
Çekiç sallayacak usta kalmadı Özdemir: Kartlar akıllansın
Bakırın çeşitli tekniklerle 
işlenerek mutfak ve süs 
eşyalarına dönüştürüldüğü 
geleneksel mesleklerden biri 
olan bakırcılık ve kalaycılık 
mesleği, zamana direniyor. 
Fabrikasyon mutfak gereç-
lerinin üretiminin yaygınlaş-
masıyla kullanım yoğun-
luğunu yitiren bakırcılık ve 
kalaycılık, ayakta durmaya 
çalışıyor. Özellikle Konya’da 
3 ustanın kaldığı bu mesle-
ğin geleceğe aktarılması için 
adım atılması bekleniyor.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Basın kartlarının yenilen-
me sürecinin sevindirici 
olduğunu belirten Anadolu 
Gazeteciler Federasyonu 
Genel Başkanı ve Konya 
Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Sefa Özdemir, “Bu 
vesile ile basın kartlarında 
bulunan çiplerin daha 
fonksiyonel hale gelmesini 
tavsiye ediyoruz. Ayrıca 
Basın Kartı Komisyonu’nun 
da bir an önce toplanması ve 
mağduriyetlerin giderilmesi 
gerekiyor” diye konuştu.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya Otogarı’nda
tatil yoğunluğu

Sahip olduğu devlet ve vakıf üniversiteleriyle adeta bir öğrenci 
şehri haline gelen, ailelerin de evlatlarını güvenle gönderebildiği 

bir şehir olan Konya, bu özellikleriyle yılın belli dönemlerinde 
şehirlerarası yolcu taşımacılığında hareketli günler geçiriyor. 

Öğrencilerin sınavlarının bittiği dönemlerde Konya’dan Türkiye’nin 
dört bir yanına yolcu yoğunluğu yaşanıyor. n SAYFA 12’DE

Okullarda karne 
heyecanı yaşandı

2018-19 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle 
birlikte okullarda karne heyecanı yaşandı. Öğrenciler karnelerini 

alarak 15 gün sürecek olan tatil dönemine girdi.Öğrencilerin 
karnelerini dağıtan Vali Cüneyit Orhan Toprak, çocuklara tatilde 
dinlenmelerini ve kitap okumalarını tavsiye etti.Sınıfları tek tek 

gezen Toprak, öğrencilerle sohbet etti. n SAYFA 5’TE

06 ‘Komşum yetişmese
beni öldürürlerdi!’ 06 1203 Define avcılarının

dinamiti patladı
Karnedeki rakamlara
fazla anlam yüklemeyin

Asgari ücretten
vergi kaldırılmalı 07 Tek göz odada

soğukla mücadele

KONYA İNADINA
ÜRETTİ VE BÜYÜDÜ

Vakıf Bank Konya Zirvesi yapıldı

Vakıfbank tarafından Konya’da “VakıfBank Kon-
ya Zirvesi” düzenlendi.VakıfBank Genel Müdürü 
Mehmet Emin Özcan, “2018 yılında kur atakları 
ile ortaya çıkan türbülansa rağmen Konya dimdik 
ayakta durmaya, inadına üretmeye, inadına büyü-
meye devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

Gösteri ve miting
alanları belli oldu

Konya Valiliği’nin aldığı kararla, 
2019 yılı için il merkezinde 
yapılacak açık yer toplantısı 
ve gösteri yürüyüşlerinde, 
toplanma yerleri, yürüyüş 
güzergâhları, toplantı alanları 
ile pankart ve afiş asılabilecek 
yerler belirlendi. Toplanma ve 
Toplantı yerleri olarak Kılıçars-
lan Şehir Meydanı belirlendi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE
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26 AK Parti, 5 MHP!
AK Parti ve MHP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oluşturduğu Cumhur İttifakı adayları yapılan 
programla tanıtıldı. Buna göre Cumhur İttifakı kapsamında Akören, Doğanhisar, Emirgazi, Halkapınar ve 
Tuzlukçu ilçelerinde MHP’nin adaylarıyla, diğer ilçelerde ise AK Parti’nin adaylarıyla seçime gidilecek

CUMHUR İTTİFAKI 
ADAYLARI TANITILDI 

31 Mart’ta gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Seçim süre-
cinin başlamasıyla birlikte merakla girilen aday belirleme sü-
recini Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) tamamladı. AK Parti’nin Büyükşehir Belediye 
Başkanı Adayını açıklamasının ardından merkez ve taşra olmak 
üzere 31 ilçenin adayları da dün yapılan programda açıklandı. 
AK Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı” altında tanıtılan adaylar, 
birlikte poz verdi. 

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ 
VURGUSU YAPILDI

Programda AK Parti Grup Başkanvekili 
Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, 
MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
konuşma yaptı. Konuşmalarda Cumhur 
İttifakı’nın Konya’da büyük bir başarıya 
imza atması için çalışılacağı belirtilirken, 
“gönül belediyeciliği” vurgusu yapıldı.

26 İLÇEDE AK PARTİ, 
5 İLÇEDE MHP ADAYLARI!

Akören, Doğanhisar, Emirgazi, Halka-
pınar ve Tuzlukçu olmak üzere 5 ilçe 
“Cumhur İttifakı” adayı olarak MHP’ye 
verildi. Böylece MHP, 5 ilçede adayını 
çıkaracak ve bu ilçelerde AK Parti’nin 
de desteğiyle “Cumhur İttifakı” olarak 
seçime gidecek. Diğer ilçelerde ise MHP 
aday çıkarmayacak, yine AK Parti’nin 
adayları MHP tarafından desteklenerek 
“Cumhur İttifakı” olarak seçimlere gi-
dilecek. MHP’nin daha önce Meram ve 
Ereğli için açıkladığı adaylar ise Cumhur 
İttifakı kapsamında adaylıktan çekildi.
n HABERİ SAYFA 8-9’DA

MERKEZ İLÇELERE 
HAFIZ ADAYLAR 

Cumhur İttifakı adayları olarak AK Parti’nin mer-
kez ilçe başkan adaylarıyla ilgili ayrıntı gözden 
kaçmadı. Selçuklu Belediye Başkan Adayı Ah-
met Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkan 
Adayı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkan 
Adayı Mustafa Kavuş isimlerinin üçünün de 
“hafız” olması, önemli bir tevafuk olarak dikkat 
çekti. 

Ahmet Pekyatırmacı (Selçuklu) Mustafa Kavuş (Meram) Hasan Kılca (Karatay) 

Sefa Özdemir
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‘Öğrencilerimizi Millet Kıraathanelerine davet ediyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2018-
2019 eğitim ve öğretim yılının ilk 
dönemini tamamlayarak karnele-
rini alan öğrencilerin heyecanını 
paylaştığını belirtti. Altay, öğrenci-
lerin tatilde dinlenirken kitap oku-
malarını isteyerek, bütün öğrenci-
leri tatil boyunca anne ve babaları 
ile birlikte Millet Kıraathanelerine 
davet etti.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Başkan Altay, 2018-2019 
eğitim-öğretim yılının ilk döne-
minin sona ermesi nedeniyle bir 
açıklama yaptı. Başkan Altay, bü-
tün öğrencilerin karne heyecanı-
nı paylaştığını belirterek, “Yarıyıl 
tatiline girerken öğrencilerimizin, 
öğretmenlerimizin ve velilerimizin 
heyecanlarını paylaşıyorum. Yo-
ğun bir tempoda geçen ve gelecek 
adına yeni bilgilerin öğrenildiği ilk 

dönemin ardından öğrenci kardeş-
lerimizin tatillerini iyi değerlendir-
melerini, dinlenirken kitap oku-
mayı ihmal etmemelerini istiyoruz. 
Çocuklarımızı tatilde özellikle anne 
ve babalarını da yanlarına alarak 
Millet Kıraathanelerimize davet 
ediyoruz. Velilerimizin de notu dü-

şük olan çocuklarımıza karşı anla-
yışlı olmalarını rica ediyoruz. Telafi-
si olan bir dönemin daha olduğunu 
unutmayalım. Çocuklarımızın ba-
şarılarını sadece karne notlarından 
ibaret görmeyerek onları davranış 
ve tutumlarıyla da değerlendirelim. 
Geleceğimizin umudu nesillerimi-

zin en iyi şekilde yetişmesi adına 
öğrencilerimizin yetişmesi için bü-
yük bir özveriyle gayret eden tüm 
öğretmenlerimizi ve kıymetli ai-
lelerimizi tebrik ediyorum. Yarıyıl 
tatilinin hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Gösteri ve miting
alanları belli oldu

Konya Valiliği aldığı kararla, 
2019 yılı için il merkezinde yapı-
lacak açık yer toplantısı ve gösteri 
yürüyüşlerinde, toplanma yerleri, 
yürüyüş güzergâhları, toplantı 
alanları ile pankart ve afiş asılabi-
lecek yerler belirlendi. Toplanma 
ve Toplantı yerleri olarak  Kılı-
çarslan Şehir Meydanı Toplantı 
Alanı, Bosna Hersek Mahallesi 
Pazar Yeri Toplantı Alanı, Işık-
lar Mahallesi Pazar Yeri Toplantı 
Alanı olarak belirlendi.

KILIÇARSLAN ŞEHİR MEYDANI
Toplanma Yeri  : Kılıçarslan 

Şehir Meydanı Toplantı Alanı 
Toplantı Yeri  Kılıçarslan Şehir 
Meydanı Toplantı Alanı Yüzölçü-
mü/Kapasitesi : Alan: 22.000 m2 
– Kapasite: 88-90 Bin KişiYürü-
yüş Güzergâhı: Kayalıpark-Anıt 
Meydanı-Alaaddin Bulvarı-Beş-
yol Kavşağı a) Toplantı Alanından 
Kayalı Park Yürüyüş Güzergâhı 
ve Dağılım Yeri: Kılıçarslan Şehir 
Meydanında toplanılarak; Ankara 
Caddesi-Alaaddin Caddesi-Cam-
lı Köşk-Orduevi Önü-İş Bankası 
Kavşağı-Mevlana Caddesini ta-
kiben Kayalı Park’tan dağılım. 
(1200 m) b) Toplantı Alanından 
Anıt Meydanı Yürüyüş Güzer-
gâhı ve Dağılım Yeri: Kılıçarslan 
Şehir Meydanında toplanılarak; 
Alaaddin Caddesi- Abdulezel 
Paşa Caddesi-Müneccim Başı So-
kak-Sultan Cem Caddesi-Form 
Kavşağı-Amber Reis Caddesini 
takiben Atatürk Anıtından da-
ğılım. (1100 m) c) Toplantı Ala-
nından Alaaddin Bulvarı Etrafı 
Yürüyüş Güzergahı ve Dağılım 
Yeri: Kılıçarslan Şehir Meyda-
nında toplanılarak; Alaaddin 
Caddesi-Camlı Köşk- Orduevi-İş 
Bankası Kavşağı-Alaaddin Cad-
desi-Ankara Caddesini takiben 
Şehir Meydanı. (1100 m) d) Top-
lantı Alanından Ankara Cadde-
si- Beşyol Kavşağı takiben Askeri 
Şehitlik Mezarlığı Önü Güzergâhı 

ve Dağılım Yeri: Kılıçarslan Şehir 
Meydanında toplanılarak; Ankara 
Caddesi-Beşyol Kavşağı takiben 
Askeri Şehitlik Mezarlığı önü-ge-
liş istikametine dönüş-Askeri 
Şehitlik Mezarlığı-Musalla Me-
zarlığı-Beşyol Kavşağını takiben 
Kılıçarslan Şehir Meydanı toplantı 
alanından dağılım. (1150 m)

BOSNA HERSEK MAHALLESİ 
PAZAR YERİ

Toplanma Yeri : Bosna Her-
sek Mahallesi Pazar Yeri Toplantı 
Alanı Toplantı Yeri: Bosna Hersek 
Mahallesi Pazar Yeri Toplantı Ala-
nı Yüzölçümü/Kapasitesi : Alan  : 
10.000 m2 – Kapasite: 40-42 Bin 
Kişi Yürüyüş Güzergâhı    : Bosna 
Hersek Mahallesi Pazar Yerinde 
toplanılarak; Mesaj Caddesi-Be-
yaz Çarşı Önü-Şehit Ersen Şeker 
Caddesi Kavşağı-Mesaj Caddesini 
takiben Bosna Hersek Mahallesi 
Pazar Yerinden dağılım. (900 m) 
Semt pazarının kurulduğu Cu-
martesi günü hariç.
IŞIKLAR MAHALLESİ PAZAR YERİ

Toplanma Yeri : Işıklar Ma-
hallesi Pazar Yeri Toplantı Alanı 
Toplantı Yeri  : Işıklar Mahallesi 
Pazar Yeri Toplantı Alanı (De-
deman Otel Karşısı) Yüzölçümü/
Kapasitesi : Alan: 22.000 m2 – 
Kapasitesi: 88-90 Bin Kişi Semt 
pazarının kurulduğu Salı günü 
hariç.

AFİŞ VE PANKART ASILACAK 
YERLER

Toplantı ve gösteri yürüyüş-
lerini halka duyurmak amacıyla, 
düzenleme kurulu tarafından 
hazırlanan afiş ve pankartların, 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı ve İlçe Belediyelerince 
uygun görülen bilbordlar, raket 
reklam panoları, megalight rek-
lam panoları, otobüs reklam pa-
noları ile belirlenen toplantı alanı 
ve yürüyüş güzergâhı üzerinde 
bulunan cadde ve sokaklara asılır.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

VakıfBank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, “2018 yılında kur atakları ile ortaya çıkan türbülansa rağmen 
Konya dimdik ayakta durmaya, inadına üretmeye, inadına büyümeye devam etmiştir” ifadelerini kullandı

Konya, inadına
üretti ve büyüdü

Vakıfbank tarafından Konya’da 
“VakıfBank Konya Zirvesi” düzen-
lendi. Bir otelde düzenlenen prog-
rama Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
Büyükşehir Belediye Başkanı  Uğur 
İbrahim Altay, Konya Ticaret Odası 
(KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, Kon-
ya Sanayi Odası Meclis Başkanı ve 
Helvacızade Yönetim Kurulu Başka-
nı Tahir Büyükhelvacıgil, MÜSİAD 
Konya Şube Başkanı Ömer Faruk 
Okka, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Ko-
mutanı Hava Pilot Tuğgeneral  Fidan 
Yüksel,  Hava Savunma Okulu ve 
Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgene-
ral Sayın Hasan Kaymaz,  Cumhu-
riyet Başsavcısı  Ramazan Solmaz, 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
Abdullah Gündüz, VakıfBank Genel 
Müdürü  Mehmet Emin Özcan, ge-
nel müdür yardımcıları, bölge mü-
dürleri, şube müdürleri, Konya, Ka-
raman ve Aksaray illerinde faaliyet 
gösteren iş adamları ile çok sayıda 
davetli katıldı.

‘KONYA KUR ATAKLARINA 
RAĞMEN ÜRETMEYE VE 
BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ’

VakıfBank Genel Müdürü Meh-
met Emin Özcan, “Bugün itibarıyla 
Allah’a şükür hayat normale döndü. 
Bu türbülansı artık geride bıraktığı-
mızı söyleyebiliriz. Bugün makroe-
konomik göstergeler Türkiye’nin iyi 
yolda olduğunu gösteriyor”  ifade-
lerini kullandı. Özcan, “ Konya Ta-
hıl ambarıdır. Özellikle son 15 yılda 
istikrarlı üretim ve büyük destekler 
ile bir sanayi şehridir. 9 Organize 
Sanayi olmak üzere sanayi bölgeleri 
Konya’nın istihdam bölgeleri haline 
getirmiştir. Türkiye toplam tarım 
üretiminin yüzde 10’u, şeker üre-
timinin yüzde 25’i, tuz üretiminin 
yüzde 65’i Konya’da gerçekleşmek-
tedir. Süt üretiminde Konya zirve-
dedir. 130 ülkeye ihracat yapıyor 
Konyalı sanayiciler, tüccarlar. 2018 
yılında kur atakları ile ortaya çıkan 
türbülansa rağmen Konya dimdik 
ayakta durmaya, inadına üretmeye, 
inadına büyümeye devam etmiştir” 
ifadelerini kullandı.
‘2018’İN İKİNCİ YARISINDA ORTAYA 
ÇIKAN ATAKLAR 7 ŞİDDETİNDEKİ BİR 

DEPREM ETKİSİ YARATTI’
Türkiye’nin çeşitli operasyonlar 

ile karşı karşıya kaldığına dikkat çe-
ken  VakıfBank Genel Müdürü Meh-
met Emin Özcan, “ Türkiye, yakın 
dönemde Gezi olayları ile başlayan, 

17-25 Aralık ile devam eden ve 15 
Temmuz hain darbe girişimi ile do-
ruğa çıkan, nihayet Ağustos 2018 
kur atağı ile karşımıza çıkan bir dizi 
siyasi, askeri ve ekonomik saldırıya 
maruz kalmıştır. Allah’a sonsuz şü-
kürler olsun ki bu saldırılara karşı 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 
devletimiz ve milletimiz el ele ver-
miş ve tüm bu badireler atlatılmış-
tır. Ekonomide 2018 yılında özellikle 
yaz aylarında yapılan saldırılar da 
devletimizin proaktif yaklaşımı ve 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’nin getirdiği hızlı karar alma sü-
reci sayesinde ve Hazine ve Maliye 
Bakanımızın etkin ekonomi yöneti-
mi sayesinde en az hasarla atlatılmış 
ve çok başarılı sonuçlar elde edilmiş-
tir. Elhamdülillah, bugün dünden 
iyiyiz.  2018’in ikinci yarısında orta-
ya çıkan bu ataklar 7 şiddetindeki bir 
deprem etkisi yarattı. Elbetteki bu 
depremde bazı binalar hasar gördü 
bazı binalar yıkıldı. Biz kamu banka-
ları olarak burada önemli bir görev 
üstlendik ve devletimizin, milletimi-
zin yanında yer aldık. Ekonomimizin 
canlılığını muhafaza etmek için her 
türlü fedakarlığı yaptık, üzerimize 
düşeni en iyi şekilde yerine getirme-
ye gayret gösterdik” dedi.

‘2019 BİR RESTORASYON, BİR 
TOPARLANMA DÖNEMİ, YARALARIN 

SARILDIĞI BİR DÖNEM OLACAK’
Türkiye’nin kur saldırılarına ma-

ruz kaldığını, kurla birlikte piyasa 
faiz oranlarının da bir şok yaşadığını 
anımsatan Özcan, bankalar olarak, 
genel algının aksine faizlerin art-
masından olumsuz etkilendiklerini  
ifade etti. Özcan, “Faizlerin artması 
bankaların karlarını olumsuz etkiler. 
Bugün itibarıyla Allah’a şükür hayat 
normale döndü. Bu türbülansı artık 
geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. 
Bugün makroekonomik göstergeler 
Türkiye’nin iyi yolda olduğunu gös-
teriyor. Enflasyon oranı geri geliyor, 
faizler düşüyor, kurlar belli bir istik-
rar kazandı. Dolayısıyla önümüzdeki 
aylarda ciddi bir düzelme bekliyoruz. 
Aslında 2019 bir restorasyon, bir to-
parlanma dönemi, yaraların sarıldığı 
bir dönem olacak. Esas hızlı büyü-
meye 2020’den itibaren inşallah ge-
çeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘VAKIFBANK OLARAK YENİ 
PAKETLERLE EKONOMİYE DESTEK 

OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
Vakıfbank olarak yeni paketlerle 

ekonomiye destek olmaya devam 
edeceklerini ifade eden VakıfBank 
Genel Müdürü Mehmet Emin Öz-

can, “  İnşallah biz VakıfBank olarak 
yeni paketlerle ekonomiye destek 
olmaya devam edeceğiz. Ülke eko-
nomisinin büyümesi, hane halkı ve 
ticaret yapanların sorunlarının çö-
züme kavuşması, toplumsal refahın 
artması için hiçbir fedakarlıktan ka-
çınmıyoruz. Sayın Hazine ve Maliye 
Bakanımızın öncülüğünde 13 ban-
kanın katılımıyla oluşturulan KOBİ 
Değer Kredisine de iştirak ediyoruz. 
Bu güzel ülke için çalışan, emek ve-
ren, taş üstüne taş koyan her kesi-
min yanındaki güç olmaya da devam 
edeceğiz” dedi.

‘TÜRKİYE HEM SİYASİ HEM 
EKONOMİK ANLAMDA 

GÜÇLÜ BİR ÜLKE’
Vakıfbank Yönetim Kurulu Baş-

kan Vekili Şahap Kavcıoğlu da son 
4-5 ayda ülkeye yapılan ekonomik 
yıpratma girişimlerinin arka planın-
da Türkiye’nin gücünün ortaya çık-
masını engelleme çabaları olduğunu 
ifade etti.  Türkiye’nin bölgesinde ve 
dünyada hem siyasi hem ekonomik 
anlamda güçlü bir ülke olduğunu 
vurgulayan Kavcıoğlu, şu şekilde 
konuştu, “Güven, güvenlik anla-
mında baktığımız zaman Türkiye’ye 
özellikle 15 Temmuz’dan sonra çok 
sıkıntı yaşatmaya çalışılsa da bugün 
dünyada Türkiye en güvenilir, en 
iyi yaşanabilir ülkelerden bir tanesi. 
Ekonomik olarak son 4-5 ayda yaşa-
nanları, sıkıntılı günler geçirdiğimizi 
düşündüğümüzde farklı düşüncele-
re yönelebiliriz ama şunu çok iyi gör-
memiz lazım; yaşadıklarımızla bera-
ber Türkiye’nin gücünü görüp, önce 
ona inanmamız gerekiyor” ifadeleri-
ni kullandı. VakıfBank Genel Müdür 
Yardımcısı  Şuayyip İlbilgi  de Ame-
rika Birleşik Devletleri ekonomisini, 
Avrupa ekonomisini ve Türkiye eko-
nomisini değerlendirdi. Türkiye’nin 
kendisine yapılan ekonomik saldırı 
girişimlerini başarıyla kontrol altına 
aldığını vurgulayan İlbilgi, “2019’a 
20.30 civarı bir enflasyonla giriyoruz. 
Enflasyonun ilk 4 ay 20’ler civarında 
seyredeceğini, eylül-ekim ayında 
enflasyonun yüzde 12’lere kadar dü-
şeceğini düşünüyoruz” dedi.  İlbilgi, 
2019’da 2,3 oranında büyüme bek-
lediklerini, enflasyon beklentilerinin 
ise 15,9 olduğunu ifade etti.  Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak da ülke 
ekonomisine verdiği destek dolayı-
sıyla VakıfBank’a teşekkür etti. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cüneyit Orhan Toprak

Şuayyip İlbilgiMehmet Emin Özcan

Şahap Kavcıoğlu
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‘Asgari ücretten vergi kalkmalı, çiftçiye destek çıkarılmalı’
TBMM Genel Kurulunda, Gelir 

Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi’nin tümü üzerindeki görüş-
meler tamamlanarak, maddeleri-
ne geçildi. Teklifin tümü üzerinde 
MHP Grubu adına konuşan Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, teklifte 
milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 
düzenlemeler yer aldığını belirte-
rek, vatandaşlara vergi muafiyet 
desteğinin sağlanmasının önemine 
işaret etti. 

Teklifteki düzenlemeleri anlatan 
Kalaycı, asgari ücretin vergilendiril-
mesinin sosyal devlet anlayışıyla 
bağdaşmadığını, bu nedenle asgari 
ücret üzerindeki vergi uygulama-
sının kaldırılması gerektiğini ifade 
etti.

KOBİ’lere verilen kredinin on-
ları rahatlattığını belirten Kalaycı, 
“Sanayi ve ticaret erbabı ile vatan-

daşların sorunlarına çözüm getire-
cek ekonomik tedbirlerin alınması-
na devam edilmelidir.” dedi.

Mustafa Kalaycı, çiftçilerin zor 
durumda olduğunu ve onlar için 
acilen tedbir paketi açıklanmasını 

gerektiğini sürekli olarak dile getir-
diklerini anlattı. Çiftçilerin bankala-
ra borcunun 104 milyar lirayı aştı-
ğını, çiftçilerin her şeyinin ipotekli 
olduğunu söyleyen Kalaycı, Ziraat 
Bankasının çiftçiyi daha fazla des-

teklemesi ve onları, faizi yüksek özel 
bankalara gitmekten kurtarması ge-
rektiğini vurguladı. Mustafa Kalaycı, 
“Çiftçimize ve üreticimize sahip 
çıkılmalı, ithalata dayalı üretimden 
vazgeçilmelidir.” diye konuştu. n AA

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Selçuklu İlçe Başkanı Güzi-
de Çipan, 31 Mart yerel seçimlerin-
de Cumhur İttifakı’nın adaylarının 
belediye başkanı olarak seçilmesi 
ve belediye meclis çoğunluklarını 
ülkücü tabandan oluşturmak için 
ne gerekiyorsa yapılacaklarını söy-
ledi. 

MHP Selçuklu İlçe Başkanı 
Güzide Çipan yaptığı açıklamada, 
partilerinin bir makam değil görev 
partisi olduğuna değinerek, “Mil-
liyetçi Hareket kimsenin seçim 
kapısı da değildir, geçim kapısı da 
değildir. Bu hareketin temeli li-
dere, teşkilata davaya sadakatten 
geçer. Bu davada ve bu partide 
lider ne derse o’dur. Liderimiz, so-
rar dinler, çalışır, karar verir bize 
tebliğ eder bizler de uygularız. Bu-
nun için adımız teşkilatçıdır. Lide-
re sadakat şereftir der çalışırız. Bu 
yüzden defalarca bitti denen Türk 
İslam temelli Milliyetçi Hareket 
bitmez” dedi. 

‘FİTNELERİ KÖKÜNDEN KURUTMAK 
BİZİM İŞİMİZ’

Önümüzde bir seçim süreci 
olduğunu hatırlatan Çipan, “Her-
kesin beklentisi var, beklediği 
haberler var. Ortada, içimizden 
dışımızdan üretilen fitneler var, 
dedikodular var, asılsız haberler 
var. Fitneleri kökünden kurut-
mak bizim işimiz. Dedikodu zaten 

yasak. Önümüzdeki seçimde de 
Cumhur İttifakı’nın gerçekleşeceği 
kesindir. Ancak bilinmelidir ki, bu 
ittifak seçim ittifakı değildir. Bele-
diyeleri birlikte yönetme ittifakıdır. 
Ülkenin bekası bugün bunu em-
retmektedir. Liderimiz bu yönde 
emirlerini tekraren vermiştir. Bü-
tün teşkilatlarımız ve doğal olarak 
teşkilatçılarımız bu emir doğrultu-

sunda hareket ve söylemde bulu-
nacaktır. Bu konuda en ufak bir te-
reddütte dahi ihtimal yoktur” diye 
konuştu. 

‘CUMHUR İTTİFAKI’NIN BÜTÜN 
ADAYLARI TEŞKİLATLARIMIZIN 

ADAYLARIDIR’
MHP Selçuklu İlçe Başkanı 

Güzide Çipan, Cumhur İttifakı 
adaylarının seçilmesi için ne ge-
rekiyorsa yapacaklarını bildirdi. 
Çipan, “Cumhur İttifakı’nın bütün 
adayları teşkilatlarımızın adayla-
rıdır. Cumhur İttifakı’nın adayla-
rının belediye başkanı olarak se-
çilmesi için ayrıca belediye meclis 
çoğunluklarını ülkücü tabandan 
oluşturmak için ne gerekiyorsa ya-
pılacaktır. Selçuklu, Cumhur İttifa-
kı’nın da kalesi olacaktır. Hemşeri-
lerimizin ve her teşkilatçılarımızın 
bu konuda hassasiyetlerini rica 
ediyor, 31 Mart seçimlerinin mille-
timiz ve şehrimiz için hayırlara ve-
sile olmasını temenni ediyorum” 
şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

‘En düşük emekli maaşı
asgari ücret kadar olmalı’

Kurt: Esnafımızın
derdini paylaşıyoruz

Partisinin, emeklilerin ekono-
mik şartlarının iyileştirilmesine 
ilişkin önerisi üzerinde söz alan 
İYİ Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, emeklilerin eko-
nomik olarak yaşadığı sıkıntıları 
anlatarak taleplerini sıraladı. Yo-
kuş, “Vallahi, çok şey istemiyor-
lar aslında. İki yıl Mecliste vekil-
lik yaptıktan sonra, ben de dahil, 
şimdi ben de alacağım herhalde, 

yani bir anlamda kıyak emeklilik 
yapıyorsanız, vicdanınıza ses-
leniyorum; gelin, asgari ücrete 
kadar çıkaralım en düşük emekli 
maaşını, ona göre hepsini yeni-
den düzenleyelim çünkü TÜİK’in 
rakamları bunu söylüyor çünkü 
Türk-İş’in araştırmaları açlık sını-
rını 2 bin lira civarında tutuyor.” 
diye konuştu.
n AA

Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, ba-
sın kartlarının yenilenme sürecini olumlu değerlendirdiklerini belirterek basın mensuplarının taleplerini iletti

Kartlar akıllansın!
Anadolu Gazeteciler Fede-

rasyonu Genel Başkanı ve Konya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa 
Özdemir, Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sistemi’ne geçişten sonra 
basın kartlarının yenilenme süre-
cinin başlamasını olumlu olarak 
değerlendirdi.

Özdemir, mevcut kart sahip-
lerinin kayıp, yıpranma, mesle-
ğe dönme, kurum değiştirme ve 
başkaca nedenlerle kart değişim 
ihtiyacı olan gazetecilerin basın 
kartlarını uzunca bir süredir ala-
madığını hatırlatarak, “Kartların 
yenilenme sürecinin başlaması 
son derece sevindiricidir. Bu ve-
sile ile basın kartlarında bulunan 
çiplerin daha fonksiyonel hale 
gelmesi için İletişim Başkanlı-
ğı’nın yeni vizyon doğrultusunda 
inisiyatif alması gerektiğini dü-
şünüyoruz. Şöyle ki; basın kart-
ları basın mensuplarının meslek 
mensubiyetini göstermekte, fiili 
hizmet süresi indiriminde gerek 
şart olmakta, toplu taşım araçları, 
spor müsabakaları, müze ve ören 
yerlerine giriş, haber takiplerinde 
araç kartı ile park kolaylığı imkanı 
sağlamaktadır. Özellikle İstanbul, 
Ankara başta olmak üzere başka 
illerde toplu taşım araçlarından 
yararlanma için ilave belge kul-
lanımı kart tanıtımı gibi mecburi-
yetlerin olması basın kartı sahibi 
meslektaşlarımızı zor durumda 
bırakmaktadır. İletişim Başkanlı-
ğı’nın basın kartlarında bulunan 
çipleri tüm belediyeler ile ilgili 
kurumlar nezdinde tanımlatacak 
bir sistem kurması ve uygulama 
güçlüklerini ortadan kaldırmasını 
beklemekteyiz. Ayrıca basın kart-
larına dayalı olarak düzenlenen 
taşıt kartlarının tasarımlarının 

solma ve yıpranmaya dayanıklı 
olarak üretilmesini talep etmek-
teyiz” dedi.

Sefa Özdemir, basın kartı ko-
misyonunun uzun süredir toplan-

mamasından kaynaklı olarak sü-
resi dolan ve ilk defa kart alacak 
basın mensuplarının mağduriyet 
yaşadıklarını, erken emeklilik 
imkanından hakkettikleri halde 

yararlanmalarının geciktiğini bu 
nedenle en kısa sürede kart ko-
misyonunun toplanmasını bekle-
diklerini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Odada bir yıllık hizmet yılını 
dolduran Konya Demir ve Emsali 
Sanatkârlar Odası Başkanı Meh-
met Yüksel Kurt esnaf ziyaretle-
rini sürdürüyor. İki günde Meram 
Sanayi, Gevraki hanı ve Demir-
ciler içinde bulunan 100’e yakın 
üyesini ziyaret eden Mehmet 
Yüksel Kurt esnafların şikâyet ve 
isteklerini dinledi.

Kurt göreve geldikleri ilk gün-
kü heyecanı taşıdıklarını belirte-
rek, “Üyelerimizi sık sık ziyaret 

ederek onların şikayetlerine çare 
olmaya ve dertlerine derman 
olmaya çalışıyoruz. Sıkıntıları 
beraber göğüsleyerek engelleri 
ortadan kaldırmak ve esnafımı-
zın rahat ve sorunsuz çalışmasını 
temin etmek. Oda olarak bir yılı 
geride bıraktık. Yönetim kuru-
lumuzla birlikte esnaf arkadaş-
larımızın ferahı için buradayız. 
Amacımız oda olarak sizlere en iyi 
hizmeti sunmak” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Selçuklu, ittifakın da kalesi olacaktır’



19 OCAK 20194 HABER

Konya Gıda Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Çökmüş oldu
Cumhurbaşkanlığı, Aile Çalış-

ma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı, Adalet Bakanlığı ve Ticaret 
Bakanlığı ile çeşitli kurum ve ku-
ruluşla ait atama kararları Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Kararna-
meyle uzun süredir Konya Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Üniversitesi 
Rektörlüğü’nü vekaleten yürüten 
Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, görevi-
ne asaleten atanmış oldu.

PROF. DR. CUMHUR ÇÖKMÜŞ 
KİMDİR?

Prof. Dr. Cumhur Çökmüş 
1958 Aydın doğumlu olup, ilk-or-
ta-lise öğrenimini Aydın’da ta-
mamladıktan sonra lisans eği-
timini Ankara Üniversitesi Fen 
Fakültesi Botanik-Zooloji Bölü-
münde 1977-1981 yılları arasında 
fakülte birincisi olarak tamam-
lamıştır. Prof. Çökmüş, Yüksek 
Lisans derecesini 1984 yılında, 
doktora derecesini 1989 yılında 

Ankara Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü Biyoloji Anabilim 
Dalında Biyoloji – Mikrobiyoloji 
alanında almış olup doktora tez 
çalışmalarının bir kısmını Virginia 
Polytechnic Institute & State Uni-
versity Biyoloji Bölümünde (Virgi-
nia, ABD) yürütmüştür.

Kariyerine Ankara Üniversite-
si Fen Fakültesi Biyoloji Bölümün-
de devam eden Prof. Çökmüş, Vir-
ginia Polytechnic Institute & State 
University Biyoloji Bölümünde 
1988-1989 yılları arasında dokto-
ra tez çalışmaları için, 1989-1990 
yılları arasında senior scientist, 
1991-1992 yılları arasında visiting 
professor olarak, 1994-1995 yılla-
rı arasında Arizona State Univer-
sity Zooloji Bölümümde visiting 
professor olarak bulunmuştur.

Ankara Üniversitesi Fen Fa-
kültesi Biyoloji Bölümü Moleküler 
Biyoloji Anabilim Dalında 1990-

1993 yılları arasında Yardımcı 
Doçent, 1993-1998 yılları arasın-
da Doçent ve 1998-2015 yılları 
arasında ise profesör olarak gö-
rev yaptıktan sonra 2015 yılında 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bö-
lümüne Profesör olarak atanmış-
tır. Görevi süresince 50 civarında 
yüksek lisans ve doktora çalışma-
sını yönetmiştir. Uluslararası ha-

kemli dergilerde yayımlanan 37 
adet  özgün makalesi, ulusal ha-
kemli dergilerde yayımlanan 21 
makalesi bulunmakta ve maka-
lelerinde Web of Science’da 315 
atıf yapılmıştır. İki yeni bakteri 
türünün ve bir yeni bakteri cin-
sinin tanımlandığı yayınlarıyla da 
Bakteriyoloji alanına önemli katkı-
larda bulunmuştur.

Prof. Çökmüş, Ankara Üniver-
sitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm 
Başkanı (2000-2008), Moleküler 
Biyoloji ABD Başkanı (2000-2005, 
2010-2014), TÜBİTAK-(TEY-
DEB-BİYOTEG) Yürütme Komi-
tesi Başkan Vekili/Üyesi (2006-
2009, 2009-2012) ve Danışma 
Kurulu Üyesi/Koordinatör (2013-
2014), TÜBİTAK-BTDB Danış-
ma Kurulu üyesi (2013-2016), 
TÜBİTAK-BİDEB Biyoloji Olimpi-
yatları Akademik Komite Başkanı 
(2011-2014), Aksaray Üniversite-

si Rektör Yardımcısı (2008-2010) 
ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan 
Vekilliği (2008-2009), Sağlık Ba-
kanlığı Pestisit Ruhsat Komis-
yonu ve Danışma Kurulu Üyesi 
(1999-2010), Ankara Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Birimi İhale 
Komisyonu Başkanı (2000-2008) 
ve üyesi (1998-2000) olarak aka-
demik ve idari görevlerde bulun-
muştur. Biyoteknoloji  Derneği ve 
Biyologlar Derneği üyesidir. “Bro-
ck Biology of Microorganisms” 
adlı kitabın Türkçe’ye çevirisinde 
Çeviri Editörü olarak yer almış ve 
“TÜBA 2011 Yılı Üniversite Ders 
Kitapları Telif ve En İyi Çeviri Eser 
Ödülü”nü almıştır. Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi’nin kuruluş 
çalışmalarında 2014 yılından bu 
yana Rektör Yardımcısı ve Genel 
Sekreter Vekili olarak görev yap-
mıştır.  Evli ve iki çocuk babasıdır.
n HABER MERKEZİ

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl 
Say, 13 yıl sonra Konya’da hayran-
larıyla buluştu. Ünlü sanatçı, 2 bin 
kişinin doldurduğu salonda yeni 
besteleri ‘Truva Sonatı’ ve İzmir 
Süiti’ni de seslendirdi. Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde sahne alan 

dünyaca ünlü besteci ve piyanist 
Fazıl Say, Konya’da hayranlarıyla 
buluştu. Aylar önce biletleri tü-
kenen konseri 2 bin kişi izledi. 13 
Yıl sonra Konya’da yeniden sahne 
alan Fazıl Say, yeni eserleri  ‘Tru-
va Sonatı’ ve ‘İzmir Süiti’nin yanı 

sıra, ünlü bestecilerin eserlerini de 
yorumladı. Hayranlarına teşekkür 
eden piyanist Fazıl Say, “Konse-
rin biletleri aylar öncesinden bitti. 
Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür 
ediyorum. Umarım her yıl bir-
kaç kere konsere gelirim” diyerek 

Konyalı hayranlarına müjde verdi. 
Fazıl Say’ın yarın akşam da ATO 
Congresium’da gerçekleşecek 
konserine Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılması bek-
leniyor.
n DHA

İlhan Yılmaz, eğitimde 
ilk yarıyı değerlendirdi

Özel Gençlik Anaokulu’nda 
dönem sonu programı

Özel Türmak Okulları Genel 
Müdürü İlhan Yılmaz 2018-19 
Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk döne-
mini değerlendirdi. Özel Türmak 
Okulları olarak başarılı, milli ve 
manevi değerlerini benimsemiş, 
milletine ve tarihine sahip çıkan, 
nesiller yetiştirmek adına büyük 
bir özveriyle çalıştıklarını dile ge-
tiren Özel Türmak Okulları Genel 
Müdürü İlhan Yılmaz, “Uyguladı-
ğımız danışman öğretmenlik sis-
temiyle öğrencimizin akademik ve 
sosyal gelişimlerini yakından takip 
ederek, üst seviyede başarılar elde 
edip, karşılaşılabilecek sorunları en 
aza indirmiş olduk. Gerek sosyal ve 
kültürel gerek ise akademik alanda 
yaptığımız çalışmalarla verimli bir 
dönem geçirdik. Amacımız, tam 
donanımlı bir şekilde akademik 
seviyesi en üst düzeyde, okumayı 
yaşam tarzı kabul eden, sorum-
luluk sahibi, güzel ahlaklı nesiller 
yetiştirerek, öğrencisini  hayata 
hazırlayan sevgi ve bilgi temelli bir 
okul olmaktır. Bu anlamda öğren-
cilerimizin yarıyıl tatilini  en iyi şe-
kilde değerlendirmelerini istiyoruz. 
Yarıyıl tatili motivasyon tazelemek 
için, yeniden Bismillah demek 
için önemli bir zaman sürecidir. 
Türmak Okulları olarak bizler bu 

zaman diliminde Anadolu Lisesi 
öğrencilerimiz için    YYÇP( Yarı-
yıl Çalışma Programı) gerçekleş-
tireceğiz. TYT ve AYT derslerinin 
konu tekrarı ve çözümleri ile des-
tekleyeceğiz. 8.sınıf öğrencilerimiz 
için ise LGS konu anlatımı, soru 
çözümleri ve eksik kazanım ta-
mamlama çalışmalarıyla kış kampı 
gerçekleştireceğiz. Ayrıca keyifli 
okuma saatleriyle öğrencilerimize 
okuma alışkanlığını kazandırmayı  
planlıyoruz. Özel Türmak Okulları 
olarak bu yarıyıl tatilini dolu dolu  
etkin çalışma programlarıyla ve  
okuma saatleriyle geçireceğiz. Ye-
nilenmek ve kendimizi geliştirmek 
hepimiz için önemli. Bizler eği-
timciler olarak 2018-2019 Eğitim 
Öğretim yılının ikinci döneminde 
öğrencilerimizin karşısına güçlü ve 
enerjik bir şekilde çıkmak için ken-
dimizi yenilemeliyiz. Mesleğimizle 
ilgili araştırmalar yapmalıyız. Boş 
zamanlarımızı iyi değerlendirmeli-
yiz. Bir iş bittiğinde diğerine sarıl-
malıyız. Ülkemizin kalkınması için, 
2023 hedeflerine hep birlikte ula-
şabilmek için mücadele etmeliyiz. 
Tüm öğrencilerimize başarılarının 
devamını diler, iyi bir tatil geçirme-
lerini temenni ederim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu düzen-
lediği programla öğrencilerine ge-
lişim raporlarını verdi. Okul Müdü-
rü Aliye Duman konuşmasında bir 
dönem boyunca neler yaptıklarını 
anlattı. Duman, okul öncesi döne-
min yaşamın temel taşlarından biri 
olduğunu ve bu dönemde gerçek-
leşen öğrenmenin çok hızlı gerçek-
leştiğini bu nedenle de okul öncesi 
eğitim kurumu olarak amaçlarının 
öğrencilerin eğitim gereksinimleri-
ni karşılayarak etkin öğrenmeleri-
ni desteklemek olduğunu belirtti. 
Her hafta öğrencilerin ilgileri ve 
gelişim seviyeleri göz önünde bu-
lundurularak, planlı bir şekilde eği-
tim faaliyetlerinin hazırlandığını ve 
çocukların gelişim seviyesine göre 

devamlı revize edildiğini dile geti-
ren Aliye Duman, “Okuma yazma 
farkındalık çalışmaları, Türkçe dil 
etkinlikleri, oyun etkinlikleri, beyin 
temelli etkinlikler, bilim saati, ma-
tematik etkinlikleri, sanat etkinliği 
çalışmaları, alan gezileri, değerler 
eğitimi faaliyetlerimiz oldu. Her 
gün farklı öğrenme etkinlikleri ile 
öğrencilerin sağlıklı büyümelerini, 
bütün gelişim alanlarını destekle-
yerek en üst düzeye ulaşmalarını, 
öz bakım becerilerini kazanmala-
rını sağlayarak öğrencileri en üst 
düzeyde ilkokula hazırladık” diye 
konuştu. Program minik öğrenci-
lerin gelişim raporlarını almasıyla 
son buldu. 
n HABER MERKEZİ

AYDER olarak mazlum coğrafyalara yardım etmek için kolları sıvadıklarını belirten İhsan Erdim, “Yeni bir 
proje için mazlum coğrafyalara hareket ediyoruz. Yetimlerimizi güldürmek için yollara düşüyoruz” dedi

‘Yetimleri güldürmek 
için yollara düşüyoruz’

Anadolu İnsani Yardım Derne-
ği (AYDER) Konya Şube Başkanı 
İhsan Erdim, Türkiye’nin medeni-
yetin beşiği, insanlığın kurtuluşu 
için reçeteler getiren peygamber-
lerin coğrafyası olduğunu söyledi. 
Müslümanların yeryüzünü selam 
yurdu olarak inşa etmek gibi bir 
görevi ve ödevi olduğunu dile 
getiren İhsan Erdim, “Babamız 
Ademden son Rasul Muhammet 
(as) a kadar tüm ilahi önder ve 
kurtarıcıların davalarını tebliğ et-
tiği, binbir emek, fedakarlık ve 
Şehid kanı vererek sadece bir olan 
Allaha kulluk etmemiz için bizlere 
bırakılan bu coğrafyada ne yazık 
ki kan var, barut kokusu var, göz 
yaşı var, anaların ağıtı var. Gelin 
görün ki, Balkanlar’dan Kafkas-
yaya, Arakandan Moroya, Filistin 

den Suriyeye, Doğu Türkistan dan 
Keşmire şehidler, yetimler dullar 
yerinden yurdundan edilmiş yaş-
lılar hep bizim coğrafyadan. Ama 
umutsuzluk yok, Zulüm çıtası en 
yükseklerde olsa da Allah’ın vaadi 
var. Karanlığın ömrü bitti, gün do-
ğacak yakın inşallah” dedi.

AYDER olarak yeni bir proje ile 
yine bir mazlum coğrafya için yol-
lara düşeceklerini dile getiren İh-
san Erdim, “1948 yılında Siyonist 
İsrail’in işgali ile mülteci duruma 
düşmüş en az 1.5 milyon Filistinli, 
ardından 2010’dan bu yana zalim 
Esed’in zulmünden kaçarak Lüb-
nan’a sığınan 1 milyonun üzerin-
deki Suriyeli mülteci çok zor du-
rumda. Bu soğuk kış günlerinde bu 
kamplarda gayri İnsani şartlarda 
yaşayan kardeşlerimizin feryadı, 

yardım çığlığı Konyamız’a kadar 
geldi. Lübnan’daki Bu kamplarda 
Filistinli yetim ve dullar olduğu 
gibi Suriye’de babalarını kaybet-
miş yetimler ve zalim Esad’ın 
zindanlarında yatan mahkumla-
rın çocukları, aileleri de yaşıyor. 
Bahsettiğimiz bu kamplar derme 
çatma bir şekilde ağaç parçaları 
branda ve naylonlarla kurulmuş, 
elektrik su ve tuvalet gibi doğal ih-
tiyaçların dahi olmadığı yerler. Bu 
bölgeye yeni bir yardım çalışması 
yapacağız inşallah. Önümüzde ki 
günlerde bölgeye yönetim kuru-
lumuz ve bağışçılarımızdan olu-
şan bir grupla hareket edeceğiz. 
Beyrut ve kırsalında, Trablus’ta, 
Bikaa’da başta Irsal kampı olmak 
üzere, El Bared, El Beddavi, El Ra-
şidiye gibi 8 mülteci kampını ziya-

ret edip soba, yakacak, giysi, bat-
taniye, gıda ilaç ve mama yardımı 
yapacağız. Konya halkının bize 
bağışladığı emanetleri sahiplerine 
ulaştıracağız inşallah” dedi.

Erdim, “Bu vesile ile üzerine 
düşeni fazlasıyla yapan bu iman 
ve insaf sahibi milletten Allah razı 
olsun diyoruz. Özellikle Konya hal-
kı Kadirşinas bir halk. Malını Allah 
rızası ve cennet karşılığında muh-
taçlarla, mazlumlarla paylaşan ve 
bunu tüm dünyaya öğreten bir 
halk. Yine bugün hemşehrileri-
mizden bu hayırlı çalışma için des-
teklerini bekliyoruz. Unutmayalım 
ki yetimin ağladığı dünyada gül-
mek imkansızdır. Yetimin doydu-
ğu ve güldüğü sofra ise en hayırlı 
sofradır” diyerek sözlerini tamam-
ladı.   n HABER MERKEZİ

Fazıl Say, Konya’da hayranlarıyla buluştu
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Selçuklu ilçesi Alaaddin İlko-
kulu’nda karne dağıtım töreni dü-
zenlendi. Öğrencilerin karnelerini 
dağıtan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
çocuklara tatilde dinlenmelerini ve 
kitap okumalarını tavsiye etti. Sı-
nıfları tek tek gezen Toprak, öğren-
cilerle sohbet etti. Törene Karatay 
Kaymakamı Selim Parlar, Meram 
Kaymakamı Resul Çelik, Selçuklu 
Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı ve İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy da katıldı. Kent-
te 450 bin 492 öğrenci, karnelerini 
alarak yarıyıl tatiline girdi.

ÜÇÜZLERİN KARNE HEYACANI
Akşehir Yıldırım ilkokulunda 

öğrenim gören üçüz öğrenciler kar-
nelerini alarak yarıyıl tatiline başla-
dı. Aynı sınıfta okuyan üçüzler kar-
nelerini alırken, farklı bir heyecan 
yaşadı. Yarıyıl tatilini ders çalışarak, 
oyun oynayarak ve eğlenerek geçi-
receklerini ifade eden üçüzler, arka-
daşlarından ayrılacakları için üzgün 
olduklarını söyledi. 3 / F sınıfı öğret-
meni Serdar Şükrü Gül, “Öğrencile-
rimiz başarılı, dört dörtlük maşallah. 
Üçüzler derslere aktif olarak katı-
lırlar. Kitap okuma yarışmalarında 
genellikle ilçe çapında birinci olup 
Akşehirimizi temsil ettiler.” dedi. 
Üçüzlerin babası, Akşehir İsmet 
İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğretmenlerinden Nejat Tol-
ga Kayan da okula gelerek, üçüzle-
rin karne sevincine ortak oldu.

AKŞEHİR’DE ÖNCE AÇILIŞ, 
SONRA KAPANIŞ

Akşehir’de okul öncesi eğitim 
kurumları ile ilk ve orta dereceli 
okullarda eğitim gören öğrenciler 
karnelerini alarak yarıyıl tatiline gir-
di. Yıldırım ilkokulunda düzenlenen 
karne töreni öncesi Akıl Zeka Oyun-
ları Sınıfı’nın açılışı yapıldı. Tırman-
ma duvarında bir öğrencinin zirveye 
çıkarak, elinde Türk bayrağını salla-
ması törende büyük alkış aldı.

Törende konuşan İlçe Kayma-
kam Mehmet Türk, “2018-2019 
eğitim öğretim yılının birinci döne-
mini tamamladık. Öncelikle öğren-
cilerimizi tebrik ediyorum. Teşekkür 
ya da takdir alın veya almayın, hiç 
önemli değil. Hepiniz başarılısınız. 
Notları zayıf olanların ikinci dönem-
de kurtaracaklarından hiç şüphem 
yok. Önemli olan çocuklarımızı kişi-
likli birer birey olarak okula kazan-
dırmamızdır. Eğitim sadece okulla 
ibaret değil, eğitim beşikten mezara 
kadar devam eden bir süreci ifade 
ediyor. Onun için bizler, özgüveni 
yüksek bireyler görme gayretin-
deyiz. Gerek liseye geçiş, gerekse 
üniversite sınavlarında Akşehir’in 
başarısı ortalamaların üzerindedir. 
Ülke olarak 2023 vizyonumuz var. 
Bu vizyona çocuklarımız ve genç-
lerimiz sayesinde ulaşacağız.” dedi.

İlçede 32 yıl önce öğrencilik 
yapan İlçe Garnizon Komutanı Tol-
ga Yuvalı da, “Değerli öğretmen 
arkadaşlarım, değerli velilerim. 
Serpil öğretmenimin 32 yıl önceki 
karnemde imzası var. Mezun oldu-
ğum okulda bugün sizlerle birlik-
te olmaktan mutluluk duydum ve 
anılarım tazelendi.” diye konuştu. 
Törende konuşan Akşehir İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Sadık Köseoğlu da 
öğrencilere tatilde bol bol kitap oku-
maları tavsiyesinde bulundu.

YUNAK’TA 4 BİN 2 ÖĞRENCİ 
KARNE ALDI  

Yunak’ta 4 bin 2 öğrenci karne-
lerini alarak yarıyıl tatiline başladı. 
İlçe protokolünün katıldığı karne 
töreni Akşemseddin ilkokulunda 
yapılırken, öğrencilere karne ve 
belgeleri dağıtıldı. İlçe Kaymakamı 
Mehmet Erdem Akbulut, törende 
öğrencilerle yakından ilgilenerek 
karne ve belgelerini dağıttı. Öğ-
rencilere iyi bir tatil yaparak yarıyıl 
tatillerini iyi değerlendirmeleri tav-
siyesinde bulunan Akbulut, öğret-
men ve velilerle bir süre sohbet etti. 

Törene Kaymakam Mehmet Erdem 
Akbulut’un yanı sıra ilçe Cumhuri-
yet Savcısı Ömer Polat, Jandarma 
Komutanı Adem Güneş, Emniyet 
Amiri Ufuk Başlık, Milli Eğitim Mü-
dürü Barbaros Topaloğlu katıldı.

TATİLDE BOL BOL KİTAP 
OKUYUN TAVSİYESİ

Halkapınar Kaymakamı Yusuf 
Melikşak Aydın, ilçede düzenlenen 
törende öğrencilere karnelerini da-
ğıttı. Kaymakam Yusuf Melikşak 
Aydın, Atatürk ilkokulu öğrencileri-
ne, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saffet 
Çağlar İlçe Jandarma Komutan Aşır 
Aslan Çağ, İlçe Emniyet Müdür Ve-
kili Mümin Özev’le karnelerini ver-
di. Öğrencilerle bir süre sohbet eden 
Kaymakam Aydın, öğrencilere tatil-
de bol bol eğlenmeleri ve çok kitap 
okumaları tavsiyesinde bulundu. 
Programda protokol üyeleri, başarı-
lı öğrencilere karne ve hediyelerini 
verdi.

ÖĞRENCİLER KARNELERİNİ 
HEDİYEYLE ALDI

Sarayönü ilçesinde 4 bin 411 
öğrenci karnelerini alarak yarıyıl ta-

tiline başladı. Sarayönü Kaymakamı 
Tarık Bahadır ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü İbrahim Şişman, Merkez 
Anaokulu’nda düzenlenen karne 
töreninde öğrenciler tarafından çi-
çeklerle karşılandı.  Kaymakamı 
Tarık Bahadır, bazı sınıfları gezerek 
çocuklara karnelerini dağıttı. Öğ-
rencilerle bir süre sohbet eden Ba-
hadır, tatillerini iyi değerlendirmele-
rini tavsiye ederek çeşitli hediyeler 
verdi.
HÜYÜK’TE KARNE SEVİNCİ YAŞANDI

Konya’nın Hüyük ilçesinde, öğ-
renciler karnelerini alarak yarıyıl 
tatiline başladı. Hüyük İmam Hatip 
Ortaokulu’nda düzenlenen karne 
töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Süleyman Ünal, öğrenci-
lere iyi tatiller dileyerek, tatilde bol 
bol kitap okumalarını tavsiyesinde 
bulundu. Ünal, konuşmasının ar-
dından öğrencilere belge ve kar-
nelerini verdi. Törene, Milli Eğitim 
Şube Müdürleri Kenan Çağlıyan ve 
Ahmet Atık, okul müdürleri, öğret-
menler, öğrenciler ve veliler katıldı.
n HABER MERKEZİ /AA /İHA

2018-19 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte okullarda karne 
heyecanı yaşandı. Öğrenciler karnelerini alarak 15 gün sürecek olan tatil dönemine girdi

Okullarda karne 
heyecanı yaşandı
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Kırşehir’in Boztepe ilçesin-
de köpeklerin saldırısı sonucu kafa 
derisinin üçte ikisi parçalanan, vü-
cudunun çeşitli yerlerinde doku 
kaybı ve ısırma izi bulunan Sebahat 
Karaman’ın (56) Konya’daki teda-
visi sürüyor. Kızını okul servisine 
bindirip, evine dönmek isterken 9 
köpeğin saldırısına uğradığını ifade 
eden Karaman, ‘’Birden üzerime 
saldırıp elbiselerimi parçaladılar. 
Köpekler vücudumda kan bırak-
mamış. Kızım yanımda olsaydı ona 
da saldırabilirlerdi. Bana yardıma 
gelen komşum olmasaydı orada öl-
müş olabilirdim” dedi.

Boztepe ilçesi Çevirme Mahal-
lesi’nde oturan 4 çocuk annesi Se-
bahat Karaman, 10 Ocak Perşem-
be günü, liseye giden kızı Fatma 
Karaman’ı (18), saat 07.00 sırala-
rında evlerinin yaklaşık 500 metre 
ilerisinde okul servisine bindirdi. 
Ardından evine dönmek üzereyken 
9 köpeğin saldırısına uğradı. Çığlık-
larını duyup yardıma koşan kom-
şusu sayesinde köpeklerin elinden 
kurtulan ve kanlar içinde kalan 
Karaman, çağrılan ambulansla Ahi 

Evran Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Bura-
da yapılan müdahalenin ardından 
Konya’daki  Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne sevk edildi.

‘KOMŞUM OLMASA ORADA 
ÖLEBİLİRDİM’

Saldırıda kafa derisinin üçte 
ikisi parçalanan, vücudunun çeşitli 
yerlerinde doku kaybı ve ısırma izi 
bulunan Sebahat Karaman’ın, plas-
tik cerrahi servisinde tedavisi sürü-
yor. Sağlık durumu iyiye giden Ka-
raman, yaşadığı saldırı anını anlattı. 
Karaman, şöyle konuştu: ‘’Ben, kı-
zımı okul servisine bindirmek üzere 
evden çıktım. Kızımı servise bindir-
dikten sonra eve dönerken, köpek-
lerin saldırısına uğradım. Köpekler 
bir anda üzerime atıldı. Elbiselerimi 
dahi yırttılar. Bana yardıma gelen 
komşum olmasaydı, orada ölmüş 
olabilirdim. Ambulansla beni has-
taneye götürdüler. Köpek sahipleri 
köpekleriyle ilgilenmiyor. Orada 
başka birine de saldırıp öldürebilir-
lerdi. Yanımda kızım da olabilirdi. 
Köpekler vücudumda kan bırakma-

mış.’’
Kendisine saldıran köpeklerden 

bazılarının sahibini tanıdığını belir-
ten Karaman, köpeklerin sahibini 
daha önce da uyardığını ve uyarıla-
ra aldırış etmediğini ileri sürdü.
DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRADI

Annesi Sebahat Karaman’ın 
yanında refakatçi olarak kalan Ba-
hadır Karaman da (25), annesinin 
daha önce aynı köpeklerin saldırı-
sına uğradığını belirtti. 9 köpeğin 
saldırmasıyla annesinin yere düştü-
ğünü ifade eden Bahadır Karaman, 
‘’Annem köpekleri fark etmiş; fakat 
eve yetişemeden köpeklerin saldı-
rısına uğramış. Köpekler anneme 
saldırıp yere düşürmüşler. Daha 
sonra diğer köpekler de gelmiş. 
Annem çok kötü yaralanmış. Kolu, 
bacakları ve belinden yaralanmış, 
Kafasında deri kalmamış. Daha 
önce köpeklerin sahipleri defalarca 
uyarıldı. Bundan önceki yıllarda da 
ufak çiziklerle köpeklerden kurtu-
lan köy sakinleri var. Annem, şu 
an çok daha vahim durumda’’ diye 
konuştu. Aynı köpeklerin kendisine 
de saldırdığını belirten Karaman, 

‘’Orada bir çocuk da bu saldırıya 
uğrayabilirdi. Bu tamamen köpek 
sahibinin sorumsuzluğudur. Defa-
larca söylememize rağmen köpek-
lerini bağlamadı” dedi. 

BACAĞINDAN ALINACAK 
DERİ PARÇALARI, KAFASINA 

YERLEŞTİRİLECEK 
Sebahat Karaman’ın sağlık 

durumunun iyiye gittiğini belir-
ten Necmettin Erbakan Üniversite-
si Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nedim 
Savacı, Karaman’ın ilk geldiğinde 
şokta olduğunu kaydetti. Vücudu-
nun birçok yerinde açık yaraların 
bulunduğunu ifade eden Savacı, 
‘’Açık yaraları vardı. Bu yaralara 
vakum tedavisi uyguladık. Şuan 
gayet iyi durumda. Vücudunun her 
yerinde ısırık ve kanama mevcuttu. 
Kafasındaki saç derisinin üçte ikisi 
yok. Bacağından deri alarak başının 
da tedavisini yapacağız. Hastamızı 
yakında ameliyata alacağız. Hasta-
mız iki gün yoğun bakımda yatmış-
tı. Dirençli biri olduğu için sağlığı 
iyiye gidiyor” diye konuştu.
n DHA

Akü hırsızı 4 kişi tutuklandı
Kamyonlardan çaldıkları aküleri hurdacı-

ya satmaya götürürken yakalanan 4 şüpheli, 
tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Asa-
yiş Şubesi’ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri, çarşamba günü merkez Selçuklu 
ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde devriye gö-
revi yaparken, şüphelendikleri plakasız oto-
mobili durdurdu. Otomobilde arama yapan 
polis, 8 akü buldu. Otomobildeki 4 kişi gözal-
tına alındı. Akülerin merkez Selçuklu ilçesin-
deki farklı adreslerde bulunan kamyonlardan 
çalındığı tespit edildi. Suçlarını itiraf eden 
Serkan K. (21), Mustafa A. (24), Muhammet 
Furkan A. (22), Lütfi K. (22), işsiz olduklarını, 
paraya ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle gece 
evde otururken akıllarına bu yöntemin geldi-
ğini ve sokaklarda gezip kamyonların aküle-
rini çaldıklarını, hurdacıya satmaya götürür-
ken de yakalandıklarını söyledi. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 
şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Kırşehir’de köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan ve Konya’da tedavisi devam eden 4 çocuk annesi Se-
bahat Karaman, “Köpekler vücudumda kan bırakmamış. Komşum olmasaydı orada ölmüş olabilirdim” dedi

‘Komşum yetişmese
beni öldürürlerdi!’

Define avcılarının
dinamiti patladı

Olay, akşam saatlerinde 
merkez Meram ilçesi Kayalı ve 
Kumralı mahalleleri yakınlarında 
meydana geldi. Edinilen bilgilere 
göre, mahalleye yakın bir arazi 
üzerindeki kayalıkların altında de-
fine olduğu iddiası üzerine şüphe-
liler kayayı patlatmak istedi. A.E., 
A.U.T. ve ismi öğrenilemeyen bir 
şahıs kayayı parçalamak için ken-
di yöntemleriyle dinamit hazır-
ladı. A.E. ile A.U.T. hazırladıkları 
patlayıcıyı kayalıklara yerleştirdiği 
sırada dinamit bir anda infilak etti. 
Olayda, patlayıcıyı elinde tutan 
A.E.’nin kolu koparken, arkada-
şı A.U.T. de yüzünden yaralandı. 
İsmi öğrenilemeyen arkadaşları 

ise durumu jandarma ve sağlık 
ekiplerine bildirdi. 

İhbar üzerine olay yerine 
jandarma ve sağlık ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri, iki yaralıya 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 
Yaralılardan A.E. Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılır-
ken A.U.T. de Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altı-
na alınan iki yaralının da durumu-
nun ağır olduğu öğrenildi. Diğer 
zanlı ise ifadesi alınmak üzere jan-
darma tarafından gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başla-
tıldı.
n İHA

Konya’da babasının kullandığı 
otomobil tırla çarpışan ve kazada 
ailesinden 4 kişiyi kaybeden 14 
yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi

Konya’da otomobilin tırla çar-
pışması sonucu meydana gelen 
kazada ağır yaralanan 14 yaşın-
daki çocuk, hayatını kaybetti. Ba-
basının kullandığı otomobilin tırla 
çarpışması sonucu ağır yaralanan 
14 yaşındaki Emin Can Kılçık, te-
davi gördüğü Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kılçık’ın cenazesi aynı has-
tanedeki otopsi işlemlerinin ar-
dından defnedilmek üzere ya-
kınlarına teslim edildi. Kazada 
yaralanan Elif Dalkıran’ın (21) 
tedavisinin sürdüğü, sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Konya-Karapınar kara yolunda, 
çarşamba günü, Murtaza Kılçık 
idaresindeki otomobil, aynı yönde 
seyreden Orhan T’nin kullandığı 
tırla çarpışmış, otomobil sürücü-
sü ile aynı araçtaki eşi Naile, oğlu 
Mert ve babası Mehmet Emin 

Kılçık, olay yerinde hayatını kay-
betmişti. Sürücü Kılçık’ın ağır ya-
ralanan oğlu Emin Can Kılçık ve 
baldızı Elif Dalkıran, tedavi altına 
alınmıştı.
CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM 

EDİLDİ 
Kaza yerinde yaşamını yiti-

ren 4 kişinin cenazeleri, yapılan 
otopsinin ardından yakınları ta-
rafından teslim alınarak toprağa 
verilmek üzere Adana’nın Kozan 

ilçesine götürüldü. Kazanın ardın-
dan ‘Taksirle ölüme neden olma’ 
suçundan gözaltına alınan TIR 
şoförü Orhan Toğrulca’nın işlem-
lerinin sürdüğü belirtildi.
n DHA

Kazada yaralanan çocuk da hayatını kaybetti
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Ereğli Belediyesi’nden sağlığa önemli destek
Ereğli Belediyesi sağlık hiz-

metlerine katkı amacıyla Oğuz Ata 
Sosyal Tesislerindeki bir lojmanı 
112 Acil Servisi yapılması için İlçe 
Sağlık Müdürlüğüne tahsis etti. 
Protokol imza töreninde açıkla-
malarda bulunan Ereğli Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven, “Belediye 
olarak sağlık hizmetlerine destek 
için Oğuz Ata Tesislerimiz içerinde 
bulunan bir lojmanımızın 112 Acil 
Servis olarak kullanılmak üzere İlçe 
Sağlık Müdürlüğümüze tahsisini 
gerçekleştirdik. Sağlık bizler için 
önem arz eden hayatımız için ön-
celik olan bir konudur. Bu açıdan 
şehrimizde yeni kurulan Devlet 
Hastanemiz başta olmak üzere İlçe 
Sağlık Müdürlüğümüz, doktorları-
mız, tüm sağlık çalışanlarımız elle-
rinden geldikçe çaba sarf ediyorlar. 
Bu noktada Acil Servis istasyonları-

nın çoğalması ve vatandaşlarımızın 
en kısa zamanda buralara ulaşa-
bilmeleri büyük önem arz ediyor. 
Ereğli Belediyesi olarak bu yönde 
katkı sunmaktan dolayı çok mutlu-

yuz” dedi. 
Sağlık Müdürlüğü ile ilerleyen 

zamanlarda bir protokole daha 
imza atacaklarını belirten Başkan 
Özgüven, “Barbaros Mahallemizde 

3 tane doktorumuzun hizmet ve-
receği bir aile sağlık ocağı yapımını 
belediyemizce üstlendik ve en kısa 
zamanda bunun protokolünü de 
yapacağız. Bir diğer konu ise Ereğ-

li’mize bir özel hastane kazandırıl-
ması noktasında girişimlerde bu-
lunmuştuk. Bu konuyla ilgili Sağlık 
Bakanlığımızda proje onayı bekle-
niyor, diğer prosedürler tamamlan-

dı. Bu tesisin ruhsatıyla ilgili Bakan 
Yardımcımızın başkanlığında bir 
kurulun toplanması gerekiyor, o 
kurul da bu hafta veya önümüzdeki 
hafta içinde toplanacak. O toplantı-
da şehrimize yapılacak 100 yataklı 
özel hastane için karar verilecek. 
Hemen ardından Allah’ın izniyle 
inşaat başlayacak ve bir buçuk yıl 
içerisinde faaliyete geçecek. Tüm 
bunların yanında 112 Acil Servisi 
bünyemize bir de tam donanımlı 
ambulans kazandırmak için bele-
diyemiz öncülüğünde de bir çalış-
ma başlatacağız. Belediye olarak 
vatandaşlarımızın ortak olarak 
istifade ettiği tüm kurum ve kuru-
luşlara elimizden geldiğince destek 
oluyoruz, bundan sonraki süreçte 
de destek olmaya devam edeceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

Konya’da, zorlu kış şartla-
rında çöplükte yiyecek bulmaya 
çalışan sahipsiz onlarca köpeğin 
yaşam mücadelesi görüntülendi. 
Ereğli ilçesine yaklaşık 15 kilo-
metre uzaklıkta bulunan çöplük 
çevresinde yaşayan köpekler, 

hayvancılıkla uğraşan insanların 
getirdikleri atıklarla beslenmeye 
çalışıyor. Köpeklerin, çoğu deri ve 
kemikten ibaret hayvan leşlerini, 
açlık sebebiyle sıyırmaya çalış-
maları dikkati çekiyor. Çöplükte 
yiyeceğin bol olduğu mekanları 

güçlü köpeklerin zapt ettikleri 
görülürken, zayıf köpekler ise yi-
yecek bulmakta zorluk yaşıyor. 
Belediye ekiplerince yiyecek bıra-
kılan yerlerde toplu şekilde yaşa-
yan yavru köpeklerin birbirlerine 
sokularak ısınmaya çalışmaları, 

oynadıkları oyunlar insanın içini 
ısıtan görüntüler ortaya çıkarıyor. 
Çetin kışın şartlarında tilki, kartal, 
şahin, karga, saksağan ve kerke-
nez gibi yabani hayvanlar da çöp-
lükten yararlanmaya çalışıyor.
n AA

Sarayönü’nde kan 
bağışı seferberliği

Hareket halindeki 
kamyonun lastikleri yandı

Sarayönü ilçesinde Türk Kızı-
layı kan bağışı seferberliği düzen-
ledi. İlçe merkezinde, kan alma 
tırında yürütülen kan bağışı kam-
panyasına vatandaşların ilgisi yo-
ğun oldu. Türk Kızılayı Sarayönü 
Temsilcisi Halil İbrahim Turan, 
Anadolu Ajansı muhabirine yap-
tığı açıklamada, iki günde 185 
ünite kan toplandığını söyledi. Bir 
ünite kanın üç can kurtarabildi-
ğini anlatan Turan, “Kan, yapay 
olarak üretilemeyen ve kaynağı 

sadece insan olan bir sıvıdır. Ha-
yatları boyunca kan ve kan ürün-
lerine ihtiyacı olan hemofili ve 
talasemi hastalarımız, ameliyat 
olacak insanlarımız veya trafik ka-
zalarında yaralanan vatandaşları-
mızın gönüllü bağışçılara ihtiyacı 
var. Kampanyamıza destek veren 
ilçe yöneticilerimize, kurum amir-
lerimize, kamu çalışanlarımıza, 
esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza 
çok teşekkür ederim.” dedi.
n AA

Doğu Guta ablukasından kurtularak Türkiye’ye sığınan Suriyeli aile, 6 çocukla zorlu kış şartlarında tek göz oda-
da yaşamlarını sürdürüyor. Yazın sıvacılık yapan baba Halit Ahmir, kışın ise yardımlarla geçinmeye çalışıyor

Tek göz odada
soğukla mücadele

Suriye‘de Beşşar Esed rejiminin, 
başkent Şam’da abluka altında tut-
tuğu Doğu Guta bölgesinden kaçarak 
Türkiye’ye sığınan, Konya’da bakım-
sız bir evin tek göz odasında barınan 
6 çocuklu aile, kışın soğuk günlerinde 
güç şartlarda yaşam mücadelesi veri-
yor.

Bir yıl önce Suriye’deki savaştan 
kaçarak Türkiye’ye gelen Suriyeli 
Ahmir ailesi, Konya’nın merkez ilçe-
si Selçuklu’da bir gecekondu kiraladı. 
En küçük üyesi geçen yıl Türkiye’de 
doğan 8 kişilik aile, kışın soğuğunda 
komşularından gelen birkaç parça 
eşya ve tek göz odalarına kurdukları 
sobayla dayanmaya çalışıyor.  Sıva 
işçisi baba kışın iş bulamadığı için, 
yaşları 1 ile 9 arasındaki 6 çocuğunun 
geçimini gelen yardımlarla sağlamaya 
çalışıyor.

Halit ve Nevruz Ahmir çiftinin son 
çocuğu Ahmet bebek, geçen yıl, aile 
Türkiye’ye geldikten bir hafta sonra 
doğdu. Hamileliğinin son ayında, ai-
lesiyle zorlu bir yolculuğun ardından 
Türkiye’ye ulaşan anne Nevruz Ah-
mir, Konya’da kucağına aldığı evladı-
nın sağlıklı bir şekilde 1. yaşını doldur-
masından memnuniyet duyuyor. 

‘HAVA ÇOK SOĞUK, 6 ÇOCUK VAR, 
KÖMÜR BİTTİ’

Baba Halit Ahmir, savaşın acıma-

sız yüzünden kaçıp huzurlu bir ülke-
ye sığındıkları için mutlu olduklarını, 
tek sorunlarının zaman zaman sıfırın 
altında 15 dereceye kadar düşen so-
ğuklar olduğunu söyledi. 8 kişi aynı 
odada yaşadıklarını, yediklerini, iç-
tiklerini ve uyuduklarını dile getiren 
Ahmir, “Bir sobamız var, başka bir 
şeyimiz yok. İş yok, hava çok soğuk, 
6 çocuk var, kömür bitti. İnşaat işçisi 

olduğum için kışın iş bulmakta zorluk 
çekiyorum. Ne zaman bahar geliyor, o 
zaman iş buluyorum.” diye konuştu.

Ahmir, kendilerine kucak açan 
Türkiye’ye minnettar olduklarını be-
lirterek, “Türkiye çok güzel, huzurlu 
ve güvenli bir ülke. Suriye böyle değil. 
İnşallah ne zaman savaş biterse biz de 
o zaman ülkemize gidebiliriz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın bir süreden beri ifade ettiği, 
“Suriye’de güvenli bölge” uygula-
masının tekrar gündeme gelmesinin 
ülkelerine geri dönüş için kendilerini 
umutlandırdığını vurgulayan Ahmir, 
“Başkan Erdoğan’ı çok seviyoruz. Gü-
venli bölge olursa biz de bir gün Su-
riye’ye dönmek istiyoruz.” ifadelerini 
kullandı.  
n AA

Seydişehir - Konya kara yo-
lunda seyir halindeki bir kam-
yonun lastikleri yandı. Alınan 
bilgiye göre, Seydişehir’den Kon-
ya’ya gitmekte olan buğday yük-
lü 42 ABT 162 plakalı kamyonun 
lastikleri Karacaören Mahallesi 
mevkisinde hareket halinde iken 
aniden yanmaya başladı. Alev-
leri gören araç sürücüsü hemen 

durumu itfaiye ekiplerine haber 
verdi. Konya Büyükşehir Beledi-
yesi itfaiye ekipleri kısa sürede 
olay yerine gelerek yanan araca 
hızla müdahale etti. Alevler ara-
cın tekerleklerinden başka bir 
yerine sıçramadan söndürüldü. 
Yangın sonrası araçta hasar mey-
dana geldi.
n AA

Sahipsiz köpekler yiyecek bulmakta zorlanıyor



19 OCAK 20198 919 OCAK 2019

AK Parti ve MHP’nin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde oluşturduğu Cumhur İttifakı adayları yapılan programla tanıtıldı. Buna göre Cumhur İttifakı kapsa-
mında Akören, Doğanhisar, Emirgazi, Halkapınar ve Tuzlukçu ilçelerinde MHP’nin adaylarıyla, diğer ilçelerde ise AK Parti’nin adaylarıyla seçime gidilecek

‘Cumhur İttifakı’ tanıtıldı

İşte Cumhur İttifakı’nın Konya adayları:

31 Mart’ta gerçekleştirilecek 
olan Mahalli İdareler Seçim süre-
cinin başlamasıyla birlikte merakla 
girilen aday belirleme sürecini Ada-
let ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve 
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ta-
mamladı. AK Parti’nin Büyükşehir 
Belediye Başkanı Adayını açıklama-
sının ardından merkez ve taşra ol-
mak üzere 31 ilçenin adayları da dün 
yapılan programda açıklandı. AK 
Parti ve MHP’nin “Cumhur İttifakı” 
altında tanıtılan adaylar, birlikte poz 
verdi. Selçuklu Belediyesi Ulusla-
rarası Spor Salonu’nda düzenlenen 
programa AK Parti Grup Başkan-
vekili Bülent Turan, AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı ve Konya Mil-
letvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun,  AK Parti İl Başkanı 
Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat 
Çiçek, Büyükşehir Belediye Başka-
nı ve AK Parti Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, 
AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir 
Akyürek, Gülay Samancı, Hacı Ah-
met Özdemir, Orhan Erdem, Abdul-
lah Ağralı, Ziya Altunyaldız, Selman 
Özboyacı, Halil Etyemez, AK Parti 
Gençlik Kolları Genel Başkan Yar-
dımcısı Abdurrahim Sönmezler, AK 
Parti Konya İl Gençlik Kolları Başka-
nı Ahmet Murat Koru, Ülkü Ocakları 
İl Başkan Yardımcısı Ferdi Kabakcı, 
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı 
Esra Doğan, Cumhurbaşkanı Başda-
nışmanı Ayşe Türkmenoğlu, MHP 
MYK Üyesi Hüseyin Korkmaz, İlçe 
Belediye Başkanları, AK Parti ve 
MHP teşkilat üyeleri ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

KUTLU YÜRÜYÜŞ CUMHUR 
İTTİFAKI İLE SÜRECEK 

Programın açılış konuşmasını 
yapan AK Parti İl Başkanı Hasan 
Angı, AK Parti’ye gönül veren ve 
bugüne kadar partide hizmet eden 
herkese teşekkür ederek konuşma-
sına başladı. Cumhur İttifakı ola-
rak MHP ile birlikte Konya’da yerel 
seçimlere gireceklerini hatırlatan 
Angı, Büyükşehir Belediyesi ve 31 
ilçede Cumhur İttifakı olarak başarı 
sağlamak için çalışacaklarını belirte-
rek şunları söyledi, “Hedefimiz hem 
Büyükşehir hem de tüm ilçelerde 
başarıya imza atmak. Çünkü biz bu 
şehri seviyoruz. Bu şehir her şeyin 
en güzeline layık. Bu şehre hizmet 
etmek hepimizin görevi. Hep birlik-
te çalışacağız, coşacağız, 31 Mart ak-
şamı hep birlikte yüzümüz gülecek. 
Yeni 5 yılın yürüyüşüne imza ataca-

ğız. Gönüllere gireceğiz. Tevazu, sa-
mimiyet ve gayretle gönüllere girip 
kutlu yürüyüşü devam ettireceğiz.”

‘HEDEF; TURAN, İMAN VE 
KUR’AN’DIR’ 

MHP İl Başkanı Murat Çiçek 
yaptığı konuşmada, MHP olarak 
“Önce ülkem ve milletim, sonra par-
tim ve ben” anlayışı ile Türk milleti-
ne hizmet ettiklerini söyledi. “2018 
yılı Türkiye için tarihi değişmelerin 
yaşandığı, sistemsel yenilenmenin 
sağlandığı bir yıl oldu” diyen Çiçek, 
şunları söyledi, “2018’de ihanet faz-
lasıyla mesai yapmıştır. Türkiye’nin 
beka sorunu ortaya çıkmıştır. Beka 
sorununun ortaya çıktığını gören 
Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın dayanışma ruhu kum-
pasları boşa çıkardı. Bu yolda hedef 
turan, iman ve Kur’an’dır. Türkiye 
yeni sistemle büyük bir dönüşümü 
sağlamıştır. Ancak sistemin tama-
men ayakta durabilmesi için 31 
Mart yerel seçimlerinden de başa-
rıyla çıkmak gerekir. Bu gerekçeyle 

31 mart 2019 tarihinde MHP yeni 
bir demokrasi zaferine imza atacağı-
na yürekten inanmaktadır. 31 Mart 
yerel seçimlerdeki başarı, Cumhur 
ittifakındaki başarı, Türkiye’nin ge-
lecekteki milli huzur ve yükselişi ola-
caktır. Konya’da da Cumhur İttifakı 
başta büyükşehir olmak üzere 31 
ilçenin alayında başarılı olacaktır.”

GÖNÜLLERE GİRECEĞİZ 
Büyükşehir Belediye Başkanı 

Uğur İbrahim Altay, yaptığı konuş-
mada, Konya’nın AK Parti’ye her za-
man en büyük desteği veren illerin 
başında geldiğini söyledi. Bu desteği 
karşılıksız bırakmamak adına, AK 
Parti hükümetlerinin ve belediyele-
rinin Konya’ya büyük hizmetler et-
tiğinin altını çizen Altay, “Konya hiz-
metin en iyisine layık. Bizler de hem 
Büyükşehir hem de ilçe belediyeleri 
olarak Konya’yı nakış nakış işledik. 
2014 yılından itibaren Konya Bü-
yükşehir olarak 31 ilçenin tamamın-
da önemli yatırımlar yürüttük. AK 
Parti olarak ilimize 48,5 milyar liralık 

yatırım  yaparken, Büyükşehir Be-
lediyesi olarak da son 5 yılda ilimize 
2 milyarlık yatırım gerçekleştirildi. 
İlçelerimizin çehresi değişti. Yeni 
bir dönemin başlangıcındayız. Artık 
gönül belediyeciliği dönemi başlıyor. 
Artık vatandaşlarımızla daha fazla 
biraraya geleceğiz. Hizmetlerimizi 
yaparken diğer yandan da gönülle-
re gireceğiz. Bunu en güzel örneğini 
Konya’dan göstereceğimize eminiz. 
Konya Büyükşehir’de ve 31 ilçede 
Cumhur İttifakı’nın adaylarıyla en 
yüksek oyu almak için çalışacağız. 
Bunun için gece gündüz demeden 
çalışacağız. Hizmetlerimizi anlata-
cağız, destek isteyeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL
AK Parti Genel Başkan Yardım-

cısı ve Konya Milletvekili Leyla Şa-
hin Usta ise şunları söyledi, “Türkiye 
artık eski Türkiye değil. İnsanı yaşat 
ki devlet yaşasın anlayışı ile yeni bir 
Türkiye var artık. Herkesi kucakla-
yan, el uzatan, herkesin gönlüne gir-

meyi hedefleyen, hizmet için koşan 
bir partiyiz. Bizim kapımız, gönlü-
müz herkese açık. Tevazu ile gayret 
ile yürüyeceğiz. Şimdiye kadar yap-
tıklarımızdan feyz alarak, bundan 
sonraki icraatlarımıza hep birlikte 
rota çizeceğiz. Bu anlayışla Büyük-
şehir ile tüm ilçelerimizi Cumhur 
İttifakı ile taçlandıracağız. İnşallah 
31 Mart akşamı gönül belediyeciliği 
kazanacak.”

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ 
BAŞLATIYORUZ 

Son olarak kürsüye çıkan AK 
Parti Grup Başkanvekili Bülent Tu-
ran, Cumhur İttifakı ile bambaşka 
denizlere yelken açtıklarını kaydet-
ti. Bu kapsamda, Konya’dan da en 
fazla oyu almanın şehre yakışacağını 
belirten Turan, “En çok oy oranıyla 
almak bize yakışır. Dost düşman di-
yecek ki, biz ne yaparsak yapalım bu 
yürüyüşü durdurma imkanımız yok 
diyecekler. Seçimlerde bizi yeneme-
diklerini görenler 17/25 operasyo-
nuyla farklı bir süreç başlattılar. Bu 

oyunu bozduk. Kapatma davasıydı, 
darbe girişimiydi, mit operasyonuy-
du hepsini milletin desteğiyle berta-
raf ettik. Öyle bir sonuç olması lazım 
ki, Türkiye’ye yan bakan kim varsa 
Cumhur İttifakı’nın aldığı sonuçla 
o hesaplarını gözden geçirmeleri 
lazım” dedi. Belediye Başkan aday-
larına ve teşkilatlara “Vatandaşın 
gönlüne girin” çağrısı yapan Turan, 
“Konya’da bütün ilçelerde Cumhur 
İttifakı ile birlikte gönül seferberliği-
ne başlıyoruz. Mütevazılığımızla, te-
vazumuzla, samimiyetimizle, alçak 
gönüllülüğümüzle başkan değil kar-
deş seçmeye geliyoruz. Biz koltuk-
larımızı bugün var yarın yok olarak 
görüyoruz. 5 yıl çabuk geçer, siz de 
bir gün eski başkan olursunuz. Kol-
tuktan nasıl gittiğiniz kıymetli. 5 yılın 
hemen biteceği bilinciyle millete yu-
kardan bakmayan, iyi niyetten ödün 
vermeyen bir tarzla hizmet edeceği-
nizden eminiz. Asfaltı altından dö-
şeyip, gümüşten döşeyip hastanın, 
dertlinin yanında değilsek, milletin 
ruhunda, duasında değilsek kimse 
bu asfaltı alkışlamasın. Biz hem as-
faltı iyi yapacağız hem belediyeciliği 
iyi yapacağız hem de kardeşlik hu-
kukunu hep birlikte ayağa kaldıra-
cağız” diye konuştu. Konuşmaların 
ardından adaylar tek tek çağrılarak 
tanıtıldı. Tören, toplu fotoğraf çeki-
minin ardından son buldu. 

5 İLÇE MHP, 26 İLÇE AK PARTİ!
Akören, Doğanhisar, Emirgazi, 

Halkapınar ve Tuzlukçu olmak üzere 
5 ilçe “Cumhur İttifakı” adayı olarak 
MHP’ye verildi. Böylece MHP, 5 ilçe-
de adayını çıkaracak ve bu ilçelerde 
AK Parti’nin de desteğiyle “Cum-
hur İttifakı” olarak seçime gidecek. 
Diğer ilçelerde ise MHP aday çıkar-
mayacak, yine AK Parti’nin aday-
ları MHP tarafından desteklenerek 
“Cumhur İttifakı” olarak seçimlere 
gidilecek. 

ÖNCEDEN BELİRLENEN
ADAYLAR ÇEKİLDİ

AK Parti’nin adaylarını açıklama-
sının ardından ortaya çıkan tabloyla 
birlikte, MHP’nin bazı ilçelerde daha 
önce açıkladığı adaylar da “Cumhur 
İttifakı” kapsamında adaylıktan çe-
kildi. Bu kapsamda MHP Meram Be-
lediye Başkan Adayı Mustafa Aygün, 
Ereğli Belediye Başkan Adayı Hüse-
yin Oprukçu gibi isimler “Cumhur 
İttifakı” ruhuna uygun hareket et-
mek ve AK Parti’nin adaylarını des-
teklemek üzere adaylıktan çekildik-
lerini açıkladı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Bülent Turan Leyla Şahin Usta Hasan Angı Murat Çiçek Uğur İbrahim Altay
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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

Yavuz, Güneydoğu Anadolu‘yu 
zarif bir siyasetle harpsiz olarak ülkesi-
ne ilhak etti. Şam‘a girince, Muhyiddin 
İbnü’l Arabi Hazretleri‘nin bir kerameti 
zuhur etti. O sağlığında

“Sin, şın’a girince benim kabrim 
bulunacaktır.” buyurmuştu. Nite-
kim, Selim Hanın Şam‘a girişi ile, Muh-
yiddin İbnü’l Arabi Hazretleri’nin kabr-i 
şerifi keşfedildi.

Bir gün Yavuz sırdaşı Hasan Can’ı, 
huzuruna çağırttı. Sohbet esnasında 
ona:

“Anlat bakayım Hasan, bu gece na-
sıl bir rüya gördün?” diye sordu.

Hasan Can, anlatmağa değer bir 
ru’ya görmediğim söyleyince Yavuz 
ona:

“İnsan bütün bir gece uyur da hiç 
ru’ya görmez mi? Herhalde bir ru’ya 
görmüşsündür.” diye ısrar etti. Bir şey 
hatırlayamayan Hasan Can mahcub 
oldu. Daha sonra bir vesile ile ruyayı 
Kaplağası Hasan Ağa’nın gördüğünü 
öğrendi ve kendisine anlattırdı. Ağa 
şöyle dedi: ‘Bu gece Harem dairesi nur 
yüzlü kimselerle doldu Sultanın kapısı 
önünde de ellerinde birer sancak bulu-
nan dört kişi duruyordu. En öndeki zatın 
elinde Sultanımızın sancağı vardı. O zat 
bana dedi ki:

“Biz neye geldik, bilir misin?”
Ben de:
“Buyurun!” dedim.
Bunun üzerine: “Şu gördüğün 

mübarek kişiler, Rasulullah -Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem- Efendimiz’in ashabı-
dır. Hepimizi Rasul-i Ekrem Efendimiz 
gönderip Sultan Selim Han’a selam 
söyledi ve buyurdu ki: « Harameyn’in 
(Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Mü-
nevvere’nin) hizmeti kendisine verildi, 
kalkıp gelsin!..» Bu gördüğün dört 
kimsenin birisi Ebu Bekr-i Sıddık, diğeri 
Ömer-ul-Faruk, bir diğeri de Osman-ı 
Zinnüreyn’dir. Ben de, Ali bin Ebi Tali-
bim. Bunu hemen varıp Selim Han’a 
müjdele!..” dedi ve aniden hep birlikte 
gaib oldular.” Hasan Can, Hasan Ağa-
nın rüyasını Sultana aynen nakletti. 
Padişahın mübarek yüzü kızardı ve göz-
lerinden sevinç yaşları boşanarak; “Ey 
Hasan Can! Sana demez miyiz ki, biz, 
bir tarafa memur olunmadıkça hareket 
etmeyiz. Ecdadımızdan her biri evliyalık-
tan nasibini almışlardır. Her birinin nice 
kerametleri vardır…” dedi.

Meğer ki Sultan da o gece aynı 
rüyayı görmüş. 1516’da Mısır seferine 
çıktı. Yavuz, Memlükler’den daha önce 
İran’a yardım etmeyeceklerine dair ahid 
almıştı. Onlar, bu ahdi nakzettiklerinden 

üzerlerine yürüdü. Mem-
lük ordusu ile Mercida-
bık Ovası’nda karşılaştı. 
Onları, kesin bir şekilde 
mağlup etti. Ancak, bu 
zaferin ikmali için Mısır’a 
ulaşması stratejik bir 
zaruretti. Bunun içinse 
korkunç Sina Çölü‘nü 
geçmek gerekiyordu. O, 
bu güç işi, hiçbir zayi-
at vermeden, herhangi 
bir ikmal güçlüğü çekmeden on üç 
günde başardı. Büyük bir askeri deha 
sayılan Napolyon bile, Yavuz’dan 
üç yüz yıl sonra bu işi başaramamış 
ve Fransız askerleri susuzluktan 
çıldırarak birbirlerini vurmuşlardır. 
Birinci Cihan Harbi’nde, yeni tekniğin 
verdiği imkanlarla bile bu çölün, ancak 
on bir günde geçilebilmiş olması 
düşünülürse, Yavuz’un yaptığı işin 
azameti daha iyi anlaşılır.

Paşalar ve askerde bu çölün nasıl 
geçilebileceğine dair büyük tereddütler 
vardı. Bu amansız çöl, sanki gündüz 
Cehennem, gece ise, bir buz diyarı idi. 

Artı 50 ile, eksi 20 arasın-
da değişen bir iklime sa-
hipti. O sanki kumdan bir 
denizdi. Lakin Yavuz’un 
azmi ve kati kararı ile çöle 
girildi. Bir müddet sonra 
Yavuz, atından indi, yürü-
meye başladı. Askeri er-
kan, hayret ve dehşet için-
de idi: «Atların bile kanının 
kaynadığı, zor yürüdüğü 
bu çölde Sultan, niye 

atından indi, yürümeye başladı?» diye 
fısıltılar başladı. Bu dehşet içinde as-
keri erkan da, atlarından inip, onlar da 
yürümeye başladılar. Paşalar, Yavuz’un 
can-ciğer arkadaşı Hasan Can‘a:

“Ne olur Hünkara sor. Bu acep ne 
iştir?” dediler.

Hasan Can, Yavuz’a merakla, 
bu halin neyin nesi olduğunu 
sorunca, Yavuz: “Hasan görmüyor 
musun; önümüzde Allah Resulü Fahr-i 
Kainat (s.a.v.) Efendimiz yürüyor?!.” 
dedi. On üç günde bu korkunç çöl, bir 
bulutun altında, Allah Resulü (s.a.v. )’ın 
ruhaniyetleri ile geçildi. Mısır fethedildi. 

Yavuz, 22 Ocak 1517’de Memlükleri, 
Ridaniye’de tekrar mağlup etti ve bu 
suretle Mısır kati olarak fethedilmiş 
oldu.

Koca Sultan, Memlük Sultanının 
cenazesini bizzat omuzlarında taşımak 
faziletini gösterdi. Mısır’a girmekle iş 
bitmedi. Memlük askerleri, dehşet 
saçan sokak muharebeleri ile muka-
vemet ediyorlardı. Memlük fedaile-
ri, kendilerine Yavuz‘u hedef seçmiş 
bulunuyorlardı. «Yavuz’u öldürür isek, 
harbi kazanırız » inancı içinde idiler. Bunu 
duyan Sinan Paşa, durumu Yavuz‘a arz 
etti. Yavuz‘un elbiselerini giydi. Fedaile-
ri kendi üzerine çekti. Yavuz, arkadan 
yetişip, fedaileri bertaraf edinceye 
kadar Sinan Paşa şehit oldu. Yavuz, 
Mısır’a girerken, çok mahzun idi: “Mı-
sır’ı aldık, lakin Sinan Paşa’yı kaybet-
tik!..” diyordu. Bu sözleri ile, alim bir 
mücahidin kaybını, bir Mısır fethine 
denk görüyordu. Yahya Kemal, bu 
hicranı şu şekilde ifade eder:

“On Mısr’a bir Sinan bedel olmazdı 
ey kaza

Kudretlu padişahı bu hal etti telh-
kam”

(Ey kaza! Sinan Paşa gibi alim bir 
devlet adamına on tane Mısır ülkesi 
bile bedel olamazdı, işte bu durum -Si-

nan Paşa’nın feda edilmesi-, kudretli 
padişahı çok üzmüştür) Tarihin her 
devrinde, dev şahsiyetler, böyle seçkin 
kadrolarla devleşmişlerdir. Yavuz Sul-
tan Selim Han, 15 Şubat 1517’de parlak 
bir merasimle Memlükler’in sarayına 
girdi. Devrin vakanüvisi, halkın, Yavuz’u 
Kahire’de karşılayışını şu şekilde anlatır. 
“Halk, Yavuz’un ihtişamını seyretmek 
için sokakları ve pencereleri doldurmuş 
idi. Yavuz’u çok değişik zannediyorlar, 
giyiminin ve kavuğunun etrafındaki-
lerden farklı olacağını düşünüyorlardı. 
Yavuz ise, önde değil, cengaverlerinin 
ortasında idi. Elbiseleri ve kavuğu, ya-
nındakilerden farklı değildi. Ve önüne 
bakarak mütevazı bir şekilde yürüyor-
du. “

20 Şubat Cum’a günü, Melik Mü-
eyyed Camisi’nde okunan hutbede ha-
tibin kendisinden

“Hakimü’l-Harameyni’ş-Şerifeyn..” 
diye bahsetmesi üzerine yaşlı gözler-
le itiraz etti. Hatibin ifadesini: “Hadi-
mul-Harameyniş-Şerifeyn..” olarak 
düzeltmesini istedi. Bunun üzerine ha-
lıyı kaldırıp toprağa secde ile Rabbine 
şükretti. Hadimul-Harameyniş-Şeri-
feyn’liğini ifade etmek için de, sarığının 
üzerine süpürge biçiminde bir sorguç 
taktı.”

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR - 20
YAVUZ SULTAN SELİM 2

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN 
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Psikolog Coşkun: Çocuğun değerini karnedeki not belirlemez
2018-2019 eğitim öğretim 

yılının birinci dönemi sona erdi. 
Uzmanlar, birinci dönemin yor-
gunluğunu atmak, ikinci döneme 
yüksek motivasyonla başlamak 
ve eksikleri tamamlamak için sö-
mestrin önemli olduğunu belirtir-
ken, ailelere de çocukla ilişkinin 
sadece karne başarısı üzerinden 
olmaması gerektiği uyarısında bu-
lundu. 

Ailelere yarıyıl tatiline ilişkin 
tavsiyelerde bulunan KTO Kara-
tay Üniversitesi Karatay Rehber-
lik ve Araştırma Merkezi Uzmanı 
Psikolog Esra Coşkun, “Karne, 
çocuklarınızın sadece akademik 
başarısını ya da yalnızca bir alanda 
gösterdiği başarısızlığı yansıtır ve 
o konu üzerinde ilerlemeniz için 
size bir yol haritası belirler. Kar-
ne, çocuğun ilgi ve yeteneklerinin 
göstergesi değildir. Çocukların de-

ğerini karnedeki notlar belirlemez. 
Başarı odaklı ebeveynlerde sıklıkla 
gördüğümüz aşırı eleştiri ve aşağı-
lama, çocukların ve gençlerin ruh 
sağlıklarını olumsuz yönde etki-
lemektedir. Özellikle ergenlik dö-
neminde yer alan gençlerin ebe-
veynleri ile çatışma yaşamalarına 
ve aile üyelerinin birbirlerinden 
uzaklaşmasına sebebiyet verebil-
mektedir” dedi. 

‘ÇOCUKLA İLİŞKİ SADECE KARNE 
BAŞARISI ÜZERİNDEN OLMAMALI’

Anne ve babalara yarıyıl tati-
linin nasıl değerlendirilmesi ko-
nusunda tavsiyelerde bulunan 
Coşkun, “Öğrenciler bir tatil dö-
nemine girdi. Öncelikle ciddi bir 
çalışma sürecinden geçtikleri için, 
bu dönem onların streslerinden 
arınıp rahat bir şekilde ikinci yarı-
ya hazırlanacakları bir dönemdir. 
Fakat bu süreyi sadece tatil reha-

veti ile geçirmek de öğrencileri 
derslerinden uzaklaştırabilir. Bu 
sebeple öğrenci, kendi kapasite-
sine uygun bir çalışma stratejisi 
belirlemelidir. Böylelikle öğrenci-
ler hem tatillerini yaparak hem de 
eğitimlerinden çok da kopmadan 
bu süreci iyi değerlendirebilirler. 
Tatilde ilk dönemin yorgunluğunu 
atmak, bedeni dinlendirmek ve 
zihni bir nebze olsun rahatlatmak 
da çalışmak kadar önem taşıyor. 
Çocukla ilişki sadece okul, ders ve 
karne başarısı üzerinden olmama-
lıdır. Her koşulda sevildiğini çocu-
ğa hissettirmek öz güven gelişimi 
açısından oldukça önemlidir. Ço-
cuğunuza değer verdiğinizi ve ona 
güvendiğinizi hissettirin. Bir son-
raki dönem daha başarılı olacağına 
inandığınızı her daim vurgulayın” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü olan Konya’nın Beyşehir Gölü, 
kış mevsiminde de tablo gibi görün-
tüler sergiliyor. 

Tatlı su balıkçılığının yapıldığı 
Beyşehir Gölü Milli Parkı’nda so-
ğuk hava dolayısıyla avcıların büyük 
bölümü faaliyetlerine ara verirken, 

bazı balıkçılar ise gün-
batımı sa-

atlerinde tekneleriyle göl sularına 
açılarak ekmek mücadelesi vermeye 
devam ediyor. Akşam saatlerinde 
serilen ağlar ise ertesi gün, gün içeri-
sinde kontrol edilerek varsa takılan 
balıklar toplanıyor. Hava sıcaklıkla-
rının gece eksi 9 dereceleri gördü-
ğü Beyşehir Gölü kıyı kesimlerinde 
dondurucu soğuk havalar nedeniyle 
yer yer buzlanma olması dikkat çe-
kiyor. 

Öte yandan fotoğraf tutkunları 
da özellikle güneşin battığı saatlerde 
göl kıyılarına akın ederek günbatı-
mını fotoğraflıyor. Gurup vakti, göl 
yüzeyinde adeta renk cümbüşü ya-
şanıyor. Dağların gerisinden ve gök-
yüzünden bulutlar bu anlarda kızıl 
renklere boyanırken, bu görüntüler 
göl yüzeyine de güzel yansımalar 
yapıyor. Balıkçı tekneleri ve gökyü-
zünde kanat çırpan kuşlarla birlikte 

günbatımı görenleri kendine hayran 
bırakıyor. Günbatımının en güzel iz-
lendiği noktalardan birisi olan Sevgi 
Adası’nda gelen gençler de güneşin 
batışını banklara oturarak izliyor. 
Beyşehir Belediyesinin mini ada üze-
rinde oluşturduğu “Beyşehir” yazısı 
da günbatımı anlarında fotoğraf tut-
kunlarının öz çekim yapmak için ilgi 
gösterdiği alanlar arasında yer alıyor.
n İHA

Genç Avukatlar Meclisi 
Başkanı Birtane oldu

Karnedeki rakamlara
fazla anlam yüklemeyin

Konya Barosunda Avukatlık 
Kanunu Çerçevesinde Yönetim 
Kurulu Kararı ile kurulan Genç 
Avukatlar Meclisi’nin Kurucu 
Genel Kurulu ve Başkanlık Se-
çimi Konya Barosu Sosyal Te-
sislerinde Genç Avukatlar Mec-
lisi Üyeleri ile Baro Yönetim 
Kurulu Üyeleri Av. Tarık Ars-
lantaş ve Av. Caner Çoban’ın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Ge-
nel Kurulda Genç Avukatlar 
Meclisi yönergesi okunduktan 

sonra üç genç avukatın aday 
olduğu başkanlık seçimi yapıl-
dı. Meclis Başkanlığına Aday 
Olan Av. Faruk Şimşekoğlu, 
Av. Abdullah Safa Söbücova 
ve Av. Kazım Birtane sırasıyla 
konuşmalarını yaptı. Akabinde 
gerçekleştirilen oylamada en 
çok oyu alan Av. Kazım Birtane  
2019 - 2020 döneminde Genç 
Avukatlar Meclisi Başkanlığı 
görevine seçildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Üniversitelerde sınavların sona ermesiyle birlikte Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde 
yolcu hareketliliği başladı. Memleketine gidecek öğrenciler, otogarda yoğunluk oluşturdu

Konya Otogarı’nda
tatil yoğunluğu

Sahip olduğu devlet ve vakıf 
üniversiteleriyle adeta bir öğ-
renci şehri haline gelen, ailelerin 
de evlatlarını güvenle göndere-
bildiği bir şehir olan Konya, bu 
özellikleriyle yılın belli dönem-
lerinde şehirlerarası yolcu taşı-
macılığında hareketli günler ge-
çiriyor. Öğrencilerin sınavlarının 
bittiği dönemlerde Konya’dan 
Türkiye’nin dört bir yanına yol-
cu yoğunluğu yaşanıyor. Öğrenci 
hareketliliği şehirlerarası oto-
büslerde yoğunluğa neden olur-
ken, firma yetkilileri de yaşanan 
yoğunluktan memnun kaldıkla-
rını ifade ediyor. Peronlarda bir 
otobüs yola çıkarken, hemen 
diğerinin yanaştığı ve dolduğu 
gözlenirken, firmaların yetkilile-
ri, öğrenciler başta olmak üzere 
yolcuları mağdur etmemek için 
ellerinden gelen gayreti göster-
diklerini, lüzumu olduğu durum-
larda ek seferler düzenleyerek 
öğrencileri ailelerine kavuştur-
maya çalıştıklarını belirtiyor. 

DÖNÜŞ BİLETİNİ ERKEN ALIN 
UYARISI

Birçok öğrencinin bilet al-
makta geç kaldığını ve bu ne-
denle ek seferlere rağmen bi-
let bulamadığını belirten firma 
yetkilileri, “Hiçbir öğrencimizi 
mağdur etmemeye çalışıyoruz. 
Ancak yaşanan yoğunluğa bağlı 
olarak öğrenci kardeşlerimiz ta-

lep ettikleri tarih ve saatte yolcu-
luk yapamıyor olabiliyor. Seferler 
şayet doluysa, en yakın zaman-

daki boş olan seferi öneriyoruz” 
dedi. Öğrencilere dönüş yolculu-
ğu için de tavsiyelerde bulunan 

şehirlerarası otobüs firmalarının 
yetkilileri, “Dönüş biletinizi daha 
erken tarihlerde alın. Aksi halde 
yine bilet bulmakta zorlanabilir-
siniz. Bilet taleplerinin erkenden 
yapılıyor olması bizim de planla-
mamızı daha sağlıklı yapmamızı 
sağlar. Böylelikle kimse mağdu-
riyet yaşamaz” ifadelerini kul-
landı. 

Öte yandan ağır kış şartları ve 
zorlu yol koşullarına bağlı olarak 
yolculuk esnasında herhangi bir 
aksaklık veya kazaya mahal ver-
memek için azami gayret göster-
diklerini kaydeden şehirlerarası 
otobüs firmalarının yetkilileri, 
bu doğrultuda tecrübeli şoförleri 
daha çok tercih ettiklerini belirt-
ti. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeni bir eğitim öğretim dö-
neminin ilk dilimi geride ka-
lırken, ailelerin karneyi nasıl 
değerlendirmeleri gerektiği ko-
nusunda Nesibe Aydın Konya 
Okulları yönetim kurulu üyesi 
Can Ünal önerilerde bulundu. 
Ünal çocuğun karne sonuçları 
ne olursa olsun anne babaların 
sonucu değil süreci önemseme-
leri gerektiğini; çocuğun bir dö-
nem boyunca gösterdiği çaba ve 
emeğe değer verilmesini önerdi.

Çocuğun başarısının önem-
li olduğu kadar sorumlulukla-
rını yerine getirip getirmediği 
ve sosyal duygusal gelişim ala-
nında arkadaşları ile olumlu 
ilişkiler kurup kurmadığına da 
dikkat edilmesinin önemine atıf 

yaptı. Karnedeki rakamlara ge-
reğinden fazla anlam yükleme-
nin yanlış olduğunu söyleyen 
Ünal, karnenin ailenin çocuğa 
yönelik duygu ve tutumlarını 
değiştirmemesi gerektiğini, ai-
lelerin bu noktada duygularını 
kontrol edebilmeyi başarmala-
rını önerdi. Karnesi başarılı olan 
öğrencilerin de ailenin yüksek 
beklentileri nedeniyle kaygı ya-
şayabileceklerine dikkat çeken 
Ünal, karnesinde zayıfı olan öğ-
rencilerin bundan sonraki süreci 
doğru değerlendirerek başarı-
larını arttırmak için yol haritası 
belirlemelerini, ailelerin de ço-
cuklarına bu yönde desteğinin 
önemli olduğunu ifade etti.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Gölü Milli Parkı bir başka güzel
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Bakırın çeşitli tekniklerle işlene-
rek mutfak ve süs eşyalarına dönüş-
türüldüğü geleneksel mesleklerden 
biri olan bakırcılık ve kalaycılık mes-
leği, zamana direniyor. Fabrikasyon 
mutfak gereçlerinin üretiminin yay-
gınlaşmasıyla kullanım yoğunlu-
ğunu yitiren bakırcılık ve kalaycılık, 
ayakta durmaya çalışıyor. Özellikle 
Konya’da 3 ustanın kaldığı bu mes-
leğin geleceğe aktarılması için adım 
atılması bekleniyor. 

Daha çok kazan, tava, sini, le-
ğen, lenger, tencere, sahan, tas, 
ibrik, güğüm, cezve gibi kap-kacak 
üretimi veya bakımı yapan bakır-
cılık ve kalaycılık mesleği, yapılan 
araştırmalarda M.Ö. 7 binli yıllara 
kadar dayanıyor. Bu mesleğin en 
güzel örneklerinin de yine yapılan 
araştırmalarda Anadolu’da olduğu 
ortaya konuyor.  Buna rağmen son 
yıllarda yeni ustaların yetişmemesi 
nedeniyle özellikle Konya’da bakırcı-
lık ve kalaycılık mesleği bitme nok-
tasına geldi. Fabrikasyon mutfak ge-
reçlerinin üretiminin yaygınlaşması 
ile geçmişteki üretim ve kullanım 
yoğunluğunu yitiren bakırcılık ve 
kalaycılık mesleğini devam ettirecek 
çırakların da gelmemesi, mesleğin 
geleceğini tehlikeye atıyor. Konya’da 
bu mesleği yapan 3 ustanın kalması, 
tarihi açıdan da önemli olan bu el sa-
natı mesleğinin geleceğe aktarılması 
için acil adım atılması gerektiğini or-
taya koyuyor. 
KONYA’DA BU MESLEKLER SAHİPSİZ! 

Konya’da kaybolmaya yüz tut-
muş mesleklerden olan bakırcılık 

ve kalaycılık mesleği, zamana kar-
şı direniyor. Bakırcılık ve kalaycılık 
mesleği fabrikasyon mutfak gereç-
lerinin üretiminin yaygınlaşması 
ile geçmişteki üretim ve kullanım 
yoğunluğunu yitirse de, son yıllarda 
geleneksel eşyalara artan yöneliş, bu 
meslekteki çekiçlerin susmasını en-
gelledi. Kahramanmaraş, Şanlıurfa 
gibi illerde bulunan bakır ve kalay 
ustaları çalışmalarını sürdürürken, 
yeni ustalar yetiştirmeye de devam 
ediyor. Ancak tam tersi yaşanan 
Konya’da, 3 kişi kalan bakır ve kalay 
ustaları, bu mesleğin devam etme-
si için yerel yöneticilerin yardımını 
bekliyor. 

KONYA’DA MESLEK 
BİTME NOKTASINDA 

Kalay ustası Mehmet Kalender, 
çıraklıktan başladığı meslekte 45. yı-
lını doldurmuş durumda. Bundan 25 
sene Konya’da 50 tezgah olduğunu 
belirten Kalender, bugün bu mesle-
ği icra eden Konya’da 3 kişiden biri 
olduğunu söyledi. Kahramanma-
raş ve Gaziantep gibi şehirlerde bu 
mesleğin hala devam ettiğini ancak 
Konya’da bitme noktasına geldiğini 
aktaran Kalender, bu konunun üze-
rinde düşünülmesi gerektiğine dik-
kat çekti. Kalender, “2-3 senedir es-
kiye dönüş de var. Mesela Maraş’ta 
arkadaşlar mal yetiştiremiyor ama 

biz çırak bile bulamıyoruz. Bizim 
meslek zor, dumanı var, asidi var. 
Şimdiki gençlik bununla uğraşmak 
istemiyor, masa başında oturarak 
çalışmak istiyor. Halbuki şimdi gelse 
bu mesleği öğrense, gelecekte buna 
rağbet daha da artar, işleri iyi olur” 
diye konuştu. 

‘İDARECİLER BAZI 
ŞEYLERİ GÖREMİYOR!’

Bakır ustası Kemal Arslan da  
1974’te çırak olarak başladığı mes-
leğini icra eden Konya’daki tem-
cilerden biri. Bu mesleğin tarihi 
açıdan önemli olduğunu dile geti-
ren Arslan, bakırcılık mesleğinin 
Konya’da zor zamanlar geçirdiğini 

anlattı. Kahramanmaraş, Gazian-
tep gibi şehirlerde bu mesleğin 
hala devam etmesine karşın Kon-
ya’da neden bittiğinin üzerinde 
durulması gerektiğine dikkat çeken 
Arslan sözlerine şöyle devam etti, 
“Bizim Konya’da bu meslek neden 
bitti? Bu da sanatkarın bilinçsiz ol-
masından kaynaklanıyor. Bir yere 
varacaksan önce kendinden baş-
layacaksın. Zevke dayalı ürünler 
yapabiliyorsan bu meslekte hala iş 
var. Ben Ecdat Parkı’nda yer açıyo-
ruz orada çalışacağız. Biz oraya niye 
gidiyoruz? Bu sanat devam etsin, 
birileri o sanatı görsün diye gidiyo-
ruz. El sanatlarının bitmesinin ne-

deni, illerdeki idareciler bazı şeyleri 
göremiyor. Vatandaşa çıkabilecek 
bir kapı göstermek gerekiyor. Bunu 
yapmadıkları için bu memlekette 
zanaatkarlık dediğimiz kurum bit-
ti. Bana bir tane zanaatkar göster? 
Hepsi bitti. Avrupa diyor ki; ben 
sana istediğin kadar finansman ve-
receğim sen de sanatkarına bu des-
teği ver. Belirli bir kesim bu aracılığı 
bile yapmaktan aciz. Avrupa bunu 
niye diyor? Kendisinde kalmadığı 
için Türkiye’dekinden bari faydala-
nalım diyor.  Konya’da bakıra çekiç 
vuracak usta kalmadı benden baş-
ka. Benim kendi çocuğum gelmiyor 
ki başkasını getirelim.”

ÇEŞİTLİ GİRİŞİMLERDE 
BULUNUYORLAR

Arslan, yıllarca mesleğinin bit-
memesi için mücadele ettiğini, çe-
şitli projeler üreterek gerekli merci-
lere sunduğunu ancak bir gelişme 
yaşanmadığını söyledi. Bakır ve ka-
lay ustalarının biraraya toplanarak 
mesleklerini icra ettiği bir bölgenin 
oluşturulması gerektiğini savunan 
Arslan, “Bu öneriyi İl Kültür Tu-
rizm Müdürlüğü’ne, Büyükşehir 
Belediyesi Kültür Daire Başkanlı-
ğı’na sundum. Bu konu İl Kültür 
ve Turizm Müdürlüğü’nün zaten 
bir çalışma içerisinde olduğu söy-
lendi. Üzerinden zaman geçmesine 
rağmen, hala somut adım atılmadı. 
Konuyla ilgili Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’dan da 
yardım istenecek. Onunla da bir gö-
rüşme yapılacak” diye konuştu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

HABER

Bakırcılık ve kalaycılık mesleği Konya’da bitme noktasına geldi. Meslekte 3 ustanın kaldığı Konya’da, mesleğin ayağa kaldırılması 
ve geleceğe aktarılması için adım atılması bekleniyor. Sektörün son temsilcileri ise mesleklerinin sahipsiz kaldığını ifade ediyor

Çekiç sallayan kalmadı!

Mehmet Kalender Kemal Arslan

Okumak insanın kazanabileceği 
en önemli temel becerilerden biridir. 
Okumak toplumda birey olabilmek ve 
sorgulayabilmek için çok önemlidir.

Her şeyin başı nitelikli eğitimden, 
okuduğunu anlayan ve sorgulayan bi-
rey olmaktan geçer. Bu şuurla hareket 
etmeliyiz.  

Peki, toplum olarak ne kadar oku-
maya zaman ayırıyoruz?

TÜİK tarafından yapılan bir araştır-
maya göre, Türkler boş zamanlarını ne 
ile geçiriyor? 

Bizim açımızdan okuma olarak pek 
iç açıcı olmasa da sonuçları şu şekilde 
görüyoruz.

“ Tv/video yüzde 45.7,  sosyal 
yaşam yüzde 25.0,  dinlenme yüzde 
14.9, okuma yüzde 3.2,  programlama 
yüzde 3,2,  egzersiz yüzde 3.1,  oyun 
yüzde 2.8, eğlence/kültür yüzde 0.8,  
radyo/müzik yüzde 0.6,  sanat/hobi 
yüzde 0.4,  üretim/spor yüzde 0,3.”

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Örgütü’nün (UNESCO) verileri-
ne göre Türkiye, kitap okuma oranında 
dünyada 86. sırada, yoksul Afrika ülke-
leriyle aynı kategoride. TÜİK’e göre ise 
Türkiye’de kitap, ihtiyaç listesinin 235. 
sırasında yer alıyor. Dünyada kitap için 
kişi başına harcanan para ortalama 1,3 
dolarken, Türkiye’de çeyrek dolar.

UNESCO’ya göre Türkiye, birkaç 
yıl önce çocuklara kitap hediye etme 
konusunda 180 ülke arasında 140. 
sıradaydı. Yayıncılar ve yazarlar, son 
yıllarda çocuk kitaplarının satışındaki 
payda önemli yükselişlere dikkat çeki-
yor. Fakat kitaba ulaşabilmenin, sahip 
olmanın , çocukların kitap okuma alış-
kanlığı edinebilmeleri için yeterli olma-
dığı görülüyor..

Peki, okumanın size ne gibi faydası 
olacak. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • İnsan kendisini en iyi kitap okur-
ken tanır. 

 • Okuduğu her bir cümlede ken-
dini bulur. Hangi alanlarda yeteneğinin 

olup olmadığın fark eder. 
 •  Okudukça insanın 

zekâsı yükselir, Türkçesi 
güzelleşir ve kalemi kuv-
vetli olur.

 •  Dünya hayatı 
hakkında geniş ve derin 
bilgilere sahip olur.

 • Hayattan beklen-
tilerinizi kitap okuyarak 
çözülebilir.

 • Düşünme kapasi-
te artacağından olaylara geniş açıdan 
bakılır..

 • Ne kadar çok kitap okursak, top-
lum olarak birbirimizi daha iyi anlarız.. 

 • Ufkunu genişletir.
 • Zihnini çalıştırır.
 • Hayal gücünü genişletir.
 • Huzuru artırır..
 • Kelime dağarcığı genişletir.
 •  Özgün ve özgür olmayı   sağlar.

Zamanımızın büyük 
kısmı boş faydasız işler ile 
geçmektedir. Eskilerin bir 
tabiri vardır; “Yaptığınız 
işlerin ya Dünyaya faydası 
olsun, ya da ahirete. Hem 
Dünyaya hem de ahirete 
faydalı ise Nurun Ala Nur 
(Nûr üstüne nûr)”  der-
lerdi.

Cenâb-ı Hakk’ın 
Kur’ân-ı Kerîm’de insa-

noğluna ilk emri; “Oku!” olmuştur. 
Kâinattaki her varlık ve her hâdise, ârif 
gönüller için okunup anlaşılması ge-
reken bir hikmet dersidir. Kullukta asıl 
mesele de “Yaratan Rabbinin adıyla 
oku!” (el-Alak, 1) emr-i ilâhîsine    tabi 
olmaktır. Esas tahsil budur. Yani her 
şeyde ilâhî hikmetleri okuyabilme me-
ziyetini elde edebilmektir.

Kur’an-ı Kerîm’deki birçok ayet-i 

kerime de bizleri, okumaya davet hâ-
lindedir. Bunlardan birinde şöyle buy-
rulur:

“Şüphesiz göklerde ve yerde 
mü’minler için birçok âyetler vardır. 
Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın muhtelif 
canlıları yeryüzüne yaymasında, kesin 
olarak inanan kimseler için ibretler 
vardır. Gecenin ve gündüzün değişme-
sinde, Allah’ın gökten indirmiş olduğu 
rızıkta (yağmurda) ve yeri ölümünden 
sonra onunla diriltmesinde, rüzgârları 
değişik yönlerden estirmesinde, ak-
lını kullanan toplum için dersler var-
dır.” (el-Câsiye, 3-5)

İlk emri oku olan bir dinin men-
supları olarak, öncelikle ve daimi olarak 
yüce kitabımız Kuran’ı Kerimi mutlaka 
okumalı ve okutmalıyız.Yüce kitabımı-
zın cihanşümul mesajlarını anlamalıyız. 
Diyanet işleri başkanlığının “ Hediyem 
Kur’an olsun” diye güzel bir kampan-
yası var, bunu canı gönülden destekle-

meliyiz. 
Her yaş grubu kendine uygun 

kitapları okumalı ve takip etmelidir. 
Doğum günü, evlilik yıldönümü veya 
bir ödüllendirme yapılacaksa muha-
tabın durumuna göre uygun kitaplar 
hediye edilmelidir. Okullarımızda ders 
müfredatlarına mutlaka okuma saatleri 
koyulmalıdır.

Özellikle çocukları zararlı ve kötü 
alışkanlıklarda uzaklaştırma ve onlara 
kitap okuma alışkanlığı kazandırmak 
için ebeveynlerde bol bol kitap okuma-
lıdır.

İlk eylemimiz olarak, okuma alış-
kanlığını arttırmak için aile efradımıza 
bir kitap hediye etmekle başlayalım. 
Tabi ki önce kendimiz okuyalım. 
“Üzüm üzüme baka baka kararır” ata-
sözünü unutmayalım.

“Bilenlerle bilmeyenler bir olur 
mu?” ilahi sözüne muhatabı olmak, 
ancak okumak ile olur.

Baki selamlar.

NİÇİN KİTAP OKUMALIYIZ?

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Muhayer Oktay 
resmen Beşiktaş’ta

Beşiktaş, Almanya takımlarından Fortuna Düssel-
dorf’ta forma giyen 19 yaşındaki futbolcu Muhayer Oktay 
ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı. Beşiktaş, ikinci yarı ön-
cesi kadrosunu üçüncü kez güçlendirdi. Siyah-beyazlılar, 
Almanya ekiplerinden Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen 
genç forvet Muhayyer Oktay ile 4 buçuk yıllık anlaşmaya 
varıldığını duyurdu. Beşiktaş resmi internet sitesinden 
yapılan açıklamada, “Futbol Takımımız, devre arası 
transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Düsseldorf’tan 
U21 Milli Takımı’nın da formasını giyen Muhayyer Ok-
tay’ı kadrosuna kattı. Muhayyer Oktay, Beşiktaş Nevzat 
Demir Tesisleri’nde Futbol A Takım Direktörümüz Ali 
Naibi ile bir araya geldi ve 4.5 yıllık sözleşme imzaladı. 
Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandı-
ğımız Muhayyer Oktay’a başarılar dileriz” ifadelerine yer 
verildi. Genç futbolcu, Fortuna Düsseldorf forması altında 
çıktığı 29 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.  n İHA

Trabzonspor’da 
Başakşehir hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de yarın sahasın-
da Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını 
sürdürdü. Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenman 
basına kapalı gerçekleştirildi. Ziraat Türkiye Kupası’nda 
oynanan Balıkesirspor Baltok karşılaşmasında forma 
giyen oyuncuların havuzda toparlanma antrenmanı yap-
tığı, diğer futbolcuların ise sahada çalıştığı bildirildi. Bor-
do-mavililer, bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını 
tamamlayacak.  n AA

Koray Şener’in adı 
parkta yaşatılacak

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un, Galatasa-
ray-Fenerbahçe maçı öncesi tribünde kalp krizi geçire-
rek yaşamını yitiren Fenerbahçe taraftarı Koray Şener’in 
adının verildiği Yalova’daki parkın açılışına katılacağı 
bildirildi.

Spor Toto Süper Lig’de Galatasaray ile Fenerbahçe 
arasında oynanan derbi öncesi tribünde kalp krizi geçi-
rerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Fenerbahçe 
taraftarı 22 yaşındaki Koray Şener’in adının yaşatılacağı 
“Koray Şener Barış, Dostluk ve Kardeşlik Parkı” 20 Ocak 
pazar günü açılacak.

Parkın açılışına Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 
Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları, Koray Şener’in 
ailesi ve Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman da katı-
lacak.

Salman, yaptığı yazılı açıklamada, vefatının ardın-
dan Şener’in adının yaşatılması için bir çalışma başlat-
tıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u arayarak Ko-
ray Şener’in adının Yalova’da yaşatılması için ismini bir 
parka vermek istediğini belirten Salman, şunları kaydetti:

“Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günler-
de adının Koray Şener Barış Dostluk ve Kardeşlik Parkı 
olabileceğini Sayın Koç’a ilettim. Sağ olsun o da, ‘Vefa 
Başkan güzel düşünmüşsün, ben de takımla birlikte açı-
lışta bulunacağım.’ dedi. Ben buradan siyasi görüş ve ta-
kım ayrımı yapılmaksızın tüm hemşehrilerimi pazar günü 
saat 15.00’te yapılacak açılışımıza bekliyorum. Pazar 
günü hep birlikte kenetlenerek, tüm Türkiye’ye birlik ve 
beraberlik mesajı verelim.”  n AA

Kemal Özdeş: İki kulvarda da savaşacağız
Göztepe Teknik Direktörü Kemal Öz-

deş, hem Ziraat Türkiye Kupası’nda hem 
de Spor Toto Süper Lig’de başarılı olmak 
için mücadele edeceklerini söyledi. 

Hafta sonu oynayacağı Evkur Yeni 
Malatyaspor maçının hazırlıklarını ta-
mamlayan Göztepe’de Kemal Özdeş, 
düzenlenen basın toplantısında gazete-
cilerle bir araya geldi. Ligin ikinci yarı-
sına galibiyetle başlamak istediklerini 
belirten Özdeş, “Birbirimize alışma dö-
nemi için, oyuncuların kaynaşması için 
Antalya kampı çok iyi oldu. Kadromuza 
Serdar’ı katarken, Cikalleshi ile yolla-
rımızı ayırdık. Kupa maçının ardından 
Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazır-
lıklarına başladık. Umuyorum ki hem 
kupada sonuna kadar gideriz hem de li-
gin ilk yarısında fark oluşturan bir oyunla 
üst sıralara çıkarız. İkinci sırada bulunan 
takımla aramızda 7 puanlık bir fark var. 
O yüzden Malatya maçını kazanarak yü-
zümüzü ilk sıralara çevirmek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

“BABA RAHMAN LİSTEMİZDE” 
Chelsea’nin sol beki Baba Rahman 

ile ilgilendiklerini belirten Özdeş, “Baba 
Rahman listemizde yer alan bir oyuncu. 
Ancak devre arasında transfer yapmak 
kolay değil. Rahman’ın yanı sıra birkaç 
alternatifimiz daha var” derken yeniden 
kadroya dönen Ghilas’ın sözleşmesinde 
değişime gidildiğini şu sözlerle açıkladı: 

“Ghilas’ın 1.5 yıllık sözleşmesi var. 
Kendisiyle performansa dayalı bir söz-
leşme yaptık. Sokol oynamak istediği bir 
takıma gitmek istedi. Biz kadroyu nitelikli 
hale getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu. 

“JEROME DAHA ÇOK ATACAK” 
Ligin ikinci yarısında ön bölgede so-

run yaşamayacaklarına inandığını belir-
ten deneyimli teknik adam, “Taraftarların 
transfer beklentisi çok normal. Kadro 
bütünlüğünde kanat forvet ve sol beke 
ihtiyacım olduğunda bahsetmiştim. İkinci 
yarıda Jerome’un daha fazla gol katkısı 
yapacağına inanıyorum. Gündemimizde 
forvet transferi yok” dedi.  n İHA

Antalyaspor – Kayserispor maçına misafir seyirci yasağı
Spor Toto Süper Lig’de bugün 

oynanacak Antalyaspor - Kayserispor 
maçı öncesi konuk ekibin taraftarı-
na kötü haber geldi. Zorlu mücadele 
öncesi Antalya İl Spor Güvenlik Kuru-
lu’nda güvenlik nedeniyle Kayserispor 
taraftarının maça alınmaması kararı 
çıktı. 

Spor Toto Süper Lig’in 18. hafta-
sında bugün Kayserispor’u ağırlayacak 
Antalyaspor, maçın hazırlıklarını ta-
mamladı. Maç saatini beklemeye baş-
layan kırmızı-beyazlılar ligin ilk maçın-
da deplasmanda rakibine yenilerek 
sezona kötü başlamıştı. 

KARŞILAŞMA ‘A GRUBU 
RİSKLİ MÜSABAKA’ 

KAPSAMINDA 
Zorlu mücadele öncesi toplanan 

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu’n-
dan, güvenlik nedeniyle Kayserispor 
taraftarının maça alınmaması kararı 
çıktı. Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu 
bu maçı, ‘A Grubu Riskli Müsabaka’ 
kapsamında değerlendirdi. Kurul, mü-
sabakanın güvenliği açısından oyna-
nacak maça misafir takım seyircisi ile 
hem Antalyaspor hem de Kayserispor 
Passolig kartına sahip olanların alın-
maması kararını verdi. 

ANTALYASPOR’DA 4 EKSİK 
Ligin ikinci yarısının ilk maçında 

rakibi karşısında rövanşı almak is-
teyen kırmızı-beyazlılarda Celustka, 
Diego ve Bahadır Öztürk, sakatlıkları 
nedeniyle Yekta Kurtuluş ise kart ce-
zası nedeniyle karşılaşmada forma 
giyemeyecek. 

2019’UN İLK MAÇINI 3 PUANLA 
KAPATMAK İSTİYOR 

Antalyaspor, sezonun ilk yarısında 
27 puan toplayıp spor otoritelerinin 
takdirini toplamıştı. Başarılı grafiğini 
ikinci yarıda da devam ettirmek is-
teyen kırmızı-beyazlılar, 2019 yılının 
ilk maçını 3 puanla kapatmak istiyor. 
Antalya Stadı’nda saat 16.00’da oyna-
nacak olan maça Antalyaspor taraftar-
larının büyük ilgi göstereceği bekleni-
yor. Zorlu maçta Özgür Yankaya düdük 
çalacak. Hakem Özgür Yankaya’nın 
yardımcılıklarını ise Kerem Ersoy ve 
Mehmet Kısa yapacak. 

KAYSERİSPOR’DA 
EMRE  DEMİR’E  

PROFESYONEL SÖZLEŞME
İstikbal Mobilya Kayserispor, genç 

oyuncusu Emre Demir ile profesyonel 
sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan 
açıklamada, Kayserispor Akademi-
sinden yetişen 15 Ocak 2004 doğum-
lu Emre Demir ile 2,5 yıllık profesyonel 
sözleşme imzalandığı bildirildi.

Emre Demir dışında 7 genç oyun-
cu ile de profesyonel sözleşme imza-
landığı belirtilen açıklamada, “2018-
2019 sezonu itibariyle aralıklarla 
akademi oyuncularımızdan Doğan 
Alemdar, Kazım Çelik, Adem Doğan, 
Abdullah Gürbüz, Hakan Çıtak, Buğra 
İlter ve Ercan Çiftçi ile profesyonel 
sözleşme imzalayan kulübümüz,  
genç milli oyuncumuz Emre Demir ile 
de 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır.” 
denildi.  n İHA

‘İnşallah şampiyon 
Başakşehir olacak’
Medipol Başakşehir’in Bosna Hersekli futbolcusu Edin Visca, Türkçe olarak verdiği ilk özel röportajında, 
“İnşallah şampiyon Başakşehir olacak.” dedi. Visca, yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışı hakındaki 
düşüncelerini, hedeflerini, Avrupa’da en beğendiği ligler ve oyuncular ile Türkiye’deki yaşamını anlattı

“İki sezon önce hedefimiz şampiyon-
luk değildi ancak yine de son haftalara 
kadar şampiyonluğu zorladık.” sözleriyle 
röportaja başlayan Edin Visca, “Geçtiği-
miz sezon ise hedefimiz şampiyonluktu. 
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 
gibi köklü camialarla yarışı son haftala-
ra kadar sürdürdük. Sivas maçında son 
saniyede şanssız şekilde gol yedik ve 
bence şampiyonluğu orada bıraktık. Bu 
sezon daha tecrübeliyiz, her maç tek tek 
hazırlanıyoruz. İlk yarıyı 6 puan farkla 
tamamladık. Bu avantajı korumak için 
sadece kendi oyunumuza odaklanmamız 
gerekiyor. 6 puan gerimizde 4 takım var. 
İkinci yarının daha zor geçeceğini biliyo-
ruz. İyi bir takımız ve iyi bir kadromuz var. 
İnşallah şampiyon Başakşehir olacak.” 
ifadelerini kullandı. 

Pazar günü deplasmanda oynayacak-
ları Trabzonspor maçını da değerlendiren 
Visca, “Trabzon iyi oynuyor ve iyi bir kad-
roları var. Zor bir maç olacak. Biz kendi 
oyunumuza odaklanmalıyız. Bana göre 
Türkiye’deki en iyi takımız. Sistem en bü-
yük avantajımız. Her gün çok detaylı çalı-
şıyoruz. Maç zor olacak ama biz 3 puanı 
almak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

“BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA 
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE 
OYNAMAK İSTİYORUM”

Her futbolcunun hedefleri arasında 
kulübünde şampiyonluk yaşamak ve mil-
li takımı ile Dünya Kupası’nda oynamak 
olduğunu belirten Bosna Hersekli futbol-
cu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2014’te Brezilya’da milli takımım 
ile Dünya Kupası’nda oynadım, şimdi de 
Başakşehir’de şampiyonluk istiyorum. 
Gelecek sezon Başakşehir formasıyla 
Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyo-
rum. En büyük başarım 2014’te Dünya 
Kupası oynamamdı. Kariyerimdeki en 
büyük karşılaşma, Maracana’da Messi-
li Arjantin karşısında oynadığım maçtı. 
Gerçekten futbolda başka bir şey hisset-
tim. Her futbolcu, Maracana’da Dünya 
Kupası maçı oynamak ister. O günü ve o 
maçı hayatım boyunca unutmayacağım. 

2009-2010 sezonunda da Bosna’da eski 
takımım Zeljeznicar’da şampiyon oldum 
ve şimdi sıra Başakşehir’e geldi. Sekiz 
senedir burada oynuyorum. İstanbulda, 
Başakşehir’de kendimi evimde hisse-
diyorum. İnşallah bu sene şampiyonluk 
gelecek ve benim de en büyük başarım 
bu olacak.” 

“DZEKO VE CENGİZ’İ İSTANBUL’A 
GETİRMEK İSTİYORUZ”

Medipol Başakşehir’de birlikte oyna-
dığı Cengiz Ünder ve milli takımdan arka-
daşı Edin Dzeko’nun Roma’da forma giy-
meleri nedeniyle İtalyan takımını ilgiyle 
takip ettiğini belirten Edin Visca, “Cengiz 

orada 2 sezondur önemli işler yapıyor. 
Dzeko ve Cengiz için her maçı izliyorum. 
Her maç performansını arttırıyor. Belki 
Roma’da en iyi iki oyuncu Dzeko ve Cen-
giz. İnşallah sakatlık olmasın, daha iyi 
bir kariyeri olacak ve daha büyük takım-
larda oynayacak. Cengiz iyi çocuk ve iyi 
çalışıyor. Başakşehir’de bizimle beraber 
oynadı ve hiç değişmedi. Genç oyuncular 
Cengiz’i örnek alabilir.” değerlendirme-
sinde bulundu.

Geçen sene Avrupa Ligi’nde oynadık-
larını hatırlatan Visca, “O da iyi bir turnu-
va ama Şampiyonlar Ligi’ni dünyada her-
kes biliyor, Orada en büyük isimlere karşı 

oynuyorsunuz. İnşallah biz de seneye 
Şampiyonlar Ligi’nde oynamak ve belki 
Roma ile eşleşerek Dzeko ve Cengiz’i 
İstanbul’a getirmek istiyoruz. Avrupa’nın 
büyük takımları Barcelona, Real Madrid 
ve Manchester City’ye karşı oynamak 
istiyorum.” açıklamasını yaptı. Visca, 
Başakşehir’de unutamadığı maçı ise “İki 
sezon önce Şampiyonlar Ligi ön eleme 
turu rövanşında Sevilla’ya karşı İspan-
ya’da oynadığımız maçı unutamıyorum. 
Çünkü orada 90 dakika iyi oynadık ve son 
saniyede direkten dönen topumuz oldu. 
Şampiyonlar Ligi’ni son saniyede kaçır-
dık.” şeklinde anlattı. n AA



Bölgesel Amatör’de ikinci devre başlıyor
Üç Konya temsilcisinin yer aldığı Spor Toto Bölge-

sel Amatör Lig 2018-2019 Sezonu ikinci yarı müsabaka-
ları 4 haftalık aranın ardından bugün itibariyle başlıyor. 
80 ilden 151 takımın katılımıyla 11 grupta oynanan BAL 
müsabakaları, 20 - 21 Nisan 2019 tarihlerinde oyna-
nacak karşılaşmalarla sonuçlanacak. Gruplarında ilk 
sırayı alan 11 takım play-off oynamaya hak kazanacak. 
Tarafsız merkezlerde oynanacak play-off müsabakaları 
sonunda 9 takım TFF 3.Lig’e çıkmaya hak kazanacak.

KONYA TAKIMLARININ 
MAÇLARI YARIN

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’ta yer alan Konya 
ekiplerinin ikinci devredeki ilk maçları yarın oynana-
cak. 14. hafta maçlarında Sarayönü Belediyespor BAY 
geçerken, Akşehirspor kendi sahasında Çubuk Spor ile 
karşı karşıya gelecek. Bu mücadele Akşehir Nasrettin 
Hoca Stadı’nda saat 14.00’de başlayacak ve Kutluhan 
Taşçı tarafından yönetilecek. Kırmızı beyazlı temsilci-
miz bu maçtan galibiyet ile ayrılarak ligin zirvesinde bu-
lunan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor’un puan kaybetme-
sini bekleyecek. Ligdeki bir diğer Konya ekibi Karapınar 
Belediyespor ise Yeniçağa’yı konuk edecek. Karapınar 
İlçe Stadı’ndaki maç saat 14.00’de başlayacak ve Ber-
kan Ülbeği tarafından yönetilecek.  n SPOR SERVİSİ
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Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya’da devam ediyor
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya’da devam edi-

yor. Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası’nın açılış seremonisi 
Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezi’nde yapıldı. 

Seremoni törenine; Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Konya İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Konya Spor Hizmetleri İl Müdürü Ömer Ersöz, 
Konya TSYD Başkanı Murat Dönmez, Selçuklu Kaymakamı Ömer 
Hilmi Yamlı, Konya ASKF Başkan Vekili Mehmet Günbaş, Tekvan-
do Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve As başkanı Ali Ziya Yal-
çınkaya, Tekvando Federasyonu As başkanı Başkan Vekili Dr. Oktay 
Duymaz, Tekvandonun duayen ismi Merhum İsmet Iraz’ın eşi Hani-
fe Iraz, Konya ve Türkiye’de tekvandonun kurucularından hocamız 
Kayhan Aytar, Tekvando Federasyonu Danışma Kurulu Üyesi Avni 
Uluer, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin, Dünya 
ve Avrupa Şampiyonlukları bulunan milli sporcular İrem Yaman, 
Rukiye Yıldırım, Zeliha Ağrıs, Hasan Can Lazoğlu, Nafia Kuş, Sude 
Bulut, Emre Kutalmış Ateşli, Yunus Sarı ve Deniz Dağdelen katıldı.

Törende, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Tür-
kiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin ve AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı kısa birer konuşma yaparak katı-
lımcılara başarılar diledi. Konuşmaların ardından plaket takdimi ve 
madalya töreninde geçildi. n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör Küme’de 
ikinci yarı heyecanı 

Konya Süper Amatör Küme’de ikinci devre, yarın oy-
nanacak olan maçlar ile başlayacak. 12.hafta maçında 
lider Gölyazı Belediyespor, Selçukspor’u konuk edecek. 
Konya Süper Amatör Küme’de haftanın programı şu şe-
kilde; Saat 12.00 Meram Kara Kartallar – Yeni Emirgazi 
Belediyespor. Saat 13.00 Saiteli Kadınhanı Belediye-
por – Öntur Havzanspor, Yeni Doğanhisarspor – Ülküm 
Gençlikspor, Ç.Çumra Belediyespor – Ereğlispor, Gölyazı 
Belediyespor – Selçukspor, Akören Kültürspor – Ilgın Be-
lediyespor. n SPOR SERVİSİ

Karesi Spor evinde 
Ankara’yı ağırlayacak 

Türkiye Basketbol Ligi’nin 15. hafta karşılaşmasında 
temsilcimiz Selçuklu Basketbol’un rakiplerinden Kare-
sispor kendi evinde Ankara DSİ’yi konuk edecek. Geçtiği-
miz hafta Bursaspor deplasmanında mağlup olarak lider-
liği Bursa’da bırakan Karesispor, ligde 14 maçta sadece 
3 galibiyet alarak 15. sırada bulunan rakibi Ankara DSİ 
karşısında galip gelerek aynı galibiyet sayısında bulun-
duğu Bursaspor ile liderlik yarışını sürdürmek istiyor. Ka-
resispor-Ankara DSİ müsabakası bugün saat 16.00’da 
Kurtdereli Spor Salonunda oynanacak. Karşılaşmayı 
Önder Yılmaz, Taner İbin ve Sedef Yarıcı hakem üçlüsü 
yönetecek. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk 
lider karşısında

TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, yarın ligde ikinci devrenin ilk maçına 
çıkacak. Saat 13.30’da Pendik Stadı’nda Tuzlaspor’a konuk olacak olan yeşil beyazlılar, lider 

karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmak istiyor
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-

por, ligde ikinci devreyi Tuzlaspor deplasmanında açı-
yor. İlk yarıda istediği puana ulaşamayan Yavru Kartal, 
yapılan takviyeler ile yeniden üst sıralara tırmanmanın 
hesaplarını yapıyor. Anadolu Selçukspor’un Tuzlaspor 
ile oynayacağı karşılaşma yarın saat 13.30’da baş-
layacak ve Pendik Stadı’nda oynanacak. Mücadeleyi 
Turgut Doman yönetirken yardımcılıklarını Cengizhan 
Öztürk, Ali Rıza Öztürk ve Erdem Temel yapacak. Tem-
silcimizin güçlü rakibi karşısındaki tek hedefi 3 puan.

TAKVİYELER YAPILDI
Konya Anadolu Selçukspor’da ikinci yarı öncesi 

eksik bölgelere Teknik Direktör Alper Avcı’nın verdiği 
rapor doğrultusunda takviyeler yapıldı. Ümit Karaal ve 
Reşo Akın ile sözleşme imzalayan yeşil beyazlı takım, 
Konyaspor U21 takımından Hazar Güntekin ve Enes 
Akgün’ü de kadrosuna dahil etti. Alper Avcı önceki 
günlerde yaptığı açıklamada, yeni yapılan transfer-
lerin iyi bir kamp süreci geçirdiğini ve takıma uyum 
sağladıklarını ifade etti. Öte yandan Yavru Kartal’da 
ilk devre sonunda sakatlanan Ahmet Önay ve Ekrem 
Kayılıbal’ın birkaç hafta içinde takımla çalışmalara 
başlaması bekleniyor.

İLK DEVREDE İSTEDİĞİNİ ALAMADI
Pilot takım Konya Anadolu Selçukspor, ligin ilk 

devresinde istediği sonuçları elde edemedi. Sezon ön-
cesi kamp döneminde Teknik Direktör Gürses Kılıç’ın 
ile anlaşan yeşil beyazlılar, Konyalı antrenörün sezon 
başlamadan önce takımdan ayrılması üzerinde Tayfun 
Türkmen ile sözleşme imzaladı. Türkmen döneminde 
de ligde başarısız sonuçlar alınmasıyla, Altay’dan ay-
rılan Anadolu Selçukspor’un eski teknik direktörü Al-
per Avcı yeniden takımın başına getirildi. Temsilcimiz 
ligde oynanan 17 maçta 3 galibiyet 8 beraberlik ile 17 
puan toplayabildi.

TUZLA’DA HEDEF ŞAMPİYONLUK
Yeşil beyazlı temsilcimizin yarın deplasmanda 

karşılaşacağı Tuzlaspor ligin zirvesinde bulunuyor. Az 
gol yemesi ile dikkat çeken İstanbul ekibi, oynanan 17 
maçtan 11’ini kazanma başarısı gösterdi. Mavi beyaz-
lılar sezonun ilk yarının 37 puan ile ilk sırada bitirdi. 
Konya Anadolu Selçukspor’un rakibi, 17 maçta kale-
sinde sadece 7 gol gördü ve rakip fileleri 33 kez hava-
landırdı. İlk yarısında oynanan mücadele Tuzlaspor’un 
son saniyede attığı gol ile 1-1 sona ermişti. 
n SPOR SERVİSİ

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

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU



Bayramoğlu, ligin ikinci yarısından umutlu
Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Me-

ram Kara Kartallar teknik direktörü Faysal Bayra-
moğlu ligin ikinci yarısı öncesinde açıklama yap-
tı. Deneyimli teknik adam lige adapte olduklarını 
ikinci yarıda daha iyi olacaklarını söyledi.

TECRÜBE SIKINTISI YAŞANDI
Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları ala-

mayan Meram Kara Kartallar’da teknik direktör 
Faysal Bayramoğlu ikinci yarı öncesi değerlen-
dirmelerde bulundu. İlk yarıyı değerlendirerek 
sözlerine başlayan Faysal Bayramoğlu, “Bizim 
ligin ilk yarısında tecrübesizliğimiz ve şanssızlı-
ğımız oldu. Ligin ikinci yarısındaki Ilgın maçı dı-
şındaki tüm maçlarda kazanabilecek performansı 
ortaya koyduk ancak iyi oyunumuzu sonuçlara 
yansıtamadık. Oyuncularımızın da genç ve tecrü-
besiz olması bu durumda etkili oldu. Hemen her 
maçtan sonra aynı şeyleri söyledim; son vuruşları 
yapamamamız puan sıralamasında bizi alt sıra-

larda bıraktı. Sonuçlara baktığımız zaman ligin 
en iyi takımlarına karşı iyi oyun sergiledik. Ereğli 
evindeki tek puan kaybını bize karşı beraberlikle 
yaşadı. Bunlar göz önüne alınınca iyi işler yaptığı-
mız ortada diye düşünüyorum.” dedi.

İKİNCİ BİZİM İÇİN DAHA İYİ OLACAK
Bayramoğlu, ligin ikinci yarısıyla ilgili ola-

rak, “İkinci yarıdan daha umutluyum açıkçası. 
İlk yarıda tecrübe kazandık. Oyuncularımız artık 
lige daha adapte olmuş durumdalar. Rakipleri-
miz transferler yaparak kimisi şampiyon, kimisi 
de ligde kalmaya çalışıyor. Bizim oyuncularımız 
Gökhan Özenç ve Tugay Gür başka takımlara 
transfer oldular ama biz onların yerine ligden 
transfer etmek yerine altyapımızdan oyuncular-
la devam etmeyi düşünüyoruz. Kadro kalitemizi 
sahaya yansıttığımız sürece ikinci yarı bizim için 
daha iyi olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kul-
landı. n SPOR SERVİSİ

RPS
Soğuk savaş!

Süper Lig’de ikinci yarı heyecanı başladı. Atiker Konyaspor devrenin ilk maçında Erzurumspor’a konuk 
olacak. Hazırlıklarını Antalya’da yapan yeşil beyazlılar, yaklaşık -14 derecede galibiyet arayacak. 

Mücadele saat 13.30’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanacak ve Ali Palabıyık tarafından yönetilecek

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısı dün 
oynanan Akhisarspor – Beşiktaş maçı ile 
başladı. 18.haftanın ikinci maçında tem-
silcimiz Atiker Konyaspor, Erzurumspor 
ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. 
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’da 
oynanacak olan mücadele saat 13.30’da 
başlayacak.

Öğlen saatlerinde olmasına rağmen 
-14 derecelik sıcaklık maçın zorluk dere-
cesini artıracak. Karşılaşmayı Ali Palabı-
yık yönetirken, yardımcılıklarını Serkan 
Olguncan, Mehmet Cem Satman ve Sar-
per Barış Saka yapacak.

KONYASPOR İÇİN YENİ 
BİR BAŞLAGIÇ OLACAK

İkinci yarının ilk maçı temsilcimiz 
Atiker Konyaspor için yeni bir başlangıç 
olacak. İlk yarının son 5 haftasında takımı 
Teknik Direktör Aykut Kocaman’a emanet 
eden yeşil beyazlı kulüp, eski günlerine 
yeniden dönmek istiyor. Ligin ilk yarısını 
25 puan ile 8.sırada tamamlayan Anado-
lu Kartalı’nın ikinci ile arasında sadece 4 
puan bulunuyor. Aykut Kocaman’ın gelişi 
ile özüne dönen temsilcimiz, iki sezon önce 
ligin ikinci yarısında kırdığı 40 puanlık re-
kora yeniden ulaşmak istiyor.

SAVUNMADA EKSİKLER VAR
Atiker Konyaspor’un Erzurumspor ile 

oynayacağı maç öncesi savunmadaki ek-
sikler teknik heyeti düşündürüyor. Yeşil 
beyazlı takımın dinamosu Nejc Skubic, kart 
cezalısı olduğu için bu maçta forma giye-
meyecek. Öte yandan sakatlıktan dönen ve 
hazır olmayan Uğur Demirok, Selim Ay ile 
Amir Hadziahmetovic’in yanı sıra hazırlık 
maçında sakatlanan Paolo Hurtado, maç 
kadrosunda yer almayacak. Teknik Direk-
tör Aykut Kocaman’ın Skubic’in yokluğun-
da Yevhen Opanasenko’ya şans vermesi 
bekleniyor.

SICAKLIK FARKI KORKUTUYOR
Bugün oynanacak maç öncesi Erzu-

rum’daki hava sıcaklığı iki takımı da olum-
suz yönde etkileyecek. Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultu-
sunda bugün Erzurum’da hissedilen hava 
sıcaklığı -14 derece olacak. Bu karşılaş-
manın hazırlıklarını Antalya’da tamamla-
yan Atiker Konyaspor, yaklaşık olarak 30 
derecelik bir sıcaklık farkı ile karşı karşıya 
kalacak. Öte yandan Konyaspor yönetimi 
de tam kadro olarak Erzurum’da takımın 
yanında olacak. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Bilardo il birincisi 
Ali Kıyak oldu

3 Bant Bilardo İl Birinciliği 07-13 Ocak 2019 tarihle-
ri arasında yapıldı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl 
Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer 
alan 3 Bant Bilardo İl Birinciliği 07-13 Ocak 2019 tarihleri 
arasında Meram Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merke-
zinde yapıldı. 106 sporcunun katıldığı müsabaka sonu-
cunda Ali Kıyak birinci, Serdal Semen ikinci olurken, 
Semih Çörekçioğlu ve İbrahim Çetin üçüncülüğü paylaştı.
 n SPOR SERVİSİ

Mossoro ve 
Napoleoni’nin 

sözleşmeleri uzatıldı
Medipol Başakşehir, Marcio Mossoro ve Stefano Na-

poleoni’nin sözleşmelerinin 2019-2020 sezonu sonuna 
kadar uzatıldığını açıkladı. Devre arası transfer dönemin-
de kadrosunu Robinho ve Serdar Taşçı ile güçlendiren 
Medipol Başakşehir, iç transferde ise Mossoro ve Napo-
leoni ile anlaştı. Turuncu-lacivertliler, iki futbolcuyla da 
2019-2020 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını 
açıkladı. Başakşehir’in resmi sitesinden konuya ilişkin 
yapılan açıklama şöyle: “Futbolcularımız Marcio Mos-
soro ve Stefano Napoleoni’nin sözleşmeleri 2019-2020 
sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Her iki oyuncumuzun 
yeni sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni eder, ken-
dilerine başarılar dileriz.”  n İHA

Galatasaray ikinci yarının perdesini Ankaragücü ile açıyor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de bu-

gün evinde mücadele edeceği MKE Ankara-
gücü ile ligde 96. kez karşı karşıya gelecek. 
Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılıların 
60’a 17 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. Spor 
Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, 
bugün saat 19.00’da Ali Sami Yen Spor Komp-
leksi Türk Telekom Stadyumu’nda Ankaragücü 
ile mücadele edecek. Ligde geride kalan 17 
haftada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 5 bera-
berlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 29 
puan ve averajla 5. sırada yer alıyor. Ankara 
ekibi ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubi-
yetle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor. 

96. RANDEVU 
Galatasaray ile Ankaragücü Süper Lig tari-

hinde 95 kez karşı karşıya geldi. SCimbom, söz 
konusu müsabakalarda 60 kez sahadan galip 
ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini 

mağlup etti. 18 maçta ise kazanan çıkmadı. 
Sarı-kırmızılıların ligde attığı 196 gole, başkent 
ekibi 82 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında 
oynanan müsabakayı Aslan 3-1 kazanmıştı. 

ASLAN EVİNDE GEÇİT VERMİYOR 
Süper Lig’de Galatasaray’ın sahasında 

bileği bükülmüyor. Sarı-kırmızılılar, ligde Türk 
Telekom Stadyumu’nda son 28 maçta mağlu-
biyet yüzü görmedi. Geride kalan müsabaka-
larda Aslan, 23 defa galip gelirken, 5 kez de 
berabere kaldı. Cimbom, ligde evinde en son 
2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasım-
paşa’ya mağlup olmuştu. 

MARCAO VE EMRE İLK 
MAÇINA HAZIRLANIYOR 

Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna 
kattığı Marcao ile Emre Taşdemir, ilk kez sa-
rı-kırmızılı formayı giyecek. İki futbolcu Teknik 
Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halin-

de Ankaragücü maçında takımdaki yerlerini 
alabilecek. Galatasaray’da Ankaragücü maçı 
öncesinde Faslı futbolcu Younes Belhanda, 
sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Belhanda, 
Ankaragücü karşılaşmasında kart görmesi du-
rumunda 19. haftada deplasmandaki Göztepe 
mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. 

NAGATOMO MİLLİ TAKIMDA 
Sarı-kırmızılıların Japon futbolcusu Yuto 

Nagatomo ise ülkesinin Asya Şampiyonası 
kadrosunda yer alıyor. Devre arasında kulüp 
bulmaları istenen Eren Derdiyok ile Serdar Aziz 
de Ankaragücü maçında olmayacak. İki takım 
arasında oynanacak mücadeleyi Alper Ulusoy 
yönetecek. Ulusoy’un yardımcılıklarını Volkan 
Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. 
Koray Gençerler ise müsabakanın dördüncü 
hakemi olacak.  
n İHA
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