anında intikal 
ederek, kar küreme ile buz önleyici 

solüsyon ve tuzlama çalışmalarına 
devam edecek. 

Ekipler aynı zamanda sürücü-
lerin ve vatandaşların da gerekli 
tedbirleri almasını ve daha dikkatli 
olmalarını istedi.
n İHA

Otomobile bağladıkları 
bidonla kayak keyfi yaptılar

Beyşehir’de, günlerdir etkili 
olan kar yağışının ardından iki 
genç, tehlikeli olmasın rağmen 
bir otomobilin arkasına iple bağ-
ladıkları bidonla kayak keyfi yap-
tı. Edinilen bilgiye göre, Beyşehir 
ilçesinde Esentepe Mahallesin-
den Sanayi Sitesi’ne ulaşımı sağ-
layan cadde üzerinde bir otomo-
bilin arkasına bağladığı halatla 
bidon üzerinde iki genci çekerek 
yolda kayak yaptırması görenleri 
şaşkına çevirdi. Cadde üzerinde 
kendilerini çeken otomobille kes-
tikleri plastik bidonun içerisine 

oturarak yolda kayan gençlerin 
tehlikeli eğlencesi arkadan gelen 
bir araç içerisinde cep telefonuyla 
görüntülendi. Araç trafiğine açık 
olan caddede bir süre otomobilin 
arkasında kayan gençler, daha 
sonra gözden kayboldu. Görün-
tülerde gençleri iple çeken oto-
mobilin plakasının kapatıldığı 
da fark edildi. Sosyal medyada 
paylaşılan görüntüleri kaydeden 
şahsın da araçtan yükselen oyun 
havası eşliğinde “Beyşehirimizin 
insanı işte” söylediği duyuluyor.
n İHA

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine 
göre; Aralık ayında Konya Havalimanı’nda uçak trafiği 590 olarak gerçekleşti

87 bin 416 yolcu 
uçuş hizmeti aldı

Devlet Hava Meydanları İşlet-
mesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 
Konya Havalimanı’nın Aralık ayı 
ve 2018 yılı toplam yolcu sayısını, 
uçuş sayısını ve kargo – posta – ba-
gaj hizmeti sayısını açıkladı. 

DHMİ Genel Müdürlüğü tara-
fından açıklanan 2018 yılı Aralık 
ayı havalimanı istatistiklerine göre; 

aralık ayında Konya Havalimanı’n-
da iç hat yolcu trafiği 80 bin 181, 
dış hat yolcu trafiği 7 bin 235, top-
lam yolcu trafiği ise 87 bin 416 
oldu. 

2018 yılı Aralık ayında Konya 
Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış ya-
pan uçak trafiği 590 olarak gerçek-
leşti. Dış hatlar uçak trafiği ise 50 

adet oldu. Konya’da toplam uçak 
trafiği 640’a ulaştı. 2018 yılı Aralık 
ayında Konya Havalimanı yük (kar-
go+posta+bagaj) trafiği ise top-
lamda 702 ton olarak gerçekleşti. 

8 BİN 641 UÇAKLA 1 MİLYON 127 
BİN 181 YOLCU TAŞINDI

Açıklanan raporda Konya Ha-
valimanı’nın 2018 yılsonu itibariyle 

toplam uçak ve yolcu ve kargo ta-
şımacılığı kapasitesi hakkında da 
bilgi verildi. Konya Havalimanı’nda 
2018 yılı sonu itibarıyla hizmet ve-
rilen yolcu sayısı 1 milyon 127 bin 
181’e, uçak trafiği 8 bin 641’e ulaş-
tı. Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) 
ise 10 bin 758 ton oldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sertavul’da tipi geçit vermiyor
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Karatay Belediyesi Ekipleri, 4 
adet kar bıçaklı solisyonlu ve paletli 
tuz sericili araç, 2 adet fiber tanklı 
solüsyon aracı, 9 adet greyder, 5 
adet miniloder, 5 adet bekoloder, 7 
adet loder, 31 kamyon, 2 adet 40’ar 
tonluk solüsyon tankı başta olmak 
üzere farklı iş makineleriyle birlikte 
toplam 189 adet motorlu araç, iş 
makinesi ve ekipler ile kar yağışının 
hayatı olumsuz yönde etkilememesi 
için kar temizleme çalışmaları ger-
çekleştirdi.

 Kar yağışı sebebiyle Konya Vali-
liğinin almış olduğu karar doğrultu-
sunda ilk ve orta dereceli okulların 
tatil olması nedeniyle Karatay Bele-
diyesi Ekipleri İlçedeki tüm okulla-
rın bahçelerinde de kar temizleme 
çalışmaları gerçekleştirdi. Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, 
okul bahçelerinde gerçekleştirilen 
kar temizleme çalışmalarını yerin-
de inceleyerek değerlendirmelerde 
bulundu. Başkan Hançerli, Kara-
tay Belediyesinin tüm ekipman ve 
personel imkanını seferber ederek 
İlçedeki tüm okul bahçelerinde, so-
kaklarda, caddelerde iş makineleri, 
kar bıçaklı solüsyonlu ve paletli tuz 
sericili araçlar, kamyonlar ile kar te-
mizleme çalışmalarının gerçekleş-
tirildiğini belirtti. Başkan Hançerli 
kaldırım ve tretuvarlarda da beledi-

ye ekipleri tarafından kar temizleme 
çalışmaları gerçekleştirildiğini dile 
getirerek; Karatay Belediyesi olarak 
solüsyon ve tuz stoklarının tam ol-
duğuna dikkat çekti.

KARATAY’DA ULAŞIMA 
KAPALI YOL YOK

Başkan Hançerli, ekiplerin anın-
da ve etkin müdahalesi ile Kara-
tay’da ulaşıma kapalı cadde, sokak 
ve yol bulunmadığını dile getirdi. 
Başkan Hançerli Karatay Belediye-
si olarak 2722 kilometrelik geniş 
bir alanda hizmet verdiklerini be-

lirterek; merkeze uzak mahalle-
lerde de kar temizleme çalışmaları 
gerçekleştirildiğini söyledi. Başkan 
Hançerli çalışmaların hız kesmeden 
süreceğini vurguladı.

KONYA’YA BEREKET YAĞIYOR
Başkan Hançerli kar yağışının 

büyük bir bereket olduğunu vur-
gulayarak, Konya’nın su ihtiyacının 
karşılanması ve barajların doluluk 
seviyesinin yükselmesi içinde kar 
yağışının büyük önem taşıdığını 
söyledi.
n HABER MERKEZİ 

Selçuklu Belediyesi, Konya 
merkez ve ilçelerde kar yağışının 
yeniden etkili olması nedeniyle ilçe 
genelinde ve kırsal mahallelerde 
yolların açık tutulması için acil mü-
dahale ekiplerince gece saatlerinde 
etkili önlemler aldı. Aralıksız süren 
kar yağışına karşı acil müdahale 
ekiplerince, yol açma çalışmaları 
ve oluşabilecek buzlanma ve don 
olaylarına karşı tuzlama ve solüsyon 
çalışmalarını aralıksız sürdürülüyor. 

Geceden başlayan çalışmaların 
gündüz saatlerinde de yoğun bir 
şekilde devam ettiğini ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu’da 
farklı noktalarında çalışmaları yü-
rüten ekipleri görevleri başında 
ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, 
çalışmaların başarılı bir şekilde yü-
rütüldüğünü, tüm ekiplerin koordi-
neli olarak acil müdahalede buluna-
bildiklerini söyledi. 

Kar temizleme çalışmalarının 
yapıldığı bölgelerde de vatandaş-
larla da sohbet eden Başkan Pek-
yatırmacı, vatandaşlara önemli 
uyarılarda bulunarak,“Kış şartları-
nın yaşandığı şu günlerde sürücü-
lerimizin trafikte rahat ilerleyebil-
meleri adına araçlarına kar lastiği 
takmaları ve aynı zamanda araçla-
rında takoz, zincir ve çekme halatı 
bulundurmalarını özellikle istirham 

ediyoruz” dedi.
Kış mevsiminin getirdiği iklim 

şartlarına göre belediye olarak ge-
rekli tedbirleri aldıklarını ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı,Konya’da bereketli bir 
kış mevsiminin yaşanmasından do-
layı mutlu olduklarını, kar yağışının 
vatandaşları olumsuz etkilenme-
mesi için ekiplerin geceli gündüz-
lü mesai yaptıklarını belirtti.  Kar 
yağışı sonrası ilçe merkezinde ana 
arterler başta olmak üzere kırsal 
mahallelerde de yoğun çalışmaların 
devam ettiğini ifade eden  Başkan 
Pekyatırmacı, öncelikle vatandaş-
ların sıkça kullandığı güzergahları 
temiz tutabilmek için yoğun şekilde 
çalıştıklarını, bu doğrultuda ekiple-

rin koordineli ve  titizlikle çalıştık-
larını kaydetti. İlk ve orta dereceli 
okulların tatil edilmesiyle birlikte 
okul bahçelerinde ve çevrelerinde 
de yuğun kar temizliği çalışmaları-
nı yürüttüklerini ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı,  özellikle ilçe merke-
zindeki ana arterler, hastane yolları, 
resmi kuruluşların ve Pazar alanları-
nın açık tutulması için iş makineleri 
ile etkili çalışmaları hızlı bir şekilde 
devam ettiğini, kar yağışının daha 
etkili olduğu kırsal mahallerde de 
ekipler buzlanmaya karşı koordineli 
olarak çalışıyor.Şuana kadar merkez 
ve kırsal mahallelerde kapalı olan 
yollarda trafik akışı sağlandığı be-
lirtildi. 
n HABER MERKEZİ

Kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdüren Karatay Belediyesi ekipleri, okulların tatil edilmesi-
nin ardından okul bahçelerini de kardan temizledi. Başkan Hançerli, çalışmaları yerinde inceledi

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, kar temizleme ve yol açma çalışması yürüten 
ekipleri ziyaret etti. Pekyatırmacı, kar temizliğinde hizmet veren ekiplere çay ve tatlı ikram etti

Karatay’da okulların
bahçeleri de temizlendi

Selçuklu Belediyesi 
ekipleri 7/24 görevde
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Konya’da bir dernek şubemiz var. 
TEMAD (Türkiye Emekli Astsubaylar 
Derneği) adıyla faaliyet yürüten bu der-
neğin üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetlerimi-
ze yıllarca hizmet ettikten sonra emekli 
olan ve “Ordumuzun Omurgası” 
olarak nitelenen Astsubayların emek-
lilerinden, onların eş ve çocuklarından 
oluşuyor.

12 Eylül 1980 İhtilalinden sonra 
kapatılan tüm derneklerin yanı sıra, ihti-
lal öncesinde faaliyet yürüten ve Emekli 
Astsubayları temsil eden TEMAY isimli 
dernek de kapatılan dernekler arasın-
daydı. 1983 yılında dernek faaliyetle-
rine yeniden izin verilmesiyle birlikte, 
2847 Sayılı Kanun gereğince, 1984 
yılında ve TEMAY’ın yerine hizmet ede-
cek olan TEMAD kuruldu. 

Derneğin Genel merkezi Ankara’da 
olup, yurdun farklı bölgelerinde faaliyet 
yürüten 98 adet şubesi ve 40 binin üze-
rinde de kayıtlı üyesi mevcuttur. 

TEMAD Konya şubesi de şeh-
rimizde 1985 yılında kurulmuş ve o 
günden bugüne aralıksız bir şekilde 
faaliyetlerine devam etmektedir. Şu an, 
Zafer Meydanı, Tramvay Durağı Kar-

şısında bulunan, Beyhekim Sokakta 
faaliyetlerini sürdürmektedir.

TEMAD’ın “kuruluş amacı, tüzü-
ğünde 11 madde ile belirlenmiş olsa 
da, amaçları kısaca şu şekilde özetle-
nebilir: 

Dernek mensuplarının; birlik, bera-
berlik, sevgi, saygı ve ilgilerini sağlaya-
bilmek bakımından sosyal ve kültürel 
toplantılar, konferanslar ve seminerler 
düzenler. Zor durumda olan üyelerine 
yardım eder. Dergi çıkarır, konferans-
lar ve basın toplantıları düzenler. Gay-
rimenkul alır, yaptırır, kiralar. Dinlenme 
tesisleri, huzurevleri, lokal tesis eder, 
işletir, kiralar, kiraya verir. Üyelerine 
konut kooperatifleri kurar. Yardım san-
dıkları kurar. Üyelerin ekonomik koşul-
larının düzeltmek için yasal çalışmalar 
yapar ve sonuçlarını üyeleriyle paylaşır. 
Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, hu-
zurevleri, düşkünler yurdu, okullar, yar-
dıma muhtaç kişi ve kuruluşlara kanuni 
mevzuat dâhilinde maddi ve manevi 
yardımlarda bulunur v.b.

TEMAD Konya, bu amaçlarını 
gerçekleştirilmesi için yıllardır bir ça-
banın içinde bulunmakta ve imkânları 

ölçüsünde bazen de 
imkânlarının üzerindeki 
gayretlerle amaçlarını 
gerçekleştirmeye çalış-
maktadır.

Her üç ayda bir 
olmak üzere TEMAD 
Konya Dergisini yayınla-
makta ve içeriğinde hem 
kendi üyeleri içerisinden, 
birçok sahada ilmi çalış-
ma yapanların bilgi, tec-
rübe ve yayınlarından istifade etmekte 
hem de çeşitli üniversitelerden konu-
sunda uzman olan akademisyenlerin 
makale ve yayınlarından yararlanarak 
bu faaliyetini sürdürmektedir. 

Bundan başka, dernek binasında; 
sıklıkla, gerek üyelerinin sağlıklarını 
ilgilendiren konularda, çalışan mes-
lektaşlarını emekliliğe hazırlama ko-
nularında, Konya’da bulunan istihdam 
alanları ve çalışmak isteyen üyelerine 
iş temini hususlarında, üyelerin dernek 
tarafından yapılan faaliyetlerden haber-
dar olmaları hususunda ve gerekse 

üyelerinin ihtiyaçlarına 
yönelik, örnek olarak; araç 
bakımları hususlarında, 
ev ihtiyaçlarını daha kali-
teli ve uygun fiyata temin 
edebilecekleri konularında 
ve daha bir çok alanda işin 
uzmanları tarafından veri-
len konferanslar düzenle-
mektedir.

Haftanın belli günle-
rinde dernek bünyesinde 

toplantılar, etkinlikler düzenleyerek, 
üyelerinin müzik, edebiyat, resim ve 
daha birçok güzel sanatlar dalında su-
numlar, faaliyetler yürütmekte üyeleri-
ne sıcak bir ortam sağlayarak cumar-
tesi ve pazar günleri de dâhil olmak 
üzere onların huzur ve mutluluğuna 
katkı yapmaktadır. Sadece pazartesi 
günleri dernek haftada bir gün olmak 
üzere  kapalı tutulmaktadır.

Arıca, her ayın son perşembe 
günü saat 14.00’da olmak üzere, gün-
cel olaylarla ya da tarihte meydana gel-
miş önemli olayların yıl dönümlerinde, 

İl Kültür Müdürlüğü tarafından tahsis 
edilmiş olan ve Kültürpark içerisinde 
bulunan İl Halk kütüphanesinde, aka-
demik seviyede konferanslar düzen-
lemektedir. Yoğun katılımların olduğu 
bu toplantılarla hem üyelerine hem de 
Konya halkına hizmette bulunmaktadır.

Konya’da belediyelerimiz tarafın-
dan yapılan Emekliler Lokalleri, Ha-
nımlar Lokalleri ayarında, Astsubay 
Emeklilerine eş ve çocuklarına kiralık 
olarak kullandığı iki katlı bir binada hiz-
met veren TEMAD, Konya’da bulunan 
“en faal derneklerden birisi” hatta “en 
faal olanı” demek asla bir abartı olma-
yacaktır.

Konya’da mukim üç bine yakın 
emekli astsubaya ve onların ailelerine 
hitap eden TEMAD, diyebiliriz ki bir 
devlet dairesinin yaptığı hizmetler ka-
dar üyelerine hizmet vermektedir. Son 
zamanlarda özlük hakları ile ilgili olarak 
yapılan değişiklilerden dolayı kamu 
kurumlarına yapılan bütün yazışmalar 
dernek vasıtasıyla yapılmakta ve üye-
lerine bu şekilde hizmetler verilerek, 
böylelikle, ilgili resmi kurumların da 
yükünü azaltan bir fonksiyonu üstlen-

mektedir.
Son olarak; TEMAD’ın çok önemli 

bir faaliyetini daha yazıp, yazımı nokta-
lamak istiyorum.

TEMAD Konya Şubesinin üç dört 
aydır yürütmekte olduğu çok önemli 
ve Konya’nın büyük bir boşluğunu dol-
duran çalışması da TEMAD Türk Halk 
Müziği Koro çalışmasıdır.

İlk konserini; 17 Ekim 2018, TE-
MAD’ın kuruluş yıl dönümü ve Astsu-
baylar Gününde, Konya Orduevinde 
yoğun bir kalabalığın önünde vermiş 
olan “TEMAD KONYA TÜRK HALK 
MÜZİĞİ KOROSU, ikinci konserini 
de 13 Ocak 2019 Pazar günü, saat 
20.00’da, Mevlana Kültür Merkezi, Sul-
tan Veled Salonunda verecektir.

Konsere tüm Konya Halkı davetli 
olup, girişler ücretsizdir. 

Bu faaliyetlerin yürütülmesinde 
büyük gayret gösteren TEMAD Konya 
Başkanımız Sayın Hakan TOPÇU başta 
olmak üzere, Yönetim Kuruluna en kal-
bi teşekkürlerimi sunar, bugüne kadar 
olduğu gibi bundan sonraki faaliyetle-
rinde de kendilerine başarılar dilerim.

TEMAD KONYA VE TÜRK HALK MÜZİĞİ KONSERİ

Enerjide tasarrufun 
yolu verimlilikten geçiyor

Enerji Verimliliği Derneği Ge-
nel Başkanı Murat Kalsın, AA mu-
habirine, 15 milyonun üzerinde 
bina bulunduğunu bunların yüzde 
80’e yakınının 2011 yılından önce 
yapılmış yalıtımsız binalar olduğu-
nu söyledi. 

Enerji arz güvenliği ve sürdürü-
lebilir kalkınma seferberliği kapsa-
mında enerji verimlilik bilincini tüm 
topluma kazandırmanın önemli ol-
duğuna işaret eden Kalsın, enerji 
verimliliğinin, ekonomik büyüme 
ve sosyal kalkınma hedeflerinin 
sürdürülebilirliği ile doğrudan iliş-
kili olması açısından hassasiyet-
le ele alınması gereken alanların 
başında geldiğini aktardı.  Kalsın, 
iklim değişikliklerini tetikleyen en 
büyük etkenin, enerjinin üretim ve 
tüketim aşamalarında atmosfere 
salınan sera gazı olduğunu belirte-
rek, enerji verimliliği politikalarının 
ekolojik sistemin korunmasında da 
kilit rol oynadığını ifade etti. 

“Enerjinin yaklaşık yüzde 30’u 
konutlarda sarf ediliyor”

Türkiye’de tüketilen enerjinin 
yaklaşık yüzde 30’u konutlarda sarf 
edildiğini anlatan Kalsın, şöyle ko-
nuştu:

“Konutlarda tüketilen enerjinin 
büyük bölümü kış aylarında ha-
nelerin ısıtılması, yaz aylarında da 
soğutulması aşamalarında kullanı-
lıyor. 1 Ocak 2011 tarihinden sonra 
inşaat ruhsatı alınan binaların dış 
cephe yalıtımları yapılmış durum-
dadır. Konutlarda tüketilen ener-
jinin büyük bölümü kış aylarında 
hanelerin ısıtılması, yaz aylarında 
da soğutulması aşamalarında kulla-
nılıyor. Alınacak bazı önlemlerle fa-
turalarda yüzde 40’a varan tasarruf 
gerçekleşebilir. Türkiye’deki bina-
larda Enerji Performansı Yönetme-
liğine göre, bina alım-satım ve kira-
ya verme işlemlerinde enerji kimlik 
belgesi (EKB) aranması şartı 1 Ocak 
2020’de başlayacak. Yalıtımı olma-
yan binaların yönetmeliğe uygun 
hale gelebilmesi için önümüzde 12 
aylık bir süreç var. Bu süreyi iyi bir 
şekilde değerlendirerek binalarımı-
zın yalıtımlarını süratle yaptırma-
mız gerekiyor.”

Ev ve iş yerlerinde yüksek fatu-
ralardan kurtulabilmek için dikkat 
edilmesi gereken hususlar şöyle: 

- Bina yalıtımı mutlaka yaptır-
malı. Bu işlem enerji tüketiminde 
yüzde 40’a varan tasarruf sağlar.

- Pencereler ve kapılar, evdeki 
ısının dörtte bir oranında kaybına 
neden olur. Çift cam veya ısıcam 
olan pencereler ısı kaybını yarı ya-
rıya düşürür. Ayrıca pencere ve 
kapılardaki sızdırmazlık ısı kaybını 
azaltır, böylelikle yüzde 15’e yakın 
tasarruf sağlanabilir.

- Isı kayıplarının en fazla olduğu 
noktalar radyatör arkalarıdır. Rad-
yatör arkalarına ısı yalıtım levhaları 
yerleştirmek önemli miktarda ısı 

kaybını önler ve doğal gazda tasar-
ruf sağlar.

- Radyatörlerde termostatik 
vana veya oda termostatı kullanımı 
odaların normal değerlerden daha 
fazla ısınmasını ve enerji kaybını 
önler. Yüzde 30’a varan tasarruf 
sağlanır.

- Kalorifer tesisatının dağıtım 
ve toplama borularına yalıtım ya-
pılması doğal gaz tüketimini azaltır.

- Bazı petekleri kapatmak veya 
evden ayrılırken kombiyi kapatmak 
doğru bir yöntem değildir. Bunun 
yerine kombinin daha düşük sıcak-
lıklarda çalıştırılarak evin gün boyu 
sabit ısıda tutulması daha verimli 
olur. Kombinin ayarının 40-50 de-
rece arasında olması yakıt tüketimi-
ni azaltır.

- Kombinin sıcak su kullanılan 
alanlardan (Banyo ve Mutfak) en 
fazla 6 metre mesafede olması, sı-
cak suyun çabuk ulaşmasını sağlar. 
Mesafe uzadıkça doğal gaz tüketimi 
artar.

- Peteklerin üstünü, yanını, 
sağını ve solunu eşyalarla kapat-
mayacak şekilde dekore etmek 
önemlidir. Koltuk ve kanepe gibi 
eşyaların radyatörden en az 25-30 
cm açıklıkta olmasına dikkat edil-
meli.

- Verimli kullanımda oda sıcak-
lığının 20 derece olduğu ve 1 dere-
celik farkın yakıt tüketiminde yüzde 
6 tasarruf sağladığı unutmamalı.

- Kombinin bakımı ihmal edil-
memeli. Su basınç ayarının 1,5 – 2 
bar arasında olmasına dikkat edil-
meli.

- Beyaz eşya alırken enerji ve-
rimliliğine uygun modeller seçil-
meli.

- Televizyon, bilgisayar gibi ev 
aletleri kumanda yerine güç düğ-
melerinden kapatılmalı.

- Bulaşık ve çamaşır makinesi 
tam dolu halde çalıştırılmalı.

- Buzdolabının diğer beyaz 
eşyalardan uzak olmasına dikkat 
edilmeli. Fırın ve bulaşık makinesi 
gibi eşyalar çalışırken ısı yayar ve 
bu buzdolabının ısınmasına neden 
olur. Soğutma işlemi için daha fazla 
enerji tüketimine neden olur.

- Elektrik süpürgesinin torbası 
sık sık değiştirmeli.

- Çamaşırlar nemli haldeyken 
ütülenmeli. Buhar ayarlı ütü kulla-
nılmalı ve ütüleme işlemi bitmeden 
5 dakika evvel fişi prizden çıkarıl-
malı. 

- Güneş enerjisinden azami 
fayda sağlanmalı. Kontrollü aydın-
latmalar, tasarruflu ampuller ve led 
aydınlatmaları tercih edilmeli.

- Fırınlarda gerekli olmadıkça 
ön ısıtma yapılmamalı ve kapağı sık 
sık açıp kapatılmamalı.

- Şarj aletleri prizlerde bırakıl-
mamalı. Boşta takılı olduklarında 
enerji tükettikleri unutmamalı.
n AA

Vergi mükellefi sayısı 2018 sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla 377 bin 695 kişi artarak 10 mil-
yon 956 bin kişiye ulaşırken, İstanbul’daki faal mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 532’yi buldu

Vergi mükellefi sayısı 
11 milyona yaklaştı

Türkiye’de Aralık 2018 itibarıyla 
vergi mükellefi sayısı bir önceki yılın 
aynı ayına göre 377 bin 695 (yüzde 
3,6) kişi artarak 10 milyon 956 bin 
43 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, 3 
milyon 162 bin 532 mükellef sayı-
sıyla ilk sırada yer aldı. 

Gelir İdaresi Başkanlığı veri-
lerinden yapılan derlemeye göre, 
Türkiye’de Aralık 2018 itibarıyla 1 
milyon 920 bin 586 gelir, 2 milyon 
797 bin 479 gelir stopaj, 1 milyon 
982 bin 524 gayrimenkul sermaye 
iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 806 
bin 622 kurumlar, 774 bin 681 basit 
usulde vergilendirilen gelir ve 2 mil-
yon 674 bin 151 katma değer vergi-
si (KDV) mükellefi bulunuyor.

Söz konusu vergi türlerinde 
tespit edilen faal mükellef sayısı 
aralıkta, 2017 yılının aynı dönemi-
ne kıyasla 377 bin 695 kişi artarak 
(yüzde 3,6) 10 milyon 956 bin 43’e 
yükseldi. Söz konusu mükellef sayısı 
Aralık 2017’de 10 milyon 578 bin 
348 olarak belirlenmişti.

Mükellef sayısında en yüksek 
artış yüzde 6,2 ile kurumlar vergi-
sinde görülürken, bunu yüzde 5,2 
ile gayrimenkul sermaye iradı izledi. 
Buna göre, Aralık 2017 döneminde 
759 bin 242 olan kurumlar vergi-
si mükellef sayısı geçen yılın aynı 
ayında 806 bin 622’ye ulaştı. GMSİ 

mükellef sayısı da 1 milyon 884 bin 
849’dan 1 milyon 982 bin 524’e 
yükseldi.

Türkiye genelinde gelir vergi-
si mükellef sayısı Aralık 2017’de 1 
milyon 877 bin 128 iken bu sayı ge-
çen yılın aynı ayında yüzde 2,3 artış-
la 1 milyon 920 bin 586’ya çıktı. Bu 
dönemde gelir stopaj vergisi mükel-
lef sayısı yüzde 3,6, basit usul vergi 
mükellef sayısı yüzde 0,1, KDV mü-

kellef sayısı yüzde 3,5 artış gösterdi.
İSTANBUL MÜKELLEF 
SAYISINDA BİRİNCİ

İller bazında bakıldığında en faz-
la mükellef sayısı 3 milyon 162 bin 
532 ile İstanbul’da iken, bunun 502 
bin 353’ü gelir vergisi, 302 bin 285’i 
kurumlar vergisi, 814 bin 482’si 
gelir stopaj vergisi, 710 bin 582’si 
GMSİ, 46 bin 382’si basit usulde 
vergilendirilen gelir vergisi ve 786 

bin 448’i KDV mükelleflerinden 
oluştu.

Bu ili, 927 bin 881 mükellefle 
Ankara, 734 bin 491 mükellefle İz-
mir, 435 bin 601 mükellefle Bursa 
ve 430 bin 242 mükellefle Antalya 
takip etti. 

Öte yandan, yıl sonu itibarıyla 9 
milyon 459 bin 401 vergi kimlik nu-
marası verildi.
n AA

Borç yapılandırmasında
faiz oranları belli oldu

Ziraat Bankası, kredi kartı borç-
lusuna 24 aya kadar aylık yüzde 
1,10 ve 60 aya kadar aylık yüzde 
1,20 faizle bireysel ihtiyaç kredisi 
kullandıracağını bildirdi.

Ziraat Bankası’ndan yapılan 
açıklamada kredi kartı borçlarını 
ödemekte zorlanan müşterilerinin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek ni-
telikte yeni bir uygulama başlattı-
ğını duyurdu. Açıklamada, uygu-
lamanın Ziraat Bankası’na kredi 
kartı borcu bulunan müşterilerin 
yanı sıra diğer bankalara kredi kartı 
borcu bulunan ve ödeme güçlüğü 
çeken vatandaşları da kapsayacağı 
belirtildi. “Birleştiren İhtiyaç Kre-
disi” ile bireysel müşterilere Ziraat 
Bankası’ndaki ve diğer bankalarda-
ki kredi kartı borçlarını; gelirlerine 
uygun ödeme planı altında, uygun 
koşullarda birleştirme imkanı su-
nulduğu ifade edilen açıklamada, 
söz konusu ürün ile gerek Ziraat 

Bankası müşterilerinin, gerekse 
diğer banka müşterilerinin borç-
luluk düzeylerinin dengelenmesi, 
finansal yapılarının daha sağlıklı 
ve yönetilebilir hale getirilmesinin 
amaçlandığı vurgulandı. Açıkla-
mada, şunlar kaydedildi: “Birleşti-
ren İhtiyaç Kredisi; kredi kartlarına 
uygulanan aylık faiz oranlarından 
çok daha uygun şartlar ile 24 aya 
kadar aylık yüzde 1,10 ve 60 aya 
kadar aylık yüzde 1,20 faiz oranla-
rıyla müşterilerimize sunulmakta-
dır. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla 
nakit avans kullanılması veya kredi 
kartı harcaması nedeniyle kart bor-
cu ödeme güçlüğü yaşayan veya 
gecikmede olan vatandaşlarımızın 
üzerindeki anapara ve faiz yükü 
Birleştiren İhtiyaç Kredisi ile azal-
tılarak uygun vade seçenekleri ile 
kredi kartı borçları ödenebilir hale 
getirilecektir.”
n AA

Bakanlıktan ‘hileli 
kıyma’ iddiasına inceleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı 
basın yayın organlarında yer alan 
“hileli kıyma” iddiaları üzerine ha-
berlere konu edilen satış noktala-
rındaki ürünlerde inceleme başlat-
tığını bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açık-
lamada, gerek sosyal medyada ge-
rekse bazı basın yayın organlarında 
yer alan “hileli kıyma” iddiaları üze-
rine Gıda ve Kontrol Genel Müdür-
lüğü ekiplerince harekete geçildiği 
belirtildi. Haberlere konu edilen 
satış noktalarında bahsi geçen 
ürün grubu ile ilgili numune alma 
işleminin gerçekleştirildiğinin ifade 
edildiği açıklamada, şu bilgilere yer 
verildi: “Rutin olarak yapılmakta 
olan gıda kontrol ve denetim çalış-
malarına ek olarak toplanan numu-
neler, Bakanlığımız laboratuvarla-
rında analiz için işleme alınmıştır. 
İlk analiz sonucuna göre, ‘kıymada 
boya kullanıldığı’ bulgusuna rastla-
nılmamıştır. Ayrıca 9 ilde kıyma ve 

kuşbaşı üretimi yapan 10 et parça-
lama tesisinden ve Türkiye gene-
linde 33 ildeki satış noktalarından 
numune alınmış olup analiz için 
laboratuvarlara gönderilmiştir. Çı-
kacak olan detaylı laboratuvar ana-
liz sonuçları da kamuoyuyla ayrıca 
paylaşılacaktır.”

Açıklamada, laboratuvar analiz-
lerinde, kıymada yağ oranı, cinsiyet 
tayini, boya, protein oranı gibi de-
tayların incelendiği aktarılarak, halk 
sağlığı ve gıda güvenliğini ilgilendi-
ren her türlü bilgi, belge ve iddia-
nın Tarım ve Orman Bakanlığınca 
hassasiyetle ve titizlikle dikkate 
alındığının altı çizildi. Bakanlık tara-
fından yürütülen rutin gıda kontrol 
ve denetim faaliyetlerinin etkinliği-
nin artırılması için vatandaşların da 
sürece dahil olmasının son derece 
önemli olduğunun ifade edildiği 
açıklamada, şüpheli durumların 
Alo 174 alo gıda hattına bildirilmesi 
istendi. n AA

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Türkiye’nin Suriye’deki Kürtleri katledeceği iddialarını sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “ Türkiye’nin Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, onursuz, en çirkin, en bayağı iftiradır” dedi 

‘En alçak iftira!’
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM 
grup toplantısına katıldı.

Erdoğan, varlık sebebini, me-
deniyet ve kültürlerine ait ne var-
sa hepsini yok etmek, yeni atılan 
adımları da engellemeye çalışmak 
olarak belirlemiş bir partiyle karşı 
karşıya olduklarını ifade ederek, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Biz milletin 
hakkının, hukukunun, özgürlüğü-
nün alanını genişletmeye çalıştıkça 
bunların faşist yüzleri açığa çıkıyor. 
Bu ülkenin meşrebi ve duruşu belli 
olan Cumhurbaşkanı’nı bira içmeye, 
Mozart dinlemeye zorlamak faşistli-
ğin dik alasıdır. Bu ülkenin başörtülü 
hanımlarına ‘Suudi Arabistan’a gi-
din’ demek faşistliğin en sefil halidir. 
En son iki-üç gün önce, bir konser-
den çıkan başı açık, başı örtülü kız-
larımıza orada gelip, bu şekilde sata-
şıp, ‘Suudi Arabistan’a gidin, burada 
ne işiniz var.’ diyenlerin halini dü-
şünün. Adı da neymiş sanatçıymış, 
buyurun. Dert başka, ne derseniz 
deyin, bu ülkede insanların yaşam 
biçimiyle uğraşan CHP zihniyetidir. 
AK Parti, tam aksine bu ülkede ya-
şam çeşitlerini garanti altına alan bir 
siyasi zihniyettir. Bu milleti, ‘beton 
kafalı, göbeğini kaşıyan adam, ma-
karnacı, kömürcü, dağdaki çobanın 
oyuyla benimki bir mi?’ diyerek 
aşağılayanların faşistliği lime lime 
üzerlerinden dökülmektedir. Hal-
buki demokrasilerde herkesin inan-
cına, kültürüne, değerlerine saygı 
duymak esastır. Türkiye’de sadece 
bu faşistler insanları, içki içenler-iç-
meyenler, başı örtülüler-başı açıklı-
lar, sakallılar- sakalsızlar diye ayırır. 
Yıllardır ağızlarından düşürmedikle-
ri yaşam tarzı dayatması, sadece bu 
faşist CHP zihniyetine mahsustur. 
Bizim inancımız da töremiz de böyle 
bir dayatmaya izin vermez. Asırlar-
dır her türlü farklılığı uyum içinde 
bağrında yaşatan Anadolu irfanı, 
bu durumu ayrışma değil zenginlik 
kaynağı olarak görür.”
“KABULLENMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

Türkiye’nin, Fırat Kalkanı Ha-
rekatı’nda hakkında o kadar efsa-
ne üretilen DEAŞ’ı, 3 bin teröristi 
etkisiz hale getirerek darmadağın 
ettiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle 
konuştu:

“Kahraman askerlerimiz tara-
fından söndürülen DEAŞ balonu 
sayesinde Suriye hızla bu beladan 
kurtulma sürecine girdi ancak Bol-
ton’un İsrail’den verdiği mesajı 
bizim kabullenmemiz, bunu yut-
mamız mümkün değil. Bunlar, bu 
ülkede benim Kürt vatandaşım kim-
dir? YPG, PYD, PKK kimdir? Her-
halde bunları tanımıyorlar. Hiçbir 
zaman PKK terör örgütü, PYD, YPG 
terör örgütleri benim Kürt vatan-

daşlarımın, kardeşlerimin temsilcisi 
olamaz. Yani Amerika eğer bunları 
‘Kürt kardeşlerimiz’ olarak değer-
lendiriyorsa burada çok ciddi bir ya-
nılgı içerisindeler. 

Biz bu terör örgütü mensupları-
nı ister Kürt vatandaşlarımızın içe-
risinden çıkmış olsun, ister Arapla-
rın içerisinden çıkmış olsun, isterse 
Türklerin içerisinden çıkmış olsun, 
eğer terörist ise gereğini yaparız, 
hakkından geliriz. Yani terörist ola-
cak, ‘Bunlar Kürt, bunlara dokun-
mayın.’ Yok böyle bir şey. Teröre 
yeni bir tarif mi geliştirdin? Böyle bir 
şey olamaz. Arap aynı şey, Türkle-
rin, Türkmenlerin içinden de bunlar 
çıkmış olabilir. Nereden çıkarsa çık-
sın, eğer terörist ise gereğini yaparız. 
Bu konuyla ilgili olarak John Bolton, 
çok ciddi bir yanlış yapmıştır. Kim bu 
şekilde düşünüyorsa onlar da yanlış 
içerisindedir. Bizim bu noktada asla 
taviz vermemiz mümkün değil.”

“YPG, PYD, PKK İLE DEAŞ 
ARASINDA EN UFAK BİR FARK YOK”

Suriye’deki terör koridoru içinde 
yer alanlara gerekli olan dersin ve-
rileceğini aktaran Erdoğan, “Bizim 
için YPG, PYD, PKK ile DEAŞ’ın ara-
sında en ufak bir fark yoktur.” dedi.

Türkiye’nin, Zeytin Dalı Hare-
katı ile bir başka oyunu bozduğunu 
hatırlatan Erdoğan, Rusya ve İran ile 
varılan anlaşma sayesinde İdlib’de 
yeni bir insani krizin yaşanmasına 
engel olduklarını dile getirdi. Erdo-
ğan, “Münbiç’te uzun süre Amerika 
tarafından oyalandık, halen oyala-
nıyoruz ancak orada da önemli bir 
mesafe katetmiş durumdayız. Aynı 
şekilde Fırat’ın doğusundaki terör 
yapılanmasıyla ilgili kararlılığımızı 
da tüm dünyaya gösterdik.” diye 
konuştu.
“TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASIDIR”

ABD Başkanı Donald Trump ile 
14 Aralık’ta yaptığı telefon görüş-
mesinin, bu açıdan tarihi bir dönüm 
noktası olduğunu belirten Erdo-
ğan, şunları söyledi: “Görüşmede 
Trump’a, Münbiç ve Fırat’ın doğu-

sundaki terör örgütüyle yürüttükleri 
ortaklıktan duyduğumuz memnu-
niyetsizliği açık bir dille ifade ettim. 
Kendisinin bu iş birliğini DEAŞ’ın 
bölgedeki varlığıyla ilişkilendirmesi 
üzerine de bunun için PKK, PYD’ye 
ihtiyaçları olmadığını, Türkiye’nin 
DEAŞ’la mücadeleyi yürütebilece-
ğini, Özgür Suriye Ordusu ile bera-
ber bunu halledebileceğini de ifade 
ettim. Bizim bu teklifimiz üzerine 
Sayın Trump, kendisinin zaten Suri-
ye’den çekilme niyeti olduğunu, DE-
AŞ’ın kalan unsurlarıyla mücadeleyi 
Türkiye’nin üstlenmesi durumunda 
bunu derhal yapabileceğini belirtti. 
DEAŞ bittiğinde Amerika’nın Su-
riye’deki varlığına gerek kalmaya-
cağını söyleyen Sayın Trump’a, bu 
konuda her türlü inisiyatif üstlenme 
sözü verdim.” Daha sonra ekiplere 
meselenin detaylarını konuşmaları 
talimatını verme kararı aldıklarını 
aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: 
“Şu hususu da özellikle belirtmek 
istiyorum: Amerikan yönetimleriy-
le daha önceden de yaşadığımız bir 
durum, bu görüşmenin ardından 
yeniden karşımıza çıktı. Biz Sayın 
Trump’la bu net anlaşmaya var-
mış olmamıza rağmen yönetimin 
farklı kademelerinden farklı sesler 
gelmeye başladı. Bununla birlikte 
Sayın Trump’ın Suriye konusuna 
bakış açısı ve buradan çekilme ko-
nusundaki kararlılığı bizim referans 
noktamız olmaya devam ediyor. Biz 
Sayın Başkan’la vardığımız anlaşma 
gereğince Suriye’de halen faaliyet 
gösteren DEAŞ unsurlarına yönelik 
bir askeri harekat için hazırlıklarımı-
zı büyük ölçüde tamamladık. Aynı 
şekilde DEAŞ’la birlikte PYD, YPG 
gibi bu terör örgütlerine yönelik de 
adımlarımızı atmakta kararlıyız. 

Çok yakında Suriye toprakların-
daki bu terör örgütlerini etkisiz hale 
getirmek üzere harekete geçeceğiz. 
Bu müdahalemize engel olmaya ça-
lışan başka teröristler de olursa el-
bette onların da hakkından gelmek 
boynumuzun borcudur. Sınırlarımı-

zın dibinde ülkemize yönelik hazırlık 
yapan bir terörist güruhuna izin ver-
memizi bekleyenler varsa şimdiden 
onlara yanıldıklarını söylemek istiyo-
rum. Türkiye’nin Suriye meselesin-
deki hassasiyetlerini ve kararlılığını 
anlamamış olanlara bu meseleyi 
tekrar tekrar anlatmak bizi yormaz 
ama hassasiyetimizi bildikleri halde 
terör örgütünün arkasında duranla-
ra da diyecek iki çift sözümüz tabii 
ki vardır. Onu da yüzlerine karşı söy-
lüyoruz, söyleriz. Türkiye her zaman 
sözünü tutan bir ülke olmuştur ve 
müttefiklerinden de aynı hassasiyeti 
beklemektedir.”

“EN ALÇAK İFTİRA”
Türkiye’nin Suriye’deki Kürtleri 

katledeceği iftirasını ortaya atanla-
rın aslında meselenin gerisindeki 
gerçeği çok iyi bildiğini ifade eden 
Erdoğan, bu söylemin, Suriye’deki 
duruma yakından vakıf olmayanla-
rın kararlarını ve uluslararası kamu-
oyunu etkileme amacı taşıdığını dile 
getirdi.  Her kim ki mazlumu “Türk, 
Kürt, Türkmen, Arap, Ezidi” diye-
rek yaftalıyorsa, onun zalimin orta-
ğı olduğuna işaret eden Erdoğan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için 
bölgemizdeki her bir insan, bin yıl-
dır aynı ekmeği yediğimiz, aynı suyu 
içtiğimiz, aynı sevinci, kederi paylaş-
tığımız kardeşimizdir. Türkiye hiçbir 
yere, bir toplumu veya masum in-
sanları yok etmeye gitmez, Türki-
ye sadece yaşatmaya gider, huzur 
vermeye gider, güven sağlamaya 
gider, kalpleri fethetmeye gider. Tek 
istisnamız terör örgütleridir, terö-
ristlerdir. Nasıl Arapların içinden te-
röristler çıkıyorsa, Türklerin içinden 
teröristler çıkıyorsa elbette Kürtlerin 
içinden de teröristler çıktı, çıkıyor. 
Bu durumda biz yine teröristin kim-
liğine bakmıyoruz. Sadece elindeki 
silahı kime yönelttiğine, gerçekleş-
tirdiği eyleme, döktüğü kana, yaptı-
ğı zulme bakarak teröristleri masum 
halktan ayırt ediyoruz. 

Geçtiğimiz yıllarda yılbaşı gece-
si, bir eğlence merkezini basan, 39 
kişiyi öldüren DEAŞ’lı ile Beşiktaş’ta 
bombalı saldırı gerçekleştirip 46 
vatandaşımızı katleden PKK’lının 
bizim gözümüzde hiçbir farkı yok-
tur. Sınırlarımızın ötesinden bomba 
atarak, roket atarak, uzun namlulu 
silahlarla ateş ederek, vatandaşları-
mızın canına ve malına kastedenle-
rin kim olduğuyla değil ne yaptığıyla 
ilgiliyiz. Biz Türkiye nüfusunu etnik 
kökenlerine göre asla ayırmadığımı-
zı gibi komşularımıza da kesinlikle 
aynı gözle bakmadık, bakmayız. 
Bunun için Suriye’de, Türkiye’nin 
Kürtleri hedef aldığı yalanı en alçak, 
onursuz, en çirkin, en bayağı iftira-
dır.”
n AA

‘Türkiye Fırat’ın doğusunda gereğini yapmalı’
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-

çeli, partisinin TBMM Grup Toplan-
tısı’nda yaptığı konuşmada, bugün 
Türkiye’nin, bekasını temin ve tak-
viye etmek amacıyla Fırat’ın doğusu 
veya batısı demeden ileri atıldığını, 
bu uğurda kararlılığını gösterebildi-
ğini söyledi. 

“Dün akıntıya karşı kürek çek-
mek beyhude çabaydı. Ancak bugün 
kendi akıntımızın, kendi akınımızın 
yönünü tayin edecek müteyakkız 
bir mevkie gelişimiz hakikaten göz 
kamaştırıcı bir gelişmedir.” ifadesini 
kullanan Bahçeli, “Türkiye’ye rağ-
men kımıldayan bir yaprağın akıbeti 
bilinsin ki çürümedir. 

Türk milletinin hilafına yapı-
lan her türlü tasarım, dizayn, plan, 
kurgu, hazırlık yok hükmündedir. 
Güney sınırlarımız boyunca hıyanet 
üretimi yapanlar, pusu kuranlar kar-
şılarında çelik gibi bir iman, çevik bir 
irade bulacaklardır.” dedi. 

Bahçeli, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Milli bekamızı, milli hakları-
mızı, tarihi mirasımızı, egemenliği-
mizin ilke ve esaslarını görmezden 
gelen, hafife alan, kulak ardı yapan 
kim olursa olsun ödeyeceği bedele 
peşinen razı olmalıdır. Türkiye’nin 
çevresinde hiçbir terör çetesi yaşa-
mamalıdır, yaşayamayacaktır. Bu, 
Türk milletinin yeminidir. Terör 
örgütleri için kader ağlarını örmüş, 
bunların sonu görünmüştür.  Fırat 
Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Ha-

rekatı’yla emperyalizmin uykularını 
kaçıran, hevesini kursağında bıra-
kan, terör devleti kurma niyetlerini 
can evinden vuran Türkiye, bu kez 
de gerek Fırat’ın doğusu gerekse 
Menbiç ve etrafını zulmün tasallu-
tundan kurtarmaya muktedirdir, 
buna hazırdır. Mevzubahis vatan sa-
vunmasıdır. Bunun da üstünde beka 
mücadelesidir. Duruşumuz meşru-
dur, uluslararası hukuka uygundur. 
Davamız, var olma, milli güvenliği-
mizi müdafaa davasıdır. Ülkemize 
yönelebilecek her türlü tehdit ve 
tehlikenin, merkezinde karşılan-
ması, jeopolitik risklerin zamanında 
okunup göğüslenmesi mecburiyet-
tir.” Bahçeli, şunları kaydetti: “Dört 

parçalı Kürdistan komplosu her dü-
zeyde tırpan yemiştir. Türkiye hiçbir 
tehdidi alttan almamış, göz yumma-
mıştır.

Bugün Fırat’ın doğusu fitnenin 
boynudur. Bu boyun vurulmalıdır, 
bu boyun bedeninden koparılma-
lıdır. Refakatçisi emperyalizm olan 
Rojava projesi tedavülden kaldı-
rılmalıdır. Suriye ve Irak’ın toprak 
bütünlüğünü sakatlayacak, Türki-
ye’nin milli güvenliğini sabote ede-
cek her türlü mütecaviz tertibe karşı 
uyanık olmak zaruridir. Zahmetsiz 
rahmet olmayacağına göre, zahmet-
lere katlana katlana huzur ve zafer 
şafağına inanıyor ve ümit ediyorum 
ki milletçe ulaşılacaktır.”

“ÇEKİLME KARARI 
STRATEJİK OYALAMA”

ABD Başkanı Donald Trump’ın 
Suriye’den geri çekilme iradesine 
kuşkuyla baktıklarını, ihtiyatla yak-
laştıklarını bildiren Bahçeli, bir de-
diği diğerini tutmayan, sabah başka, 
akşam başka konuşan bir şahsın ne 
dediğinden daha çok ne yapmak is-
tediğini, neleri amaçladığını yorum-
lamanın en mantıklı yol olduğunu 
ifade etti.

Bahçeli, Beyaz Saray Ulusal Gü-
venlik Danışmanı John Bolton’un 
Türkiye’ye gelmeden tavaf ettiği İs-
rail’de skandal bir açıklamaya imza 
attığını anımsatarak şu değerlen-
dirmeyi yaptı: “Fren tutmayan bu 
doğan görünümlü şahin, Ankara’nın 
ABD ile tam koordinasyon halinde 
olmadığı sürece Suriye’ye aske-
ri harekat yapmamasını zehirli bir 
dille beyan etmiştir. Bolton musun, 
Dalton musun bilmem ama şunu 
açıkça sorarım: Türkiye bağımsız ve 
egemen bir devlet olarak neyi na-
sıl yapacağını sana ve patronlarına 
mı soracaktı? Bu ne küstahlıktır? 
Nasıl bir terbiyesizliktir? Trump’a 
diyorum, Pompeo’ya sesleniyorum, 
Bolton’a duyuruyorum: Müttefiki ol-
duğunuz insan kasaplarının, bölücü 
hainlerin Kürt kökenli kardeşlerimiz-
le en ufak ilgi ve alakaları kesinlikle 
yoktur. Bunlar teröristtir, katildir, 
canidir. Görüldükleri yerde imhaları 
vaciptir.” n AA

Konya Ova-
sı Türkiye’nin en 
önemli tarım alan-
larına sahip böl-
gelerinden biri. Bu 
özelliği Konya’yı 
Türkiye’nin “Tahıl 
ambarı” yapmış du-
rumda. Karasal ik-
limden dolayı Kon-
ya’da en çok hububat 
ürünleri üretiliyor. Ancak son 
yıllarda sulu tarım arazilerinin 
de genişlemesiyle farklı ürün 
çeşitlerini de görmek mümkün. 
Ancak buna rağmen Konya’nın 
ve Türkiye’nin vazgeçilmezi el-
bette hububat ürünleri. 

Konya’nın hububat üretimi-
nin fazla olması için biraz da ik-
limsel koşulların istenilen sevi-
yede olması gerekiyor. Önceleri 
bu konuda Konya çok fazla so-
run yaşamıyordu. Ancak dünya 
ikliminde son yıllarda yaşanan 
değişimler elbette Türkiye’yi ve 
Konya’yı da etkilemiş durumda. 
Bu nedenle Konya bölgesi son 
yıllarda kuraklığın yaşandığı bir 
bölge haline geldi. Geçen yıl kış 
kuraklığı yaşayan Konya, yeraltı 
su seviyesinin de her geçen yıl 
azaldığı dönemleri yaşıyor.

Hal böyle olunca, özellikle 
kar yağması için dua ediyoruz. 
Dualarımız kabul olmuş olacak 
ki, geçtiğimiz hafta Konya’da 
etkili olmaya başlayan kar ya-
ğışı, aralıklarla devam ediyor. 
Bereket olan kar hem hububat 
ürünlerine hem de yeraltı su 
seviyesinin artması için olduk-
ça önemli. Kar nedeniyle çeşitli 
zorluklar yaşansa da, karın be-
reketi bu zorlukları unutturuyor. 

BELEDİYELER 
BAŞARILI

Kar yağışıyla bir-
likte gözler hemen 
yollara çevriliyor. 
Yollarda çalışmalar 
yapılıp yapılmadı-
ğı hemen gündem 
oluyor. Ancak bu 
konuda çok da du-

yarlı davrandığımızı 
söyleyemem. Çünkü kar yağı-
şıyla birlikte belediyeler hemen 
eleştirilmeye başlanıyor. 

Ancak kar yağışıyla birlikte 
görülen manzara, belediyelere 
haksızlık edildiğini düşündü-
rüyor bana. Çünkü kar başlar 
başlamaz ekipler bazı bölgeler-
de bekletilip, yağışın şiddetini 
artırmasıyla çalışmalara hızlı bir 
şekilde müdahale ettiler. Müda-
haleleri de halen devam ediyor. 

Büyükşehir Yasası ile bir-
likte sınırları genişleyen Bele-
diyelerin karla mücadelede bu 
kadar hızlı müdahale etmeleri 
bile bence büyük bir başarıdır. 

Bu konuda herkesin elini 
vicdanına koyarak hareket et-
mesi gerekiyor. Masa başında 
oturduğumuz yerden, sıcacık 
yerlerde eleştiri yapmak kolay 
oluyor ama bu soğuk kış gün-
lerinde vatandaşlar rahat etsin 
diye gece gündüz çalışan in-
sanlara da haksızlık etmemek 
gerekiyor. Bu konuda biraz 
daha duyarlı olmak daha iyi 
olacaktır diye düşünüyorum. 
Belediye ekiplerini kutluyor, 
soğuk kış günlerinde bizler 
için yaptıkları çalışmalardan 
dolayı onlara teşekkür ediyo-
rum.  

KAR BEREKETTİR

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK 
Parti Genel Başkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, partisinin TBMM Grup 
Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, 
geçen yılın son grup toplantısında, 
asgari ücrete beklentilerin üzerin-
de zam ile birlikte istihdam teşvik-
leri, asgari ücret destekleri, elektrik 
ve doğal gazda indirim müjdeleri 
verdiğini anımsatarak “Her yeni 
gösterge, her yeni gelişme ağustos 
ayında ülkemizi hedef alan finansal 
saldırıların etkisinin yavaş yavaş 
ortadan kalkmaya başladığını gös-
teriyor. Tabii ki gidecek daha çok 
yolumuz var. Bütçe disiplininden, 
tasarruflardan, yapısal reformlar-
dan taviz vermeden bu yolu yürü-
yeceğiz.” diye konuştu.

Erdoğan, her güzel gelişmeyi 
millete müjde olarak yansıtacak-
larını belirterek bu anlayışla hazır-
lanan bir dizi müjdeyi de paylaştı. 
AK Parti iktidarlarının en önemli 
özelliğinin sosyal devlet olmanın 
tüm gereklerini yerine getirmesi 
olduğunu söyleyen Erdoğan, bu-
gün de çok önemli bir sosyal devlet 
adımı attıklarını bildirdi. Erdoğan, 
“Düzenli sosyal yardım alan ihti-
yaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 
150 kilovat/saate kadar elektrik tü-
ketimlerini devlet olarak biz üstle-
niyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 2,5 
milyonun üzerindeki hanede, her 
ay ortalama 80 liralık elektrik fa-
turasını devlet karşılamış olacak.” 
dedi. 

SİGORTA PRİM TEŞVİKİ 
UYGULAMASI

İş dünyasına da müjde veren 
Erdoğan, “Sigorta prim teşviki uy-
gulaması kapsamında 500 ve üze-
ri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 
3 puan desteği, 5 puana çıkartıyo-
ruz. 500’ün altı sigortalı çalıştıran 
yerler için ise 5 puan uygulamasını 
aynen devam ettiriyoruz.” dedi. 

Ziraat Bankasının, çiftçiye, dar 
günlerinde destek olmak için kre-

di ödemelerinde farklı erteleme, 
yeniden vadelendirme ve yapılan-
dırma alternatiflerini geliştirdiğini 
anlatan Erdoğan, “İnşallah bu dü-
zenlemeyle çiftçi borçlarına yıllık 
yüzde 11 faiz oranı uygulanarak 
1 yıla kadar vadelendirme imka-
nı getirildi. Bu uygulama kapsa-
mında kısa sürede yaklaşık 2 bin 
üreticimiz başvuruda bulundu.” 
ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, tüm bu müjdelerin dar 
gelirlilere, sanayicilere, esnafa, çift-
çiye ve tüm millete hayırlı olmasını 
diledi.

OCAK AYINDA TARIMSAL 
DESTEKLEMELER 

“Tarıma en ufak destek veril-
medi”, “Çiftçi sefil”, “Arsası elle-
rinden alındı”, “Hayvancılıkta bat-
tı” şeklindeki eleştirilere değinen 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bay Kemal, bu ay bizi iyi takip 
et. Ben sana resmi rakamları açık-
lıyorum, iyi takip et. Ağustos ayın-
da birçok adımları attık. Spekülatif 
kur saldırıları, şu, bu falan... Ama 
şimdi ocak ayında ödenecek tarım-
sal desteklemeleri söyleyeceğim. 
Fark ödemesi buğday, mısır ve çel-
tikte 550 milyon lira, buzağı des-
teği ödemeleri 525 milyon lira, çiğ 
süt desteği ödemeleri 340 milyon 
lira, yem bitkileri desteği 268 mil-
yon 600 bin lira, sertifikalı tohum 
kullanım desteği 100 milyon lira, 
çevre amaçlı tarım alanı koruma 
desteği 84 milyon 500 bin lira, di-
ğer desteklemeler 167 milyon 200 
bin lira. Toplamda 2 milyar 35 mil-
yon 300 bin lira. Hayırlı olsun. Baş-
bakanlığım dönemimden bugüne 
kadar tarıma verilen destekleri 
söylemiyorum. Bay Kemal, ‘Hiçbir 
şey verilmiyor.’ diyor. Ama hiçbir 
zaman, ağzı var hakkı konuşmaz, 
gözü var doğruyu görmez, kulağı 
var yine duymaz çünkü kalp mü-
hürlü.”
n AA

İhtiyaç sahibi ailelere 
80 liralık fatura desteği

haber@konyayenigun.com
İBRAHİM BÜYÜKHARPUT

Recep Tayyip Erdoğan 

Devlet Bahçeli
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Yeni Malatyaspor transferde hata yapmak istemiyor
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü 

Başkanı Adil Gevrek, “Önemli olan 
doğru transferleri yapmak. 5-6 trans-
feri hemen yarın bitirebiliriz. Ama 
transferi transfer yapmış olmak için 
yapmıyoruz. Doğru transferler yap-
mak istiyoruz bu da kolay olmuyor” 
dedi. İkinci yarı hazırlıklarını Antal-
ya Belek’te sürdüren takımın kamp 
çalışmalarını ziyaret eden Gevrek, 
takımın son durumu, transfer süreci 
ve hedefleri hakkında kulüp tele-
vizyonuna açıklamalarda bulundu. 
Gevrek, Sadık Çiftpınar’ın transferine 
ilişkin üç tarafın da mutlu olduğunu 
belirterek, “Sadık 4,5 yıl bizde futbol 
oynadı. Bu kulübe hem oynadığı fut-
bol hem de karakteriyle katkı sağladı. 
Kendisine emeklerinden dolayı çok 
teşekkür ediyorum. Ayrıca, göster-
diği vefadan dolayı da teşekkür edi-
yorum. 4,5 yıllık süreçte kendisiyle 
beraber iki şampiyonluk yaşadık. 
Takımımıza hizmet etti ve şimdi de 
büyük bir camiaya transfer oldu. Bu 
hem bizim hem de Sadık için önemli 

çünkü Anadolu takımında oynayan 
her oyuncunun hayalinde büyük ta-
kımlara transfer olmak vardır. O da 
hayallerini Malatya’dan giderek ger-
çekleştirdi. Fenerbahçe’de de ken-
disine başarılar diliyorum. Beşiktaş 
ve Fenerbahçe’nin Sadık’a talip ol-
ması çok önemliydi. İki camiayla da 
başkanlarla dostluğumuz var. Fikret 
Orman başkanımıza teşekkür edi-
yorum. Beşiktaş bize sahasını açtı, 
bize çok yakınlar. Evkur Yeni Malat-
yaspor’un menfaatlerinin ön planda 
olacağını söyledik, Fenerbahçe’nin 
teklifi bize cazip geldi. Sadece bizim 
istememizle olmuyor, bunun oyun-
cu tarafı da var. Sadık’ın da istediği 
çok önemliydi o da Fenerbahçe’den 
yana tercihini kullandı. Üç tarafta 
mutlu oldu. Beşiktaş’ı da kırmadan 
bu transfer gerçekleşti. 44 numaralı 
formayı giydi, bunun içinde teşekkür 
ediyorum” dedi. 

“ÖNEMLİ OLAN DOĞRU 
TRANSFERLER YAPMAK” 

Teknik direktör Erol Bulut’un 

‘Transfer için listesi bir ay öncesin-
den verdim’ açıklamasına Gevrek, 
“Transferde genele bakarsak geç 
kalınmıyor. Şöyle geç kalınıyor, şu-

anda kamptayız gönül ister ki hoca-
nın kampa giderken takımın hepsini 
hazır istemesi kadar doğal bir şey 
olamaz. Bunu istemesi gayet doğal. 

Sezon başında transferler gecikti, 
sakat oyuncular vardı hazırlık maçına 
çıkartacak oyuncu bulamadık. Önem-
li olan doğru transferleri yapmak. 5-6 
transferi hemen yarın bitirebiliriz. 
Ama transferi transfer yapmış olmak 
için yapmıyoruz. Doğru transferler 
yapmak istiyoruz bu da kolay olmu-
yor. Geç kalınabilir ama doğru ve 
nokta transfer olmasını önemsiyo-
ruz. Biz ona dikkat edip, hassasiyet 
gösteriyoruz. Her transferde sportif 
direktörümüz, transfer komitemiz ve 
hocamız ile beraber istişare yaparak 
hem hocanın sistemine uyacak hem 
ekonomik anlamda bizi zorlamaya-
cak hem de takıma katkı sağlayacak 
isimler üzerinde duruyoruz” açıkla-
masında bulundu. 

“SADIK’IN TRANSFERİNDE 
1 MİLYONUN ÜZERİNDE 
BİR PARAYA ANLAŞTIK” 

Gevrek, Sadık Çiftpınar’ın Fener-
bahçe’ye transferinde aldıkları paray-
la ilgili, “Bu soru çok soruluyor. Gizli, 
saklı bir şey değil. Her şey resmi bir 

şekilde yapılıyor. Bu transferin karşı-
lığında iki de oyuncu alındı, bunu da 
bazı almak gerekiyor. Bir oyuncuyu 
bonservisiyle birlikte aldık. Barış’ın 
da kiralık olarak bir ücreti var. Geçen 
sene bir kısmını Fenerbahçe ödemiş. 
Bunların hepsini üst üste koyduğu-
nuz zaman 1 milyonun üzerinde bir 
rakam. Sadık’ın da 6 aylık bir sözleş-
mesi kalmıştı, bunu da göz önünde 
bulundurmak lazım” dedi. 

“TRANSFERDEN SONRA 
HOCAMIZLA OTURUP 

KONUŞACAĞIZ” 
Teknik direktör Erol Bulutun gele-

ceğine ilişkinde açıklamada bulunan 
Gevrek, şunları söyledi: 

“Erol hoca Malatya ile eşleşti, iyi 
bir uyum sağladı. Bizim için önem-
li, takıma çok büyük katkı sağladı, 
değer kattı. Malatya’da onu benim-
sedi. Şuanda transferden başka bir 
şey düşünmüyoruz. Şu transferleri 
bitirelim, ondan sonra tekrar oturup 
konuşacağız.  
n İHA

Ryan Donk: her şeyle 
mücadele ettik

Galatasaray’ın başarılı futbolcusu Ryan Donk. Antalya 
kampında özel açıklamalarda bulundu. Savunmada ve 
forvette oynayabileceğini söyleyen orta saha oyuncusu, 
Taffarel’le çalışması durumunda ihtiyaç halinde kaleye de 
geçebileceğini belirtti. Donk, Fatih Terim’in gelmesinin 
ardından Galatasaray’da kendisi için 2. yarının başladığını 
da ifade etti. Çok alternatifli bir kadroya sahip olmadıkları-
nı belirten başarılı oyuncu, “Lig, Şampiyonlar Ligi ve Tür-
kiye Kupası’nda mücadele eden bir Galatasaray var. Aslın-
da bu kadar iyi işler yapabileceğimizi tahmin etmiyordum, 
beklemiyordum. Bence takım olarak iyi bir performans 
sergilediğimizi düşünüyorum. Sakatlıklar ve cezalar oldu. 
Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Bize biraz daha fazla 
oldu. Hepsi ile iyi mücadele ettik, iyi başa çıktık. Bu tip du-
rumlar bizi daha da birleştirdi. Bireysel olarak iyi çalıştım. 
İyi performans göstermeye çalıştım. İki gol attım, daha 
fazlasını da yapmayı bekliyorum” diye konuştu. n İHA

Alanyaspor’un 
hedefi 40 puan

Süper Lig’in devre arasında kamp çalışmalarını yap-
tığı çift idmanla sürdüren Aytemiz Alanyaspor’da Başkan 
Hasan Çavuşoğlu, “Bu senede en az 40 puan almaya 
hedefliyoruz. Tabi bu sene lig çok daha farklı ve çıtasının 
biraz daha yükselme durumu var” dedi. Hedefler ile ilgili 
konuşan Çavuşoğlu, “Geçen sene 40 puanda kapanış yap-
tık. Bir önceki sene de öyleydi. Bu senede en az 40 puan 
almaya hedefliyoruz. Tabii bu sene lig çok daha farklı ve 
çıtasının biraz daha yükselme durumu var. İlk yarı itibariy-
le bunu gördük zaten. Takımların hepsi bir birini yenecek 
güçte olduğu için bu sene biraz daha sıkıntılı bir süreç var. 
İnşallah 2’inci yarıda çıkışa geçmek istiyoruz” ifadelerini 
kullandı. n İHA

Roman: Ersun Yanal 
bize güç veriyor

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın takıma olumlu etki sağ-
ladığını belirten Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, 
“Şu anda pozitif bir düşünce tarzı var hocamızın. Bu durum 
bize enerji ve güç veriyor” dedi. Spor Toto Süper Lig’in 
devre arası hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Fener-
bahçe’de Roman Neustadter, basın toplantısı düzenledi. 
Takım halinde çok çalıştıklarını belirten Neustadter, “Kötü 
bir ilk yarı geçirdik. Daha güçlü daha fit bir takım haline 
gelmeye çalışıyoruz. İkinci yarı gerçek Fenerbahçe’yi gös-
termek istiyoruz” diye konuştu. Her hocanın farklı bir felse-
fesi olduğunu da dile getiren Rus futbolcu, “Oyuncularına 
çalışmalarını aktarma şekli de farklıdır. Şu anda pozitif bir 
düşünce tarzı var hocamızın, bize güç enerji veriyor. Onun 
görmek istediği takım, birbiri için mücadele eden bir ekip” 
şeklinde konuştu. n İHA

Ali Ay: Devre arasında yapılan transferden hayır gelmiyor
Bursaspor Başkanı Ali Ay, devre ara-

sında yapılan transferlerden hayır gelme-
diğini söyledi. Transferle ilgili kafalarında 
hala soru işareti olduğunu belirten ye-
şil-beyazlıların başkanı, “Ay sonuna ka-
dar zamanımız var, acelemiz yok. Trans-
fer tahtası açılsa bile adım atmayabiliriz” 
dedi. 

Transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi ve-
ren Bursaspor Başkanı Ali Ay, devre arası 
transfer yapmanın zorluklarını anlattı. Ay, 
“Devre arasında yapılan takviyelerden 
çok hayır gelmiyor. Ekonomik anlamda da 
herkes kriz içinde. Diğer kulüpleri de gö-
rüyorsunuz. Biz transfer tahtasını açmak 
istiyoruz. Ancak transfer tahtası açılsa 
bile transfer yapmayabiliriz. Bu konular-
da dikkat etmemiz lazım. Sakho, Shehu 

ve Furkan iyileşti. Onlar da yeni transfer 
gibi takıma tekrar katılacak. Hocamızla da 
görüşüyoruz. Gençlerimiz de var. Transfer 
konusunda ay sonuna kadar zamanımız 
var. Acelemiz yok” ifadelerini kullandı. 

“GENÇLER SAMET 
HOCANIN KIYMETİNİ BİLMELİ” 

Samet Aybaba’nın Bursaspor için bir 
değer olduğunu belirten Başkan Ay, “2 
sene sonra bütün gençlerden yararlana-
cağız. Kimsenin şüphesi olmasın. Samet 
hoca bu konuda bizim için bir değer. Far-
kımız burada ortaya çıkıyor. Gençler de 
bunun kıymetini bilmeli. Kendileriyle bu 
kadar ilgilenen bir teknik kadro var. Za-
manla hepsi Bursaspor için savaşacak. 
Ben birçoğundan ümitliyim’ diye konuştu” 
n İHA

Borç vermek yok 
yapılandırma var!
Beşiktaş’ın yeni transferi Nicolas Isimat-Mirin, başkan Fikret Orman döneminde siyah-beyazlı kulübe katılan 
16. savunma oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık koltuğuna 2012 yılında oturan Fikret Orman’ın, 

görev süresi boyunca ağırlıklı olarak stoper mevkisinde oynayan futbolcuları transfer etmesi dikkati çekti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 
Yıldırım Demirören, yeni sistem getirdik-
lerini belirterek, “Şu anda kulüplerimizin 
sürdürebilirliği kalmadı. Artık yeni borç 
verilmiyor. Bankalara olan borçlar da yapı-
landırılıyor” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı 
Yıldırım Demirören ve Türkiye Bankalar 
Birliği Başkanı Genel Müdürü Hüseyin Ay-
dın, televizyonda katıldıkları programda 
açıklamalarda bulundu. 

“YENİ BORÇ VERİLMEYECEK” 
TFF Başkanı Demirören, kulüplere artık 

yeni borç vermek yerine olanları yapılandır-
mak için çalışma içinde olduklarını belirte-
rek, “Borç yapılandırılması bugün başlıyor. 
Türk futbolunun ve kulüplerinin kurtulması 

için senelerdir verdiğimiz uğraş artık sonuç 
verdi. Şu anda kulüplerimizin sürdürebi-
lirliği kalmadı. Bunun için bu karar alındı. 
Artık yeni borç verilmiyor. Bankalara olan 
borçlar yapılandırılıyor. Bütün bilançolarda 
borçların yapılandırılmasını konuşuyoruz. 
Amatör branşlar ve dernekler de buna da-
hil. Bu futbolda milattır” dedi. 

“PUAN SİLME, KÜME 
DÜŞÜRME VE LİSANS VERMEME 

CEZALARI UYGULANACAK” 
Yeni sistemde katı kurallar olacağını 

aktaran Demirören, “Yeni sistemde en 
katı kuralları uygulayacağız. Puan silme, 
küme düşürme ve lisans vermeme cezaları 
uygulanacak. Borcu olmayan kulüpler de 
talimatlara uyacak. İleride onların da borcu 

olabilir” şeklinde konuştu. 
“BÜTÜN KULÜPLERİ BİZ 

DENETLEYECEĞİZ” 
Artık TFF’nin bütün kulüpleri denetle-

yeceğini belirten Yıldırım Demirören, “4 
büyük kulübümüz UEFA tarafından denetle-
niyor. Diğer takımlar bizim tarafımızdan de-
netleniyor. Artık bütün kulüpleri biz denet-
leyeceğiz. Benden lisans alamayan zaten 
Avrupa’ya gidemeyecek. Ulusal Fair Play 
uygulanacak. UEFA da bunu bizden istiyor 
zaten” dedi. 

HÜSEYİN AYDIN: 
“BANKALARIN BORÇLARI 

ALAMAMA GİBİ BİR DURUMU YOK” 
Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Genel 

Müdürü Hüseyin Aydın ise, “Bankaların 

kulüplerden alacaklarının tamamı teminat 
altında. Temlik diyoruz buna. Bankaların 
borçları alamama gibi bir durumu yok. 
Diğer şirketlere hayatta kalabilmeleri için 
yaptığımız şeyi, futbol ekonomisi için de 
yapıyoruz, yapmaya çalışacağız. Kulüplerle 
yaptığımız toplantıların hepsi olumlu geçti. 
Hepsi sorunu çözmeye hazır. Bugün büyük 
kulüpler diye adlandırdığımız takımların 
kabaca ortalama yıllık gelirleri, Avrupa ge-
lirleri hariç 600 milyon TL civarında. Yani 
dünyanın en değerli 10 liginden birisiyiz. 
Kulüplere verilen hiçbir kredinin silinmesi 
söz konusu değil. Diyelim ki bir kulüpte dört 
banka var. Dört banka sisteme katılacak, 
teminatlar bölüşülecek ve bunlar vadeye 
bağlanacak” dedi.  n İHA



Konya’ya bir büyük 
organizasyon daha

2018 yılında birçok büyük spor organizasyonuna ev 
sahipliği yapan Konya, yeni yılda da bu organizasyonlara 
devam ediyor. Yaklaşık 2 bin sporcunun mücadele ede-
ceği Gençler ve Büyükler Tekvando Türkiye Şampiyonası 
Konya’da gerçekleştirilecek. Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Ömer Ersöz, Türkiye Tekvando Federasyonu 
Başkanı Metin Şahin ve Tekvando Milli Takımı, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür 
ziyareti gerçekleştirdi. 15-25 Ocak 2019 tarihleri ara-
sında Konya’da organize edilecek olan 2 bin sporcunun 
mücadele edeceği Gençler ve Büyükler Tekvando Türkiye 
Şampiyonası öncesinde Konya Gençlik ve Spor İl Müdü-
rü Ömer Ersöz, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı 
Metin Şahin, Tekvando Milli Takım Antrenörü Ali Şahin 
ve Milli Takım sporcuları, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay ile Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı’yı ziyaret ederek vermiş oldukları 
katkılardan dolayı teşekkür etti. n SPOR SERVİSİ 

Voleybol 1. Lig’de 
15.hafta heyecanı
Türkiye Erkekler Voleybol 1. Lig’de 15.hafta maçları 

bugün oynanacak. Konya ekiplerinden Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Alanya Belediyesi’ne konuk olacak. Alanya 
75. Yıl Spor Salonu’ndaki mücadele saat 15.00’de baş-
layacak. Ligde iki galibiyeti bulunan Seydişehir Belediye 
Sanayispor ise kendi sahasında Bornova Anadolu Üniver-
sitesi ile mücadele edecek. Seydişehir Atatürk Spor Salo-
nu’ndaki karşılaşma saat 14.00’te start alacak. Ligin son 
iki sırasında yer alan Konya takımları bu hafta kazanarak 
çıkışa geçmek istiyor. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’ta 
hazırlıklar sürüyor
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, 

ligde ikinci devre hazırlıklarının ikinci etabı olan Antalya 
kampını sürdürüyor. Burada taktik çalışmalara ağırlık 
veren yeşil beyazlı takım, 12 Ocak’a kadar Antalya’da 
kalacak. Yavru Kartal, Tuzlaspor ile yapacağı 18.hafta 
maçı öncesi Konya’ya gelerek son idmanlarını burada 
gerçekleştirecek. Antalya’da bir hazırlık maçı oynayan 
Konya Anadolu Selçukspor, Hollanda Ligi ekiplerinden 
Go Ahead Eagles ile 1-1 berabere kalmıştı. Teknik Direk-
tör Alper Avcı, bu karşılaşmada yeni transferler Ümit ve 
Reşo’ya da şans verdi. n SPOR SERVİSİ

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

aracılığı ile Türkiye’ye gelerek burada 
oynamaya başlayan, Özbekistan’da çeşit-
li kulüplerde 18 yaşına kadar aktif futbol 
oynayan Nurettin Tursunov’un hayatı ge-
çirdiği bir trafik kazasıyla baştan aşağıya 
değişti. Bir bacağı ampute edilen Tursu-
nov, ampute futbol ile tanıştıktan sonra 
yeniden hayata tutundu. Tursunov, bu 
başarısıyla ampute futbolda dünya şam-
piyonluğu yaşadı. 

Ampute 1. Lig takımlarından Melik-
gazi Belediyespor forması giyen Nurettin 
Tursunov, geçirdiği kazada sol ayağını 
kaybetti. Aylarca hastanede yatan Tursu-
nov, o günlerle ilgili şöyle konuştu: 

‘’Trafik kazası geçirdiğimde daha çok 
gençtim. Futbol oynuyordum ve hayatım 
seyrinde devam ediyordu. Kaza geçirdik-
ten sonra hayata küstüm, aylarca ailem 
de dahil olmak üzere kimseyle konuşma-
dım. İçime kapanmıştım o dönemler ve 
beni tekrar ayağa kaldıracak şeyin futbol 
olacağına asla inanmazdım.’’ 

Hastanede tanıştığı bir ampute futbol-
cusu sayesinde tekrar ayağa kalkmaya 
karar verdiğini söyleyen Tursunov, ‘’Ada-
mın biri bir gün yanıma geldi ve onunda 
benim gibi bir ayağı sakattı. Bana hayata 

küsmemem gerektiğini ve onunla antren-
manlara gelmemi söyledi. Antrenmana 
gittim ve benim gibi bir ayağını kaybetmiş 
ama hayata sıkıca bağlanmış insanları 
görünce Ampute Futbolu başlamaya ka-
rar verdim’’ diye konuştu. 

Karısı ile ampute futbol sayesinde 
tanıştığını dile getiren Nurettin Tursunov, 
ayrı bir başarıya da imza attı. Başarılı fut-
bolcu, Özbekistan Milli Takımı ile 2008, 
2010 ve 2012 yıllarında Ampute Futbo-
lu’nda dünya şampiyonluğu yaşadı. Tür-

kiye’ye geliş hikayesini de anlatan Nuret-
tin Tursunov, Türkiye’de oynanan Dünya 
Kupası sırasında onu izleyip transfer eden 
Konya İdmangücü aracılığıyla burada for-
ma giymeye başladığını aktardı. 
n İHA

Gençlerin gözdesi 
gençlik merkezleri

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Konya’da hizmete sunduğu gençlik merkezleri yapılan faaliyetler ile 
gençlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Bakanlık, Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 

aracılığı ile şehre kazandırılan merkezlerde 2018 yılında yaklaşık 40 bin gence hizmet verdi
Konya’da 2018 yılında hizmet veren gençlik 

merkezlerinde yapılan faaliyetlerle şehirde yaşayan 
gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması ve çe-
şitlik kurslarda eğitim görmesi sağlandı. 2018 yılında 
yapılan örnek projeler ile yaklaşık olarak 40 bin genç 
bu merkezlerden yararlandı. Konya Gençlik Hizmet-
leri ve Spor İl Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl şehirde ya-
pılan faaliyetleri açıkladı. İşte 2018 yılında Konya’da 
yapılan gençlik faaliyetleri…

2018 YILINDA GENÇLİK FAALİYETLERİMİZ 
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Gençlik Merkez-

leri sanatsal ve bilimsel eğitimlerin yanı sıra sosyal 
ve kültürel faaliyetlerle de gençlerin gözdesi oluyor.

10 GENÇLİK MERKEZİ, 40 BİN ÜYE
İlimizde Selçuklu, Ereğli, Akşehir, Karapınar, 

Beyşehir, Halkapınar, Çumra, Cihanbeyli, Kulu ve 
Meram İlçelerimizde Gençlik Merkezlerimiz, lider-
lerimiz, gönüllü gençlerimiz ve eğitmenlerimizle 40 
bine yakın üyemize hem sanatsal kurslar verip hem 
de okul hayatlarında derslerine yardımcı olacak kurs 
imkânlarını ücretsiz sunarak,  gençlerimizi kötü alış-
kanlıklardan uzak tutup birlik, beraberlik ve paylaşım 
bilinci yüksek bireyler olarak yetiştirilmesine yardım-
cı oluyor.

ÖRNEK PROJELER HAYATA GEÇİRİLDİ
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın; Suriyeli ve Türk 

gençlerini sanatsal ve kültürel faaliyetlerle bir araya 
getirdiği Sosyal Uyum Projesi, Sokaktaki çocukla-
rımıza ulaşılarak, ihtiyaçlarının giderildiği Damla 
Projesi, Okullardaki çocuklarımıza sportif ve kültürel 

faaliyetler sunulduğu Öğrendiklerimi Uyguluyorum 
Projesi, milli ve manevi değerlerin anlatıldığı De-
ğerlerimizle Varız Projesi ve Gençlerimizin temel 
bilgi becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olan 10 
Parmağımda 10 Marifet projeleri Konya’da hayata 
geçirildi.

PROJE, KULÜP FAALİYETİ VE 
ATÖLYELERE YOĞUN KATILIM

Konya Gençlik Merkezlerimizde; Dini İlimler, De-
ğerler, Sosyal Bilimler, Kişisel Gelişim ve Dil Eğitim-
leri gibi Atölye faaliyetlerinde 1.395, Sosyal Uyum, 
Damla, Öğrendiklerimi Uyguluyorum, Değerlerimizle 
Varız, 10 Parmağımda 10 Marifet projelerine 6.120, 
Kitap Okuma Halkaları, Gençlerin İyilik Ağacı, Kod 
Adı 2023, Sanal Hayatta Kaybettiğimiz Gerçekler, 
Medya ve Müzik Kulüp Faaliyetlerine 5.850, 57.Alay 
Vefa, Sarı Kamış Şehitlerimizi Anma, Engelliler Haf-
tası, Teknofest, Madde Bağımlılığı ve Korkma Tiyatro 
Oyunlarının yer aldığı yerel proje ve faaliyetlerimize 
4.040 gencimiz ve çocuğumuz katılmıştır.

TAŞKENT KIBLE KAYASI KAMP EĞİTİM MERKEZİ
Gençlik ve Spor Bakanlığımızın dev yatırımla-

rından birisi olan Taşkent Kıble Kayası Kamp Eğitim 
Merkezimizde ülkemizin muhtelif illerinde bulunan 
STK’lardan gelen 670 gencimizi yatılı olarak misafir 
ettik. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığımızın projeleri 
kapsamında ise 2018 yılında diğer illerden, İlimizde 
toplamda 690 genci misafir ettik, İlimizden diğer ille-
re ise 1.439 genç gitme fırsatı yakaladı.
n SPOR SERVİSİ



Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un 
golcü futbolcusu Adis Jahovic, Kasımpaşa maçından önce 
kurban kestiğini ve gollerini attığını, bu nedenle ikinci yarı-
da her maçtan önce kurban keseceğini söyledi. Jahovic, 
Atiker Konyaspor’un ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü 
Antalya’da, yaptığı açıklamada, Süper Lig’de şanssız 
bir ilk yarı geçirdiğini belirtti.

Makedon oyuncu, 16. haftadaki Kasımpaşa ma-
çından önce kurban kesmesiyle ilgili, “Kasımpaşa 
maçından önce kurban keserek yaşamış oldu-
ğum şanssızlığı durdurmak istedim ve iki gol at-
tım. Tabii ki sadece şanssızlık için değil, kurban 
yapılması gereken bir şey. İleriki zamanlarda 
da kurban keseceğim. Neden olmasın, her 
maçtan önce kurban keseceğim.” ifadeleri-
ni kullandı. 

“UMARIM Kİ DAHA BAŞARILI BİR 
DÖNEM GEÇİRECEĞİM”

Bu sezon şu ana kadar 5 gol atan 
deneyimli futbolcu, gol sayısında bek-
lentilerin altında kaldığının farkında 
olduğunu belirterek, “Geçen seneki 
gol sayısını bu sene yakalayama-

dım, o kadar üretken değilim. Çok gol atamamamın sebep-
lerinden biri önceki teknik direktörümüz Rıza Çalımbay’ın 
farklı taktik yapısı olabilir. Bir de düzenli olarak oynamayışım 
fazla gol atamamama sebep oldu. Şimdi yeni bir hocamız 
var, kendisi takıma yeni bir enerji getirdi, farklı bir taktik an-
layışı var. Umarım ki ikinci yarıda daha başarılı bir dönem 
geçireceğim.” diye konuştu. 

Jahovic, Rıza Çalımbay döneminde fazla forma şansı 
bulamaması hakkında ise, “Neden oynayıp oynamadığım 
tamamen hocamızın kararıydı. Belki beni taktiksel yapısına 
uygun görmüyordu, belki de daha farklı düşünceleri vardı. 
Bazen çift forvet bazen tek forvet oynatıyordu, bunu kesinlikle 
sorgulamadım ve en iyi şekilde çalışmaya devam ettim.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

 “HEDEFLERİMİZ ARASINDA AVRUPA 
KUPALARINDA YER ALMAK VAR”

İlk yarıyı 25 puanla 8. sırada tamamlamalarına rağmen 
ikinci sıradaki Trabzonspor ile aralarında 4 puan fark bu-
lunduğunu hatırlatan Jahovic, bu sezonki hedeflerini, “Her 
takımın hedefleri içerisinde Avrupa kupalarında yer almak 
olur, bizim de hedeflerimiz arasında Avrupa kupalarında 
yer almak var. Yalnız o kadar uzağa bakmıyoruz, maç maç 
başarılı olmaya çalışıyoruz. Bunun bizi nereye götüreceğini 

göreceğiz.” şeklinde ifadelerle aktardı. 
Golcü oyuncu, “Ara transfer döneminde transfer teklifi 

aldın mı?” sorusuna, “Bu dönemlerde bu tip transfer konula-
rı yazılıp çizilir. Bazı takımlar da ilgilenmiş olabilir ama şu an 
yalnızca Konyaspor’u düşünüyorum. Takıma nasıl katkı sağ-
layacağımı düşünüyorum. Herhangi bir teklif geldiğinde bu 
menajerimle çözülecek bir şey.” cevabını verdi.  Jahovic, bu 
sezon en çok zorlandığı maçın ise Galatasaray karşılaşması 
olduğunu söyledi. Makedon golcü, “Her maç defans oyuncu-
larına karşı oynamak zordur. En zorlarından biri de Galatasa-
ray maçında gerçekleşmişti. O maçta Galatasaray 3 stoperle 
oynadı, onlara karşı çok zorlandım.” ifadelerini kullandı. 

“MEVLANA’NIN ŞEHRİNDE 
BULUNMAKTAN GURUR DUYUYORUM”

Konya’daki yaşamından mutlu olduğunu aktaran Adis 
Jahovic, Mevlana hakkında da bilgi sahibi olduğunu anla-
tarak şöyle konuştu: “Mevlana, Konya şehrinin sembolü 
olmuş, çok önemli kişilerden birisi. Konyaspor’da oynadığı-
mı söyleyince herkes Mevlana’yı soruyor. Kendisi hakkında 
bilgi sahibiyim, müzesini gezdim. Mevlana’nın şehrinde 
bulunmaktan ve onun şehrinin takımında oynamaktan gurur 
duyuyorum.” 
n AA

Jahovic: Her maçtan önce kurban keseceğim

RPS
Kocaman: Hedef ilk 3

Temsilcimiz Atiker Konyaspor’da teknik direktör Aykut Kocaman önemli açıklamalarda bulundu. Mevcut kadronun bir önceki 
dönemindeki kadroya göre daha hızlı olduğunu belirten Kocaman, “İlk 3’ün içinde olan bir takım olacağız” dedi

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’da ikinci yarı hazırlıkları de-
vam ediyor. Antalya kampında gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör 
Aykut Kocaman iddialı ifadeler kullandı. Mevcut kadronun bir önceki oyuncu grubuna 

göre daha hızlı bir kadro olduğunu belirten Kocaman, İlk 3 hedefi koydu. İşte Koca-
man’ın açıklamaları.

KONYA OLARAK HEDEFİMİZ İLK 3
Makas daraldıkça ligde söz sahibi olacak takımlar var. Bunlardan biri tartış-

masız Konyaspor. Bir kere şehir çok istiyor. Konyaspor benim dönemimde 66 
puan almıştı. Şimdi biz Konyaspor’u her yıl ortalama 51 puan alan bir takım ha-

line getirmeye çalışacağız. 51 puan iki maçtan birini kazanmak demek. Bu kudreti 
yakalayabilirsek bir adım daha atabiliriz. İşte o zaman ilk üçün içine yuva kuran bir 

takım olabilirsiniz. Bıraktığım kadronun son hali bugünkü takımdan daha uyumluydu. 
Bu kadro ise daha hızlı.

SEVMESEM DE EKONOMİ ÖNEMLİ
Bugünün dünyasında esas gücü belirleyen unsur ekonomi. Paran varsa oyuncu alabiliyor-

sun, oyuncuyu gönderip yerine daha iyisini getirebiliyorsun. Bu konuyu sevmesem de ekonomi çok 
önemli. Yıllardır tüm kulüpler için söylediğim bir şey vardı “Böyle giderse duvara çarpacağız” diyor-

dum. Bunu söylerken artık herkes duvara çarptı.
AVRUPA FUTBOLU DAHA HIZLI, DAHA TAKTİK

Biz ekibimle oturup konuştuğumuzda “Bazı takımlar bazı takımları yeniyor. Bu neden oluyor?” sorusunun 
yanıtını arıyoruz. Avrupa’yla kıyaslıyoruz kendi takımlarımızı. Başka bir şey oynuyor onlar. Daha güçlüler, daha hız-

lılar, daha taktiğe sadıklar, daha zekiler. Saha içindeki düzenin kendilerine fayda getireceğine inandıkları için kolektif 
bilinçleri daha yüksek. Bunun farkına 10 yıl önce vardım. O günden bu yana çalışarak geliştirebileceğimiz her şeyin üzerinde 
çalışıyoruz. Nedir bunlar? Kuvvetimizi çalışarak artırabiliriz. Dayanıklılığımızı çalışarak artırabiliriz. İkili mücadele kalitemizi 
artırabiliriz. Bunu yapabilirsen, elit oyuncuyu yakalayamasan bile onlarla boğuşacak seviyeye gelebilirsin. Bizdeki basamak-
lama “O gelsin, bu gelsin, hepsi bir araya gelsin,oynasın...” Olmuyor yahu olmuyor! Yaşaya yaşaya öğreniyoruz.

BAŞAKŞEHİR’İ G.SARAY ZORLAR
Başakşehir yüzde 99 ilk ikinin içinde olur. Şampiyonluğu kaçıracak olsalar da tepede olacaklar. Bu çok net. Başakşehir’i 

bence Galatasaray dışında zorlayacak takım gözükmüyor. Beşiktaş nasıl hamle yapacak, Trabzonspor nereye kadar taşıya-
cak, onları bilmiyorum. Galatasaray Garry Rodrigues satışıyla dengesini koruyacaktır. 

Başakşehir’i en çok zorlayacak takım Galatasaray. İkinciyle sekizinciarasındaki takımları değerlendirecek olursak, ikin-
cinin sekizinci olma ihtimali de yüksek, sekizincinin ikinci olma ihtimali de yüksek. Mali durumu iyi olan Anadolu takımları 
iyi tercihleryapabilirse, yukarıda kalmaya devam edecek. Daha aşağıya inersek, ilk 8’i tahmin etmekten daha zor.

F.BAHÇE BURSA’YI YENERSE RÜZGÂRI ARKASINA ALIR
Fenerbahçe’nin ilk yarı performansıyla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ben ayrıldıktan sonra 3-4 ay boyun-

ca hiç futbolla ilgim yoktu. Dünya Kupası’nı bile yarım yarım izledim. Kulüp içinden bana gelen talepler doğrultusunda 
her şeye olumlu yanıt vermeme rağmen, bitmek tükenmek bilmeyen bir saldırı ile karşılaştım. Saldırılar bir türlü bitme-
di. Konyaspor’dan böyle bir teklif gelince, hiç dü-
şünmedim bile... Pazarlık bile yapmadım. Başla-
yalım dedik, başladık.Fenerbahçe ile ilgili şunları 
söyleyeyim: Şu anda devre arası büyük umutlar 
var. Yeni bir hoca geldi. Yeniden bir şeyleri çevir-
meye çalışıyor. Bursaspor maçı büyük hedef gibi 
gözüküyor. Eğer Bursaspor maçını kazanmayı 
başarabilirse Fenerbahçe, rüzgârı arkasına ala-
rak bir sıçrayış yapabilir. Ancak bunun tersi de 
var. Bu kadar umut doluyken, eğer Bursaspor 
maçında istenmeyen bir sonuç alınırsa, zihinsel 
ve duygusal kırılmaya yol açabilir.

VAR COŞKUYU ORTADAN KALDIRDI!
Yanlış alışkanlıklar değişmediği sürece, 

VAR birkaç tane hatayı ortadan kaldıracak an-
cak kalan hatalarla beraber yaşama ve aynı so-
runları konuşmaya devam edeceğiz gibi gözü-
küyor. Belki penaltı, kırmızı kart gibi, ofsayt gibi 
pozisyonlarda birtakım şeyler ortadan kalkacak. 
Ama yine sonuçta bir şeylere insanlar karar ver-
diği için 1 tane hata olacak. İşte o 1 tane hata 
bu kez kasıtlı yapılıyor diye tartışılacak. Alanya 
maçında yaşadığımız duygu var VAR’ın getirdi-
ği... Önce gol attık, sevindik. Gol iptal oldu, rakip 
sevindi. Golü attığınızda anlık coşku muazzam-
dır. Duyguyu ortadan kaldırdı. 

Biraz bekle, izle, sonra sevin gibi bir davranış 
biçimimiz olacak. Kısacası anlık patlamaları orta-
dan kaldıracak. Bu belki benim için geçerli olma-
yabilir ama (gülüyor) başkaları için sıkıntı olabilir 
gibi gözüküyor. Ben üzüntümü-sevincimi yaşıyo-
rum. Ama gösterme konusunda sıkıntılıyım.
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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU


	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun7
	Yenigun8
	Yenigun9
	Yenigun10
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16

