
Yağız, Meram Ziraat’e talip oldu
2 Şubat 2019 Cumartesi 
günü yapılacak olan 
Karatay Ziraat Odası 
seçimleri öncesinde 
basınla biraraya gelen 
Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, 
seçimlerde yeniden aday 
olduğunu açıkladı. Çift-
çinin zor durumda oldu-
ğunu belirten Kavuneker, 
sorunları bir bir sıraladı 
ve bu sorunların çözümü 
için çalışmayı sürdüre-
ceklerini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Ziraat odalarında şubat 
ayında yapılması planlanan 
başkanlık seçimleri önce-
sinde delege seçimlerinin 
yapılmasının ardından baş-
kan adayları da kendilerini 
göstermeye başladı. Meram 
Ziraat Odası Başkanlığı’na 
aday olan Murat Yağız, 
kendisini destekleyen dele-
gelerle birlikte düzenlediği 
basın toplantısında başkan 
seçilmesi halinde Meram zi-
raatı ve tarımı için yapacağı 
çalışmaları anlattı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Hırsızlara suçüstü!
Konya’da bir 
apartman dairesinin 
camından içeriye 
hırsızlık için girdiği 
iddia edilen 2 şahıs, 
polis ekiplerini fark et-
mesi üzerine kaçmak 
istediği sırada yaka-
landı. Şüphelilerin 
kullandığı kamyonet 
içerisinde ise gözcü-
lük yapan bir kadının 
olduğu ortaya çıktı.
 n SAYFA 6’DA

Mücadeleye tam not
Yoğun kar yağışının 
ardından buzlanma-
yı önlemek, trafik 
akışını engelleye-
cek olumsuzlukların 
önüne geçmek için 
çalışan Ereğli Bele-
diyesi, çalışmalarla 
tam not aldı. Ereğli 
Belediyesi ayrıca 
soğuk kış günlerin-
de sokak hayvanla-
rını da unutmadı. 
n SAYFA 2’DE

05 TEMAD korosu 
büyük beğeni aldı 05 Koyuncu, teknolojiye 

yatırım yapacak 06 Sanıklardan birine
ceza, diğerine tahliye

KAR VE FIRTINA 
BEKLENİYOR

KONYA’NIN TECRÜBESİ 
TUNUS’A AKTARILACAK

HİZMET ETMEK 
MUTLU EDİYOR

Meteoroloji uyardı

Tunus Konya’yı model alacak 

Karatay Belediye Başkanı Hançerli: 

Meteorolojiden yapılan duyuruya göre, Konya-An-
talya yolunun Alacabel Geçidi başta olmak üzere, 
Toroslar bölümünün yükseklerinde aralıklarla yo-
ğun kar yağışı olacağı tahmin ediliyor. Bölgede, 
bugünitibariyle kuvvetli fırtına da bekleniyor.

Tunus’un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal 
bin Mustafa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Büyükelçi Faysal, 
yerel yönetimlerde Konya’nın ve Türkiye’nin tec-
rübelerinden faydalanmaktan gurur duyacaklarını 
söyledi.

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Sü-
leyman Kamil Akın’ı makamında ağırladı. Hançerli, 
“Her alanda Karatay’ımızın ihtiyaçlarına cevap ve-
riyor ve hemşehrilerimize hizmet etmekten dolayı 
mutluluk duyuyoruz” dedi.

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Şuan devlet 
krizi yaşanıyor’

Tespih diyip 
geçmeyin!

Seydişehir’de partisinin aday 
tanıtım toplantısına katılan İYİ 
Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Ümit Özdağ, şu an devlet krizi 
yaşandığını söyleyerek, milli 
devlet geleneğini yeniden ge-
tirmek için mücadele verdikle-
rini ifade etti. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Aksaray’da yeni açılan bir 
tespih evinde satışa sunulan 
tespihlerin fiyatı 2 bin TL’den 
50 bin TL’ye kadar çıkıyor. 
Araba fiyatına satılan tespihler, 
altın ve dövizden daha fazla 
kâr getirdiği için yatırım aracı 
olarak da kullanılıyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Emektar esnafa 
plaket verildi

Konya Bakırcılar Esnaf Odası 
Başkanı İbrahim Işık ve Oda 
Yönetim Kurulu Üyesi Osman 
Ayan, meslekte 20 yılını doldur-
muş oda üyesi esnafları işyer-
lerinde ziyaret etti. KONESOB 
Başkanı Muharrem Karaba-
cak’ın da katıldığı ziyaretlerde 
esnaflara plaket takdim edildi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Ortak akılla 
şehir kazanıyor

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Kadınlar Pazarı ve çevresindeki 
esnafları ziyaret etti. Esnaflarla 
istişare eden Başkan Altay, 
“Her fırsatta vatandaşlarımızı 
ve esnaflarımızı dinliyoruz.  
Oluşan ortak akıl ortamından 
şehrimiz kazançlı çıkıyor” dedi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE
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Engel olamazsınız!
‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesine 

karşı çıkan CHP’li milletvekiline 
tepki gösteren TİMAV Genel 

Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, 
bu tutumun ‘Camilerimizi 

kapatan, camileri samanlıklara 
döndüren’ zihniyetin devamı 
niteliğinde olduğunu söyledi

DEDELERİNİ 
DE BİLİYORUZ

Server Gençlik ve Spor Kulübü tara-
fından başlatıldı. Milli Eğitim Bakan-
lığı’nın da onay verdiği  “Haydi Ço-
cuklar Camiye” gel projesine karşı 
ifadeler kullanan (CHP) Manisa Mil-
letvekili Bekir Başevirgen’e tepkiler 
sürüyor. TİMAV Genel Başkanı Ab-
dullah Ecevit Öksüz, “Biz bunların de-
delerini de kendilerini de biliyoruz” 
diye konuştu.

İSTİKBALİMİZ 
KÖKLERİMİZDE

Öksüz, bu tür projelere karşı çıkabile-
cekleri iyi bildiklerini belirterek, “Tür-
kiye’de karşı çıkabilecek zihniyeti 
tarihinden, köklerinden biliyoruz” di-
yerek bunlara aldırış etmemek gerek-
tiğini söyledi. Öksüz, “Bizim istikbali-
miz köklerimizdedir. Bu tip projelerle 
gençlerimizi köklerimizle buluşturu-
yoruz, buluşturmaya da devam etme-
miz gerekiyor” dedi.  n SAYFA 3’TE

Cesur girişimciye 360 bin lira!
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının 

(KOSGEB) bu yıla yeni bir vizyonla girdiğini ve yüksek teknolojiyi odağına aldığını belirterek, kurumun tamamen yenilenen 3 destek 
programının detaylarına ilişkin bilgi verdi. Bakan Varank, “Eğitimini almış, işletmesini kurmuş ve yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet 

gösterecek cesur girişimcilere 360 bin liraya kadar destek sağlayacağız” dedi.  n HABERİ SAYFA 13’TE

Rıfat Kavuneker yeniden aday 

Ecevit Öksüz
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EREGLİ

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü vesilesiyle Ereğli’deki 
medya mensuplarıyla bir araya 
gelerek günlerini tebrik etti.

Değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Özgüven: “Vatandaşları-
mızın, halkımızın hem bilgilen-
mesi hem de haberdar olması açı-
sından önemli bir görevi ifa eden 
burada bulunan ve bulunmayan 
tüm basın mensuplarımızın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
tebrik ediyorum. Günümüzde 
özellikler teknolojideki gelişmeler, 

internetin yaygınlaşmasıyla vatan-
daşlarımız bilgilenme, haberdar 
olma, ilgilenme noktasındaki bek-
lentilerini artırmaktadır. Bu açıdan 
Ereğli’mizdeki basın mensupları 
olarak sizler de bu görevi başarı ile 
sürdürüyorsunuz. Yaptığımız gö-
rev gereği Belediye olarak doğan-
dan ölene kadar tüm vatandaşları-
mıza hizmet ediyoruz, şehrimizde 
önemli yatırımlar ve faaliyetler 
gerçekleştiriyoruz. Bu görevleri 
yaparken hemşehrilerimizle, ka-
muoyuyla birlikte hareket etme, 
vatandaşlarımızın taleplerine kar-

şılık verme açısından adeta sizler 
de bizim birer mesai arkadaşları-
mız oluyor ve bizlere her konuda 
yardımcı oluyorsunuz” ifadelerini 
kullandı.

Özgüven: “Her zaman ifade 
ediyorum ve basınla ilgili yapılan 
görevin aslında kamusal bir görev 
olduğunun altını çizmek istiyo-
rum. Sizlerin yaptığı görevlerde 
Ereğli’mizin sorunlarını, eksik-
likleri zaman zaman eleştirileri, 
zaman zaman vatandaşlarımızın 
sesine kulak verip bunları bizlere 
intikal ettirmenizi takdirle karşılı-

yorum. Bu vesileyle 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nün başta 
sizlere, ailenize ve tüm basın ça-
lışanlarına hayırlı olmasını diler 
ve işlerinizde kolaylıklar olmasını 
yüce Rabbimden niyaz ederim. 
Kamera arkasında olan, röportaj 
yapan, bilgisayarının başında yazı 
yazan, bunları basılı hale getiren 
matbaada mürekkep kokusunu 
çeken ve bu mesleğin her nok-
tasında, köşesinde çalışan tüm 
arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, 
hepinizi saygıyla ve hürmetle se-
lamlıyorum” dedi.

Belediye personelinin 
promosyon sevinci

‘Kars bizim için ayrı 
bir değere sahiptir’ 

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Ereğli’de Kamu Kurum-
ları içerisinde en yüksek promos-
yon miktarı ve sözleşmesine imza 
attı. Buna göre 171 personeli kap-
sayan 329.346 Türk Liralık sözleş-
me Vakıfbank ile imzalandı. Geçen 
yıl da Belediye işçilerine 1.250 
TL’lik promosyon anlaşmasıyla da 
en yüksek sözleşme imzalanmıştı.

Kadrolu işçi, memur ve söz-
leşmeli personeli kapsayan 3 
yıllık promosyon anlaşmasına bi-
naen kişi başı 1.926 Türk Lirası 
ocak ayı maaşına müteakip 1 ke-
rede ödenecek. Ayrıca personel-
lerden maaş miktarını aşmamak 
kaydıyla işlemlerinde banka mas-
rafları da alınmayacak. Önemli 
bir sözleşmeye imza attıklarını 
belirten Başkan Özgüven: “Per-
sonellerimiz açısından önemli bir 

anlaşmaya imza attık. Bu sözleş-
menin Ereğli’de Kamu Kurum-
ları içerisinde yapılan en yüksek 
promosyon miktarı ve sözleşme 
olması da bizleri mutlu etti. Yap-
tığımız sözleşme uyarınca 171 
personelimize 1.926 Türk Lira-
sı ocak ayı maaşına müteakip 1 
kerede ödenecek. Yani toplamda 
329.346 Türk Liralık bir sözleş-
me imzalamış olduk. Ayrıca per-
sonellerimizden maaş miktarını 
aşmamak kaydıyla işlemlerinde 
banka masrafları da alınmaya-
cak. Bu anlamda bizi kırmayarak 
personellerimize sağladıkları bu 
imkan için Vakıfbank Ereğli Şube 
Müdürümüz Kerim Yaşlı Bey’e ve 
ekine teşekkür ediyorum. Ban-
kamıza ve tüm personellerimize 
hayırlı uğurlu olmasını dilerim” 
ifadelerini kullandı.

Kars Belediye Başkanı Mur-
taza Karaçanta, Karslılar Derneği 
Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte 
Ereğli Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i makamında ziyaret etti.

Samimi sohbet ortamında ge-
çen ziyarette Başkan Karaçanta, 
Başkan Özgüven’e Ereğli Karslılar 
Derneği’ne ve Sarıkamış Şehitleri 
Yürüyüşü’ne verdiği destekler için 
teşekkür etti. Ziyaret Başkanların 
karşılıklı hediye takdimleriyle sona 
erdi. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Özgüven: 
“Kars Belediye Başkanımız Sayın 
Murtaza Karaçanta’yı misafir et-
tiğimiz için mutlu olduk. Bu na-
zik ziyaretleri için kendilerine ve 
Karslılar Derneği’mize teşekkür 
ediyorum. Tarihimizde önemli bir 
yer tutan ve toplumu derinden 
etkileyen Sarıkamış olayı, günü-

müzde bile içimizi acıtan bir olay-
dır. O nedenle Kars bizim için ayrı 
bir değere sahiptir. Bu vesileyle 
Sarıkamış şehitlerimizi hürmetle 
ve minnetle anıyorum. Tekrardan 
Kars Belediye Başkanımıza, Ereğli 
Karslılar Derneğimize ziyaretleri 
için teşekkür ediyor, saygılarımı 
sunuyorum” ifadelerini kullandı. 
Kars Belediye Başkanı Murtaza 
Karaçanta ise: “Ereğli’de olmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Bu şirin ilçe-
mizde başarılı hizmetler gerçekleş-
tiren Belediye Başkanımız Özkan 
Özgüven Bey’i ziyaret etmek iste-
dik. Son derece samimi ve sıcak bir 
karşılama ile bizleri misafir ettikleri 
için, Ereğli Karslılar Derneği’mize 
verdiği ve Sarıkamış Şehitleri Yü-
rüyüşü’ne verdiği destekler için 
Belediye Başkanımıza teşekkür 
ediyorum” şeklinde konuştu.

Yoğun kar yağışının ardından buzlanmayı önlemek, trafik akışını engelleyecek olum-
suzlukların önüne geçmek için çalışan Ereğli Belediyesi, çalışmalarla tam not aldı

Başarılı mücadele
Ereğli’de yoğun kar ve donduru-

cu soğuğun etkili olmasıyla birlikte 
teyakkuzda bekleyen Ereğli Beledi-
yesi ekipleri, buzlanmaya ve yolların 
kapanmasına karşı hızlı bir şekilde 
müdahalede bulundu. Bu kapsam-
da kar yağışının başlamasıyla çalış-
malara başlayan Belediye ekipleri, 
Ereğli merkez ve merkeze uzak 
mahallelerde hummalı bir çalışma 
gerçekleştirdi.

Yoğun kar yağışının ardından 
sıcaklığın eksilerin çok altına düş-
mesiyle Belediye ekipleri tarafından 
buzlanmayı en aza indirilmeye çalı-
şıldı ve trafiğin aksamaması için yo-
ğun çaba harcandı.

HAYVANLAR DA UNUTULMADI
Ereğli Belediyesi bunun yanında 

hayvanları da unutmadı. Soğuk kış 
günlerinde yiyecek bulmakta zorla-
nan hayvanları da düşünen Ereğli 
Belediyesi, muhtelif yerlere yem 
bırakıyor. Çalışmalar hakkında de-
ğerlendirmelerde bulunan Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven: “Kar ve 
buzlanmayla mücadele noktasında 
merkez ve merkeze uzak mahalle-
lerimizde çalışmalarımıza aralıksız 
devam ediyoruz. Dondurucu soğu-
ğa rağmen gece gündüz demeden 
hummalı bir çalışma yürüten per-
sonellerimize teşekkür ediyorum. 
Tüm çalışmalarımızın yanında so-
kak hayvanlarını da unutmuyoruz. 
Ekiplerimiz tarafından muhtelif yer-
lere bıraktığımız yemlerle onların da 
mağduriyetini ortadan kaldırmaya 
çalışıyoruz. Ereğli’mizin beyaza bü-
ründüğü, kar yağışının yoğunluğu 
ve gece sıcaklıkların eksiklerin çok 
altında olduğu bu günlerde vatan-
daşlarımızın da tedbirli olmalarını 
ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı 
olmalarını rica ediyoruz. Duyarlılık 
gösteren ve çalışmalarımızda bizlere 
destek veren tüm hemşehrilerimize 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı.

ÖZGÜVEN, KAR ÇALIŞMALARI 
YAPAN İŞÇİLERİ ZİYARET ETTİ
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven, soğuk kış günlerinde ge-
celerin kahramanları olan ve geç 
saatlere kadar hummalı çalışma-
lar yürüten belediye işçilerini de 
unutmadı. Kar yağışıyla birlikte ça-
lışmalara başlayan işçileri ziyaret 
eden Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven, bir personelin de doğum 
gününü kutladı. Özverili çalışmaları 

için işçilere teşekkür eden Özgü-
ven: “Kar Temizleme ve Buzlan-
ma çalışmalarında soğuk ve ayaz 
gecelerde yoğun bir çalışma ortaya 
koyan arkadaşlarımızı akşam ye-
mek molalarında ziyaret ettik. Her 
birine teşekkür ediyorum, Allah(cc) 
razı olsun. Şehrimize hizmet etmek 
için canla başla çalışıyoruz. Sahada 
gece gündüz demeden emeklerini 
esirgemeyen çalışanlarımızın her 
zaman yanında oluyor ve onlara 

destek oluyoruz. Ereğli’mize önemli 
hizmetler kazandırdık, bu hizmet-
leri kazandırırken ekip ruhuna çok 
önem veriyoruz. Birlik ve beraberlik 
içerisinde tüm ekip arkadaşlarımız-
la özverili çalışmalar yürütüyoruz. 
Ayrıca ziyaretimizde personelimiz 
Refik Kaynak’ın da doğum günü ol-
duğunu öğrendik ve kutlamak iste-
dik. Allah(cc) nice sağlıklı, mutlu ve 
hayırlı bir ömür nasip etsin inşallah” 
ifadelerini kullandı.

‘Basın, kamusal bir görev icra ediyor’

Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, başarılı çalışmalara imza atan belediye çalışanlarını ziyaret ederek çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
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Hançerli: Hizmet ederek mutlu oluyoruz

Jandarmadan öğrencilere trafik semineri 

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, İnşaat Mühendisleri 
Odası Konya Şube Başkanı Dr. Sü-
leyman Kamil Akın’ı makamında 
ağırladı. Ziyaretten duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Başkan Meh-
met Hançerli, “Vatandaşlarımızın 
mutluluğu için, şehrin imarı ve ya-
pısı konusunda özverili şekilde çalı-
şan bir belediyeyiz. Eğitimden, spor 
yatırımlarına, kentsel dönüşüm-
den sosyal belediyeciliğe kadar her 
alanda Karatay’ımızın ihtiyaçlarına 
cevap veriyor ve hemşehrilerimize 
hizmet etmekten dolayı mutluluk 
duyuyoruz” dedi.

41 MİLYON METREKARE’DE İMAR 
UYGULAMASI TAMAM

Başkan Hançerli, ödüllü kent-
sel dönüşüm projeleri ile marka 
olan Karatay Belediyesi’nin, İlçe 
genelinde toplam 19 milyon 700 
bin metrekare alanda revizyon 
imar planı hazırladığını belirtti. 
Başkan Hançerli, revizyon imar 
planları kapsamında gerçekleştiri-
len 18.madde imar uygulamaları 
hız kesmeden devam ettiğini vur-
guladı. Başkan Hançerli “Karatay 
Belediyesi olarak ilçeye kazandır-
dığımız toplam 20 bin dairenin 13 
bin 644 adeti 2004-2018 yılları 

arasında gerçekleşti. Hemşehri-
lerimizin, Konya’nın merkezinde 
yer almasına rağmen bir çöküntü 
alanı görünümünde olan evlerden 
kurtulup; modern mimari ile inşa 
edilmiş evlerde ikamet etmeleri en 
büyük hedefimizdir. Belediye ola-
rak görevimiz kooperatifi kurma-
ya öncülük etmenin yanı sıra yeşil 

alan çalışmaları, yol düzenlemeleri 
ile çalışmaların sürekli devam edi-
yor. “dedi. Başkan Mehmet Han-
çerli, Dr. Süleyman Kamil Akın ve 
ekibini tebrik ederek, gerçekleştir-
dikleri çalışmalarda başarılar diledi. 
İnşaat Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Dr. Süleyman Kamil 
Akın, Başkan Mehmet Hançerli ve 

ekibinin Karatay’da kentsel dönü-
şüm, konut projeleri ve imarla ilgili 
yaptığı hizmetlerden büyük mem-
nuniyet duyduklarını belirtti. İnşa-
at Mühendisleri Odası Konya Şube 
Başkanı Dr. Süleyman Kamil Akın, 
Karatay’ın günden güne daha da 
modern yapıya kavuştuğuna dikkat 
çekti.  n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de ilkokul öğrencilerine 
jandarma trafik timleri tarafından 
trafik eğitimi verildi. Beyşehir İlçe 
Jandarma Komutanlığı tarafından 
Huğlu Mahallesinde öğrenim gören 
ilkokul öğrencileri için trafik eğitim 
semineri düzenlendi. Beyşehir İlçe 
Jandarma Komutanlığı Trafik Tim 
Personeli tarafından Huğlu Fatih 
İlkokulunda okuyan öğrencilere te-
mel trafik kuralları hakkında bilgi-
lendirmede bulunuldu. Seminerde, 
öğrencilere trafik konularında far-
kındalık oluşturmak amacıyla trafik 
kuralları anlatıldı. Programın sonun-
da trafik tim personeli öğrencilerin 
yönelttiği çeşitli soruları cevaplan-
dırdı. Okul idaresi yetkilileri, jandar-
ma trafik timlerine verdiği seminer-
den dolayı teşekkür etti.
n İHA

Çığ tehlikesine
aldırmadan tırmandılar

Seydişehir’de 7 doğasever ve 
dağcı, karlı havada çığ tehlikesine 
aldırmadan Ferzine Mağarası’na 
tırmandı. Sabah erken saatlerde 
Kuğulu Park’ta buluşan 7 kişilik 
ekip, Toros Dağı’nın zirvesinde 
bulunan Ferzine Mağarası’na tır-
manmak için hareket etti. Zaman 
zaman 1 metreyi bulan karlı böl-
geden 2 saatlik zor bir tırmanıştan 
sonra ekiptekiler mağaraya ulaştı. 
Seydişehirli dağcılar adına konuşan 
Tayfun Koyuncu, “Bir haftadır böl-

gede devam eden kar yağışı sonra-
sı sabah erken saatlerde ekip arka-
daşlarımızla buluşarak 1 metreyi 
bulan karda çiğ tehlikesine karşı 
yaban hayvanlarının bulunduğu 
bölgeye tırmanış gerçekleştirdik. 
Amacımız Seydişehir’in güzel dağ-
larını, mağaralarını bölge insanına 
tanıtarak, bu güzellikleri herkesin 
görmesini sağlamak.” dedi. Ekip, 
Ferzine Mağarası’nda Türk bayra-
ğı açarak, fotoğraf çektikten sonra 
Seydişehir’e döndü.   n AA

‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesine karşı çıkan CHP’li milletvekiline tepkiler gecikmedi. Bu tutumun ‘Camilerimizi kapatan, camileri samanlıklara 
döndüren’ zihniyetin devamı niteliğinde olduğunu belirten TİMAV Genel Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, bunlara aldırış etmemek gerektiğini söyledi

Cami kapatanların torunları!
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay’ın Selçuklu 
Belediye Başkanlığı döneminde 
başlayan ve Büyükşehir Beledi-
yesi’nde de devam eden  “Güle 
Oynaya Camiye Gel” Projesi, 
Türkiye’ye örnek bir proje olarak 
dikkatleri üzerinde toplamıştı. 
Projeyle küçük yaşlardaki çocuk-
ların camiye alıştırılması hedefle-
niyordu. Bu projenin bir benzeri 
de Server Gençlik ve Spor Kulübü 
tarafından başlatıldı. Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın da onay verdiği  
“Haydi Çocuklar Camiye” Etkin-
liği ile 6-13 yaş aralığındaki ço-
cukların camiye ısındırılması ve 
çocukların cemaatle namaz kılma 
alışkanlığı kazanması amaçlanı-
yor. 

28 ŞUBAT ZİHNİYETİ 
HAREKETE GEÇTİ! 

Dikkat çeken proje, 28 Şubat 
zihniyetini harekete geçirmiş du-
rumda. Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP) Manisa Milletvekili Bekir 
Başevirgen, Türkiye Büyük Mil-
let Meclisi (TBMM)’de gerçekleş-
tirdiği konuşmada, “Milli Eğitim 
Bakanlığı onayı ile Server Gençlik 
ve Spor Kulübü tarafından baş-
latılan “Haydi Çocuklar Camiye” 
etkinliği 6-13 yaş aralığındaki 
çocuklarla gerçekleştirilecek. Bu 
projenin, bu kadar küçük yaştaki 
çocuklarımıza nasıl bir fayda sağ-
layacağı düşünülmektedir?” ifa-
delerini kullanarak projene karşı 
olan rahatsızlığını dile getirmişti. 
CHP Milletvekili Başevirgen’in 
yaptığı bu paylaşıma tepkiler de 
gecikmedi. 

Başevirgen’in İslam düşman-

lığını ortaya çıkaran sözlerinin 
ardından birçok sivil toplum ku-
ruluşu ve vatandaş projeye sahip 
çıkarak, CHP’li milletvekiline tep-
ki gösterdi. 

CAMİLERİ KAPATANLARIN 
TORUNLARI! 

Konuyla ilgili değerlendir-
melerde bulunan Türkiye İmam 
Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel 
Başkanı Abdullah Ecevit Öksüz, 
verilen tepkiye çok da şaşırma-
dığını söyledi. Bu projeye karşı 
çıkan zihniyetin dün de aynı karşı 
koyuşlar sergilediğine dikkat çe-
ken Öksüz, “Böyle bir çocukların 
camiye gitmesi ile ilgili projeye 
Türkiye’de karşı çıkabilecek zih-
niyeti tarihinden, köklerinden 
biliyoruz. Camilerimizi kapatan, 
camileri samanlıklara döndüren, 
Türkçe ezan gibi bir hainliği ya-
panların torunları şuanda çocuk-
ları camiye götürmek isteyenlere 
“İyi ki götürüyorlar” demez. Bun-
ların açıklamaları bizi çok da şa-

şırtmadı. Biz bunların dedelerini, 
kendilerini biliyoruz” diyerek pro-
jeye karşı çıkan CHP Milletvekili-
ne tepki gösterdi.  
DAHA FAZLA İLİM İÇİN MÜCADELE 

ETMEMİZ GEREKİYOR 
 “Ağaç yaşken eğilir” diyen 

Öksüz, milli ve manevi değerle-
rin çocuklara aşılanmasını sağla-
yacak projelerin küçük yaşlarda 
uygulanmasının önemine vur-
gu yaptı. bunun için de herkese 
görevler düştüğünü ifade eden 
Öksüz, sözlerine şöyle devam 
etti, “Bizim belli bir yaştan sonra 
çocuklarımızı camiye, cemaate, 
güzel ahlaka, dinini, diyanetini 
tanımaya, yaşamaya özendirme-
miz her anne babanın toplumsal, 
sosyal ve dini sorumluluk taşıyan 
her bir bireyin üzerinde vazifedir. 

Böyle bir projeyi uygulayan her-
kesten Allah razı olsun. Camileri-
miz çocuk bahçelerine dönüşsün 
ben bundan rahatsızlık değil hu-
zur duyarım. bu yaşta camiye alı-

şan çocuğumuz gelecek yaşlarda 
da hem caminin müdavimi olacak 
hem de namazla bezenmiş bir ha-
yatı yaşamış olacak. Bu tip karşı 
çıkışlara aldırmadan biz doğru 
bildiğimiz yolda Müslümanlar 
olarak devam etmemiz lazım. 
Biz çocuklarımızı camiyle, diniy-
le, değerleriyle barışık bir şekil-
de yetiştirmeye devam etmemiz 
lazım. Daha fazla gayret, daha 
fazla ilim için mücadele etmemiz 
lazım. Bu tip hareketler hem ço-
cuklarımızın hem de bu projeleri 
uygulayan ve destekleyenlerin 
moralini bozamaz. Bizim istikba-
limiz köklerimizdedir. Bu tip pro-
jelerle gençlerimizi köklerimizle 
buluşturuyoruz, buluşturmaya da 
devam etmemiz gerekiyor.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Abdullah Ecevit ÖksüzCHP Milletvekili Bekir Başevirgen

 Server Gençlik ve Spor Kulübü tarafından başaltılan, Milli Eğitim Bakanlığı’nın da onay verdiği  “Haydi Çocuklar Camiye” projesine CHP zihniyetinden tepki 
geldi. Yeni tartışmaların başladığı tepki sonucu projeye vatandaş sahip çıktı.
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‘Çiftçinin sorunlarını savunmak için yeniden adayım’
2 Şubat 2019 Cumartesi günü 

yapılacak olan Karatay Ziraat Oda-
sı seçimleri öncesinde mevcut 
başkan ve yeni dönemde de aday 
olan Karatay Ziraat Odası Başkanı 
Rıfat Kavuneker, basın mensupla-
rı ile  bir araya gelerek çalışmala-
rı hakkında bilgi verdi ve yeniden 
aday olduğunu açıkladı. Çiftçilerin 
zor durumla olduğunu ifade eden 
Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker, “ Şunu üzülerek be-
lirtmeliyim ki 4 yıldır buğdayın ve 
arpanın satış fiyatı aynı seyretmek-
tedir. Hububat çiftçinin ana üretim 
kalemini oluşturmaktadır. Bundan 
dolayı çiftçi maddi olarak zor du-
rumdadır” dedi.

‘ÇİFTÇİ ZOR DURUMDA, DESTEK 
BEKLİYOR’

Çiftçilerin zor durumla oldu-
ğunu ifade eden Karatay Ziraat 
Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “ 
Şunu üzülerek belirtmeliyim ki 4 
yıldır buğdayın ve arpanın satış fi-
yatı aynı seyretmektedir. Hububat 
çiftçinin ana üretim kalemini oluş-
turmaktadır. Bundan dolayı çiftçi 
maddi olarak zor durumdadır. Ta-
rımsal girdiler bu 4 yıllık zamanda 

2 kat artmış bulunmaktadır. Enf-
lasyonla mücadele etmek amacı ile 
ekmeğe zam yapılmamakta, hasat 
zamanı arz fazlalığından dolayı fi-
yat düşmekte ve bunların hepsi 
çiftçiyi zor duruma sokmaktadır. 
Tarım Kredi Kooperatiflerinin ve 
Ziraat Bankasının çiftçiye verdi-
ği  tarımsal ürünlerde faiz yüzde 
33’ün üzerinde tutulmaktadır. 
Çiftçi borçlu, devletimizin halkın 
her kesiminin derdine çara bul-
makta, çiftçi içinde bir çözüm bul-
masını talep etmekteyiz” dedi.

‘BAĞKUR PRİMLERİ VADEYE 
YAYILMALI’

Hükümetin BAĞKUR primle-
rini aylık değil, vadelere yağması 
gerektiğine dikkat çeken Kavune-
ker, “Hükümetimizin tarım kre-
dilere olan borcunu uzun vadeye 
yaymalı, BAĞKUR primlerini aylık 
değil çiftçinin ürün satışı ile uyuma 
vadelerde tahsilâtı sağlanmalıdır. 
Gübre, tarım ilaçları,  elektrik gibi 
tarımsal üretimin temelini oluş-
turan girdi fiyatları düşürülmeli, 
bir defaya mahsus olmak üzere 
ruhsatsız kuyuların kayıt altına 
alınması sağlanmalıdır. Odalar, 
birlikler ve tarıma bağlı bütün STK 
kuruluşları daha aktif çalışmalı, 

çiftçiyi güçlendirmelidir. Örneğin 
Konya Şeker hububat, patates, 
yağlık ayçiçeği, et ve süt olmak 
üzere 25 ürünün alımını yapmak-
ta, işlemekte ve satmakta. Bunun 
karşılığında 2,5 milyon üreticiye 
ödeme yapmaktadır. Tüm çiftçiler 
adına Konya Şeker’e teşekkür ede-
rim” ifadelerini kullandı. Et ve Ba-
lık Kurumunun kapandığına dikkat 
çeken Kavuneker, “Et ve Süt Ku-
rumu Kapandı. Şuanda ülkemiz-
de et ne durumda? Süt kurumu 
kapandı. Süt ne durumda ? Bizler 
TMO’ya sahip çıkalım. Eğer sahip 
çıkamazsak çok sıkıntılı günler biz-

leri bekliyor” dedi. 
‘SU İSTİYORUZ’

Konya Ovasında bulunan tarım 
arazilerinde üretimin devam ede-
bilmesi için su ihtiyacı olduğuna 
dikkat çeken Kavuneker, “Çiftçinin 
işini kolaylaştırmak için yeni ta-
rımsal makine ekipman destekleri 
yapmaktayız. Mahallerimize her 
türlü tarım aleti desteği veriyoruz. 
Buna Tarım ve Orman İlçe Müdür-
lükleri, Tarım ve Orman İl Müdür-
lüğü , KOP, Büyükşehir Belediyesi 
Tarımsal Hizmetler Dairesi Baş-
kanlığı ile ortak projeler yaparak 
çiftçilerimize kazandırıyoruz. Bu 

kurumlara katkılarından dolayı te-
şekkür ediyorum. Eğer Konya’ya 
dış havzalardan su gelirse (Erme-
nek Barajı) iyi birde sürdürülebilir 
bir tarım politikası geliştirirsek ül-
kenin ihtiyacı olan ürün yelpazesini 
çıkarırsak, biz ithal eden değil, ih-
raç eden bir ülke haline geliriz. Şu-
anda Konya Türkiye’nin tarımsal 
üretiminin yüzde 10’nu karşılıyor. 
O zaman yüzde 30 karşılamaya 
hazır. Bir de iyi bir altyapı hazır-
lanırsa artık tarım ve  hayvancılık 
daha fazla önem vermemiz gereki-
yor. Çünkü dünyada önem taşıyan 
önemi gün geçtikçe artan gıda ve 
sudur. Biz bunları iyi değerlendir-
memiz lazım” ifadelerini kullandı.
‘SÜT TOZUNA VERİLECEK DESTEK 

SÜT ÜRETİCİSİNE VERİLSİN’
Süt tozuna verilecek desteğin 

süt üreticisine verilmesi gerekti-
ğini ifade eden Kavuneker, “Süt 
tozuna verilecek destek süt üretici-
sine verilsin. Fabrikalar ucuza ham 
madde alır olsun. Mamuller ucuza 
üretilsin. Marketlerde ucuza satsın. 
Tüketim artsın. Teşvikler adaletli 
dağıtılmış olsun” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir Belediyesi tarafından, 
ilçe merkezindeki Beyşehir Gölü sa-
hilinde oluşturulan yeni yürüyüş ve 
gezi yolunun vatandaşların yeni çe-
kim merkezi haline geldiği belirtildi.

Belediye Başkanı Murat Özaltun, 
Beyşehir Gölü kıyısında Jandarma 
burnu mevkisi olarak bilinen alanın 
yürüttükleri çalışmalarla çehresinin 
değiştiğini söyledi. Jandarma Asa-
yiş Bot Komutanlığı’nın da bulun-
duğu Jandarma burnu bölgesinde 
ilgili birimlerin yürüyüş ve gezi yolu 
düzenlemesi için haftalarca devam 
eden bir çalışma yaptıklarını vur-
gulayan Özaltun, daha önce toprak 
yol olan bu alanda Beyşehir’de ilk 

kez baskı beton uygulaması gerçek-
leştirdiklerini belirtti. Özaltun, “Bu-
rada yürütülen proje çerçevesinde 
oluşturduğumuz gezi ve yürüyüş 
yolumuzun baskı beton çalışmala-
rının tamamlanmasının ardından 
peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. 
Vatandaşlarımızın istifadesi için ka-
melyalar yerleştirildi. Bu bölgeye 
gece aydınlatması sistemi de kurul-
du. Jandarma Bot Komutanlığı’nın 
bahçesi de bu proje kapsamında aynı 
çalışmalar içerisine dahil edildi. Ayrı-
ca, amatör olta meraklılarının av için 
tercih ettiği, balıkçı teknelerinin de 
liman olarak kullandığı bu mevkide 
balıkçı teknesi ve diğer teknelerin 

göle indirilmesi ya da karaya çıka-
rılmasının kolaylıkla sağlanması için 
özel bir rampa oluşturuldu. Burada 
yürütülen tüm çalışmalar Beyşehir 
Belediyesi’nin kendi birimlerinde, 
kendi imkanlarıyla gerçekleştirildi.” 
dedi.

Özaltun, Jandarma Burnu mev-
kiinde oluşturdukları gezi ve yürüyüş 
yolu projesinin tamamlanmasının 
ardından bu alanın vatandaşlar tara-
fından yoğun ilgi gören bir alan hali-
ne geldiğini de vurgularken, “Bu böl-
ge hem gezi ve yürüyüş yolu, hem 
de vatandaşlarımızın ve şehrimize 
gelen yabancı ziyaretçilerin Beyşehir 
Gölü manzarasını, doğal güzellikleri-

ni ve akşam saatlerinde Beyşehir’in 
meşhur günbatımını izleyebilecekle-
ri, oturup hoş vakit de geçirebilecek-
leri nezih bir alan haline dönüştü-
rüldü. Bu mevkide zaman içerisinde 
hayata geçirmeyi planladığımız çe-
şitli projeler de bulunuyor. Örneğin, 
burada hazırladığımız bir Göl Feneri 
Projemiz var. Vatandaşlarımızın da 
çok beğeneceğine inandığımız bu 
projemizi önündeki yasal engelleri 
aşmamız halinde gerçekleştirmeyi 
çok arzu ediyoruz. Bu alanın kısa za-
man içerisinde ilçemizin yeni bir çe-
kim merkezi haline geldiğini görmek 
bizleri de çok mutlu ediyor.” ifadele-
rini kullandı.  n HABER MERKEZİ

Bakırcılar Odası emektar 
esnafları unutmadı

Ilgınlı kadınlar Yemen
için biraraya geldi

Konya Bakırcılar Esnaf Odası, 
kaybolmaya yüz tutmuş meslek-
leri ayakta tutmaya çalışan ve 
yıllarını mesleğine veren örnek 
esnaf ve sanatkârlarını plaketle 
ödüllendirdi. Konya Bakırcılar 
Esnaf Odası Başkanı İbrahim Işık 
ve Oda Yönetim Kurulu Üyesi 
Osman Ayan, meslekte 20 yılını 
doldurmuş oda üyesi esnafları iş-
yerlerinde ziyaret etti. KONESOB 

Başkanı Muharrem Karabacak’ın 
da katıldığı ziyaretlerde esnaf-
lara plaket takdim edildi. Konya 
Bakırcılar Esnaf Odası Başkanı 
İbrahim Işık, oda olarak emektar 
üyelerini hiçbir zaman unutma-
dıklarını belirterek, ziyaretlere 
katılan KONESOB Başkanı Mu-
harrem Karabacak’a da teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Konya İHH Ilgın Temsilciliği 
Kadın Kolları tarafından “İslam 
Coğrafyaları ve Sorumlulukları-
mız” konulu toplantı düzenlendi. 
Bir otelde düzenlenen toplantı 
öncesinde, geliri Yemen’e gönde-
rilmek üzere mantı ve dikiş atöl-
yelerinde yapılan ürünler satışa 
sunuldu. Toplantıya İHH İnsani 
Yardım Vakfı Kadın Kolları İç Ana-

dolu Koordinatörü Meral Kaya, 
Konya İHH Kadın Kolları Başka-
nı Erengül Karabağ,  İHH Ilgın 
Temsilciliği Kadın Kolları Başkanı 
Meryem Yıldırım ve vakıf üyeleri 
katıldı. Toplantının ardından Kaya, 
“İslam Coğrafyaları ve Sorumlu-
luklarımız” konulu sunum gerçek-
leştirdi.
n AA

Meram Ziraat Odası’nda başkanlığa talip olan Murat Yağız, kendisini destekleyen Tarımsal Üretim-
de Birlik ve Dayanışma Grubu’yla birlikte başkan seçilmeleri halinde yapacakları çalışmaları anlattı

‘Birlik için adayız’
Ziraat odalarında şubat ayında 

yapılması planlanan başkanlık se-
çimleri öncesinde delege seçimle-
rinin yapılmasının ardından başkan 
adayları da kendilerini göstermeye 
başladı. Meram Ziraat Odası Baş-
kanlığı’na aday olan Murat Yağız, 
kendisini destekleyen delegelerle 
birlikte düzenlediği basın toplantı-
sında başkan seçilmesi halinde Me-
ram ziraatı ve tarımı için yapacağı 
çalışmaları anlattı. 

‘ZENGİN TOPRAKLARIN FAKİR 
ÇOCUKLARI OLMAYALIM’

Tarımsal Üretimde birlik ve Da-
yanışma Grubu oluşturduklarını ve 
zengin toprakların fakir çocukları 
olmamak için çaba harcayacaklarını 
dile getiren Murat Yağız, “Bir fotoğ-
raf karesi için saatlerce en doğru anı 
bekleyen, bir satır haberle birçok 
hayata umut olabileceği gerçeği-
ni unutmadan çalışan, bir çiftçinin 
toprağı işlediği gibi kelimeleri işle-
yen, halkımızı bilgiyle doyuran de-
ğerli basın mensuplarımızın Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. 
23 Aralık 2018 tarihinde gerçek-
leşen Meram Ziraat Odası delege 
seçimlerinde zengin toprakların fa-
kir çocukları olmayalım düsturuyla 
yola çıktık. Tarımsal Üretimde Birlik 
ve Dayanışma Grubu olarak delege 
seçilmiş bulunuyoruz. Biz bu yola 
iki cihan serveri Rasulullah (SAV) 
efendimizin ‘Kıyamet kopacak olsa 
dahi elinizdeki bir fidanı hemen 
dikiniz’ emri muhataplığında baş-
ladık. Biz bu yola, milli ekonominin 

temeli ziraattır, çoban da çiftçi de 
bu milletin asli unsurudur diyen 
Atatürk’ün azim ışığıyla başladık” 
dedi. 
‘ÇİFTÇİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL 

ETMEK GAYESİNDEYİZ’
İlk insan olan Adem atamızın 

da bir çiftçi olduğunu hatırlatan 
Tarımsal Üretimde Birlik ve Daya-
nışma Grubu Başkan Adayı Mu-

rat Yağız, “Çifçi, ürününü görüp 
görmeyeceğini bilmeden toprağı 
eker. Yani çiftçi umuttur. Çiftçi 
gece gündüz çalışır. Çiftçi emektir. 
Koyununu, kuzusunu insanını do-
yurur. Çiftçi ekmektir, aştır. Aşını 
pişiren kadın, toprağını süren erkek 
kötülük düşünemez. Çiftçi iyiliktir, 
güzelliktir. İşte bütün bu güzel in-
sanların, yerli ve milli ekonominin 

lokomotifi olan çiftçilerimizin en iyi 
en doğru şekilde temsil edilmesi 
gerekliliğine inandığımız için Şu-
bat ayında yapılacak olan Meram 
Ziraat Odası seçimlerinde aday ol-
duğumuzu buradan ilan ediyoruz. 
Milletin efendisi olan çiftçilerimizin 
hizmetkarı olmak için adayız. Bir 
karış toprak çapalamamış, bir koyu-
na bir yudum su vermemiş rantçı-
ların elini çiftçimizin ekmeğinden, 
emeğinden çekmesi için adayız” 
diye konuştu. Başkan seçilmeleri 
halinde çiftçi yararına yapacakları 
faaliyetlerden de bahseden Yağız, 
“Çiftçimizin yılda birkaç kez ihtiyaç 
duyduğu makine ekipmanları oda-
mız aracılığıyla temin etmek üzere, 
çiftçimizin gelişen tarım konusunda 
eğitimi ve donatılması için projeler 
üretmek üzere adayız. Hülasa biz 
çiftçiyiz, çiftçinin içindeyiz, hep bir-
likte dayanışma içinde üretmek için 
adayız” ifadelerini kullandı. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Beyşehir Gölü sahilinin gözdesi haline geldi

2 Şubat 2019 Cumartesi günü yapılacak olan Karatay Ziraat Odası seçimleri öncesinde mevcut başkan ve yeni dönemde de
 aday olan Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker yeniden aday olduğunu açıkladı.

Meram Ziraat Odası seçimi öncesinde bazı delegeler Tarımsal Üretimde Birlik ve
 Dayanışma Grubu adı altında aynı amaç doğrultusunda buluştu.

Meram Ziraat Odası 
Başkan Adayı 
Murat Yağız
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Koyuncu, teknolojiye yatırım yapacak

Koyuncu Grup bünyesinde fa-
aliyetlerini sürdüren Koyuncu Pet-
rolleri, Konya ve bölgesinin lider 
akaryakıt markası olma unvanını 
sürdürüyor. Toplam 5 akaryakıt is-
tasyonu ile en iyi ürün ve hizmeti 
sunmak için gayret gösteren Koyun-
cu Petrolleri şirketinin genel müdürü 
M. Osman Erkal önümüzdeki döne-
me dair plan ve projelerini açıkladı.

İlk olarak Sarayönü’nde faaliye-
te başlanmasının ardından Konya il 
merkezinde 1988 yılında Eski Sana-
yi İstasyonu’nu hizmete açtıklarını 
belirten M. Osman Erkal şunları söy-
ledi: “Koyuncu Grup olarak otomotiv 
ve akaryakıt sektöründe 40 yılı aşan 
bir tecrübemiz bulunuyor. Bugün 
Konya il merkezinde Shell marka-
sı ile 3 istasyon, Sarayönü ilçesinde 
ise QPlus markası ile 2 istasyon iş-
letmekteyiz. Kurucumuz rahmetli 
Refik Koyuncu’nun insan ve güven 
odaklı ticaret felsefesinin ışığında 
köklü temelleri olan bir şirketler 
grubuna dönüştük. Farklı sektörleri 
bünyemize katarak ulusal bir mar-
ka olduk. Bu dönüşüm içerisinde 
akaryakıt sektörü her zaman en çok 
önem verdiğimiz sektörlerden biri 
oldu. Çünkü her gün binlerce insanı 
misafir ediyoruz. Misafirlerimize en 
iyi ürünleri ve en iyi hizmeti sunma 
çabamızı arttırarak sürdürüyoruz. 
Ayrıca hemen tüm özel günleri ha-
zırladığımız sürprizler ile müşteri-
lerimizle birlikte kutluyoruz. Birçok 

müşterimizle bir aile olduk.”
TEKNOLOJİ ODAKLI YENİ 
YATIRIMLAR SÜRECEK

2019 yılında yenilenme ve tek-
noloji yatırımlarının devam ede-
ceğini açıklayan M. Osman Erkal 
sözlerine şöyle devam etti: “Bilindi-
ği üzere eski sanayi kavşağında bu-
lunan istasyonumuz aynı zamanda 
Koyuncu Grup merkez binası olarak 
da uzun yıllardır kullanılıyor. İstas-
yonun hemen arkasında süren yeni 
merkez ofisimizin inşası çok yakında 
tamamlanacak. Yeni binaya taşın-

manın akabinde akaryakıt istasyo-
nu ve eski binamızda kapsamlı bir 
yenilenme sürecine gireceğiz. Aynı 
şekilde diğer istasyonlarımızda da 
yenilenme çalışmalarımız gerçekle-
şecek. Yatırımlarımız, müşterileri-
mizin daha hızlı, konforlu ve güvenli 
hizmet almaları amacıyla planlandı. 
Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda 
öncü olmak bizim temel misyonları-
mızdan biridir. Bu sebeple elektrikli 
araçlar için son teknoloji şarj istas-
yonlarını da hizmete sunmayı plan-
lıyoruz.”  n HABER MERKEZİ

TEMAD korosu 
büyük beğeni aldı

Türkiye Emekli Astsubaylar 
Derneği (TEMAD) Konya Şubesi 
tarafından; müzik severleri, Türk 
Halk Müziği Konseri, Anadolu 
Halk Oyunları Topluluğu ve şiir ge-
cesinde bir araya getirdi. Mevlana 
Kültür Merkezi Sultan Veled Salo-
nu’nda düzenlenen programa TE-
MAD Konya Şube Başkanı Hakan 
Topçu ile çok sayıda protokol üyesi 
ile müziksever katıldı. Düzenlenen 
konserde konuşan TEMAD Konya 
Şube Başkanı Hakan Topçu , “Tür-
kiye Emekli Astsubaylar Derneği 
(TEMAD) Konya Şubesi olarak 
Konya’da Türk Halk Müziği Korosu 

kurduk ve bu koromuz ile birlikte 
Konya halkına Halk Müziği Kon-
seri icra etmek istedik. TEMAD 
olarak Anadolu Halk Oyunları top-
luluğu altında folklor ekibimiz var. 
Konyalılara güzel bir gece sunmak 
amacı ile programımızı gerçekleş-
tirdik. Koromuz tamamen amatör 
bir topluluk olup, amatör ruh ve 
heyecan ile kurulmuş bir topluluk. 
TEMAD Konya Şubesi olarak kül-
türel ve sosyal faaliyetlere ağırlık 
veriyoruz. Konserlerimiz ve etkin-
liklerimizi bundan sonra da devam 
ettireceğiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kadınlar Pazarı olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı’ndaki esnafı ziyaret eden Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, onların talep ve beklentilerini aldı

Altay: Ortak akılla
şehrimiz kazanıyor

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Kadınlar 
Pazarı ve çevresindeki esnafları zi-
yaret etti. Esnaflarla istişare eden 
Başkan Altay, “Her fırsatta vatan-
daşlarımızı ve esnaflarımızı dinleye-
rek taleplerini ve bizlerden beklen-
tilerini öğrenme imkânımız oluyor. 
Oluşan ortak akıl ortamından şehri-
miz kazançlı çıkıyor” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Kadınlar 
Pazarı ve çevresindeki esnaflarla bir 
araya geldi. Her fırsatta esnaflar ve 
vatandaşlarla buluşan Başkan Altay, 
Kadınlar Pazarı içerisindeki tezgâh-
ların yanı sıra dükkânları tek tek 
dolaşarak esnaflarla görüştü. Esnaf 
temsilcileriyle istişarelerde bulu-
nan Altay, fırsat buldukça esnafları 
ziyaret ettiklerini ve ihtiyaçlarını 
yerinde tespit ederek çözüm üret-
tiklerini ifade etti. İstişareler kapsa-
mında oluşan ortak akıl ortamından 
şehrin kazançlı çıktığını kaydeden 
Altay, Gönül Belediyeciliği düstu-

ruyla toplumun bütün kesimleriyle 
bir araya gelmeyi sürdüreceklerini 
dile getirdi. Esnaflar da Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-

rahim Altay’a ziyareti için teşekkür 
ederek, Kadınlar Pazarı ve çevresi ile 
diğer konularda taleplerini dile ge-
tirdiler. Ziyarete AK Parti İl Başkan 

Yardımcısı Osman Nail Kavruk ile İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Fidan 
da katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Konya’da, Mahir Tılısbık’ın 
(31) tüfekle vurularak, öldürül-
mesiyle ilgili tutuklu yargılanan 
Atilla Yakut (29) ve Behçet Öz-
fırat (26), son kez hakim karşı-
sına çıkarıldı. Mahkeme heye-
ti, Yakut’a ‘haksız tahrik altında 
öldürme’ suçundan 12 yıl 6 ay 
hapis cezası verirken, Özfırat ise 
‘haksız tahrik altında öldürme-
ye yardım etme’ suçundan 5 yıl 
hapse çarptırılıp, tahliye edildi.

Olay, 16 Temmuz 2017’de, 
merkez Selçuklu ilçesine bağlı 
Yazır Mahallesi Şafak Caddesi’n-
de meydana geldi. Mahir Tılısbık, 
iddiaya göre, daha önce tanıdığı 
Behçet Özfırat ve Atilla Yakut 
tarafından tüfekle vuruldu. Ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldırı-
lan Tılısbık, yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. 
Mahir Tılısbık’ı tüfekle vurduğu 
ileri sürülen Behçet Özfırat ile 
yanındaki arkadaşı Atilla Yakut, 
bindikleri otomobili olay yerin-
den kaçtıktan birkaç saat sonra 
Hurdacılar Sanayi Sitesi’ne park 
edip, taksiyle bölgeden uzaklaştı. 
Bu sırada bölgede devriye göre-
vi yapan polis, şüphelileri fark 
edip, peşlerine düştü. Özfırat ve 
Yakut, kısa süren kovalamaca 
sonucu merkez Karatay ilçesine 
bağlı Fetih Mahallesi Şeyh Ulema 
Recep Ağa Caddesi’nde yakala-
nıp, gözaltına alındı. Emniyet-
teki sorgusunda Mahir Tılısbık’ı 
kendisinin vurduğunu söyleyen 
Behçet Özfırat ile Atilla Yakut, 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı.

‘ÇİÇEKÇİ OLDUĞUM İÇİN BIÇAK 
TAŞIRIM’

Tututlu sanıklardan Atilla Ay-
kut, yargılandığı Konya 3’üncü 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk 
duruşmada, “Sabah ben araçta 
uyuyorken Mahir Tılısbık, Beh-
çet’i arayıp çağırmış. Arabayla 
oraya gittik. Ben o sırada araçta 
uyuyordum. Mahir beni uyan-
dırdı. Mahir ‘Gece neden evin 
önünde silah sıktınız?’ dedi. Ben 
de ‘Burasının senin evin oldu-
ğunu bilmiyordum’ dedim. Ma-
hir, tartışmaya devam ederken, 
belinden döner bıçağı çıkardı. 
Bana doğru salladı ama bana 
değmedi. Beni kovaladı. Bu sıra-
da Behçet, arabanın arkasından 
tüfeği aldı. Ben tam tüfeği tutup, 
‘Dur, yapma’ diyecekken, silah 
patladı. Behçet 1 kez sıktı daha 
sonra olay yerinden Behçet ile 
kaçtık. Benim Mahir ile aramda 
husumet yoktur. Olay sırasında 
üzerimde bıçak vardı. Çiçekçi ol-
duğum için üzerimde her zaman 
bıçak taşırım” diye konuştu. 
‘MAHİR, AĞABEYİM GİBİYDİ, ONU 

ATİLLA VURDU’
Emniyetteki sorgusunda Ma-

hir Tılısbık’ı kendisinin öldür-
düğünü söyleyen tutuklu sanık 
Behçet Özfırat ise ilk duruşmada 
Tılısbık’ı Atilla Yakut’un vurdu-

ğunu ileri sürdü. Özfırat, poliste 
yalan ifade verdiğini belirterek, 
‘’Mahir’i, Atilla Yakut vurdu. 
Atilla, bana ‘Benim infazım var. 
İnfazım yanar’ deyince suçu üst-
lendim ve o şekilde ifade ver-
dim’’ dedi. 

Behçet Özfırat, mahkemedeki 
ilk savunmasında şunları kaydet-
ti:  ‘’Mahir’i tanırım, aramızda 
ağabey- kardeş ilişkisi vardı. Ara-
mız çok iyiydi. Birlikte mangal da 
yapmıştık. Olaydan önceki gece 
Atilla ile geziyorduk. Alkol aldık. 
Elif’i defalarca aramama rağmen 
telefonlarımı açmadı. Bunun 
üzerine olay yerine gidip, Elif’e 

sevdiğimi göstermek için havaya 
ateş ettim. Eve gitmeyip, sabaha 
kadar gezdik daha sonra Mahir 
aradı. ‘Gel bir görüşelim’ dedi. 
Olay yerine Atilla ile gittiğimde 
Mahir dışarıdaydı. Mahir bana 
Elif ile ilişkimizi sordu. Ben barış-
mak istediğimi söyledim. Mahir, 
bana ‘Ben Elif ile bir görüşeyim, 
seninle konuşmak isterse görüş-
türeyim’ dedi. Mahir eve gidip, 
geldi ve Elif’in görüşmek isteme-
diğini belirtti. Ben o zaman ‘Gi-
diyorum’ dedim ve Mahir, beni 
arabaya kadar götürdü. Mahir, 
bu sırada arabadaki Atilla’yı gör-
dü. Ben aralarında daha önceden 
husumet olup, olmadığını bilmi-
yorum. Mahir, Atilla’ya araba-
dan inmemesini söyledi. Atilla, 
ineceğini belirtti. Mahir, Atilla’ya 
‘Neden benim evimin oraya geli-
yorsun?’ dedi. Aralarında tartış-
ma çıktı. Mahir belinden döner 
bıçağı çıkardı, arabaya vurdu. 
Atilla’yı da kovaladı. Ben bu sıra-
da Mahir’i korkutmak için tüfeği 
elime aldım. Atilla, arabanın et-
rafından dolanıp, tüfeği elimden 
aldı, Mahir’e sıktı daha sonra olay 
yerinden ayrıldık. Benim bu ifa-
delerim doğrudur. Benim bir su-

çum yoktur.” 
‘ÇOK PİŞMANIM’

Tutuklu sanıklar Atilla Ya-
kut ve Behçet Özfırat, son kez 
hakim karşısına çıkarıldı. Dava-
nın son duruşmasına sanıklar ve 
avukatları katıldı. Atilla Yakut, 
son savunmasında, “Benim olay-
la alakam yok. Bu iş benim üze-
rime atılmaya çalışılıyor. Benim 
tek suçum arabada ve Behçet’in 
yanında olmaktı. Çok pişmanım” 
dedi.

Behçet Özfırat ise “Mahir ile 
aramızda ağabey- kardeş ilişkisi 
vardı. Aramızda bir sıkıntı yoktu. 
Oraya Elif ile görüşmek için git-
miştim. O gün arabadan tüfeği 
çıkarmamın amacı, Mahir ağa-
beyi korkutmaktı. Başka bir ama-
cım yoktu” diye konuştu. 
BİRİNE HAPİS DİĞERİNE TAHLİYE

Savunmaların ardından mah-
keme heyeti, kararını açıkladı. 
Atilla Yakut, ‘haksız tahrik al-
tında öldürme’ suçundan 12 yıl 
6 ay hapis cezasına çarptılırken, 
Behçet Özfırat’a ise haksız tahrik 
altında öldürmeye yardım ettiği 
suçlamasıyla 5 yıl hapis cezası 
verildi. Özfırat hakkında tahliye 
kararı verildi.
n DHA

Silahlı saldırının şüphelileri serbest bırakıldı
Konya’da bir mahallede düzen-

lenen silahlı saldırılarda 2 kişinin 
yaralanmasıyla ilgili 3 şüpheli gö-
zaltına alındı. Asayiş Şubesi Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Akif 
Mahallesi’ndeki iki saldırının ardın-
dan şüphelilerin yakalanması için 
çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik ve MOBE-
SE kameralarını inceleyen ekipler, 
saldırganların içinde bulunduğu 
minibüsün Necdet U’ya (20) ait ol-
duğunu tespit etti. Daha sonra polis 
ekipleri, Necdet U’nun, Hasan U. 
(20) ile akşam saatlerinde bir kafe-
de, Kani Y, Onur Y, Mustafa F. ve 
Melih T. ile tartışıp kavga ettiğini 
belirledi. Kavga sırasında Necdet U. 
ve Kani Y’nin hafif şekilde bıçakla 
yaralandığı, Necdet U’nun yara-
landıktan sonra Konya Numune 

Hastanesi’nde tedavi gördüğü be-
lirlendi. 

Polis, Necdet U’nun kavga etti-
ği 4 kişiyi yakalayıp gözaltına aldı. 

Kavga ettikten sonra kafeden ay-
rıldıklarını ve silahlı saldırıyla bağ-
lantılarının olmadığını belirten 4 
kişi, ifadelerinin ardından serbest 

bırakıldı.  Necdet U. ve Hasan U. ile 
saldırıya karıştığı ileri sürülen arka-
daşı Fatih K. da (25) gözaltına alındı.

Necdet U’nun ifadesinde, ka-

fede kavga ettikleri grubun ikamet 
ettiği Mehmet Akif Mahallesi’ne 
giderek, kavga ettikleri kişileri bul-
maya çalıştıklarını, o sırada adres 

sordukları 2 kişinin adresi bilmeyin-
ce rastgele ateş açtıklarını söylediği 
öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Mehmet 
Akif Mahallesi Munis Sokak’ta yü-
rüyen Tamer Özkan’a (19), dün pla-
kası henüz belirlenemeyen beyaz 
renkli minibüsten tabancayla ateş 
açılmıştı. Yaralanan Özkan, ambu-
lansla Konya Numune Hastanesi’ne 
kaldırılmıştı.

Bu olaydan yaklaşık yarım saat 
sonra aynı mahalledeki Dikiciler So-
kağı’nda yürüyen Oktay Toraman’a 
da (33) aynı renk ve marka mini-
büstekiler tarafından ateş edilmişti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliği’nde sorgulanan 3 
şüpheli, savcılığın talimatı üzerine 
ifadelerinin ardından serbest bıra-
kıldı.  n AA/DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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2017 yılında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi’nde bir kişiyi tüfekle vurarak ölümüne sebep olan cinayet sa-
nıkları hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıklardan birine 12,5 yıl hapis cezası, diğerine ise tahliye verildi

Sanıklardan birine
ceza, diğerine tahliye

Hırsızlık için girdikleri
evde yakalandılar!

Konya’da bir apartman da-
iresinin camından içeriye hır-
sızlık için girdiği iddia edilen 
2 şahıs, polis ekiplerini fark 
etmesi üzerine kaçmak istediği 
sırada yakalandı. Şüphelilerin 
kullandığı kamyonet içerisinde 
ise gözcülük yapan bir kadının 
olduğu ortaya çıktı. 

Olay, gece saatlerinde mer-
kez Selçuklu ilçesi Selahattin 
Eyyubi Mahallesi Yeşil Bayır 
Caddesi üzerinde bulunan bir 
apartmanda meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, cadde 
üzerinde uzun süre tur atarak 
bir apartmanın bahçe önü-
ne gelen 42 CGZ 94 plakalı 
kamyonetten şüphelenen va-
tandaşlar, durumu polis ekip-
lerine bildirdi. Adrese Asayiş 
Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro 
Amirliğine bağlı ekipler sevk 
edildi. Bu sırada 2 şahsın birin-
ci katta bulunan daireye girdi-

ğini tespit eden ekipler, çem-
ber yöntemiyle alanı daraltarak 
şüphelileri yakalamak için ça-
lışma başlattı. Polis ekiplerini 
fark eden şüpheliler Halil Ç. 
ile Osman S. girdikleri camdan 
kaçmak istedikleri sırada yaka-
lanarak gözaltına alındı. 

Şüphelilerin olay yerine gel-
dikleri araçta inceleme yapan 
ekipler, araç içerisinde gözcü-
lük yaptığı iddia edilen şüpheli-
lerden Halil Ç.’nin karısı R.Ç.’yi 
buldu. Zanlılardan Osman 
S.’nin 5 farklı hırsızlık olayın-
dan, Halil Ç.’nin 2 ayrı hırsız-
lıktan, karısı R.Ç.’nin de 3 ayrı 
hırsızlıktan kaydının olduğu 
öğrenildi. 3 şahıs işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından 
adliyeye sevk edildi. Şüphe-
lilerden Osman S. ve Halil Ç. 
tutuklanarak cezaevine gönde-
rilirken, R.Ç. serbest kaldı.
n İHA
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Herkes İçin Spor Topluluğu, Cemiyet’i ziyaret etti
Selçuk Üniversitesi bünyesinde 

kurulan öğrenci topluluklarından 
biri olan Herkes İçin Spor Toplulu-
ğu’nun yöneticileri, Akademi Da-
nışmanı Doç. Dr. Sefa Lök ile bir-
likte Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni 
ziyaret etti. 

Ziyarette, Konya’da medya sek-
töründe çalışan herkesin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kut-
ladıklarını dile getiren Herkes İçin 
Spor Topluluğu Akademik Danış-
manı Doç. Dr. Sefa Lök, “Medya 
çalışanlarının zor şartlar altında 
insanların haber alma ihtiyacını 
giderebilmek için canla başla çalış-
tıklarını biliyoruz. Gazeteciler, bu 
milletin gören gözü, işiten kulağı-
dır. Gördüklerini bizlere aktararak, 
yaşanan gelişmelerden bizleri de 
haberdar etmektedirler. Böylesi-
ne önemli bir vazifeyi kendilerine 

görev edinen gazetecilerin yılda 
bir defa da olsa anılması ve hatır-
lanması önemlidir. Bizler de Konya 
Gazeteciler Cemiyeti nezdinde tüm 
Konya’daki medya çalışanlarının 
Gazeteciler Günü’nü kutluyoruz” 

diye konuştu.
Ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getiren Konya Gazeteciler 
Cemiyeti Başkan Vekili Mustafa 
Ekmekçioğlu da, “Çalışan Gazete-
ciler Günü münasebetiyle gerçek-

leştirdiğiniz ziyaret ve tebrik dilek-
lerinizle bizleri mutlu ettiniz. Yılda 
bir kez de olsa anılmak, hatırlanıyor 
olmak güzel. Ziyaretiniz için teşek-
kür ederiz” dedi. 
n METE ALİ MAVİŞ

‘Trump’ın tehditleri 
kabul edilemez’

Takla atan otomobilin
sürücüsü ağır yaralandı

Anadolu Aslanları İşadamla-
rı Derneği (ASKON) Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, Türkiye 
hakkında ‘Kürtler’e saldırırlarsa 
Türkiye’yi ekonomik olarak mahve-
deceğiz’ şeklinde tweet atan ABD 
Başkanı Trump’ın tehditlerinin 
kabul edilemez olduğunu söyledi. 
Başkan Yıldırım, “ABD hayal kırık-
lığı yaşatmaya devam ediyor. Terör 
örgütü ile Kürt halkı arasındaki far-
kı görmezden gelip, bölgenin istik-
rara kavuşmaması adına her türlü 
çabayı gösteriyor” değerlendirme-
sinde bulundu.

“ABD, ne zaman bir bölgeye 
barış ve huzur getireceğiz demiş-
se o bölge yıllarca istikrarsızlığın 
ana merkezi olmuş ve bünyesinde 
birçok terör örgütü üremeye başla-
mıştır” diyen ASKON Konya Şube 
Başkanı Yıldırım, “Bugün Suriye’de 
yaşanan kaos ortamı da aynı dü-
şüncenin ürünüdür. IŞİD’i bölge-
den kaldırmak üzere Suriye’ye ge-
len ABD güçleri, bir terör örgütünü 
ortadan kaldırırken, diğer bir terör 
örgütü PKK-PYD’ye kucak açarak 
bu örgütün hamiliğine soyunmuş-
tur. Trump, NATO müttefiki Türki-
ye Cumhuriyeti’ni karşısına alarak 
bir terör örgütü üzerinden ülkemi-
zi tehdit ederek vahim bir hataya 
düşmüştür. Trump’un tehditleri 
asla kabul edilemez. Türkiye gerek 
IŞİD olsun ve gerekse PKK-PYD ol-
sun tüm terör örgütü unsurları ile 
mücadelesini sürdürecektir. ABD 
hayal kırıklığı yaşatmaya devam et-

mektedir. Terör örgütü ile Kürt hal-
kı arasındaki farkı görmezden gelip, 
bölgenin istikrara kavuşmaması 
adına her türlü çabayı göstermek-
tedir” dedi.

‘SÜREÇ TÜRKİYE’NİN HAKLILIĞINI 
ORTAYA KOYACAKTIR’

Türkiye’nin 34 yıldır bu hain 
PKK-PYD Örgütü ile mücadele et-
tiğine dikkat çeken Yakup Yıldırım, 
“Bugüne kadar 100 binin üzerinde 
düzenlenen hain saldırılarda,   9 bi-
nin üzerinde güvenlik görevlisi, 8 
bine yakını siviller olmak üzere şe-
hitler verdik. 16 binin üzerinde de 
sivilimiz bu saldırılarda yaralandı. 
Ve bu saldırılarda hayatını kaybe-
denlerin 5’te biri de çocuklarımız 
oldu. Bu vahim ve gerçek tablo 
ortada iken, ABD’nin Türkiye’nin 
haklı gerekçelerini bir kenara iterek 
bir terör örgütüne sarılması büyük 
bir hayal kırıklığıdır. ABD bu vahim 
hatasından bir an önce dönmelidir.  
ABD’nin hamiliğini yaptığı bu terör 
örgütünün elindeki silahlarını Tür-
kiye’ye döndüreceği kaçınılmaz bir 
süreçtir. Bir terör örgütünden hiçbir 
zaman dost ve müttefiklik beklene-
mez. Süreç bu konuda Türkiye’nin 
haklılığını ortaya koyacaktır. Tür-
kiye’nin ne devlet nezdinde ve ne 
de halk nezdinde Kürt halkımız ile 
hiçbir sorunu yoktur. Bizim sorunu-
muz eli kanlı, bebek katilleri iledir. 
ABD bu ayırımı gözetebilmeli ve bu 
vahim hatasından biran önce dön-
melidir” diyerek sözlerini tamamla-
dı.  n HABER MERKEZİ

Aksaray’da yeni açılan bir tespih evinde satışa sunulan tespihlerin fiyatı 2 bin TL’den 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. 
Araba fiyatına satılan tespihler, altın ve dövizden daha fazla kâr getirdiği için yatırım aracı olarak da kullanılıyor

Altın ve dövizin
alternatifi tespih

Aksaray’da yeni açılan bir tes-
pih evinde satışa sunulan tespih-
lerin fiyatı 2 bin lira ile 50 bin lira 
arasında satışa sunuluyor. Araba 
fiyatına satılan tespihler altın ve 
dolardan daha fazla getiri getirdiği 
için yatırım aracı olarak da kulla-
nılıyor. 

Aksaray’da yeni açılan tespih 
evinde Türkiye’nin dört bir ya-
nından gelen tespihçiler, tespih 
severlerle buluştu. 2 bin liradan 
50 bin liraya kadar fiyatları olan 
tespihlerin görücüye çıktığı tespih 
evinde ikinci el araç fiyatına alıcı-
larıyla buluşuyor. Kehribar, oltu 
ve Osmanlı dökümü gibi onlarca 
çeşit tespihlerin satışa sunulduğu 
tespih evinde 25 bin TL’ye bir tes-
pih satışı yapıldı. Tespih severler 
tespihin dolar ve altın yatırımdan 
daha çok getirisi olduğunu söyle-
yerek, tespihlerin de bir yatırım 
aracı olduğunu söyledi. 

Tespih evinde 25 bin TL’ye 
bir tespih alan Efdal Arıkan (50), 
tespihin güzel bir yatırım aracı 
olduğunu belirterek, “Bakıyorum, 
benim içime sinen, hatasız olan-
lardan tespih alıyorum. Hiç fiya-
tına bakmadan, 30 bin TL’ye, 40 
bin TL’ye aldığım tespihler var. 
Ben hobi olarak yapıyorum, bir 
de yatırım olarak yapıyorum. Gü-
zel bir yatırım yani. 15 bin TL’ye 
alıyorum 1 sene sonra 30 bin TL 
veriyorlar, bakmıyorum. Gayet 
güzel bir yatırım. Altın, dövizden 

daha fazla getirisi olan bir yatırım. 
Benim şu tespihim Türkiye’de en 
tutulan renklerden çok hoş bir 
tespih. Benim bu tespihime 25 bin 
TL verdiler vermedim. Ben bunu 
2 sene önce 13 bin TL’ye aldım. 
Bu bir tutku, nasıl herkesin bir 
hobisi var, kimisi lüks arabalardan 
hoşlanır, benim hobim de tespih. 
Hoşuma gittiği zaman 20 bin, 30 
bin TL, hiç bakmadan alıyorum” 
dedi. 

‘TESPİH ÇEKTİĞİMİZ SABIR VE 
STRES ALANDIR’

Tespih evi işletmecisi Nail Gü-
zel (29) ise amaçlarının tespih kül-
türünü devam ettirmek olduğunu 
belirterek, “Aksaray’da bu çok bü-
yük bir eksiklikti. Tespih camiası 
olarak bütün illerde var bu. Ada-
na’da, Ankara’da, Adıyaman’da 
böyle tespihçiler evi, kahvesi. Biz 
de Aksaray’da böyle bir eksiği ta-
mamlamak için bunu yaptık. Tes-
pihte hoş muhabbet vardır. İlla 
bir yere gidip kahvede çay içmek 
değildir. Tespihteki muhabbet, 
bizim sevdiğimiz budur. Biz de 

bu kültürü aşılamak için böyle bir 
ortam kurduk. Tespih zevktir, ho-
bidir. Bizim kültürümüzde şöyle 
bir şey var. İşte gümüş, tespihti, 
bunlar değildir. Tespih elimizde 
çektiğimiz stres ve sabırla çekti-
ğimiz stresi alan bir şeydir. Kültü-
rümüzün devamı gelen bir şeydir. 
Şu anda da zaten bizim kültürü-
müzden ziyade dış ülkelere açılan 
bir kültürümüz oldu. Tespih sade-
ce Türkler değil, ya da Türkiye’de 
yaşayanlar değil, yurt dışından 
da alanlarımız oluyor. Çok büyük 
tespihçilerimiz var. Bu tespih ata-
mızdan gelen bir şeydir, hobidir, 
zevktir ölmez” şeklinde konuştu. 
‘ARTIK BAYANLARIN BİLE TESPİH 

KOLEKSİYONU VAR’
Tespihçi ve tespih sever Adem 

Bozkurt (26) da kuyumculuğu bı-
rakıp tespih işine girdiğini belirte-
rek, “Yaklaşık 6-7 senedir bu işin 
içindeyim. Daha önce sarraf, ku-
yumculuk işi yapıyordum. Son 6-7 
sene önce tespih işine girdim. Şu 
elimdeki Osmanlı tespihi. Yaklaşık 
120 gram geliyor. 1923’ten önce 
dökümü dökülmüş, ondan sonra 
bunların dökümü durduruldu za-
ten. Şu an bunun fiyatı 20 bin TL. 
Şu elimdeki parça 20 bin TL. Şu 
gördüğünüz ürün de 17 bin 500 
TL. Bu da Osmanlı sıkma kehri-
bardır. Çok özel bir üründür ve 
116 gram civarında geliyor. Bun-
dan önce bunların gramını 20 do-
lara, 30 dolara satıyorduk. Dolar o 
zaman 3 bin iken şu an 5 bin 400. 
Bu da dolar kuruna bağlı yani. 2 
sene sonra dolar bin olduğu za-
man bunun değeri 12-13 bin TL 
olacak. 

Artık bayanlar bile koleksi-
yon yapmaya başladı kendilerine. 
Bizim bayan müşterilerimiz var. 
Baya bir ilgi duyuyorlar. Aldığı her 
bir tespih 10 bin TL. alıyorlar ve 
‘Ne yapıyorsunuz’ diye sorduğu-
muz zaman, ‘Ben çoluk çocuğuma 
bırakıyorum’ diyor. ‘Ben bayanım, 
bırakamaz mıyım? Ben yüzük, 
küpe sevmiyorum, tespih seviyo-
rum’ diyor. Herkesin tespihi ol-
malı bence. Yatırım yapın ve altın 
gibi düşünün. Çok insan gördüm, 
sıkışıp düğün yapmak için tespihi-
ni satan” diye konuştu.  n İHA

Sarayönü’nde meydana gelen 
trafik kazasında bir kişi ağır yara-
landı. Sarayönü ilçe merkezinden 
Değirmenli mahallesine giden 32 
YN 629 plakalı otomobilin sürü-
cüsü Mehmet Ülker (38), yoldaki 
buzlanmadan dolayı direksiyon 

hakimiyetini kaybetti. Kontrolden 
çıkan araç, şarampole yuvarlana-
rak ters döndü. Olay yerine gelen 
ambulansla Sarayönü Devlet Has-
tanesi’ne kaldırılan Mehmet Ülker, 
ardından Konya’ya sevk edildi.
n AA
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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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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ZAYi VE ELEMAN İLANLARINIZ İÇİN 
BİR TELEFON KADAR YAKINIZ

444 5 158

Ah katrem… Parçam, gözbe-
beğim… Kelime kelime hasret kalı-
yorum sana bu aralar. Bir küskünlük 
mü, yoksa demlenme vakti mi? Bile-
miyorum. Parmak uçlarımda sızlıyor 
tüm kelimelerin… Gözümde tütüyor 
cümlelerin…

Şeb yine hâkim gök perdeye… 
Siyahlığını olanca koyuluğu ile ört-
müş, göz gözü görmemekte… Yü-
reğimin ateşi ile seni arıyorum. Göze 
yasak gelince, gönül aralanırmış ya 
hani… Arıyorum seni yüreğimin ıssız 
sokaklarında… 

Gökyüzünde milyonlarca beyaz 
elmas… Etrafı bir nebze de olsa ay-
dınlatarak, bana yardımcı olmaya ça-
lışmakta…

Sokak lambasının altında bağ-

daş kurdum seni bekliyorum. Gri bir 
hüzün hâkim yeryüzünde… Yolunu 
kaybetmiş onlarca ser’hoş… Kim 
bilir, onlar kime hasret avare gezmek-
te… 

Karanlık, geceyi hapsetmiş. Ben 
seni arıyorum Katrem. 

Uzun zamandır; şöyle karşılıklı 
oturup, iki kelimenin belini kıramadık 
seninle… Bi kalemin kırk yıllık satırı 
vardır. Biz seninle ne çok kalem ka-
ralamalarında buluştuk, saymak dahi 
aklımızın ucundan geçmedi. Kırklan-
dık da yine de özlem esir aldı ikimizi...

Nokta ile virgülün ahını aldık. İki 
sevgiliyi ayırdık birbirinden… Ses-
sizliğin koynuna sokuluyorum. Ona 
anlatıyorum sana olan hasretimi… 
Gönlüm hazan! Beni senden başka-

sı anlamaz, dinlemez, 
saklamaz… Bir kılıf bi-
çiverir. 

Gönle hitap edenler, 
insanın yüreğini din-
leyenler yeryüzünden 
atlarına binip, arkala-
rına dahi bakmadan 
uzaklaşıp gittiler… 
Yeryüzü, yerin dibine 
girdi de biz hâlâ yüz 
üstünde barınmaya çalışıyoruz. 
Çevirdi etrafımızı bir hayat keşmeke-
şi…  

Seni özlüyorum Katrem. Az 
sabahlamadık seninle… Geceyi ay-
dınlattı kelimelerimiz. Tadı damakta 

kalan hayal dünyalarına 
seyahat ettik. Bir umuda 
sığdırdık koca koca hül-
yaları… Bazen de bir ez-
ginin melodisi aldı götür-
dü bizi, sessizliğin sesine 
sığındık...

Tüttürdük iki hüzün 
sarmalını… Dumanıyla 
uçtu gitti tüm olmayan, 
kırılan mutluluk öykü-

leri… Mutlulukla biten filmlerin son 
sahnesindeki gibi hiç “the and” yaz-
madı bizim hayat filmimizde… Hep 
sil baştan kendi senaryomuzu yazmak 
zorunda kaldık. 

Faili meçhul bir firari oldum, 

yanımda sen olmayınca… Kendi 
benliğimi kaybettim de, yine kaçtığım 
kişi kendim oldum. Seninle biz yor-
gunluğun verdiği o hissi çok yaşadık 
Katrem. Ama bu o histen de ağır. Yor-
gunluktan yorulan var mıdır? Sanırım 
benim dört bir yanımı çevreleyen 
bu… 

Bir gece vakti yine sana hitap 
ediyorum kelimelerimle… Senin kıy-
metini bilirim, hayırsız değilim. Ama 
ne bileyim işte, bir sessizlik buğusu 
içimde… Kim ona dokunur da yollar 
çizerek aşağıya doğru akmaya başlar 
bilemiyorum. 

Aslında ben bu aralar hiçbir şey 
bilmiyorum.  Bilinmezliğin içinde 
sürüklenmekteyim. Kürek çekmek 
içinde çabalamıyorum aslında… 

Gelişi güzel, vura kıra, darbe alarak 
ilerliyorum. Dedim ya yorgunluğun 
yorgunuyum… Düşenin dostu ol-
maz derlerdi de inanmazdım. Senden 
başka kimseyi derman sayamadım 
Katrem. 

Kürkçü dükkânı hesabı dönüp do-
laşıp sana düştü yine yolum… Af Al-
lah’a mahsus... Gel yine kelime kelime 
buluşalım bir satır başında… Bilirim 
sende beni özlemişsindir. Sen benim 
parçamsın, biz ikimiz bir bütünüz. Halt 
etmiş onca sevda bizim gönül bağımı-
zın yanında… 

Sen varsan, ben varım. Ben var-
sam, sen varsın Katrem. Seni anıyo-
rum özlemle…

Bİ KALEMİN KIRK YILLIK SATIRI VARDIR

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Selçuklu İlçesi, Hocacihan Mahallesi, 19422 Ada, 4 Parsel, B blok 
2.kat 9 Bağımsız Bölüm numaralı mesken nitelikli taşınmaz; Kuzey-Batı cepheli, 3 oda, L salon, 
mutfak, antre, banyo, lavabo, tuvalet ve 2 balkondan oluşmaktadır. Meskenin yüzölçümü yaklaşık 
brüt 110,00 m², net ise; 79,00 m² dir. Meskenin giriş ve oda kapıları ahşap kapı, pencereleri ahşap 
doğramadır. Girişte vestiyeri vardır. Oda tabanları verniksiz taban tahtası kaplama, duvarları sıva 
üzeri boyalıdır. Islak hacimler seramik kaplama ve duvarları yariya kadar fayans kaplıdır. Mutfakta 
alt ve üst dolapların arasında fayans kaplı ve mermer tezgâh bulunmaktadır. Isınma sistemi bireysel 
doğalgazlıdır. Elektrik ve su tesisatı döşelidir. Binanın bahçe giriş kapısı, ana giriş kapısı ve merdiven 
korkulukları profil doğramadan yapılmıştır. Binanın giriş kısmının zemini ve merdivenlerin döşeme ve 
basamakları ile giriş kısmının 1 m duvarları mozaik kaplama olup, merdiven kovasının kalan kısımları 
sıva üstü boyalıdır.
Adresi : Mehmet Akif Mah, Erbeyli Sok, B Blok, No: 36/9 Selçuklu/KONYA
Yüzölçümü : 79 m2
Arsa Payı : 1/48
İmar Durumu : Bağımsız bölümün bulunduğu ana taşınmaz Selçuklu Belediye Başkanlığı Plan 
ve Proje Müdürlüğünün 12.11.2018tarih ve 52621sayılı yazısı ekinde bulunan imar durum belgesine 
göre, taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında, “3 kat ayrık mesken sahası” içerisinde yer almaktadır.
TAKS:0.30, KAKS:0.90 ve ön bahçeden 5 m, yan bahçeden de 3 m çekme mesafelerine sahip olacak 
şekilde imarlıdır. Parsel imar uygulaması görmüş olup imar parselidir.
Kıymeti : 135.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 20/02/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 20/03/2019 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzayede Salonu
   Karatay/Konya 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/149 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
 * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ

SATIŞ MEMURLUĞU
2018/149 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 926135

  

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2018/1718 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış 
isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya 
çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce 
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci 
artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda 
KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 11/02/2019 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
2.İhale Tarihi : 05/03/2019 günü, saat 09:30 - 09:35 arası.
İhale Yeri : KONYAPARKYEDİEMİN DEPOSU FEVZİ ÇAKMAK MAH. HEKİM GAZNEVİ 
SOK NO: 20/1 KARATAY /KONYA

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

1 140.000,00 1 %1 

34BLG668 Plakalı , 2018 Model , VOLKSWAGEN Marka 
,caddy 2,0 TDI SCR BMT 102 COMFORTLİNE DSG  KAM-
YONET BBM Van Tipli , DFS556936 Motor No’lu , WJ1ZZ-
Z2KZJX1145820 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Yarı 
otomatik , Rengi Beyaz , anahtar ve ruhsatının mevcut olma-
dığı, yapılan kontrolde aracın görümünün iyi durumda oludğu, 
sağ önc çamurlukta 2x2 cm ebadında küçük bir hasar dışında 
kaportasında gözle görülebilir bir hatanın olmadığı, anahtarı 
olmadığından araç içi kontrol edilmemekle birilkte dıştan ba-
kıldığında görülen kısımlarında herhangi bir eksikliğin mevcut 
olmadığı, aracın 195/65r 15 ebadındaki lastiklerinin kullanıla-
bilirlik seviyesinin %90 düzeyinde olduğu 4+1 koltuk kapasiteli 
aracın 2.0 TDI motora sahip olduu, maksimum gcünün 102 HP 
olduğu, aracın anahtarı olmaması sebebiyle çalıştırılamamak-
la birlikte herhangi bir eksikğinin olmadığı kanaatiyle koltukları 
ve iç döşemesinin iyi durumdaolduğu, ön cam sol alt köşesin-
de görülen orijinal şase numarasının  olduğu görülmüştür.

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

Örnek No: 25*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 926324

Tam adı Muh-
yiddin Ebu Abdullah 
Muhammedi İbn 
Ali İbn Muhamed 
ibn Ahmed ibn Ali 
ibn Arabî el-Hatemî 
et-Tâî el-Endülüs 
olan Muhyiddin ibn 
Arabî, Şeyh-i Ekber, 
Sultanü’l-arifîn, Ha-
temü’l-evliya, Kutb-ü 
Hümam, İbn Arabî 
diye de anılır. Endülüs’te İbn Seraka 
diye bilinir. Hicrî 543’de Fas’da ölen 
ünlü bilgin Ebu Bekir ibnü’l-Arabî ile 
karıştırılmaması için, adı harf-i tarifsiz 
olarak İbn Arabî diye kullanılagelmiş-
tir. 

Endülüs,  İslam›a ve İslam 
tasavvufuna nice mütefekkirler 
kazandırmış bir coğrafyanın adıdır. 
Döneminde ilim ve kültürel alanda 
yüksek bir zenginlik yaşayan Endülüs 
coğrafyası, İslam kültür tarihi 
açısından eşsiz bir hazinedir. İşte 
böyle bir hazinenin cevherlerinden 
biri olan İbn Arabi, 17 Ramazan 596/ 
m. 1165 yılında Endülüs’ün Mürsiye 
şehrinde dünyaya geldi

Mürsiye şehrinin Muvahhidler 
Hanedanlığı tarafından alınmasından 
sonra ailesiyle birlikte Sevilla (İşbiliye) 
şehrine taşınan İbn Arabi burada Ebu 
Muhammed ve İbn Beşküval’den 
dersler almıştır. Edebiyat ve felsefe 
içerikli olan bu derslerde, İbn Me-
serret ül- Cebeli’nin, Yahudi filozof-
larından olan İbn Cebirol’un ve İbn 
Tufeyl’in etkileri görülmektedir

 
Anadolu’da kaldığı zaman zar-

fında Selçuklu sultanlarıyla iyi ilişki-
leri olan Arabi I. Keykavüs tarafından 
özel bir vazifeyle görevlendirilmiştir. 
Sultanlara pratik tavsiyelerde bu-
lunan İbn Arabi ayrıca Selahaddin 
Eyyübi’nin oğlu olan Sultan Melik 
Zahir Gazi›nin dostluğunu kazanarak 
Eyyubilerin Şam hükümdarı olan 
Muzaffereddin’in hocalığını da yapar. 
Dünyevi işlerin merkezi olarak siyasi 
kurumlarla arası iyi olan Arabi mistiz-
min buna bir engel teşkil etmeyece-
ğini bizlere göstermiştir. Onun soluğu 
Anadolu’nun her bir köşesinde hisse-
dilmiş ve bir o kadar tenkit, takdir ve 
tefsire uğramıştır. Sezgileriyle hare-
ket eden Arabi, Anadolu’dan sonra 
tekrar yola çıkarak Suriye ve Mısır’a 
yolculuklar yapar. 1223 yılında kalıcı 
olarak Şam’a yerleşen İbn Arabi 1240 
yılındaki vefatına kadar burada dersler 

verdi, eserlerini kaleme 
aldı ve yine burada vefat 
etti.

Büyük bir veli olan 
Muhiddin-i Arabi Hazret-
leri o zamanın insanları-
na, “Sizin taptıklarınız 
benim ayaklarımın 
altındadır” dediği için 
zamanın âlimleri idamına 
hükmetmişler ve idam 
edilmişti. Çünkü onlara 

göre, «Sizin taptıklarınız benim 
ayaklarımın altındadır demek haşa 
Allah benim ayaklarımın altında-
dır” demekti. İdamına sebep buydu. 
İdam edilip kabri bilinmeyen bir yere 
gömülmüştü.

Muhiddin-i Arabi Hazretleri’nin, 
vefat etmeden söylediği başka bir söz 
vardı. “Sin Şın›a girdiği zaman Mu-
hiddin’in kabri meydana çıkar”. Bu 
söz âlimlerce şöyle çözülmüştü:

Sin ile kastedilen, Sultan Selim 
yani Yavuz’dur. Şın ile kastedilen ise 
Şam şehridir. Sultan Selim Şam’a 
girince Muhiddin-i Arabi Hazretlerinin 
kabri bulunacaktır. Aynen denildiği 
gibi olmuştur. Yavuz Sultan Selim, 
Şam’ı fethettiği zaman Muhiddin 
Arabi Hazretleri’nin kabrini araştırdı. 
Araştırma neticesinde kabir bulundu. 
Mezar kazıldığında görüldü ki müba-
rek cesetleri aynen duruyor, çürüme-
miş. Yavuz, oraya Muhiddin Arabi’nin 
şanına layık bir türbe yaptırdı. Vefatına 
sebep olan söz üzerinde de durdu. 
Hz. Muhiddin, “Sizin taptıklarınız 
benim ayağımın altındadır” demişti. 
Bu sözü nerede söylediği araştırıldı. 
Hangi mekânda o sözü söylediği de 
tespit ettirilip kazıldığında, oradan bir 
küp altın çıktı. Muhiddin-i Arabi Haz-
retleri o Sözle hem “Siz maddeye ta-
pıyorsunuz” demek istemiş ve hem 
de orada bir küp altın bulunduğunu 
ve yerini haber vermek istemişti.

Temelde, İnsanların makam, 
para, saltanat, kadın  gibi şeylere te-
mayül ettiklerini, bu dilleri ile beyan 
etmeseler de   hal ve tavırlarıyla or-
taya koyduklarını yıllar önce bu sözü 
ile bizlere ibret olsun diye söylemişti. 
Yaklaşık dokuz yüzyıl önce söyle-
nen   bu söz günümüzü ne güzel 
anlatmaktadır.  

Devirler, zamanlar değişse de 
insanımızın zafiyetleri aynı istikamette 
devam ediyor. Cenabı Allah ahir ve 
akıbetimizi hayır eylesin. Bizleri nefsi-
mize karşı korusun.

2004 yılında Suriye’ye yapılan bir 
gezide Cenabı Allah kabirlerini ziyaret 
etme imkânını lütfetti. Ruhuna Fati-
halar okumak nasip oldu. Allah (c.c) 
şefaatlerine nail eylesin. Âmin

Baki selamlar.

Kaynak: Endülüs’ten Doğan Gü-
neş, Muhyiddin İbn Arabi, Yrd.Doç.
Dr.Kemal Ramazan HAYKIRAN

Eserleri:
1.     Fütûhat-ı Mekkiyye fi 

Esrâri’l-Mahkiyyeve’l Mülkiye, (Kendi 
el yazısı ile olan nüsha, Türk-İslam 
Eserleri Müzesi no. 1845-1881’dedir. 
Bu Nüsha 31 Cild halinde tertib 
edilmiştir.) 
2.     Fusûsu’l-Hikem, (Türkçe’ye 
çevrildi Molla Cami, Hoca Muham-
med Parsa’nın “Füsûs” için, “can”, 
“Fütûhat” için “gönül” dediğini 
rivayet eder.) 
3.     Kitabu’l-İsra ilâ Makâmi’l-Esrâ, 
4.     Muhadaratü’l-Ebrâr ve Müsa-
meretü’l-Ahyâr, 
5.     Kelamu’l-Abâdile, 
6.     Tacu’r-Resail ve Minha-
cu’l-Vesâil, 
7.     Mevaqiu’n-Nucûm ve Metali’ 
Ehilletü’l-Esrar ve’l-Ulûm, 
8.     Ruhu’l-Quds fi Münasaha-
ti’n-Nefs, 
9.     et-Tenezzülatü’l-Mevsiliyye fi 
Esrari’t-Taharatve’s-Salavat, 
10. Kitabu’l-Esfar, 
11. el-İsfar an Netaici’l-Esfar, 
12. Divan, 
13. Tercemanu’l-Eşvak, 
14. KitabuHidayeti’l-Abdal, 
15. KitabuTaci’t-Terâcim fi İşarati›l-
İlm ve Lataifi’l-Fehm, 
16. Kitabu’ş-Şevâhid, 
17. Kitabuİşarati’l-Qur’an fi Âlaimi›l-
İnsan, 
18. Kitabu’l-Ba’, 
19. Nisabü’l-Hiraq, 
20. FazluŞehâdeti’t-Tevhîd ve Vasfu-
Tevhîdi’l-Mükinîn, 
21. Cevâbü’s-Sual, 
22. Kitabu’l-Celal ve hüve Kitabu’l-E-
zel, 
23. Kitâbu’l-Cem ve’t-Tafsîl fî Esrâ-
ri’l-Ma’ânîve’t-Tenzîl, (Meryem Sü-
resi’ne kadar yazdığı Kuran-ı Kerim 
tefsiridir. Her ayeti Celal, Cemal ve 
İ›tidal olmak üzere 3 ayrı makamda 
incelediğini belirtir. İbn Arabi’ye göre 
Kuran-ı Kerim’i bu tarzda tefsir eden 
hiç olmamıştır. Sadece 64 defter 
KehfSüresi’ndeki “Ve iz kâle Mûsâ 
lifetâhu lâ ebrahu ...” (18/60) ayetine 
ayrılmıştır.) 
24. eş-Şeceretü›n-Nu’mâniyye.

MUHYİDDİN-İ ARABÎ HAZRETLERİNİN EVRENSEL MESAJI 

hasancagla42@hotmail.com
HASAN ÇAĞLA

Selçuklu Tarihine yönelik 
yaptığı araştırmalarla ,dönemin 
önemli şahsiyetlerini ve olaylarını 
romanlaştıran Hukukçu Yazar  Av. 
Fatma Şeref Polat’ın  Benim Adım 
Mevlana ve Benim Adım Yunus 
Emre adlı iki hikaye kitabı  Çocuk 
Gezegeni  tarafından yayınlandı .

Çocuklara yönelik  hazırlanan  
eserlerin, 1.Perdenin Ardındaki 
Mevlana 2. Ayağa Dolanan Tuzak 
Şems-i Tebrizi 3. Yunus Emre’nin 
Çözdüğü Kördüğüm 4. Teslim Taşı 
Hünkar Hacı Bektaş isimli dört 
hikayeden oluşan kısmının yayın-
landığını  ve yine serinin devamı 
olan  5. Tılsımlı Kılıç Şeyh Edebali 
ve 6. Kopuzun Şarkısı Hoca Ah-
met Yesevi isimli hikayelerin yer 
alacağı üçüncü kitabın  ise yayın 
aşamasında bulunduğunu söyledi.  
Gel- Aşkın Kimyası, Aşk Güne-
şe Benzer ve Kınnesreyn Yazıları 
adlı eserleri ile tanınan  Fatma Şe-
ref  Polat;Konya’da yaşamanın ve 
şehrin tarihi geçmişine dair geniş 
bilgi sahibi olmanın verdiği avan-

tajla roman ve hikaye karakterleri-
nin yaşadığı sokakları, mahalleleri 
yüzlerce kez arşınlamış, dönemle 
ilgili yıllarca kütüphaneler tara-
mış. Gerçek karakterlerle kurmaca 
olanlar arasında denge ve ahenk 
yakalamış, bir yazar olarak,Sel-
çuklu Dönemindeki ünlü simaları, 
Bizans, Moğol arasında sıkışmış, 
gizli ve aleni teşkilatlar yarımadası 

Anadolu’daki kültürel, ticari, siyasi 
pozisyonları  kendine has üslubu 
ile, okuyucuya sunduğunu ifade 
ederek amacının  günden güne 
yozlaşmaya yer  tutan kültürü-
müze katkıda bulunarak manevi 
değerler ışığında  aydınlanan ve 
tarihini öğrenen bir nesil yetişme-
sine katkıda bulunmak olduğunu 
söyledi.  n HABER MERKEZİ 

Polat’tan 2 hikaye kitabı
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1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri 
dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller 
halihazırda boş bulunmaktadır.
2. İhaleler, 29.01.2019 Salı günü saat 15.00’dan itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Encümen Toplantı Salonunda ayrı 
ayrı yapılacaktır. İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3. Gayrimenkullerimizin 2019 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
4. İsteklilerin 29.01.2019 günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No:513 adresindeki, 
Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine müracaat etmeleri ve istenen belgeleri vermeleri 
gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
5.1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a. Dilekçe,  Nüfus Cüzdan Fotokopisi, (TC Kimlik Numaralı),
b. Tebligat için adres beyanı,
c. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,
d. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri 
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası 
belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
e. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişinin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
f. Yeni Terminal içerisindeki Emanet-Bagaj Sistemi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin Belediyemizin %50 ve üzeri hissedarı 
olduğu iştirak şirketlerine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
g. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi 
ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
h. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi.
ı. Seyahat Acentesi Bilet Satış Gişesi ihalesine katılmak isteyen isteklilerin F1 belgesi vermeleri gerekmektedir.
i. Sarraf ve Kuyumcu Dükkanı ihalesine katılmak isteyenler için Sarraflar Derneğinden sarraflık veya kuyumculuk yaptığına dair 
alacakları belge.
k. Balık Satış Pazarı Depo İhalesine katılmak isteyenler için Balıkçılar Derneğinden balıkçılık yaptığına dair alacakları belge.
l. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.Kanununun 
26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat 
mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.) 
6. Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz 
olarak görülebilir.
İlan olunur.

S/N ADRESİ m²’si Vasfı 2019 Yılı Yıllık Kira 
Muhammen Bedeli

Geçici 
Teminatı

İhale 
Saati

1 Tatlıcak Mah. Ünen Sk. Hayvan Park 
Pazarı No:2/D Karatay/KONYA 125,56 Saman Satış Yeri 5.550,00 TL+KDV 499,50 TL 15.00

2 Tatlıcak Mah. Ünen Sk. Hayvan Park 
Pazarı No:2/G Karatay/KONYA 7,00 60 Ton Kapasiteli Kantar 4.000,00 TL+KDV 360,00 TL 15.02

3 Akçeşme Aziziye Cad. Melike Hatun 
Çarşısı 1.Kat No:138 Karatay/KONYA 32,64 Ticari Amaçlı Olmayan 

Okuma Salonu 2.600,00 TL+KDV 234,00 TL 15.04

4 Akçeşme Aziziye Cad. Melike Hatun 
Çarşısı 1.Kat No:148 Karatay/KONYA 17,70 Ticari Amaçlı Olmayan

Okuma Salonu 2.400,00 TL+KDV 216,00 TL 15.06

5 Akçeşme Aziziye Cad. Melike Hatun 
Çarşısı 1.Kat No:149 Karatay/KONYA 17,70 Ticari Amaçlı Olmayan 

Okuma Salonu 2.400,00 TL+KDV 216,00 TL 15.06

6 Akçeşme Aziziye Cad. Melike Hatun 
Çarşısı 2.Kat No:215 Karatay/KONYA 21,83 Ticari Amaçlı Olmayan 

Okuma Salonu 1.250,00 TL+KDV 112,50 TL 15.08

7 Akçeşme Mah. Garaj Cad. Karatay 
Otobüs Terminali No:Z/10 Karatay/KONYA 7,50 Seyahat Acentesi Bilet 

Satış Gişesi 11.900,00 TL+KDV 1.071,00 TL 15.10

8 Pirebi Mah. Pirebi Cad. Balık Satış 
Pazarı No:2/B Meram/KONYA 32,75 Depo 5.600,00 TL+KDV 504,00 TL 15.12

9 Pirebi Mah. Pirebi Cad. Balık Satış 
Pazarı No:2/C Meram/KONYA 16,075 Depo 3.550,00 TL+KDV 319,50 TL 15.14

12 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer 
Altı Çarşısı No:22/4 Meram/KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 40.400,00 TL+KDV 3.636,00 TL 15.16

13 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer 
Altı Çarşısı No:22/50 Meram/KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 40.400,00 TL+KDV 3.636,00 TL 15.18

14 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer 
Altı Çarşısı No:22/63 Meram/KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 40.400,00 TL+KDV 3.636,00 TL 15.20

15 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer 
Altı Çarşısı No:22/64 Meram/KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 40.400,00 TL+KDV 3.636,00 TL 15.22

16 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer 
Altı Çarşısı No:22/67 Meram/KONYA 13,16 Kuyumcu Dükkanı 14.150,00 TL+KDV 1.273,50 TL 15.24

17 Şükran Mah. Sahibiata Cad. 
No:87/A Meram/KONYA 181,00 Sıhhı Tesisat Satış Dükkanı 21.200,00 TL+KDV 1.908,00 TL 15.26

18 Yazır Mah. Doç.Dr. Halil Ürün Cad. Yeni 
Terminal İçi Selçuklu/KONYA - Emanet-Bagaj Sistemi 55.000,00 TL+KDV 4.950,00 TL 15.28

19 Yazır Mah. Doç.Dr.Halil Ürün Cad. Yeni 
Terminal  No:2-Z/54 Selçuklu/KONYA 37,69 Şeker, Lokum, Hediyelik Eşya 

ve Oyuncak Satış Dükkanı 75.000,00 TL+KDV 6.750,00 TL 15.30

20 Bosna Hersek Mah. Menekşe Sk. 
No:17/A Selçuklu/KONYA 83,00 Spot Ev Eşyası Alım

Satım Dükkanı 15.000,00 TL+KDV 1.350,00 TL 15.32

21 İstasyon Mah. 30436 Sk. 
No:7/H Akşehir/KONYA 60,00 Mini Market 5.000,00 TL+KDV 450,00 TL 15.34

22 Hotamış Mah. Alparslan Türkeş Cad. 
No:3/A Karapınar/KONYA 100,00 Bakkal Dükkanı 2.600,00 TL+KDV 234,00 TL 15.36

23 Hotamış Mah. Alparslan Türkeş Cad. 
No:3/B Karapınar/KONYA 20,00 Berber Dükkanı 1.900,00 TL+KDV 171,00 TL 15.38

24 Bahçelievler Mah. Atatürk Cad. 
No:50/1 Hüyük/KONYA 95,00 Mesken    3.050,00 TL 274,50 TL 15.40

25 Camiiatik Mah. Atatürk Cad. 
No:1/11 Ilgın/KONYA 16,00 Seyahat Acentesi Bilet 

Satış Gişesi 6.250,00 TL+KDV 562,50 TL 15.42

26 Saray Mah. Ankara Cad. 
No:15/C Yunak/KONYA 18,00 Depo 1.450,00 TL+KDV 130,50 TL 15.44

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 928783

Seydişehir’de partisinin aday tanıtım toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, şu an 
devlet krizi yaşandığını söyleyerek, milli devlet geleneğini yeniden getirmek için mücadele verdiklerini ifade etti

‘Devleti karanlığa sürüklüyorlar’
İYİ Parti Genel Başkan Yar-

dımcısı Ümit Özdağ, Konya’nın 
Seydişehir ilçesinde partisinin 
belediye başkanı aday tanıtım 
toplantısına katıldı. Toplantı-
da konuşan Özdağ, ‘’Önceleri 
FETÖ ile iş birliği yapıp devle-
ti tahrip ettiler. 15 Temmuz’dan 
sonra da yine başka gruplar-
la birlikte iş birliği yaparak dev-
leti karanlığa sürüklüyorlar. İyi 
Parti olarak, bu devlet krizini 
tekrar inşa ederek milli dev-
let geleneğimizi geriye getirece-
ğiz.’’ dedi.

İyi Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı Ümit Özdağ, Konya’nın 

Seydişehir ilçesinde partisinin 
belediye başkanı aday tanıtım 
toplantısına katıldı. Belediye 
Düğün Salonu’nda yapılan tanı-
tım toplantısında konuşan Ümit 
Özdağ, parlamenter sistemin 
tasfiye edildiğini belirtti. İktidarı 
eleştiren Özdağ, şunları söyledi: 
‘’Ülkemiz maalesef tek adam re-
jimine sürüklendi. Parlamenter 
sistemin son kırıntıları da tasfiye 
ediliyor. AKP rejimi, 16 yılında 
ülkemizi büyük bir krize sürük-
ledi. Aslında tek ekonomik kriz 
değil. Binlerce senelik devlet ge-
leneğini tasfiye edilerek sürek-
li bir sıkı yönetim oluşturarak 

ve muhalefeti de iç düşman ilan 
ederek, bu ülkede akla, ilme da-
yalı devlet anlayışını ortadan  
kaldırdılar. Önceleri FETÖ 
ile iş birliği yapıp devleti tahrip 
ettiler. 15 Temmuz’dan sonra 
da yine başka  gruplarla bir-
likte iş biriliği yaparak devle-
ti karanlığa sürüklüyorlar. İyi 
Parti olarak, bu devlet krizini tek-
rar inşa ederek, milli devlet gele-
neğimizi geriye getireceğiz. Tek-
rar bağımsız yargı için geliyoruz. 
Liyakati geri getirmek için geli-
yoruz. Valilerin, kaymakamların, 
devletin olduğu bir süreci tekrar  
geriye getireceğiz’’ dedi. n DHA

Meteorolojiden yapılan duyuruya 
göre, Konya-Antalya yolunun Alaca-
bel Geçidi başta olmak üzere, Toroslar 
bölümünün yükseklerinde aralıklarla 
yoğun kar yağışı olacağı tahmin edili-
yor. Bölgede, bugün itibariyle kuvvetli 
fırtına da bekleniyor. 

Batı Karadeniz’in iç kesimleri 
(Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük, 
Zonguldak ve Bartın), Marmara’nın 
doğusu (Bilecik, Balıkesir, Sakarya ve 
Bursa) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, 

Çankırı ve Ankara’nın kuzey ilçele-
rinde yarın öğle saatlerinden itibaren 
kuvvetli, Batı Karadeniz’in yüksekle-
rinde yer yer yoğun kar yağışı olacağı 
tahmin ediliyor.

Çarşamba günü sabah saatlerin-
den itibaren etkisini kaybetmesi bek-
lenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda 
aksama, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlan-
ma ve don gibi olumsuzluklara karşı 
dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
n AA

Karaman’da Toplum Yararına 
Programı (TYP) kapsamında, 6 ay 
süreyle çalıştırılacak 500 kişilik ge-
çici iş için çok sayıda kişi, Türkiye İş 
Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü’nde 
kuyruk oluşturdu. Kentteki kamu 
kurumlarında TYP kapsamında 
500 kişinin 6 ay süreyle istihdam 
edileceği açıklandı. İlçe ve belde 
belediyelerinin yanı sıra projede İl 
Özel İdaresi, İl Sağlık Müdürlüğü 
ve Karaman Müftülüğü de perso-

nel alacak. 6 aylık geçici iş için 500 
kişi istihdam edilecek. Geçici işte 
çalışmak isteyen çok sayıda kişi, İŞ-
KUR İl Müdürlüğü’ne akın etti. Bir-
çok kurum işe alacağı personelleri 
kura yöntemi ile belirleyecek. Er-
menek Belediye Başkanlığı ve Kara-
man Müftülüğü ise işe alımda liste 
yöntemi kullanacak. Bugün başla-
yan başvuru süresi 18 Ocak Cuma 
günü sona erecek.  
n DHA

Meteorolojiden kar
ve fırtına uyarısı

İŞKUR önünde
‘geçici iş’ kuyruğu 



PORLANMAZ Fırın 
Makinaları sahiplerinden
Muammer Demirci’nin 

kayınbabası

İbrahim Çıtlık’ın
vefatını üzüntü ile 

öğrendik. 
Merhuma Allah’tan 

rahmet, kederli ailesine 
ve yakınlarına Allah’tan 

Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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PORLANMAZ Fırın Makinaları , Porlanmaz Ba-
kery Machinery Co. Sahiplerinden Muammer Demir-
ci'nin Kayınbabası İbrahim Çıtlık 82 yaşında hayatını 
kaybetti. Merhum İbrahim Çıtlık’ın cenazesi Pazar 
günü Hacıveyis Camii’nde İkindi Namazına mütea-
kip kılınan cenaze namazının ardından sevenlerinin 
omuzlarında taşınarak Üçler Mezarlığına dualar eş-
liğinde defnedildi. Taziyeleri kabul eden Demirci ve 
Çıtlık aileleri acı günlerinde yanlarında olan herkese 
teşekkür ederek, taziyeleri kabul etti.  Merhum İb-
rahim Çıtlık 4 kız 1 erkek çocuk babasıydı.  Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum İbrahim Çıtlık’a Allahtan 
rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya’daki Ispartalılar
toplantıda biraraya geldi

Ispartalılar Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği; üyelerin sos-
yal, ekonomik ve kültürel alan-
larda yardımlaşmasını sağlamak 
ve bu amaca hizmet edecek her 
türlü sosyal, kültürel ve iktisadi 
faaliyetleri destekleyerek üye-
lerini bu alanlarda gelişmesini 
sağlamak ve ayrıca Isparta iline 
özgün gülcülük ve gül mamulle-
ri, halıcılık ve diğer el sanatları 
ile iktisadi ve diğer ticari faali-
yetlerin tanıtımını yapmak ve 
faaliyetlerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak, turizm değe-
ri taşıyan doğal ve tarihi zengin-
likleri tanıtıp geliştirmek ama-
cıyla kurulan dernek, üyeleriyle 
yemekli toplantıda bir araya gel-

di. Programda konuşan Dernek 
Başkanı Salih Şevket Yılmaz, 
yönetim kurulu olarak derneği 
tanıtmak amacıyla çeşitli kurum 
ve kuruluşlara ziyaretler düzen-
lendiğini, 2018 yılını değerlen-
direrek Ispartalı olup Konya’da 
okuyan üniversite öğrencilerine 
burs verdiklerini, ayrıca Ispar-
ta’da ikamet eden ve derneğe 
müracaat eden bir öğrenciye de 
yardımcı olduklarını belirtti. Sa-
lih Şevket Yılmaz, 2019 yılında 
yapılacak olan Çanakkale Gezisi, 
iftar program ve piknik organi-
zasyonu gibi planlanan faaliyet-
ler hakkında da dernek üyeleri-
ne bilgi verdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tunus’un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal bin Mustafa yerel yönetimlerde 
Konya’nın ve Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmaktan gurur duyacaklarını söyledi

Tunus, Konya’yı
model olarak alacak

Tunus’un Ankara Büyükelçisi 
Muhammed Faysal bin Mustafa, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Başkan Altay, ziyaretin Tunus 
ile Konya arasındaki ilişkilerin ge-
lişmesine katkı sağlamasını diler-
ken; Büyükelçi Faysal, Konya’nın 
Türkiye’deki konumunu bildiklerini 
ve özellikle Konya’yı ziyaret etmek 
istediklerini belirterek, yerel yöne-
timlerde Konya’nın ve Türkiye’nin 
tecrübelerinden faydalanmaktan 
gurur duyacaklarını söyledi.

Tunus’un Ankara Büyükelçisi 
Muhammed Faysal bin Mustafa, 
Konya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. 
Ziyaretin iki ülke arasındaki kardeş-
liği artırması temennisinde bulu-
nan Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Tunus ile Kon-
ya arasında geçmişte kardeş şe-
hir protokolleri yapıldığını söyledi. 
Başkan Altay, “İnşallah bu ziyaret 
kardeş şehir ilişkilerinin canlanma-
sına ve birlikte iş yapma alışkanlığı 
oluşmasına vesile olur. Konya’da 
okuyan Tunuslu öğrenciler var. 
Büyükelçimizden öğrenci sayısının 
artırılmasını talep ediyoruz. Çünkü 
Konya öğrenciler için çok uygun bir 
şehir. Tunus ile Konya arasındaki 
ticaret hacminin de artması için 
her türlü desteğe hazırız. Büyükşe-
hir Belediyesi olarak da Tunus’taki 
kardeşlerimize belediyecilik konu-
sunda eğitim verilmesi ve bu alan-
da öncülük edilmesi konusunda 
her türlü işbirliğine hazırız” şek-
linde konuştu. Tunus Büyükelçisi 
Muhammed Faysal bin Mustafa da 
Konya’nın Türkiye’deki konumunu 
bildiklerini ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin çalışmalarını gör-

düklerini belirterek, özellikle Kon-
ya’yı ziyaret etmek istediklerinin 
altını çizdi. Büyükelçi Faysal, “Ülke-
mizde geçen sene belediye seçim-
leri yapıldı. Bu alanda Türkiye’nin 

ve Konya’nın tecrübelerine ihtiya-
cımız var. Bu tecrübeleri almaktan 
büyük gurur duyarız. Ayrıca, Tür-
kiye’ye iş dünyasından temsilcileri-
mizle birlikte geldik. Ticari ilişkile-

rimizi geliştirmek için Konya’dayız” 
ifadelerini kullandı. Konuşmaların 
ardından Başkan Altay, Büyükelçi 
Faysal’a çini sikke ve Mesnevi he-
diye etti. n HABER MERKEZİ

PORLANMAZ Fırın Makinaları Porlanmaz Bakery Machinery Co. sahiplerin-
den Muammer Demirci'nin Kayınbabası İbrahim Çıtlık 82 yaşında vefat etti

İbrahim Çıtlık 
dualarla defnedildi
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Bakan Varank, yenilenen KOSGEB desteklerini açıkladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-

tafa Varank, yaptığı yazılı açıklamada, 
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliş-
tirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı-
nın (KOSGEB) bu yıla yeni bir vizyonla 
girdiğini ve yüksek teknolojiyi odağına 
aldığını belirterek, kurumun tamamen 
yenilenen 3 destek programının detay-
larına ilişkin bilgi verdi.

Bakan Varank, “Teknoyatırım Des-
tek Programı’nı, hazırlıklarını sürdürdü-
ğümüz Uçtan Uca Yerlileştirme Progra-
mı şemsiyesi altında çalıştırarak, ülke 
ekonomimizin önceliklerine göre haya-
ta geçireceğiz. Yeni yılda Teknoyatırım 
Destek Programı ile Ar-Ge ürünlerinin 
endüstrileşmesine ve ticarileşmesine 
özel önem vereceğiz. Program çağrısı-
nı bu hafta açacağız. 2018 yılında or-
ta-yüksek ve yüksek teknoloji alanında 
kabul edilen 73 projenin, 490 milyon 
liralık bir yatırım hacmi oluşturmasını 
bekliyoruz. Bu bütçenin 208,6 milyon li-

rası KOSGEB tarafından desteklenecek. 
Bunlar içinde makine, teçhizat, yazılım, 
personel, kira, teknik danışmanlık ve 
eğitim giderleri yer alıyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

Programla birlikte firmaların ya-
tırım sürecinde ticarileşmeye yönelik 
giderlerinin destekleneceğini belirten 
Varank, desteklenen 73 projeye ilişkin 
şunları kaydetti: “Yapılan yatırımlarla 
istihdama katkı sağlayacağız. Özellikle 
ithalatı yüksek ara malların yerlileştiril-
mesi için yakında ilan edeceğimiz Uçtan 
Uca Yerlileştirme Programı ile KOSGEB 
desteklerine daha bütüncül ve strate-
jik yaklaşma şansını yakalayacağız. Bu 
sayede tedarikçi ve üreticilerin beraber 
çalışarak, cari açığı azaltacağı bir model-
de KOSGEB’den daha verimli bir şekil-
de faydalanacağız.” 

‘CESUR GİRİŞİMCİLERE 360 BİN 
LİRAYA KADAR DESTEK’

Bu yıl KOBİ’lerin büyük işletmelerle 

yapacakları iş birliklerini ilk kez destek 
kapsamına aldıklarına işaret eden Va-
rank, “KOBİ’ler, tabiri caizse ‘abi’leri 
olan büyük işletmelerle iş birliği yap-
maları halinde destekten faydalanacak. 
İş Birliği Destek Programı kapsamında 
ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ’leri 
10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. 
Daha önce bu rakam sadece 1,5 mil-
yon liraydı. Yine önceki versiyonda 5 
KOBİ’nin bir araya gelmesi şartı vardı, 
bunu da 2’ye indirdik. Programımızın 
çağrısı açık, başvuruları bekliyoruz.” ifa-
desini kullandı.

Varank, KOSGEB’in yeni girişimci-
lere yönelik planlanan Girişimciliği Ge-
liştirme Destek Programı’nda önemli 
bir değişikliğe gittiğini vurgulayarak, 
programla hem geleneksel girişimci-
leri hem de imalat sektöründe faaliyet 
gösteren ileri teknoloji girişimcilerin ya-
nında olacaklarını bildirdi. Girişimciliği 
Geliştirme Destek Programı’nı yüksek 

teknolojiye uyarladıklarını kaydetti.
‘KOSGEB’İN YENİ DESTEKLERİ YOLDA’

Varank, söz konusu programlarda 
erken ödeme imkanı getirdiklerine de-
ğinerek, açıklamasında şu bilgilere yer 
verdi: “Girişimcilikte desteklemeye esas 
tutarın yüzde 50’si, iş birliğinde yüzde 
30’u, teknolojik üründe yüzde 25’i erken 
ödenebilecek. Erken ödeme makine, 
teçhizat ve yazılım için olacak. Desteğin 
başlangıç tarihinden itibaren 3 ay içinde 
başvuranlar bu imkandan yararlanacak 
ve erken ödeme için Kredi Garanti Fonu 
kefaleti de devreye girecek. Yeni dö-
nemde teknoloji tabanlı KOBİ’leri daha 
çok destekleyeceğiz. Yüksek teknolojiyi 
KOBİ’lerle tabana yayarak, bu işletme-
leri küresel rekabetin aktörü haline ge-
tirmek istiyoruz. KOSGEB’in vizyonuna 
uygun olarak yeni destek modellerimiz 
de yolda. Onları da zamanı geldiğinde 
açıklayacağız.”
n AA

30 ilaç daha, SGK
tarafından ödenecek

‘Devrim’i yeni yerinde 
105 bin kişi ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, yazılı açıklamasında, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı olarak Tıbbi ve Ekonomik 
Değerlendirme Komisyonunda 
alınan kararlara göre 30 ilacın, 
bedeli ödenecek ilaçlar listesine 
dahil edildiğini belirtti. Eşdeğer 
bu ilaçlar sayesinde sigortalıla-
rın tedavilerinde alternatifler ve 
erişim kolaylığı sağlandığını vur-
gulayan Selçuk, şunları kaydetti: 
“Geri ödeme listesine eklediği-
miz ilaçlar, antibakteriyel ilaçlar, 
kalp rahatsızlıklarında kullanılan 

ilaçlar, vitamin destek grupla-
rı, KOAH, epilepsi, analjezik, 
antitrombotik, demir ilaçları ve 
solunum yolu hastalıkları tedavi-
sinde kullanılan ilaçlardan oluş-
maktadır.” Selçuk, eklenen 30 
ilacın mevcut durumda eşdeğeri 
bulunduğunu, bu ilaçların geri 
ödeme listesine ilave edilmesiyle 
kullanıldıkları tedaviler için alter-
natifler ve erişim kolaylığı sağ-
landığını bildirdi. Bakan Selçuk, 
bu 30 ilaçla birlikte bedeli öde-
nen yurt içi ilaç sayısının 8 bin 
547’ye yükseldiğini bildirdi.
n AA

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı Trump’ın Suriye açıklamasına ilişkin, “Stratejik ortaklar sosyal medya 
üzerinden konuşmaz. Biz hiçbir tehditten korkmayacağımızı söyledik. Ekonomik tehditle bir yere varılamaz” dedi

Çavuşoğlu: Amerika’nın
tehdidinden korkmuyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu, Lüksemburg Dışişleri ve 
Avrupa Bakanı Jean Asselborn ile 
ortak basın toplantısında, ABD Baş-
kanı Donald Trump’ın Twitter’dan 
yaptığı Suriye’ye yönelik tehdit 
içerikli açıklamasıyla ilgili soruyu 
yanıtladı.  “Stratejik ortaklar sosyal 
medya üzerinden konuşmaz. Ve ka-
nallarımız açık.” diyen Çavuşoğlu, 
“Sayın Trump, Cumhurbaşkanımızı 
arayarak Suriye’den çekilmek iste-
diklerini ve bunu Türkiye ile koordi-
ne etmek istediklerini söyledi. Biz de 
muhataplarımızla görüştük. Daha 
iki gün önce ABD Dışişleri Bakanı 
Mike Pompeo ile de telefonda gö-
rüştük.” ifadelerini kullandı. 

Çavuşoğlu, ikili toplantılarda 
ABD’nin çekilmesini tüm detayla-
rıyla nasıl koordine edilebileceğinin 
görüşüldüğünü vurgulayarak, Suri-
ye’nin kuzeyinde 30 kilometrelik bir 
güvenli bölge fikrinin ABD’ye değil, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a ait olduğunu anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, şöyle devam 
etti: “Bu, cumhurbaşkanımızın sa-
dece ABD değil, tüm Avrupalılara 
teklifidir. Ruslar da dahil. Suriye 
ile ilgilenen herkesle yaptığımız 
görüşmelerde biz bunu gündeme 
getirdik. Obama yönetimi bunu ger-
çekçi bulmuyordu. ‘Havadan bura-
yı korumak mümkün olmaz, nasıl 
olacak’ gibi bahanelerle bu fikrimizi 
desteklemediler. Şimdi Türkiye’nin 
kararlılığını gördükten sonra bu fikri 
ortaya attılar. Biz bu fikre karşı de-
ğiliz. Bizim derdimiz nedir? Sınırızın 
ötesinde bir terör koridoru var. Suri-
ye’yi bölmek isteyen bir terör örgütü 
var. Bu terör örgüt bize tehdit oluş-
turuyor. Biz bu terör örgütünü hedef 
alıyoruz.”
‘SON TWEET BİR İÇ POLİTİKA MESAJI’

Türkiye’nin bölgede Kürt halkı-
nın en büyük savunucusu olduğu-
nun altını çizen Çavuşoğlu, şunları 
kaydetti: “Türkiye’de PKK ile Kürt-
leri bir tutarsak, Irak’ta terör ör-
gütleriyle Kürtleri, İran’da PJAK ile 

Kürtleri bir tutarsak, Suriye’de YPG; 
PKK, SDF, kimse SDF diyerek bizi 
kandırmaya kalkmasın, aynı şeydir, 
bir tutmak doğru değildir. Bunu 
ABD’li Avrupalı muhataplarımıza 
anlatıyoruz. Ama şu bir gerçek ki 
Avrupalı dostlarımız ve ABD bu ger-
çeği bizden çok daha iyi biliyorlar. 
Şimdi Trump’ın içinde bulunduğu 
durum zordur. Görüyoruz. Üzerinde 
ciddi bir baskı var. Kendisi çekilme 
kararı aldı ve özellikle güvenlikle il-
gili birimleri de çekilmemesi için sü-
rekli baskı yapıyor. Son tweet’in de 
bir iç politika mesajı olduğu biz bi-
liyoruz. Ama biraz önce söylediğim 
gibi stratejik ortaklar, Twitter, sosyal 
medya üzerinden görüşmez. Biz ko-
nuları kendi aramızda görüşmeye 
davet etmemiz lazım.” Trump’ın 
tehdit diline ilişkin Çavuşoğlu, “Biz 
hiçbir tehditten korkmayacağımız 
ve hiçbir tehdide pabuç bırakmaya-
cağımızı defalarca söyledik. Türki-
ye’yi ekonomik olarak tehdit etmek-
le bir yere varılamaz.” dedi.

Türkiye’nin zorlukları bertaraf 
etmek için ne gerekiyorsa yapa-
cağını dile getiren Çavuşoğlu şöy-

le konuştu: “Bir tarafta ekonomik 
zorluklar diğer tarafta terör tehdidi. 
‘İkisinden birini seç.’ derlerse bize, 
bu millet de der ki, ‘Ben aç kalırım, 
susuz kalırım ama geçmişte olduğu 
olduğu gibi, Kut’ül Amare’de oldu-
ğu gibi, Çanakkale’de olduğu gibi, 
Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 
boyun eğmem’ der ve karşı karşıya 
kaldığı tehdidi yok etmek için millet, 
devlet ve hükümetimiz olarak biz ne 
gerekiyorsa onu yaparız. Baskı altın-
da Trump’ın yaptığı bu açıklamayı 
ve kullandığı dili doğru bulmuyoruz. 
Her şeyden önce Türkiye’nin hak 
ettiği saygıyı ve muameleyi, ABD ve 
herkes göstermeli ve üslubunu ve 
tüm davranışlarını buna göre ayar-
lamalıdır.”
‘DEAŞ İLE MÜCADELE EDEN SADECE 

TÜRKİYE’
Çavuşoğlu, ABD ile görüşmeler 

hakkındaki soru üzerine de hem li-
derler, hem bakanlar hem de çalış-
ma grupları düzeyinde görüşmelerin 
devam ettiğini söyledi. Patriot füze 
sistemlerinin satışı, FBI’nın FETÖ 
hakkındaki soruşturması gibi konu-
larda diyalogun sürdüğünü aktaran 

Çavuşoğlu, Türkiye ile ABD arasın-
da Suriye, konsolosluk işleri ve PKK 
ile mücadele konularında üç çalış-
ma grubu bulunduğunu hatırlattı. 
Çavuşoğlu, çalışma gruplarının 8 
Ocak’ta Washington’da görüşmesi-
nin planlandığını ancak Beyaz Saray 
Ulusal Güvenlik Danışmanı John 
Bolton’un Ankara ziyareti nedeniy-
le 5 Şubat’a ertelendiğini, Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Sedat Önal baş-
kanlığındaki heyetin Washington’a 
gideceğini söyledi.

Çavuşoğlu, 6 Şubat’ta da DEAŞ 
ile Mücadele Koalisyonunun toplan-
tısı olacağını, koalisyonda 65 ülke 
bulunduğunu belirterek, “Fakat bu-
güne kadar DEAŞ’e karşı mücadele 
eden tek ülke Türkiye olmuştur. Siz-
lerin verdiğiniz paralar PKK/YPG’ye 
silah olarak gitmiştir. Biz sadece Su-
riye’de 3 binden fazla DEAŞ üyesini 
etkisiz hale getirdik.” diye konuştu. 
Çavuşoğlu, Irak’ta da binden fazla 
DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdiklerini, 
Türkiye’den başka hiçbir ülkenin 
DEAŞ ile göğüs göğse çarpışmadığı-
nı vurguladı.
n AA

Türkiye’nin ilk yerli otomo-
bili “Devrim”, imal edildiği 1961 
yılından bugüne ilgi odağı olma-
yı sürdürürken, yeni sergilendiği 
müzede 105 bin kişi tarafından 
ziyaret edildi. Türkiye Lokomotif 
ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) 
yetkililerinden alınan bilgiye göre, 
TÜLOMSAŞ tesislerinde 1961’de 
Türk mühendis ve işçileri tarafın-
dan zor şartlarda üretilen Devrim 
otomobili, 5 Eylül 2017’de başla-
yan kapsamlı bakımının ardından 
3 Mart 2018’de yeni yerine konul-
du.

Daha önce TÜLOMSAŞ te-
sislerinde hazırlanan camekanlı 
bölümde sergilenen Devrim oto-
mobiline ziyaretçi ilgisinin artması, 
müze oluşturulmasına vesile oldu. 
O zamanki adı Eskişehir Demiryo-
lu Fabrikaları olan TÜLOMSAŞ’ta 
otomobilin üretildiği imalathane 
ve depolarda araştırma yapılınca 
Devrim’in yapımı sırasında kulla-
nılan çeşitli parçalar ve materyal-
ler de bulundu. Bu materyallerle 

zenginleştirilen müze, ziyaretçile-
rin yoğun ilgisi göz önüne alınarak 
TÜLOMSAŞ tesislerinin farklı bir 
bölgesinde kuruldu. Kapsamlı ba-
kımının tamamlanmasının ardın-
dan 3 Mart 2018’de ziyarete açılan 
“Devrim otomobili müzesi” yoğun 
ilgi görüyor. Aradan geçen yak-
laşık 9 aylık sürede 105 bin civa-
rında kişinin ziyaret ettiği müzede, 
otomobilin yapımında kullanılan 
kaynak motoru, matkap ve torna 
tezgahları, yapım aşamalarının çe-
kildiği fotoğraf makinesi, kumpas, 
pergel, cetvel, çizim masası, kireç 
taşından maketi, yedek parçalar, 
Sivas’ta demiryollarında dökülmüş 
orijinal motor bloku ve çalışmala-
rın görselleri de bulunuyor. Yakla-
şık 200 Türk mühendis ve işçisinin 
emeğiyle “siyah”, “beyaz”, “mavi 
boncuk” ve “gecekondu” isimleri 
verilerek 4 adet üretilen ve daha 
sonra adı “Devrim” konulan aracın 
tarihe “Türkiye’nin ilk yerli otomo-
bili” olarak geçmesi de ziyaretçile-
rin ilgisini artırıyor.  n AA

Şahin: Eski sistemin son seçimi
23. Dönem TBMM Başkanı ve 

AK Parti Siyasi Erdem ve Etik Ku-
rulu Başkanı Mehmet Ali Şahin, 
memleketi Karabük’te partisinin 
belediye başkan aday toplantısına 
katılarak, yerel seçimlerin eski sis-
temin son seçimi olduğunu söyle-
di.

31 Mart’ta yapılacak yerel se-
çimler kapsamında AK Parti Kara-
bük ile ilçelerdeki belediye başkan 
adaylarını 100. Yıl Kültür Mer-
kezinde düzenlediği tanıtım top-
lantısı partililere tanıttı. Tanıtım 
toplantısında konuşan 23. Dönem 
TBMM Başkanı ve AK Parti Siya-
si Erdem ve Etik Kurulu Başkanı 
Mehmet Ali Şahin, 31 Mart ye-
rel seçimlerinin önem arz ettiğini 
söyleyerek, “ Sadece yerel yöne-
timlerin seçileceği bir seçim değil. 
Bir defa eski sistemin son seçimi” 
dedi. 

Son 4-5 yıl içinde her yıl mille-
tin önüne bir sandık konulduğunu 
ifade eden Şahin, “ Hatta bazı yıl 
iki sandık birden geldi. Şimdi ye-
rel yönetimler seçimini yapıyoruz. 
Artık 2023 yılına kadar yani Cum-

huriyetimizin 100. kuruluş yıldö-
nümüne kadar milletimizin önüne 
başka sandık gelmeyecek. Böyle-
likle bu yeni sistem Türkiye’ye her 
bakımdan istikrarı getirmiş olacak. 
Bu seçimlerin bir özelliği daha var. 

Daha önce hiçbir yerel seçimde 
olmayan ittifaklar var. İlk defa it-
tifak yasal olarak 24 Haziran’da 
milletvekili seçimlerinde yaşandı. 
Mahalli seçimde de Cumhur ve 
Millet ittifakı olarak var. Yasal ve 
Anayasal altyapısı yok ama artık 
bu yeni sistem siyasi partileri böyle 
bir yola itti. Bu aslında Türkiye için 
bir kazanç ve faydadır. Siyasette 
uzlaşmayı getirdi. Farklı düşünce-
deki siyasi parti mensupların bir 
araya gelerek konuşmayı ve Türk 
demokrasisi için son derece yarar-
lı. Türkiye’nin bundan sonra nere-
ye doğru gittiği göstermesi bakı-
mından ilginç bir durum olduğunu 
görüyoruz. Artık Türkiye’de siyasi 
yapılanmalar ilerde iki ana bloğa 
dönecek. İki ana damar Türkiye’de 
yönetime biri gelecek memnun ol-
mazsa bir başkası gelecek. Buraya 
doğru gidiyor Türkiye” dedi. n AA
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Ankaragücü’nde Bektaş 
ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragü-
cü’nde teknik direktör Bayram Bektaş ile yollar ayrıldı. 
Başkent ekibinin yeni teknik direktörü Mustafa Kaplan 
oldu. Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mehmet Yiğiner, 
yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş ile bugün Beştepe 
Tesisleri’nde görüştüklerini ve yolları ayırdıklarını söyle-
di. Başkan Yiğiner, yeni teknik direktörün Mustafa Kaplan 
olduğunu ifade ederek, “Bayram hocamızla anlaşarak 
sözleşmeyi feshettik. Kısa bir süre önce izleme ekibinin 
başına gelen Mustafa Kaplan’ı teknik direktör olarak gö-
revlendirdik. Bundan sonra takımımız Kaplan’a emanet.” 
diye konuştu.  n AA

Erzurumspor’da 
forvet transferi

Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Büyükşehir 
Belediye Erzurumspor, 
Norveç’in Sarpsborg takı-
mında forma giyen Fransız 
forvet Rashad Muham-
med ile prensipte anlaştı. 
Kulübün internet sitesin-
den yapılan açıklamada, 
mavi-beyazlı kulübün 25 
yaşındaki Fransız forvet 
ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Rashad Mu-
hammed’in yarın kente geleceği aktarılan açıklamada, 
Fransız futbolcunun sağlık kontrolünün ardından resmi 
sözleşme imzalayacağı kaydedildi. Ara transfer döne-
minde sessizliğini Danimarkalı stoper Pierre Kanstrup’u 
kadrosuna katarak bozan Erzurumspor, gol yollarında 
yaşadığı sıkıntıyı Sarpsborg takımından getirilen Rashad 
Muhammed ile çözmeye çalışacak.  n AA

Trabzonspor geçmişin 
izlerini silmeye çalışıyor

UEFA’nın Finansal Fair-Play kuralları nedeniyle sı-
kıntılı günler geçiren Trabzonspor, FIFA ile yaşadığı so-
runları da aşarak geçmişin izlerini silmeye çalışıyor. 

Geçmiş döneme ait tazminatlar, bonservis ve me-
najerlik ücretleri, mevcut futbolculara borçlar ve diğer 
borçlar için bugüne kadar 300 Milyon TL gibi bir rakam 
ödeyen Trabzonspor, dar boğazdan çıkmış değil. Yeni 
kaynak arayışı içinde olan Karadeniz ekibi, FIFA’nın 
hakkında olumlu karar verebilmesi için geçmişin izlerini 
silmeye çalışıyor. Bordo-mavili kulüp, FIFA’da bekleyen 
dosyalarını rafa kaldırmak için ekonomide titiz bir yol ha-
ritası izliyor. 

Trabzonspor yönetimi, kış transfer döneminin gelme-
sine rağmen dışa bağımlı olmadan hareket etmeyi plan-
lıyor. Öz kaynaklarını kullanma noktasında yeni atılımlar 
yapan Karadeniz temsilcisi, önceki yönetimlerin aksine 
maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak, 
kaliteli bir takım ortaya çıkarmayı hedefliyor. Transferde 
son yılların en ağır faturası ile karşı karşıya kalan Trab-
zonspor, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken, bir taraf-
tan ise yarışın içinde olacak takım kurmaya gayret ediyor. 
Yaklaşık 220 milyon TL olan takım maliyetini, Kucka’nın 
da ayrılmasının an meselesi olduğu noktada 7 aylık gö-
rev süresinde 70 milyon TL’ye çeken Ahmet Ağaoğlu ve 
yönetim kurulu, bugünlerde ise FIFA ile sorunları aşarak 
transferde hamle yapmayı bekliyor. Trabzonspor’un FI-
FA’da çözüm bekleyen 17 dosyasının bulunduğu belirti-
liyor.   n İHA

Fatih Aksoy: İnşallah çok büyük bir futbolcu olurum
Spor Toto Süper Lig takımlarından 

Demir Grup Sivasspor’un Beşiktaş’tan 
1,5 yıllığına kiraladığı defans oyuncusu 
Fatih Aksoy, “Bir oyuncuyu örnek almayı 
sevmiyorum çünkü her oyuncunun kendi-
ne has belli özellikleri var. Hepsinden bir 
şeyler alarak inşallah çok büyük bir futbol-
cu olurum.” dedi.

Fatih Aksoy, yaptığı açıklamada, daha 
çok şans bulabileceğine inandığı için Si-
vasspor’u seçtiğini söyledi. Beşiktaş’ta 
sezonun ilk yarısında diğer yıllara göre 
biraz daha fazla şans bulduğunu ancak 
takım olarak istedikleri hedeflerin biraz 
altında kaldıklarını kaydeden Fatih Aksoy, 
şöyle konuştu: “Demir Grup Sivasspor’a 
transfer olmadan önceki gün teknik direk-
tör Şenol Güneş benim için çok güzel şey-
ler söyledi. Şenol hocamın dört yıl boyun-
ca üzerimde çok emeği var. Benimle çok 
ilgilendi ama artık daha çok şans bulmam 
gerektiğini düşünüyorum. 21 yaşında bir 
oyuncuyum, daha çok oynamalıyım. Si-
vasspor’da da direk oynayacağım diye bir 
şey yok ama altyapıdan çıkmakla transfer 
olmak arasında Türkiye’de biraz fark var. 
Bunu hissedebiliyorsunuz. Daha çok şans 
bulabileceğim için Sivasspor’u seçtim.”

Fatih Aksoy, Beşiktaş’ta az süre aldığı 
için çok fazla ekstra antrenman yaptığını 
vurgulayarak, faydasını gördüğü ekstra 
antrenmanlara Sivasspor’da da devam 
edeceği belirtti.

Beşiktaş’ta Pepe ve Tosic gibi kendi 
mevkisinin en iyilerinden olan oyuncu-
larla oynadığını ancak onları kendine 
rol model almadığını dile getiren Aksoy, 
“Bir oyuncuyu örnek almayı sevmiyorum 
çünkü her oyuncunun kendine has belli 
özellikleri var. Hepsinden bir şeyler alarak 
inşallah çok büyük bir futbolcu olurum.” 
ifadelerini kullandı.

“SİVASSPOR LİGİ OLABİLDİĞİNCE 
YUKARIDA BİTİRECEKTİR”

Genç oyuncu, sezonun ilk yarısını tüm 
takımların puan olarak birbirine yakın bir 
yerde bitirdiğine dikkati çekerek, yeni ta-
kımının puan olarak iyi bir yerde olduğunu 
ifade etti.

Takımdaki hava ve arkadaşlık ortamı-
nın çok iyi olduğunu anlatan Fatih Aksoy, 
“İnşallah ikinci yarıda çok süre alıp takı-
ma katkı yaparım. Her şey çok iyi giderse 
Sivasspor ligi olabildiğince yukarıda biti-
recektir.” diye konuştu.  
n İHA

Yeni Malatyaspor’un hedefi ligde ilk 6!
E.Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü 

Erol Bulut, takımın hedefleri ile ilgili bir açık-
lama yaptı. Hiçbir zaman Avrupa’dan ya da 
şampiyonluktan bahsetmediğini söyleyen 
Bulut, gidişatın her zaman istenen doğrultuda 
gitmeyebileceğini dile getirdi. Spor Toto Süper 
Lig ekibi Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik 
Patronu Erol Bulut, Antalya’daki devre arası 
kamp çalışmaları, transferde takıma katılan ve 
takımdan ayrılan futbolcular, yapılması planla-
nan transferler, takımın hedefleri, ilk yarıdaki 
performansları ve ikinci yarıdaki beklentileriyle 
ilgili açıklamalarda bulundu. 

“TRANSFERLERİN EN KISA SÜREDE 
KATILMASINI BEKLİYORUZ” 

Ligin ilk yarısıyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Bulut, “Eksik her zaman var. Defans ve 
hücum anlamında eksikliklerimiz oluyor. Bun-
lar olacak ki şuan ki kamp dönemimizde bun-
ları düzeltelim. Biz de onun üzerine çalışıyoruz. 
Biz, ilk yarıda defans anlamında çok güzel işler 

yaptık. Şuan ligimizde en iyi ikinci defansa 
sahip olan takımız. En az gol yiyen ikinci takı-
mız, ikinci yarıda da bunu sürdürmeye devam 
edeceğiz. Hücum anlamında da herkes bizi ne 
kadar çok defans oynayan bir takım olarak gör-
se de şuan attığımız 26 gol var. Ligde ilk yarı 
itibariyle de en çok gol atan beşinci takımız. O 
anlamda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. 
Yeni gelecek takviyelerle, hücum anlamında 
yakaladığımız fırsatları daha iyi değerlendir-
meye çalışacağız. Hücum anlamında yapaca-
ğımız 2 ve ya 3 transfer daha var. Onlar inşallah 
en kısa sürede aramıza katılacak” dedi. 

“İKİNCİ YARI ZORLU GEÇECEK” 
Sezon başında ilk 10 hedefini söylediğini 

ancak konum gereği ilk 6’nın içerisinde yer 
bulmak istediklerini dile getiren Bulut, “Şuan-
da averajla üçüncü sıradayız. Sezon başı he-
defimizin ilk 10 olduğunu söyledim. Şuandaki 
konumumuz itibariyle ilk 6’nın içerisinde kendi-
mize yer bulmak istiyoruz. Tabi bunu önümüz-

deki süreç gösterecek. Ligin ikinci yarısında ilk 
7-8 haftamız zor geçecek. Söylediğim gibi ön 
bölgeye 3 takviye geldiğinde, onların uyum sü-
reci, bizim diğer futbolcularımızın gidişatı bize 
7 haftadan sonra nerede seyredeceğimizi daha 
net göstermiş olacak” şeklinde konuştu. 

“MAVİS’İ BEN İSTEMEDİM” 
Bulut, medyada sıkça adları geçen Vidar ve 

Mavis ile ilgili, “Vidar ile ilgilendik. Ama şuan 
kapandı çünkü o transfer gerçekleşmeyecek 
gibi gözüküyor. Mavis bana soruldu ama be-
nim istediğim doğrultuda, o düzeyde bize şuan 
istediğim şekilde katkı yapacağını düşünme-
diğimden dolayı o da arka plana atılmış oldu. 
Onun önünde görüştüğümüz ve bize daha etkili 
olabilecek başka arkadaşlar var. Onlarla ilgili 
yönetimimiz girişimlerini sürdürüyor” açıkla-
masında bulundu. 

“HEDEF İLK 6” 
Bulut, Anadolu’dan şampiyon çıkar mı so-

rusuna, “Biz adımlarımızı tek tek atalım. Bence 

bu daha iyi olur. Hiçbir zaman Avrupa’dan ya 
da şampiyonluktan bahsetmedim, etmeyece-
ğim de çünkü zamanında ben ilk 10 içerisinde 
olmak istiyorum dediğimde, herkes ‘hocam 
daha iyisi olsun’ dedi. Daha iyisi olursa daha iyi 
olur. Şimdi ilk 6 hedefini söylüyorum, bu 7’de, 
8’de olabilir. Sonuçta gidişata bağlı, her zaman 
istediğin doğrultuda gitmeyebilir. Çünkü yeni 
gelen futbolcuların adaptasyonu, uyum süreci 
uzun sürebiliyor. Rakipler size daha farklı hazır-
lanacaklar çünkü oynadığınız futbolu biliyorlar. 
Maçlar daha kontrollü geçecek. O yüzden ilk 
6 içerisinde olmak istiyoruz ama bu 6, 3, 7, 8 
olur” cevabını verdi. 

Ziraat Türkiye Kupasında gidebilecekleri 
yere kadar gitmek istediklerini kaydeden Bulut, 
“Finalse final. Gidebildiğimiz yere kadar gide-
ceğiz. İnşallah final olur. Önümüzdeki süreçte 
kupa maçlarına yedek ağırlıklı çıkacağım. On-
dan sonraki sürece de bakacağız” diye konuş-
tu.  n İHA

Paşa’da başarının 
sırrı takımdaşlık

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Kasımpaşa’da Portekizli futbolcusu Josue 
Sa, açıklamalarda bulundu. Kasımpaşa’nın Portekizli futbolcusu Josue Sa, ilk yarıdaki başarılarının 
sırrının sahip oldukları grubun takımdaşlık olarak üst seviyede olmasından kaynaklandığını belirtti

Sezon başında takıma geldikten sonra 
çok pozitif bir hava ile karşılaştığı belirten 
Sa, “Takımdaki hava oldukça olumluydu. 
Teknik direktör değişikliği benim için de 
sürpriz oldu. Değişiklikten sonrada yaptı-
ğımız işe devam ettik. Yeni gelen teknik 
direktör bizim sahip olduğumuz olumsuz 
havayı dağıttı. Eski teknik direktörümüzle 
yolları ayırdığımızda 3 maç üst üste kay-
betmiştik. Yeni gelen teknik direktörümüz 
bize yaşadığı başarıların tecrübesini getir-
di. Bize çok net bir hedef belirledi. Belirle-
diğini hedefi de gerçekleştirebileceğimize 
dair tecrübelerini paylaştı ve bizi inandır-
dı. Bunun sayesinde iyi iş yaptık. Daha 
önce çalıştığımız teknik direktörle de mut-
luyuz, onu da çok seviyoruz. Takımdakiler 
Mustafa Denizli’nin ne kadar kariyerli ol-
duğunu anlattılar. Kendi araştırmalarımı 
da yaptım. Geldiğinde ne kadar büyük bir 
isim olduğunu biliyordum” diye konuştu. 

“İKİNCİ YARIDA ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ, 
İLK YARIDAN DAHA İYİ İŞ ÇIKARMAK” 

İkinci yarıdaki hedefler konusunda da 
konuşan 26 yaşındaki futbolcu, “İkinci ya-
rıda öncelikli hedefimiz, ilk yarıda gerçek-
leştirdiğimizden daha iyi bir iş çıkarmak. 
Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü 
ilk yarıyı oldukça iyi geçirdik. İkinci yarıda 
bunun üzerine çıkmak için elimizden gelen 
her şeyi yapacağız” şeklinde konuştu. 

“BAŞARIMIZIN
 SIRLARINDAN BİRİSİ DE..” 

Antalya’ya ilk kez geldiğini ve sevdiğini 
belirten Sa, “Daha önce arkadaşlarımla 
konuştuğum da buranın fotoğraflarına da 
baktık. Özellikle yaz döneminde tatil için 
harika bir yer olduğunu söylediler. Şu anda 
da her şey çok güzel. Takım içindeki ilişki-
leri de olumlu etkileyen bir kamp dönemi 
geçiriyoruz. Çünkü birbirimizle daha fazla 
vakit geçirdiğimiz için birbirimizi daha fazla 
tanıma şansımız oluyor. Sahip olduğumuz 

grup takımdaşlık olarak üst seviyede. İlk 
yarıdaki başarımızın sırrı da takımdaşlık 
ruhu. Burada herkes kendisini aile gibi his-
sediyor. Bir ailenin parçası gibi hissediyor. 
Bu da ilk yarıdaki başarımızın sırlarından 
birisi” dedi. 

“KASIMPAŞA’DA OLMAKTAN 
DOLAYI MEMNUNUM” 

Takımda kiralık olarak bulunduğunun 
hatırlatılıp, gelecek sezon için planın ne 
olduğunun sorulması üzerine Portekizli 
futbolcu, “Bunu konuşmak için henüz er-
ken. Çünkü kiralık ya da bonservisimle ol-
duğumla alakalı bir düşüncem yok. Öncel-
likle hedefim her maçta elimizden gelenin 
en iyisini yapıp, maçları kazanmak, hede-
fimizi gerçekleştirmek. Daha sonra kişisel 
konularla alakalı kulüple ben bir karar 
alacağız ve bu karar doğrultusunda da bir 
şeyler şekillenecektir. Kasımpaşa’da ol-
mayı çok seviyorum. Buranın parçası ol-
mayı seviyorum. Burada bana davranılan 
davranış şeklini çok seviyorum. Bunların 
hepsinden memnunum” diye cevap verdi. 

“GELMEDEN ÖNCE LOPES, MENSAH 
VE CASTRO İLE GÖRÜŞTÜM” 

Transfer olmadan önce Türkiye’de oy-
nayan Portekizli futbolcularla görüştüğünü 
ifade eden Josue Sa, “Beni buraya getiren 
sebeplerden birisi de bu. Buradaki Por-
tekizli futbolcuların elde ettiği başarılar, 
benim buraya gelme kararımı etkiledi. 
Türkiye hakkındaki fikirleri, Kasımpaşa 
hakkındaki görüşleri çok olumluydu. Bura-
ya geldiğimde de buna şahit oldum. Ger-
çekten daha iyisini bekleyemezdim. Bana 
söylenen her şeyin fazlasıyla karşılaştım. 
Miguel Lopes ile konuştum. Bernard Men-
sah ile de konuştu. O bu kulüpte de oyna-
mıştı. Castro ile de konuşmam oldu. O da 
Kasımpaşa’nın ne kadar iyi bir kulüp oldu-
ğunu söyledi” dedi.
n İHA



Selçuklu Basketbol’dan Pekyatırmacı’ya teşekkür
Türkiye Basketbol Ligi’nde aldığı galibiyet ile yeniden çıkışa 

geçen temsilcimiz Selçuklu Basketbol Takımı, son oynanan Ma-
mak Spor maçından sonra bir açıklama yayınladı. Yapılan açıkla-
mada mavi beyazlı takımda sürekli destek veren Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür edildi. Sosyal medya he-
sabından yayınlanan mesajda, “Türkiye Basketbol Ligi’nde Kon-
ya’mızı temsilen mücadele eden Selçuklu Basketbol Takımımızın 
ekonomik anlamda zor günler geçirdiği bu dönemde bu maçta 
galibiyette payı olanlardan biri de bizlere maddi anlamda verdiği 
sözleri yerine getiren ve manevi anlamda her zaman büyük destek 
veren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya kulübü-
müz ve camiamız adına teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.

İLK YARIDA SON MAÇ CUMA GÜNÜ
Ligde oynadığı son 4 maçtan galibiyet ile ayrılan Selçuklu Bas-

ketbol, ilk yarının son maçında Yalova Belediye’ye konuk olacak. 
Maddi sıkıntılara rağmen önemli bir çıkış yakalayan mavi beyazlı 
takım, 15.hafta maçından da galibiyet ile ayrılarak devreye moralli 
bir şekilde girmek istiyor. Selçuklu Basketbol Takımı’nın Yalova 
Belediye ile oynayacağı karşılaşma Cuma günü 18.30’da 90. Yıl 
Spor Salonu’nda oynanacak.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 14 12 2 1144 1015 2 21 26
2 KARESİ SPOR 14 12 2 1385 1211 1 -21 26
3 OGM ORMANSPOR 14 11 3 1128 1013 0 0 25
4 AKHİSAR BELEDİYE 14 9 5 1131 1049 4 36 23
5 SELÇUKLU BASKETBOL 14 9 5 1105 1092 3 -19 23
6 DÜZCE BELEDİYE 14 9 5 1090 1058 2 -17 23
7 İTÜ BASKET 14 8 6 1182 1176 0 0 22
8 MANİSA B.Ş.B. 14 7 7 1099 1056 2 7 21
9 PETKİM SPOR 14 7 7 1118 1091 1 -7 21
10 ARTVİN BELEDİYE 14 6 8 1161 1211 2 11 20
11 YENİ MAMAK SPOR 14 6 8 1104 1061 1 -11 20
12 FİNAL SPOR 14 4 10 1098 1182 2 5 18
13 YALOVA BELEDİYE 14 4 10 1125 1202 1 -5 18
14 BANDIRMA KIRMIZI 14 3 11 1084 1195 2 15 17
15 ANKARA DSİ 14 3 11 996 1121 1 -15 17
16 EDİRNE SPOR 14 2 12 1048 1265 0 0 16

Büyük organizasyon 
bugün Konya’da başlıyor
Konya’da düzenlenecek olan Gençler ve Büyükler 

Tekvando Şampiyonası bugün start olacak. Selçuklu Be-
lediyesi Uluslararası Spor Salonu’ndaki turnuvaya yak-
laşık olarak 3 bin sporcu katılacak. Turnuva öncesinde 
Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, bir 
basın toplantısı düzenleyerek turnuva hakkında bilgi ve-
recek. 10 gün sürecek olan Gençler ve Büyükler Tekvan-
do Şampiyonası 25 Ocak günü sona erecek. Konya’daki 
organizasyona Selçuklu Belediyespor Tekvando Takımı 
da katılacak. n SPOR SERVİSİ

TBL’nin blok lideri
Selçuklu Basket’ten

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden ve son 
4 maçından da galibiyet ile ayrılan Selçuklu Basket-
bol’da Calvin Godfrey, yaptığı bloklar ile dikkat çekiyor. 
Ligde yaptığı 28 blok ile bu kategoride lider olan Ame-
rikalı oyuncu maç başında 2 blok ortalaması ile oynu-
yor. Türkiye Basketbol Ligi’nde Godfrey’i 26 blok yapan 
Ormansporlu oyuncu Hasan Rizvic takip ediyor. Calvin 
Godfrey, oynadığı karşılaşmalarda aldığı ribauntlarla da 
dikkat çekiyor. Oyuncu 14 maçta aldığı 117 ribaunt ile ta-
kımına katkı sağlıyor. n SPOR SERVİSİ

Karesi’de Gibson 
ile yollar ayrıldı

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Kare-
sispor’da ABD’li pivot Thomas Gipson ile ailesel neden-
lerden dolayı yollar ayrıldı. Thomas Gipson, Selçukluspor 
maçında atılıp 2 maç ceza alana kadar 18.9 sayı, 9.1 
ribaund, 2.3 asist, 1.0 top çalma, 0.6 blok ortalamaları 
tutturmuştu. 

Basketbol Şube Sorumlusu Talha Esen yaptığı açık-
lamada, “Thomas Gipson ile ailesel sebepleri yüzün-
den karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Takımımızda 
olmasından mutlu olduğumuz bir oyuncumuzdu. Her 
şey için teşekkür eder yeni doğacak bebekleriyle kariyer 
yolunda başarılar diliyorum” dedi. Öte yandan Karesi 
Genel Koordinatörü Anıl, Uyanık uzun pozisyonu için çok 
kısa sürede takviye yapacaklarını söyledi. Gibson, Sel-
çuklu Basketbol ile oynanan maçta mavi beyazlı takım 
oyuncularına saldırmaya çalıştığı için oyundan diskalifiye 
edilmişti. n İHA
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Ömer Ali Şahiner’den 
yabancı açıklaması!

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un yıldız futbolcusu Ömer Ali Şahiner, 
açıklamalarda bulundu. Yabancı sınırı hakkında konuşan Şahiner, “Futbolcunun pasaportu 

olmaz. Sahada çalışanı, iyi ve güçlü olanı, kendine iyi bakanı, kalitelisi oynar” dedi

Beşiktaş’tan teklif almasına ve Galata-
saray’ın transfer listesinde olmasına rağ-
men Konyaspor’la sözleşmesini 3 yıl uza-
tan Ömer Ali Şahiner, Antalya kampında 
konuştu. İşte 27 yaşındaki oyuncu Sabah’a 
verdiği röportajda, farklı bölgelerde oyna-
masından, milli takıma davet edilmemesi-
ne kadar birçok konuda konuştu.

AYKUT HOCA İLE PERFORMANSLAR 
ÜST SEVİYEYE ÇIKIYOR

Konyaspor ile yeni sözleşme imzala-
masında Aykut Kocaman’ın büyük etkisi 
olduğunu ifade eden Ömer Ali Şahiner, 
“Beni burada tutan iki faktör oldu. İlki 
Konyaspor’a olan aidiyet duygusu, diğeri 

Aykut Kocaman. Aykut Hoca ve ekibine 
inanıyorum. ‘Her başarılı erkeğin arkasın-
da bir kadın vardır’ derler ya her başarılı 
futbolcunun arkasında da teknik direktörü 
vardır. Aykut Hoca ile hem bireysel hem 
de takım performansı çok üst seviyeye çıkı-
yor” dedi. Farklı bölgelerde oynaması hak-
kında da konuşan Ömer Ali, “Çoğu oyuncu 
farklı bölgede oynamayı sevmez, modu 
düşer. Benim için ekstra güzel bir özellik. 
Yeteneğimden dolayı oyunun hem defans 
hem de hücum yönünü oynayabiliyorum. 
Teknik-taktik önemli ama artık günümüz 
futbolunda kuvvet- güç işi de önemli. Sa-
hada zayıf olduğunuz an rakibi yenmeniz 

imkansız. İdman dışında fitness-bireysel 
çalışmalara önem veriyorum” ifadelerini 
kullandı.

FUTBOLCUNUN PASAPORTU OLMAZ
Yabancı sınırlamasının olmaması ge-

rektiğini ve önemli olanın çalışmak oldu-
ğunu belirten tecrübeli oyuncu, “Yabancı 
sınırı olsun dersem kendimle çelişirim. 
Benim geçmiş sezonlarda ortalama 40 
maçtan fazla oynadığım dönemde yabancı 
serbestti. Serbest olmalı zaten! Üstelik ba-
kın bizdeki hücum hattına: Yatabare, Jaho-
vic, Traore, Milosevic ve Hurtado. Bunların 
hepsi kalburüstü oyuncular ama ben oyna-
maya devam ediyorum. Futbolcunun pasa-

portu olmaz. Sahada çalışanı, iyi ve güçlü 
olanı, kendine iyi bakanı, kalitelisi oynar” 
şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM’I HAK EDİYORUM
Ömer Ali Şahiner, milli takıma davet 

edilmemesi ile ilgili sorulan soruya ise, 
“Yalan yok çok bekledim. Milli Takım’ı 
hak ettiğimi düşünüyorum. Milli Takım’a 
çağrılan oyuncuları kesinlikle kötülemiyo-
rum ama bu konuda duygusalım. U-16’dan 
U-21’e kadar alt yaş kategorilerinin hepsin-
de milli formayı giydim. 92 jenerasyonu 
olarak Ter Stegen ve Götze’ye rakip olmuş-
tum. A Milli Takım’ı beklemeye devam 
edeceğim” cevabını verdi.  n SPOR SERVİSİ

Konya spor camiasının acı günü
Türkiye Halter Federasyonu Konya 

İl Temsilcisi ve Merkez Hakem Kuru-
lu üyesi Şükrü Buğdaycı, Pazar günü 
hayata gözlerini yumdu. Bir süredir 
tedavi gören Buğdaycı’nın vefatı Konya 
spor camiasını yasa boğdu. Buğday-
cı, dün Yazır Cami’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Yazır Mezarlığı’na 
defnedildi. Dualarla uğurlanan Şükrü 
Buğdaycı’nın cenazesine Konya spor 
camiasından birçok ismin yanı sıra se-
venleri de katıldı. Konya Amatör Spor 
Kulüpleri Federasyonu, Şükrü Buğday-
cı’nın vefatını üzerine, “Türkiye Halter 
Federasyonu Konya İl Temsilcisi Şükrü 
Buğdaycı vefat etti. Şükrü Buğdaycı ağa-
beyi kaybetmenin derin üzüntüsü içinde-
yiz. Mütevazi kişiliği ile örnek bir insan-
dı. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet 
eylesin dileklerimizle, spor camiamıza, 

sevenlerine, kederli ailesine başsağlığı 
ve sabır dileriz” mesajını yayınladı.

KONYA TSYD’DEN 
BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konya spor kamuoyunun sevilen 
isimlerinden olan başarılı spor adamı 
Halter İl Temsilcisi ve Uluslararası Hal-
ter Hakemi Şükrü Buğdaycı’nın vefatı 
dolayısıyla Türkiye Spor Yazarları Der-
neği Konya Şubesi bir mesaj yayınladı. 
TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dön-
mez, yönetim kurulu adına yayınladığı 
mesajda şu görüşlere yer verdi: “Spor-
cu, hakem ve spor yöneticiliği Şükrü 
Buğdaycı’nın vefatı hepimizi derinden 
üzmüştür. Spor kamuoyunun yakından 
tanıdığı ve sevdiği bir isim olan Şükrü 
Buğdaycı’ya Allah’tan rahmet, kederli 
ailesine, sevenlerine ve spor camiasına 
başsağlığı dileriz.”  n SPOR SERVİSİ



Ferhat: İkinci yarıya iyi başlamak istiyoruz 
Antalya’da sona eren birinci etap 

kamp hazırlıklarının yoğun bir tempoda 
ama son derece verimli geçtiğini belirten 
Atiker Konyasporlu futbolcu Ferhat Özto-
run, B.B.Erzurumspor maçını kazanarak 
ikinci yarıya iyi başlamak istediklerini 
ifade etti.

 İstanbulspor ile oynadıkları ve 1-0 
kazandıkları üçüncü özel maç ile Antal-
ya’daki birinci etap kamp hazırlıklarının 
tamamlandığını söyleyen Ferhat Özto-
run, “Güzel bir kamp dönemi geçiriyoruz. 
Antrenmanlar açısından yorucu olarak 
ağır bir tempoda gidiyor. Güzel bir ortamı-
mız var. Hazırlık maçları oynadık. Tabiki 
bu maçlar ölçü değil. Haftaya sezonun 
ikinci yarısı başlayacak. En iyi şekilde ha-

zırlanmak için çalışıyoruz. İstanbulspor ile 
oynadığımız maçta Paolo Hurtado ufak bir 
sorun yaşadı. İnşallah önemli bir sorunu 
yoktur. Bu şanssızlık dışında iyi ve so-
runsuz bununla beraber faydalı bir kamp 
dönemi geçirdik. Şimdi her şey B.B. Erzu-
rumspor ile oynayacağımız maça odaklı 
olacak” diye konuştu.

 B.B.Erzurumspor ile oynayacakları 
18.hafta maçı hakkında da görüşlerini 
açıklayan Ferhat Öztorun, “Bizim için 
önemli ve zor bir maç olacak. En iyi şe-
kilde başlayıp yine en iyi şekilde bitirmek 
istiyoruz. Güzel bir sonuçla dönmek ve 
ligde daha yukarılara tırmanmak istiyo-
ruz” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Kocaman: Kuvvetli bir başlangıç yapmak istiyoruz
Atiker Konyaspor’un 3 Ocak’ta 

başlayan devre arası Antalya kam-
pını değerlendiren Teknik Direktör 
Aykut Kocaman, beklediklerini ve is-
tediklerini aldıkları faydalı bir kamp 
dönemi geçirdiklerini ve şimdi tek 
düşüncelerinin B.B.Erzurumspor 
ile oynayacakları ikinci devrenin ilk 
maçı olduğunu söyledi.

11 günlük ilk etap kampının 
tamamlandığını ifade eden Teknik 
Direktör Aykut Kocaman, “Bilindiği 
üzere ilk yarının son 5 haftasında 
görev yaptık. Görev yaptığımız süre 
içerisinde doğal olarak pek çok 
sıkıntı ile karşılaştık. Çünkü takım-
larda sıkıntılar ve eksikler bitmez. 
Ancak bunlardan bizim adımıza tes-
pit ettiğimiz başlıca olanlarından bir 
tanesi de özellikle üç maçta takımın 

yaşadığı dağılma ve kontrol kaybıy-
dı. Oyundaki kontrolü yitirmesiydi. 
Bu sadece topu kullanma anlamın-
da değil sahaya yerleşme anlamın-
da da. Kasımpaşa, Akhisarspor ve 
Trabzonspor maçının belli bölümle-
rinde yaşadık. Hem kampı program-
larken hem de oynayacağımız özel 
maçlarda rakipleri seçerken bir alt 
ligde olmalarına rağmen oyun kur-
guları olan takımlarla oynadık. Israr-
la aynı şeyleri ezber olan takımlarla 
oynadık. Buradaki temel amacımız-
da oyundaki kontrol gücümüzü bir 
şekilde arttırmayı başarabilmekti. 
Hem antrenmanlardaki çalışmalar 
hem de oyundaki isteklerimiz bu 
yönde gelişti. Esas itibariyle kamp 
döneminde beklediklerimizi ve iste-
diklerimizi alma açısından iyi oldu-

ğunu söyleyebilirim. Şikayet edecek 
bir şey yok” ifadelerini kullandı.

 Teknik Direktör Aykut Kocaman, 
sezonun ikinci yarısının ilk haftasın-
da deplasmanda oynayacakları B.B. 
Erzurumspor maçı ile ilgili de konu-
şarak, “Şimdi çalışma ve hazırlıklar 
anlamında ana bölüm bitti. Salı 
gününden itibaren B.B.Erzurumspor 
maçına odaklanacağız. Hem raki-
bimizi inceleyeceğiz hem de yapa-
caklarımızın neler olabileceğine 
doğru yoğunlaşmaya başlayacağız. 
Lige tabiki de kuvvetli bir başlangıç 
yapmak amacındayız. Her ne kadar 
her rakip son derece değerli ve güç-
lü olsa da tüm çalışmalarımız iyi bir 
başlangıç için olacak. Umarım ba-
şarırız” şeklinde görüş belirtti. 
n AA

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
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Anadolu Kartalı’na 
Hurtado şoku

İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan 
ve durumu ciddi olan Hurtado’dan Konyaspor’a kötü ha-
ber geldi. Yıldız futbolcuda 3. dereceden yırtık tespit edi-
lirken, sahalardan en az 7 hafta uzak kalacağı açıklandı.

Devre arası kampını Antalya’da sürdüren Spor Toto 
Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor’da Perulu fut-
bolcu Paolo Hurtado’nun 7 hafta sahalardan uzak kala-
cağı açıklandı. Yeşil-beyazlı kulübün internet sitesinden 
yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Hurtado’nun yapılan 
muayene ve MR kontrolü sonucunda üst arka adale gru-
bunda yoğun kanama tespit edilmiş olup 3. derece yırtık 
olarak değerlendirilmiştir.” denildi.

Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu-
nun, ortalama 7 hafta içinde takımla çalışmalara başla-
masının beklendiği aktarıldı.
n AA

‘Şampiyonluk 
neden olmasın?’

Atiker Konyaspor’un deneyimli savunma oyuncusu Uğur Demirok, iddialı açıklamalarda 
bulundu. Konyaspor’un geçmiş başarılarına atıfta bulunan Uğur, “Şimdi farklı ve iyi yapılanma 

içerisindeyiz. Uzun vadede şampiyonluğu ve Avrupa kupalarını istiyoruz” dedi
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ati-

ker Konyaspor’un deneyimli savunma 
oyuncusu Uğur Demirok, ilk hedeflerinin 
Avrupa kupalarında yer almak olduğunu ve 
Aykut Kocaman idaresindeki yapılanmayla 
şampiyonluk ve Avrupa kupaları hedefini 
gerçekleştirebilecek potansiyele sahip ol-
duklarını söyledi.  

Uğur Demirok, Atiker Konyaspor’un 
ikinci yarı hazırlıklarına sürdürdüğü Antal-
ya’nın Belek Turizm Merkezi’nde yaptığı 
açıklamada, “Konyaspor’un hedefleri her 
zaman vardı, sezon başında da vardı, şu 
anda da devam ediyor, bundan sonra da 
olacak. Avrupa kupası, kupalar her za-
man Konyaspor’un hedefinde vardır. Onla-
rın doğrultusunda ilerlemek istiyoruz. Aykut 
Hoca ile daha önce yakalanan bir başarı 
var. Şimdi daha farklı ve iyi bir yapılanma 
olacağı için kısa vadede belki şampiyonluk 
kolay gibi gözükmüyor ama neden olma-
sın. Uzun vadede şampiyonluğu ve Avrupa 
kupalarını istiyoruz. Hatta kısa vadede bunu 
başarabilecek bir takıma, camiaya ve ho-
caya sahibiz.” ifadelerini kullandı. 

“FARKLI BİR ŞAMPİYON ÇIKABİLİR”
Süper Lig’de her zaman ikinci yarıların 

çok daha zorlu geçtiğinin altını çizen dene-
yimli futbolcu, şampiyonluk yarışıyla ilgili 
olarak, şöyle konuştu: “Bir maç kazanırsan 
ikinci olma, bir maç kaybedersen 14. olma 
şansın var. Takımlar çok yakın gidiyor, ben-
ce bu güzel bir rekabet. Bu da ligin güzel-
liğini arttırıyor. Şampiyonluk konusunda şu 
takım yakın demek zor, ikinci yarı çok farklı 
oluyor ama Başakşehir lider. İyi bir yapı-
lanma içeresindeler ve istikrarlı bir takım. 
Neden olmasın, geçen sene de kovalamış-
lardı, 3-4 senedir kovalıyorlar. Onlar olabi-
lir diye düşünüyorum. Farklı bir şampiyon 
çıkabilir. Farklı bir şampiyon çıkarsa çok 
güzel olur. Trabzonspor da yarışın içerisin-
de kadrosu genç ve kaliteli. Biz bile yarışın 
içerisindeyiz. İkinci ile 4 puan fark var.” 
“TRABZONSPOR’U SEVİYORUM. BUNU 

HİÇBİR ZAMAN SAKLAMADIM”
Eski kulübü Trabzonspor’un kendisi için 

çok özel bir takım olduğunu aktaran Uğur 

Demirok, şu değerlendirmede bulundu: 
“Trabzonspor’u seviyorum. Bunu hiçbir 
zaman saklamadım ve herkes de biliyor. 
Trabzonspor’un bende çok farklı bir yeri var. 
Profesyonellik anlamında farklı kulüplerde 
oynuyoruz. Bugün buradayım, yarın başka 
bir kulüpte, daha önce Trabzonspor’daydım 
ama dediğim gibi Trabzonspor’un sadece 
bugün değil yarın ve bundan sonra da hep 
başarılı olmasını isterim.”

Uğur, “Trabzonspor’da oynadığın dö-
nemde yaptığın açıklamalar nedeniyle bazı 
kulüplerin de tepkisini çektin. Bunlar ne-
deniyle pişmanlık hissettin mi?” sorusunu 

ise, “Hiçbir zaman hissetmedim. Dediğim 
gibi o zaman formasını giydiğim takımı 
sahiplenmek ve korumak benim yapımda 
var. Şu anda da Konyaspor forması giyiyo-
rum ve en iyi şekilde sahiplenip, korurum. 
Ne olursa olsun. O zaman da onları yapı-
yordum. Hiçbir pişmanlığım yok. Benim 
karakterim bu. İnsanlar bunu hisseder, 
yalandan olduğunu görmedikleri için, o sa-
mimiyet oluşuyor.” şeklinde yanıtladı. 
“GALATASARAY’IN DA EKMEĞİNİ YEDİM 

ONU HİÇBİR ZAMAN İNKAR ETMİYORUM”
Uğur Demirok, Trabzonspor ile Gala-

tasaray arasında oynanan maçtan sonra 

yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine 
ise şunları kaydetti: “O zaman neyin ne 
olduğunu herkes biliyordu. Galatasaray’ın 
da ekmeğini yedim onu hiçbir zaman in-
kar etmiyorum. Onlardan da Allah razı 
olsun. Emekleri çoktur üzerimde. Onlar 
kendilerini biliyorlar zaten, futbol oynarken 
tribünde neler söyleniyor duyabiliyoruz. 
Benim söylediklerim küfür edenler, kötü 
konuşanlara ve hakedenlereydi. Bunu al-
dılar, büyüttüler. Bize verilen etkiye tepki 
olarak konuştum. Profesyonel sporcularız 
ama tribünden söylenenleri duyabiliyoruz. 
Bizim de insani bir yönümüz var. Belirli bir 
yere kadar profesyonellik geliyor, bizim de 
canımızı acıtan sözler oluyor. Buna karşılık 
bazı şeylerdi onlar, geçti.”  

“ÖMER ALİ PERFORMANSIYLA 
MİLLİ TAKIMI HAKEDİYOR”

Süper Lig’in ilk yarısında en başarılı 
bulduğu oyuncuların İrfan Can Kahveci 
ve Ömer Ali Şahiner’in olduğunu anlatan 
Uğur, “Ömer Ali performansıyla milli takı-
mı hakediyor.” dedi.

Deneyimli futbolcu, Galatasaray’dan 
Ozan Kabak ve Trabzonspor’dan Hüseyin 
Türkmen’in beğendiği stoperler olduğunu 
açıkladı. 

Uğur Demirok, Süper Lig’de karşısın-
da en zorlandığı forveti ise, “Daha önce 
Fenerbahçe’de oynayan Fernandao’ya 
karşı zorlanıyorsun ister istemez. Çünkü 
çok kuvvetli ve dengeyi bozan bir santr-
for. Fernandao’nun zorladığı maçlar oldu. 
Onunla savaşmak zor oluyordu.” sözleriy-
le anlattı. 

Akhisarspor’da oynarken Türkiye 
Kupası’nda Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor’a karşı iki penaltı kaçırmasını 
unutamadığını aktaran Uğur, “Hayatımda 
unutamadığım ve komik olarak aklıma ge-
len an o dur. İşin enteresanı ikinci penal-
tıyı kaçırdıktan sonra kaleciden dönen top 
da önüme düştü, kale bomboş ve onu da 
auta attım. Yani üç diyelim. Bundan sonra 
da daha garip bir şey yaşamam herhal-
de.” diyerek sözlerini tamamladı. 
n AA
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