
İstişareler artarak devam edecek 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, “Şehir İstişareleri” 
kapsamında Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Muharrem 
Karabacak ve birliğe bağlı 
oda başkanları ile bir araya 
geldi. Başkan Altay, esnaf 
odalarıyla düzenli olarak 
buluştuklarını belirterek, 
önümüzdeki dönemin 
istişare ve koordinasyonun 
çok daha fazla olacağı bir 
dönem olacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Önce öldürdü sonra 
üzerine toprak döktü 

Alacabel’de ulaşım
normale döndü 

2 yıl önce amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargıla-
nan Abdullah Kızoğlu, hakim karşısındaki sorgusunda olay 

anını anlattı. Kızoğlu, öldürdüğü amcasının cesedinin üzerine 
hafriyat kamyonuyla toprak döktürdüğünü söyledi. 

n SAYFA 6’DA

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 
bin 825 metre rakımlı Alacabel’de, ulaşım normale dönerken 
yol kenarında biriken ve yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da 

iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor. 
n SAYFA 11’DE

04 Yoksul ailelerin 
umudu oldular 05 AGD’den ‘faiz 

belası’ konferansı 12 ‘Öğrencilerimiz tatili 
iyi değerlendirmeli’

GÖZ SAĞLIĞI İÇİN
NELER YAPILMALI?

PAZAR, NBŞ’YE 
TERK EDİLİYOR!

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Özelleştirmelere karşı çıktı

Göz sağlığı hayat kalitemizi etkileyen son derece 
önemli bir durum. Peki, Sağlıklı bedenin dışa açı-
lan penceresi olan gözlerimizin sağlığı için neler 
yapmalıyız?  Hangi durumlar göz sağlığımızı tehtit 
ediyor? Konuyla ilgili uzmanlar önemli tavsiyelerde 
bulunuyor.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Karaduman, ‘za-
rar ediyor’ algısı oluşturularak şeker fabrikalarını 
özelleştirilmesinin, pazarı, sağlıksız tatlandırıcılara, 
mısır şurubuna, nişasta bazlı şekere terk etmek an-
lamına geleceğini ifade etti.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Bebeği olan  
çiftler sevindi

Karatay’da araç 
filosu genişledi

ABS’ye güvenip 
hız yapmayın!

Bağımlılığa karşı
kararlılar!

Selçuklu Belediyesi, ilçede 
bebek sahibi olan ailelerin 
sevincine “Çok Yaşa Bebek”  
projesi ile ortak oluyor. Proje 
kapsamında şu ana kadar 14 
bin 700 aile ziyaret edilerek 
hediyeleri teslim edildi. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Karatay Belediyesi, hizmeti en 
kısa sürede ihtiyaç duyulan 
yere ulaştırmak için araç filosu-
nu daha da genişleterek 3 adet 
TIR ve dorse, 16 adet damperli 
kamyon, 18 adet hizmet aracı 
alarak araç sayısını 229’a yük-
seltti. Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli, araçların en 
iyi hizmet için kullanılacağını 
söyledi. n HABERİ SAYFA 13’TE

Kış mevsiminde yolların kar ve 
buzla kaplı olmasının yanında 
gizli buzlanma ihtimalinin de 
düşünülmesi gerektiğini belir-
ten MMO Konya Şube Başkanı 
Altun, ABS’ye güvenip hız yapıl-
maması uyarısında bulundu. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Valiliği’nin bağımlılıkla 
mücadele kapsamında kurum-
lar arasındaki işbirliğini artır-
mak ve mücadele kapsamında 
yapılan çalışmaları değerlen-
dirmek üzere gerçekleştirdiği 
programda Yeşilay’ın bağım-
lılıkla mücadelede kararlılığı 
dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 9’DA
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Eğitimin altı boş!
2018-19 eğitim öğretim yılının 
ilk dönemi bugün sona eriyor. 

İlk dönemi değerlendiren 
sendika temsilcileri, MEB’in 

2023 vizyonunda önemli 
başlıklar olduğunu, ancak bu 

başlıkların altında da boşluklar 
olduğunu belirtiyor

ÖĞRENCİLER BUGÜN 
KARNE ALIYOR

Konya’da 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının birinci 
dönemi bugün sona eriyor. Bu yıl Konya ve tüm 
ilçelerinde eğitim ve öğretim gören 450 bin 492  
öğrenci karne alarak, 31 bin 200 öğretmenle birlik-
te yarıyıl tatiline girecekler. Eğitim Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Nazif Karlıer, “Milli Eğitim Bakanımı-
zın açıkladığı 2023 vizyonu içerisinde güzel başlık-
lar var. Ancak bu başlıkların altında boşluklar var” 
dedi.

İKİNCİ DÖNEMDEN 
UMUTLULAR

Türk Eğitim Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tan-
fer Ata da eğitim alanında ciddi çalışmalar ve çalış-
taylar yapılması gerektiğine dikkat çekerek, sendi-
ka olarak bu tür çalışmalara destek vermeye hazır 
olduklarını belirtti. Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit de, eğitimdeki sorunların biran 
önce çözülmesi gerektiğine dikkat çekerek, ikinci 
döneme umutla başlamak istediklerini ifade etti.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

İkinci Bayezit’in 
süslemeleri çıktı
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin 
türbesinin bulunduğu Mevlana 
Müzesi’nde devam eden restorasyon 
sırasında, Osmanlı Padişahı İkinci 
Bayezit’in yaptırdığı kalem işi, nakış ve 
bezeme süslemelerine rastlandı. 

Yerli ve yabancı binlerce turisti 
ağırlayan Mevlana Müzesi’nde, Hazreti 
Mevlana’nın metfun olduğu Kubbe-i 
Hadra’nın (Yeşil Kubbe) iç aksamı, 
kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve 
hatlardan oluşuyor.  n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Şiir vuslattır, yüreğin kendisidir’ 
Konya Aydınlar Ocağı 
tarafından kültürümüze 
hizmetlerinin 60.yılında 
“Sultan’üş-Şuara” un-
vanı verilen Şâir-Yazar 
Kâmil Uğurlu, “Ömür Bi-
ter Yol Bitmez” adlı şiir 
dinletisinde, yolla ilgili 
şiirlerini okudu. Burada 
şiirle ilgili sohbetinde 
Uğurlu,  “Şiir hayatın 
özüdür. Vuslattır, özlem-
dir, hasrettir. Hepsinden 
öte şiir yüreğin ta 
kendisidir” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE



GÖZ SAĞLIĞI İÇİN NELER YAPILMALI?
Göz sağlığı hayat kalitemizi etkileyen son derece önemli bir durum. Peki, sağlıklı bedenin dışa açılan penceresi olan gözlerimizin 

sağlığı için neler yapmalıyız?  Hangi durumlar göz sağlığımızı tehdit ediyor? Hep beraber bu konuyu ele almaya ne dersiniz?

 REFERANSLAR:  https://www.healthline.com/health/eye-health/eye-health-supplements#recommendations; https://www.6nokta.org.tr/tr/goz-taramalari.html

Göz Sağlığında 7 Tehlike Sinyali 
1. Sürekli kırmızılık
2. Devam eden ağrı, gözde veya çevresinde 
rahatsızlık hissi
3. Görme bozukluğu
4. Şaşı gözler
5. Büyüyen kitleler
6. Sürekli kabuklanma ve sekresyon
7. Pupilla değişiklikleri

Göz Sağlığımıza Destek Olabilmek İçin İpuçları
 • Sigarayı bırakın. Sigara içmek gözlerdeki kan damarlarına zarar verir ve 

kataraktlara, maküler dejenerasyona ve diğer görme sorunlarına yol açabilir.
 • Gözlerinizi ultraviyole ışıktan koruyun. Dışarıda olduğunuzda güneş 

gözlüğü takın ve doğrudan parlak ışıklara bakmaktan kaçının.
 • Kilo kontrolünüze dikkat edin ve aktif yaşam 

tarzını koruyun.
 • 60 yaşından sonra, her yıl genişletilmiş bir 

göz muayenesi yaptırın.
 • Diyetinizin bol yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, 

mısır, portakal, yumurta, sarı havuç içerdiğinden emin olun. 
 • Eviniz kuru ise evinizde bir nemlendirici kullanın. 

 • Bolca su için.  
 • Yapay gözyaşlarıyla gözlerinizi nemli tutun.
 • Klima filtrelerinizi düzenli olarak değiştirin.

 • Tozlu veya kirli hava olan ortamlardan 
kaçının.

 • Gözlerinizde soğuk kompres, salatalık veya nemlendirilmiş 
ve soğutulmuş yeşil veya siyah çay poşetleri kullanın. 

Zade 
Vital 

Ocufix

Zade 
Vital İncir 
Çekirdeği 

Yağı

Zade Vital 
Premium 

Adults Omega 
3 Balık Yağı

CİLT SAĞLIĞINA DESTEK ÜRÜNLER

Hepimizin çok kullandığı 
bir deyimdir gözü gibi 
bakmak. Çok özen 

göstermek, kötülüklerden 
korumak anlamına 
gelir. Gözümüz tüm 
organlarımız gibi çok 
önemlidir. Bununla 
birlikte hayatı 
anlama, algılama ve 
psikolojik olarak iyi 
hissetme açısından 
gözün özel bir önemi 
vardır. 

ABD verilerine baktığımızda çok 
ciddi göz problemleri ile karşılaşıyoruz. 
Yaşlanmaya bağlı sorunların başında gelen 
ve ilerlediğinde körlüğe neden olabilen Sarı 
Nokta Hastalığı’nın erken döneminde olan 
kişi sayısı 10 milyonu geçmiş durumda. 
Aynı şekilde sinirleri ve damarları etkileyen 
bir problem olan diyabetik retinopati ise 10 
milyona kişiye dayanmış durumda. Zaten 
ABD’deki göz destekleyici vitamin kullanım 
sayılarına baktığımızda bunu görebiliyoruz.

Gözümüze gözümüz gibi bakmak için 
beslenme çok önemli. Antioksidan ve lutein, 
zeaksantinden zengin beslenmek özellikle 
de yaşlanmaya bağlı damrsal hasarlara karşı 
gerekli. Yine omega 3 yağ asitlerinden zengin 
beslenmenin de koruyucu etkisi yadsınamaz. 
Yapılan çalışmalarda bu bahsi geçen 
içerikleri bol tüketen ya da destek ürün olarak 
kullanan kişilerde Sarı Nokta Hastalığı’nın 
ya da diyabetik nöropatinin kötüleşmediği ve 
ilerlemesinin geciktşiği gözlenmiştir.

Bununla birlikte yaşlanma organlara zarar 
verdiği gibi aynı zamanda da besinlerden 
alınan yararlı maddelerin emilimini azalttığı 
için gözü desteklemek açısından göze yararlı 
içeriklere sahip ürünleri takviye olarak almak 
gereklidir. 

Kaynaklar:
1. https://www.aao.org/newsroom/eye-health-

statistics
2. https://nei.nih.gov/healthyeyes/eyehealthtips

Değerli okuyucular 
merhaba,

Bu hafta gözümüzden 
bile sakındığımız 
çocuklarımızın göz 
sağlığını ihmal etmeden 
düzenli şekilde takip 
etmenin öneminden 
bahsetmek istiyorum. 
Pek çok önemli göz 
hastalığı küçük yaşlarda 
ortaya çıkar. Ancak erken 
teşhis ve doğru tedavi ile 
başarılı sonuçlar elde edilebilir. Tüm 
çocuklarımız okul öncesi dönemde 
mutlaka göz muaynesine yılda 1 kez 
gitmelidir. Özellikle ailesinde göz 
tembelliği, şaşılık vb hastalıkları 
olanlar bu konuya özen göstermelidir. 
Şayet çocuğunuzun gözlerinde 
dışardan farkedilen bir anormallik 
hissediyorsanız bu önemli bir 

hastalığın habercisi olabilir. 
Bu gibi durumlarda 
erken teşhisle birçok 
hastalığın tedavisi mümkün 
olabiliyor. 

Göz hastalıkları 
çocuklarımızın okul 
başarısını da olumsuz 
yönde etkileyebilir, şayet 
çocuğunuzda dikkat 
dağınıklığı hissediyorsanız 
göz hastalıkları aklınıza 
gelmelidir. 

Anne karnına düştükleri andan 
itibaren annenin omega 3 balık 
yağı tüketmesi çocuğun biyolojik 
gelişiminin yanı sıra, göz sağlığının 
gelişimine katkı sağlar. Bu sebeple 
hamilelik döneminde doktorunuzun 
tavsiyesi ile Omega 3 kullanabilirsiniz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Göz sağlığının değeri hayatımızda çok büyük 

bir yer kaplıyor. Gözlerimizin sağlığını korumak 
da bizlerin en büyük görevi. Bu nedenle size 
bu yazımda incir ve incir çekirdeği yağından 

bahsedeceğim.
Dutgiller familyasından olan incirin anavatanı Doğu Akdeniz ve güneybatı 

Asya’dır. İncir, ağaç olarak nitelendirebileceğimiz bir bitki türü ve bu türün 
meyvesi olarak karşımıza çıkıyor. Birçok meyve gibi mineral ve vitamin açısından 
da oldukça zengin.

İncirin çekirdeği de sağlık açısından kendisi kadar yaralı. İncirin çekirdeğinden 
elde edilen yağ başta bitkisel Omega 3 olan ALA ve E Vitamini olmak üzere birçok 
esansiyel ve etkili bileşik bulunduruyor.

İncir çekirdeği yağı ile ilgili yapılan araştırmalar göz sağlığına destek amacıyla 
kullanılabildiğini gösteriyor.  Özellikle makula dejenerasyonunda (sarı nokta 
hasarında) tedaviye yardımcı olarak karşımıza çıkan incir çekirdeği yağının 
mutlaka soğuk pres yöntemi ile üretilenlerin kullanılması öneriliyor.

Önümüzdeki hafta görüşmek üzere…
Referanslar: 
• ALI, Nafisa Hassan; FAIZI, Shaheen; KAZMI, Shahana Urooj. Antibacterial activity in spices and local 
medicinal plants against clinical isolates of Karachi, Pakistan. Pharmaceutical
biology, 2011, 49.8: 833-839. • BHANUSHALI, M. M., et al. Central nervous system activity of an aqueous 
acetonic extract of Ficus carica L. in mice. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine, 2014, 5.2:
89. • LOIZZO, Monica R., et al. Chemical composition and bioactivity of dried fruits and honey of Ficus 
carica cultivars Dottato, San Francesco and Citrullara.Journal of the science of food and agriculture,
2014, 94.11: 2179–2186. • OH, Hong-Geun, et al. Effects of Ficus carica paste on constipation induced by a 
high-protein feed and movement restriction in beagles. Laboratory animal research, 2011, 27.4:
275-281. • ABBASI, Arshad Mehmood, et al. Ethnobotanical appraisal and cultural values of medicinally 
important wild edible vegetables of Lesser Himalayas-Pakistan. J Ethnobiol Ethnomed, 2013, 9: 66. 

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü

Gözü gibi bakmak. Türk Dil 
Kurumu,  bir şeye aşırı ilgi göster-
mek, önemle bakıp korumak diye 
açıklıyor. Önemsediğiniz birçok 
şeye gözünüz gibi bakarken, gözü-
nüze ne kadar ilgi gösteriyorsunuz? Rutin hayatınızda hangi 
alışkanlıklarımız gözlerinize zarar veriyor?

Sağlıklı beslenmek, her zaman belirttiğim gibi, hep en 
başta geliyor. Besinlerden almamız gereken mikro ve makro 
besleyiciler, göz sağlığının devamlılığı için olmazsa olmaz. 
Dengesiz beslenme ve fazla kilolar tüm organlarımızı etkile-
diği gibi gözlerimizi de olumsuz etkiliyor. Göz sağlığı için A, 
C, E vitaminleri ve beta karoten ile zenginleştirilmiş besinler 
oldukça destekleyici. Göz sağlığı için en önemli vitaminlerden 
biri olan A vitamini gözün gece görüşünü kuvvetlendiriyor. 
Omega 3 ve 6 yağ asitleri ile çinko ve magnezyum gibi mine-
rallerden zengin besinlerin tüketimi, gözlerimizi korumak için 
alınacak basit önlemlerden biri.

Sigara kullanıyorsanız bir an önce kurtulmanın yollarını 
bulmak gerekli. Zira gözde makula dejenerasyonu gibi birçok 
hastalığa ilk adım sigara kullanmak. Damar ve sinir yapıların-
da oluşan problemler uzun zamanda ilerleyici sorunlara yol 
açıyor.

Ailenizde göz problemleri yaşayanlar var mı? Bunu bilme-
niz hastalıklara yatkınlıklarınız hakkında size çok önemli bil-
giler verir. Önlemlerinizi zamanında almak için fırsat sağlar.

Güneş ışınlarından ve aşırı parlak ışıklardan gözlerinizi 
koruyun. Güneş gözlüğü kullanmaktan çekinmeyin. Güneş 
gözlüğü havalı görünmek için değil, gözleri fazla ışıklardan 
korumak için geliştirilmiştir.  Gözlerinizde miyopi veya hiper-
metropi gibi numaralı bir bozukluk tespit edilmişse, numaralı 
gözlüklerinizi kullanmayı ihmal etmeyin. 

Özellikle diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi kronik 
bir hastalığınız varsa, bu hastalıkların siz fark etmeden gözle-
rinize zarar verdiğini bilmek ve düzenli takipleri aksatmamak 
çok çok önemli.   Herhangi bir hastalığınız yoksa da, gözleri-
nizde fark ettiğiniz, görme değişiklikleri, kızarıklık, kanlanma 
gibi durumlar olduğunda göz doktoruna danışmak için geç 
kalmayın. Hatta bir problem fark etmeseniz bile düzenli dok-
tor kontrolünü ihmal etmeyin. 

Gözlerinize iyi bakın ki, hayata iyi bakabilin

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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    Gece Gündüz
Konya                  -7°C   3°C

Karaman            -7°C 1°C 
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Birlik ve beraberliğimiz Türkiye’ye örnek
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, ”Şe-
hir İstişareleri” kapsamında Konya 
Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birli-
ği Başkanı Muharrem Karabacak 
ve birliğe bağlı oda başkanları ile 
bir araya geldi. Başkan Altay, esnaf 
odalarıyla düzenli olarak buluştuk-
larını belirterek, önümüzdeki dö-
nemin istişare ve koordinasyonun 
çok daha fazla olacağı bir dönem 
olacağını söyledi. Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başka-
nı Muharrem Karabacak, Konya’yı 
birlikte yönetmek adına Türki-
ye’de eşine az rastlanır bir birlikte-
liğin ortaya konduğunu ifade ede-
rek, Başkan Altay’a teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ”Şe-
hir İstişareleri\” kapsamında Kon-
ya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 
Birliği Başkanı Muharrem Kara-
bacak ve birliğe bağlı oda başkan-
ları ile bir araya geldi. Büyükşehir 
Belediyesi Mevlana Kültür Merke-
zi’ndeki programda oda başkanla-

rıyla istişarelerde bulunan Başkan 
Altay, “Esnaf odalarımızla düzenli 
olarak bir araya gelip istişare edi-
yoruz. Ortak noktada buluşmaya 
gayret ediyoruz. Zaten şehrimizi 
ortak akılla yönetiyoruz. Sizler de 
çok büyük kitleleri temsil ediyor-
sunuz. Konyamız bu konuda çok 
başarılı bir şehir. Konya, kamu ku-
rum ve kuruluşları, siyasi partileri 
ile STK’ları ile hep birlikte istişare 
eden, aynı masa etrafında toplana-
bilen ve sorunu çözmek için gayret 

gösteren bir şehir. Bu konuda da 
tüm şehirlere örneğiz” dedi. 
BU DÖNEM İSTİŞARELERİN DAHA 

FAZLA OLACAĞI BİR DÖNEM 
OLACAK 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasası ile birlikte sa-
dece merkezdeki değil, 31 ilçedeki 
esnafların sorunlarıyla da ilgilen-
diklerini belirterek ilçe belediye 
başkan adaylarının da açıklanma-
sıyla birlikte istişareleri hem mer-

kezde hem merkez dışındaki ilçe-
lerde arttırarak sürdüreceklerini 
kaydetti. Başkan Altay, sözlerini 
şöyle tamamladı: “Bu dönem, ko-
ordinasyonun çok daha yüksek ve 
bir araya gelmemizin daha fazla 
olacağı bir dönem olacak. Selçuk-
lu Belediye Başkanlığı görevinin 
ardından 9 aya yakın bir süredir 
de Büyükşehir Belediye Başkanlı-
ğı görevini yürütüyoruz. İnşallah 
yeni dönemde de Konya, partimi-
ze ve Cumhur İttifakı’na en yüksek 

desteği verecek. Türkiye’nin birlik, 
beraberlik ve bekası için birlikte 
hareket ediyoruz. Bizler de kamu 
hizmetlerinin aksamaması ve daha 
iyi yürütülmesi için Konya Büyük-
şehir Belediyesi olarak çok yoğun 
bir şekilde çalışıyoruz gayret gös-
teriyoruz. İnşallah geleceğin Kon-
yası çok daha güzel olacak.” 
TÜRKİYE’DE EŞİNE AZ RASTLANIR 

BİR BİRLİKTELİK ORTAYA 
KONUYOR 

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 

Odaları Birliği Başkanı Muharrem 
Karabacak da Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’ın Türkiye’de eşine rastlan-
mamış bir birlikteliği ortaya koy-
duğunun altını çizdi. Karabacak, 
“Konya Esnaf Sanatkârlar Odaları 
Birliği, 55 bin üyesi, 84 esnaf oda-
sıyla Konya’mızın en önemli sivil 
toplum örgütlerinden birisi. Her 
zaman Esnaf ve Sanatkârlar Oda-
ları’na yapmış olduğu destekten 
dolayı başkanımıza teşekkür edi-
yoruz. 9 ay içerisinde bu 5’inci top-
lantımız. Konya’yı birlikte yönet-
mek adına yapılan bu istişareleri 
önemsiyoruz. Esnaf ve sanatkâr-
larımız da bu anlamda bu toplan-
tılardan memnun” ifadelerini kul-
landı. Toplantıya AK Parti Konya İl 
Başkan Yardımcısı Ali Deresoy ve 
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Ziya Varışlı ile Konya Esnaf 
ve Sanatkârlar Odaları Birliği\’ne 
bağlı Konya merkezdeki oda baş-
kanları katıldı.
n HABER MERKEZİ

‘Önemli olan notlar değil 
özümsediğimiz değerlerdir’

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy, 2018/2019 
Eğitim Öğretim Yılının Birinci 
Döneminin sona ermesi ve yarı-
yıl tatilinin başlaması sebebiyle 
bir mesaj yayımladı. Konya’nın 
geçmişte birçok mektep ve med-
reseye ev sahipliği yapan bir il 
olduğunu hatırlatan Gürsoy, bu 
açıdan Konya’nın bir eğitim şehri 
olduğunu vurguladı. 2018/2019 
Eğitim Öğretim Yılının Birinci 
Döneminin bugün sona erdiğini 
belirten Gürsoy, Konya’da, 450 
bin 492 öğrencinin karne ala-
cağının bilgisini verdi.  “Konya 
Milli Eğitim Camiası olarak bizle-
re emanet edilen çocuklarımızın 
akademik anlamda en iyi şekilde 
eğitim almalarını; yerli ve milli 
değerlerimizi özümsemiş, hür 
iradesiyle değerlerini savunmayı 
karakter haline getirmiş bireyler 
olarak yetişmelerini en önemli 
hedefimiz olarak belirtiyorum” 
diyen Gürsoy, sözlerine şöyle de-
vam etti, “Geleceğin büyüklerini 
yetiştiren, sadece çocuklarımıza 
ve gençlerimize değil, bütün bir 
topluma yön vererek gönüllere 
hitap eden sizlere millet olarak 
çok şey borçluyuz. Bu tatil sü-
recinin bir taraftan bedeni yor-
gunluğunuzu almasına diğer ta-
raftan da kutlu mesleğinize daha 
büyük bir şevkle bağlanmanıza 
vesile olmasını diliyorum. 

Kıymetli velilerimiz, Karne 
notları, çocuklarımızı yanlış de-
ğerlendirme ve yönlendirmenize 
asla sebep olmamalı. Karneler-
deki notlar, sadece akademik bir 

değerlendirmedir. Unutmamak 
gerekir ki asıl olan bu notlarının 
yüksekliği değil, çocuklarımızın 
sahip oldukları milli ve insani 
değerlerdir. Yarıyıl tatilinde, on-
larla mümkün olduğu kadar çok 
birlikte vakit geçirmenizi, kül-
türümüzün gereklerine uygun 
birçok aktivitede bulunmanızı 
istirham ediyorum. Bu tatilin, 
öğrencilerimiz açısından tablet 
ve televizyon başında geçirilen 
zamanlarla değil, akraba, kom-
şu, eş-dost ziyaretleriyle; ecda-
dın izinde yapılan tarih ve kültür 
gezileriyle anılmasını diliyorum.  
Sevgili öğrencilerimiz, Öncelikle 
sizleri bitirmiş olduğunuz eği-
tim öğretim dönemi vesilesiyle 
tebrik ediyorum. Karnenizdeki 
notlar elbette önemlidir.  Ama 
daha önemli olan şey, anne-ba-
balarımıza hayırlı bir evlat olmak 
ve üzerinde yaşadığımız vatana, 
mensubu olduğumuz millet ve 
medeniyete layık bir insan ol-
maktır. 

Tatil sürecinde elbette dinle-
neceksiniz; ancak tatil bile olsa, 
size tanınmış bu vakitleri çok ve-
rimli bir şekilde değerlendirmeli, 
kültürümüze ve inanç değerle-
rimize uygun nice güzel anıyı 
biriktirmelisiniz. Bu duygu ve 
düşünceler içerisinde Konya’mı-
zın ve ülkemizin eğitim öğretim 
sürecine katkı sunan herkese 
teşekkürlerimi sunuyor, tüm 
öğrenci ve öğretmenlerimizin 
bereketli bir tatil dönemi geçir-
melerini diliyorum.” 
n METE ALİ MAVİŞ 

2018-19 eğitim öğretim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. İlk dönemi değerlendiren sendika temsilcileri, 
MEB’in 2023 vizyonunda önemli başlıklar olduğunu, ancak bu başlıkların altında da boşluklar olduğunu belirtiyor

‘Eğitimde başlıkların 
altında boşluklar var’

Konya’da 2018-2019 Eğitim Öğ-
retim yılının birinci döneminde 450 
bin 492 öğrenci karne alacak. Saba-
hın erken saatlerinde okula koşan 
öğrenciler, karnelerini alabilmek için 
son zilin çalmasını bekleyecek. Bugün 
sona erecek olan 2018 - 2019 Eğitim 
Öğretim Yılının birinci döneminde 
tatile girecek öğrencileri karne heye-
canı sardı. Bu yıl Konya ve tüm ilçe-
lerinde eğitim ve öğretim gören 450 
bin 492  öğrenci karne alarak, 31 bin 
200 öğretmenle birlikte yarıyıl tatiline 
girecekler. 

ALAEDDİN İLKOKULUNDA TÖREN 
GERÇEKLEŞECEK 

Konya Valisi Cüneyt Orhan Top-
rak’ında da katılması planlanan karne 
töreni, Alâeddin İlkokulu’nda saat 
10.00 düzenlenecek. Sömestr tatili, 
3 Şubat 2019 tarihinde sona erecek. 
Konya ’da bulunan toplam 450 bin 
492 öğrenci, sabahın erken saatle-
rinde aileleriyle birlikte okullara ko-
şarak karnelerini alabilmek için son 
zilin çalmasını heyecanla bekleyecek.  
İkinci dönem 4 Şubat Pazartesi baş-
layarak, 14 Haziran Cuma günü sona 
erecek. 2019-2020 eğitim öğretim 
yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü 
başlayacak. 

‘EĞİTİMİN ANA UNSURU 
ÖĞRETMENDİR’

Konya’da faaliyet gösteren Eğitim 
Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif 
Karlıer ve Eğitim-İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Ulaş Yiğit ve Türk Eğitim 
Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tan-
fer Ata 2018 - 2019 Eğitim Öğretim 
Yılının birinci dönemini Yenigün Ga-
zetesine değerlendirdi.

2018-2019 Eğitim Öğretim yı-
lının ilk dönemini kazasız ve bela-
sız bir sıkıntı olmadan bitirdiğimize 
dikkat çeken Eğitim Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Nazif Karlıer, “Eğitim-
de güzel şeylerimiz gerçekleşirken, 
eğitimde sıkıntılarımız da var. Bizler 
bunların bir an önce giderilmesini 
istiyoruz. Milli Eğitim Bakanımızın 
açıkladığı 2023 vizyonu içerisinde 
güzel başlıklar var. Ancak bu başlık-
ların altında boşluklar var. Bunların 
giderilmesi gerektiğine inancında-
yız. Okullarda güvenlik artırılması, 
normal eğitime geçirilmesi gibi du-
rumların biran önce gerçekleşmesi 
gerekiyor. Köylerden şehirlere doğru 
göçüşler meydana gelmektedir. Bu 
da eğitim durumlarını etkiliyor. Okul-
larda öğrencilerimiz için kampüsler 
oluşturulmalı.  Öğrencilerimiz spor, 
resim, müzik gibi alanlara yönlendi-
rilmelidir. Bizler vatanını ve milletini 
seven, dinine bağlı gençler yetiştir-
mek istiyoruz. Eğitimin ana unsuru 
öğretmendir.  Öğretmenlerimizin 
rahat bir ortamda çalışmasını sağla-
malıyız. Öğretmenlerimizin ekono-
mik bağımsızlığını kazandırmalıyız. 

Tüm okullarda ikili öğretim yerine 
normal öğretime geçirilmesi gereki-
yor.  Okullarda ikili öğretim idarecile-
rimiz ve öğrencilerimiz için sıkıntılara 
sebep oluyor. Bizler sendika olarak 
eğitim daha iyi yere gitmesi için eli-
mizden gelen tüm desteği vermeye 
hazırız” ifadelerini kullandı.

‘EĞİTİM ALANINDA CİDDİ 
ÇALIŞMALAR VE ÇALIŞTAYLAR 

YAPILMASI GEREKİYOR’
Türk Eğitim Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata da eğitim 
alanında ciddi çalışmalar ve çalış-
taylar yapılması gerektiğine dikkat 
çekerek, “2018-2019 Eğitim Öğ-
retim yılının ilk döneminde sorun-
larımızın çözümüne yönelik adım-
lar atılmadı. Bizler için en büyük 
sorunlar öğretmen atamaları, yöne-
tici atamaları, müfredat atamaları ile 
ilgili değişikler, ders sayıları ile ilgili 
değişikler. Öğretmenin mevzuatı ile 
ilgili beklentilerimiz bugüne kadar 
istediğimiz bir şekilde tam manası 
ile cevap bulmamıştır. Milli Eğitim 
Bakanlığı’na sorunlarımızı iletiyoruz, 
onlar da biliyorlar. Bizler sorunların 
bilinmesi değil,  çözülmesi gerekti-
ğine inanıyoruz.  Öğretmen atama 
sistemimiz maalesef kangren haline 
dönüşmüştür. Sistem şu anda sade-
ce sözleşmeli öğretmen atam şekline 

dönmüştür. Sözleşmeli öğretmenler 
üzerinde mülakat çok ciddi bir baskı 
yaratmıştır.  Öğretmenler aynı öğret-
menler odasında birden fazla unvanlı 
aynı işi yapan, sosyal hakları aynı ol-
mayan öğretmenlerimiz görev yapar 
pozisyonuna düşürülmüştür. Bizler 
Türk Eğitim Sen olarak yıllardan beri 
görevlendirme ve atamaların insan 
haklarına ve hukuka uygun olmadığı-
nı düşünüyoruz. Sonuç olarak sözleş-
meli öğretmenliğin doğru olmadığını, 
ücretli öğretmenliğin doğru olmadığı-
nı düşünüyoruz. Şuan okullarımızda 
öğretmen ihtiyacı da var. Sözleşmeli 
öğretmenlik yerine öğretmen ihtiyacı 
ile ilgili kadro istihdamının olması sis-
tem üzerindeki büyük baskıyı kaldı-
racaktır ve binlerce öğretmen adayını 
ümitle beklentiye sokacaktır.  Bizler 
sözleşmeli öğretmenlerin kadroya 
dönüştürülmesini istiyoruz. Bunun 
yanında yönetici atamalarında ciddi 
sıkıntılar yaşanıyor. Bu konun da çö-
züme kavuşarak yapılan atamaların 
liyakat sahibi kişilerin atanmasını isti-
yoruz.  Öğretmenlerimiz rahat ve hu-
zurlu bir şekilde çalışmalarını sürdür-
mesi gerekiyor. Eğitimdeki başarımız 
giderek çöküyor. Ders programları 
ve ders süreleri ile ilgili çalışmaların 
bir an önce gerçekleşmesi gerekiyor. 
Okullarımızda ikili eğitimler devam 

ediyor. Okullarımızda tekli eğitimin 
yapılması için de okullarımızın fiziki 
altyapısının iyileştirilmesi gereki-
yor.  Eğitim alanında ciddi çalışmalar 
ve çalıştaylar yapmamız gerekiyor. 
Okullarda haftalık ders saatlerin dü-
zenlenmesi lazım. Bizler eğitim ala-
nında yapılacak çalışmalarda destek 
vermeye sendika olarak her zaman  
hazırız. Eğitim sorunlarına vereceği-
miz destek ile çocuklarımız ciddi ka-
zanımlar elde edecek” dedi.
‘İKİNCİ DÖNEME UMUTLA BAŞLAMAK 

İSTİYORUZ’
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 

Özgür Ulaş Yiğit, eğitim alanında cid-
di sorunların olduğuna dikkat çeke-
rek, sorunların bir an önce çözülmesi-
ni ve ikinci döneme umutla başlamak 
istediklerini ifade ederek, “  Eğitim 
alanındaki sıkıntılar genel olarak sı-
nav sistemindeki değişiklikler ve 
müfredatta yapılan değişikler. Derslik 
açıkları, kalabalık sınıflar ve öğret-
men açıkları. İkili öğretim. Taşımalı 
eğitim. İstihdam sorunları Sözleşmeli 
ve ücretli öğretmenlerin sıkıntıları da 
bu yılda devam etti. Bizler bu sorun-
larımızın 2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yılının ikinci döneminde çözülmesini 
ve ikinci yarıya umutla başlamak isti-
yoruz” ifadelerini kullandı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nazif Karlıer Tanfer Ata Özgür Ulaş Yiğit
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500 yıllık süslemeler ortaya çıkarıldı

Mevlana Celaleddin-i Ru-
mi’nin türbesinin bulunduğu 
Mevlana Müzesi’nde yürütülen 
restorasyonda, Osmanlı Padişahı 
İkinci Bayezit’ın yaptırdığı 5 asır-
lık kalem işi, nakış ve hat süsle-
meleri ortaya çıkarıldı.

Mevlana Celaleddin-i Ru-
mi’nin türbesinin bulunduğu 
Mevlana Müzesi’nde devam eden 
restorasyon sırasında, Osmanlı 
Padişahı İkinci Bayezit’ın yaptır-
dığı kalem işi, nakış ve bezeme 
süslemelerine rastlandı. Yerli ve 

yabancı binlerce turisti ağırla-
yan Mevlana Müzesi’nde, Haz-
reti Mevlana’nın metfun olduğu 
Kubbe-i Hadra’nın (Yeşil Kubbe) 
iç aksamı, kalem işi süslemeler, 
nakış, bezeme ve hatlardan olu-
şuyor.

Müzenin en çok dikkati çeken 
bölümlerinden kubbenin iç me-
kanında 16 Haziran’da başlatılan 
restorasyon çalışmaları ise titiz-
likle devam ediyor. 

‘RESTORASYONUN YÜZDE 80’İ 
TAMAMLANDI’

Konya Kültür ve Turizm Mü-
dür Abdüssettar Yarar, Kubbe-i 
Hadra’nın kalem işi süslemele-
rinde çok ciddi bir restorasyon 
çalışması yaptıklarını söyledi. 
Hazreti Mevlana’nın sandukası-
nın yer aldığı bölümün kalem işi, 
nakış ve hatlarla süslü olduğunu 
anımsatan Yarar, “Selçuklu döne-
minde temeli atılan bu bölümde 
uzun yıllardır yapılmayan büyük 
bir restorasyon çalışmasına baş-
ladık. Geçen yılın haziran ayında 
başladığımız çalışmaların bugün 

itibarıyla yüzde 80’ini tamam-
ladık. Aksilik çıkmazsa mart ayı 
ortasında bitireceğimizi ümit edi-
yorum.” diye konuştu.

‘İKİNCİ BAYEZİT DÖNEMİ 
SÜSLEMELERİ ORTAYA ÇIKTI’
Yarar, Kubbe-i Hadra’nın iç 

mekanındaki deformelere yö-
nelik yürütülen restorasyonda, 
sürprizlerle karşılaştıklarını be-
lirterek, şöyle konuştu: “Burada 
İkinci Bayezit döneminin kalem 
işi hatların, nakışların, tezhiple-
rin ve süslemelerin daha sonra-

ki yapılan çalışmalarda üzerinin 
örtüldüğünü, günümüzde ise 
ortaya çıkarıldığını rahatlıkla ifa-
de edebilirim. Düne ait yapılan 
çalışmaların restorasyon mantığı 
içerisinde doğruluğunu yanlışlığı-
nı bir kenara bırakıyorum, buldu-
ğumuz sonuç budur. Restorasyon 
çalışmalarında bunlarla karşılaşıl-
dı. Sevindirici pek çok şeyle kar-
şılaştık. İnşallah iyi sonuçlar elde 
edeceğiz. Yaklaşık 500 yıllık süs-
lemeler bunlar.”
‘SÜRPRİZLER RESTORASYONUN 

UZAMASINA NEDEN OLUYOR’
Restorasyonda ortaya çıkan 

yeni bulguların, bilim kurulu ta-
rafından incelendiğini anlatan 
Yarar, “Tabii haliyle sürprizler 
restorasyonun uzamasına neden 
oluyor. Fiziki alandaki restoras-
yonları tamamlayıp ziyaretçilere 
açmayı hedefliyoruz. Böylelik-
le ziyaretçilerin Hazreti Mevla-
na’nın kabrinin bulunduğu yerle 
buluşup, gönülden dua etmele-
rine imkan sağlamayı arzuluyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.  n AA

Yoksul ailelerin 
umudu oldular

Beyşehir Belediye Başkanı Mu-
rat Özaltun, Beyşehir’de yaşayan 
yardıma muhtaç vatandaşların 
yüzlerinin son yıllarda Belediye 
olarak uyguladıkları çeşitli sosyal 
politikalar ile güldüğünü söyledi.

Beyşehir Kaymakamlığı Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Vak-
fı’nın yanısıra, ihtiyaç sahibi ailele-
re yardım amaçlı bazı sivil toplum 
kuruluşlarının ilçe genelinde yü-
rüttüğü çalışmalara dönemlerin-
de Beyşehir Belediyesi olarak da 
önemli destekler verdiklerini be-
lirten Başkan Özaltun, son olarak 
ilçeye bağlı dış mahallelerden Ka-
raali’de özürlü bir çocuğu ile birlik-
te yaşayan ancak oturulamayacak 
durumda olan kerpiç yuvasında 
tuvalet ve banyosu, içme suyu ve 
kanalizasyon tesisatı olmadığı için 
zorluklar yaşayan yaşlı bir kadına 
yardım eli uzattıklarını söyledi.

Beyşehir Fen İşleri Müdürlü-
ğü ekiplerinin yaşlı kadının evinin 
içerisine tuvalet ve banyo inşa et-
mek, kanalizasyon ve içme suyu 
bağlantı tesisatı kurmanın yanısıra 
evini komple bakım ve onarımdan 
geçirmek için çalışma başlattığı-
nı vurgulayan Özaltun, evin daha 
yaşanabilir bir konuma gelebilmesi 
için ekiplerinin hüküm süren ağır 
kış koşullarına rağmen var güçle-
riyle mesai yürüttüğünü söyledi.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Belediye olarak maddi du-
rumu zayıf, ihtiyaç sahibi olup 
benzer şartlarda olan yapılarda 
ikamet eden özellikle özürlü, mad-
di imkansızlıklar yaşayan içler acısı 
ortamda yaşam sürmeye çalışan 
yaşlı insanlara bugüne kadar sahip 
çıktıklarını, her türlü ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalıştıklarını belirtir-
ken, şunları kaydetti: “Bu tür zor 
durumda kalan vatandaşlarımızı 
gerek mahallesinde yaşayan kom-

şuları, gerekse mahalle muhtarla-
rımız bize haber veriyor ve yardım 
talebinde bulunuyor. Bu talepler 
üzerine harekete geçen ilgili birim-
lerimiz, bu insanların adreslerine 
giderek bir ön inceleme gerçekleş-
tiriyor. Eğer, gerçekten durumları 
anlatıldığı gibi ise hemen sorunla-
rın çözümü noktasında bu insan-
larımıza yardım elini uzatıyoruz. 
Genelde ne gibi işler mi yapıyo-
ruz, yağışlı havalarda akıntısı olan 
yapıların çatı tamiratları, kapı ve 
pencere onarımları, evlerin badana 
boya yapılıp, ihtiyaç gereken bakım 
ve onarımdan geçirilmesi, yapılan 
eklentilerle tuvalet ve banyo eksik-
liklerinin giderilmesi, muhtaç aile-
lere yakacak ve giyim yardımında 
bulunulması, evinde hiçbir eşyası 
yoksa bunların temin edilmesi vb. 
gibi pekçok yardım çalışmalarını 
yapıyoruz. Belediye olarak nakit 
yardımlardan ziyade, bu tür sosyal 
yardımlara yapmaya özen gösteri-
yoruz. Bu konuda, Beyşehir Kay-
makamlığımızla ve yardım amaçlı 
sivil toplum kuruluşlarımızla da 
el birliği içerisinde hareket ede-
rek zaman zaman ortak çalışma-
lar da sergiliyoruz. Bu çalışmaları 
yürütürken tek hedefimiz; insan 
onurunu zedelemeden bu yardım-
ları yapabilmek. Buna çok dikkat 
ediyor, gerekli özeni gösteriyoruz. 
Maddi imkansızlıklar içerisinde ol-
masından dolayı zorluklar yaşayan, 
özellikle özürlü, yaşlı insanlarımı-
zın yaşam sürdüğü ikametlerinde 
daha onurlu bir yaşam sürmesi için 
elimizden gelen gayreti gösteriyo-
ruz. Zaten Belediye olarak, evde 
bakım hizmetleri birimimiz de bu 
konuda yürüttüğümüz sosyal ça-
lışmalara her türlü desteği veriyor. 
Sosyal yardım konularında örnek 
çalışmalar sergiliyor.”
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı tarafından ‘Sultan’üş-Şuara’ unvanı verilen Kâmil Uğurlu, şiir tadında sohbe-
tinde “Şiir hayatın özüdür. Vuslattır, özlemdir, hasrettir. Hepsinden öte şiir yüreğin ta kendisidir” dedi

Şair Kamil Uğurlu:
‘Şiir hayatın özüdür’

Konya Aydınlar Ocağı tara-
fından kültürümüze hizmetleri-
nin 60.yılında “Sultan’üş-Şuara” 
unvanı verilen Şâir-Yazar Kâmil 
Uğurlu, “Ömür Biter Yol Bitmez” 
adlı şiir dinletisinde, yolla ilgili şi-
irlerini okudu.

Öncü Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleştirilen şiir tadında sohbette, 
Ahmet Haşim’in “Şiirler ve Şa-
irler” hakkında yaptığı tespitleri 
de paylaşan şair Kamil Uğurlu, 
“Kim ne derse desin şair bir ger-
çeğin habercisi değildir. Bir yasa 
koyucu da değildir. Şair güzel bir 
olayın terennümcüsü de değil-
dir. Onun söyledikleri anlaşılsın, 
ibret alınsın diye söylenmiş söz-
ler asla değildir. Şair anlaşılmak 
için değil, hissedilmek için söyler. 
Söylediklerini iyi hissettirebilmek 
içinde malzemeleri vardır. Müzik 
onun yardımcısıdır. Fon müziği 
yapın şeklinde bir müzik değil. 
Şiirin içinde müzik olması lâzım. 
Şiirin kendisinde mûsıkî olması 
lâzım” diyerek bunun çok olağa-
nüstü örneğinin ise Kur’an oldu-
ğunu söyledi.

Şair Uğurlu, “Şiir söz ile mü-
zik arasında bir güzel hadisedir. 
Öyle olmalıdır. Şiir hayatın özü-
dür, kendisidir, bir küçük istas-
yondur. Giden bir gemi, sallanan 
bir mendildir. Hayallerimizdir. 
Rüyalarımızdır. Gençliğimiz, ye-
nilgilerimiz, hüsranlarımızdır. 
Şiir semalara, göklere sığmayan-
dır. Bazen bir tokat bir yakarış-
tır. Vuslattır, özlemdir, hasrettir. 
Hepsinden öte şiir yüreğin ta 
kendisidir.” dedi.

Genelde hayatın bazen çok 
kısa, bazen de çok uzun süren bir 
yolculuktan ibaret olduğunu ifade 

ederek yol kenarlarında, eskiden 
“Ömür biter, yol bitmez” levhala-
rının olduğunu hatırlatan Uğurlu, 
“Türkler yerleşik hayat ile göçe-
beliği bir arada götürdüler. Bil-
hassa muhafaza ettiler. Göçebelik 
bizim DNA’mızda var. Dolayısıyla 
yol da öyle. 1950’de iktidar deği-
şince DP döneminde bizde başka 

yerde olmayan çok orijinal bir yol 
kültürü gelişti” sözlerini paylaş-
tıktan sonra yol üzerine yazdığı şu 
şiirleri okudu:

‘ŞOFÖRSÜN DEDİLER BANA KIZ 
VERMEDİLER’

Bizim Cihanbeyliler M.A.N 
marka arabaları çok severler. Ve 
onun da kırmızısını çok severler. 
Üzerine yazar: “Dinim imanım 
kırmızı M.A.N’ım!”

Derler; “Alırsın bir Ford, olur-
sun lord.”

Arabanın arkasına yazılan son 
derece hoş laflar:

Öyle bakma ne olursun.
Sollama çeşidim olursun.
Babam sağ olsun!
Miras değil, alın teri.
O benim en uykusuz gecem!
Başımın tatlı belası!
Şoförsün dediler bana kız ver-

mediler.”
Kamyon şoförleri ıssız yolların 

harika savaşçılarıdır. Birkaç defa 

gelir giderlerken o yolun her şe-
yini ezberlerler. Ve onlar son de-
rece enteresan yerlerde dururlar; 
“unlarını yüklemişler tahtadan bir 
kasaya/ ve sağında solunda fuka-
ra malı/ çadırı çekmek gerek en 
üstlerine/ ki ıslanmamalı/ kamyo-
numun arkası kınalı keklik boyalı/ 
yüküm gurbet lastiklerim yamalı / 
oğlana söz verdim aman Selami/ 
sağ salim evimize varmalı.”
AYDINLAR OCAĞI’NDAN TEŞEKKÜR 

PLAKETİ
Sohbetten sonra Aydınlar 

Ocağı’nın teşekkür plaketini Kâ-
mil Uğurlu’ya, eşi Hilâl Uğurlu 
takdim etti. Konya Aydınlar Oca-
ğı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Sinan Ümit de, Hz. Peygamberin 
hayatının sanatsal bir şekilde ya-
zıldığı kitabı hediye etti. Sohbet 
ise, KOSKİ tarafından ikram edi-
len ahi aşı ziyafeti ve duayla son 
buldu.
n HABER MERKEZİ
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Karatay’ın muhtarlarıyla istişare yapıldı
Karatay Belediyesi tarafından 

Karatay Halk Eğitim Müdürlü-
ğü’ne tahsis edilen Sedirler Sosyal 
Tesisleri’nin toplantı salonunda 
düzenlenen muhtarlarla istişare 
toplantısına; Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Han-
çerli, İl Afet ve Acil Durum Mü-
dürü Yıldız Tosun, İlçe Jandarma 
Komutanı Muhammet Kavak, İlçe 
Emniyet Müdürü Mustafa Demir-
gül, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancı-
lık Müdürü Esat Altuntaş, Karatay 
Halk Eğitim Müdürü İbrahim Sar-
doğan ve Karatay Belediyesi Baş-
kan Yardımcıları, Karatay Beledi-
yesi Birim Müdürleri ve Muhtarlar 
katıldı. 

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli toplantıda yap-
tığı konuşmada Karatay’ın 2 bin 

722 kilometrekarelik geniş bir ala-
na sahip olduğunu söyledi. Başka 
illerde 90-100 km gidildiğinde şe-
hir değiştirildiğini belirten Başkan 
Hançerli Konya’da bu mesafelerde 
sadece ilçe değiştirmenin müm-
kün olduğunu vurgulayarak, hiz-
met ağının genişliğine dikkat çek-
ti. Başkan Hançerli, “Karatay’daki 
82 mahallemizin muhtarları ile 
birlikte büyük bir alana hizmet 

ediyoruz. Her zaman merkezde ne 
varsa merkeze uzak mahallelerde 
de olacak anlayışıyla hareket ettik. 
Hizmetlerimiz de muhtarlarımız-
la birlikte merkeze en uzak nok-
talara kadar gidiyor. Hizmetlerin 
ulaştırılması noktasında Muhtar 
arkadaşlarımız ile devamlı istişare 
halindeyiz. Ortak hedefimiz Kara-
tayımız’a hizmet etmek, bizler de 
bu yolda muhtar arkadaşlarımız 

ile bir bütün halinde çalışıyoruz” 
dedi. 

Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, Karatay’da kurum-
ların işbirliği içerisinde, örnek bir 
çalışma sergilediğini dile getirdi. 
Konuşmaların ardından İl Afet ve 
Acil Şube Müdürü Feti Çoruk, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 
çalışmaları hakkında sunum ger-
çekleştirdi.  n HABER MERKEZİ

İnsan ve Medeniyet Hareke-
ti’nin gençlik yapılanması Genç Ha-
reket’in İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve SEDEP’le birlikte düzenlediği 
Tembihname Zor Zaman Yiğitleri 
tiyatro gösterisi Selçuklu Kongre 
Merkezinde yaklaşık 2 bin kişinin 
katılımı ile gerçekleştirildi.

Programın açış konuşmasını 
yapan İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Konya Şube Başkanı Adem Cey-
lan, “İnsan ve Medeniyet Hareketi 
Gençlik Organizasyonu olan Genç 
Hareketimizin geçen sene Milli 
Eğitim Bakanlığımızla yapmış oldu-
ğu protokol çerçevesinde Türkiye 
genelinde pusula okuma kulübü 
etkinliği adı altında bir kısım faa-

liyetler yürütüyor. Biz bu faaliyeti 
sizlere yönümüzü pusula ile bilgiyi 
okuma ile elde edeceğiz düsturu 
ile hareket ediyor etkinliklerimizin 
merkezine de kitap okumayı yer-
leştiriyoruz. Program kapsamın-
da Konya da 25 lise de bin gence 
ulaşarak belirlemiş olduğumuz 
kitapları okuduk ve haftalık olarak 
kritiklere gerçekleştirildik. Ayrıca, 
halı saha turnuvası ve sosyal etkin-
liklerle gönül bağı kurduk” ifadele-
rini kullandı.

Konya Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy ise, “O ‘oku’ buyur-
du hepimiz okuyoruz okuyacağız. 
Hz. Peygamber AS. beşikten meza-
ra kadar ilim tahsil ediniz buyurdu. 

Her gün her gece yeniden dirilece-
ğiz yeniden bir dünya kurgulaya-
cağız ve kendimizi zihnimizi me-
deniyetimizi inşallah hep birlikte 
yenileyeceğiz. Yeniden yerli ve milli 
ruhunu tüm hücrelerimize yansı-
tarak geleceğin büyük Türkiye’sini 
sizler oluşturacaksınız, bu anlam-
da ümitvarız, gönlümüz, ümidimiz 
beklentimiz sizlerle ve sizlerle bü-
yük Türkiye büyük Dünya da yerini 
alacak Allah’ın izni ile” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun ise konuşmasına 
Mehmet Akif Ersoy şiirinden alıntı 
ile başladı. Sorgun, “Atiyi karanlık 
görerek azmi bırakmak. Alçak bir 
ölüm varsa, eminim, budur ancak” 

dizelerine atıfta bulunarak,  “Gele-
ceğimizi asla karanlık görmüyoruz, 
geleceğimiz aydınlıktır Allah’ın iz-
niyle sizlerin sayesinde” dedi. Ah-
met Sorgun öğrencilere seslenerek, 
“40-50 yıl öncesine öğrencilik yıl-
larıma gittim, okuduğum kitapları 
tek tek hatırlıyorum, yazdığım hi-
kayeleri, girdiğim yarışmaları tek 
tek hatırlıyorum. İnsan işte buralar-
da yetişir, iyi ki bu programdasınız, 
iyi ki boş vermiş değilsiniz, iyi ki siz-
ler varsınız, sizler sayesinde gelece-
ğimiz emin ellerde” diye konuştu. 
Program Tembihname’nin Zor Za-
mane Yiğitleri Tiyatro Gösterisi ile 
son buldu.
n HABER MERKEZİ

Bozkır’da 5 yılda 
888 çift evlendi

AGD’den ‘Faiz Belası ve
Çözüm Yolları’ konferansı

Bozkır Belediyesi Evlendirme 
Memurluğu tarafından yapılan 
açıklamada, 2014-2019 yılları ara-
sında 888 çiftin evlendiği belirtildi. 
Bozkır Belediyesi Evlendirme Me-
murluğu, 2014 yılında toplam-
da 174, 2015 yılında 185, 2016 
yılında 182, 2017 yılında 184 ve 
2018 yılında 163 çiftin nikahının 

kıyıldığını açıkladı. Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün de zaman 
zaman çiftlerin nikahlarını kıydı. 
Evlenen çiftlere Bozkır Belediye 
Başkanı İbrahim Gün tarafından 
birlikteliğin ve beraberliğin bir 
ömür boyu sürmesi adına bir çift 
fincan takımı hediye edildi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, ilçede bebek sahibi olan ailelerin sevincine “Çok Yaşa Bebek”  projesi ile or-
tak oluyor. Proje kapsamında şu ana kadar 14 bin 700 aile ziyaret edilerek hediyeleri teslim edildi

14 bin 700 haneye çok 
yaşa bebek hediyesi

Selçuklu Belediyesi Çok Yaşa 
Bebek Projesi ekipleri, ilçede ika-
met eden yeni bebeği olmuş aile-
leri evlerinde ziyaret ediyor. Ziya-
rette ailelere içerisinde yeni doğan 
bebeğin ihtiyacını karşılayacak 
battaniye, zıbın, bebek ajanda-
sı, malzeme çantası, şampuan ve 
oyuncağın yer aldığı yeni doğan 
bebek seti hediye ediliyor.     

Selçuklu Belediyesi, sosyal 
sorumluluk projesi kapsamında 
2016 yılında başlattığı proje ile be-
bek sahibi olan ailelerin mutlulu-
ğuna ortak olmaya devam ediyor.  
İlçede yürütülen fiziki belediyecilik 
faaliyetleri yanında sosyal beledi-
yecilik faaliyetleri de bebek sahibi 
olan aileler tarafından büyük tak-
dir görüyor. 

‘PROJE BAŞARIYLA 
YÜRÜTÜLÜYOR’

Selçuklu’da her yıl ortalama 
10 bin bebeğin gözlerini dünyaya 

açtığını ifade eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Selçuklu Belediyesi olarak yürüt-
tüğümüz Çok Yaşa Bebek projesi 
ile yeni doğan bebeklerimizi evle-
rinde ziyaret ediyoruz, ailelerimi-
zin mutluluğuna ortak oluyoruz. 
Dünyaya gözlerini mutlu bir yuva-

da açan tüm çocuklarımızın sağlık-
lı ve mutlu birer bireyler olarak ye-
tişmeleri ülkemize ve devletimize 
hayırlı birer fert olmaları en büyük 
temennimizdir. Bebek sahibi olan 
ailelerimize mutlu bir yuva, sağlık 
ve huzur diliyoruz” dedi.

Proje kapsamında ilçede yeni 

bebek sahibi olan aileler belirleni-
yor ve evlere ziyaretler gerçekleş-
tiriliyor. Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’nın hayırlı 
olsun dileklerini ailelere ulaştıran 
görevliler daha sonra getirdikleri 
hediyeyi aileye takdim ediyorlar.  
Proje kapsamında Selçuklu Beledi-
yesi şu ana kadar 14 bin 700 aile-
nin mutluluğuna ortak oldu. Proje 
Selçuklunun kırsal mahallelerinde 
de başarıyla uygulanıyor. 

Selçuklu Belediyesi’ne “Çok 
Yaşa Bebek” projesinden dolayı te-
şekkür eden aileler de duygularını 
görevli personellerle paylaşarak; 
“Bu özel ve mutlu günümüzde ha-
tırlandığımızı bilmek çok güzel bir 
duygu. Bu projenin uygulanma-
sında önemli emeği olan Selçuklu 
Belediye Başkanımıza ve bebeği-
mize ilk hediyeyi ulaştıran görevli 
personele teşekkür ediyoruz” de-
diler.  n HABER MERKEZİ

Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) - Milli Gençlik Vakfı (MGV) 
Konya Şubesi tarafından “Helal 
Kazanç, Helal Gıda” ana başlığına 
Faiz Belası ve Çözüm Yolları Kon-
feransı düzenlenecek. Prof. Dr. 
İbrahim Halil Sugözü’nün konuş-
macı olarak katıldığı konferans 18 
Ocak Cuma 20.40’ta Karahüyüklü 
İşhanı, Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan Salonu’nda düzenlenecek. 
Program hakkında bir basın açık-
laması yayınlayan  AGD - MGV 
Konya Şube Başkanı Mehmet 
Parlak, “Hem teşkilat mensup-
larımızı, hem de toplumumuzu 
aslına döndürmek için çeşitli kon-
feranslar düzenliyoruz. Geçtiğimiz 
haftalarda İlahiyatçı Yazar Abdu-
laziz Kıranşal’ın katılımı ile ‘Yi-
tirdiğimiz kavramlar’ konulu bir 
konferans düzenlemiştik. 18 Ocak 
Cuma günü de  Prof. Dr. İbrahim 
Halil Sugözü’nün konuşmacı ola-
cağı Faiz Belası ve Çözüm Yolları 
Konferansı düzenliyoruz. Toplu-
mumuzu ilgilendiren meseleler ile 
alakalı seminerlerimiz devam ede-
cek. Dernek olarak çalışmalarımız 
devam ediyor. Siyer-i Nebi yarış-
mamızı tamamlayarak ödülleri sa-
hiplerine verdik. Peygamberimizin 
hayatını okutmak adına bu çalış-
malar sürüyor. Düzenleyeceğimiz 
konferansta toplumumuzun ka-
nayan yarası faz bilası ele alınacak. 
Tüm halkımızı düzenleyeceğimiz 
konferansa davet ediyoruz” ifade-
lerine yer verdi.
PROF. DR. İBRAHİM HALİL SUGÖZÜ 

KİMDİR?
1978 yılında Elazığ’da doğdu. 

İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da ta-

mamladı. Lisans derecesini Selçuk 
Üniversitesi Kamu Yönetimi bölü-
münde tamamladı. İktisat alanında 
araştırma görevlisi olunca Kamu 
Yönetimi alanındaki yüksek lisans 
eğitimini tamamlamadan iktisat 
alanında yeniden yüksek lisans 
eğitimine başladı ve doktorasını da 
aynı üniversiteden iktisat alanın-
da tamamladı. Tez çalışmalarını, 
mahalli idareler lisans döneminde 
olmak üzere iç borçlanma ve kayıt 
dışı ekonomi konularında yaptı. 
2009 yılından itibaren Şırnak Üni-
versitesinde Yardımcı Doçent ola-
rak göreve başlamış, 2012 yılında 
Makro İktisat alanında Doçentlik 
unvanını, 2017 yılında ise Pro-
fesörlük unvanını almıştır. 2012 
yılında Amerika Birleşik Devlet-
leri’nin Detroit Şehrinde bulunan 
Wayne State University’de misafir 
öğretim üyesi olarak bulunmuş-
tur. Kayıt Dışı Ekonomi ve Devlet 
Borçları isimli iki kitabı, Elektronik 
Ticaret ve Bilgisayar Teknolojile-
ri alanında ortak yazarlı üç kitabı, 
Elektronik ticaret ve haberleşme 
konusunda Çevrimiçi Haber Ağı 
isimli Patenti, Ulusal ve ulusla-
rarası makaleleri ve ESAM adına 
yayınlanmış yıllık ekonomik rapor-
ları bulunmaktadır. Ekonomik ve 
Sosyal Araştırmalar Merkezi’nde 
(ESAM) Şube Başkanlığı ve çeşitli 
sivil toplum kuruluşlarında yöne-
tim kurulu üyeliği yapmıştır. Kon-
ya Teknokent ve Fırat Teknokent 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 
bulunmuş olan bir bilişim firma-
sının 12 yıl süresince yöneticiliğini 
yapmıştır. Evli ve üç çocuk babası-
dır.  n HABER MERKEZİ

İMH’nin tiyatro gösterisi beğeniyle izlendi

Prof. Dr. İbrahim Halil Sugözü
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2 yıl önce amcası Ebubekir Kı-
zoğlu’nu (31), tabancayla vurup 
öldürdüğü gerekçesiyle tutukla-
nan Abdullah Kızoğlu’nun (37) yar-
gılanmasına başlandı. Amcasının 
kendisine küfredip, eşi hakkında 
kötü sözler söylediğini öne sü-
ren Kızoğlu, ‘’Tabancayla amcama 
ateş ettim. Öldüğünü anlayınca 
orada bıraktım. Ertesi gün toprak 
alacağımı söyleyip, hafriyat kamyo-
nuyla olay yerine gittim. Kamyon-
cudan toprağı döküp alanı düzelt-
mesini istedim. Ben bir yer kazıp 
amcamı gömmedim” dedi.

Konya’da 17 Ağustos 2016 ta-
rihinde Canan Kızoğlu, polis mer-
kezine giderek 2 çocuğunun babası 
eşi Ebubekir için kayıp başvurusun-
da bulundu. Bunun üzerine Konya 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu-
besi’ne bağlı Kayıp Şahıslar Büro 
Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 
Yapılan çalışmanın ardından Ebu-
bekir Kızoğlu’nun öldürülmüş ola-
bileceği değerlendirildi. Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri Kızoğlu’nun 
ailesiyle yaptığı görüşmede, deko-
rasyon işleri yapan Ebubekir Kızoğ-
lu’nun son olarak otomobil kaporta 
tamiri işinde ortaklık yaptığı yeğeni 
Abdullah Kızoğlu ile buluşmak için 
evden çıktığını, bir daha da kendi-
sinden haber alınamadığını tespit 
etti. 

KAÇAK YOLLARLA 
AZERBAYCAN’A GİTMİŞ

Yapılan araştırmada Abdullah 
Kızoğlu’nun, amcasının kaybolma-
sının ardından Yalova’ya, 4 ay son-
ra da kaçak yollarla Azerbaycan’a 
gittiğini belirledi. Kızoğlu’nun biri 
imam nikahlı, iki eşi ve 1 çocuğu-
nu görmek için tekrar ülkeye dö-
neceğini düşünen polis, takibini 
sürdürdü. Abdullah Kızoğlu’nun, 
Azerbaycan’da 8 ay kaldıktan son-
ra ülkeye döndüğünü belirleyen po-
lis, geçen yıl mart ayında İstanbul 
Alibeyköy’de şüpheliyi gözaltına 
aldı. 

‘YA BORCUNU VER, YA DA EŞİNİ’
İstanbul’dan Konya’ya getiri-

len Abdullah Kızoğlu, sorgusunda 
suçunu itiraf etti. Abdullah Kızoğ-
lu ilk sorgusunda, “Amcama 150 
bin lira borcum vardı. Olay günü 
amcamı arayarak, Antalya’da bir 
şirketin dekorasyon işi olduğunu, 
bu işi almamız halinde iyi para ka-
zanacağımızı söyledim. Amcamı 
evinden aldım. Cep telefonunu ya-
nına almamasını söyledim. Birlikte 
olay yerine gittik. Orada bana, ‘Ya 

borcunu ver ya da eşini’ deyince 
tartıştık. Çıkan kavgada amcamın 
ayaklarına sıktım. Daha sonra ba-
şına ateş ederek öldürdüm. Onu iç 
çamaşırlarıyla gömdüm. Elbiseleri-
ni ise yaktım” dedi.

Abdullah Kızoğlu ifadesinin 
devamında, “Amcamı ilk önce ba-
caklarından vurdum. Amcam yer-
de can çekişirken, gözlerimin içine 
bakarak bana ‘Çocuklarım sana 
emanet. Onlara iyi bak’ dedi’’ diye 
konuştu. 

CESEDİN BULUNDUĞU YERİ 
GÖSTERDİ

Karatay ilçesi İstiklal Mahalle-
si’nde bulunan sulama kanalının 
kenarına götürülen Kızoğlu, am-
casının cesedinin bulunduğu yeri 
polislere gösterdi. Kepçeyle yapılan 
kazıda Ebubekir Kızoğlu’na ait ke-
mikler bulundu. 

YARGILANMASINA BAŞLANDI
Tutuklanan Abdullah Kızoğ-

lu’nun ‘kasten adam öldürme’ su-

çundan Konya 3’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına 
başlandı. Davanın ilk duruşmasına 
sanık Abdullah Kızoğlu, öldürdüğü 
amcasının eşi Canan Kızoğlu ve ta-
raf avukatları katıldı. Kızoğlu mah-
kemedeki savunmasında, “Amcam 
ile ortak iş yapıyorduk. İşlerimiz 
kötü gidince aramız bozuldu. Olay 
günü amcam bana küfürlü laflar 
söylüyordu. Eşimle ilgili, ‘adam 
getirtip, eşinle yatıracağım’ dedi. 
Bunun üzerine sinirlenip arabadan 
inmesini istedim. Arabayı kenara 
çektiğimde amcam bana yumruk 
attı. Ben biraz sersemledim. Bunun 
üzerine amcam bir yumruk daha 
attı. Ben de aracımda her zaman 
bulunan tabancayla iki el ateş et-
tim. Amcam can havliyle arabadan 
indi. Yerde bana küfür etmeye de-
vam etti. Ben bir süre kendime ge-
lemedim. Amcamı kontrol ettiğim-
de öldüğünü anladım” dedi.

HAFRİYAT KAMYONUYLA ÜZERİNE 
TOPRAK DÖKTÜRDÜM

Cinayetten sonra eve gidip duş 
aldığını ifade eden Abdullah Kızoğ-
lu, “Amcamın öldüğünü anlayınca 
üzerini örtüp, arabayla oradan ay-
rıldım. Önce iş yerine oradan da 
eve gittim. Duş yaptıktan sonra 
üzerimdeki kanlı elbiseleri yaktım. 
Ertesi gün arabanın içindeki kan-
ları ıslak bezle sildim. Daha sonra 
toprak alacağımı söyleyip, hafri-
yat kamyonuyla olay yerine git-
tim. Kamyoncunun haberi yoktu. 
Kamyoncuya, cesedin olduğu yerin 
üzerine toprak döküp düzeltmesini 

istedim. Ben kendim bir yer kazıp, 
amcamı oraya gömmedim” diye 
konuştu.

EŞİME ÜSTÜ KAPALI ANLATTIM
Amcasını öldürdüğünü eşine 

söylemediğini, ancak üstü kapalı 
olarak anlattığını belirten Kızoğlu, 
“Amcamı öldürdüğümü kimseye 
söylemedim. Bir tek üstü kapa-
lı olarak eşime anlattım. Olaydan 
sonra bir hafta Konya’da kaldıktan 
sonra Yalova’ya gittim” diye konuş-
tu. Amcasına yanına telefon alma-
ması konusunda bir şey söylemedi-
ğini de belirten Abdullah Kızoğlu, 
“Olaydan önce Antalya’ya giderken 
ben amcama yanına telefon alma 
diye bir şey demedim. Amcam 
borçlular aradığı için yanına pek 
telefonunu almıyordu. Telefonunu 
çok az açıyordu” şeklinde konuştu.
‘ABDULLAH BANA BİR ŞEY YAPARSA 

NE YAPARSANIZ?’
Mahkemede ifadesine başvu-

rulan Ebubekir Kızoğlu’nun eşi Ca-
nan Kızoğlu ise şunları söyledi: 
“Abdullah’tan şikayetçiyim. Ceza-
landırılmasını istiyorum. Abdullah 
eşime telefonunu yanına almama-
sını söyledi. Eşimden ısrarla tele-
fonunu yanına almamasını istedi. 
Eşim önceden bana, ‘Abdullah 
bana bir şey yaparsa ne yaparsınız’ 
demişti. Abdullah, muhtemelen 
eşimi daha önce tehdit etmiş diye 
düşünüyorum. Para almak için eşi-
min yanına geliyordu. Daha sonra 
kendisine 2-3 gün ulaşılamıyordu” 
dedi. Dava, ertelendi. 
n DHA

Buzlanan yolda feci kaza: Aynı aileden kişi 4 öldü

Konya-Adana karayolunun 
75. kilometresinde Karapınar 
ilçesi yakınlarında buzlanma 
nedeniyle bir otomobilin TIR’a 
çarpması sonucu meydana gelen 
kazada aynı aileden 4 kişi hayatı-
nı kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında 
Konya-Adana karayolunun 75. 
kilometresi Karapınar ilçesi ya-

kınlarında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Konya’dan 
Adana istikametine seyir halinde 
olan 38 YV 979 plakalı otomobil 
buzlanma ve don sebebiyle aynı 
istikamette seyir halinde olan 33 
DES 53 plakalı tıra arkadan çarp-
tı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
polis ve sağlık ekipleri sevk edil-
di. Kazada otomobilde 2’si çocuk 

4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi 
yaralandı. 

Konya’dan Adana istikame-
tine seyir halinde olan Aydın’da 
uzman çavuş olarak görev yaptığı 
öğrenilen Murtaza K. (39) idare-
sindeki 38 YV 979 plakalı otomo-
bil buzlanma ve don sebebiyle 
aynı istikamette seyir halinde olan 
O.T. yönetimindeki 33 DES 53 

plakalı tıra arkadan çarptı. Kaza 
ihbarı üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza-
da otomobil sürücüsü Murtaza K. 
ile araçta bulunan eşi Naile (36), 
oğlu Mert (8) ile babası Mehmet 
Emin K. (67) olay yerinde hayatı-
nı kaybederken, sürücünün oğlu 
Emin Can K. (14) ve Naile K’nin 
kız kardeşi Elif D. (21) yaralandı. 

Yaralılar Karapınar Devlet Hasta-
nesine kaldırılırken, Emin Can K. 
hayati tehlike kaydıyla Konya’ya 
sevk edildi. Kazada hayatını kay-
bedenlerin cansız bedenleri ise 

olay yerindeki incelemenin ardın-
dan Karapınar Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.  
n İHA
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2 yıl önce amcasını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Abdullah Kızoğlu, hakim karşısındaki sorgusunda olay 
anını anlattı. Kızoğlu, öldürdüğü amcasının cesedinin üzerine hafriyat kamyonuyla toprak döktürdüğünü söyledi

Öldürdüğü amcasının
cesedine toprak dökmüş

Serbest bırakılan şahıs 
itirazlar üzerine tutuklandı

Konya’da, annesiyle sık görüş-
tüğü iddiasıyla tartıştığı eşi Dilan 
G.’yi (21) elinden bıçaklayan, eve 
gelen polislere direnip 5 aylık 
kızı G.G.’yi rehin alan Abrürrez-
zak G.’nin (21) adli kontrol şartıyla 
serbest bırakılmasına Cumhu-
riyet Savcılığı’nın itiraz etti. ye-
niden yakalanan saldırgan koca, 
bu kez ‘Silahla tehdit’ suçundan 
tutuklandı.   

Olay, 14 Ocak günü saat 
03.30 sıralarında merkez Karatay 
ilçesi Akifpaşa Mahallesi Küçüka-
ğa Sokak’ta meydana geldi. Va-
tani görevini yaptığı birliğinden 
izin alıp, eve gelen Abrürrezzak 
G., iddiaya göre eşi Dilan G.’ye 
annesiyle sık sık telefonla görüş-
tüğü için tepki gösterince tartışma 
çıktı. Tartışmanın büyümesi üze-
rine Abrürrezak G., eşini elinden 
bıçakladı. Dilan G., evden kaçıp 
komşularına sığındı.

Komşuların ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Dilan G., ambulansla 

Konya Numune Hastanesi’ne kal-
dırıldı. Polislerin gözaltına almak 
istediği Abrürrezzak G. ise kızı 
G.G.’nin boğazına bıçak daya-
yıp rehin aldı. Abrürrezzak G., 
polisin çabası sonucu ikna edildi. 
Eylemine son veren Abrürrezzak 
G. gözaltına alınırken, babası-
nın elinden alınan minik bebek 
ise sağlık kontrolü için annesinin 
bulunduğu hastaneye götürüldü. 
Kontrolünün ardından da G.G., 
annesine teslim edildi. Anne Di-
lan G. ve kızı taburcu edildi.

İTİRAZ ÜZERİNE TEKRAR 
YAKALANIP, TUTUKLANDI 

Sorgusunun ardından adli-
yeye sevk edilen Abdürrezzak 
G., çıkarıldığı mahkemece adli 
kontrol  şartıyla serbest bırakıldı. 
Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı 
üzerine yeniden gözaltına alınan 
Abdürrezzak G., ‘Silahla tehdit’ 
suçundan çıkarıldığı Konya 1’inci 
Sulh Ceza Hakimliği tarafından 
tutuklandı.
n DHA
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İşçi servisi TIR’a çarptı, 5 kişi yaralandı

Ereğli’de buzlanma nedeniy-
le kontrolden çıkarak karşı şeride 
geçen tıra işçi taşıyan otobüsün 
çarpması sonucu meydana gelen 
kazada 5 kişi yaralandı. 

Kaza, Ereğli-Ayrancı yolunun 
30. kilometresi Şehitler Ormanı 
mevkiinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Karaman’a 
bisküvi almaya giden Murat B. 

idaresindeki 33 CPP 87 plakalı 
tır, kar ve buzlanma nedeniyle 
kayganlaşan yolda kontrolden 
çıkarak karşı şeride geçti. Bu sı-
rada karşı yönden gelen ve Ka-

raman’dan Ereğli’ye işçi getirdiği 
öğrenilen Murat A. idaresindeki 
70 FV 662 plakalı servis otobü-
sü, buzlanan yolda duramayarak 
tıra çarptı. Kazada otobüs sürü-

cüsü ve 4 işçi yaralandı. Çevre-
dekilerin ihbarının ardından olay 
yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin müdahalesinin 

ardından yaralılar Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi 
altına alındı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA/DHA

Önce açılan kapıya sonra 
başka bir araca çarptı

Metruk evde 2 adet 
el bombası bulundu

Akşehir’de elektrikli bisikleti 
ile giderken önce park halindeki 
bir aracın açılan kapısına daha 
sonra başka bir araca daha çar-
pan sürücü yaralandı. Kaza, ilçe-
de bulunan 24 Ağustos Bulvarı 
Dayıoğlu Kavşağı yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, elektrikli bisikletiyle seyir 
halinde olan Sefer U. (71) park 
halindeki 03 HH 342 plakalı ara-
cından inmek isteyen Mustafa 
Ç.’nin (29) açtığı kapıya çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle savrulan 
yaşlı adam daha sonra yoldan ge-
çen İzzet Ç. (41) yönetimindeki 
42 U 5860 plakalı araca çarparak 
durdu. Çarpmanın etkisiyle yara-
lanan yaşlı sürücü çevredekilerin 
ihbarı üzerine olay yerine gelen 
sağlık ekiplerinin müdahalesinin 
ardından Akşehir Devlet Hasta-
nesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Kış mevsiminde yolların kar ve buzla kaplı olmasının yanında gizli buzlanma ihtimalinin de düşünülmesi 
gerektiğini belirten MMO Konya Şube Başkanı Altun, ABS’ye güvenip hız yapılmaması uyarısında bulundu

Aracınızın ABS’sine 
güvenip hız yapmayın

Aşırı soğuk, kar ve buzun,  
araç sürüşünü çok tehlikeli hale 
getirebildiğine dikkat çeken Ma-
kine Mühendisleri Odası (MMO) 
Konya Şube Başkanı Dr. Aziz 
Hakan Altun, zor kış şartlarında 
maddi hasarlı ve yaralanmalı ka-
zalardan korunmanın en iyi yo-
lunun, zorunlu olmadıkça taşıt 
kullanmamak olduğunu söyledi. 
Özellikle fırtınalı havalarda uzun 
yola çıkmamak gerektiğini be-
lirten MMO Konya şube Başkanı 
Dr. Aziz Hakan Altun, “Kışın araç 
kullanımı zorunlu ise, aracın buna 
hazırlanması, dikkatli kullanılması 
ve olası durumlara karşı hazırlıklı 
olunması gereklidir. Normal za-
manda sürücünün başına gelen 
sorun olmayan bir olumsuzluk, kış 
şartlarında ölümcül olabiliyor. Bu 
nedenle emniyetli sürüş kuralları-
nın dışına asla çıkılmamalıdır. Mı-
cırlı, ıslak ve buzlu zeminde ABS 
söz konusu olsa bile fren mesafe-
si kuru zeminden daha fazladır. 
Amaç bu kuralların güvenli olarak 
kullanılmasıdır. Bir sürücü eğer bir 
viraja yüksek süratle girerse ABS 
ona ancak otomobilin buzda kay-

mamasına yardımcı olacağı kadar 
yardım edebilir. ABS özelliği olma-
yan bir aracı kullanan deneyimli ve 
dikkatli bir şoförün durma mesafe-
si, ABS’li aracın durma mesafesiy-
le aynı olabilmektedir. Bu yüzden 
sürücüler ABS fren sistemine gü-
venerek buzlu ve karlı yollarda hız 
yapmamalıdırlar ve takip mesa-
felerini iki katına çıkarmalıdırlar” 
ifadelerini kullandı.
ABS’YE GÜVENİP HAYAL KIRIKLIĞI 

YAŞANABİLİYOR
Araçlarında ABS fren siste-

mine güvenerek, buzlu ve mıcırlı 
yollarda hız sınırlarını zorlayan sü-
rücülerin hayal kırıklığına uğraya-
bildiklerini dile getiren Aziz Hakan 
Altun, “Bu sebeple aşağıda kısaca 
üzerinde durulan konulara sürü-
cülerimizin uymaları hem kendi 
hem de çevrelerindeki insanlar 
için hayati öneme sahiptir. K a r 
üzerinde gereksiz frenden kaçınıl-
malıdır. ABS‘siz araçlarda kaygan 
yollarda fren sırasında ön lastik-
ler kilitlerse direksiyon hâkimiyeti 
ortadan kalkar, arka lastikler kilit-
lerse aracın arkası savrulur. ABS’li 
araçlarda fiziksel sınırlar aşılma-

dığı takdirde bu sorunlar yoktur. 
Ancak ABS’nin de eriyen buz ve 
yumuşak kar üzerinde fren mesa-
fesini uzattığı bilinmelidir. Aslında 
en doğrusu acil frenler dışındaki 
yavaşlamalarda frenleri kullanmak 
yerine motorun kompresyonun-
dan yararlanmaktır. Burada dikkat 
edilmesi gereken, özellikle arka-
dan itişli araçlarda, ani vites kü-
çültmelerinden kaçınılması gere-
ğidir. Çok kaygan yollarda özellikle 
yokuş aşağı inişlerde aracın hızı ve 
vitesi o şekilde seçilmelidir ki, gaz 
pedalı bırakıldığında araç blokajsız 
yavaşlamalı, gaza basıldığında pa-
tinajsız hızlanmalıdır” dedi.

KAR ÜZERİNDE ABS’Lİ ARAÇLA 
NASIL FREN YAPILIR? 

Kazaları en aza indirgemek 
adına ABS’li araçlarda frenin na-
sıl kullanılması gerektiğini bil-
menin de önemli olduğunu dile 
getiren Altun, “Acil bir durumda 
fren pedalına sonuna kadar basıl-
malı ve ABS direksiyon hâkimi-
yetini koruyacağı için aynı anda 
direksiyon engelden kaçacak yön-
de çevrilmelidir. Kaygan yollarda 
doğal olarak fren mesafesi uzaya-

cağı için ABS’nin devrede olduğu 
yani çalıştığı süre de uzayacaktır. 
ABS’nin çalışması fren pedalında-
ki darbelerden anlaşılır. Bu sırada 
fren pedalı dibe doğru gideceğin-
den, sürücünün oturuş pozisyonu-
nun buna uygun olması gereklidir, 
yani bacaklar fren pedalıyla bir-
likte dibe kadar yetişecek şekilde 
oturulmalıdır. Unutulmamalıdır ki, 
en gelişmiş araçlardaki sistemler 
(kış lastikleri ve ABS, ASR, EBV, 
ADB, ETC, ESP, FDR, DSC, FDR, 
BAS) sürücülerin kendilerinin ve 
araçlarının sınırlarını zorlamaları 
için değil, ani durumlarda araca 
olan güvenlerini artırarak stressiz 
araç kullanmaları için geliştiril-
mişlerdir. Karlı Havlarda bütün 
tepkiler yavaş olmalıdır. Frene 
yavaş basılmalı, dönerken yavaş 
dönülmeli, aynı şekilde virajla-
ra girerken de yavaş girilmelidir. 
Araç kullanımından oluşabilecek 
üzücü ve ölümlere varan olay ve 
kazaların olmamasını diliyor, tüm 
vatandaşlarımızı konuya duyarlı 
olmaya çağırıyoruz” diyerek sözle-
rini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir 
metruk evde 2 adet el bombası 
bulundu. Edinilen bilgiye göre, 
Namık Kemal Mahallesi Milli 
Egemenlik Sokak üzerinde bulu-
nan metruk evde 2 adet el bom-
bası olduğu ihbarı polisi harekete 
geçirdi. İhbar üzerine eve gelen 
polis ekipleri evin içinde 2 adet 

el bombası buldu. Polis ekip-
lerince sokak üzerine emniyet 
şeridi çekilerek güvenlik önlemi 
alındı. Polis ekiplerinin çalışma-
sının ardından el bombaları imha 
edilmek üzere bomba imha ekip-
lerince alındı. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

MMO Konya Şube Başkanı Dr. Aziz Hakan 
Altun, araçlarda ABS sistemine güvenmenin 
sonunun hüsran olabileceğine dikkat çekti.
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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

Konya Valiliği’nin bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arasındaki işbirliğini artırmak ve yapılan çalışma-
ları değerlendirmek üzere gerçekleştirdiği programda Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadelede kararlılığı dikkat çekti

Yeşilay mücadelede kararlı
Konya Valiliği tarafından 

“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Toplantısı” düzenlendi.  Konya 
Valiliği tarafından bağımlılık ile 
mücadelede kurumlar arası iş-
birliği ve koordinasyonu sağla-
mak ilgili kurumlar tarafından 
uyuşturucu ile mücadele ko-
nusunda yürütülen faaliyet ve 
çalışmalar ile alınan önlemler 
değerlendirme toplantısı Konya 
Ticaret Odası Konferans Salo-
nunda düzenlendi.  Gerçek-
leşen programa Vali Cüneyit 
Orhan Toprak, Vali Yardımcısı 
Mehmet Kamil Sağlam, Sel-
çuklu Kaymakamı Ömer Hilmi 
Yamlı, Karatay Kaymakamı 
A.Selim Parlar, Meram Kay-
makamı Resul Çelik ve Yeşilay 
Konya Şube Başkan Yardımcı-
sı Nevzat Yeğin, Konya Şubesi 
Yönetim Kurul Üyeleri Dr. Zeli-
ha Üstün Argon, Ömer Bardak-

cı, Dr. Mehmet Doğrul ve Şube 
Sorumlusu Gamze Yekebaşlı ile 
muhtarların katılımı ile gerçek-
leşti. Gerçekleştiren programda 
Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
Eğitim kapsamında muhtarlara 
bağımlılıkta mücadelede izlen-
mesi gereken yollar, yerel de 
mahallelerde farkındalık arttır-
mak adına birlikte çalışmanın 
önemine dikkat çekildi.

‘KONYA’YA YEDAM 
KAZANDIRILIYOR’

Yeşilay Konya Şube So-
rumlusu Gamze Yekebaşlı Ye-
şilay’ın geliştirilen projeleri, 
faaliyet çalışmaları ve Yeşilay 
Danışmanlık Merkezi (YE-
DAM), Rehabilitasyon Süreçleri 
hakkında bilgi verdi. Yekebaş-
lı, “Yeşilay Elçileri projesi ile 
Muhtarlarımız başta olmak 
üzere, esnaflar ve okul aile 
birlikleri aracılığı ile çalışmalar 

yapılmaktadır. Muhtarlarımızın 
desteği ile gerçekleştirilecek 
çalışmalarda, esnaflarımız ve 
okul aile birlikleri başta olmak 
üzere mahalle sakinlerinin far-
kındalığını artırma ve mahalle-
de madde ve alkol kullanan kişi 
ve ailelerin YEDAM Merkezle-
rine yönlendirilmesi hedeflen-
mektedir. Şubat Ay’ı içerisinde 
Konya’ya YEDAM’ın kazan-
dırılacağını, Alkol ve Madde 
Bağımlılarının ücretsiz destek 
alabilecekleri danışmanlık mer-
kezlerinde danışanlarını ve ai-
lelerinin alanında uzman psiko-
loglardan hizmet alabilecekler” 
ifadelerini kullandı. 

‘MUHTARLARIMIZDAN 
BAĞIMLILIKLA MÜCADELEDE 

DESTEK BEKLİYORUZ’
 Yeşilay Konya Şube Forma-

törü Mehmet Kemal Acar da 
programda yaptığı konuşmada, 

“Türkiye Bağımlılıkla Mücadele 
(TBM) Eğitim programı kapsa-
mında öğrencilere, öğretmen-
lere, okul müdürleri ve yetiş-
kinlere Tütün Bağımlılığı, Alkol 
Bağımlılığı, Madde Bağımlılığı 
eğitimi verilerek bilinçlendirme 
yolunda ilerliyoruz.  Muhtarla-
rın ve kurul üyelerinin desteği-
ne her zaman ihtiyaç olduğunu 
ve yetişkin gurubu bilgilendir-
me çalışmalarının Halk Eğitim 
Merkezleri aracılığı ile kurs açı-
larak yapılabildiğini belirtmek 
gerekir. Özellikle Muhtarların 
mahallelerde ailelere ulaşma-
sı ve şubelerle işbirliği içinde 
eğitim planlamalarının yapı-
labileceğini belirtmek gerekir. 
Muhtarlarımızdan Bağımlılıkla 
mücadele konusunda destek-
lerini bekliyoruz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da 1 TIR ve 4 oto-
mobilin karıştığı zincirleme trafik 
kazasında 2 kişi yaralandı. Rasim 
Büyükoğlu (37) idaresindeki 34 
KY 6440 plakalı tır Aksaray-Adana 
kara yolunun 20’nci kilometresin-
de buzlanma nedeniyle kontrolden 
çıkarak devrildi. Daha sonra aynı 
istikamete giden 4 otomobil kaza 
nedeniyle yavaşlayamayınca bir-
birlerine çarpmaları sonucu zincir-
leme trafik kazası oluştu. Kazada 
TIR sürücüsü ile tırda yolcu ola-
rak bulunan Seyit Ali Bostan (37) 
yaralandı. Yaralılar ambulansla 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniy-
le kara yolu ulaşıma kapanırken, 
Adana istikametine doğru uzun 
süre yoğun bir araç kuyruğu oluş-
tu.
n AA

Aksaray’da zincirleme trafik
kazasında 2 kişi yaralandı
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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

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, hastanelerin yönetim kadrolarına yapılacak olan ata-
maların keyfiyete göre değil Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ile yapılması gerektiğini dile getirdi

Yöneticiler sınavla atanmalı!
Türk Sağlık Sen Konya Şube Baş-

kanı Metin Töke, sağlıkta yönetici 
atamalarının sınavla yapılmasını iste-
diklerini söyledi. 

Metin Töke yaptığı açıklamada, 
Sağlık Bakanlığında başhekim, baş-
hekim yardımcılığı, hastane müdür-
lüğü ve şube müdürlüğü gibi kad-
rolara yapılacak atamalarda Sağlık 
Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı 
ile ilgili atama yapılması gerektiğini 
uzun bir süredir ifade ettiklerini ha-
tırlattı. 

Töke, “Çünkü yönetici kadrola-
ra şartsız, sınavsız ve keyfiyete göre 
atama yapılması kamu çalışanlarının 
yükselme umutlarını yok etmekte, 

kamu yönetimine olan inanç ve gü-
veni sarsmaktadır. Ayrıca keyfe keder 
ataması yapılmayan hatta içlerinde 
kamu çalışanı bile olmayan yöneti-
cilerin sağlık kurumlarını yönetmesi 
kurumlar ve çalışanlar için sıkıntılar 
ortaya çıkarmaktadır. Sağlık Bakanlı-
ğı’nın yeni dönemde eskinin bu kötü 
alışkanlığından kurtularak idareci 
atamalarında yeni bir düzen getir-
mesi şarttır. Tüm bunlar göz önüne 
alındığında yapılacak olan tek şey, 
sağlıkta orta ve alt düzey yöneticilerin 
atamalarının tamamında yazılı sınav 
şartının getirilmesi olacaktır. Belli bir 
birikimi, kamu tecrübesi olan, sağlık 
kurum ve kuruluşlarında görev alan 

çalışanlar arasında yapılacak adaletli 
yazılı bir sınav ile hak edene hakkı, iş 
ehline verilmelidir. Sağlık teşkilatın-
da dört yıllık üniversite bitiren hatta 
alanında yüksek lisans veya doktora 
yapan kamu çalışanları yeterince var-
dır” dedi. 

‘GÖREVDE YÜKSELME SINAVI 
BEKLENİYOR’

Metin Töke, sağlık çalışanlarının 
görevde yükselme sınavını bekler-
ken, birilerinin hiçbir objektif değer-
lendirmeye tabi tutulmadan sağlık 
kurumlarında yönetici olmasının hak-
sızlık ve kul hakkına girmek olduğu-
nu savunarak şöyle konuştu; “Sağlık 
çalışanlarının burada temel beklenti-

leri adaletin tesis edilmesidir. On bin-
lerce sağlık çalışanı görevde yüksel-
me sınavını beklerken, hiçbir objektif 
değerlendirmeye tabi tutulmadan 
duyuru veya sınav yapılmadan sağlık 
kurumlarında yönetici belirlenmesi 
haksızlıktır ve kul hakkına girmek-
tedir. Sağlık kurum ve kuruluşları, 
objektif ve rekabete açık bir sınavda 
başarılı olmuş, mesleklerinde yetkin 
insanlar tarafından yönetilmelidir. Bi-
zim talebimiz ülkemizin ve devletimi-
zin menfaatidir. Beklentimiz ise ada-
letin tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve 
tecrübenin temel kriterler olmasıdır. 
İşler bu seferde liyakatsizliğe kurban 
edilmeden ehline verilmelidir.” n İHA

Karaman’da Tabduk Emre Mahal-
lesi Muhtarı Adem Ülküseven traktö-
rün arkasına taktığı kürüme aparatı ile 
mahallenin bütün ara sokaklarındaki 
biriken karları temizledi. Muhtar Ülkü-
seven gazetecilere yaptığı açıklamada, 
2016 yılındaki yoğun kar yağışlarının 
ardından kendisine ait traktörün ar-
kasına kar küreme aparatı yaptırdığını 
söyledi.

O dönemde mahalle sakinlerinin 
yoğun şikayetlerinin ardından ken-
disinin traktörü ile yollardaki karları 
temizlediğini ifade eden Ülküseven 
şunları kaydetti: “O günden bu yana 
her yıl kar yağdığı zaman traktörümle 
yollara çıkarak mahallemin ara sokak-
larını karlardan temizliyorum. Bu yıl 

belediye ekiplerimiz çok güzel çalış-
tı. Sabahın ilk saatlerinde bile bütün 
ana arterlerimiz açılmıştı. Ama her 
sokağa girme şansları yok. Muhtarlar 
olarak bizim görevimiz sadece mahal-
leye hizmet etmek değil aynı zamanda 
belediyenin işlerini de kolaylaştırmak. 
Mahalle sakinlerimiz artık o kadar alış-
tılarki nerede yolda kalsalar muhtarım 
yetiş bizi bir kurtar diye telefon açıyor-
lar. Benim traktörüm kar yağdığı ilk 
andan itibaren çalışıyor ve mahalleme 
hizmet ediyor. İnsanları yüzündeki te-
bessümü gördüğüm zaman dünyalar 
benim oluyor.” Mahalle sakinlerinden 
Osman Korkmaz’da çalışmalarından 
dolayı Muhtar Ülküseven’e teşekkür 
etti.  n AA

Karaman’da 2 esnaf kar yağarken 
soğuk havaya aldırmadan kar banyosu 
yaptı. Abbas Mahallesi Hoca Mahmut 
Caddesi’nde esnaflık yapan Tamer Er-
tap ve Mehmet Soyalan soğuğa aldır-
madan kar banyosu yaptı. Ertap, ga-
zetecilere yaptığı açıklamada her sene 
kar yağdığında kar banyosu yaptıklarını 
söyledi. Bunun artık alışkanlık haline 

geldiğini ifade eden Ertap, “Birkaç ar-
kadaş beraber olup  karda banyo yapı-
yoruz. Buna vücudumuz alıştı. Bugün 
ise komşu esnaf Mehmet ağabeyimin 
birkaç gündür hasta olduğunu öğren-
dim. Kendisini ikna ederek beraber kar 
banyosu yaptık. İnşallah şifasını da bu 
kar banyosuyla yakalayacak. Ben bu sa-
yede grip olmuyorum.” dedi.  n AA

Yolu kapanan mahalleli
Muhtar Adem’i arıyor

Soğuk havaya aldırmadan
kar banyosu yaptılar
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Sarayönü Belediyesi’nin yeni binası hizmeti girdi

Sarayönü ilçesinde yapımı ta-
mamlanan yeni belediye hizmet 
binası hizmete girdi. Sarayönü 
Belediye Başkanı Nafiz Solak, Ana-
dolu Ajansı muhabirine yaptığı 
açıklamada, yeni belediye binasının 
ilçeye yakışır prestijli bir eser oldu-
ğunu söyledi. 

Yapımı 16 ay süren belediye 
hizmet binasının 4 milyon 500 bin 
liraya mal olduğunu belirten Nafiz 

Solak, “Projelendirme aşamasın-
dayken geleceği düşünerek hare-
ket ettik. İlçemizi 150 bin nüfusa 
kadar idare edebilecek kapasitede 
bir bina yaptık. İlçemiz Konya’nın 
uydu kenti olma yolunda hızla iler-
liyor. Gelişim hızımız her geçen 
gün artıyor. On sene sonrası için 
ilçemizi çok farklı yerde görüyo-
rum.” dedi. 

İlçe halkına en iyi hizmeti ver-

me gayretinde oldukları belirten 
Solak, “Gayemiz ilçemize en güzel 
eserleri kazandırmak. Bu maksatla 
birçok projemiz devam ediyor. ‘Sü-
rekli ileriye’ sloganı ile ilçemizi hak 
ettiği noktalara ulaştırabilmek için 
canla başla çalışıyoruz.” şeklinde 
konuştu.

Solak, belediye binasını çağın 
gereksinimlerine uygun olarak 
yaptırıldığını ifade ederek şunları 

kaydetti: “4 bin 400 metrekare ala-
na sahip olan binamız bodrum, ze-
min ve üzerine iki kattan oluşuyor. 
Binamızın bünyesinde çok amaçlı 
bir konferans salonu ile kapalı oto-
parkta bulunuyor. İklimlendirme, 
haberleşme, iletişim ve güvenlik 
açısından en yeni teknolojileri ba-
rındıran binamız, yeni teknolojik 
gelişmelere de uyum sağlayabile-
cek bir altyapıya sahip.” n AA

Türk Kızılay’ı, “Hayat Kurtar-
mak Kanımızda Var “ sloganıyla 
Yunak’ta kan bağışı kampanyası 
düzenledi. Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) Yunak Şubesi ve Kızılay 

Konya Şubesi iş birliğinde, Yunak 
Komek Kurs Merkezi’nde düzen-
lenen kan bağışı kampanyasında 
113 ünite kan toplandı. Kan bağışı 
kampanyasına en anlamlı destek 
ise Yunak İlçe Jandarma Komutan-

lığı’nda görev yapan askerlerden 
geldi. “Hayat Kurtarmak Kanımız-
da Var” sloganıyla başlatılan kam-
panyaya Yunak İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı’nda görev yapan askerler 
de, “Vatanını seven can, milletini 

seven kan verir” diyerek başlatılan 
kampanyaya destek vererek kan 
verdi. Ayrıca, kan bağışında bulu-
nan askerler, herkesi kan vermeye 
davet etti.
n AA

Ilgın’da yabani hayvanlar 
için doğaya yem bırakıldı

Karapınar’da sokak 
hayvanları aç bırakılmıyor

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan, beraberinde doğasever-
lerle yabani hayvanların yaşamını 
kış aylarında da rahatça devam 
ettirebilmesi için doğaya yiyecek 
bıraktı. Ilgın Belediyesi görevlileri 
ve doğaseverler ilçede düzenlenen 
anlamlı etkinlikte buluştu. Çavuş-
cu Gölü Jandarma Parkı’nda ger-
çekleştirilen etkinlikte Ilgın Bele-
diye Başkanı Mehmet Karahan ve 
çok sayıda doğasever katıldı. Baş-
kan Karahan, burada gazetecilere 
yaptığı açıklamada şunları söyle-
di: “Asırlar öncesinden Hz. Ömer 
Efendimiz, ‘Dağlara buğdaylar 
serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç 

kaldı demesinler.’ sözüyle inancı-
mızda insana verilen değerin yanı 
sıra her canlının değerli ve anlamlı 
olduğunu ortaya koymuştur. Biz 
de soğuk kış şartlarında yiyecek 
bulmakta zorlanan kuşlar ve sa-
hipsiz hayvanlar için doğaya yem 
ve ahşap kuş evleri bıraktık. Vatan-
daşlarımız da bu konuda duyarlı ol-
malı, yemek atıklarını ve arta kalan 
ekmeklerini çöpe değil evlerinin 
önünde bulunan müsait alanlara 
ve bahçelerinde bulunan müsait 
yerlere bırakarak doğada yaşayan 
canlıların beslenmesi için katkıda 
bulunabilirler.” dedi.
n AA

Antalya-Konya karayolunda ulaşım normale dönerken yol kenarında biriken ve 
yüksekliği 2 metreyi bulan karlar da iş makineleriyle yolun dışına taşınıyor

Alacabel’de ulaşım
normale döndü 

Antalya’yı Konya’ya bağ-
layan Akseki-Seydişehir kara-
yolunda bin 825 metre rakımlı 
Alacabel’de Karayolları ekipleri 
kar temizleme çalışması yapı-
yor. Antalya-Konya karayolun-
da ulaşım normale dönerken 
yol kenarında biriken ve yük-
sekliği 2 metreyi bulan karlar 
da iş makineleriyle yolun dışına 
taşınıyor. 

Antalya-Konya karayolu-
nun en önemli geçiş noktası 

Akseki’ye bağlı bin 825 met-
re rakımlı Alacabel mevkiinde 
ulaşım, kar yağışının etkisini 
yitirmesinin ardından normale 
döndü. Karayolları Alacabel eki-
bi yolun trafiğe açık tutulması 
için yoğun çalışma sürdürdü. 
Karayolları ekipleri bugün de 
kar küreme çalışmaları yapar-
ken, yol kenarındaki birikintiler 
kar savurma makinesiyle dışarı 
atılıyor. 

Karayolları Alacabel ekip-

leri, Akseki-Seydişehir karayo-
lunda Akseki’nin Yarpuz Ma-
hallesi ile Seydişehir ilçesinin 
Tınaztepe mevkiine kadar olan 
15 kilometrelik bölgede gece 
gündüz kar temizleme çalışma 
yaptı. Bin 825 metre rakımlı 
Alacabel’de yol kenarına yığılan 
ve yer yer 1-2 metre yüksekli-
ği bulunan karlar, Karayolları 
ekipleri tarafından temizleni-
yor. 

Akseki-Seydişehir karayolu, 

kar yağışı ve tipi nedeniyle dün 
sabaha karşı kapanmıştı. Yak-
laşık 12 saat kapalı kalan yolda 
Karayolları ekiplerinin yoğun 
çalışmasının ardından kontrollü 
olarak yeniden trafik akışı sağ-
lanmıştı.  Antalya’yı Konya’ya 
bağlayan Akseki-Seydişehir 
karayolunda bin 825 metre ra-
kımlı Alacabel’de Karayolları 
ekipleri kar temizleme çalışma-
sı yapıyor.
n İHA

Karapınar Belediyesi, ilçede et-
kili olan soğuk hava ve kar yağışı 
nedeniyle yiyecek bulmakta zorla-
nan hayvanlar için doğaya yiyecek 
bıraktı. Gazetecilere konuyla ilgili 
açıklamada bulunan Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka, 
“Hz. Ömer ‘Dağlara buğdaylar 
serpin. Müslüman ülkede kuşlar 
aç demesinler’ diyor. Biz de kar 

yağışının etkili olduğu ilçemizde 
doğada yaşayan hayvanların rahat 
beslenebilmesi ve bu zorlu şart-
larda hayatlarını sürdürebilmeleri 
için doğal ortama yiyecek bırakıyo-
ruz. Geldiğimiz dönemden itibaren 
gerçekleştirdiğimiz bu çalışmamız 
kış ayları boyunca her yıl devam 
etmektedir.” dedi.
n AA

Kızılay Yunak’ta 113 ünite kan bağışı aldı
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Ne mükerrer seçmen ne hayali seçmen var! Kira bedeli anlaşmaları yeniden güncellendi
AK Parti ve CHP’nin Yüksek 

Seçim Kurulu (YSK) temsilcileri, 
seçmen kütüklerinde “hayali seç-
men” iddialarını ve beyan edilen 
yerleşim yerinde oturmadığı be-
lirlenen seçmenlerin durumunu 
değerlendirdi.  AK Parti YSK tem-
silcisi Recep Özel, yaptığı açıkla-
mada, 31 Mart’ta yapılacak se-
çimlerde seçmen askı listelerinin 
bugün saat 17.00’de askıdan indi-
rileceğini hatırlattı. Özel, seçmen 
askı listelerine yapılacak itirazlar, 
nakiller, yeniden yazılmalar, liste-
de olmayan vatandaşların kendi-
lerini kontrol ederek oturdukları 
yerleşim yeriyle birlikte seçmen 
kütüğüne kaydolmalarının bugün 
son günü olduğuna işaret etti. 

Bu nedenle tüm vatandaşları 
seçmen kütüğünü kontrol etmeye 
çağıran Özel, “Listede olmayan va-
tandaşlarımızın kendilerini yazdır-
maları özellikle önem arz ediyor. 

Çünkü seçim 5 yılda bir geliyor. 
Seçme hakkımızı zayi etmeyelim, 
seçmen olup olmadığımızı kontrol 
edelim.” diye konuştu.  Özel, son 
günlerde gündeme gelen “hayali 
seçmen” konusundaki CHP’nin id-
dialarının her seçim dönemi orta-
ya atıldığına işaret ederek, şunları 
söyledi:

“CHP’nin özellikle ‘hayali 
seçmen’ gibi ifadeleri, her seçim 

öncesi klasiklerinden. Evet belli 
sayıda seçmenle ilgili seçmen kü-
tüğünde açık görünüyor. Bunlar-
la ilgili ölüm ya da gaiplik kararı 
bulunmadığı için böyle bir sonuç 
ortaya çıkmış. Bunun araştırması-
nı yapıyoruz. Şunu iddia edebiliriz 
ki Türkiye’de seçmen kütükleri 
dünyanın en güvenli seçmen kü-
tüğüdür. Ne mükerrer seçmen ne 
hayali seçmen vardır.”  n AA

Konya Emlakçılar 
Odası Başkanı Sedat Al-
tınay; “Tarafların yeni-
lenen kira dönemlerinde 
uygulanacak kira bedeli-
ne ilişkin anlaşmaları, bir 
önceki kira yılında TÜFE’ 
deki 12 aylık ortalamala-
ra göre değişim oranını 
geçmemek koşuluyla ge-
çerli olacak” dedi.

TBMM Genel Kuru-
lunda, Vergi Kanunları ile 
Bazı Kanun ve KHK’ler-
de Değişiklik Yapılma-
sına Dair Kanun Teklifi 
kabul edilerek yasalaştı. 
Kira bedeli ve Ekonomi 
alanında düzenlemeler 
içeren teklifler yasalaştı. 
Konya Emlakçılar Odası 
Başkanı Sedat Altınay “ Yasa-
nın getirdiği yenilikler içerisinde 
yer alan kira bedeli uygulaması 

TBMM Genel Kurulunda kabul 
edilerek şu şekilde açıklandı. “ 
Tarafların yenilenen kira dönem-
lerinde uygulanacak kira bede-

line ilişkin anlaşmaları, 
bir önceki kira yılında 
TÜFE’deki 12 aylık or-
talamalara göre değişim 
oranını geçmemek koşu-
luyla geçerli olacak. Kira 
artışlarında esas alınacak 
orana ilişkin düzenleme, 
Yargı Hizmetlerinin Hız-
landırılması Amacıyla 
Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un geçici ikinci 
maddesine eklendi. Buna 
göre, Türk Borçlar Kanu-
nu’nun tüketici fiyat en-
deksindeki on iki aylık or-
talamalara göre değişim 
oranının esas alınacağına 
ilişkin hüküm, kira söz-
leşmeleriyle akdedilmiş 

diğer kira sözleşmelerinin yeni-
lenmesinde uygulanacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

KOP tarafından desteklenen 
Kişisel Kitap Akıllı Uygulaması ve 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından uygulanmakta olan EKİP42 
(Eğitimde Kaliteyi İyileştirme Pro-
jesi) kapsamında Meram Şehit Pi-
lot Ayfer Gök Ortaokulunda en çok 
kitap okuyan öğrencilere yönelik 
düzenlenen ödül töreni, 17 Ocak 
2019 tarihinde Meram Halk Eği-
tim Merkezi Konferans Salonunda 
gerçekleşti. Her öğrencinin birey-
sel düzeyine ve ilgi alanına uygun 
kitap önerme sistemine dayanan 
ve Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
tarafından koordine edilen Kişisel 
Kitap Akıllı Uygulamasıyla öğrenci-
lerin kısa sürede daha çok ve anla-
yarak kitap okumaları hedefleniyor.  
Hem bu proje kapsamında hem de 
EKİP42 kapsamında en çok kitap 
okuyan öğrencilerin ödüllendirildiği 
programın açılış konuşmasını Me-
ram Şehit Pilot Ayfer Gök Ortaokulu 
Müdürü Mustafa Bindebir yaptı. Ko-
nuşmasında okullarının Meram’ın 
en çok kitap okuyan okulu olduğunu 

ifade eden Bindebir, okumanın hem 
inancımızdaki hem de kültürümüz-
deki yerine dikkat çekti.

Daha sonra kürsüye çıkan Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi öğretim 
görevlisi ve proje koordinatörü Dr. 
Öğretim Görevlisi Ahmet Kurnaz 
da yaklaşık 14 ay önce başladıkları 
bu çalışmanın bugün çok önemli bir 
çalışma haline geldiğini söyleyerek 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 

KOP İdaresi Başkan Yardımcı-
sı Halil İbrahim Tongur da yaptığı 
konuşmada KOP olarak okuma kül-

türünün geliştirilmesi adına yapılan 
çalışmalara her zaman destek ol-
duklarını ifade ederek kitap okuyan 
öğrencileri tebrik edip projede eme-
ği geçen herkese teşekkür etti.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da kitap okuma-
nın önemine vurgu yaparak Ebu 
Hanife’nin insanın zihnini boş bir 
peteğe benzettiğini, çok okuyarak 
zihnimizi doldurmamız gerektiğini 
ifade etti. Meram Kaymakamı Re-
sul Çelik de konuşmasında buradaki 
öğrencilerin çok önemli bir iş yap-
tıklarını ifade ederek “oku, düşün 

ve uygula” sözünü tüm öğrencilere 
tavsiye ettiğini söyledi. Ayrıca çalış-
mada emeği geçen herkesi de tebrik 
etti. 

Protokol mensuplarına plaket 
takdiminin ardından salondaki her-
kes kısa bir süre birlikte kitap okuma 
etkinliği gerçekleştirdi. 

Meram Şehit Pilot Ayfer Gök Or-
taokulu öğrencilerinden oluşan ilahi 
grubunun ilahiler okuması, tiyatro 
kulübünün gösterisi ve halkoyunla-
rının gösterilerinin ardından derece-
ye giren öğrencilere protokol tarafın-
dan ödülleri takdim edildi. Programa 
Meram Kaymakamı Resul Çelik, 
Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mu-
kadder Gürsoy, KOP İdaresi Başkan 
Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, İl 
Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ser-
vet Altuntaş, Meram İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Dursun Ali Kaban, Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Ahmet 
Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Öğretim 
Görevlisi ve proje koordinatörü Dr. 
Öğretim Görevlisi Ahmet Kurnaz, 
öğretmenler, öğrenciler ve veliler 
katıldı. n HABER MERKEZİ

İslam Ansiklopedisi web sitesi, kullanıcı dostu tasarımı ve yeni özelliklerle güncellenerek araştırmacıların hizmetine sunuldu

İslam Ansiklopedisi web 
sitesi artık kullanıcı dostu

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İs-
lam Araştırmaları Merkezi (İSAM) 
tarafından 46 cilt olarak basılan TDV 
İslam Ansiklopedisi’nin web sitesi 
yenilendi. 

2013 yılında 44 cilt olarak bas-
kısı tamamlanan, ardından iki ek cil-
di yayımlanan ve 2014’ten itibaren 
internet üzerinden ücretsiz olarak 
erişime açılan TDV İslam Ansiklo-
pedisi’nin web sitesi güncellendi. 
Kullanıcılardan gelen talep ve şika-
yetler üzerine İSAM tarafından yapı-
lan açıklamada, yeni siteyle birlikte 
ansiklopedi maddelerine artık elekt-
ronik atıf yapılacağı, ancak dileyen 
kullanıcıların matbu ansiklopedi 
metinlerine ait PDF dosyalarına da 
ulaşabilecekleri belirtildi.  Açıklama-
da, ansiklopedinin ‘’islamansiklope-
disi.info’’ adresiyle eş zamanlı olarak 
bir yıl boyunca ‘’islamansiklopedisi.
org.tr’’ hesabının test yayınına su-
nulduğu, ayrıca akıllı telefonlar için 
de mobil site tasarlandığı hatırlatıldı. 

Yeni elektronik ansiklopedi ya-
pısı sayesinde, TDV İslam Ansiklo-
pedisi’nin, araştırmacıların yanı sıra, 
İslam dini ve medeniyeti hakkında 
internet ortamında yeterli ve güve-
nilir bilgi arayan daha geniş bir he-
def kitle tarafından daha verimli bir 
şekilde kullanılabilmesi amaçlanı-
yor. Mevcut maddelerin güncellen-
mesi ve yeni maddelerin eklenme-

si, diğer bir ifadeyle ansiklopedinin 
ikinci edisyonu da elektronik ansik-
lopedi bünyesinde yürütülecek.

Açıklamada yeni elektronik an-
siklopedinin kullanımına ilişkin şu 
ifadelere yer verildi:

“islamansiklopedisi.org.tr ad-
resinden yayımlanmakta olan yeni 
elektronik ansiklopedi, matbu an-
siklopedideki cilt ve sayfa numa-
ralarına göre değil, yaygın internet 
yayımlarında olduğu gibi, maddenin 
tamamına tek bir sayfada ulaşma-
yı sağlayacak şekilde tasarlanmış-
tır. Yeni yapıda her bir ansiklopedi 
maddesi kendine özgü bir erişim 
adresine sahiptir. Böylece arama 

motorları üzerinden ansiklopedi içe-
riğine ulaşmak, herhangi bir mad-
deyi elektronik ortamda paylaşmak 
veya bir maddeye atıfta bulunmak 
çok daha kolaydır. Elektronik ortam-
da güncellenen madde metinleri, 
yeni ansiklopedi sitesinde PDF ola-
rak erişime açık olan matbu madde 
metinlerinden giderek farklılaşacak 
ve maddelerin bu yeni dijital versi-
yonuna “baskı yeri ve yılı, cilt, sayfa” 
şeklinde değil “internet adresi, eri-
şim tarihi” verilerek atıfta bulunu-
lacaktır.”

Yapılan açıklamada ayrıca, her 
maddenin sonunda hem mevcut 
maddenin TDV İslam Ansiklopedi-

si’nin matbu versiyonunda hangi 
cilt ve sayfalarda yer aldığı bilgisi-
ne hem de matbu nüshaya ait PDF 
dosyasına erişim imkanı sağlandığı 
belirtildi. 

KULLANICI DOSTU TASARIM
Elektronik ansiklopedi sitesinin 

arama özelliklerinin de geliştirildiği 
ifade edilen açıklamada, ilişkili mad-
deler, müellif sayfaları gibi birçok 
yeniliğin de yer aldığı vurgulandı.

Ansiklopedi daha geniş kitlelere 
ulaşmak amacıyla kullanıcı dostu bir 
tasarımla sunulacak.

Açıklamada ayrıca, şu bilgilere 
yer verildi:

“Bu yeni tasarımın doğrudan 
bilgi aramayı hedefleyen araştırma-
cılar için bir engel gibi algılanması, 
eski siteyle ilgili alışkanlıkların yanıl-
tıcı ve geçici bir neticesi sayılmalıdır. 
TDV İslam Ansiklopedisi’ni geliştir-
mek, güncellemek ve kullanımını 
yaygınlaştırmak amacıyla hizmete 
sunulan yeni elektronik ansiklopedi, 
dünyanın bilgi ve bilişim teknolojile-
rinde ulaştığı seviye ve Cumhurbaş-
kanlığı bünyesinde Dijital Dönüşüm 
Ofisi kurulması gibi Türkiye’nin 
son dönemde bu alanda yaptığı atı-
lımlarla uyum içinde olup, bu yeni 
elektronik yayının dünyadaki ben-
zerlerinin düzeyine ulaştırılması 
İSAM’ın öncelikli hedeflerindendir.”
n AA

Ençok kitap okuyan öğrencilere ödül

‘Öğrencilerimiz tatili 
iyi değerlendirmeli’

Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Öz-
güven, 2018-2019 
eğitim-öğretim yılı 1. 
döneminin sona erme-
si nedeniyle öğretmen-
ler, öğrenciler ve veli-
lere yönelik bir mesaj 
yayımladı.

Başkan Özgüven mesajında: 
“Özveriyle sürdürülen bir eği-
tim-öğretim yılının ilk yarısının 
sonuna geldik. Başarıya ulaşma-
da en önemli aşama kendine gü-
vendir. Kendine güvenen, planlı 
ve programlı bir şekilde çalışma 
prensibine sahip, sorumluluk du-
yan çocuklarımız, gençlerimiz için 
başarı mutlak bir sondur. Onların 
bu özgüveni kazanabilmelerinde 
etkin rol oynayarak geleceğe ha-
zırlanmalarında velilerimize ve 
öğretmenlerimizin de katkıları çok 
önemlidir. Belediye olarak eğitime 
önemli destekler ve yatırımlarda 

bulunduk. Öğrencileri-
mize, öğretmenlerimi-
ze ve velilerimiz destek 
olmayı kendimiz şiar 
edinerek hizmetlerimi-
zi gerçekleştiriyoruz. 
Okullarımızın ihtiyaçla-
rını karşılamaya çalışa-
rak onların kaliteli eği-

tim almalarını sağlamaya gayret 
gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven: “Yarıyıl tatili hem 
dinlenme, eğlenme zamanı olmak 
ile birlikte hem de derslerimizdeki 
eksikliklerimizi tamamlamak için 
iyi de bir fırsattır. Öğrencilerimi-
zin bu ara tatili iyi değerlendirerek 
ikinci yarıyılda eksiklerini kapa-
tıp daha da başarılı olacaklarına 
inancımız tamdır. Bu duygu ve 
düşüncelerle tüm öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize ve velilerimize 
sağlıklı, huzur içinde geçirecekleri 
bir tatil diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Para kazanmak, bir 
gelir elde etmek elbette 
kolay bir şey değildir. 
Para kazanmak için 
emek harcanır, güç 
harcanır, zaman har-
canır.

Kazançlarımızı, 
ihtiyacımız olan şeyleri 
elde ederek harcarız. 
Para çok kolayca kaza-
nılmadığı gibi, çok da 
kolay ve hesapsızca harcanmamalı-
dır. Elde edebileceğimiz gelirler sınır-
sız olmadığı gibi, belirli bir düzeyde 
gelirlerimiz olur. Gelir ve harcama-
larımızın bir denge içinde olması 
lazımdır. İhtiyaçlarımızı belirleyerek, 
gelirimize göre onları karşılamalıyız.

Gereksiz ve ihtiyacımız olma-
yan şeylere para harcamak bizleri 
hem maddi hem de manevi yön-
den sıkıntılara sokabilir. İhtiyaç ola-
rak belirlediğimiz ve elde ettiğimiz 
şeyleri, en iyi ve en hesaplı şekilde 
kullanmalıyız. Örneğin; kullanılan 
cep telefonlarının her gün yeni bir 
modeli üretiliyor. Bizim ihtiyacımız, 
onu sadece haberleşme aracı olarak 
görebilmemizdir. Modası geçti diye 
devamlı telefon değiştirmek gerek-
siz ve boş yere para harcamak olur. 
Evimizdeki eşyaları eskidi diye de-
ğiştirmek, bazılarını atmak lüzumsuz 
ve boş yere harcama yapmaktan öte 
bir şey değildir. Sahip olduklarımızın 
değerini iyi bilmek gerekir.

Tutumlu olmak, idareli olmak 
bize itibar kaybettirmez, bilakis israf 
etmekten kaçınarak, tasarruflu oldu-
ğumuzda bu durumu bizlere faydası 
olacaktır. İleri zamanlarda gerçekten 
ihtiyacımız olan şeylere sıkıntısız ve 
huzursuz olmadan kolayca sahip 
olmamızı kolaylaştıracaktır. Her şeyi 
ihtiyacımız kadar almalıyız. Tükete-
ceğimiz her şey ihtiyacımız kadar 
olmalıdır.

İnsan hayatını devam ettirebil-
mek, belirli bir para kazanıp ihtiyaç-
larını karşılayabilmek için bir meslek 
edinir. Edindiği meslekte çalışıp 
emek harcar ve karşılığında maddi 
olarak bunun bedelini alır. Ancak 
kazandığı para ya da o para ile aldığı 
ihtiyaçlarını gereği dışında harcarsa 
buna israf adı verilir.

İsraf hangi açıdan 
bakılırsa bakılsın kötü 
bir şeydir. Hem birey-
sel hem de toplumsal 
olarak boşa harcanan 
hammaddeler, boşa 
harcanan emekler, 
boşa harcanan nimetler 
demektir. Bizim gerek-
siz olarak gördüğümüz 
ya da fazla bularak aşırı 
tükettiğimiz herhangi 

bir şey belki de başkalarının temel ih-
tiyaçlarını karşılayabilir. Bir şeyi müs-
rifçe tüketirken ilk önce ona ihtiyacı 
olan insanları düşünmek gerekir.

Herhangi bir eşyamız tamamen 
kullanılmaz hale geldiğinde onu 
değiştirmek isteriz. Ancak alalı çok 
uzun zaman olmadığı halde sadece 
sıkıldığımız için yeni eşyalar almak 
israftan başka bir şey değildir. İsraf 
kötüdür, kişiye çok şey kaybettirir. 
Tutumlu olan insan ise eninde so-
nunda bunun meyvelerini toplar.

Ticaret Bakanlığınca açıklanan 
Türkiye İsraf Araştırması’na göre, 
haftada ortalama 2 ekmek israf edi-
lirken, vatandaşların cep telefonu 
değiştirme sıklığı ortalama 3,7 yılı, 
otomobil değiştirme sıklığı 8 yıl ve 
üzerini buluyor. Bu açıklanan rakam-
ları göz önüne aldığımızda millet ola-
rak ne kadar savurganlık içerisinde 
olduğumuz ortada. Müslüman bir 
millet olarak açıklanan bu rakamları 
iyi düşünmemiz ve değerlendirme-
miz lazım. Şu  kış günlerinde evle-
rinde açlık ve soğukla uğraşan kişiler 
var iken,  israf yaparken düşünme-
miz gerekiyor. 

 “Yiyiniz içiniz; fakat israf etme-
yiniz! Çünkü Allâh isrâf edenleri sev-
mez.” (A’râf Suresi 7/31)  Yemek ye-
mekten maksat, zevk ve lezzet alarak 
nefsin boyunduruğu altına girmek 
değil, Allâh’a kulluk ve ibâdete güç 
kazanmak olmalıdır. Yani yemek biz-
zat gâye değil, hedefe giden yolda bir 
vâsıta olarak görülmelidir. Yeme ve 
içmede tehlikeli olan şey, tokluk se-
bebiyle günâha düşmektir.   Ey îmân 
edenler! Size verdiğimiz rızıkların te-
miz olanlarından yiyin! Eğer sâdece 
Allâh’a kulluk ediyorsanız, O’na şük-
redin!” (Bakara Suresi 2/172)

Selametle kalın…

İSRAF

haber@konyayenigun.com
M.ESAD ÇAĞLA
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Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Ahmet 
KALENDER’in 

babası
Mustafa 

KALENDER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, 

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

Cemil Niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Kalender’in babası Mustafa Kalen-
der 93 yaşında vefat etti. Merhum 
Mustafa Kalender’in cenazesi dün 
öğlen namazına müteakip Ladik 
Mahallesi Çarşı Camii’nde kılınan 
cenaze namazının ardından Ladikli 
Ahmet Hüdai mezarlığında toprağa 
verildi.  Kalender ailesini acı gün-
lerinde Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Kara, 
akademik personel ile Kalender ai-
lesinin yakınları ve sevenleri yalnız 
bırakmadı. Taziyeleri kabul eden 
Kalender  ailesi acı günlerinde yan-
larında olan herkese teşekkür ede-

rek, taziyeleri kabul etti. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhum Mustafa 
Kalender’e Allah’tan rahmet se-

venlerine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Pazarı nişasta bazlı
şekere terk edecekler

Karatay Belediyesi’nin
araç filosu genişledi

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Abdulkadir Karaduman, şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesini 
eleştirerek, “Sam amca, haşhaşın 
ardından şeker pancarı üretimi-
ni sınırlandırmak istemektedir” 
dedi.

Karaduman, Mecliste dü-
zenlediği basın toplantısında, 
emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili 
önergenin, üçüncü kez Cumhur 
İttifakı’nın oylarıyla TBMM Genel 
Kurulunda reddedildiğini söyledi.

“Sakarya’daki Tank Palet Fab-
rikasının özelleştirilmesiyle” ilgi-
li Cumhurbaşkanlığı Kararı’nın 
yayınlandığını anımsatan Kara-
duman, “Bunun bir özelleştirme 
değil devretme süreci olduğu söy-
lenerek, milletin gözünün içine 
baka baka halkımız kandırılmaya 
çalışılıyor.” görüşünü savundu. 
“Sam amca, haşhaşın ardından 
şeker pancarı üretimini sınırlan-
dırmak istemektedir.” ifadesini 
kullanan Karaduman, şöyle de-
vam etti: “Şeker pancarı üretimi 
sınırlandırılırsa, ekolojik emper-
yalizmin nişasta bazlı şekerleri ve 

tatlandırıcılarına ülke pazarının 
açık hale getirilmesi sağlanmış 
olacak. Şeker fabrikalarının özel-
leştirilmesinin en temel sebebi 
budur. Dolayısıyla haşhaşın ya-
saklanmasını söyleyen Sam amca, 
şeker fabrikalarının özelleştiril-
mesinden hareketle şeker pancarı 
üretimini de sınırlandırmak iste-
mektedir.

Geçtiğimiz Nisan ayında 25 
şeker fabrikasından 10’u özelleş-
tirildi. Bu fabrikaların devrinde 
hukuksuz işlemler yaşandı ve bu 
hukuksuzluklara da göz yumuldu. 
Özelleştirilen şeker fabrikaların-
da hayal kırıklığı yaşanmaktadır. 
Üretim ve verimliliğin artması bir 
tarafa işçiler de mağdur edilmiştir. 
Şeker pancarı üretiminin ciddi şe-
kilde düşmesi bekleniyor. Üretici-
nin elinde kalan şeker pancarının 
ne olacağı belirsiz.” Karaduman, 
“zarar ediyor” algısı oluşturularak 
şeker fabrikalarını özelleştirilme-
sinin, “pazarı, sağlıksız tatlandı-
rıcılara, mısır şurubuna, nişasta 
bazlı şekere terk etmek” anlamına 
geleceğini ifade etti.  n AA

Karatay Belediyesi, araç filosunu daha da genişleterek 3 adet TIR ve dorse, 16 
adet damperli kamyon, 18 adet hizmet aracı alarak araç sayısını 229’a yükseltti

 Karatay Belediyesi, hizmeti en 
kısa sürede ihtiyaç duyulan yere 
ulaştırmak için araç filosunu daha 
da genişleterek 3 adet TIR ve dor-
se, 16 adet damperli kamyon, 18 
adet hizmet aracı alarak araç sayısı-
nı 229’a yükseltti. Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli, 8 Milyon 
703 Bin TL’lik yatırım ile Devlet 
Malzeme Ofisinden alınan araçların 
asfalt, parke ve bordür çalışmala-
rından karla mücadeleye kadar pek 
çok alanda Karatay’a en iyi hizmeti 
sunmak için kullanılacağını belirtti.

 Başkan Hançerli, 6360 Sayılı 
Büyükşehir Yasası ile birlikte bağla-
nan merkeze uzak mahallelere de en 
iyi hizmeti ulaştırmak için çalıştıkla-
rını ifade ederek; Karatay’ın 2722 
km²’lik geniş bir alana sahip olduğu-
nu vurguladı. Başka illerde 90-100 
km gidildiğinde şehir değiştirildiğini 
belirten Başkan Hançerli Konya’da 
bu mesafelerde sadece ilçe değiştir-

menin mümkün olduğunu söyledi. 
Hizmet ağının genişliğine dikkat çe-
ken Başkan Hançerli, akılcı kaynak 
kullanımı ile israfın önüne geçen 
Karatay Belediyesi’nin, bir taraftan 
belediye bünyesinde kullanılan hiz-
met araçlarının bakımını yaparken, 
diğer taraftan ise araç parkına yeni 
araçlar kazandırarak hizmeti en üst 
noktada vermenin gayreti ile çalış-

malarını sürdürdüğünü dile getirdi.
Başkan Hançerli, belediye hiz-

metlerinin sürekliliği ve kalitesini 
arttırmak amacıyla genişleyen iş 
makinesi filosunun asfalt sezonu 
dışında asfalt finişeri, yaz aylarında 
tuzlama solüsyon ve kar küreme 
araçları gibi kullanım dışı zaman-
larda hava şartlarından olumsuz 
etkilenmemesi için Karatay Beledi-

yesi Tatlıcak Tesislerinde 12 araçlık 
kapalı bir hangar inşa edildiğini söy-
ledi.  Karatay’a daha da iyi hizmet 
sunmak için her alanda çalışmaların 
devam ettiğini, araç ve ekipman 
parkının her geçen gün daha da bü-
yüdüğünü açıklayan Başkan Han-
çerli yeni alınan araçların Karatay’a 
hayırlı olmasını diledi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet 
Kalender’in babası Mustafa Kalender 93 yaşında vefat etti

İletişim Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Kalender’in acı günü

Türkiye’de 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konulan 
tasarruf ve çevreci bir yaşam için ücretli naylon poşet 
uygulamasına bir destek de Konyalı kadınlardan gel-
di.  Anneler Derneği Konya şubesi üyeleri, Sıfır Atık 
Projesi kapsamında evdeki kullanmadıkları atık ku-
maşları ve eski penye giysileri bez çantaya dönüştür-
dü.  Dernek başkanı Saime Yardımcı, “evdeki atıkları 
süs eşyasına ve bayat ekmekleri birçok farklı yemeğe 
dönüştüren üyelerimiz, Sıfır Atık Projesi’ne de kayıt-
sız kalmadı. Çevre kirliliğini önleyecek ücretli plastik 
poşet uygulamasına destek verdik. Hünerli kadınlar, 
evde atık kumaşları biçtiler, diktiler ve bez çanta ha-
line getirdiler. Evdeki penye giysiler ve fazla ipler ise 
filelere dönüştü. Üyelerimizin hayal dünyasına göre 
şekillenen çantalar, farklı renkleri ve desenleriyle hoş 
bir aksesuar haline geldi” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ 

Annelerden çevreye destek 
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Aatıf Chahechouhe 
Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyin Aatıf 
Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak an-
laşmaya vardı. Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü 
Yılmaz Bal, yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Faslı futbol-
cunun teknik direktörleri Okan Buruk’un kadroda görmek 
istediği önemli bir oyuncu olduğunu belirtti. Buruk’un 
isteği üzerine, bu futbolcunun transferi için Fenerbahçeli 
yöneticilerle görüştüklerini aktaran Bal, “Bu konuda Fe-
nerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a çok teşekkür ediyo-
ruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı. Futbolcuyla 
da görüşerek sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.” 
ifadelerini kullandı. Yılmaz Bal, gerekli prosedürlerin 
tamamlanmasının ardından bu futbolcuyla sözleşmenin 
kısa süre sonra Rize’de imzalanacağını sözlerine ekledi..  
n AA

Akhisarspor’da üç 
transfer birden

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, kad-
rosunu Rajko Rotman, Sokol Cikalleshi ve Zeki Yavru ile 
güçlendirdi. Akhisarspor, en son Trabzonspor’da forma 
giyen Zeki Yavru, Kayserispor’dan Rajko Rotman ve bon-
servisi Osmanlıspor’da bulunan Sokol Cikalleshi ile 2,5 
yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Trabzonspor altyapısın-
da başlayan ve 1461 Trabzon’da profesyonel olan Zeki 
Yavru, ligin ilk yarısında Trabzonspor’da 1 lig ve 3 kupa 
maçında mücadele etti. Türkiye kariyerinde Medipol 
Başakşehir, Kayserispor ve Göztepe’de mücadele eden 
Rajko Rotman, Süper Lig’de 90 maça çıktı. Süper Lig’de 
daha önce de Akhisarspor forması giyen Sokol Cikalles-
hi, Türkiye kariyerinde Süper Lig’de çıktığı 77 maçta 19 
gol kaydetti. Cikalleshi, son olarak Göztepe’de kiralık 
olarak mücadele etmişti.  n AA

Trabzonspor 
lidere hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında saha-
sında Balıkesirspor Baltok’u 2-1 yenen Trabzonspor, 20 
Ocak Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile ya-
pacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Ünal 
Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde 
gerçekleştirilen antrenmana İran Milli Takımı kampında 
bulunan Vahid Amiri, Majid Hosseini ile sakatlığı devam 
eden Jose Sosa ve Onazi katılmadı. Balıkesirspor Baltok 
maçında forma giyen futbolcuların koştuğu antrenman-
da, diğer oyuncular ise yarı sahada çift kale maç yaptı. 
Antrenmanda, Nwakaeme de takımdan ayrı koştu.  n AA

Samet Aybaba: Fenerbahçe maçını kazanmak istiyoruz
Bursaspor Teknik Direktörü Samet 

Aybaba, ligde Pazartesi günü sahalarında 
oynayacakları Fenerbahçe maçını kazan-
mak istediklerini söyledi. 

Yeşil-beyazlı takımın teknik patronu 
Samet Aybaba, İbrahim Yazıcı Özlüce 
Tesisleri’nde pazartesi günü oynanacak 
Fenerbahçe maçı öncesinde basın toplan-
tısı düzenledi. İyi bir kamp dönemi geçir-
diklerini dile getiren Aybaba, “Arkadaşla-
rımız her zamanki gibi özveriliydi, keyifli 
geçti. En önemlisi sakat oyuncumuz yok. 
Bugün tam kadro çalışıyoruz. Ligin ikinci 
yarısının ilk maçı, zor bir maç. Herkesin 
beklentileri değişti, biz ilk yarıdaki per-
formansımızın üzerine bir şeyler katarak 
daha da geliştirmek, puan sıralamasında 
daha yukarı çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe 
de oralardan kurtulmak istiyordur. Yeni 
hocaları geldi, çalışma düzenleri, düşün-
celeri değişmiştir. Ama biz ilk maçımızı 

kazanmak istiyoruz. Zaten iyi oynayan bir 
takımız, bu iyi oyunları maalesef skora 
yansıtamadık. Şimdi hem iyi oyun hem 
de skora yansıyan bir oyun olsun istiyoruz. 
İnşallah futbol şansı bizim yanımızda olur. 
Bursaspor taraftarını da bu maça bekliyo-
ruz. Bizim için iyi bir maç olacak diye dü-
şünüyorum” diye konuştu. 

“TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ 
ARTARAK DEVAM ETMELİ” 

Her maçın kendileri için önemli oldu-
ğunu ifade eden deneyimli teknik adam, 
“İlk maç olması nedeniyle taraftarımızdan 
destek bekliyoruz. Ligin ilk yarısında bize 
çok destek verdiler, kendilerine teşekkür 
ediyoruz. Bu artarak devam etmeli. Zorlu 
bir ikinci yarı var. Hep birlikte olacağız, 
birlikte hareket edeceğiz, birlikte düşüne-
ceğiz, birlikte başarıya odaklanacağız ve 
sonunda da bunu başaracağız diye düşü-
nüyorum” şeklinde konuştu.  n İHA

Bülent Korkmaz: Takım halinde oynamamız gerekiyor
Sezonun ikinci yarısının zorlu 

geçeceğini belirten Teknik Direktör 
Bülent Korkmaz, “Savunma hattımız-
da sakatlıklar nedeniyle yaşadığımız 
sıkıntılardan oyun planında değişiklik-
ler yapacağız. Daha çok koşmamız, 
mücadele etmemiz ve takım halinde 
oynamamız gerekiyor” dedi. 

Verimli bir kamp dönemi geçirdik-
lerini söyleyen Teknik Direktör Bülent 
Korkmaz, “Oyuncularımın kamp dö-
nemindeki performansından memnu-
num. Zorlu bir ikinci devrenin bizleri 
bekliyor. Savunma hattımızda sıkıntı 
var. Sakatlıklarımız nedeniyle güçlü 
olduğumuz savunma hattında sıkıntılar 
yaşıyoruz. Dolayısıyla belki oyun pla-
nında bir değişiklik yapabiliriz. Daha 
çok koşmamız, mücadele etmemiz ve 

takım halinde oynamamız gerekiyor” 
diye konuştu. 
“MALİYETİ YÜKSEK OYUNCULARLA 

YOLLARIMIZI AYIRDIK” 
Oldukça kısıtlı bir kadroları oldu-

ğunu belirten Teknik Direktör Bülent 
Korkmaz, “ 3 stoperimiz de sakat. Al-
ternatifler oluşturmamız lazım. Trans-
feri her teknik direktör ister. Bu gayet 
normal ama bizim maalesef geçmiş-
ten gelen ekonomi yükümüz var. Kulü-
bün büyük bir borç yükü var. Bu yükü 
de mevcut başkan ve yöneticilerimiz 
gidermeye çalışıyor. Maliyeti yüksek 
oyuncularla yollarımızı ayırdık. Şu anki 
durumda yeni transfer gözükmüyor. 
Sezon başından bu yana yaşanılan 
zorlukların üstesinden gelmeye çalışı-
yoruz” ifadelerini kullandı. 

“BU SENE GERÇEKÇİYİZ” 
Takımımızın sezonun ilk yarısında 

yakaladığı başarılı grafik nedeniyle 
beklentilerin de yükseldiğinin bu ne-
denle de hedeflerin de yükselip yük-
selmediğinin sorulması üzerine Teknik 
Direktör Bülent Korkmaz, “Sezon ba-
şından beri zorluklar yaşıyoruz. Ama 
üstesinden geliyor takım. Hiç kimse-
nin beklentisi yüksek olmasın. Bizim 
de hayallerimiz var ama bu sezon için 
değil, ilerleyen yıllar için. Biz bu sene 
gerçekçiyiz. Gerçek neyse onu söyle-
yeceğiz. UEFA Avrupa Ligi gibi hayal-
leri oluşturmak için bu yıldan temelleri 
atmaya başladık. Altyapıdan oyuncu-
lar çıkarmaya başladık. İleride bunun 
da gerisi gelecektir” cevabını verdi.  
n İHA

Avcı ile 5 yıl daha!
Medipol Başakşehir, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini 5 yıl daha 

uzattı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda düzenlenen imza 
törenine Avcı’nın yanı sıra Başkan Göksel Gümüşdağ ve yöneticiler de katıldı 

İmza töreninde konuşan Gümüşdağ, 
“2014’te Başakşehir olarak bir planla-
mamız vardı. O planlama 5 yıllıktı. Bu 
süreçte yaptığımız planlar Başakşehir’i 
bir marka haline getirdi. Son iki yıldır da 
şampiyonluk yarışında zirveyi zorlayan 
bir takım haline getirdi. Biz uzun soluk-
lu planlamalar yapıyoruz. Bu planlama-
lardan dolayı istikrarlı gidişimiz devam 
ediyor. Bugün 2019-2024 yılına kadar bir 
sözleşme imzalayacağız. Hocanın kendi-
si ve ekibiyle bu kulübe çok katkıları var. 
Ben katkılarından dolayı çok teşekkür 
ediyorum. Başakşehir’i uluslararası ku-
lüplerle de iş birliği içinde. Tabii ki 100 
yıllık çınarlar var, saygı duyuyoruz ama 5 
yıldır başarılı olan Başakşehir de bir alkı-
şı hak ediyor. Bizim amacımız bu kulübü 
daha büyütmek ve uluslararası alanda 
ses getirir hale getirmek. Biz saha kısmı-
nı hocamıza verdik. 5 yıl beraber olmak-
tan çok mutluyduk. Bir 5 yıl daha ken-
disiyle birlikte olma isteğimizi deklare 
ettik. O da bu düşüncedeydi. Ben hayırlı 
olsun diyorum” ifadelerini kullandı. 

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: 
“BAŞAKŞEHİR’E HAKSIZLIK EDİYORLAR” 

Medipol Başakşehir’in siyasi destek-
lerle şampiyon yapılmak istendiği gibi 
tutumun kamuoyunda bulunduğunun so-
rulması üzerine Göksel Gümüşdağ, şun-
ları söyledi:  “100 yıllık çınarlarla yarışta 
olduğunuzda bunların konuşuluyor olma-
sı çok doğal. Ama herhalde bizi konuşan-
ların çoğu başka şeyleri hayal ediyorlar. 
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 7 or-
taklı bir anonim şirkettir. Bu şirketin kötü 
yönetiminden de bu 7 ortak sorumludur. 
Kötü yönetimden mal varlığımızla sorum-
luyuz. Diğer kulüplerin böyle bir durumu 
yok, Kasımpaşa ve Göztepe hariç. Aslın-
da biz zoru başarıyoruz. Eğer siyaset mü-
dahale ediyor olsaydı herhalde Rize ve 
İstanbul Büyükşehir Belediye ligden düş-
müş olmazdı. Haksızlık ediyorlar. Devlet 
kurumumuzun bize sponsor olma olasılı-
ğı sıfırın altında. Böyle bir şey mümkün 
değil. 2017-2018’de Süper Lig ve Türkiye 
Kupası gelirleri 36.2 gelir payı. UEFA 
gelirleri 17.9. Oyuncu satış geliri 26.5. 
Bizim reklam gelirimiz, isim haklarımızın 
hepsi yüzde 16. Bizim bütçemizin tama-
mı UEFA, yayın geliri, Türkiye Kupası ve 
UEFA geliri. Bugün Türkiye’de yerli alt 
yapıdan gelen oyuncunun yurt dışına sa-
tış rekoru bizdedir, 15 milyon Euro nakit. 
Enver Cenk Şahin’i 100 bin TL’ye Zongul-
dak’tan aldık, 2 milyon 250 bin Euro’ya 
Bundesliga’ya sattık. Stephan Badji’yi 

250 bin Euro’ya aldık, 2 milyon 750 bin 
Euro’ya Anderlecht’e sattık. En sonunda 
100 bin Euro’ya aldığımız oyuncuyu Al It-
tihad’a 4 milyon Euro’ya sattık. Bir de ge-
çen sene UEFA’ya katıldık. 30-35 milyon 
Euro etti. Dolayısıyla haksızlık ediyor. 
Başakehir’in başarısı örtünemez. Kabul 
edilir, edilmez ama İstanbul Başakşehir 
Futbol Kulübü, Türkiye’de model bir ku-
lüptür. Uluslararası bir şirketten her ay 
bağımsız denetleme raporu aldırıyorum. 
Bunu Türkiye’de yapan kaç kulüp var. 
Diğer kulüplere de haksızlık etmeyelim, 
onların da geçmişten gelen borçları var. 
Ama biz Süper Lig lisansı aldığımızda 
uluslararası bağımsız bir şirkete değer-
lemesini yaptırdım ve 17.5 trilyon bedel 
ödedim. Kulübü satın alırken. Ayrıca 
Türkiye’de bir örnek daha var mı, 10 yıl 
aynı teknik direktörle çalışan. Ben haya-
tımda Abdullah Avcı’dan başkasıyla ça-
lışmadım. Dolayısıyla bu model üzerine 
çalışmak lazım. Türkiye’den değil, ulus-
lararası alandan bizlerle bu iş modelini 
konuşmaya gelenler var.”  Gümüşdağ, 
ayrıca İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü 
olarak geçtiğimiz sezon ödedikleri vergi 

oranlarını da açıklayarak, “2017-2018 
sezonunda 38 milyon 739 bin 982 TL ver-
gi ödemişim. 2018-2019 sezonunda da 
tahmini 44 milyon 074 bin 575 TL ödemiş 
olacağız” dedi. 

“EN BÜYÜK HEDEFİMİZ SEZONU 
ŞAMPİYON BİTİRMEK” 

Abdullah Avcı ile imzalanan 5 yıllık 
kontrat süresi içerisinde kendisine ge-
lebilecek tekliflere yönetim olarak nasıl 
bir tutum sergileyeceklerini de açıklayan 
Başkan Gümüşdağ, “Hocamızın farklı 
kulüplerle konuşuluyor olması, teklif gel-
medi ama gelebilme ihtimalinin olması 
önemli bir olay. Biz hocamıza iyi bakı-
yoruz, iyi kadro kuruyoruz, hocamız da 
bunu kendi teknik yeteneğiyle süslüyor. 
Uluslararası arenada da hocamıza ta-
lipler olabilir. Bizim en büyük hedefimiz 
sezonu şampiyonlukla bitirmek. Dolayı-
sıyla bugün en önce düşüneceğimiz şey 
bu olmalı” şeklinde konuştu. 

“KISA VADEDEKİ HEDEFİMİZ 
ŞAMPİYONLUK” 

Kariyer olarak kendisini birkaç yıl 
sonra hangi durumda gördüğünün so-
rulmasına ilişkin olarak Avcı, “2014’te 

başladığımızda kısa, orta ve uzun vade 
olarak hareket etmiştik. Ama futbol şöy-
le bir duyguyu beraberinde getirir; aldı-
ğımız sonuçlar bizi 2.5 sene evvel orta 
vadeden hemen uzun vadeye itti. Oyuncu 
grubu, başkanımız ile yönetim kurulu 
buna doğru cevap verdi ve 2 senedir ya-
rışıyoruz. Futbolda kısa vadedeki hedefi-
miz 31 mayıs itibariyle sona erecek ligi-
mizde bunu sonuçlandırmak. Yani kupa 
kazanmak kulübün futbol kültürünü de 
oluşturacaktır. Akademi projesi, insana 
yatırım ve ondan sonrasında da yarışan 
ve aynı zamanda üreten, kendi insanına 
yatırım yapan bir kulüp olduğumuzda 
gelişerek devam edeceğiz diye düşünü-
yorum. Futbolda her zaman iyi neticeler 
alamayabilirsiniz. Ama 4.5 seneye bak-
tığımda oyun olarak, sıralama olarak çok 
dengeli duran bir takım olmak futbolun 
standartları için önemlidir. Bunu koru-
yarak, yarışarak, Avrupa kültürünü daha 
fazla yakalayarak, yurt dışına oyuncu yol-
layarak ve kendi alt yapımızdan oyuncu 
yetiştirdiğimiz zaman bu beni son derece 
mutlu edecek” açıklamasında bulundu.
n İHA
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Metin Şahin’den Konya TSYD’ye ziyaret
Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ve 

beraberindeki heyet, Türkiye Spor Yazarları Derneği 
(TSYD) Konya Şubesini ziyaret ederek şube başkanı 
Murat Dönmez ile bir süre görüştü.

EN ÇOK LİSANSLI SPORCU TEKVANDODA
Konya’da devam eden Gençler Türkiye Tekvando 

Şampiyonası’nda yerel basının şampiyonaya gösterdi-
ği ilgiden dolayı teşekkür eden Tekvando Federasyonu 
Başkanı Metin Şahin, federasyon olarak, 2018 yılını 
oldukça başarılı kapattıklarını, 2019 yılında da aynı ba-
şarıyı sürdürerek 2020 yılında Tokyo’da yapılacak olan 
Olimpiyatlar için çalışacaklarını söyledi. Bugün Tekvan-
do’da 450 bine yakın lisanslı sporcularının olduğunu 
anımsatan Şahin, “Futboldan sonra en çok lisanlı spor-
cusu olan federasyonuz. Amacımız aktif olarak da daha 
çok sporcu kazanımı elde ederek, başarı grafiğimizi üst 
seviyelere çıkartmak” dedi.

HERKES ÖZVERİLİ ÇALIŞIYOR
2018 yılında dünyada yılın Tekvando antrenörü se-

çilen Ali Şahin’de, yurt çapındaki sporcularla yakından, 

bire bir ilgilendiklerini anımsatarak, “Sporcularımızı her 
zaman dinamik, yarın müsabaka yapacakmış gibi hazır-
lıyoruz. Bu anlamda da hem sporcularımız, hem de ant-
renörlerimiz büyük özveri gösteriyorlar”  diye konuştu.

GENÇ SPORCULARA ÖNEM VERİYORUZ
TSYD Konya Şube Başkanı Murat Dönmez de zi-

yaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şube olarak 
sahip oldukları spor kulübünde çok sayıda başarılı spor-
cularının bulunduğunu, 211’i bayan olmak üzere toplam 
376 tekvandocunun bulunduğunu söyledi. Olimpiyat ve 
dünya şampiyonu sporculara sahip olduklarının altını çi-
zen Dönmez, “Genç sporculara büyük önem veriyoruz. 
Konya’da devam eden Gençler şampiyonasında da altın 
madalya hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette, 2017 yılında kadınlar 53 kilo Dünya Tek-
vando şampiyonu Zeliha Ağrıs, 2018 yılında  +67 kilo 
Büyükler Avrupa Şampiyonu Nafia Kuş ile birlikte, TSYD 
Yönetim Kurulu üyeleri Tolga Durmaz, Selahattin Akça-
kaya ve Mürsel Çetin de hazır bulundu.
n SPOR SERVİSİ

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 14 12 2 1144 1015 129 26 26
2 KARESİ SPOR 14 12 2 1385 1211 174 26 26
3 OGM ORMAN GENÇLİK 14 11 3 1128 1013 115 25 25
4 AKHİSAR BELEDİYE 14 9 5 1131 1049 82 23 23
5 SELÇUKLU BELEDİYESİ 14 9 5 1105 1092 13 23 23
6 DÜZCE BELEDİYE 14 9 5 1090 1058 32 23 23
7 SİGORTAM.NET 14 8 6 1182 1176 6 22 22
8 MANİSA B.Ş.B. 14 7 7 1099 1056 43 21 21
9 PETKİM SPOR KULÜBÜ 14 7 7 1118 1091 27 21 21
10 ARTVİN BELEDİYE 14 6 8 1161 1211 -50 20 20
11 YENİ MAMAK SPOR 14 6 8 1104 1061 43 20 20
12 FİNAL SPOR 14 4 10 1098 1182 -84 18 18
13 YALOVA BELEDİYE 14 4 10 1125 1202 -77 18 18
14 ANKARA D.S.İ 14 3 11 996 1121 -125 17 17
15 BANDIRMA KIRMIZI 14 3 11 1084 1195 -111 17 17
16 EDİRNESPOR 14 2 12 1048 1265 -217 16 16

Konya Spor Lisesi  
futbol takımı yarı finalde 
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 

okullararası gençler futbol grup müsabakaları Kara-
man’da yapıldı. Müsabakalarda  Konya’yı temsilen Kon-
ya Spor Lisesi yer aldı. İl şampiyonu olarak  Karaman’da 
yapılan grup müsabakalarına katılan Konya Spor Lisesi 
burada da büyük bir başarıya imza atarak  yarı finale yük-
seldi. Grup maçlarına Karaman’ın yanı sıra Adana, Antal-
ya, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Konya, 
Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Denizli ve Kayseri ille-
rinden katılan kız ve erkek takımları mücadele etti. Konya 
ekibi oynadığı grup maçlarını kalesinde gol görmeden 
tamamlayarak ayrı bir başarıya da imza atmış oldu. Kon-
ya Spor Lisesi Okul Müdürü Veysel Dudu yakalanan ba-
şarıdan dolayı gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, 
“Amacımız Konya’mızı en iyi şekilde temsil etmek” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Basketbol 
devreyi kapatıyor

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Selçuklu Basket-
bol, ligde ilk devrenin son maçında Yalova Belediyesi’ne 
konuk olacak. Oynadığı son 4 karşılaşmada galibiyet ile 
ayrılan mavi beyazlı takımında oynayacağı son karşılaş-
ma bugün 90. Yıl Spor Salonu’nda 18.30’da başlayacak. 
Konya ekibi, bu maçtan da galibiyet ile ayrılarak ligdeki 
çıkışı devam ettirmek istiyor. Selçuklu Basket, ligde oy-
nana 14 maçta aldığı 9 galibiyet ile 5.sırada yer alırken, 
Yalova Belediye 4 galibiyet ile 13 sırada bulunuyor ve lig-
de kalma mücadelesi veriyor. Öte yandan temsilcimizde 
Bora Hun Paçun ve Ahmet Ali Erdoğan’ın ardından Alper 
Saruhan da sözleşmesini feshederek geçtiğimiz Çarşam-
ba günü takımdan ayrılmıştı. n SPOR SERVİSİ

Bilardo heyecanı 
Meram’da yaşandı
Konya 3 Bant Bilardo Şampiyonası Meram Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Birbirinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olan turnuva sonunda dereceye giren sporcular önümüzdeki 
ay Antalya’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyonası’nda Konya’yı temsil edecek 

Türkiye Bilardo Federasyonu Konya 
İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen 
‘3 Bant Bilardo İl Birinciliği’ turnuvası 
Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merke-
zinde düzenlendi. Toplam 106 sporcu-
nun katılımıyla gerçekleştirilen turnuva 
birbirinden heyecanlı karşılaşmalara 
sahne oldu. Yoğun ilgi gören ve oldukça 
çekişmeli geçen turnuva sonucunda Ali 
Kıyak birinci, Serdal Semen ikinci olur-
ken, Semih Çörekçioğlu ve İbrahim Çetin 
üçüncüğü paylaştı. Dereceye giren spor-
cular, kupa ile ödüllendirildi. Turnuvada 
dereceye giren sporcular ayrıca 19 Şubat 
ve 3 Mart tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampiyo-
nası’nda Konya’yı temsil edecek. 

‘SPORCULARIMIZIN ŞEHRİMİZİ 
EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL

 EDECEKLERİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK’
Düzenlenen turnuvanın ayrıntıları 

hakkında bir açıklama yapan Türkiye 
Bilardo Federasyonu Konya İl Temsilci-
si Erdoğan Avcı, 7 Ocak’ta başlayan ve 
10 gün devam eden turnuvanın oldukça 

çekişmeli geçtiğini söyledi. Bilardonun 
okul sporlarına girmesiyle ülkemizde 
çıtasının hızla yükseldiğini belirten Avcı, 
“Konya’da da lisanslı sporcu sayısının 
hızla artmaktadır. Şehrimizde 300’ün 
üzerinde Pool(Cepli) ve 3 bant lisanslı 
sporcumuz bulunmaktadır. Ayrıca Tür-
kiye geneli il şampiyonalarında 100’ün 
üzerinde katılımı olan birkaç ilden biri-
yiz. Sadece bu rakamlar bile bu şehrin 
bilardoyu ne denli sevdiğinin ve değer 
verdiğinin en önemli göstergesidir” diye 
konuştu. 

Bu turnuvaya da toplam 106 spor-
cunun katıldığını belirten Avcı, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Yılın ilk ‘3 Bant Bilardo 
İl Birinciliği’ni, temsilciliğimizin de bu-
lunduğu Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezinde gerçekleştirdik. Bu noktada 
bilardo sporuna ve sporcularımıza verdi-
ği destekten dolayı Meram Belediyesine 
ve Belediye Başkanı Sayın Fatma Toru 
hanımefendiye müteşekkir olduğumuzu 
belirtmek isterim. Meram Belediyesi ve 
Başkan Fatma Toru, Türkiye’de bir ilke 

imza atarak eski statla birlikte yıkılan 
salonumuzdan sonra bize kapılarını aça-
rak bize bu spor dalı için çok anlamlı bir 
işin altına imza attılar.  10 gün boyunca 
devam eden turnuvada son dörde kalan 
sporcularımız Semih Çörekçioğlu, Ser-
dal Semen, Ali Kıyak ve İbrahim Çetin 
şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. 
Oldukça heyecanlı ve keyifli geçen karşı-
laşmalar sonucunda Ali Kıyak birinciliği 
kazanarak kupayı kaldıran sporcumuz 
oldu. Çok sayıda bilardoseverin heye-
canla izlediği final karşılaşmalarından 
sonra dereceye giren sporcuların kupala-
rını, kendisi de lisanslı bilardo sporcusu 
olan Meram Belediyesi İmar İşleri Mü-
dürü Muhammed Ali Gül ve Mehmet Ali 
Özbuğday Gençlik Merkezi Müdiresi A. 
Hümeyra Eldek tarafından verildi. 

BAŞKAN TORU: HER
 ZAMAN SPOR VE 

SPORCUNUN DESTEKÇİSİ OLDUK
Gençleri spora özendirmelerinin ve 

yönlendirmelerinin kendileri için önem-

li önceliklerden biri olduğunu kaydeden 
Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu 
amaç için her zaman sporu ve sporcuyu 
desteklediklerini belirtti. Bu destekler-
den göstergelerden birinin de Mehmet 
Ali Özbuğday Gençlik Merkezinin kapıla-
rını bilardoseverler için açmak olduğunu 
belirten Başkan Toru, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Gençlik Merkezimiz, birçok kurs, 
etkinlik ve faaliyetin yanı sıra sporseve-
rin de hizmetinde. Bu noktada son olarak 
merkezimizde, Bilardo Konya İl Şampi-
yonası gerçekleştirildi. Bu şampiyonada 
kupa kazanan sporcularımız 19 Şubat 
ve 3 Mart tarihleri arasında Antalya’da 
gerçekleştirilecek olan Türkiye Şampi-
yonasında Konya’yı temsil edecekler. Bu 
sporcularımızın Türkiye Şampiyonasında 
şehrimizi en iyi şekilde temsil ederek 
başarılı sonuçlarla döneceklerini ümit 
ediyorum. Dereceye giren sporcularımızı 
tebrik ediyor, başarılarının devamını dili-
yorum” diye konuştu. 
n AA



TFF 2. Lig’de sezonun ikinci yarısının 
çok  zor geçeceğine işaret eden Konya Anadolu 
Selçukspor Kulübü Teknik Direktörü Alper Avcı, 

“Oyuncularımızın sezon sonu hedefleri var. 
Bu hedefler doğrultusunda biz onlara eli-

mizden geldiğince yardımcı olarak katkı 
sağlamak istiyoruz. Lider karşısında iyi 
bir başlangıç yaparak iyi bir sonuç alır-

sak ikinci yarıya iyi bir motivasyonla 
başlamış olacağız. Bu motivasyonu 

kazanmak istiyoruz” dedi.
 AVCI: ÇALIŞMA ORTAMI ÜST 

SEVİYEDE
Yavru Kartal Konya Ana-

dolu Selçukspor’da Alper 
Avcı, ligde ikinci yarı 

öncesi açıklamalarda 
bulundu. Alper Avcı, 

zorlu bir süreçten 

geçtiklerini ifade ederek, “Yaptığımız iki aşamalı 
kamp dönemini geride bıraktık. Kamp dönemlerin-
de arkadaşlarımın gösterdiği özverili çalışmalar-
dan dolayı onlara teşekkür etmek istiyorum. Kamp 
dönemimiz gayet verimli geçti. Konya’da yaptı-
ğımız birinci dönemde ve Antalya’da yaptığımız 
ikinci dönemde olumsuz hava şartlarına rağmen 
planladığımız şekilde çalışmaların sürdürdüğünü 
söyleyebilirim. Kamp süresince iki tane de hazırlık 
maçı oynama şansımız oldu. Gerek fiziksel anlam-
da gerekse taktiksel anlamda çalışmalarımızı yap-
tık. Bunun yanı sıra devre arasında aramıza katılan 
yeni arkadaşlarımız oldu. Onların da bize uyum 
sağlamasıyla bıraktığımız yerin üzerine çıkmak is-
tiyoruz. Takımımın şu anda çalışma ortamının üst 
seviyede olduğunu, arkadaşlık ortamının istenilen 
düzeyde olduğunu söylememiz gerekiyor. Gerçek-
ten çok zorlu geçecek bu süreçte biz olaylara daha 
pozitif bakmaya çalışacağız. İnşallah bu hafta Tuz-

laspor karşılaşması ile ligin ikinci yarısına iyi bir 
başlangıç yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

 ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELECEK 
KADROMUZ VAR

Sezonların ikinci yarılarının her zaman için çok 
zor geçtiğini kaydeden teknik direktör Alper Avcı, 
“Bu anlamda biz de grubumuzun lideri ile deplas-
manda oynayacağımız karşılaşma ile zorlu seriye 
başlayacağız. Ama bu zorlukların üstesinden gele-
bilecek bir kadromuz var. Gerekli çalışmalarımızı 
yaptık, kalan süreçte de eksiklerimizi giderecek 
hazır olarak lige girmek istiyoruz. Oyuncularımı-
zın sezon sonu hedefleri var. Bu hedefler doğrul-
tusunda biz onlara elimizden geldiğince yardımcı 
olarak katkı sağlamak istiyoruz. Lider karşısında 
iyi bir başlangıç yaparak iyi bir sonuç alırsak ikinci 
yarıya iyi bir motivasyonla başlamış olacağız. Bu 
motivasyonu kazanmak istiyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı.  n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı: Lige iyi başlamak istiyoruz

Atiker Konyaspor’un yarın oynayacağı Erzurumspor ma-
çını hakem Ali Palabıyık’ın yöneteceği açıklandı. Ali Pala-
bıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mehmet Cem 
Satman yaparken, maçın dördüncü hakemi Sarper Barış 
Saka.

Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarının ilk haftasında oy-
nanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye 
Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan 
açıklamaya göre, Süper Lig’de 18. hafta karşılaşmalarını 
yönetecek hakemler şunlar:

Bugün: 20.30 Akhisarspor-Beşiktaş: Ümit Öztürk
Yarın: 13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ati-

ker Konyaspor: Ali Palabıyık, 13.30 Evkur Yeni Malat-
yaspor-Göztepe: Hüseyin Göçek, 16.00 Antalyaspor-İstikbal 
Mobilya Kayserispor: Özgür Yankaya, 19.00 Galatasaray-M-
KE Ankaragücü: Alper Ulusoy

20 Ocak Pazar: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup 
Sivasspor: Mete Kalkavan, 19.00 Trabzonspor-Medipol Ba-
şakşehir: Halil Umut Meler

21 Ocak Pazartesi: 20.00 Bursaspor-Fenerbahçe: Cüneyt 
Çakır, 20.00 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor: Mustafa Öğret-
menoğlu
n SPOR SERVİSİ

Erzurum maçını 
Ali Palabıyık yönetecek

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

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

RPS

Mustafa Metin: Konyaspor’a 22 oyuncu verdik
Konya Süper Amatör Küme ekip-

lerinden Meram Kara Kartallar Kulüp 
Başkanı Mustafa Metin hakkında ortaya 
atılan ‘Konyaspor’a oyuncu vermiyor’ 
iddialarına yanıt verdi. Metin 18’inden 
bedel talep etmeksizin 22 oyuncunun 
Konyaspor’a verildiğini belirtti.

Konyaspor altyapısında görev ya-
pan bazı antrenörlerin ‘Meram Kara 
Kartallar Konyaspor’a oyuncu vermi-
yor’ iddiaları üzerine kulüp başkanı 
Mustafa Metin açıklama yaptı. Metin 
açıklamasında, “Biz hiçbir zaman 
Konyaspor’a oyuncu vermeyiz gibi bir 
çaba içerisinde olmadık. Her zaman 
misyonumuzun Konya ve Türk futbo-
luna oyuncu yetiştirmek olduğunu da 
ifade ettik. Son günlerde Konyaspor 
camiasından ortaya atılan Konyaspor’a 
oyuncu vermeme iddialarını kesin-
likle kabul etmiyoruz. Biz her zaman 
öncelikli olarak oyuncularımızın Kon-
yaspor’da forma giymelerini hedefledik 

ve bu yönde çalıştık. 2009 yılından bu 
yana faaliyet gösteren kulübümüzde 11 
tanesi Konyaspor ve 11 tanesi Anadolu 
Selçukspor altyapısı olmak üzere tam 
22 futbolcuyu Konyaspor için verdik.” 
dedi.

22 FUTBOLCUDAN 
18’İNİ BEDELSİZ VERDİK

Bu oyuncuların 18’inden bedel 
talep etmediklerini belirten Metin, 
“Şimdi bizim hakkımızda bu iddialar 
varken ben de şunu söylüyorum; Biz 
Konyaspor’a verdiğimiz birçok oyun-
cu için bir bedel bile istemedik. 22 
futbolcudan sadece 4 tanesinden cüzi 
miktarda bonservis bedeli aldık, geriye 
kalan 18 futbolcu için hiçbir bedel iste-
medik. Konya dışından gelen takımlara 
oyuncularımızı verdiğimiz söyleniyor. 
Evet biz Konya dışından takımlara da 
bedeli karşılığında oyuncu veriyoruz. 
Konya dışına verdiğimiz oyuncudan al-
dığımız bedel, Konyaspor’a verdiğimiz 

bir oyuncudan aldı-
ğımız bedelin 5 ka-
tıdır. Biz amatör bir 
kulüp olduğumuz 
için bu oyuncuların 
bonservisinden ta-
kımın devamlılığını 
sağlarken, oyun-
cuların bonservisi 
için istediğimiz 
bu cüzi miktarlar 
da dikkat çekmiş 
ki hakkımızda bu 
iddia ortaya atıldı 
diye düşünmekte-
yim. Ayrıca Kon-
yaspor’a verdiğimiz oyuncuların liste-
sini de aşağıda veriyorum ki TFF’nin 
sitesinden incelenebilir.” ifadelerini 
kullandı. Konyaspor; Furkan Gülhan, 
Fuat Duran, Mehmet Gaffar Öz, Fur-
kan Kunduz, Ahmet Karademir, Oğuz 
Alp Karademir, Oğuzhan Tarım, Metin 

Günal, Ahmet Taş, Adem Eren Kabak, 
Mustafa İbrahim Ak. Konya Anadolu 
Selçukspor;  Ali Kutlu, Oğuzhan Kara, 
İbrahim Ballı, Muhammed Sezer, 
Tahsin Bayar, Ahmet Koman, Ahmet 
Çorak,  Hakan Bayram, Efehan Devret, 
Tolga Araç, Talha Hamza Başcı.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’ndan 
soğuk başlangıç

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında perde bugün açılıyor. Temsilcimiz  Atiker Konyaspor yarın dep-
lasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak isteyen Anadolu Kartalı, 

karşısında düşme hattından kurtulmak için bu maçı bir fırsat olarak gören iddialı bir rakip bulacak
24 Aralık’ta ilk yarısı tamamla-

nan Spor Toto Süper Lig’de 24 günlük 
aranın ardından hasret sona eriyor. 
Süper Lig’in ikinci yarısı bugün oy-
nanacak karşılaşma ila start alacak. 
Temsilcimiz Atiker Konyaspor yarın 
deplasmanda Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor ile karşılaşacak. Saat 
13.30’da başlayacak karşılaşma Erzu-
rum Kazım Karabekir Stadı’nda oyna-
nacak ve hakem Ali Palabıyık tarafın-
dan yönetilecek. 

KONYASPOR GÜÇLÜ BİR 
BAŞLANGIÇ HEDEFİNDE

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısını 
25 puanla 8. Sırada tamamlayan Ati-
ker Konyaspor devre arasını iyi değer-
lendirerek ikinci yarıya hazır hale gel-
di. Üst sıralara tırmanma hedefi adına 
büyük önem taşıyan Erzurumspor ma-
çına kilitlenen yeşil beyazlılar bu maçı 
kazanarak zirve yürüyüşüne devam 
etmek istiyor. 

KARTAL’IN KADERİ ŞEKİLLENECEK
İkinci yarı için büyük umut besle-

yen Atiker Konyaspor’un Erzurumspor 
maçı sezonun gidişatını belirleyecek. 
Ligde takımları arasındaki puan farkı-
nın az olması bütün takımları olduğu 
gibi Konyaspor’un da üst sıralar için iş-
tahlandırıyor. Erzurumspor maçını kilit 
maç olarak gören Konyaspor camiası 
bu maçı kazanırsa seri galibiyetlerin 
gelebileceği konusunda hemfikir. 

ERZURUM UMUTLU
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 

Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un 
kulüp basın sözcüsü Ahmet Dal, haf-
ta sonu konuk edecekleri Atiker Kon-
yaspor’u yenerek sezonun ikinci yarı-
sına iyi başlamak istediklerini söyledi.

Ahmet Dal, yaptığı açıklamada, 
mavi-beyazlı ekibin sezona kötü girdi-

ğini, teknik direktör Mehmet Özdilek’in 
takımın başına gelmesiyle iyi sonuçlar 
almaya başladıklarını ifade etti.

Süper Lig’in ilk yarısında özellikle 
büyük takımların çok ciddi puan kaybı 
yaşadığını belirten Dal, “Son yıllarda 
görülmeyen bir tablo var. Büyük ta-
kımlar çok puan kaybetti. Açıkçası bu 

onların da hesap etmediği bir şeydi. 
Dolayısıyla takımlar arasında çok bü-
yük farklar yok. İki üç maç üst üste 
kazanan takımlar bir anda sıralamada 
üst kısma tırmanabiliyor. Hocamız ve 
futbolcularımız da bunun farkında.” 
dedi.

Süper Lig’in 18. haftasında 19 

Ocak Cumartesi günü konuk edecekle-
ri Atiker Konyaspor maçında taraftar-
ların desteğini beklediklerini anlatan 
Dal, “Atiker Konyaspor karşılaşma-
sından iyi bir sonuç alıp üst sıralara 
çıkmak ve sezonun ikinci yarısına gali-
biyetle başlamak istiyoruz.” ifadesini 
kullandı.  n SPOR SERVİSİ/AA
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