
SANAYİDE NİTELİĞİ
ARTIRMAYI HEDEFLİYORLAR

ASRİAD Konya Şubesi açıldı

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) 23’üncü şube-
sini Konya’da açtı. ASRİAD Genel Başkanı Adnan 
Danışman, temel prensiplerinin sanayide niteliği 
artırmaya dönük faaliyetler yapmak olduğunu söy-
ledi.

n HABERİ SAYFA 7’DE

‘İhracatta Cumhuriyet 
tarihinin rekoru kırıldı’

‘Geleceğe dair hedeflere 
adım adım yaklaşıyoruz’

Konya’nın 2018 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 15,2 artarken, bu ra-
kamla Konya ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk, tüm Konyalı tüccar ve sanayicileri kutlayarak, 2019’da 

Konya’nın yeni rekorlara imza atacağını söyledi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ihracatta Cumhuryet 
tarihinin rekorunu kıran Konyalı sanayici ve iş adamlarını tebrik etti. Başkan Altay, 

“Bu başarılı performans, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine dair hedeflerine adım 
adım yaklaştığımızın bir göstergesidir” dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE

Karadeniz’i soğuk, balığı fiyat vurdu! Muhacir Pazarı’nda alışveriş çilesi! 
1 Eylül’de başlayan av sezo-
nundan itibaren balıkçıların 
yüzünü güldüren Karadeniz, 
birkaç gündür hırçın yüzünü 
göstermeye başladı. 3,5 aydır 
balık fışkıran Karadeniz’de 
havaların soğumasıyla birlikte 
balıklar kaçmaya başladı. Ba-
lıkçılar sezonun genel olarak 
verimli geçtiğini söylerken, 
hava durumunun sürekli de-
ğişmesinin fiyatları olumsuz 
etkilediğini belirtiyor. Fiyatlar 
artsa da vatandaşın balığa 
rağbeti azalmıyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Muhacir Pazarı alanında yapı-
lacak çalışma nedeniyle, geçici 
bir süreliğine Muhacir Pazarı 
Eski Konya Atatürk Stadyumu 
içerisine taşınmıştı. Kara kışın 
Konya’da kendini göstermesi, 
buradaki pazar esnafını ve 
alışveriş yapan vatandaşı vurdu. 
Üstü açık olması nedeniyle 
yağışla birlikte pazar alanı ve 
esnafın çadırı karla doldu. Alış-
verişler zorlukla gerçekleştirilir-
ken, pazar esnafı Muhacir Pazarı 
alanındaki çalışmanın biran 
önce tamamlanmasını istiyor.
n HABERİ SAYFA 3’TE

90 bin Sarıkamış şehidi için yürüdüler Alacabel’de ulaşım güçlükle sağlanıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ve Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü, 1915 yılında 
vatan savunmasında Alla-
huekber dağlarında donarak 
şehit olan 90 bin şehidimizin 
anısına “Sarıkamış Şehitle-
rimizi Anma Yürüyüşü’ ger-
çekleştirdi. Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, 
Devletimizin ve milletimizin 
yanında hainlerin ve terörist-
lerin karşısında duracağız” 
dedi. n SAYFA 5’TE

Konya’yı Antalya’ya 
bağlayan Seydişehir 
Akseki karayolunda, 
kar yağışı nedeniyle 
ulaşım güçlükle sağ-
lanıyor. Karayolları 
ekiplerinin sürekli 
olarak çalışma yaptı-
ğı Alacabel mevki-
inde yolun zaman 
zaman tamamen 
kapandığı ve tekrar 
açıldığı öğrenildi. 
n SAYFA 7’DE

04 ‘Kadınlar hakkını 
rahatça arayabiliyordu’ 06 Parkta uyuşturucu

satışına 6 gözaltı 09 İyi Parti Konya’da 
6 adayını açıkladı

ÇÖPTEN YILDA 2,5
MİLYON TL TASARRUF

Karatay’dan dikkat çeken yatırım

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, Katı 
Atık Transfer Merkezi Sistemi ile hem trafikte araç 
yoğunluğunu azaltıyor, hem de yıllık 2,5 milyon TL 
değerinde yakıt tasarrufu sağladıklarını ifade etti.

n HABERİ SAYFA 11’DE

ÇOCUKLARIN İCRASI VE
SÜREKLİ NAFAKA BİTSİN

Mağdur babaların bir isteği var:

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Yö-
netim Kurulu Başkanı Murat Köse, eşlerinden bo-
şanan ve çocuklarını görmek için nafaka vermek 
zorunda olan babaların, çocuk icrasının ve süresiz 
nafakanın kaldırılmasını istediklerini belirtti. Köse, 
bu durumun aileyle birlikte geleceği de yıprattığı-
na dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya Aydınlar 
Ocağı yenilendi

Mehmet İncili 
yeniden başkan

Tek teker pozu 
cezasız kalmadı!

Konya Aydınlar Ocağı’nda 
yapılan kongre ile Dr. Mustafa 
Güçlü yeniden Başkan seçil-
di. Güçlü, kongrede yaptığı 
konuşmada “Türklerin Mirası” 
adlı 17 ciltlik dev eserle birlikte 
“İhtiyarlar Taburu” adlı film 
çekileceğinin müjdesini verdi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

İlim Yayma Cemiyeti Konya 
Şubesi 24 .Dönem Olağan 
Genel Kurulu yapıldı. Çok 
sayıda kişinin katıldığı ve Şube 
Merkezi’nde gerçekleştirilen 
genel kurulda Mehmet İncili 
yeniden Başkan seçildi. Başkan 
İncili üyelere teşekkür etti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Konya’da 148 kilometre hızla 
tek teker üzerinde radar yapan 
polis aracının yanından geçen 
ve bu anları sosyal medya 
hesabından paylaşan motosik-
let sürücüsüne bin 345 lira para 
cezası kesilerek ehliyetine 2 ay 
el konuldu. 
n HABERİ SAYFA 6’DA
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Kuzu nöbetindeler 
1 Ocak’ta başlayan 
kuzulama dönemi 

nedeniyle küçükbaş hayvan 
yetiştiricileri doğum için 

nöbet tutuyor. Her yıl 
yaşanan kuzu doğumları 

bu yıl da başladı. Küçükbaş 
hayvan yetiştiricilerin ise 

mesaileri arttı

YETİŞTİRİCİLER 
NÖBET TUTUYORLAR

Konya’da küçükbaş hayvan yetiştiri-
cilerinin bereket timsali olarak gör-
dükleri koyunların kuzuluma dönemi 
başladı. Bu nedenle küçükbaş hay-
van yetiştiricileri kuzuların ve oğlak-
ların sağ salim doğması için bugün-
lerde tam mesai yapıyor. Doğumu 
yaklaşan koyunlar için nöbet tutan 
yetiştiriciler, doğum yapacak hayvan-
ların doğumuna yardımcı oluyorlar.

UZMANLARDAN 
ÖNEMLİ UYARI 

Konya İli Damızlık Koyun, Keçi Yetiş-
tiricileri Birliği Başkanı Fettah Öztürk, 
Ocak ayıyla başlayan kuzulama dö-
neminin Mart ayına kadar süreceğini 
söyledi. Yetiştiricilere uyarılarda bu-
lunan Öztürk, “Kuzulama döneminde 
bakım, besleme, ahır temizliği ve ahır 
havalandırmaları önemli. Ayrıca aşı-
lamalar zamanında yapılmalı” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’ya yakışıyor!
Meteoroloji’nin uyarılarını dikkate alan Konyalılar bu kez yoğun kar 
yağışına hazırlıksız yakalanmadı. Belediyeler, geceden hazırlıklarını 
yaptığı için, şehir merkezindeki hiçbir anayolda ulaşımda aksama, 
yollarda buzlanma ve benzeri olumsuzluklarla karşılaşılmadı. 
Konya’nın çevresinde etkili olan kar yağışı, sabaha karşı il merkezinde 
de etkili oldu. Konyalılar, beyaz bir pazar sabahına uyanırken, kar, 
şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Konyalılar ise yeşil ile 
beyazın ahengini doyasıya seyredip fotoğrafladı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Fettah Öztürk
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Konya’nın çevresinde etkili olan kar yağışı, sabaha karşı il merkezinde de etkili oldu. Konyalılar, beyaz bir pazar sabahına uyanırken, 
kar, şehirde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Konyalılar ise yeşil ile beyazın ahengini doyasıya seyredip fotoğrafladı

Yeşile beyaz yakışır!
Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü, hava 

tahminlerine dayanarak Cumartesi’yi Pazar’a 
bağlayan gece Konya ve bölgesinde yer yer şid-
detli kar yağışı olabileceğini belirterek, Konyalı-
ları dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyar-
mıştı. 

Meteoroloji’nin uyarılarını dikkate alan Kon-
yalılar bu kez yoğun kar yağışına hazırlıksız ya-
kalanmadı. Belediyeler, geceden hazırlıklarını 
yaptığı için, şehir merkezindeki hiçbir anayolda 
ulaşımda aksama, yollarda buzlanma ve benzeri 
olumsuzluklarla karşılaşılmadı. 

Haftasonu gelen beyaz bereket, Konyalıları 
sevindirdi. Kar yağışının ardından beyaza bü-
rünen Konya’da adeta kartpostallık görüntüler 
oluştu. Kar yağışının aralıklarla etkili olduğu 
Konya’da vatandaşlar bu güzel anların tadını do-
yasıya çıkarabilmek için kendilerini sokağa attı. 

Hz. Mevlana’nın Türbesi ve Sultan Selim 
Camii’nin bulunduğu Mevlana Meydanı, Kon-
yalıların ve fotoğraf meraklılarının şehir merke-
zindeki en önemli adresi haline geldi. Mevlana 
Müzesi ile Sultan Selim Camii’ni kar eşliğinde 
aynı karede en güzel şekliyle yakalamaya çalı-
şan fotoğraf tutkunları, yeşil türbeyle beyaz ka-
rın ahengi için adeta birbirileriyle yarıştı. 

Dört mevsim yaprakları dökülmeyen ve 
özellikle kış aylarında yeşili daha belirgin hale 
gelen çam ağaçları da karla bütünleşince eş-
siz ve tadına doyulmaz bir manzara oluşturdu. 
Ankayolu Caddesi üzerinde bu eşsiz manzarayı 
görüp ölümsüzleştirmek ve bir anı oluşturmak 
isteyenler, Musalla Mezarlığı ve Konya Şehitli-
ği’nin de bulunduğu mevkide fotoğraf çekme 
yarışına girdi. 

YEŞİL MERAM, BEYAZ ÖRTÜYLE DAHA GÜZEL
Konya’nın yeşiliyle ünlü olan ilçesi Meram 

ise adeta üzerine beyaz bir örtü almışçasına 
kendisini tüm güzellikleriyle doğaseverlere sun-
du. Meram Son Durak olarak bilinen mevkide, 
Meram Deresi’nin de bulunduğu alanda fotoğ-
raf sanatçıları en güzel fotoğraf karesini yakala-
yabilmek için deklanşörlere bastı. Derenin üze-
rinde bulunan çark, derede yüzen ördekler ve 
tarihi Meram Köprüsü’nün kar ile bütünleşmiş 
hali güzel görüntüler oluşturdu. 

Diğer yandan Meram Belediyesi tarafından 
kısa bir süre önce restore edilen Dutlukır Par-
kı, yapılan yeni bir düzenleme ile Millet Bah-
çesi olarak hizmet vermeye başlamıştı. Meram 
Millet Bahçesi ise doğal yeşilin içindeki beyazı 
ile muhteşem bir bütünlük oluşturdu. Yeşil ile 
beyazın mükemmel ahenginin doyumsuz se-
yir zevki oluşturduğu parkta Türk devletlerinin 
bayraklarının bulunduğu alan da beyaz örtünün 
üzerinde güzel görüntüler oluşturdu. 
n FOTOĞRAFLAR: ABDULLAH AKİF SOLAK -
RASİM ATALAY

Meram Millet Bahçesi’nde bulunan ve Türk devletlerinin 
bayrağının olduğu alan kar manzarasıyla böyle görüntülendi.

Meteorolojinin uyarılarının ardından belediyeler tedbirini aldı. 
Konya’da karlı ve buzlu neredeyse hiç cadde ve sokak kalmadı.

Pazar olmasına rağmen işyerini açan esnaf da oldu. 
Dükkanını açan esnafın ilk işi ise, kapısının önünde biriken karı temizlemekti.

Ankarayolu Caddesi’ndeki Musalla Mezarlığı’nın hemen 
yanında bulunan ağaçlık alan, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Meram’da yeşil ile beyazın mükemmel uyumu, ‘yeşile beyaz yakışır’ dedirtiyor.

Hz. Mevlana’nın Türbesi ve Sultan Selim Camii karla 
birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Meram Son Durak’ta yeşil ile beyazın ahengi, doyumsuz seyir 
zevki sundu, fotoğraf sanatçıları en güzel kare için yarıştı.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 31 Rebî’ül Ahir 1440  -  Rûmî: 24 Kânûn-i Evvel 1434

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:32 07:59 13:01 15:32 17:53 19:14
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   -4 °C   4 °C

Karaman             -4 °C 3 °C 

Aksaray               -5 °C  3 °C

Ankara                 -6 °C -1 °C
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Fiyatlar arttı, pazara ilgi azaldı

Soğuk ve yağışlı havanın ken-
disini hissettirmesiyle birlikte sebze 
ve meyvenin üretimi düştü, fiyatları 
ise arttı. Muhacir Pazarı’nda tezgah 
açan esnaf, mallarını satmamaktan, 
vatandaş ise alışveriş yapamamak-
tan dert yandı.

FİYATLAR YÜZDE 25-30 
ORANINDA ARTTI

Pazar esnafı Erol Kızıldoğan Ha-
vaların soğuması ile sebze ve meyve 
fiyatlarında az da olsa artış yaşan-
dığına dikkat çekerek, “Havaların 
yağışlı olması sebebi ile Akdeniz 
bölgesinde bulunan seralarda ürün-
ler olgunlaşmadığı için fiyatlarda 
artışlar azda olsa yaşandı.  Fiyatlar 
yüzde 25-30 oranında arttı. Özellik-
le patlıcan, biber, salatalık ve doma-
tes fiyatlarında artış oldu. Fiyatlarda 
yaşanan artışın sebebi hava şartların 
yağışlı ve soğuk olması.  Hava şart-
ları halde mal bulmamızı etkileme-
di ancak, Yağışlı ve karlı bölgelerde 
hava şartlarından dolayı ürünlerin 
toplanmaması etkiledi. Havaların 
soğuması birlikte vatandaşlarımızın 
pazara olan ilgisi azaldı. Vatandaş-
ların pazara olan ilgisinin azalması 
pazarlara olan ilgiyi düştü. Soğuktan 
dolayı üretim düştü. Havalar ısın-
dıkça sebze ve meyve fiyatları nor-
malleşecektir” dedi. 

PAZARCILAR TENEKEDE 
ATEŞ YAKARAK ISINIYOR

Konya’da hava sıcaklıkların 
düşmesi sebebi ile soğuklardan 

etkilenen pazarcı esnafı, tezgah-
larının yanına koydukları teneke-
de ateş yakarak ısınıyor. Pazarda 
dolaşan vatandaşların da zaman 
zaman yararlandığı ısınma uygu-
lamasını mecburen yaptıklarını 
belirten Pazar esnafı, “Kapalı alan-
da tezgah açmadığımız için soğuk-
lardan etkileniyoruz. Bu nedenle 
teneke içerisinde kömür ve odun 
yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Müş-
terilerimizde gelip ısınıyorlar. Yine 
ürünlerimizi soğuk havaya karşı bu 
şekilde koruyoruz” ifadelerini kul-
landı. Bazı esnaf ise kış nedeniyle 
tezgahlarının üzerine çadır kurar-

ken, çadırında içerisine odun soba-
sı yerleştirerek ısınma ihtiyaçlarını 
gideriyorlar

PAZARCILAR KAR MESASİNDE
Öte yandan Muhacir Pazarı 

alanında çalışma gerçekleşmesi-
nin ardından Eski Konya Atatürk 
Stadyumu içerisine taşınan esnaflar 
Konya’ya yağan kardan pazara ge-
len müşterilerin etkilenmemesi için 
vatandaşların geçeceği yolları ve 
tezgahların bulunduğu bölgeleri sü-
pürgeler ile temizliyor. Pazar esnafı 
belediye yetkililerden Muhacir Paza-
rı alanındaki çalışmanın tamamla-
narak Pazar alanın yeniden Muhacir 

Pazarına taşınmasını istiyor.
Öte yandan pazarda sebze ve 

meyve fiyatları şu şekilde Domates 
2-3 TL, Salatalık 4 TL, Biber 6-7 TL, 
Kıl Biber 10-12 TL, Limon 2 TL, Ka-
bak 5 TL, Lahana tane 5 TL, Muz 5 
TL, Elma 2 TL, Greyfurt 2 TL, Man-
dalina 2 TL, Nar 3.3.5 TL, Portakal 
1,5 TL, Tere, Roka ve Maydanoz 1 
TL, Ekşi otu, Dere Otu 1,5 TL, Ma-
rul 2-3 TL, Yeşil Soğan Kilo 5-6 TL, 
Havuç 2,5 TL, Turp 2- 2,5 TL, Kar-
nabahar 6 TL, Kivi 3-5 TL, Patlıcan 
6 TL, Fasulye 10 TL,    Patates 2,5-3 
TL, Soğan 3-4 TL 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Balık Pazarı’nda 
tezgahlara yoğun ilgi

1 Eylül’de başlayan av sezo-
nundan itibaren balıkçıların yü-
zünü güldüren Karadeniz, birkaç 
gündür hırçın yüzünü gösterme-
ye başladı. 3,5 aydır balık fışkıran 
Karadeniz’de havaların soğuma-
sıyla birlikte balık bolluğu azaldı. 
Balıkların pahalanmasına rağmen 
vatandaşların balığa olan ilgisi 
azalmadı. Konya’da tezgahlar fark-
lı balık çeşitleriyle dolarken, fiyat-
lar günden güne sürekli değişiyor. 
Balıkçılar sezonun genel olarak 
verimli geçtiğini söylerken, hava 
durumunun sürekli değişmesinin 
fiyatları olumsuz etkilediğini belirt-
ti.  Hünkâr Balıkçılık yetkililerinden 
Mevlüt Sarıkaya, geçen sezona 
rağmen bu sezonun daha verimli 
geçtiğini belirterek, “  Fiyatlar sık 
sık oynuyor. Hamsinin kilosu 20-
25  TL arasında değişiyor. İlerleyen 
zamanlarda hamsinin fiyatı artar. 
Bu aralar az çıkıyor. Hamsi bu 
sezon revaçta geçen seneye göre 

daha fazla hamsi var. Geçen sene 
bu kadar bol olmamıştı. Palamut 
ve Çinekopt’a da bu sene bolluk 
var. Genel olarak bu seneye bolluk 
ve bereket yılı diyebiliriz. Vatandaş 
hamsinin ucuz olmasını istiyor. 
Bizim de temennimiz bu yönde. 
Havanın güzel olmasını ve balık 
olmasını fırsat bilen Konyalılar ba-
lıklara yoğun ilgi gösteriyor. Buda 
bizleri oldukça memnun ediyor. 
Önümüzdeki haftalarda balıkların 
daha da artması ve hava sıcak-
lıkların düşmesi ile birlikte balık 
fiyatlarında düşüşler olacağı inan-
cındayız. Şuanda balık fiyatlarımız 
Hamsi 20-25 TL, İstavrit 15 TL, 
Sarıkanat 50 TL, Çinekop 40 TL, 
palamut 15 TL, Kaya Levreği 40 
TL, Barbun 110 TL, Dil Balığı 60 
TL, Turna Balığı 40 TL, Lufer 80 
TL, Sarıkanat 50 TL, Barbun 110 
TL, Logas 12 TL, Kefal 25 TL” ifa-
delerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

1 Ocak’ta başlayan kuzulama dönemi nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri doğum için nöbet tutuyor. 
Her yıl yaşanan kuzu doğumları bu yıl da başladı. Küçükbaş hayvan yetiştiricilerin ise mesaileri arttı 

Kuzu nöbeti tutuyorlar!
Konya’da küçükbaş hayvan ye-

tiştiricilerinin bereket timsali olarak 
gördükleri koyunların kuzuluma 
dönemi başladı. Küçükbaş hayvan 
yetiştiricileri kuzuların ve oğlakların 
sağ salim doğması için bugünlerde 
tam mesai yapıyor. Küçükbaş hay-
vancılığın yaygın olarak yapıldığı 
Konya’da şimdilerde koyunlar kuzu-
lama dönemine girerken, üreticiler 
hayvanlarını meralardan ahırlara 
çekmeye başladı. Küçükbaş hayvan 
yetiştiricileri, kuzulayan koyunlara 
ve kuzulara özenli bir şekilde bak-
maya çalışıyor. Bu da özenli bir ça-
lışmayı ve çabayı da beraberinde ge-
tiriyor. Doğumu yaklaşan koyunlar 
için nöbet tutan yetiştiriciler, doğum 
yapacak hayvanların doğumuna 
yardımcı oluyorlar. Ocak ayı itibari 
ile başlayan doğumlar Mart ayının 
sonuna kadar devam edecek.
1 MİLYON 300 BİN ANAÇ KOYUN VAR

Konya, Türkiye’de hayvancılıkta 
önemli şehirlerarasında yer alıyor. 

Konuyla ilgili bilgi veren Konya İli Da-
mızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Birli-
ği Başkanı Fettah Öztürk, “İç Anado-
lu Bölgesi’nde Ocak ayının girmesi 
ile birlikte kuzulama dönemi başladı. 
Konya’ da aktif 9 bin üyemiz ve 1 
milyon 300 bin anne adayı küçükbaş 

hayvanımız mevcut. Konya’da kü-
çükbaş hayvancılık Karapınar, Ereğli, 
Altınekin, Yunak, Güneysınır, Kadın-
hanı, Beyşehir, Seydişehir, Karatay, 
Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde ağır-
lıklı olarak yapılmaktadır. Ocak ayı ile 
birlikte başlayan kuzulama mesaisi 

15 Şubat tarihi ile daha da hızlanacak 
ve Mart ayında da keçiler doğumunu 
gerçekleştirecektir. Anne adayı kü-
çükbaş hayvanların bakım ve besle-
melerinin iyi yapıldığı işletmelerde,  
ikizlik hatta üçüzlük oranı artacaktır. 
Bu konunun önemi hakkında üyele-

rimize koçlandırma öncesinde gerek-
li bilgilendirmeleri içeren mesajlar 
gönderdik. Kuzulama döneminde 
bakım, besleme, ahır temizliği ve 
ahır havalandırmaları oldukça önemli 
faktörlerdir. Üyelerimizin bu konular 
hakkında oldukça dikkatli olmaları ve 

aşılamalarını zamanında yaptırmaları 
gerekmektedir. Çobanları ile birlikte 
kuzulama nöbetinde olan tüm üreti-
cilerimize kolaylıklar diliyorum. İnşal-
lah üreticilerimiz için bol ve bereketli 
bir yıl olsun” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Fettah Öztürk Türkiye’de küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli bir merkezi olan Konya’da küçükbaş hayvanların yaklaşık 3 ay sürecek kuzulama dönemleri başladı. 
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İlim Yayma Cemiyeti’nde İncili yeniden başkan
İlim Yayma Cemiyeti Konya 

Şubesi 24 .Dönem Olağan Genel 
Kurulu yapıldı. Şube Merkezi’nde 
gerçekleştirilen genel kurula çok 
sayıda kişi katıldı. Kur’an-ı Kerim ti-
lavetinin ardından saygı duruşunda 
bulunularak İstiklâl Marşı okundu. 
Ardından oluşturulan Divan Ku-
rulu’nda Salih Sedat ERSÖZ baş-
kanlığı üstlenirken, Necip Uysal ile 
Osman Kapcı ise katip üye olarak 
görev aldılar. Divan Kurulu Başka-
nı Ersöz, İlim Yayma Cemiyeti’nin 
1951 yılında kurulduğunu anım-
satarak, “O tarihten bu yana İlim 
Yayma Cemiyeti ülkemize mühür 
vurmuştur. Ne mutlu ki artık Tür-
kiye’yi başta Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere İlim Yayma Cemiye-
ti’nde yetişmiş insanlar yönetiyor.” 
dedi. 2017 yılına ait Faaliyet, Mali 
ve Denetim Raporları, Divan Ku-
rulu tarafından okunarak Genel 

Kurul’un oyuna sunuldu. Cemiyet 
Genel Kurul üyeleri her üç raporu 
da oybirliğiyle kabul etti. Genel Ku-
rul, Mehmet İNCİLİ’nin teşekkür 
konuşmasının ardından konuklara 
yemek ikramıyla sona erdi. 

24.DÖNEM YÖNETİM KURULU 
ŞU ŞEKİLDE OLUŞTU

Mehmet İncili (Şube Başkanı), 
Mustafa Büyükkaplan, Nasır Ersöz, 

Cafer Mutlu, Ali Uysal, Hasan Ya-
şar, Metin Doğan. Yönetim Kurulu 
Yedek Üyeleri: Mustafa Uysal, Halil 
Özkan, Cüneyd Durmuşcan Gedik, 

Fatih Çölkesen, İrfan Çakıcı, Ab-
dullah İçli, Yasin İçaçan. Denetim 
Kurulu: Muhsin Görgülügil, Salih 
Sedat Ersöz, Yakup Kesici. Dene-

tim Kurulu Yedek Üyeleri:  Meh-
met Uysal, Recep Demirel, Osman 
Kapcı
n HABER MERKEZİ

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarına katılan Necmettin Erba-
kan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 
Dekan Yardımcısı ve Yazarlar Birliği 
Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Hay-
ri Erten, şer’i sicil kayıtlarına göre 
18.yy Konyasındaki aile yapısını an-
lattı. 18. yy’a ait şer’i sicil kayıtlarında 
yaptıkları araştırmalara göre, Kon-
ya’daki aile hayatının bazı yönleriy-
le bugünden ayrıldığını dile getiren 
Prof. Dr. Erten, bu alanda tarihi kay-
nakların yetersiz olmasına rağmen, 
mahkeme tutanaklarının aile yapı-
sını ortaya çıkardığını belirtti. Prof. 
Dr. Erten, “Elimizde maalesef çok 
fazla veri yok. Elde ettiğimiz veriler 
bize bir kesit sunuyor. Ulaştığımız 
verileri 18. yy.’da Konya’da bulunan 
adli dava kayıtlarından sağladık” 
dedi. Şer’i sicil kayıtlarından 18. yy. 
Osmanlı dönemindeki nişan, evlilik, 
boşanma, mehir, kadının sosyal ve 
çalışma hayatı gibi yaşam şekillerini 

tespit ettiklerini belirten Prof. Dr. Er-
ten, “Şer’i siciller Konya’daki aile ha-
yatını anlamamızda en etkili kaynak. 
5 bin 700 sayfalık ve 50 yıllık bir ta-
rihi ihtiva ediyor. Bugün 1500-2000 
kişilik bir ankette kişilerin cevapları 
doğru olmayabilir. Ama mahkeme 

kayıtları asla yanıltmaz. Az kişi ta-
rafından okunabilen bu çalışma, ka-
yıtları okumak, veri toplamak ve bu 
verileri analiz etmek aşamalarından 
oluşmaktadır ve son derece zordur. 
Bu nedenle herkes bu işin altına 
elini sokmak istemiyor” dedi. Şer’i 

kayıtlara göre Osmanlı’da kadınların 
nişan, evlilik, boşanma aşamaların-
da ya da çalışma hayatında haklarını 
mahkemelere giderek aradıklarını 
anlatan Prof. Dr. Erten, evliliklerde 
2 şahidin yetersiz görülerek, izinna-
me ile nikahın resmi kayda alındığını 
dile getirdi. Kayıtlara göre, Osmanlı 
döneminde çoğunlukla tek eşliliğin 
daha yaygın olduğunu ifade eden 
Prof. Dr. Erten, o dönemde kadını 
koruyan şer’i hükümlerin aynı za-
manda kadına ticaret, el işleri, ter-
zilik esnaflık ve vakıflarda çalışma 
imkanının yanı sıra nişandan ayrıl-
ma ve boşanma hakkı da tanıdığını, 
aile hayatının da 1 oda bir sofa ya da 
1 oda 2 sofa evlerde çekirdek aile ve 
geniş bağlarla güçlü bir şekilde ya-
şandığını söyledi.

Konferans sonunda Birlik Vakfı 
Yönetim Kurulu Üyesi M. Selman 
Gökmen, günün anısına Prof. Dr. 
Hayri Erten’e tablo ve katılım belge-
si hediye etti. n HABER MERKEZİ

‘Beytü’l Hikme’ önemli 
bir bilim merkezidir’

Tüm Eğitim Yardımlaşma 
Araştırma Derneği (TEYAD) nin 
Cuma sohbetlerinde Selçuk Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
Bölümü Öğretim Üyesi ve Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. 
Dr. Mustafa Demirci İslâm dün-
yasının altın çağı “Beytü’l Hikme” 
üzerine bir konferans verdi.  De-
mirci: “Abbasîler zamanında orta-
ya çıkan Beytü’l Hikme İslâmiyet 
öncesi eserlerin tercüme yoluyla 
Arapçaya kazandırıldığı, felsefe-
den tıbba kadar çeşitli bilimsel 
çalışmaların yapıldığı, pozitif bi-
limlerin ortaya çıkmasını sağla-
yan  bir bilim merkezidir.” dedi. 
Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardın-
dan TEYAD Yönetim Kurulu Üye-
si  Basın ve Halkla İlişkiler sorum-
lusu  Ömer Lütfi Ersöz’ün  Cengiz 
Numanoğlu’ndan “Ya Kur’ân Ya 
Hüsran”  şiirini okumasından son-
ra Demirci ilk baskısı 1996 yılında 
yapılan “Beytü’l Hikme” kitabının 
3.baskısının yakın zamanda yapı-
lacağını, Berlin’de Beytü’l Hikme 
adında bir dernek bulunduğunu 
ve İstanbul’da kulüp kurulduğu-
nu belirtti. Medeniyet tarihimiz 
açısından büyük önem taşıyan 
müesseselerin kendini gayri mü-
şahhas yapılar üzerinden ifade 
ettiğini  belirten Demirci;  “Ba-
tı’da onda birimiz etmeyen yapılar 
allanıp pullanıyor. Biz kendimizi 
yeterince anlatamıyoruz. Abbasî-
ler zamanında Beytü’l Hikme’yi 
oluşturmasıyla pozitif bilimler or-
taya çıkmıştır. Peygamberimizden  
Pers ve Bizans imparatorlukları-
nın bin yıllık hakimiyetleri 30 yıl 
içerisinde sona erdi. Fiilî fetih ha-
reketi  Emevîlerle devam ederek 
Atlas Okyanusu’ndan Çin Seddi-
ne kadarki geniş bir coğrafya ele 
geçirildi.” dedi.
İKİ YILDA OLUŞAN BÜYÜK DEVRİM

Demirci, Bernard Lewis’in 
Fransız Devrimi’nden bile önem-
li gördüğü Abbasî Devrimi, 750 
yılında imamlarının mücadelesi 
sonucu gerçekleşti. Genişbir coğ-
rafyaya yayılan devlet, fetih hare-
ketlerine son vererek “içten fetih” 
sürecine girdi. Yeni şehirler  ku-

rarak kitleleri Müslümanlaştırma 
yoluna gitti. Bu coğrafyada tarihte 
büyük medeniyetler kurulmuştu. 
Tüm felsefi düşünceler ortaya çı-
karıldı.

Mekke’de doğan İslâm,  Medi-
ne’de siyasi ve toplumsal bir hüvi-
yet kazanarak Atlas Okyanusu ile 
Amu Derya arasındaki ekümenik 
bölgeyi fethi  üzerinde duran De-
mirci;  “İslâmî bir şehir kültürü 
Bağdat’ın kuruluşu ile başlamıştır. 
Bir medeniyet; dil, bilgi birikimin 
ulaşılabilecek arkeolojik ve etnog-
rafik zenginliklerle oluşturulur.”
BÜTÜN YOLLAR BAĞDAT’A ÇIKAR

Bağdat’ın kuruluş serüve-
ni  hakkında bilgi veren Demirci;  
“Abbasîler tarafından Bağdat’ın 
kurulması, İslâm medeniyeti tarihi 
bakımından bir dönüm noktası ol-
muştur. Abbasî Halifesi  Me’mûn 
bu şehri kurmaya karar verdiği 
zaman önce ulaşımın kolaylığı, 
güvenlik, hava, su bakımından en 
uygun yeri tespit etmeye çalışır. 
Bağdat’ın Dicle Nehri’nin kıyısında 
ve kuzey-güney, doğu-batı kara ve 
su yollarının rahat ulaşabileceği bir 
konumda olması sebebiyle şehir 
kurmaya elverişli bulunur. İmam-ı 
Âzam Ebu Hanife’nin yaptığı dua 
ile şehrin temelini atar. Mansur, 
Abbasîlerin hakimiyetinde bulu-
nan bütün şehirlerdeki zanaat er-
babı, usta, mühendis, zanaatkâr 
kimselerin tespit edilerek Bağdat’a 
gönderilir. Kaynaklar Bağdat’ı inşa 
etmek için bütün şehirlerden  100 
bin  kişinin toplandığından söz 
eder. Bağdat’ın inşası sırasında Sü-
mer tabletleri bulunmuş, Beytü’l 
Hikme’de tabletler korunmuştur.” 
Demirci konuşmasının sonunda 
Beytü’l Hikme’de çeşitli dinlere 
mensup bilim adamlarının bulun-
duğunu, problemlerin çözümünde 
aklı kullandıklarını, Abbasî sara-
yında kütüphane oluşturularak bi-
limsel çalışmaların desteklendiğini 
belirtti.  Program sonunda TEYAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Hasan 
Oğuz tarafından Prof. Dr. Mustafa 
Demirci’ye günün anısına dernek 
plaketi takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Konya Aydınlar Ocağı’nda yapılan kongre ile Dr. Mustafa Güçlü yeniden Başkan seçildi. Güçlü, kongrede yaptığı 
konuşmada “Türklerin Mirası” adlı 17 ciltlik dev eserle birlikte “İhtiyarlar Taburu” adlı film çekileceğinin müjdesini verdi

Konya Aydınlar 
Ocağı yenilendi

Konya Aydınlar Ocağı’nın Öncü 
Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen 
kongresinde, yönetim kurulu yeni-
lendi. Divan Heyeti Başkanlığını eski 
Konya Milletvekili Musa Erarıcı’nın 
yaptığı ve Mustafa Celepçi ile Sait 
Karagül’ün divan heyetinde yer al-
dığı kongrede Yönetim Kurulu Faali-
yet Raporunu okuyan Konya Aydın-
lar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, 23 Ocak 2016 tarihinde ya-
pılan olağan genel kurulunda kendi-
lerine yüklendiği üç yıllık mes’uliyeti 
imkânlar dahilinde ve heyecanları 
nispetinde gayret ettiğini belirterek 
“Konya Aydınlar Ocağı olarak son 3 
yıl içerisinde, yerel basınımızda hak 
ettiği yeri bulan, dinî, millî, tarihî, 
edebî ve harsî konferans ve soh-
betler,tarihi şahsiyetlerimizi anma 
ve Türk kültürüne emeği geçenlere 
şükran geceleri, müzik, film ve bel-
gesel sunumları, Tv programları, 
radyo konuşmaları, geziler ve basın 
bildirileri olmak üzere takriben 600 
civarında etkinliğe imza attığımız 
gibi, ayrıca 180 derneğin katılımı ile 
gerçekleşen KST Platformu’nun da 
istişarî faaliyetlerine katıldık. Konya 
Aydınlar Ocağı’nın teklifi ile Konya 
Sivil Toplum Kuruluşları Platformu 
(KSTKP)’nun 2018 yılında başlamak 
üzere “Mehmet Âkif İhtifalleri” yap-

ma kararı almıştır. Bu kararın Kültür 
Bakanlığı himayesinde ülke genelin-
de yapılması için çalışmalara başlan-
mıştır” dedi.

“İHTİYARLAR TABURU” 
FİLMİ ÇEKİLECEK

Dr. Güçlü, geçen dönemlerde 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
yapılan “Büyük Selçuklu Mirası”, 
Kervan Belgeseli”nin yanı sıra önü-
müzdeki dönemlerde “Türklerin Mi-
rası” adlı 17 ciltlik dev eserle birlikte 
Fatih Sezgin Anadolu Drama Sanat-
ları firması ile “İhtiyarlar Taburu” 
adlı bir film çekilmesi kararı alarak 
gerekli faaliyetlere başlandığı müj-
desini de verdi. 

Divan Başkanı Musa Erarıcı, 
Prof. Dr. Caner Arabacı, Ahmet 
Akalın, Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, 
Konya Bölge Yazma Eserler Kütüp-
hanesi Müdürü Bekir Şahin ve Prof. 
Dr. Abdullah Öksüz; dilek ve temen-
niler bölümünde söz alarak yeni se-

çilen yönetim kurulundan ocağın bir 
binası olması, fakir üniversite öğren-
cilerine burs yardımı yapılması, ocak 
faaliyetlerinin sosyal medyada daha 
kalıcı olması ve geniş kitlelere ulaş-
tırılması için kamera alınması gibi 
teklif ve öneri sundular. 70 üyeden 
oluşan Konya Aydınlar Ocağı’nın 
daha sonra görev dağılımı yapacak 
olan Yeni Yönetim Kurulu şu isim-
lerden oluştu:

Asil Üyeler: Dr. Mustafa Güçlü, 
Mustafa Sinan Ümit, Mustafa Bal-
kan, Hasan Özücan, Mehmet Al-
tuntaş, Ahmet Kuş, Dr. Ersin Bulun.  
Yedek Üyeler: Dr. Öğretim Üyesi 
Zekeriya Şimşir, Önder Volkan Erik-
çi, İbrahim Dıvarcı, Ahmet Akalın, 
Mehmet Sadık Oturanç, Celalettin 
Kara, Mustafa Durdu.

Denetleme Kurulu: Av. Ahmet 
Güney, Av. Abdürrahim Küçük, 
Bekir Şahin (Asil Üyeler), Muzaffer 
Tulukcu, Kâzım Öztürk, Saffet Yurt-
sever (Yedek Üyeler). 

İlim-İstişare Kurulu:Av. Meh-
met Ali Uz, Musa Erarıcı, Abdullah 
Akçay, Mehmet Emin Mıhoğlu, 
Mehmet Gökçe, Ali Naltekin, Dr. 
Halil Öztürk, Prof. Dr. Caner Ara-
bacı, Prof. Dr. Mevlüt Mülayim, Dr. 
Öğretim Üyesi Hacı Ahmet Şimşek.
n HABER MERKEZİ

‘Kadınlar hakkını rahatça arayabiliyordu’ 

Mehmet İncili

Mustafa Güçlü
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Sarıkamış şehitleri kar altında anıldı

Beyşehir Kaymakamlığı tarafın-
dan Sarıkamış şehitlerinin 104’üncü 
yılı anma programı düzenlendi. Bey-
şehir Belediyesi görevlileri tarafın-
dan yürüyüş öncesinde katılımcılara 
Türk bayrağı, bere ve atkı dağıtıldı. 
Selçuk Üniversitesi Ali Akkanat 
Kampüsü nizamiyesi önünde başla-
yan yürüyüş öncesinde katılımcılara 
çorba ikramında da bulunuldu. Say-
gı duruşunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasını ardından baş-
layan Sarıkamış Şehitleri Anma Yü-
rüyüşü’nde ellerinde Türk bayrak-
larıyla yağan kar altında yaklaşık 4 
kilometre boyunca yürüyen ilçe pro-
tokolü ve katılımcılar, Ali Akkanat 
Bulvarı üzerinden ulaştıkları Atatürk 

Anıtı’nda yürüyüşü tamamladı. 
Beyşehir Kaymakamı Yusuf 

Özdemir burada yaptığı konuşma-
da, Sarıkamış Harekatı’nın 104. yıl 
dönümü kapsamında şehitleri an-
mak için hep birlikte bir araya gel-
diklerini vurgulayarak, “Kuşkusuz 
Türk tarihinin belki de en dramatik 
olaylarından birisidir Sarıkamış Ha-
rekatı. Bugün burada gördüğünüz 
gibi kar üzerinde 90 bin şehidimizi 
gömmüştük. Sarıkamış Harekatı’nın 
yıl dönümünde başta Sarıkamış şe-
hitlerimiz olmak üzere cumhuriyeti-
mizin kuruluşundan bugüne kadar 
şehit düşen tüm şehitlerimize Al-
lah’tan rahmet diliyor, gazilerimize 
ise şükranlarımızı sunuyorum” ifa-

delerini kullandı. 
Program, Sarıkamış ve tüm şe-

hitler için yapılan duanın ardından 
son buldu. Anma programına Bey-
şehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, 
Beyşehir Belediye Başkanı Murat 
Özaltun, İlçe Emniyet Müdürü Sa-
lim Erdem, İlçe Jandarma Komutanı 
Binbaşı Yalçın Urlu, SÜ Beyşehir Ali 
Akkanat Uygulamalı Bilimler Yük-
sekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Zengin, SÜ Beyşehir Ali Akkanat 
Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. 
Oktay Nar, İlçe Müftüsü Mahmut 
Çelikoğlu, İlçe Gençlik ve Spor Mü-
dürü Emre Yağcıoğlu, kurum mü-
dürleri, gaziler, vatandaşlar ve öğ-
renciler katıldı. n İHA

1915 yılında vatan savunması için gittikleri Allahuekber dağlarında soğuktan donarak şehit düşen 90 bin vatan evladı 
unutulmadı. Konyalılar, şehitlerin anısına ‘Sarıkamış Şehitlerimizi Anma Yürüyüşü’nde biraraya geldi

Konya, Sarıkamış 
Şehitleri için yürüdü

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü, 1915 yılında vatan savunmasın-
da Allahuekber dağlarında donarak 
şehit olan 90 bin şehidimizin anısına 
“Sarıkamış Şehitlerimizi Anma Yü-
rüyüşü’ gerçekleştirdi.

Vatanı, milleti ve kutsal değer-
leri uğruna Allahuekber Dağlarında 
şehit olan 90 bin askerimizi anmak 
ve anlamak için ‘Gençlik Şüheda-
nın İzinde’ sloganıyla Sarıkamış 
Şehitlerimizi Anma yürüyüşü geniş 
katılımlı bir organizasyonla 6 Ocak 
2019 tarihinde saat 10:00’da Konya 
Atatürk Stadyumundan başlayarak 
Konya şehir merkezini de içine alan 
bir güzergâhta gerçekleştirildi.

Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürü Ömer Ersöz yaptığı açık-
lamada; “Tarihimizin acı olayı 
Sarıkamış harekâtının 104.yılın-
da Sarıkamış Şehitlerimiz Anma 
Programı, Gençlik ve Spor Bakan-
lığımız önderliğinde 81 İlde aynı 
anda gerçekleştirildi. Sarıkamış’ta, 
Kurtuluş Savaşında, Çanakkale 

Savaşında ve 15 Temmuz Darbe 
Girişiminde bu ülkenin işgal edi-
lemeyeceğini tüm dünyaya gös-
terdik. Bu vesile ile hem Sarıkamış 
Şehitlerimizi ve tüm Şehitlerimizi 
rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. 
Gençlerimiz, sporcularımız ve spor 
camiamızla vatan için, bayrak için, 

namus için ve iman için devleti-
mizin ve milletimizin yanında ha-
inlerin ve teröristlerin karşısında 
duracağız” dedi.

Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürümüz Ömer Ersöz, Konya ASKF 
Başkanı Remzi Ay, Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Şube Müdürleri, Kredi 

ve Yurtlar Kurumu Şube Müdürleri, 
Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Mü-
dürleri, antrenörler, sporcular ve çok 
sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüş 
şehitlerimiz anısına saygı duruşu İs-
tiklal Marşı ve Kuran-ı Kerim okuna-
rak dualarla Kültür Parkta sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Şehit ve Gaziler Derneği
hatim geleneğini sürdürüyor

Seydişehir’de her ay düzenle-
nen hatmi şerif duasının yapıldığı 
program ilçede geleneksel hale gel-
di. Program hakkında bilgi veren 
Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit 
Dul ve Yetimler Derneğinin İlçe 
Başkanı Yakup Söğüt, “Her ay Sey-
dişehir derneği olarak gerçekleşti-
ğimiz programda okunan hatmi 
şerifin duasını gerçekleştiriyoruz. 
Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve 
yetimlerimizle sohbet ediyoruz. 
Programımıza kaymakamımız ve 
Belediye Başkanımız olmak üzere 
ilçemizin protokol üyeleri yalnız 

bırakmıyor, bizlere sahip çıkıyorlar, 
hepsine teşekkür ediyorum.” dedi. 

Kaymakam Aydın Erdoğan et-
kinlikte, “Derneğimiz düzenli ola-
rak bu programı gerçekleştiriyor, 
çok başarılılar. Böyle toplantılar 
çok önemli şehitlerimizi yad edi-
yoruz. Onlar için okutulan Hatmi 
Şerif için yapılan duaya hep bir-
likte amin diyoruz. Şehitlerimizin 
emaneti olan şehit yakınlarına her 
zaman sahip çıktık bundan sonra 
da sahip çıkacağız. Onlar bizim baş 
tacımızdır. Hepsine saygılarımızı 
sunuyoruz.” dedi. n AA
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Parkta uyuşturucu
satışına 6 gözaltı

Reçeteyle verilen hapları
satarken yakalandı

Ereğli’de, düzenlenen operas-
yonda 6 kişi gözaltına alınırken 
bir parka gizledikleri çok sayıda 
uyuşturucu hap, silahlar ve bir 
miktar para ele geçirildi. Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Ereğli ilçesi Orhaniye Mahallesin-
den S.K.(19) isimli şahsın uyuştu-
rucu hap satacağı yönünde ihbar 
alınması üzerine çalışma başlattı. 
Şüpheli şahıs ile beraberindeki 
S.K.(20), G.G.(19), M.Ç. (19) ve 
O.Y.B (18) bir parkta yakalandı. Şa-
hısların üst aramasında 3.9 gram 
esrar ele geçirilirken yer gösterme-
leri sonucu extacy hapları gizledik-

leri park ve çevresinde, tren yolu 
köprü altında 84 adet hap ile olaya 
karıştığı tespit edilen şüpheli M.Ş.T 
(34) yakalandı. 

Şahısların evlerinde yapılan 
aramalarda, 761 adet extacy hap, 
1 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 50 
adet fişek, 3 ruhsatsız av tüfeği 
ve 46 adet fişek ile uyuşturucu 
madde ticaretinde kullanıldığı de-
ğerlendirilen 3 bin 395 Türk Lirası 
para, 10 gram kenevir tohumu ile 
uyuşturucu kullanma aparatı ele 
geçirildi. Yakalanan 6 şahıs gözal-
tına alınırken soruşturmanın sür-
düğü bildirildi. n İHA

İl Emniyet Müdürlüğü Narko-
tik Suçlarla Mücadele Şubesi ekip-
leri, bir eczanede kalfa olarak çalı-
şan S.A’nın (34) reçete ile verilen 
hapları el altından sattığı yönünde 
duyum alması üzerine şahsı takibe 

aldı. Ekipler S.A’yı 545 adet hapı 
satarken suçüstü yakaladı. Haplara 
el konulurken, şahıs gözaltına alın-
dı. Emniyette işlemleri tamamla-
nan S.A, adliyeye sevk edildi.
n İHA

Motosikletinin önünü kaldırıp tek teker üzerinde 148 kilometre hızla seyrederken polis aracının yanından geçen 
şahıs, cezadan kaçamadı. Trafikte akrobatik hareketler yapan iki motosiklet sürücüsüne 3 bin 83 lira ceza kesildi

Tek teker üzerinde
148 kilometre hız!

Konya’da 148 kilometre hızla 
tek teker üzerinde radar yapan polis 
aracının yanından geçen ve bu an-
ları sosyal medya hesabından payla-
şan motosiklet sürücüsüne bin 345 
lira para cezası kesilerek ehliyetine 2 
ay el konuldu. Edinilen bilgiye göre, 
dün sosyal medyada yayılan görün-
tülerde akrobatik hareket yapan 
ve trafik ekip otosunun yanından 
geçerken tek teker üzerinde giden 
sürücüleri yakalamak için Konya 
Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ça-
lışma başlattı. Polis ekipleri çalışma-
larının ardından 42 ABT 909 plakalı 
motosiklet sürücüsünün Abdullah 

Emre Özarıcı ve 42 FKN 96 plakalı 
motosikletin de sürücüsünün Em-
rah Şenal olduğunu tespit etti. Şa-
hıslara ulaşan polis ekipleri sürücü-
leri Trafik Ekipler Amirliğine çağırdı. 
Gerekli cezai işlemlerin yapılması 
için Trafik Şubesine gelen Abdullah 
Emre Özarıcı’ya polis ekipleri sosyal 
medyadaki videoyu izlettirdi. Sürü-
cü Özarıcı videodaki kişinin kendisi 
olduğunu kabul etti. 

BİN 345 LİRA CEZA KESİLDİ, 
EHLİYETE EL KONULDU 

İnternetteki sosyal medya plat-
formlarında 200 kilometre hızla tek 
teker gittiği videoları paylaştığı öğ-

renilen sürücüye trafik güvenliğini 
tehlikeye düşürmek, tehlikeli şekil-
de şerit değiştirmek ve hız limitlerini 
yüzde 50’nin üzerinde aşmak mad-
delerinden toplam bin 345 lira para 
cezası kesildi. Ayrıca sigortası olma-
yan motosiklet için ise 108 lira para 
cezası kesilirken, sürücünün 100 
ceza puanı dolduğundan ehliyetine 
60 gün süre ile el konuldu. 

MOTOSİKLETTEN CEZA YEMEYE 
BİSİKLETLE GELDİ 

Tek teker üzerinde hızla gider-
ken videoları bulunan diğer sürücü 
Emrah Şenal ise motosiklet yerine 
bisikletiyle Trafik Şubesine geldi. 

Sürücüye trafik güvenliğini tehli-
keye düşürmek, plakalarını uygun 
durumda bulundurmamak ve hız 
limitlerini yüzde 50’nin üzerinde aş-
mak maddelerinden toplam bin 522 
lira para cezası kesildi. Sigortası ol-
mayan araca ise 108 lira para cezası 
kesilirken, sürücünün ehliyetine el 
konularak sağlık kuruluna sevk edil-
di. Sürücü Emrah Şenal, “Havalar 
güzel motorlarımız güzel, biraz da 
katkımız olsun. Polislerimizden Al-
lah razı olsun. İnternette baya vide-
omuz var ama bende arada kurban 
olmuş olabilirim. Biraz devletimize 
faydamız olsun” dedi. n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Kaynağı belirlenemeyen koku 2 kişiyi hastanelik etti 
Aksaray’da bir apartmanda 

kaynağı belirlenemeyen koku ne-
deniyle etkilenen 2 kişi hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Yapılan araştırmada apartmanda 
herhangi olumsuz bir şeye rastlan-
madı.

Olay, Fatih Mahallesi Bediüz-
zaman Caddesi 4111 Sokak Tarım 
İnşaat Apartmanı’nda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, apart-
mandaki dairelerine girmek iste-
yen Hatice D. (24) ve Özlenur A. 
(25) kaynağı belli olmayan bir koku 
nedeniyle evlerine giremeyerek 
baygınlık geçirdi. Diğer apartman 
sakinlerinin durumu fark etme-
si üzerine itfaiye, doğalgaz acil ve 
sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa 
sürede olay yerine gelen doğalgaz 
acil ve itfaiye ekipleri ağır kokunun 
nereden geldiğini tespit etmek için 
çalıştı. Kokudan etkilenerek zehir-

lenen Hatice D. ve Özlenur A., 112 
acil yardım ve itfaiye ekiplerinin 
müdahalesiyle apartmanda çıkartı-
larak ilk müdahaleleri olay yerinde 
yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesine kaldırıl-

dı. Tedavi altına alınan kadınların, 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Apartmanda yapılan inceleme-
de doğalgaz acil ekipleri herhangi 
bir doğalgaz kaçağına rastlamadı. 
Diğer yandan olay yerine gelen Ak-

saray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 
ekipleri de apartmanın otoparkında 
park halindeki otomobil nedeniy-
le parka giremedi. Bunun üzerine 
imece usulü birleşen vatandaşlar 
park halindeki otomobili arkasın-

dan elleriyle kaldırarak kenara 
çekti. Bir süre uğraşan vatandaş-
lar itfaiye ekiplerine yolu açmayı 
başardı. Daha sonra park alanına 
giren itfaiye ekipleri de yaptığı in-
celemede herhangi olumsuz bir 

duruma rastlamadı. Adrese sevk 
edilen AFAD ekiplerinin de yaptığı 
incelemede sonuç değişmeyince 
apartmandan gelen kokunun nere-
den geldiği tespit edilemedi.
n İHA

Otomobil ile cip çarpıştı
5 kişi yaralandı

Kulu’da otomobil ile cipin çar-
pışması sonucu 5 kişi yaralandı. 
Kaza, ilçeye bağlı Bahadırlı Mahal-
lesi Tepesi mevkisinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevziye 
Mahallesi istikametinden ilçe mer-
kezine giden Gökçen K.’nin (44) 
kullandığı 34 BLP 872 plakalı cip 
ile diğer istikamete giden Mehmet 
Ç.’nin (55) kullandığı 42 M 5019 
plakalı otomobil çarpıştı. Çarpış-

manın etkisiyle cip ters dönerken 
otomobil yol dışına çıktı. Kazada 
otomobil sürücü ile kızı Halime (20) 
ve eşi Gülşen (50), cip sürücüsü ve 
yanında yolculuk yapan kızı M.T.K 
(21) yaralandı. Yaralılar olay yerin-
de gelen ambulanslarla Kulu Dev-
let Hastanesi Acil Servisine kaldı-
rılarak tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Otomobil şarampole
devrildi, 3 kişi yaralandı

Aksaray’da sürücüsünün dü-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu şarampole devrilen oto-
mobilde bulunan 3 kişi yaralandı. 
Kaza saat 12:00 sıralarında Aksa-
ray Nevşehir karayolunun 24’üncü 
kilometresinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Mustafa Y. (62) 
yönetimindeki 23 BH 198 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 

hakimiyetini kaybeymesi sonucu 
şarampole devrildi. Kazada sürücü 
ile yolcu olarak bulunan Veli S. (59) 
ve Fatma S. (55) yaralandı. Ambu-
lansla Aksaray Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan yaralıların 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğ-
renilirken kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA
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Alacabel’de ulaşım güçlükle sağlanıyor

Konya’yı Antalya’ya bağlayan 
Seydişehir Akseki karayolunda, kar 
yağışı nedeniyle ulaşım güçlükle 
sağlanıyor. 

Kar yağışı nedeniyle 15 ma-
halle yolu ise trafiğe kapandı. An-
talya’nın Akseki ilçesinde devam 
eden kar yağışı nedeniyle bin 825 

rakımlı Alacabel mevkisinde görüş 
mesafesi 10 metreye kadar düştü. 
Kar kalınlığı da bir buçuk metreye 
ulaştı. Karayolları ekipleri çok sa-
yıda iş makinesiyle yol açma çalış-
malarını sürdürürken, Bölge Trafik 
ve Jandarma ekipleri de zincirsiz ve 
uzun araçların geçişine izin vermi-

yor. Sürücüler gizli buzlanma teh-
likesine karşı da dikkatli olmaları 
konusunda uyarılıyor. 

KIRSAL MAHALLE 
YOLLARI KAPANDI 

Akseki merkezde de kar ka-
lınlığı 15 santimetreye ulaşırken 
15 mahalle yolununda kar yağışı 

nedeniyle kapalı olduğu bildirildi. 
Yüksek kesimlerdeki mahalle yol-
larında da kar kalınlığın 40 san-
timetreye ulaşırken, Büyükşehir 
Belediyesi ve Akseki Belediyesinin 
iş makineleriyle kar kürüme çalış-
maları başlatıldığı bildirildi.
n İHA

Konya’da 5 otomobil ile 2 iş ye-
rinden çelik kasa çaldığı iddia edilen 
9 kişi, polisin düzenlediği operas-
yonla gözaltına alındı. Karatay İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir 
ayda Karatay ve Selçuklu ilçelerinde 
meydana gelen 5 otomobil hırsızlığı 
ile iki iş yerinden çelik kasa çalınma-

sı olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. 
Yapılan araştırmada şüphelilerin, 
içlerinde bulunan 10 bin lira para, 
çek, senet ve tabancayı alıp, kasaları 
Adana yolu üzerinde İsmil Mahalle-
si’nde boş bir araziye attığı saptandı. 

Hırsızlık olaylarının yaşandığı 
bölgelerdeki yaklaşık 150 güvenlik 

kamerasının görüntülerini inceleyen 
polis ekipleri, şüphelilerin Burhan T., 
Sedat G., Zeki G., Mehmet Salih K., 
Burhan U., Şükrü E., Burak E., Selim 
S. ve Hüseyin Ç. olduğunu belirledi. 
9 şüpheli, düzenlenen operasyonla 
gözaltına alındı. 

Şüphelilerden Burhan T.’nin, 

çalınacak araçları ve hırsızlık yapıla-
cak işyerlerini belirleleyip, kuaförlük 
yapan Sedat G.’ye söylediği, Sedat 
G.’nin de ekibiyle olayları gerçek-
leştirdiği tespit edildi. Emniyetteki 
işlemlerinin ardından şüpheliler, ad-
liyeye sevk edildi.
n DHA

Suriyelilerin kavgasında
1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Konya’da Suriyeli iki grup ara-
sında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi 
öldü, 3 kişi yaralandı. İddiaya göre, 
merkez Meram ilçesi Şükran Ma-
hallesi Sırçalı Medrese Caddesi’n-
de Suriyeli iki grup arasında henüz 
belirlenemeyen nedenle tartışma 
çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüş-
mesi üzerine Abdulfettah El Hac 
Ubeyd, Muhammed S., Mustafa 

A. ve Hüseyin A. bıçakla yaralandı. 
Meram Eğitim Ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırılan yaralılardan 
Abdulfettah El Hac Ubeyd, yapılan 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
dı. Hastanede tedavileri tamamla-
nan Muhammed S, Mustafa A. ve 
Hüseyin A. polis ekiplerince gözal-
tına alındı. Olayla ilgili başlatılan 
soruşturma sürüyor. n AA

Konya’da 73 adet kaçak
av tüfeği ele geçirildi 

Beyşehir’de jandarma ekipleri, 
bir otomobilde yaptıkları aramada 
73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği 
ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, 
Konya İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Beyşehir ilçesi Üzümlü 
Mahallesi’nde M.F.Y. (20) isimli 
şahsın, yasal olmayan yollardan 
satın aldığı av tüfeklerini sattı-
ğı bilgisi üzerine harekete geçti. 
Hazırlıkların tamamlanmasının 

ardından alınan arama kararına 
istinaden sabah erken saatlerde 
M.F.Y.’ye ait 46 plakalı aracında 
arama yapıldı. Yapılan aramalarda 
73 adet ruhsatsız kaçak av tüfeği 
ele geçirildi. Cumhuriyet savcısı-
nın talimatı üzerine ele geçirilen 
tüfekler muhafaza altına alındı. 
Gözaltına alınan şüpheli M.F.Y.’nin 
ifadesinin ardından serbest bırakıl-
dığı öğrenildi. n İHA

Kafası konserve kutusuna 
sıkışan kedi kurtarıldı 

Derebucak’ta kafası konserve 
kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Sarayönü Mahallesinde Derebucak 
Belediyesi çalışanları mesai çıkışın-
da bir kedinin kafasının konserve 
kutusuna sıkıştığını gördü. Beledi-
ye çalışanları ve KOSKİ çalışanları 

tarafından yakalanan kedinin ba-
şındaki konserve kutusu yaklaşık 
15 dakikada kerpeten yardımıyla 
kesilerek çıkarıldı. Kafasındaki 
konserve kutusundan kurtulan ve 
korkan kedi olay yerinden kaçarak 
uzaklaştı. 
n İHA

Mağdur Çocuklar ve Baba Hakları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Köse, eşlerinden boşanan ve çocuklarını gör-
mek için nafaka vermek zorunda olan babaların, çocuk icrasının ve süresiz nafakanın kaldırılmasını istediğini söyledi

Babaların icralık
çocuk mağduriyeti!

Çeşitli sebeplerle boşandıkları 
eski eşlerine süresiz nafaka veren ve 
çocuklarını icra yoluyla görebilen ba-
balar, bu durumdan mağdur olduk-
larını söylüyor. Mağdur Çocuklar ve 
Baba Hakları Derneği Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat Köse, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
100 Günlük Eylem Planı içerisinde 
yer alan, toplumun kanayan yarası 
olan çocuk haczi ve süresiz nafaka-
nın kaldırılması adına verilen sözün 
ertelenmesine anlam veremedik-
lerini belirterek, bu yasanın bir an 
önce kaldırılmasını dernek olarak 
talep ettiklerini ifade etti. Köse, “Zira 
maalesef mağduriyetler çoğalmış 
durumda. Anne, babası ayrı olan 
çocuklar çoğalmış durumda. Bir de 
buna yıl başından sonra çocuk hac-
zine gelen zamla birlikte tamamen 
mağduriyetler en üst safhaya gel-
miş durumda ve mağdur babalar 
çocuğunu görememekte ve isyan 
etmektedir bu duruma. Bugün bir 
baba evladını görmek için en az 200 
lira para ödemek zorunda, çocuğuna 
yapacağı masraflar ve yol masrafları 
hariç olmakla birlikte en az 200 TL 
çocuğunu görmek için para bulmak 
zorunda. Çoğu insan bulamıyor bu 
parayı maalesef. Çünkü az değil. 
Çocuğunuzu görmek için ayda 500 
lira para bulmanız gerekiyor. Yetkili-

lerimizden bu konuda acil bir şekilde 
çalışma bekliyoruz. Bu konuda sami-
mi olduklarını biliyoruz. Ama bunu 
artık gerçekleştirmeleri gerekiyor. 
Bizim her zaman bir sloganımız var-
dır; aile olmadan vatan olamayız. 
Çünkü bizim ülkemizin temel taşı 
ailedir. O aileyi korumak için de bu 
ailelerle alakalı çok ciddi bir çalışma 
yapılması gerekiyor. Biz de dernek 
olarak Salı günü Ankara’ya giderek 
Mecliste bu konu için vekillerimizi 
ziyaret edeceğiz. Kendilerine mağ-
duriyetlerimizi ve çözüm önerileri-
mizi önereceğiz” şeklinde konuştu. 

Türkiye’de yürürlükte olan bu 
yasanın ülkede cinayetleri ve boşan-
maları çoğalttığını savunan Köse, 

“Maalesef çocukların annesiz, baba-
sız kalmasına ve suça sürüklenmesi-
ne neden oluyor. Yetkililerimizin bu 
konuda çok acil ve çok samimi dav-
ranarak aile konularına değinmesini 
talep ediyoruz biz dernek olarak. 
Artık yuvalar dağılmasın, çocuklar 
anne, babadan mahrum kalmasın” 
dedi. 

‘BEN HAKLIYKEN 
MAHKEMEDE HAKSIZ ÇIKTIM’
Çocuğunu 3 senedir icra yo-

luyla gördüğünü ve herhangi bir 
işte çalışamadığı için eşine nafaka 
ödemekte güçlük çektiğini söyle-
yen 30 yaşındaki Celal Sağlam ise, 
“3 senedir çocuğumu devamlı icra 
kararıyla alıyorum. 3 sene boyunca 

derneğimiz sağ olsun yardımda bu-
lundu. Ama derneğimizin de belli 
bir yere kadar gücü yetebiliyor bu 
çocuk icrasında bana yardım ko-
nusunda. Karşı tarafın avukatı iş 
yönünden beni engellediği için na-
fakayı ödeyecek durumum, mad-
diyat durumum yok. Çocuğumun 
velayeti daha önceden bendeydi, 
mahkemece bana verilmişti. Ancak 
benim avukatım ve karşı tarafın 
avukatı anlaşarak çocuğumun ve-
layetini karşı tarafa geçirdi. Bizim 
boşanma sebebimiz eşimin bana 
ihanet etmesi sebebiydi. Bunu ben 
mahkemede de ispatladığım halde 
çocuğumun velayeti anneye verildi. 
Ek olarak tazminat bağlandı eşime 
karşı. Ben haklıyken mahkemede 
haksız çıktım. 3 senedir kendi ai-
lemle bile görüşemiyorum ben bu 
boşanma sebeplerinden dolayı. Her 
türlü ben şu anda mağdurum. Der-
neğimiz sayesinde çocuğumun icra 
masrafları karşılanıyor, çocuğumun 
ihtiyaçları karşılanıyor. Şuanda ben 
herhangi bir işe giremiyorum. İşe 
girdiğimde karşı tarafın avukatı di-
rekt maaşıma haciz gönderdiği için 
hiçbir iş yeri beni şuanda çalıştırmı-
yor. Devlet yetkililerinden bu çocuk 
icrası ve süresiz nafakanın kaldırıl-
masını rica ediyoruz” diye konuştu.
n İHA

Otomobil ve kasa hırsızlığına 9 gözaltı

Murat
Köse
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 
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SATILIK
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İYİ Parti Konya’da 6 adayını açıkladı

Yemen’deki drama sessiz kalmadılar

İYİ Parti Genel Merkezi tarafın-
dan 31 Mart 2019 tarihinde mahalli 
idareler seçimleri öncesinde Kon-
ya’da 6 adayını açıkladı. İYİ Parti Ge-
nel Merkezi tarafından Bozkır, Çum-
ra, Doğanhisar, Ereğli, Seydişehir ve 
Yunak ilçe belediye başkan adayları-
nı açıkladı. İYİ Parti, Konya’dan Boz-
kır ilçesi için Kemal Esenkaya, Çum-
ra için Rafet Gülşen, Doğanhisar 
için Abdullah Koç, Ereğli için Yaşar 
Yaman, Seydişehir için Muhammer 
Urhan, Yunak için ise Halim Yıldı-
rım’ı aday gösterdi. İYİ Parti Konya 
İl Başkanı Avukat Gökhan Tozoğlu 6 
ilçe adayının belli olmasından dola-
yı sosyal medya adresinde açıklama 
yaptı. Tozoğlu, “İlçelerimizde kesin-
leşen ve genel merkezimiz tarafın-
dan açıklanan adaylarımız şehrimize 
hayırlı olsun. Büyükşehir ve diğer 
ilçelerimizin adayları da en kısa za-
manda ilan edilecektir” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuklu İMKB Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi öğrencileri Ye-
men’de yaşanan açlık ve sıkıntılara 
dikkat çekmek ve farkındalık oluş-
turmak için bir proje başlattı. Öğren-
cilerin kendi hazırladıkları videolar 
ve slâytlar ile hem kendi okullarında 
ve komşu okullarda sunum yaptılar. 
Ayrıca sınıflara kumbaralar dağıta-
rak arkadaşlarına Yemen için  yar-
dım çağrısında bulundular. 

Projenin son etkinliği olarak 
Selçuklu İMKB Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi öğrencileri Yemen 
konulu fotoğraf sergisi tertip ettiler. 
Fotoğraf sergisine  İl Milli Eğitim 
Müdürü Mukadder Gürsoy, Selçuk-
lu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan 
Kayacılar ,Şube Müdürleri ile çok sa-
yıda öğrenci ve veli katıldı.  Düzen-
lenen resim ve yardım kampanyası 
hakkında bilgi veren Okul Müdürü 
Soner Koç  “Projede canla başla ça-
lışan öğrencilerime ve öğretmenime 
böyle bir farkındalık oluştura ça-
balarını takdir ediyorum. Güzel bir 
çalışma oldu. Bu proje de bize des-
tek olan Buhari Kız İ.H. Lisesine ve 

Atatürk MTA Lisesine, ayrıca fotoğ-
raf sergisinde destek sağlayan Kon-
ya İHH’ya da teşekkür ediyorum” 
dedi. Proje sorumlusu Meryem İlhan 
da  “Bu çalışmalar kapsamında öğ-
rencilerimizin manevi değerlerinin 
artmasını hedefledik. Yemen’de ya-

şanan dramları az da olsa içlerinde 
hissetmelerini, İslam coğrafyasın-
daki acıları paylaşmalarını, ufak da 
olsa maddi bir yardım tertip etmeyi 
istedik. Umarım hedefine ulaşmış-
tır” dedi.
n MEVLÜT EGİN

İşadamlarının birlik ve beraberliğini sağlayarak sorunlarını çözüme kavuşturmak adına gayret 
göstermek üzere kurulan ASRİAD’ın Konya Şubesi, düzenlenen törenle açıldı 

ASRİAD Konya Şubesi açıldı
Asrın İşadamları Derneği (ASRİ-

AD)’nin Türkiye genelindeki 23’ncü 
şubesi olan Konya Şubesi, düzen-
lenen program ile Form İşhanında 
açıldı. Gerçekleştiren açılışa ASRİAD 
Genel Başkanı Adnan Danışman, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı,  AK Parti Selçuklu 
İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç Konya Müteahhitler Birliği Baş-
kanı Şaban Topal, GİV Konya Şube 
Başkanı Fatih Ceylan, Vakıflar Bölge 
Müdürü İbrahim Genç, ASRİAD Ge-
nel Başkan Yardımcıları İsmail Ke-
leş, Sıtkı Abdullahoğlu, Cemil Yıldız, 
Hüseyin Yılmazer, Nesim Ayyıldız ile 
Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra 
ASRİAD Elazığ Şube Başkanı Yakup 
Baş ile Elazığ Şube üyeleri, Genç AS-
RİAD Başkan ve Yönetim Kurulu, 
Konya Tabipler Odası Başkanı  Seyit 
Karaca ile çok sayıda davetli katıldı.

‘ASRİAD BİR
 İŞADAMLARI ÖRGÜTÜDÜR’

ASRİAD, kuruluşu üzerinden 
henüz bir yıl yeni geçmiş olan işa-
damları derneği olduğuna dikkat 
çeken ASRİAD Genel Başkanı Ad-
nan Danışman, “ASRİAD, kuruluşu 
üzerinden henüz bir yıl yeni geçmiş 
olan işadamları derneğidir. Ülkemi-
zin özellikle ekonomide çok fazla ih-
tiyacı olan temel bir konuyu Nitelik 
konusunu milletimizin gündeminde 
tutmak, gücümüz oranında çözü-
müne katkı vermek ve gerektiğinde 
bu alanlarda inisiyatif almak üzere 
oluşturulmuştur. Temel sloganımı-
zı da Önce Nitelik  olarak belirleyip 
kendimiz bu alana odakladık. Artık 
bu kavram, bizim yol haritamızın 
sancağı haline geldi.  Ekonomide 
hakkaniyetle iş yapmak ve işi sür-
dürülebilir kılmak hayati derecede 
önemlidir. Bunun için manayı ve 
maddeyi birlikte düşünmeyi gerek-

tirir. Geçmişi ve geleceği birlikte 
yoğurmayı gerektirir. Ekonomiyi ve 
ahlakı birlikte taşımayı gerektirir. 
Üretimi, tüketimi, rekabeti tasarlar-
ken, çevreyi de, insanı da ve gelece-
ği de hesaba katmayı mecbur kılar. 
Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) 
İşte bu yaklaşım, bu niyet, bu duygu 
ve düşüncelerle vücut bulmuş bir 
işadamları örgütüdür” dedi.

‘İMALAT SANAYİİ İSTEDİĞİMİZ 
KIVAMA ERİŞTİREMEDİK’

Ülkemizin son 15 yıllık süreçte 
bazı kabuklarını kırdığı, önemli bir 
kısım atılımlar yaptığını ve özellikle 
altyapı anlamında sorunlarını büyük 
oranda çözdüğü ifade eden Danış-
man, “Ülkemizin son 15 yıllık süreç-
te bazı kabuklarını kırdığı, önemli 
bir kısım atılımlar yaptığı ve özellikle 
altyapı anlamında sorunlarını bü-
yük oranda çözdüğü görülmektedir. 
Ancak, gerçek bir ekonomik rekabet 
ve kalıcı bir gelişme için gerekenleri 
yapma noktasında henüz yeterli bir 
seviyede değiliz. Bununla kastetti-
ğim şudur: İmalat sanayii istediğimiz 
kıvama eriştiremedik. Katma değeri 
yüksek ürünlerin bilgi üretimini, tek-
noloji üretimini, inovasyonunu henüz 
tatmin edici boyutlarda yapamıyoruz. 
Bu durum bizi 800 Milyar dolarlık 
Milli Gelir eşiğinde beklemeye mah-

kum ediyor. Bu handikapı aşmak zo-
rundayız. Kamusuyla, özel sektörüyle 
ve üniversitesiyle gerekeni yapıp bu 
işi çözmek zorundayız. Dijital ekono-
mi çağı bize, derin ağır sanayi reka-
betlerine dalmadan aklı ve beceriyi 
daha iyi kullanarak bir adım öne geç-
me fırsatlarını sunuyor. 250 civarında 
üniversitesi olan bir ülke olarak artık 
çok ciddi anlamda bilgi, teknoloji ve 
know-how üretme makamındayız. 
Bunu yapmalıyız. Bunu da yapabiliriz. 
Son yıllarda savunma sanayiinde gös-
terdiğimiz performans bunun önemli 
bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

‘BÖLGEMİZİN VE COĞRAFYAMIZIN 
GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAĞIZ’

ASRİAD Konya Şubesi Başkanı 

Mustafa Balta ise yaptığı konuşma-
da, bir ülkenin ayakta durmasının 
3 temel şartı bulunduğunu dikkat 
çekerek, “  Bir ülkenin ayakta dur-
ması bilindiği üzere üç güçle kaim-
dir. Bunlar; İlmi Güç, Siyasi Güç, 
Ekonomik Güç. Biz de ekonomik 
sahada üstlendiğimiz misyonumu-
zu ülkemize ve şehrimize katkı sağ-
lamak amacıyla kullanma gayreti 
içinde olacağız. ASRİAD, iş hayatı-
nın ve ona bağlı olarak tüm sosyal 
çevrenin, hakkaniyet,adalet ve dü-
rüstlük ilkelerine bağlı olarak yeni 
bir anlayış kazanmasını sağlamak 
ve bağımsız bir STK örneğini, Kon-
ya’mıza ve ülkemize kazandırmak 
amacıyla kurulmuştur.  ASRİAD , 

inancından kaynaklanan büyük bir 
sorumluluk anlayışı ile iş hayatında 
var olmak, örgütlü  bir yapı oluştur-
mak ve sorumluluğunun gereğini 
yerine getirmek düşüncesinde olan 
insanların teşebbüsünün eseridir. 
Örgütlenmemizin temel ekseni, de-
ğerlere duyarlı insanları ortak bir ze-
minde buluşturmaktadır. Derneği-
miz, inanç, ahlak ve vizyonu pratikle 
yoğurup çevresine önderlik yapacak 
ve öncelikle coğrafyamızın gelişme-
sine katkı sağlayacaktır. Türkiye, 
vizyoner olmak için son derece mü-
sait bir ülkedir. Bizler de ülkemizin 
avantaj sağlayan bu özelliğini yine 
ülkemizin ve insanımızın menfaati-
ne doğru bir şekilde kullanmak niye-

tindeyiz” dedi.
‘HERKES ELİNDEN GELEN 
GAYRETİ GÖSTERİYOR’

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı da programda yaptığı konuş-
mada, “  Bu ülke hepimizin. Türki-
ye’yi büyütmek , daha yaşanılır kıl-
mak, Bölgede yaşananlara karşı çok 
daha güçlü bir duruş ortaya koymak 
adına bu ülkede yaşayan herkes 
elinden gelen gayreti gösteriyor.  İş 
alemi de pek çok zorluklara rağmen 
büyümeye devam ediyor. İhracat-
taki rakamlar ortada. Üreten bir 
ekonomi. İnsanların ihtiyacını kar-
şılama noktasında hem bu ülkede 
yaşayanlara , hem de dünyaya mal 
satan yeni teknolojiler ülkede katma 
değeri artıran, gelecek nesillere çok 
daha güçlü bir ülke bırakma içinde 
olan herkesi tebrik ediyorum”  ifade-
lerini kullandı.

‘İŞADAMLARMIZ 
İSTİHDAMA KATKI SUNUYOR’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı da İşadamların 
toplumsal gelişme içerisinde bü-
yüme faaliyetleri gösterdiklerine 
dikkat çekerek, “  İşadamlarımız 
çok büyük hizmetler veriyorlar. İşa-
damlarımız gecelerini gündüzlerine 
katıyorlar.  Ellerini, kollarını değil 
gövdelerini taşın altına koyuyorlar. 
Bunun için istihdama ve üretime 
katkı sunan, ülke gelişimine katkı 
sunan bütün işadamlarımıza te-
şekkür ediyorum.  Asrın İşadamları 
Derneği (ASRİAD) Asra damga vu-
racak hizmetler yaparlar. Konyamız 
için ülkemiz için ve bütün insanlık 
için hayırlı hizmetlere vesile olma-
sını diliyorum” dedi. Konuşmalar 
sonrası ASRİAD  Konya Şubesinin 
açılış kurdelesi dualar eşliğinde AS-
RİAD Genel Başkanı Adnan Danış-
man,  ve Konya Protokol üyelerinin  
katılımıyla kesildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Adnan Danışman Ahmet PekyatırmacıMustafa Balta Hasan Angı
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Yönetici, yönetme gücünü elinde 
bulunduran kimse, yöneten kişi mana-
sında kullanılmaktadır.

Yöneticilik, büyük bir nimettir. Yö-
neticiliğin hakkını veren kişi, sonsuz bir 
mutluluğa kavuşur. Aksi takdirde so-
nunda küfürden başka bir şey olmayan 
en büyük bedbahtlığa uğrar. Yöneticili-
ğin üstün ve büyük sorumluluk isteyen 
bir iş olduğunun delili, Hz. Peygamber 
(S.A.V.)’den rivayet edilen şu hadistir: 
“Başkanın bir günlük adil yönetimi, 
yetmiş yıllık ibadetten daha üstündür.”

 Hz. Peygamber (S.A.V.) bir hadi-
sinde de şöyle buyurmuştur:

 “Kıyamet gününde Allah’ın gölge-
sinden başka hiçbir gölge ve sığınağın 
kalmadığı zamanda yalnız şu yedi kişi 
orada gölgelenir:

 • Halkını adaletle yöneten başkan,
 • Rabbine ibadet ederek yetişen 

genç,
 • Kendisi ticaretinde olduğu halde 

kalbi camide olan adam,

 • Allah için birbirini seven iki kişi,
 • Yalnız kaldığında Allah’ı anıp, 

gözyaşı döken adam,
 • Kendisini, nefsani arzularını do-

yurmaya davet eden güzel bir kadını, 
ona karşı bir istek de duymasına rağ-
men sadece ‘Ben Allah’tan korkarım’ 
diyerek geri çeviren adam

 • Sağ elinin verdiğinden sol elinin 
haberi olmayacak derecede gizlice ta-
saddukta bulunan kimse”

 Hz. Peygamber (S.A.V.) başka bir 
hadisinde de şöyle buyurmuştur:

“İnsanların Allah’a en sevgili ve 
O’na en yakın olanı adaletli devlet baş-
kanı, Allah’a en sevimsiz ve O’na en 
uzak olanı da zalim devlet başkanıdır.”

Diğer bir hadisinde ise şöyle bu-
yurmuştur:

“Nefsim kudret elinde olan Allah’a 
yemin ederim ki, adaletli başkanın iş-
leri, bütün halkın ameline denk olarak 
semaya yükselecektir. Onun kıldığı her 
namaz yetmiş bin namaza denktir.”

Durum böyle olun-
ca, insana devlet yöne-
timinden ve başkanın 
ömrünün bir saatinin, 
normal bir insanın bütün 
ömrüne denk tutulma-
sından daha üstün hiç-
bir nimet verilmemiştir. 
Allah’ın; bu nimetin 
kadrini bilmeyen, zalim 
ve keyfince hareket eden 
başkanı, kendi düşman-
larının safları arasına koymasından 
korkulur.

Yine yöneticiliğin büyük bir iş ol-
duğunun delili, İbn Abbas’tan (r.a.) 
rivayet edilen şu hadistir:

“Allah Resulü (S.A.V.) bir gün 
Beytullah’a geldi, kapısının halkasın-
dan tuttu ve orada bulunanlara şöyle 
söyledi. O sırada orada Kureyş’ten bazı 

insanlar vardı:
Ey ileri gelenler! Hal-

kınıza ve bağlılarınıza üç 
şeyle muamele ediniz:

 • Sizden şefkat ve 
merhamet etmenizi iste-
diklerinde onlara şefkat 
gösterip merhamet edin!

 • Sizi hakem tayin 
ettiklerinde (yada başa 
geçirdiklerinde) onlara 
adaletle davranın.

 • Söz verdiğiniz şeyleri yapın!
Allah’ın ve meleklerin laneti, bun-

larla amel etmeyen kimselerin üzerine 
olur. Allah böyle birinin, ne farz ne de 
nafile, hiçbir ibadetini kabul etmez.” 

 Hz. Peygamber (S.A.V.) bir hadi-
sinde de şöyle buyurmuştur:

“Kim iki hasım arasında taraf tu-
tarak hakemlik yaparsa, Allah’ın laneti 

zalimlerin üzerinedir.”
 Hz. Peygamber (S.A.V.) başka bir 

hadisinde de şöyle buyurmuştur:
“Kıyamet gününde Allah şu üç 

grup insanın yüzüne bakmaz:
 • Yalancı devlet başkanı,
 • Zinakâr ihtiyar,
 • Kibirli fakir,”
Hz. Peygamber (S.A.V.) bir gün 

ashabına şöyle buyurdu:
“Bir gün gelecek, doğunun ve 

batının uç noktalarını fethedeceksi-
niz. Oralarda görev yapan tüm devlet 
adamları ateştedir. Ancak Allah’a karşı 
takvalı olan ve takva yoluna girip ema-
netin hakkını verenler hariç.” 

 Hz. Peygamber (S.A.V.) başka bir 
hadisinde de şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın, halkın işlerini görmesi 
için başkan yaptığı kul, onları aldatır, 
onlara öğüt vermez ve onlara karşı şef-
katli olmazsa, Allah ona cenneti haram 
kılar.”

 Hz. Peygamber (S.A.V.) bir diğer 

hadisinde de şöyle buyurmuştur:
“Müslümanların işlerini yürütmek 

için onlara başkan olan kimse, ailesini 
koruduğu gibi onları da korumazsa, 
cehennemde kendine bir yer hazırla-
mış olur.”

 Hz. Peygamber (S.A.V.) başka bir 
hadisinde de şöyle buyurmuştur:

“Ümmetimden iki grup, benim 
şefaatimden mahrum olacaktır. Zalim 
devlet başkanı ve dinden olmayan 
şeyleri dine sokup Allah’ın sınırlarında 
durmayan kimse.”

Cenabı Allah yöneticilerimizin  ha-
yırlı, doğru işlerinde kolaylıklar versin. 
Gayret ve güçlerini artırsın. Yanlış işle-
rini iyiliğe, hayra tebdil eylesin. Adalet-
ten ayırmasın.  Amin

Baki selamlar.
Kaynak :  imam Gazali, Yönetici-

lere Tavsiyeler, İlke Yayınları,1.baskı, 
2014,İstanbul, Sadeleştiren Osman 
Arpaçukuru

YÖNETİCİLİĞİN ÖNEM VE SORUMLULUĞU 

Seydişehir’de etkili olan kar 
yağışının ardından kar küreme ve 
temizleme çalışmalarına başladı. 
Seydişehir ilçesinde etkili olan kar 
yağışının ardından ilçe beyaza bü-
ründü. Seydişehir Belediyesi Fen 
İşleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdür-
lüğüne bağlı ekipler, 15 noktada 
100 personelle kar temizleme çalış-
malarını yürütüyor. 

Vatandaşların kar yağışı nede-

niyle sorunsuz bir yaşam sürmeleri 
ve rahat bir kış geçirmeleri adına 
ekiplerin çalışmalara başladığını 
belirterek, ilçe genelinde ve kırsal 
mahallelerde de gereken çalışmala-
rın yapılacağını kaydetti. 

Başkan Tutal, “Seydişehir Be-
lediyesine bağlı ekiplerimiz ana 
arterlerdeki kaldırımlarda, şehir 
meydanlarında, parklarda, hasta-
ne, okul ve cami bölgelerimizde 

yürüyüş yollarında kar temizliği ve 
tuzlama çalışmaları yapıyor. Şehri-
mize uzun süredir beklediğimiz kar 
yağışı ve bereketi geldi, çok şükür. 
Kırsal ve merkez olmak üzere 55 
mahallemizdeki sokak ve caddeler 
de; 24 saat boyunca kar temizle-
me çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Olası kar yağışı ve buzlanmaya 
karşın, bölge genelinde yaşanabi-
lecek tüm olumsuzlukların önüne 

geçmek amacıyla gerekli tedbir ve 
önlemlerimizi aldık. Bizim hemşeh-
rilerimizden ricamız, kış şartlarının 
yaşanmaya başladığı şu günlerde 
sürücülerimizin trafikte rahat iler-
leyebilmeleri adına araçlarına kar 
lastiği takmaları ve aynı zamanda 
araçlarında takoz, zincir ve çekme 
halatı bulundurmalarını rica ediyo-
ruz” diye konuştu.
n İHA

Yaşlılar ve kimsesizler 
yalnız bırakılmıyor

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, hasta, yaşlı ve 
kimsesizleri fırsat buldukça ziyaret 
ederek hayır dualarıyla uğurlanı-
yor. Hasta, yaşlı ve engelli vatan-
daşları hem ilçe merkezinde hem 
de kırsalda ziyaret eden Seydişehir 
Belediye Başkanı Tutal, Kızılcalar 
Mahallesinde ikamet eden Meh-
met ve Kezban Işıkoğlu çiftini 
ziyaret etti. Geçirdiği rahatsızlık 
sonucu vücudunun sağ tarafında 
sorun oluşan Mehmet Işıkoğlu’na 
eşi Kezban Işıkoğlu bakıyor. 

Rahatsızlığı nedeniyle ihtiyacı-
nı karşılamakta zorlanan Mehmet 
Işıkoğlu, kendilerini ziyaret eden 
Başkan Tutal’a hizmetlerinden ve 
çalışmalarından dolayı teşekkür 
etti. Bir anda rahatsızlandığını kay-
deden Işıkoğlu, “Eşimden başka 
bakanım yok. Kardeşlerimde var. 
Fakat herkes kendi işinde gücün-

de. Allah razı olsun eşim bakıyor 
Başkanım senden Allah razı olsun 
ziyaret ettin, halimizi hatırımı-
zı sordun. Allah yardımcın olsun 
“dedi. 

İhtiyaç olduğu her an Işıkoğlu 
ailesinin yanlarında olacaklarını 
kaydeden Başkan Tutal, “Sizlerin 
hayır duaları bizleri ayakta tutu-
yor. Allah sizlerden de razı olsun. 
Hastalık ve sağlık biz insanlar için. 
Bir ihtiyacınız olduğu zaman bizleri 
her zaman arayarak yardım isteye-
bilirsiniz. Arkadaşlarımız her za-
man sizlerin yanında olur. Çünkü 
asıl biz sizin hayır duanıza ihtiyaç 
duyuyoruz. Hizmet etmek sadece 
alt yapı ve belediyecilik anlamında 
değil, insan ruhuna dokunabilmek 
ve zor günlerinde ve ihtiyaçlarında 
yanında olabilmektir “ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli’de hanımlar için 
yeni semt lokali açıldı 

Ereğli Belediyesi hanımlar için 
semt lokallerinin 3’ncüsünü Fatih 
Mahallesi’nde açtı. Açılış prog-
ramına Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven ve eşi İlkay Özgü-
ven, AK Parti İlçe Başkanı Zübeyir 
Dursun, AK Parti Kadın Kolları Yö-
netim Kurulu Üyeleri, İlçe Müftüsü 
Celal Malkoç, muhtarlar, belediye 
başkan yardımcıları, mahalle saki-
ni kadınlar ve vatandaşlar katıldı. 

Açılışta konuşan Ereğli Beledi-
ye Başkanı Özkan Özgüven, “Ka-
dınlarımız istekli ve samimiyetle 
bir işin içinde varsa o iş başarıya 
ulaşıyor. Bu açtığımız 3. semt lo-
kali, burada bir ev ortamındaymış 
gibi Atakent, Aydınlar, Fatih ve 
M. Akif Mahallemizin kadınları 
gelecek iyi vakit geçireceklerini 
umuyoruz. Lokallerimizde müftü-
lüğümüz, halk eğitim müdürlüğü-
müz yine sağlık teşkilatımız haf-
tada bir gün eğitimler ve kurslar 
veriyorlar. Bundan önceki lokalle-
rimizde bunları gerçekleştiriyoruz 
ve yoğun talep alıyoruz. Allah’ın 

izniyle 4.’sünü de Hacı Mustafa 
Mahallemizde açacağız. Göreve 
geldiğimiz günden bu yana ha-
nımlarımıza lafta değil hizmetle-
rimizle ne kadar değer verdiğimiz 
gösteriyoruz. Kültür gezilerimizle, 
lokallerimizle, istihdam olanağıy-
la, engellilere verdiğimiz destek-
lerle, hanımlarımıza yönelik proje 
ve programlarımızla onlara yöne-
lik hizmetlerimize devam ediyo-
ruz. Şimdi bir de Avrupa Birliği’ne 
735 Bin Türk Liralık bir proje 
yaptık, Lokallerimizde faaliyet 
gösteren kadınlarımız içerisinden 
de seçeceğimiz girişimci, üreten 
ve proje geliştiren kadınlarımızı 
İspanya’ya götüreceğiz. Biz ka-
dınlarımızın üretmesini istiyoruz 
ve bu konuda her türlü desteğe 
hazırız. Bu duygu ve düşünceler-
le 3. Hanımlar Semt Lokalimizin 
şehrimize hayırlı uğurlu olmasını 
diler, açılışımıza iştirak ettiğiniz 
için hepinize teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı. 
n İHA

Konya’da gönüllü bir dernek; yarası olan, kaza geçirmiş veya ameliyat olmuş olan hayvanları tedavi 
ettikten sonra tamamen iyileşenleri yeni ve sıcak bir yuvaya kavuşabilmeleri için sahiplendiriyor

Yaralarını sarıp
yuvaya kavuşturuyorlar

Konya’da yaklaşık 6 yıl önce 
kurulan ve o günden bu yana pek 
çok hayvana ev sahipliği yapmış 
olan Mevlana Doğayı ve Hayvanla-
rı Sevenler Derneği (HAYDOSEV), 
herhangi bir sebepten dolayı ya-
ralanmış olan sokak hayvanlarının 
tedavilerini yapıp, tamamen iyileşen 
hayvanlara sıcak bir yuva buluyor. 
Yemek yiyemeyen hayvanlar serum 
ve enjektörlerle besleniyor. Dış or-
tamdan herhangi bir zarar görme 
ihtimali bulunan hayvanlara ise 
kuvözde tedavi uygulanıyor. 

Derneğin ilk zamanlarda so-
kak hayvanlarına besleme yapmak 
amacıyla kurulduğunu ancak daha 
sonra misyonunun değiştiğini belir-
ten Dernek Başkanı Gonca Cansoy, 
derneğin dışarıdan gelen yaralı hay-
vanlara bakım ve rehabilite derneği-
ne dönüştüğünü ifade etti. Cansoy, 
“İnsanlar sokakta buldukları yaralı, 
trafik kazası geçirmiş yada engelli, 
kendi hayatını sürdüremeyecek olan 
hayvanları bizim buraya getiriyorlar, 

biz burada onların gönüllü veteriner 
hekimimiz tarafından tedavilerini 
yaptırıyoruz ve daha sonrasında yu-
valandırıyoruz. Engelli kalanlar der-
neğimizde kalıyor. Tabii yuvalanma 
şansları çok az. İnsanlar tarafından 
çok tercih edilmiyor diyelim” şeklin-
de konuştu. 
‘SAHİPLENECEK OLAN KİŞİLERİN AİLE 
OLMASINA ÇOK ÖZEN GÖSTERİRİZ’

Sahiplenilebilecek duruma gel-
diklerinde internet sayfaları sayesin-
de onlara uygun aileler bulduklarını 
kaydeden Cansoy, “Kesinlikle ailele-
re sahiplendirmeyi tercih ediyoruz. 
Hiçbir öğrenciye, tek başına yaşaya-
na sahiplendirme yapmıyoruz. Sa-
hiplenemeyecek olanlarda burada 
bizimle yaşıyorlar. Beraber kalıyo-
ruz. Sahiplenecek olan kişilerin aile 
olmasına çok özen gösteririz. Hatta 
aile bireylerinin tamamının derneğe 
gelmesini isteriz. Tek başına gelmiş 
bir bireye kesinlikle sahiplendirme 
yapmayız. Ailenin tamamını, bütün 
üyelerini görmek isteriz ve özellikle 

bazı sorular sorarız. Daha önce kedi 
baktılar mı, baktıkları kediye ne oldu 
gibi sorular sorup ona göre sahiplen-
dirme yaparız” ifadelerini kullandı. 

Gonca Cansoy, derneğe her 
türlü hayvan geldiğini, doğal halin-
de bakabilecekler her hayvanı al-
dıklarını da söyledi. HAYDOSEV’in 
tamamen gönüllü bir kuruluş oldu-
ğunu dile getiren Cansoy, “Derne-
ğimiz yardımlar sayesinde geçimini 
sağlıyor. Herhangi bir kurumdan 
bize bir destek yok tabii ki. Her tür-
lü bağışı kabul ediyoruz. Tıbbi mal-
zemede olabilir, temizlik malzeme-
leri de olabilir. Bu gelen bağışlarla 
derneğimizi 6 yıldır ayakta tutuyo-
ruz. 7 gün 24 saat boyunca tabii ki 
biz sürekli kontrol altındayız. Gelip 
hayvanlarımızı kontrol ediyoruz. 
Burada durumu acil yaralı olanlar 
oluyor. Ziyaret saatimiz 14.00 ile 
17.00 arasıdır. Ziyaret etmek iste-
yenler bu vakitlerde gelip canlarla 
ilgilenebilirler. Her türlü ilgilenebi-
lirler. Yani bir kaplarını temizlerler 

ya da severler, ilgilenirler. Burası 
çok yoğun olduğu için biz daha çok 
temizlikleriyle ve sağlıklarıyla ilgi-
leniyoruz ama böyle sevme konu-
sunu dışarıdaki gönüllülerimize bı-
rakıyoruz. Derneğimize her zaman 
bekleriz. Buyursun gelsinler, ziya-
ret etsinler, buradaki yaralı canları 
görsünler. Çünkü bunların büyük 
bir çoğunluğu insanlar tarafından 
mağdur edilmiş canlılar. Bir çoğu 
ameliyatlı ve bunların hepsi trafik 
kazası” diye konuştu. 

HAYDOSEV üyeleri, sanatçı 
Haluk Levent öncülüğünde kurulan 
Anadolu Halk ve Barış Platformu 
(AHBAP) derneğinin Konya’daki 
üyeleri ve gönüllü vatandaşlarla bir-
likte akşam saatlerinde Karatay ilçe-
si Aslım Çöplüğü civarındaki sokak 
hayvanlarına da el uzattı. Yaklaşık 
30 kişilik hayvansever grup, soğuk 
havaların etkili olduğu ve hayvanla-
rın yiyecek bulmakta güçlük çektiği 
noktalara yemleme yaptı.
n İHA

Seydişehir’de kar temizleme çalışmaları başladı

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Karatay Belediyesi Katı Atık 
Transfer Merkezi sistemi ile hem 
trafikte araç yoğunluğunu azaltı-
yor hem de yıllık 2,5 milyon TL ya-
kıt tasarrufu sağlıyor.  Aslım Katı 
Atık Depolama Sahasında depo-
lama işlemini sonlandıran Büyük-
şehir Belediyesi Meclisi kararı ile 
Karaman Yolu’na yeni çöp depola-
ma sahası yapılmasının ardından; 
Karatay Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ta-
rafından çöp kamyonları ile top-
lanan atıklar, Katı Atık Transfer 
Merkezinde, özel olarak tasarlan-
mış Tırlara yüklenerek  Karaman 

Yolu’ndaki yeni bir çöp depolama 
sahasına taşınıyor. Böylece 6 adet 
çöp kamyonunun yaptığı iş; 1 adet 
tırlar yapılarak hem trafikteki araç 
sayısı azaltılıyor, hem de yakıttan 
büyük tasarruf sağlanıyor.

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli; konu ile ilgili yaptı-
ğı açıklamada Katı Atık Transfer 
Merkezi’nin aynı anda 6 adet çöp 
aracının çöp boşaltım işlemi yapa-
bileceği kapasiteye sahip olduğu-
nu dile getirdi. Başkan Hançerli, 
Karaman yolunda yapılan yeni çöp 
depolama sahasına çöp dökmeye 
giden çöp kamyonlarının hem ya-

kıt, hem de trafikte oluşturdukla-
rı yoğunluk bakımından olumsuz 
etkileri olduğunu belirterek; yeni 
çöp depolama sahasına gidecek 
çöplerin, çöp kamyonları ile aktar-
ma istasyonuna getirilmelerinin 
ardından, Devlet Malzeme Ofisi’n-
den alınan 3 adet özel tasarım tır 
ile Karaman Yolundaki yeni çöp 
toplama tesisine taşındığını söyle-
di. Başkan Hançerli; 18 çöp kam-
yonunun taşıdığı atıkların katı atık 
aktarma sistemi ile 3 tıra yüklene-
rek Karaman Yolu’ndaki yeni çöp 
depolama sahasına taşınmasıyla 
hem trafikte daha az araç yoğun-

luğu oluştuğuna hem de yakıttan 
çok büyük tasarruf sağlandığına 
dikkat çekti. Katı Aktarma istas-
yonu için 1 Milyon TL’lik yatırım 
yapıldığını vurgulayan Başkan 
Hançerli, 3 adet tırın ise toplam 
2.5 Milyon TL’ye mal olduğunu 
söyledi. Başkan Hançerli yapılan 
yatırımın karşılığında sadece ya-
kıttan sağlanan tasarrufun yıllık 
2.5 Milyon TL olduğuna belirtti. 
Başkan Hançerli Katı Atık Aktar-
ma sisteminin maddi kazanımların 
yanı sıra büyük bir trafik yoğunlu-
ğunun da önüne geçtiğini söyledi.
n HABER MERKEZİ

Karatay, yılda 2,5 milyon TL tasarruf sağlıyor

Konya ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, tüm Konyalı 
tüccar ve sanayicileri kutlayarak, 2019’da Konya’nın yeni rekorlara imza atacağını söyledi

İhracatta rekor!
 Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) verilerine göre Türkiye 2018 
yılında %7,1 artışla 168,1 milyar do-
lar ihracat gerçekleştirdi. Konya’nın 
2018 yılında ihracatı ise geçen yıla 
göre yüzde yüzde 15,2 artışla 1 mil-
yar 803 milyon dolar oldu. İhracat 
verilerini değerlendiren Konya Ti-
caret Odası Başkanı, TOBB Başkan 
Yardımcısı Selçuk Öztürk, “2018 
yılında yapılan 1 milyar 803 milyon 
dolar ihracat ile Konya, Cumhuriyet 
tarihinin en yüksek ihracatını ger-
çekleştirmiştir. Aynı zamanda Kon-
ya 2018 yılında Konya Türkiye’nin 
toplam ihracatından aldığı payı 
%1,07 çıkartarak en yüksek ihracat 
yapan şehirler listesinde 13. sıraya 
yükselmiştir. Müteşebbislerimizin 
fedakârca çalışmaları ile Konya’nın 
küresel ekonomide hızla ilerlediği 
tescillenmiştir. Bu başarıyı sağlayan 
tüm tüccar ve sanayicilerimizi kut-
luyor, emeğini harcayan alın terini 
döken herkese teşekkür ediyorum” 
dedi.  

Dünya ekonomisindeki geliş-
melerle birlikte Konya’nın 2019 
hedefini değerlendiren Başkan Öz-
türk, “Dünya ekonomisi 2018 yılına 
iyimser beklentiler ile girmişti. Hem 
ekonomide hem de ticarette büyü-
me beklentileri oldukça yüksekti. 
Gerçekleşmelere bakacak olursak 
dünya ekonomisinde ilk ve ikinci 
çeyrekte yüzde 3,4 ve 3,3’lük bü-
yümeler gerçekleşti. Mal ticaretinde 
ise yılın ilk altı ayında yüzde 12’lik 
bir artış oldu. Yılın ilk yarısında dün-
ya ekonomisi ve ticareti beklendiği 
gibi oldukça iyi bir performans gös-
terdi. Ancak yılın ikinci yarısından 

itibaren yavaşlama işaretleri orta-
ya çıkmaya başladı. Bu çerçevede 
dünya ekonomisi ve ticaretinde bir 
yavaşlamaya mı gidiliyor sorusu so-
rulmaya başlandı. Gelişen ülkelerin 
korumacılık politikaları ve ABD’nin 
AB ve Çin başta olmak üzere tüm 
dünyaya açtığı ticaret savaşı gibi 
sebeplerin ülke ekonomilerine yan-

sımaları 2019’da küresel ticaretin 
riskleridir. Türkiye ekonomisin-
de toparlanma için ihracat hayati 
önem taşımaktadır. Fakat, dünya-
daki yavaşlama karşısında hazırlıklı 
olmalıyız. Özellikle ihracat tarafın-
da 2019 yılında piyasalar 2017 ve 
2018 gibi hızlı bir büyüme içinde 
olmayacaktır. Bir başka deyişle Tür-
kiye’de ihracat artışına yol açan ta-
lep sıçraması yaşanmayacaktır. Bu 
nedenle 2019 yılında ihracatta daha 
aktif bir pazarlama sürecine hazır-
lıklı olmalıyız. Konya tüm bunlara 
rağmen 2019’da da ihracata dayalı 
büyümesini devam ettirmek için 
çalışmaya devam edecektir. Her 
şeyden önemlisi kazandığımız mo-
ral ve motivasyon 2019’da ihracat-
çılarımızın için en büyük avantajdır. 
2019’da Konya yeni rekorlara imza 
atacaktır. Hedefimiz bu yıl 2 milyar 
dolar barajını aşmaktır” dedi.  Kon-
ya Ticaret Odası olarak, 2018’de 

1,8 milyar doların üzerinde ihracat 
hedefi ile programlı olarak çalışma 
yürüttüklerini ifade eden KTO Baş-
kanı Selçuk Öztürk, “İhracatçı üye-
lerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz 
projelerimizin karşılığını aldığımızı 
görmekteyiz. 2019 yılında da baş-
ta Afrika ve Güney Amerika olmak 
üzere alternatif pazar çalışmalarımız 
devam edecek. Uluslararası çapta 
gerçekleştirdiğimiz Konya Bölgesi 
İmalat Envanteri projemiz ile Kon-
ya firmaların yurtdışında tanıtılması 
ve üyelerimizin daha fazla ithalatçı 
ile buluşmasını sağlayacağız. Yurt 
dışı fuar ve ikili iş görüşmeleri or-
ganizasyonlarımızı sürdüreceğiz. 
Bununla birlikte yurt dışından satın 
alma heyetlerini Konya’ya getirme-
ye de devam edeceğiz. Tüm tüccar 
ve sanayicilerimizle birlik içinde 
yapacağımız çalışmalarla Konya kü-
resel ticaretten aldığı payı artıracak-
tır” dedi. n HABER MERKEZİ

‘Konyalı üreticilerimizi tebrik ediyorum’
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Cumhuriyet tarihi rekoru kıra-
rak önemli bir başarıya imza atan 
Konyalı sanayici ve iş adamlarını 
tebrik etti. Başkan Altay, “Bu ba-
şarılı performans, şehrimizin ve 
ülkemizin geleceğine dair hedef-
lerine adım adım yaklaştığımızın 
bir göstergesidir” dedi. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) verilerine göre 
Konya’nın ihracatta Cumhuriyet 
tarihinin rekorunu kırması dola-
yısıyla bir açıklama yaptı. Başkan 
Altay, Konya’nın 2018 yılı ihraca-
tının geçen yıla göre yüzde 15,2 
artışla 1 milyar 803 milyon dolar 
olduğunu hatırlatarak, bu başa-
rının Konya’nın çok daha yüksek 
ihracat rakamlarını yakalamaya 
doğru emin adımlarla ilerlediğinin 
kanıtı olduğunu dile getirdi. 

KONYA BİR TİCARET 
VE ÜRETİM MERKEZİ 

Altay, “Öncelikle bizlere bu 

gururu yaşatan sanayicimize, tüc-
carlarımıza ve tüm iş dünyamız ile 
emeği geçen herkese çok teşekkür 

ediyor, kendilerini yürekten kut-
luyorum. Özellikle Ağustos ayı ile 
başlayan ve ülkemizin önünü kes-

me amaçlı algı operasyonlarıyla 
devam eden zorlu sürece ve bütün 
koşullara rağmen ihracat rakam-
larının bu seviyede olması, üstelik 
de rekor gelmesi bizlere ve tüm 
şehrimize büyük bir moral olmuş-
tur. Hükümetimizin ve devletimi-
zin attığı adımlarla, özel sektörün 
sağlam duruşuyla önemli mesafe 
kat ettik. Bu rakamlar, Konyamı-
zın ülkemiz için çok önemli bir ti-
caret ve üretim merkezi olduğunu 
da bizlere bir kez daha gösteriyor” 
dedi. 
ÇALIŞMAYA VE ÜRETMEYE DEVAM 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya olarak her şeye rağmen hiçbir 
zaman umutsuzluğa kapılmadan 
çalışmaya ve üretmeye devam 
edilmesinin altını çizerek, “Kon-
ya’nın ortaya koyduğu bu perfor-
mans, şehrimizin ve ülkemizin 
geleceğe dair hedeflerine bizleri 
adım adım yaklaştırmaktadır” ifa-
delerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Geçen hafta açık-
lanan Ticaret Bakan-
lığı ve TİM  (Türkiye 
İhracatçılar Mecli-
si) verilerine göre, 
ihracatta Türkiye 
Cumhuriyet tarihinin 
rekoru 168 milyar 
dolar ile kırılmış 
oldu. 

AMA ÖNCESİNDE 
İHRACAT 

TARİHİMİZDEKİ 4 TEMEL EŞİK 
1923-2003, 50 milyar do-

ların altı olan ilk eşiği oluştu-
rurken, 2004 yılında 50 milyar 
dolar eşiğini geçen ihracatımız, 
2007 yılında 100 milyar dolar 
eşiğini geçmiş fakat 2008 yılı 
kriziyle kısa bir sekmeye uğra-
mıştı.  2008 yılında 132 milyar 
dolardan, 102 milyar dolara düş-
müş ve kendini tekrar toparlama 
sürecine girmişti. 2012-2014 
yılları arasında 150 milyar dolar 
çevresinde dönen ihracat de-
ğerleri, 2015-2016 yılları arasın-
da 140 milyar dolar civarlarına 
düşmüş tekrar 2017 yılında 156 
milyar dolarla yaklaşmıştı. Niha-
yet 2018 yılında ihracatımız bu 
sefer dördüncü kırılma noktası 
olan 150-160 milyar doları eşi-
ğini geçerek, 168 milyar dolar 
seviyesine geldi. (150 milyarın 
ilk kez geçildiği tarih olan 2012 
yılının eşik sayılmamasının ne-
deni sonraki yıllarda bu değerin 
altına düşmesinden kaynaklanır. 
Dolayısıyla yeni eşiği 160 milyar 
dolar olarak tanımladım) 

KISACA 
1923-2003 arası 50 milyar 

dolar altı birinci eşik iken, 2004 
yılında 50 milyar doların ilk defa 
geçilmesi ile (63 milyar dolar)  
ikinci eşik aşılmış oluyor, son-
rasında sırasıyla 100 milyar do-
ların 2007 yılında geçilmesi ve 
dördüncü olan eşik 160 milyar 
doların geçilmesi 2018 yılı ile 
gerçekleşti. 

BEŞİNCİ EŞİK 200 MİLYAR 
DOLAR 

Önümüzdeki yıl 200 milyar 
dolar eşiğini geçer miyiz? Ya da 
yaklaşır mıyız? Olumsuz senaryo 
ile düşünürsek geriler miyiz? Bu 
soruların cevaplarını bugünden 
vermek çok kolay olmasa da 
yine de öngörü yapılabilir. Ama 
bu öngörüleri sonraki yazılarımız 
için ayırıp, 2018 yılı ihracatının 
kısa bir analizini yapalım. (Yine 
de 2019 yılı İhracatımız için 
resmi hedefin, 182 milyar dolar 
olduğunu söylemden de geçme-
yelim) 
2018 YILI İHRACATININ AYLAR 
BAZINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Öncelikle 2018 yılında hiçbir 
zaman aylık bazda, 12,4 milyar 
doların altına inilmedi. 2018 yılı-
nın aylık bazda en düşük ayı 12,4 
milyar dolar ile Ocak ayı iken,  

en yüksek değeri 
ise; 15,6 milyar do-
lar ile Ekim ayı oldu. 
Ağustos ayında ger-
çekleştirilen finansal 
saldırılar ile TL’nin 
değer kaybetmesi ve 
haliyle dövizin değer 
kazanması netice-
sinde artan ihracat 
ivmesi sonraki aylar-

da kendini gösterdi ve 
ihracatın en yüksek gerçekleştiği 
aylar, Ağustos ayından sonraki 
aylar oldu. (Eylül ve Aralık ha-
riç)  TL’nin eski seviyelere gelme 
aşamasıyla bu trend düşüşe ge-
çerek, Aralık ayında 13,9 milyar 
dolar oldu. (Ne kadar düşüş olsa 
da Aralık ayları içerisinde rekor 
bir değer)  

ÜLKELER BAZINDA 2018 YILI 
İHRACATIMIZ 

Aylık bazda 10 milyar dolar 
eşiğini aşan iki ülke, 15 milyar 
dolar ile Almanya birinci sırada 
iken, 11 milyar dolar ile İngiltere 
ikinci sırada yar almakta. (2017 
yılından 10 milyar dolar eşiği-
ni geçen tek ülke Almanya idi) 
sonrasında ise, İtalya ve ABD ve 
İspanya yer almakta. 

IRAK BİZE NEDEN IRAK 
Yıllardır en büyük ikinci ihra-

cat partnerimiz olan Irak ise, bu 
sene maalesef ki altıncı sırada 
yer almakta. Tabi ki bunun birçok 
sebebi de olsa, (terör, İŞİD, Ku-
zey Irak referandumu vb. ) bölge 
ekonomisi açısından (Doğu Ana-
dolu) Irak çok önemli bir ülke. 
Dolayısıyla gerek Ticaret Bakan-
lığı, gerekse TİM 2019 yılında 
Irak için ayrı bir çalışma yapması 
gerekiyor. 

İHRACATTA 2018 EŞİKLERİ
 • 1 Milyar dolar ihracat eşiği-

ni aştığımız ülke sayısı 39 
 • 1 milyar dolar ihracat eşiği-

ni aşan şehir sayısı 17
 • 1 milyar dolar ihracat eşiği-

ni aşan sektör sayısı 23 
KISACA ARALIK AYININ ENLERİ

 • İhracatını oran bazında en 
fazla artırdığımız ülke % 921 ar-
tışla “Burkina Faso”

 • İhracatını oran bazında en 
fazla artıran il % 36526 ile “Muş” 
ilimiz. (Muşlu bir kardeşiniz ola-
rak çok sevindim toplam değeri 
çok düşük olsa da) 

 • İhracatını oran bazında en 
fazla artıran sektör “Çelik Sektö-
rü” % 26 

 • En fazla ihracat yapan sek-
tör “Otomotiv” (2,4 milyar dolar)

 • En fazla ihracat yapılan ülke 
“Almanya”  ( 1,1 milyar dolar)

 • En fazla ihracat yapan ilimiz 
“İstanbul” (5,8 milyar dolar) Ara-
lık ihracatının nerdeyse yarısı) 

SONUÇ:  “Kısa vade de ihra-
catta yeni eşik değer; Toplamda 
200 milyar dolar, Ülke bazında 
20 milyar dolardır.”

2018 YILI İHRACAT DEĞERLERİ 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Mehmet Hançerli 

Uğur İbrahim Altay

Selçuk Öztürk
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‘Güzel Okuma Bayramı’nda yarıştılar
Yunak’ın Yavaşlı Mahallesi ilko-

kulunda ilk defa düzenlenen Güzel 
Okuma Bayramında öğrencilerin 
birbirleriyle yarışırlarken, heyecan-
ları da yüzlerinden okunuyordu.  

Güzel Okuma Bayramına Yunak 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaaddin 
Barbaros, Şube Müdürü Mehmet Ali 
Keleş  Yavaşlı Mahalle Muhtarı Seyir 
Ali Baysal ve  okul Müdüresi Yase-
min Üzümcü, öğretmenler, öğrenci-
ler ve veliler katıldı.  Yunak İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Alaaddin Barbaros 
Topaloğlu açılış konuşmasında böy-
lesine güzel bir programdan bulun-
maktan mutlu olduğunu belirterek, 
“Yavaşlı ilkokulunun şanslı bir okul-
dur. Bu programdan bulunmaktan 
mutlu olduk. Bu okulumuzun şan-
sına çok başarılı öğretmenler geldi. 
Okulda çok güzel çalışmalar yapıldı-
ğını biliyorum. Bunun da farkında-
yız. Bütün okullarımıza verdiğimiz 
desteği bu okulumuza veriyoruz. 
Okul müdiremiz aktif olduğu kadar-
da başarılıdır. Çok güzel ve anlamlı 
olan Güzel okuma bayramı progra-
mına katkı veren okul müdiremize, 
öğretmenlerimize, öğrenci ve velile-
rimize teşekkür ediyorum” dedi. 

Yavaşlı İlkokulu Müdiresi Yase-
min Üzümcü konuşmasında, ‘’Oku-
ma yazma öğrenen öğrencilerimizin 

heyecanlarına ortak olmak için oku-
ma bayramı programı düzenledik.
Minik kalplerimizin 3 ay kadar kısa 
bir sürede artık kitap okuyacak sevi-
yeye gelmiş olmaları bizleri çok mut-
lu etti. Gerçekten bu yavaşlı ilkokulu 
adına bizler için gurur verici bir tab-
lodur. İnşallah çocuklarımızın ileri-
de yürekleri vatan sevgisiyle dolu, 
çalışkan, düşünen, üreten, barışçıl, 
hoşgörülü, saygılı, sevgi dolu birey-

ler olmalarını temenni ediyorum. 
Okuma yazmada fedakârca çaba 
sarfeden Demet Kurtoğlu Öğretme-
nimize, bize bu sevinci ve heyecanı 
yaşatan minik öğrencilerimize, her 
daim işbirliği içerisinde çalıştığımız 
velilerimize, her zaman yardımlarını 
esirgemeyen değerli öğretmenimiz 
Süleyman Şarlak ile çalışanlarımıza, 
okulumuzu maddi ve manevi olarak 
destekleyen belediye başkanımız 

Abdullah Emre Demirhan’a,  İlçe 
Milli Eğitim Müdürümüz Alaaddin 
Barbaros Topaloğlu’na, mahalle 
muhtarımız Ali Baysal’a ve kıymetli 
hemşerimiz destekçimiz İmdat Yay-
la’ ya şükranlarımı Sunuyorum. İn-
şallah daha nice bayramlarda daha 
büyük başarılar dileğiyle bayramı-
mıza katılıp sevincimize ortak ol-
dukları için herkese şahsım, Öğret-
menlerim ve öğrencilerimiz adına 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Sınıf Öğretmeni Demet Kurtoğ-
lu, “Biz öğretmenler olarak öğrenci-
lerimizin ablası, annesi, kardeşi ve 
öğretmeni oluruz.  Bugün çocuk-
larımızın çalışmalarının karşılığını 
alma zamanıdır. Öğrencilerimiz bu 
program hazırlığında hiç pes etme-
di. Azimle gayret gösterdiler.  Öğ-
rencilerimize velilerimizin desteğini 
de göz ardı edemeyiz. Güzel okuma 
bayramı programına katkıda bulu-
nun öğrencilerimize,  öğretmenle-
rimize ve velilerimize çok teşekkür 
ederim.” güzel okuma bayramın-
da öğrencilerin bir birinden güzel 
okudukları yazı, hikaye ve şiirler 
bayrama katılanlar tarafından çok 
beğenildi. Program sonrası  okul 
müdüresi Sınıf Öğretmeni Demet 
Kurtoğlu’na plaket taktim etti.
n HABER MERKEZİ 

‘Kendini Tanı Kendi Yolunu 
Bul’ konferansı verecek

Konya Aydınlar Ocağı Genel 
Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, Şehit 
Ufuk Baysan Anadolu Lisesi’nde 
“Kendini Tanı Kendi Yolunu Bul” 
başlıklı bir konferans verecek.

Şehit Ufuk Baysan Anadolu 
Lisesi müdürlüğü tarafından dü-
zenlenen Ufuk Sohbetleri’ne ayın 
konuşmacısı olarak konuk olacak 
olan Dr. Mustafa Güçlü, gençlere 
Güçlü’nün Yedi Hayat Düsturu’nu 
anlatacak. Şehit Ufuk Baysan Ana-
dolu Lisesi Konferans Salonu’nda 
07 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 
15.00’da gerçekleştirilecek olan 
sohbete gençler ve gönül dostları 
davet edildi.

BÖĞRÜDELİK TARİHİ VE BABAY
Ayrıca Dr. Mustafa Güçlü, 

HİSDER’in Pazartesi Sohbetleri’n-
deBöğrüdelik Köyü Tarihi ile âlim 
ve seyyah Abdürreşid İbrahim’i 
anlatacak. Hikmet İlim ve Sanat 
Derneği’nin bu haftaki Pazartesi 
Sohbetleri’nde, Özbek Tatarların 
yaşadığı Türkiye’nin tek köyü olan 
“Böğrüdelik Tarihi ve Abdürreşid 
İbrahim (Babay – en büyük ata)” 
gündeme geliyor. Konuşmacı Kon-
ya Aydınlar Ocağı Genel Başkanı 

Dr. Mustafa Güçlü, Sibirya boz-
kırlarından Türkiye’ye göç ederek 
1907’de Konya’nın Cihanbeyli İl-
çesi Reşadiye (Böğrüdelik) Köyü’ne 
yerleşen Özbek Türklerinin tarihi, 
kültürü ve Abdürreşid İbrahim’in 
hayatı ile mücadelesini anlatacak.

Meram Uluslararası Gençlik 
Akademisi’nde 07 Ocak 2019 Pa-
zartesi günü saat 20.00’da gerçek-
leştirilecek olan sohbete, Konya’da 
yaşayan Buharalı Özbek Türkleri 
ile bütün gönül dostları davet edil-
di.
n HABER MERKEZİ 

İkindi  Sohbetlerinde “Geçmişten Günümüze Emirgazi” konuşuldu. Karatay İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nizamettin Tezcan, “İlçemizin 
tarihi eski Kışla ve Arısama’da yapılan kazılarda bulunan tabletlerden Hititlere kadar dayandığı anlaşılmaktadır” diye konuştu

‘Emirgazi, Hititlere dayanıyor!’
Konya Büyükşehir Belediyesi ile 

SÜ Selçuklu Araştırmaları Merkezi-
nin ortaklaşa düzenlediği Yaşayan 
Konya Hafızası İkindi Sohbetlerinde 
bu hafta Karatay İlçe Milli Eğitim 
Şube Müdürü Nizamettin Tezcan 
“Geçmişten Günümüze Emirgazi”  
konulu bir konferans verdi.

 Tarihte Farsak, Emirgazi, Mir-
Gazi, MirKadı, Seyyit El Gazi isimle-
riyle anılan 8685 nüfuslu Emirgazi 
ilçesi hakkında slayt eşliğinde bilgi 
veren Tezcan “ismi efsaneleştiri-
len  Horasan erlerinden, Selçuklu 
komutanı veya  Farsak beylerinden 
biri olduğu düşünülen ilçede türbesi 
bulunan Emir Gazi’den aldığı düşü-
nülüyor. 

İlçemizin tarihi eski Kışla ve Arı-
sama’da yapılan kazılarda bulunan 
tabletlerden Hititlere kadar dayandı-
ğı anlaşılmaktadır. İl merkezine l40 
km. mesafede bulunan Emirgazi’nin  
doğusunda Niğde ili, güneyinde 
Ereğli, batısında Karapınar ilçeleri ve 
kuzeyinde ise Aksaray ili bulunmak-
tadır.” dedi.

İLÇE İSMİNİN KÖKENİ
Varsak, Farsak, Fersah, Farsa-

han ve Karsak şeklinde de  söylenen 
ilçenin eski isminin Türk kabilesine 
verilen bir  isim, eski harp aletlerin-
den bir çeşit kısa kılıç veya taşçıların 
taş kırmak için kullandıkları büyük 
çekiç anlamlarına geldiğini söyle-
yen Tezcan tarihçilerin  Varsakların 
Türkmenlerin Üçok koluna mensup 
oldukları konusunda ittifak ettikleri-
ni, bölgede  gayrimüslim unsurların 
bulunmadığını belirtti.

İNANÇ KÜLTÜ
Tezcan,”İç Anadolu’nun en az 

yağış alan bölgelerinden birisi olan  
herhangi bir yerüstü su kaynağına 
sahip olmayan Emirgazi’de Hititler 
döneminde insanlar susuzluk çek-
tiklerinden dolayı yağmurun yağdı-
rılması için Fırtına Tanrısı’ndan yar-
dım istemişlerdir. 

Gök ve yerin irtibatını dağların 
sağladığı düşünülerek  dağlar ra-
hip kralların mekanı olmuş, krallar 
öldükten sonra tanrıçalaştırıldıkları 

için bin tanrılı dinleri ortaya çıkmış-
tır.”

1904 yılında Hitit yazıtlarının 
Ramsey tarafından bulunduğunu 
ifade eden Tezcan MÖ 1200’li yıllar-
da dikilen anıtlardaki metinleri oku-
du: “Sarpa Dağı üzerine Kırların Ko-
ruyucu Tanrısı ben kendim için bu 
steli diktim. Benim torunumun oğlu 
olan o, bu stel için biri otursun/ika-
met etsin ve gelecekte hiç kimse bu 
stele zarar vermesin. Hiç kimse onu  
kaldırmasın yerini değiştirmesin. Ve 
hiç kimse bu sözleri bozmasın. Tan-
rılar için HWISTA steli yapan, onun 
steli HWISTA yapılsın.”

BİN TANRILI DİNDE 
STELLERİN ÖNEMİ

Tezcan yılda 314 koyunun tan-
rılara kurban edildiğini, dinin sadece 
devleti yönetenler tarafından kul-
lanıldığını ve halkın inanma duru-
munda olmadığını belirttikten sonra 
yazıtlarda; “Eğer biri onları kaldırırsa 
414 koyunun sahibi TATU olsun. 
414 koyunu tekrar götürsün ve ka-
pıda onları versin. Fakat bu stellere 
zarar verecek ya da onları kutsal 
yapmayacak. Onun için Arinna’nın 
Güneş Tanrıçası, Göğün Fırtına Tan-
rısı, Kırların Koruyucu Tanrısı, Sarpa 
Dağı Tanrıça Ala krallığını zayıfla-

tırsa kral bu stelleri sağlam tutacak 
onları mahvettirmeyecek, onu Arin-
na’nın Güneş Tanrıçası, Göğün Fır-
tına Tanrısı, Kırların Koruyucu Tan-
rısı, Sarpa Dağı, Tanrıça Ala  tanrı  
tamamen sağlamlaştıracak.” Stel-
lere zarar verecek kişilere beddua 
edilmektedir. Sarpa Dağı’nın  Karaca 
Dağ  olduğu düşünülüyor.
 HRİSTİYANLIĞIN BÖLGEYE GELMESİ

Bölgenin Hristiyanlaşması hak-
kında bilgi veren  Tezcan; “Bizans 
piskoposluk kayıtlarında Lykaonia 
bölgesinden Barata, Herakleia(Ereğ-
li), Laranda(Karaman), Derbe(Aşıran 
Köyü) ve Hyde  ile aynı derecede ve 

aynı sırada gösterilmiştir. Kilise tarihi 
içerisinde İS  381 yılında İstanbul’da 
toplanan konsil heyetinde Lykaonia 
bölgesinden İkonion, (Konya) Uma-
nada, Samatra, Lystra, Mistheia, 
Hyde, DerbePosalave İsauropolis 
kentlerini temsilen, Episkoposların 
katıldıkları  anlaşılmaktadır. Hristi-
yanlık yerleşim yerleri bölgede ol-
dukça yaygındır.”

 KARACADAĞ ÖNEMLİ 
BİR YERLEŞİM MERKEZİDİR

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerin-
de Tapu Defterlerinden 615 numara-
lı defterde kayıtlı 84 köyün Karapınar 
Sultan Selim Külliyesine vakfedildi-

ğini belirten Tezcan, volkanik bir dağ 
olan Karaca Dağ’ın fazla yükseltisinin 
olmamasından dolayı her dönemde 
yerleşim yeri olduğunu Harun Reşid 
zamanında yapılan akınlar sonucu 
halkın Kapadokya bölgesine yerleşti-
ğini, coğrafi ad olan Varsak’ın bir üst 
kimlik olduğunu Osmanlı- Karaman 
mücadelesinde halkın dağlara sığın-
dığını söyledi. 1849’da 291 hane ve 
1136 olan nüfus 1876’da 288 hane 
ve 1108 nüfusa düşmesinin sebe-
bi olarak kıtlık çekilmesini gösteren 
Tezcan kendi gayretleriyle yaptığı 
çalışmaları daha da geliştirilmesi ge-
rektiği üzerinde durarak “Buradan 
göç eden nüfus fermanlarla tekrar 
bölgeye getirilmiştir. Gertrude Bell 
1907 yılında bölgeye gelerek arkeo-
lojik çalışmalara katılmış ve bölgede-
ki eserlerin fotoğraflarını çekmiştir.”

Konuşmasının sonunda Niza-
mettin Tezcan bölgede sözlü kültü-
rün çok gelişmiş olduğunu şiirlerin 
ağıt ve destan olarak ayrıldığını  be-
lirtti.  Program sonunda Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Koyunoğlu Müze 
ve Kütüphaneler Şube Müdürü 
Hasan Yaşar tarafından Nizamettin 
Tezcan’a günün anısına hediye tak-
dim edildi ve  toplu fotoğraf çekilme-
si ile toplantı sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Dr. Mustafa Güçlü

Nizamettin Tezcan
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Selçuklu’da 4 bin 229 nikâh kıyıldı Drama oyunuyla mesaj verdiler
Selçuklu Belediyesi Evlendir-

me Müdürlüğü tarafından 2018 
yılında 307’si yabancı uyruklu 
olmak üzere toplam 4229 çiftin 
nikâhı kıyıldı. 

Bu rakamlar ile rekor yine 
Selçuklu Belediyesinde oldu. Sel-
çuklu Belediye Başkanlığı Evlen-
dirme Memurluğundan alınan 
bilgilere göre 2018 yılı içerisinde 
evlenmek için başvuru yapan 
ve evlenmelerine mani olmayan 
307’si yabancı uyruklu olan 4229 
çiftin nikâhı gerçekleştirildi. 2017 
yılı verilerinde ise 2015’i yabancı 
uyruklu olmak üzere 4495 nikâh 
işlemi gerçekleşmişti. Selçuklu Ev-
lendirme Memurluğunda Ahmet 
Yağcı(Evlendirme Daire Müdürü),  
Nikâh Memuru Nihat Toran ve 1 
adet yardımcı personel olmak üze-
re 3 kişi ile hizmet verilmektedir. 
Selçuklu Belediyesi Evlendirme 
Müdürlüğünün hizmetleri ve va-

tandaşlarına yaklaşımları her za-
man takdir görüyor. Öte yandan, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’da zaman zaman 

nikâh merasimlerinde katılarak 
kıydığı nikâhlarla çiftlerin mutlu-
luklarına ortak oldu.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulların-
da, “The importance of English” 
adlı sahnelenen drama oyunu öğ-
rencilerle buluşurken, katılımcı 
seyircilere önemli mesajlar verdi. 
Nesibe Aydın Konya Okulları İngi-
lizce öğretmeni Hatice Korkmaz’ın 
senaryosunu yazdığı ve Karatay 
Üniversitesi öğretim görevlisi Ülkü 
Çalık ile birlikte yönettikleri “The 
importance of English” adlı dra-

ma seyircilere önemli bir mesaj 
verdi.  Okul 7. Sınıf öğrencileri ile 
Karatay Üniversitesi TÖMER’den 
uluslararası yabancı öğrencileri-
nin katılımıyla “hangi dilden han-
gi ırktan hangi dinden olursanız 
olun İngilizce dünyanın iletişim 
dilidir” Konulu drama da oyuncu-
lar kültürlerin etkileşimi hakkında 
etkileyici bir sahne performansı or-
taya koydular. Nesibe Aydın Kon-

ya Okulları Yönetim Kurulu Üyesi 
Can Ünal, “ Okul olarak sosyal ve 
kültürel etkinliklere büyük önem 
veriyoruz. Okulumuzda son olarak 
Karatay Üniversitesi TÖMER öğ-
rencileriyle birlikte okulumuz çok 
amaçlı salonunda ‘ The importance 
of English ‘” adlı drama sahnelendi. 
Bu oyun öğrencilere ve misafirlere 
çok önemli mesajlar verdi” dedi.
n HABER MERKEZİ

İçişleri Bakanlığınca, geçen yıl 
294 bin 480 Suriyelinin ülkesine 
döndüğü, 90 düzensiz göçmenin ise 
deniz yoluyla yasa dışı yollarla göç 
etmeye çalışırken hayatını kaybet-
tiği bildirildi. İçişleri Bakanlığınca, 
geçen yıl 294 bin 480 Suriyelinin 
ülkesine döndüğü belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesap-
larından 2018 yılı faaliyetleri hak-
kında bilgi verildi.

Buna göre, geçen yıl 853 bin 
274 yabancıya oturma izni verildi, 
268 bin 3 düzensiz göçmen yaka-
landı, 55 bin 894 düzensiz göçmen 
ise sınır dışı edildi. 

6 bin 278 göçmen kaçakçısı gö-
zaltına alınırken, 90 düzensiz göç-
men ise denizden yasa dışı yollarla 
göç etmeye çalışırken yaşamını yi-
tirdi.

Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 
2018’de 294 bin 480 oldu.

112 ACİL ÇAĞRI HATTI 35 MİLYON 
649 BİN 933 KEZ ARANDI

Bakanlık, 112 Acil Çağrı Hat-

tı’nın geçen yıl 35 milyon 649 bin 
933 kez arandığını, bunların sadece 
yüzde 36,58’inin amacına uygun 
olduğunu belirtti.  “Adres sormak” 
veya “telefonu denemek” gibi ge-
reksiz ve asılsız nedenlerle acil çağrı 
hattını meşgul edenlere 250 lira ida-

ri para cezası uygulandığı da hatır-
latıldı. 

POLİS İMDAT VE JANDARMA 
HATLARINA GELEN ÇAĞRILAR
İçişleri Bakanlığınca 2018’de 

155 Polis İmdat Hattı’na 26 milyon 
407 bin 845 çağrı geldiği bildirildi. 

Bu çağrıların yüzde 15’ini gerek-
siz aramalar oluştururken, yüzde 
30’unda bilgi talep edildi.  156 Jan-
darma Çağrı Merkezi’ne ise 717 bin 
627 çağrı ulaştı. Bu aramaların yüz-
de 17’sini asılsız çağrılar oluşturdu.
n AA

Çocuk Destek Gelişim ve 
Eğitim Programı başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Zehra Zümrüt Sel-
çuk, yazılı açıklamasında, devlet 
koruması altındaki çocukların 
psiko-sosyal, bilişsel ve duygusal 
yönden gelişimlerine destek olmak 
amacıyla yeni bir programa başla-
yacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın açıkladığı ikinci 100 
Günlük Eylem Planı kapsamında 
başlanacak yeni programa ilişkin 
bilgi veren Bakan Selçuk, bu çer-
çevede korunma ve bakım altında 
bulunan çocukları hayata her yön-
den güçlü bireyler olarak hazırla-
mayı ve zamanlarını nitelikli olarak 
yapılandırmayı amaçladıklarını 
kaydetti.

Programla çocukların geleceğe 
emin adımlarla yürümelerini he-
deflediklerini aktaran Selçuk, bu 
çerçevede Çocuk Destek, Gelişim 
ve Eğitim Programını hayata geçir-
diklerine değindi.

Bakan Selçuk, “Devlet koru-
ması altındaki çocuklarımızın milli 
ve manevi değere bağlı, toplumsal 
hayata aktif ve güçlü bireyler ola-
rak katılmalarını amaçlayan, kap-
samlı ilk Çocuk Destek, Gelişim 
ve Eğitim Programı başlıyor. Bu 
program, devlet koruması altın-
daki tüm çocuklarımızı kapsayan, 
devamlılığı olan yapılandırılmış 
ilk program olma özelliği taşıyor. 
ÇODEP ile korumamız altındaki 
her yaşta çocuğun bedensel, zi-
hinsel, duygusal, sosyal ve kültürel 
yönden sağlıklı gelişim gösteren, 
yaşamlarını sürdürebilmek için ge-
rekli olan bilgi, beceri ve deneyim-
ler ile donatılmış, milli ve manevi 
değerlerini bilen güçlü nesiller ola-
rak yetiştirilmesini hedefliyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.

“HER ÇOCUK ÖZELDİR”
“Her çocuk özeldir” yaklaşımı 

ile çocukların gelişiminin birebir 
izleneceğini, değerlendirileceğini 
ve buna göre çocukların ihtiyaç-
larına uygun hizmetleri sunulaca-
ğını vurgulayan Selçuk, teknoloji 
ve özellikle internet kullanımının 
yaygınlaşmasıyla mahremiyet eği-
timinin öneminin daha da artığını 
belirtti.

“Programda, çocuklarımıza 
mahremiyeti, merhameti, saygıyı, 
sevgiyi, yardımlaşma ve dayanış-
ma gibi milli ve manevi değerleri 
daha etkin anlatmayı hedefliyo-
ruz.” ifadesini kullanan Selçuk, 
programın çocukların sorumluluk 
alabilen, kendine güvenen, çev-

resindeki insanlarla sağlıklı ilişki-
ler kurabilen, toplumsal kurallara 
uygun davranan, değerlere saygılı 
bireyler olarak yetişmesine katkı 
sunacağını aktardı.

PROJE, BEŞ FARKLI YAŞ 
GRUBUNA UYGULANACAK

Çocukların korunmasında, ye-
tiştirilmesinde ve eğitiminde her 
daim özgün ve yenilikçi uygula-
maları hayata geçirdiklerine işaret 
eden Selçuk, programın, akade-
misyenler ile Bakanlığın merkez 
ve taşra teşkilatında görev yapan 
uzmanlar tarafından dinamik ve 
interaktif olarak hazırlandığını, 
bireysel danışmanlık, grup çalış-
maları ve aile çalışmaları şeklinde 
uygulanacağını vurguladı.

Bakan Selçuk, çocukların yaş 
gruplarına göre ihtiyaçları göz 
önünde tutularak hazırlanan prog-
ramda, 0-3 yaş, 4-6 yaş, 7-10 yaş, 
11-14 yaş ve 15-18 yaş olmak 
üzere tüm çocukluk dönemlerini 
içeren beş farklı yaş grubuna göre 
içerikler düzenlendiğini bildirdi.

Yaşam Becerilerinin Geliştiril-
mesi ve Hayata Hazırlama Prog-
ramının temizlik, beslenme, insan 
ilişkileri, değerler, mahremiyet, 
sorumluluklar, doğru arkadaş se-
çimi, stres ile baş edebilme, para 
yönetimi, öfke kontrolü, “hayır” di-
yebilme, meslek seçimi gibi konu-
ları içereceği bilgisini veren Selçuk, 
çocukları korumanın, bilim, tekno-
loji ve irfanla mücehhez bir şekil-
de üreten bir nesil yetiştirilmesini 
sağlamanın en önemli öncelikle-
rinden olduğuna dikkati çekti.

“12 BİN 675 ÇOCUĞUMUZ 
YARARLANACAK”

Devlet koruması altındaki ço-
cukların bu program ile daha güçlü 
bireyler olarak yetişeceklerinin al-
tını çizen Selçuk, şunları kaydetti: 
“ÇODEP Bakanlığımıza bağlı 1192 
çocuk evi ve 111 çocuk evleri site-
sindeki 0-18 yaş aralığındaki tüm 
çocuklarımızı kapsayacak. Uygu-
lamanın hayata geçirilmesi ile 12 
bin 675 çocuk programdan doğ-
rudan yaralanacak. Çocuklarımızı 
devletimizin emanetleri olarak 
görüp onlara hem anne hem baba 
olabilmeyi ve hayata hazırlamayı 
önemsiyoruz. Bu program ile per-
sonelimizin çocuklarımıza yönelik 
yaklaşımlarında da bir birliktelik 
sağlamış olacağız.”

Pilot uygulaması 12 ilde yapı-
lacak programın, yıl sonu itibarıyla 
tüm kuruluşlarda uygulanmasının 
hedeflendiği bildirildi. n AA

CHP, Karapınar’da STK’ları ziyaret etti. Burada konuşan ve ekonomik sorunlara değinen CHP Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener, “Esnaf siftahsız kepenk kapatıyor.  Bir taraftan da borçlar altında eziliyor. Çiftçinin durumu çok kötüdür” dedi

‘Esnafımız siftahsız 
kepenk kapatıyor!’

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener, il yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Karapınar’da ilçe başkanlığı 
ziyaretinden sonra,  STK’ları ziya-
ret ederek, sorunları hakkında bilgi 
aldılar.

CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener, il yönetim kurulu üyeleri, Ka-
rapınar İlçe Başkanı Ahmet Sezer ile 
birlikte; Ticaret Odası, Şoförler Oda-
sı, Ziraat Odası, Esnaf Kefalet Koo-
peratifi, Esnaf Odaları Birliği, Mer-
kez Sulama Kooperatifi, Taşıyıcılar 
Kooperatifi ve Ticaret Borsası baş-
kanları ve yönetim kurulu üyeleri zi-
yaret edilerek, sorunlarını dinlediler. 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bektaş, 
“Karapınar ilçe ziyaretimizde partili-
lerimizle önümüzdeki yerel seçimle-
ri değerlendirerek, STK’ları ziyaret 
ettik.  Ziyaretlerdeki gördüğümüz 
tablo iç açıcı değildir.   Ekonomik 
krizin olumsuz etkilerini görüyoruz. 
Esnafımız ve sanatkârımız gelece-
ğinden emin değildir. Üreticilerimiz 
ürettiği ürünlerinin para etmeyişin-
den dolayı zor durumdadır. Yarın 
endişesi içindedir. İktidar esnaf ve 
sanatkârlarımızla birlikte halkımızın 
ekonomik krizden kurtararak, üreti-
ciye sahip çıkmalı ve sorunlarını çöz-
melidir. Karapınar’da yerel seçim-
lerde umutluyuz. Karapınar’ı sosyal 
demokrat belediyecilik anlayışımızla 
buluşturup, hizmet vermek istiyo-
ruz. Partimizin CHP’nin batıdaki 
belediyeleri her zaman üreticimizin 
ve çiftçimizin yanında olmuş, her 
konuda elinden geleni yapmaya 
devam ediyor. Fide dağıtımından 
süt dağıtımına kadar üreticilerimiz 
ve çiftçilerimiz desteklenmektedir.  
Eğer Karapınar’da belediyeyi alırsak, 
üretecimizi koruyacak tedbirlerin 
yanı sıra, üreticilerimizin ürünlerinin 
değerlendirilmesi için sanayinin ge-

lişimine her türlü katkıyı vereceğiz. 
Öncelilikle ay çiçeği fabrikası gibi 
tesisler kazandıracağız. Karapınar’ın 
kalkınmasını ve gelişimini sağlaya-
rak, halkamızın huzur ve mutluluk 
içinde yaşamına katkı sunacağız” 
dedi. 

VATANDAŞLARIMIZ 
EKONOMİK KRİZİN ACISINI 

AĞIR BİR ŞEKİLDE HİSSEDİYOR
CHP Konya Milletvekili Abdül-

latif Şener yaptığı konuşmalarda, 
vatandaşlarımızın ekonomik krizin 
acısını ağır bir şekilde hissettiğini 
dile getirerek, “Karapınar’da oda-
larımızı, dernek ve kooperatifleri, 
Ticaret Odası ile Ticaret Borsasını 

ziyaret ederek, farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren vatandaşlarımı-
zın temsilcileriyle görüştük.  Bu 
ziyaretler esnasında tüm vatandaş-
larımızın ekonomik krizin acısını 
çok ağır bir şekilde hissettiklerini 
gördük.  Esnaf zor durumda fiyat-
lar artmış ama toptan eşya fiyatları 
daha çok artmıştır. Sattığını ürü-
nü,  sattığı fiyattan tezgahına geri 
koyamıyor.  Ayrıca talep düşmüş 
bundan dolayı da esnaf siftahsız 
kepenk kapatıyor.  Bir taraftan da 
borçlar altında eziliyor. Çiftçinin 
durumu çok kötüdür. Bütün girdi-
lerin fiyatları iki katına katlanmış, 
mazot, tohum, gübre, tarım ilaç-

ları, elektrik fiyatları artmıştır. Bü-
tün bunlar çiftçiyi perişan etmiştir.  
Sattıkları ise para etmiyor. Aynı 
şekilde çiftçilerimizde borç altında 
ezilmiş bir durumdadır.  Besicilerin 
durumu bir felakettir.  Artan yem 
fiyatları yüzünden dişi yavruları bile 
kestirmek zorunda kalıyor.  Kesim 
fiyatları bile düşmüş durumdadır. 
11 bin liraya aldığı bir ineği 7 bin 
liraya bile satamıyor. Yurt dışından 
yapılan ithalat çiftçilik ve hayvancı-
lık yapan insanlarımızı mafetmiştir.  
Şoför ve nakliyeci esnafı kan ağlı-
yor. Yaptığı işin parasını iki ay sonra 
alıyor. Artan mazot fiyatları altında 
hayat mücadelesi veriyor. Kriz her-
kesi vurmuş durumdadır. Bu krizin 
sorumlusu doğrudan doğruya hü-
kümettir.  Krizden ülkeyi uzaklaş-
tırmak yerine bu krizi fırsata çevirip 
ranta çevirme peşindedir.  Bu ikti-
dar iş başında olduğu sürece bu kriz 
bitmez” diye konuştu,   

KARAPINAR, KABUĞUNU KIRACAK 
YAPIYA KAVUŞTURULMALIDIR
CHP Karapınar İlçe Başkanı 

Ahmet Sezer, “Karapınar gelecekte 
kalkınmış bir kent yapısına kavuşup, 
kabuğunu kırmalıdır. Bu anlamda 
yerel seçimler bir fırsat oluşturuyor. 
Önümüzdeki belediye seçimlerin-
de hemşerilerimizin teveccühü ile 
Karapınar’ı sosyal demokrat be-
lediyecilik hizmetiyle tanıştırmak 
istiyoruz. Çünkü partimiz CHP’nin 
batıdaki belediye hizmetlerinde 
hep üreticinin ve çiftçinin yanında 
olmuştur. Şehre ve ilçeye yatırım 
ve katma değer kazandırmak için 
çalışmalar yapmıştır. Yatırımcıya ve 
üreticiye sahip çıkmıştır. Bizde Kara-
pınar’da belediyeyi aldığımızda aynı 
hizmetleri verip, Karapınarlı hemşe-
rilerimizin mutlu yaşamalarına eli-
mizden gelen katkıyı verip, hizmet 
vereceğiz.”
n HABER MERKEZİ

294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü
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Sivasspor’da ikinci 
yarı hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor, devre arası kamp çalışmala-
rına dün akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp-
ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlık-
larını Antalya’da sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kampın 
ikinci gününde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde 
çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman koor-
dinasyon çalışmasıyla devam etti. Ardından topa sahip 
olma oyunu oynayan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise 
yarı alanda çift kale maç yaparak günü tamamladı. Sivas 
temsilcisi, bugün öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla 
hazırlıklarını sürdürecek.
n AA

Erzurumspor yeni 
başkanını seçti

Süper Toto Süper Lig’de mücadele eden B.B. Erzu-
rumspor’un yeni başkanı yapılan olağanüstü genel kurul-
la Hüseyin Üneş oldu. B.B. Erzurumspor’un olağanüstü 
genel kurulu İbrahim Erkal Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Kongrede mevcut başkan Mevlüt Doğan aday olmazken 
yerine tek liste adayı olarak Hüseyin Üneş oldu. B.B. Er-
zurumspor’un 390 delegesi sandık başına giderek Hüse-
yin Üneş ve yönetimini seçti. B.B. Erzurumspor’un Yeni 
Başkanı Hüseyin Üneş, Erzurumspor’u hakkettiği yere 
taşıyacaklarını ifade ederek, “Gerek camiamıza, gerek 
yeni yönetimimize bugün ki genel kurulun hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum. Bu büyük camiaya Allah inşallah biz-
leri mahcup ettirmez. Takımımızı hakkettiği yere el birliği 
ile bir an evvel bu mutlulukta, bu şenlikte hakkettiği yere 
taşımaya çalışacağız” dedi. 
n İHA

Beşiktaş’ta hazırlıklar 
devam ediyor

Antalya’da ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, 
dün akşam basına açık çalıştı. İdman sırasında futbolcu-
ların bir hayli keyif olmaları dikkatlerden kaçmadı. Süper 
Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazırlanan Beşiktaş, 
antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor. Akşam 
basına açık olarak yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat 
sürdü. İdmanın ilk yarım saatinde salonda çalışan fut-
bolcular, ardından sahaya çıktı. Kendisine verilen özel 
program dahilinde çalışan yeni transfer Burak Yılmaz, 
hazırlıklarını salonda sürdürdü. Almanya Nürnberg’den 
gelen taraftarlar, futbolculara yoğun tezahüratlar yapar-
ken, özellikle Portekizli yıldız Ricardo Quaresma’ya ilgi 
büyüktü. Yıldız oyuncunun idmanda topu ayağına her al-
dığında tribünler adeta coştu. Pas çalışmasıyla başlayan 
antrenmanda kanat organizasyonları ve savunma-hücum 
organizasyonları yapıldı. 4 gruba ayrılan futbolcular dar 
alanda çift kale maç yaptı. İdman sonrasında bazı futbol-
cular şut çalışması gerçekleştirdi. 
n İHA

Sadık Çiftpınar: Hayallerimin peşinden geldim
Fenerbahçe’nin yeni transferi Sadık 

Çiftpınar, “Hayallerimin peşinden gel-
dim” dedi. 

Fenerbahçe’nin Yeni Malat-
yaspor’dan 3,5+1 yıllık sözleşme ile 
kadrosuna kattığı Sadık Çiftpınar, kulüp 
televizyonuna konuştu. Hayalini kurdu-
ğu yerde olduğunu söyleyen Çiftpınar, 
“Öncelikle bu sıcak karşılamadan dolayı 
başta Sayın Başkanımız Ali Koç’a, Se-
mih Özsoy Başkanımıza ve diğer yönetici 
ağabeylerimize teşekkür ediyorum. Bana, 
kendi evimde; kendi yuvamda gibi his-
settirdiler. Hayalini kurduğum yerdeyim. 
Ait olduğum yerdeyim. Ailemle birlikte 
bunun mutluluğunu yaşıyorum. Sorumlu-
luklarımın farkındayım. Yarından itibaren 
takımla birlikte olacağım. Çok çalışaca-
ğım, çok mücadele edeceğim. İkinci ya-
rıda takımımızı, camiamızı en iyi yerlere 
getirme adına sonuna kadar mücadelemi 
sürdüreceğim. Taraftarlarımızın gönlü fe-
rah olsun. Çok kaliteli bir takımımız var. 
İnşallah bunu hep beraber el birliğiyle 
göstereceğiz. Fenerbahçe, iç sahadaki 

maçlarda ne kadar büyük bir taraftar kit-
lesine sahip olduğunu her zaman gös-
terdi. İkinci yarıda da taraftarlarımızdan 
aynı desteği bekliyoruz. Bizlerde sahada 

terimizin son damlasına kadar, elimiz-
den gelenin en iyisini yaparak, onlara o 
mutluluğu yaşatmak istiyoruz. İnşallah 
camiamızı çok daha iyi yerlere getirerek, 

taraftarlarımızı mutlu ederiz” dedi. 
“İNŞALLAH BU 

FORMAYA LAYIK OLABİLİRİM” 
Elinden gelen mücadeleyi göstere-

ceğini söyleyen Sadık Çiftpınar, “Son bir 
haftada taraftarlarımız bana çok büyük ilgi 
gösterdiler. 

Destek mesajları aldım. Bu konuda 
onlara çok teşekkür ediyorum. İşin diğer 
boyutunda da Malatyaspor’un üzerimde 
çok emeği var. Başta Başkanımız Adil 
Gevrek olmak üzere, Teknik Direktörümüz 
Erol Bulut, takım arkadaşlarım, bütün 
camiamız, personelimiz ve Malatyaspor 
taraftarına çok teşekkür ediyorum. Çok 
güzel 4,5 sezondu. Buraya hayallerimin 
peşinden geldim. Bugün Fenerbahçe bay-
rağı altındayım. Çok mutluyum. Açıkçası 
duygularımı tarif edemiyorum. İnşallah 
bu formaya, bu camiaya, bu armaya layık 
olabilirim. Bunun için elimden gelen her 
şeyi yapacağım. Çok çalışacağım, kim-
senin bundan şüphesi olmasın” şeklinde 
konuştu. 
n İHA

Bayram Bektaş: Transferin açılmasını bekliyoruz
Ankaragücü Teknik Direktörü Bay-

ram Bektaş, Antalya kampında yaptı-
ğı açıklamada ekonomik nedenlerle 
transferin kapalı olduğunu ve bunun 
açılmasını beklediklerini söyleyerek, 
“İstediğimiz takviyeleri yaparak, ikinci 
yarıda daha iyi olmalıyız” dedi. Süper 
Lig’in ikinci yarısına Antalya’da hazır-
lanan Ankaragücü’nde Teknik Direktör 
Bayram Bektaş, açıklamalarda bu-
lundu. Eksik bir kadrolarının olduğu-
nu söyleyerek söze başlayan Bektaş, 
“Öncelikle hazırlamaya çalıştığımız, 
eksik bir Ankaragücü var. Takıma son 
maçtan 2-3 gün önce geldik. Bir hayli 
sakat ve cezalı vardı. Öncelikle sakat-
ların takıma dönmesi, ondan sonra da 
takı halinde iyi bir hazırlık dönemi ge-
çirip, bizim istediğimiz seviyeye gelen, 
savaşan, koşan bir Ankaragücü oluş-
turmak istiyoruz. İnşallah bunu kamp 
sonuna kadar başarırız. Hala sakatlığı 

geçmeyen oyuncularımız var. Bir de 
transferimiz kapalı. Yönetimimiz çalışı-
yoruz, biz de çalışıyoruz. Biz işimizi en 
iyi şekilde yapıp takımımızı en üst sevi-
yeye getirmek için bugün de yağmurda 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. 

“ALTYAPIDAN 5 İSMİ GETİRDİK” 
Altyapının bütün kulüpler için en 

önemli nokta olduğunu söyleyen Bay-
ram Bektaş, “5 genç kardeşimizi ça-
ğırdık. Seviye ve durumlarını görmek 
istiyoruz. Abileriyle antrenman yaparak 
belli bir seviyeye gelmelerini hedefli-
yoruz. İnşallah olur. Tek ümidimiz on-
lar” dedi. 

“BURAYA GELMEDEN 
ÖNCE BAZI SÖZLER ALDIK” 

Takımın ekonomik olarak kötü 
durumda olduğunda göreve gelmek 
için kendisini neyin cezbettiği soru-
sunu yanıtlayan Bayram Bektaş, “An-
karagücü takımı her teknik direktörü 

cezbeder. Camiasıyla, geçmişiyle, 
taraftarıyla çok önemlidir. Biz de bu-
raya gelmeden önce bazı sözler aldık. 
Transferin açılması, istenilen ve ge-
reken noktalara takviye sözleri aldık. 
Bu şekilde devam edeceğimizin sö-
zünü aldık ve göreve geldik. Umarım 
bir an önce gerçekleşir. Bazı mevki-
lerde çok eksiklerimiz var. İkinci yarı 
çok zor geçecek. Herkes eksiklerini 
tamamlayıp transfer yapıyor. Ligin 
ikinci yarısı çok daha mücadeleci 
geçecek. Bizim de hazır olmak için 
bunlara ihtiyacımız var” diye konuş-
tu. Birçok yabancı dil bilmesinin de 
kendisine avantaj sağladığını ifade 
eden Bektaş, “Yabancı dil bilmenin 
artılarını tabii ki görüyorsunuz. Oyun-
cuyla bire bir görüştüğünüz zaman, 
oyuncuda bir öz güven oluyor, ileti-
şim daha sağlıklı oluyor. Bu durum 
çok güzel bir şey” açıklamasını yaptı. 

“EL KABİR DEĞİL, KİM 
OLURSA OLSUN, ÖNEMLİ OLAN 

KULÜBÜN MENFAATİDİR” 
Teklifler gelen El Kabir’le ilgili ola-

rak konuşan Bayram Bektaş, “Kulüpler 
her zaman kendi menfaatlerini düşü-
nür. El Kabir değil kim olursa olsun, ku-
lüp buradan kar sağlayacaksa, bunu dü-
şünür. Başkanım bana böyle bir durum 
var diyerek sadece sorar. Bu, kulübün 
bileceği iş. Şu anda transferimiz kapalı, 
El Kabir de bizim oyuncumuz, başka bir 
yere giderse zaten duyarsınız” diyerek 
sözlerini sürdürdü. Son olarak taraftara 
mesaj veren Ankaragücü Teknik Direk-
törü Bayram Bektaş, “Taraftarımız her 
zaman tribünde olsun. Bu takım onların 
sayesinde 20 puan topladı ve bugünle-
re geldi. Bundan sonra da bu takımın 
arkalarında olmalarını isterim. Ligin 
ikinci yarısında onlara çok ihtiyacımız 
var” ifadelerini kullandı.  n İHA

Avcı: Oyun kalitesi 
gelişmiş bir takımız
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde yeni transfer Serdar’ın takım için 

çok önemli bir takviye olduğunu söyleyerek, “Oyuncu profili gelişmiş bir takımız” ifadelerini kullandı
Süper Lig’in ilk yarısını zirvede ta-

mamlayan ve ikinci yarı hazırlıkları için 
dün Antalya’ya gelen Medipol Başak-
şehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı, 
bu sabah yapılan antrenman öncesinde 
basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Yeni transfer Serdar Taşçı’nın 
bugün kampa katılacağını söyleyen Ab-
dullah Avcı, “Dün transferi tamamlandı. 
Adebayor’un gribal durumu var, bu ak-
şamdan itibaren takıma katılacak ve ya-
rın sahaya çıkacak. Bunlar dışında bütün 
takım burada” dedi. Robinho transferiyle 
ilgili konuşan Avcı, “Teknik olarak rakip 
sahada fazla oynayan, kapasitesi yüksek 
oyunculardan kuruluyuz. İlk yarıdaki is-
tatistiklerde her şeyi çok iyi yaptık ancak 
topa sahip olmayı artırmamız gerekiyor. 
Bir de sonuçlandırma ile ilgili sıkıntımız 
var. Rakip ceza sahasına çok girmemize 
rağmen sıkıntımız var. Robinho mevkisel 
olarak 2-3 yerde bunu hayal ettirebiliyor 
ve bu nedenle bu transfer gerçekleş-
ti. Hem biz hem kulüp bu transferden 
memnun. Ama bazen hayal edersin ve 
sonrasını oyuncunun performansı saha-
da belirler. Enerjisi çok yüksek başladı. 
Umarım bu durum aynı şekilde oyunlara 
da yansır” açıklamasını yaptı. 

“PUAN FARKI BUGÜNDEN 
HESAPLANMAZ” 

Ligin ilk yarısını lider tamamla-
malarıyla ilgili olarak konuşan başarılı 
teknik adam, “2,5 senedir şampiyonluk 
yarışında ciddi şekilde devam ediyor. 2 
sene önce 33 hafta, geçen sene 34 hafta 
yarışın içindeydik. Bundan evvelki sene 
ilk yarının lideri, bu sene de puan farkıyla 
lider durumdayız. Oyun kalitesi gelişmiş, 
oyuncu profili değişmiş bir takımız. Bura-
da teknikle, taktikle, plan ve organizas-
yonla ilgili sıkıntımız yok. Grup enerjimiz 
iyi. Bunu daha yukarı çekmek istiyoruz. 
Futbolda inişler çıkışlar olduğunda dahi 
bu enerjiyle devam edebilmek en büyük 
hedefimiz. Her takım artık oyununu ge-
liştiriyor. İyi bir takımız, hedeflediğimiz 
yere, oyuncu grubunun bana verdiği, ku-
lübün bana verdiği enerji son derece iyi. 
Puan farkı bugünden hesaplanmaz. Her 

zaman bir sonraki maça bakacağız” diye 
konuştu. 

“ARDA ÇOK SAĞLIKLI ÇALIŞIYOR” 
Sezonun ilk yarısında ceza ve sakat-

lıklar nedeniyle takıma katkıda buluna-
mayan Arda Turan’la ilgili konuşan Ab-
dullah Avcı, “Arda yetenekli bir oyuncu. 
Robinho için söylediklerim onun için de 
geçerli. Bu işi performans belirliyor. Sa-
dece fiziksel değil, zihinsel performans 
da önemli. Şu anda çok sağlıklı çalışıyor. 
Umarım performansını daha yukarı çeke-
rek katkılar sağlayacaktır. Arda da, Elia 
da, Emre de, Adebayor da, maç sayısı 
anlamında katkı sağlayamadı. Onların 
katılımıyla daha da iyi olacağız. Umarım 
bu gerçekleşir. Bu oyuncular çok özel ve 
yetenekli isimler” dedi. Robinho ve Ser-
dar’ın ardından başka transfer yapmaya-
caklarını sözlerine ekleyen Avcı, “Takvi-
ye olarak başka transfer çalışmamız yok. 
Ekip olarak önceden de çalışmalarımız 
oldu. A planı, B planı çalışmalarımız 
oldu. Şu andan itibaren çok ekstra bir du-
rum olursa değerlendiririz. Ama şu anda 
ekip olarak çok iyi durumda görünüyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

“BİZİM SERDAR’A, 
SERDAR’IN DA BİZE İHTİYACI VAR” 

Başakşehir’e transfer olan oyuncula-
rın adaptasyon süresinin çabuk olduğunu 
söyleyen Abdullah Avcı, yeni transfer 
Serdar Taşçı’yla ilgili konuştu. Önemli bir 
oyuncu aldıklarını söyleyen Avcı, “Gru-
bun enerjisi ve kulübün yapısı burada çok 
önemli. Serdar 31 yaşında, Almanya Mil-
li Takımı’nda oynamış, Stuttgart’ın kap-
tanlığını yapmış. 2,5 sene önce Bayern 
Münih’te kiralık olarak forma giydi. Bizim 
de düşündüğümüz oyun planına uygun 
bir oyuncu. Kendisiyle bire bir görüştüm 
ve hiçbir zaman çalışmayı bırakmamış. 
Testleri yapılacak, sonuçlarını alacağız 
ve antrenman planlamasını yaparak 
faydalanmaya çalışacağız. Serdar’ın da 
buna ihtiyacı var. Yerli oyuncu. Her şey 
doğru örtüşüyor. Robinho ve Arda gibi 
Serdar’ın da saha performansı belirleyici 
olacak” diyerek sözlerini tamamladı. 
n İHA



Atiker Konyaspor, ikinci yarı hazırlık-
larını Antalya Belek’te sürdürüyor. Ye-
şil-beyazlılarda başarılı defans oyuncusu 
Ali Turan, açıklamalarda bulundu. Ligin 
ilk yarısında inişli ve çıkışlı bir grafikleri 
olduğunu belirten Turan, “Son maçlarda 
bu grafiği yukarıya çıkarmaya çalıştık. 
Özellikle son 5 maçta istediğimiz so-
nuçları alıp, yukarıya tırmandık. Son 
maçımız ve Trabzonspor maçı bizim için 
yukarıdan kopmamak için dönüm maçla-
rıydı. İkinciye baktığımız zaman 29 puanı 
var, bizim 24 puanımız var. Arada 5 puan 
fark var. Bu çok önemli değil, lig uzun bir 
maraton. Önümüzde 17 maç var. İkinci 
yarıya da güzel bir şekilde başlamak isti-
yoruz” şeklinde konuştu. 

“UEFA AVRUPA LİGİ’NE
 GİTMEK İSTİYORUZ” 

Avrupa’ya gitmek hedefinin gerçek-
çi bir hedef olabileceğini ifade eden 35 
yaşındaki futbolcu, ”Konyaspor olarak 
hedefimiz her zaman yukarıdadır. Geç-
mişte de iki kez UEFA Avrupa Ligi’ne 
gittik. Ziraat Türkiye Kupası’nı aldık, 
ligi üçüncü sırada bitirdik. Biz maç maç 
düşünüyoruz. Konyaspor’un her zaman 
hedefi yukarıdadır, UEFA Avrupa Ligi’ne 
gitmek istiyoruz. Bunu hem Konya halkı 
hem de takım olarak hak ediyoruz” diye 
konuştu. 

“AYKUT HOCADAN 
SONRA ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ” 

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın 
yerine gelen Aykut Kocaman ile ne de-
ğiştiğinin sorulması üzerine Ali Turan, 
“Aykut hoca bundan 1.5 sezon önce be-
raberdik. Aykut hocadan sonra çok şey 
değişti. Hem oyun açısından değişiklik 
oldu. Bizde aile ortamı var. Bunun ne-
deni de Aykut hocanın bizlere çok sahip 
çıkması. Aykut hocanın bir sitemi var, o 
sistem üzerinde gidiyoruz. Zamanında 

da bu sistemle üçüncü olduk, Türkiye 
Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazandık. 
Önceki hocalarımızda farklı sistem var-
dı. Adam adam oynuyorduk, şimdi alan 
savunmasına geçtik” diye cevap verdi. 

“NEDENİNİ BEN DE BİLMİYORUM” 
Bu sezon az forma giymesinin ha-

tırlatılması üzerine deneyimli futbolcu, 
“Her sene 30’un üzerinde maç oynuyor-
dum. Bu sene de ilk iki maç başladım, 
ilk 11 oynadım. Sonra da Rıza hocanın 
isteği ile oynamamaya başladım. Bak-
tığımızda 4 puan almıştık. Nedenini ben 
de bilmiyorum. Sonuçta bizler profes-

yonel oyuncularız. Önemli olan takıma 
hangimizin faydası olacaksa onun oyna-
ması” değerlendirmesinde bulundu. 

Takımdaki genç futbolculara dene-
yimlilerini aktardığını söyleyen Turan, 
“Çalışırsan bu takımda ya da başka ta-
kımda istediğin kadar kalabilirsin. Ben 
de çok çalışıyorum. Elimden geldiğim 
kadar takıma kendi açımdan faydalı ol-
maya çalışıyorum. Eğer oluyorsam ne 
mutlu bana” dedi. 

“İYİ Kİ DE KAYSERİSPOR’DAN 
AYRILMIŞIM” 

Kariyerinde pişmanlıkları olmadığını 
vurgulayan Ali Turan, “İyi ki dediklerim 
var. Ben en son Kayserispor’dan ayrıl-
mıştım. İyi ki de Kayseri’den ayrılmışım. 
Kayserispor çok yetenekli çok arkadaşla-
rım vardı. Hiçbiri maalesef Kayseri halkı 
olsun, takım olsun sahip çıkmadı. Çoğu 
da 28-29 yaşında futbolu bıraktı. Şimdi 
ben de diyorum ki, iyi ki Kayseri’den 
dışarı çıkmışım. Hiç pişmanlığım yok” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“HEDEFİMİZ İLK 5’TE OLMAK” 
Ligin ilk yarıda taraftarlarının takıma 

çok sahip çıktığını ifade eden deneyimli 
savunma oyuncusu, “Aykut hocanın gel-
mesinden sonra taraftarın etkinliği daha 
çok arttı. İnşallah ikinci yarı da çok des-
tek verirler. Çünkü biz ikinci yarıda ilk 
yarıdan daha fazla puan alacağımıza ve 
üst sıralardan inmeyeceğimize inanıyo-
ruz. Çalışmalarımız o doğrultuda. Kon-
yaspor’un her zaman bir hedefi vardır. O 
hedef de ilk 5’in içinde olmasıdır. İnşal-
lah bu sene iyi bir Konyaspor izleteceğiz. 
Taraftarlarımız bizi içeride ve deplas-
manda yalnız bırakmasınlar. Zaten öyle 
de yapıyorlar. Yenilsek bir alkışlıyorlar. 
Onlara teşekkür ederim” diyerek sözle-
rini tamamladı.
 n İHA

Mehmet Özkan 
dualarla uğurlandı

Konya Anadolu Selçukspor Kulübü Başkanı Zahir 
Renklibay’ın kayınpederi Mehmet Özkan, geçtiğimiz Cu-
martesi günü vefat etti. Özkan’ın cenazesi aynı gün ikinci 
namazına müteakip Hacıveyis Camii’nde kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezarlığı’na defnedildi. Ce-
nazeye merhum Mehmet Özkan’ın yakınlarının yanı sıra 
Konyaspor ve Konya Anadolu Selçukspor Kulübü yöne-
ticileri ile spor camiasından birçok isim katıldı. Konya 
Anadolu Selçukspor’dan yayınlanan mesajda, “Kulüp 
Başkanımız  Zahir  Renklibay’ın kayınpederi Mehmet Öz-
kan’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmakta-
yız. Merhum Mehmet Özkan’a Allah’tan rahmet Başkan 
Zahir Renklibay ve ailesine başsağlığı ve sabır dileriz” 
ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Mehmet Yıldırım’dan 
altyapıya ziyaret

Milli takımın Konyalı antrenörlerinden Mehmet Yıl-
dırım, Konyaspor altyapısını ziyaret etti. U16 milli takım 
teknik direktörlüğü yapan Yıldırım, burada yetkililerden 
bilgi aldı. Konyaspor’dan yapılan açıklamada, “U16 
Milli Takım Teknik Direktörümüz Mehmet Yıldırım Futbol 
Okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle uzun süre 
ilgilendi. Yıldırım, koordinatörlerimiz ve antrenörleri-
mizden çalışmalar hakkında bilgi aldı, velilerle görüştü, 
tavsiyelerde bulundu” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu eskrimci 
milli takıma davet edildi

Türkiye Eskrim Federasyonu resmi klasman siste-
mindeki 164 sporcu arasında 1. sırada yer alan ve geç-
tiğimiz hafta İstanbul’da organize edilen Gençler Türkiye 
Şampiyonası’nda, Türkiye Şampiyonluğunu elde eden 
Konyasporlu sporcu Beyza Halvacıay ve Antrenör Yusuf 
Barsbuğa’ya Milli Takıma davet edildi. Konyaspor’dan 
konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası Es-
krim Federasyonu’nun faaliyet takviminde yer alan ve 
5-6/01/2019 Tarihleri arasında İtalya’nın Udine kentinde 
yapılacak olan Gençler Dünya Kupası müsabakasında 
ülkemizi bayan epe kategorisinde temsilen katılacak iki 
sporcudan biri olan kulübümüz sporcusu Beyza Halvacıay 
ve Milli Takım Antrenörümüz Yusuf Barsbuğa’ya başarı-
lar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Öte yandan Kon-
yasporlu boksçu Yusuf İrenci ve antrenörü Zümrüt Adem 
Ozan, U21 milli takım kampına davet edildi.
 n SPOR SERVİSİ

Remzi Ay: Sahada ve tribünde hem rakibiz hem kardeşiz

Hedefimiz ilk 5!
Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor’un kaptanlarından Ali Turan, yaptığı açıklamalarda Aykut 

Kocaman’ın gelişi ile takımda birçok şeyin değiştiğini ifade etti. Yeniden UEFA Avrupa Ligi’nde boy 
göstermek istediklerini de belirten Turan, hedeflerinin ilk 5 içinde yer almak olduğunu söyledi
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Yavru Kartal ilk hazırlık maçını oynadı Selçuklu yeniden yükselişe geçti
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya 

Anadolu Selçukspor, Antalya’da sür-
dürdüğü ikinci etap kamp çalışmaları 
kapsamında Hollanda Ligi ekiplerin-
den Go Ahead Eagles ile karşı karşıya 
geldi. Maçın 20.dakikasında Erdem 
ile öne geçen yeşil beyazlılar, 65.da-
kikada kalesinde gördüğü gol ile 1-1 
berabere kaldı. Teknik Direktör Alper 
Avcı, hazırlık karşılaşmasında oyun-
cularını sık sık uyararak eksik noktaları 
tespit etti. Öte yandan Spor Toto 1. 
Lig ve TFF 2. Lig kulüplerinin 23 yaş 
altı futbolcularından oluşacak karma 
takımlar, 8-9 Ocak 2019 tarihlerinde 
Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Ta-
kımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde 
oynanacak maçlarda karşı karşıya ge-
lecek. A Milli Takım oyuncu havuzunu 
genişletmek amacıyla teknik direktör 
Mircea Lucescu’nun talebi üzerine 
düzenlenen organizasyon, A, Ümit ve 
Genç Milli Takım antrenörlerinin ortak 

koordinasyonuyla gerçekleştirilecek. 
Karma takımlara Konya Anadolu Sel-
çuspor’un başarılı kalecisi Hüseyin 
Koç ile Milli futbolcu Kadir Kaan Özde-

mir  davet edildi. 
TFF 2. Lig karmaları maçı 8 Ocak 

Salı günü saat 13.00’te başlayacak.
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Türkiye Basketbol Ligi’nde son 
üç maçından da galibiyet ile ayrılan 
Selçuklu Basketbol, kendini yeniden 
üst sıralara attı. 13 maçta 8 galibiyet 
alan mavi beyazlılar, haftayı 6.sırada 
tamamladı. Önümüzdeki hafta Yeni 
Mamak Spor’u konuk edecek olan 
Konya ekibi bu maçı da kazanarak 
galibiyet serisine devam etmek isti-
yor. Öte yandan lig lideri Karesi Spor, 
ligde son oynadığı Manisa maçını 
kazanarak liderliğini devam ettirdi. 
Tek mağlubiyetini Selçuklu’dan alan 
Karesi, evinde Manisa Büyükşehir Be-
lediyespor ile karşılaştı. Müsabakayı 
Karesispor 85-84 kazanarak liderliğini 
sürdürdü. Kurtdereli Spor Salonu’nda 
oynanan maçta ilk çeyreği 20-21 geri-
de kapatan Karesispor devreye 49-45 
önde girdi. Üçüncü çeyrek de konuk ta-
kım Manisa Büyükşehir Belediyespor 
12-26’lık çeyrek skoru ile son periyoda 
10 sayılık üstünlükle girdi. Müthiş bir 

mücadeleye sahne olan son çeyrekte 
Karesispor rakibini 85-84 mağlup ede-
rek 12. galibiyetini aldı. Karesispor’da 
Reha Öz 26 sayı, Carlos Medlock 22 

sayı ile galibiyette rol oynarken konuk 
ekipte Derrick 23, Gurur 18 sayı ile 
mücadele etti. 
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Konyaspor ilk hazırlık maçından zaferle ayrıldı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor Antalya kampının 
ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekip-
lerinden Hatayspor ile karşı karşıya 
geldi. Yeşil beyazlılar maçı 3-1 ka-
zanarak gücünü ortaya koydu. Goller 
Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner  ve 
Adis Jahovic’ten gelirken, özellikle 
ligde az forma şansı bulan oyuncu-
ların performansı yüzleri güldürdü.

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Atiker Konyaspor, TFF 1. Lig’de zirve 
mücadelesi veren Hatayspor ile ha-
zırlık maçında karşılaştı. Antalya’da 
oynanan maçı Anadolu Kartalı 3-1 
kazandı. Konyaspor karşılaşmaya 
Ertuğrul, Opanasenko, Diagne, Fili-
povic, Ferhat, Volkan Fındıklı, Jons-
son, Milosevic, Traore, Ömer Ali ve 
Yatabare 11’i ile çıktı. İlk bölüm 0-0 
eşitlikle geçilse de oyunun kontrolü 

genel olarak Konyaspor’daydı. Bek-
lenen gol ilk yarının son dakikaların-
da geldi ve Konyaspor Volkan Fın-
dıklı’nın attığı gol ile 1-0 öne geçti. 
Rakibin cevabı gecikmedi ve ilk yarı 
1-1 eşitlikle sonuçlandı. 

Konyaspor ikinci yarıya değişik-
liklerle başladı. Milosevic, Diagne, 
Yatabare, Ferhat ve Jonsson’un 
oyundan alınırken Jevtovic, Jahovic, 
Ali Turan, Skubic, Amir oyuna girdi. 
İkinci yarının başında Ömer Ali ile 
yeniden öne geçen Konyaspor 2-1’lik 
üstünlüğü yakaladı. Jahovic’in golü 
ise skoru ilan etti. Oyunun son bö-
lümünde Fofana, Mücahit Can ve 
Erdon Daci karşılaşmaya dahil oldu. 

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

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

RPS

‘Sorumluluğumu yerine 
getirmeye çalışıyorum’

Trabzonspor’un Arjantinli futbolcusu Jose Sosa, 
sakat olmasına rağmen kampa geldiğini ve takım ar-
kadaşlarına yardımcı olmak istediğini belirterek, “Oy-
namayacak ya da antrenmana çıkamayacak olsam 
da arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışan biriyim. 
Kaptanlığın sorumluluklarını yerine getirmeye çalışı-
yorum.” dedi.  Takımda çok sayıda genç oyuncunun 
bulunmasının önemli olduğunu belirten Sosa, “Abdül-
kadir, genç oyuncular için de çok iyi bir örnek. Nereye 
kadar yükselebileceklerini de gösteren bir gerçek.” ifa-
desini kullandı. 

Trabzonspor’a transferi sırasında sosyal medyada 
hakkında çok fazla spekülasyon yapıldığını aktaran Ar-
jantinli futbolcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ailemin, Trabzon’a gelmeyeceği, Trabzonspor’da 
yaşamak istemediği söylenmişti. Bunların hiçbirine ce-
vap vermek istemedim. Zaten bizi tanıyan insanlar ne-
yin gerçek olup olmayacağını iyi bilen insanlar. Sosyal 
medyadan taraftarımızın çok fazla desteğini hissediyo-
ruz. Sosyal medya, insanların fikirlerini değiştirebilecek 
bir ortam. İnsanlar maalesef olumsuz haberlere daha 
fazla inanıyorlar. Sosyal medyayı ben de kullanıyorum 
ama öncelikle ailemi düşünmek zorundayım.”

Jose Sosa, Trabzonspor’un ilk yarıda attığı en güzel 
golün, Hugo Rodallega’nın Kasımpaşa maçında attığı 
gol olduğunu düşündüğünü sözlerine ekledi. n AA

Ömer Ali hedef gösterdi
40 puanın üstüne çıkmak

Atiker Konyaspor’un yıldız futbolcusu Ömer Ali Şahiner, iddialı konuştu. 2015-2016 sezonunun 
ikinci yarısında toplanan 40 puanı hatırlatan Ömer Ali, “Biz daha önce bunun örneğini göstermiştik. 

Bu sezonda biraz zor ama inşallah o 40 puanlık sezonun başarısını geride bırakırız” dedi

Atiker Konyasporlu futbolcu Ömer Ali 
Şahiner, “Milli takıma davet edilmeyi 
çok önceden bekliyordum ama olmadı. 
Nasip değilmiş. Bundan sonra ne olur 
kestiremiyorum, tahmin edemiyorum. 
İnşallah bir gün o formayı giyerim” dedi. 
Atiker Konyaspor’un kaptanlarından 
Ömer Ali Şahiner, yeşil beyazlı kulübün 
devre arası kampında önemli açıklama-
larda bulundu.

İkinci devre hazırlıklarına hızlı bir 
başlangıç yaptıklarını ifade eden Ömer 
Ali Şahiner, “Yeni başladık ama hızlı bir 
giriş oldu. Kampın ilk haftaları sert, hızlı 
geçer. O anlamda tempoyla beraber bir 
yorgunluk var. Güzel bir çalışma ortamı 
var burada. Burayı en iyi şekilde değer-
lendirip, Konyaspor olarak ikinci yarıya 
başlamak istiyoruz” diye konuştu.

“AYKUT HOCANIN 
BABACAN BİR TAVRI VAR”

Oyuncu ile hoca arasındaki güvenin 
takımın başarısında çok önemli olduğu-
nu belirten Şahiner, “Aykut hocanın di-
siplinin yanında çok da babacan bir tavrı 
var. O anlamda oyuncularla kendi arasın-
daki güven çok farklı. Anlatamayacağım 
derecede yüksek. Oyuncuyla arasındaki 
güveni oluşturduğunuz zaman sahadaki 
başarı o zaman geliyor. Oyuncu hocaya 
inanıyor. Bunun neticesinde  ekstra bir 
durum ortaya çıkıyor. Hoca ile futbolcu 
arasındaki bağ çok önemli Aykut hoca da 
bana göre bunu iyi yapan antrenörlerden 
birisi. Bu birliktelik, aradaki bu bağ sa-

haya yansıyor” ifadelerini kullandı.
“YAPILMIŞ BİR BAŞARI VAR, ÜSTÜNE 

KOYULMASI İSTENİYOR”
Konya şehrinde Aykut Kocaman ve 

takıma duyulan sevginin takım üzerinde 
bir baskı yaratmadığını söyleyen tecrü-
beli futbolcu, “Baskı yaratmıyor. Bunu 
bu duruma getiren teknik ekiple birlikte 
biz olduk. Daha önceki Aykut hoca ile 
çalıştığımız dönemde Türkiye Kupası 
ve Süper Kupa’yı kazanıp, UEFA Avrupa 
Ligi’ne katılmıştık. Bunların ardından 
taraftar-takım birlikte olduktan sonra 
daha fazlasını istemeleri gayet normal. 
Çünkü, yapılmış bir başarı var. Bunun 
üstüne koyulması isteniyor. Biz de teknik 
ekiple beraber en iyi ortamı bulup, en 
iyi şekilde sahaya yansıtmak istiyoruz. 
İnşallah bir önceki dönemde yakaladığı-
mız başarıların üstüne çıkarız” şeklinde 
konuştu.

“KAÇAR GİBİ GİTMEK 
HİÇBİR ZAMAN İSTEMEDİM”

Konyaspor’dan ayrılırken, kulübün 
de maddi anlamda kazanç elde etmesi-
ni istediğini ifade eden Ömer Ali, “Tabii 
benim için bir transfer yapmak ya da 
başka bir yere sıçramak önemli. Ancak 
bu olacaksa kulübümün de maddi an-
lamda bir şeyler kazanması gerekiyor. 
Buradan kaçar gibi gitmek hiçbir zaman 
istemedim. Sözleşmem bitiyordu, iste-
sem beni isteyen takımlarla yeni bir söz-
leşme imzalayıp, yeni bir başlangıç ya-
pabilirdim ama burada benim istediğim 

kulübümün de kazanması. İleriye doğru 
ne olur ne biter bilmiyorum ama burada 
son derece mutluyum ben. İnşallah ge-
rekli şartlar, durumlar oluşursa transfer 
bir gün neden olmasın” dedi.

“BU TAKIM GEÇEN SENE 
KÜME DE DÜŞEBİLİRDİ”

Türkiye Kupası’nı kazanan kadrosu-
nun kimyasının bozulduğunu ve bunun 
sonucunda geçen sıkıntı bir dönemden 
geçtiklerine dikkat çeken Ömer Ali Şahi-
ner, “Akut hocanın daha önce takımdan 
ayrılmasıyla beraber uzun süren bir dü-
zen bozuldu. O düzenin içinde de yeni 
bir kadro yapıldı. Türkiye Kupası’nı alan 
kadronun üstüne 10-15’e yakın oyuncu 
grubu geldi. Gidenler de oldu ama gelen 
daha çoktu. Takımın kimyası bozuldu. 
Bizim de dengemiz bozuldu. Tabii ki ge-
len giden oyuncuların arkasından kötü 
bir şey demek istemiyorum ama hem bi-
reysel hem de takım olarak geçen seneki 
düşüşümüzün nedeni buydu. Türkiye Ku-
pası kazanmış takımın üzerine o kadar 
transfer sonrasında gelen ekiplerin kim-
yasının uymayışı geçen sene son derece 
sıkıntılı bir döneme itti bizi. Bu anlamda, 
evet performansımız düştü. Ama sonuç 
olarak geçen seneyi iyi kapattık. Her ne 
olursa olsun. Allah korusun bu takım 
düşebilirdi de. Bunun birçok nedeni var. 
Gelenler gidenler hepsini sayabiliriz. 
Ancak kulüplerimizi hem maddi anlam-
da hem de performans olarak zor duru-
ma düşüren başlıca neden oyuncu sirkü-

lasyonunun çok olması” diye konuştu.
“MİLLİ TAKIMA DAVET EDİLMEYİ 
ÇOK ÖNCEDEN BEKLİYORDUM”
Milli takım için çok önceden davet 

beklediğine dikkat çeken Ömer Ali, “Ya-
şıma bakıldığı zaman milli takım için 
genç denilebilecek bir oyuncu değilim. 
Ben de tecrübeli oyuncular arasında orta 
yaşa doğru geldim. Milli takıma davet 
edilmeyi çok önceden bekliyordum ama 
olmadı. Nasip değilmiş. Bundan sonra 
ne olur kestiremiyorum, tahmin edemi-
yorum. İnşallah bir gün o formayı giye-
rim. Kim giymek istemez ki” ifadelerini 
kullandı.

“40 PUANLIK SEZONUN BAŞARISINI 
GERİDE BIRAKMAK İSTİYORUZ”
Aykut Kocaman ile yakaladıkları 

başarının üstüne koymak istedikleri-
ni söyleyen tecrübeli futbolcu, “İkinci 
yarıya biz çok iyi hazırlanıyoruz. Çok 
iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah böyle 
devam eder. Aykut hocanın geçen sefer 
geldiği dönemin başında yine aynı baş-
langıcı yapmıştık. Burada kamp yap-
mış sonrasında deplasmanda bir maç 
oynamıştık. Ve o sene ikinci yarıda 40 
puan almıştık. İnşallah bu sene takım 
taraftar bir bütün halinde olarak öyle bir 
başlangıç yaparız. Biz daha önce bunun 
örneğini göstermiştik. Bu sezonda biraz 
zor ama inşallah o 40 puanlık sezonun 
başarısını geride bırakırız” şeklinde 
konuştu. 
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