
Prof. Dr. Küçükdağ, oy 
birliğiyle başkan seçildi

Konya’da bilim, sanat, 
kültür adamı ile müzik 
ve resim sanatçısının 
üyesi olduğu Konya Fi-
kir, Sanat, Kültür Adam-
ları Birliği Derneği’nin 
olağan genel kurulundan 
sonra yönetim kurulu 
oy birliğiyle dernek baş-
kanlığına Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ seçildi. 
n SAYFA 5’TE

06 Selçuklu’dan yaralı 
köpeğe acil müdahale 07 NEÜ’de üretilip

köylere gönderilecek 12 Dr. Seyit Karaca: 
kanseri yenebiliriz

Kemik sağlığına 
çifte destek

‘İlklerin ve enlerin 
belediyesi olduk’

Şehit Birtek 
dualarla anıldı

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital, dünyanın 
en zengin ürün serisine yeni-
lerini eklemeyi sürdürüyor. Bu 
kapsamda Zade Vital D3+K2 
30 kapsül ile kemik sağlığına 
destek veriyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Vatandaşlarla biraraya gelen 
Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, “ilk ve  
‘en’lerin belediyesi olduk. 
İnşallah  bundan sonra da 
gönül belediyeciliği anlayışıyla 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
dedi. n HABERİ SAYFA 13’TE

1995 yılında Van’ın Çatak 
İlçesi’nde teröristlerle girdiği 
çatışmada şehit olan Jandarma 
Komando Er Ali Fatih Birtek, 
ailesi tarafından ailesi ve Şehit 
Aileleri Derneği tarafından 
düzenlenen hatim yemeğinde 
bir kez daha dua ve rahmet ile 
anıldı. n HABERİ SAYFA 13’TE
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OTOPARK BULMAYI 
KOLAYLAŞTIRIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “Mobil Konya” 
aplikasyonunda yer alan “Otopark Bul” uygulaması, 
sürücülerin şehir merkezindeki otoparkların çalışma 
saatlerini ve o anki doluluk oranı görmelerine imkân 

sağlıyor. Böylece otopark bulmak kolaylaşıyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

ALTIN VE MÜCEVHER
BU FUARDA BULUŞACAK

Sarraf Başak Kuruluşunun 42. yılına özel, 9-14 Şubat 
2019 tarihleri arasında Dedeman Otel’de açılacak. 
Firma Sahipleri Adem ve Hasan Atar şehrin sosyal, 

kültürel ve özellikle ekonomik yapısına katkıda 
bulunmak maksadıyla düzenledikleri fuara tüm 
Konya halkını davet etti. n HABERİ SAYFA 4’TE

TÜRK EL SANATLARI
SERGİLENECEK 

Konya Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi,  Konya 
Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası , Konya  Ticaret 
Borsası , Kule Site Alışveriş ve Eğlence Merkezi, 

Limonağacı Ehl-i Hüner tarafından organize edilen 
programla “Dünden Bugüne Geleneksel Türk El 

Sanatları Şöleni” sergisinin 8.’si 7-17 Şubat tarihleri 
arasında Konyalılar ile buluşacak. n HABERİ SAYFA 11’DE

ISFUR OTOMOTİV’DEN
STRATEJİK İMZA 

Askeriyenin birçok tedarikini karşılamak amacıyla yerel 
işbirlikçi firmalarla yapılan mutabakatın imzaları atıldı. 

Konya’dan ISFUR Otomotiv de stratejik işbirliği için 
imzayı atan firmalar arasında yer aldı. 

n HABERİ SAYFA 11’DE

Derbent, tatilde dolup taştı
Sömestr tatilini fırsat bilen vatandaşların tatil duraklarından biri 
de Konya’nın Derbent ilçesinde yer Aladağ Kayak Merkezi oldu. 
Kış sporlarının yapıldığı merkez, yarıyıl tatilinde 10 bini aşkın 
misafiri ağırladı. En çok yoğunluk ise hafta sonlarında yaşandı. 

Derbent Belediye Başkanı Hamdi Acar, “Bu yoğunluk, tesisler 
yapıldığında artarak devam edecektir. Burada tesisler olsa, tele-
ferik veya tele – syej sistemi olsa burada 100 binlerce vatandaşı 
ağırlayabilecek duruma geleceğiz” dedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Gençlere iş kapısı!
İŞKUR tarafından hayata geçirilen İşbaşı Eğitim Programı ve İşe İlk Adım Projesi ile mesleki deneyimi veya iş 

tecrübesi olmayan kişilere önce mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılıyor, sonrasında bu kişiler istihdam ediliyor
ÖNCE TECRÜBE SONRA İŞ!

Cumhurbaşkanlığı’nın 100 Günlük İcraat 
Programı kapsamında yer alan “İşe İlk Adım 
Projesi” sayesinde, yüksekokul veya fakül-
telerden mezun olan 18-29 yaş aralığındaki 
gençler  işbaşı eğitim programlarına dahil 
edilerek mesleki deneyim ve tecrübe kazan-
ması sağlanılıyor. Konya Çalışma ve İş Ku-
rumu İl Müdürü Emrah Keleş İşbaşı Eğitim 
Programı ve İşe ilk adım projesi hakkında 
Yenigün’e önemli açıklamalarda bulundu.

15 YAŞINI DOLDURAN BAŞVURABİLİYOR
İşbaşı eğitim programına katılmak için 
15 yaşını doldurma şartı olduğuna dikkat 
çeken Keleş, “Tüm ortaöğretim, yükse-
köğretim ve açık öğretim öğrencileri de 
programa katılabilmektedir. Bu sayede, 
iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için 
iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazan-
makta, işverenler ise ihtiyaç duydukları 
işgücünü kendileri yetiştirme imkânına 
kavuşmaktadır” dedi. n SAYFA 3’TE

Ereğli Belediyesi bez çanta dağıttı

Ereğli Belediyesi doğa dostu bez çantaları binlerce vatandaşa dağıttı. Doğayı korumak için alışver-
işlerde kullanılmak üzere üretilen bez çantalar yoğun ilgi ve takdir görüyor. Ereğli Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven, tüketimin bu kadar yoğun olduğu dünyada, doğanın birçok olumsuz etkiyle karşı 
karşıya kaldığını belirterek, doğayı korumanın kendilerinin görevi olduğunu söyledi.  n SAYFA 2’DE

Türkiye’nin tarihi ve doğasıyla en güzel şehirlerinden olan 
Muğla, yeni bir kitaba konu oldu. “Menteşe’deki Muğla” 

kitabının yazarı Mehmet Ali Köseoğlu, “Muğla’yı, anlatmaktan 
daha çok anlamaya çalışıyoruz” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya’nın ilk ve tek Hayvanat Bahçesi olan Karatay Hayvanat Bahç-
esi, misafirleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftasonu 

şubat ayında sıcak yüzünü gösteren güneşi fırsat bilen vatandaşlar 
Karatay Hayvanat Bahçesi’ne akın etti. n HABERİ SAYFA 3’TE

MUĞLA’YI ÖNCE DİNLEDİ
SONRA KALEME ALDI

HAYVANAT BAHÇESİ 
TIKLIM TIKLIM DOLDU

‘Birlikte yeni başarı
hikayeleri yazacağız’

AK Parti Karatay 
Teşkilatı, geçmişten 
bugüne AK Parti 
ailesinde görev 
almış tüm isimleri 
biraraya getirdi. 
Toplantıda insan 
odaklı çalışmalar 
yürütülerek yeni 
başarı hikayeleri ya-
zılacağı vurgulandı. 
n SAYFA 5’TE
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ODBEKDER’den Başkan 
Özgüven’e teşekkür

Ereğli Bekdik Kültürünü Yaşat-
ma Derneği (ODBEKDER) Başkanı 
ve muhtarlar Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven’i makamında ziyaret 
ederek yaptıkları hizmetler ve der-
neğe katkılardan dolayı teşekkür 
ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Başkan Özgüven: 
“Derneklerimiz ve muhtarlarımız 
hizmet ağının önemli yapı taşla-
rındandır. Kamu Kurum ve Kuru-
luşları ile vatandaşlarımız arasında 
köprü görevi gören derneklerimiz 
ve muhtarlarımızla her zaman iç 
içe ve istişare halinde olduk. Bir-
likte Yönetelim prensibimiz çerçe-
vesinde hemşehrilerimizin istek, 

talep ve önerilerini dikkate alarak 
hizmet programlarımızı gerçek-
leştiriyoruz. Bu kapsamda Ereğ-
li’mize değerli ve rekor hizmetleri 
kazandırmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Bizler bu memleketin evladı 
olarak şehrimize hizmet etmenin 
gururuyla gecemizi gündüzümüze 
katarak çalışmalarımızı yürütüyo-
ruz. Bizlere destek olan hemşeh-
rilerimize ve her daim katkılarda 
bulunan derneklerimize ve muh-
tarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu 
nazik ziyaretleri için ODBEKDER 
Derneği’mize ve muhtarlarımı-
za teşekkür ediyor, başarılarının 
devamının diliyorum” ifadelerini 
kullandı.

Başkan Özgüven başarılı 
genci ödüllendirdi

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Konya’da düzenlenen ve 
161 sporcunun katıldığı Büyükler 
Türkiye Tekvando Şampiyona-
sı’nda 7 maçın sonunda 3.’lük 
elde eden Burak Çetinkaya’yı 
ödüllendirdi. 63 kg’da boy göste-
ren Çetinkaya, elde ettiği sonuçla 
birlikte 5-17 Şubat 2019 tarihle-
ri arasında yapılacak Uluslararası 
Open(Açık) Turnuvası’na Milli Ta-
kım adına katılmaya hak kazan-
dı.  Gençlerimiz canımız, onların 
başarılarıyla gurur duyuyoruz di-
yen Başkan Özgüven: “Geçtiğimiz 
günlerden Konya’da düzenlenen 
Büyükler Türkiye Tekvando Şam-
piyonası’nda 63 Kilogram büyük 
erkekler kategorisinde yarışan 
Ereğlili Burak Çetinkaya 161 spor-

cu arasından 7 zorlu maç sonrası 
Türkiye 3.sü oldu. Bu sonuçla bir-
likte 5-17 Şubat tarihleri arasında 
Antalya’da yapılacak olan ulusla-
rarası turnuvaya Milli Takımımız 
adına katılma hakkı kazandı. Be-
lediyemizin müsabakalara katılı-
mında destek verdiği yavrumuzu 
başarısından dolayı ödüllendir-
mek istedik. Gençlerimiz bizim 
geleceğimiz ve her zaman onların 
yanında olmaya gayret gösteriyo-
ruz. Belediye olarak gençlerimize 
yönelik birçok hizmeti gerçekleş-
tirmenin mutluluğu içerisindeyiz. 
Böyle başarılı gençlerimizi gör-
düğümüzde de gururlanıyoruz. 
Burak yavrumuzu tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

“Çevreci Belediye” anlayışıyla adım atan Ereğli Belediyesi, poşet kullanımını azaltmak 
için çıkarılan uygulamaya destek vermek amacıyla vatandaşlara bez çanta dağıttı 

Ereğli tabiat dostu
Ereğli Belediyesi doğa dostu bez 

çantaları binlerce vatandaşa dağıttı. 
Doğayı korumak için alışverişlerde 
kullanılmak üzere üretilen bez çan-
talar yoğun ilgi ve takdir görüyor.

Doğayı korumak bizim görevi-
miz diyen Başkan Özgüven: “Tü-
ketimin bu kadar yoğun olduğu bir 
dünyada, doğa birçok olumsuz et-
kiye maruz kalıyor. Günden güne 
artan insan popülasyonu ve buna 
bağlı olarak artan gereksinimler 
nedeniyle enerji tüketimi, doğal 
kaynakların kullanılması gibi du-
rumlarda artış oluyor. Bu nedenle 
son yıllarda gündeme gelen küresel 
ısınma ve dünyadaki su miktarının 
azalması gibi durumlar karşımıza 
çıkıyor. Tüm bunlara sebep olan 
başlıca nedenlerden biri bünyesinde 
çok ciddi kimyasallar barındıran pet-
rol türevli plastik poşetlerden, yanlış 
imha edilmelerinden, toplumda çok 
sık kullanımına alıştırılmasıyla ya-
kından ilişkilidir. Ülkemizde yaygın 
olarak kullanılan naylon çantaların 
ham maddesi petrol ve bu madde-
ler insan vücuduna da, temas etti-
ği gıdalarla da etkileşime geçerek 
kanser gibi çok ciddi hastalıklara 
davetiye çıkarıyor. Bu anlamda bez 
çanta kullanımının artırılması büyük 
önem arz ediyor. Çünkü bunların 

ham maddesi doğayla tamamen ba-
rışık olan pamuktur. Bu sayede bez 
çantalar geri dönüştürülebilir, anti 
bakteriyel ve doğada tamamen yok 
olabilir. Ereğli Belediyesi olarak bu 

düşüncelerle doğamızı korumak ve 
vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam 
sürmesine katkıda bulunmak ama-
cıyla binlerce hemşehrimize bez 
çantalar dağıttık. Bu hizmetimize 

ilgi gösteren ve takdirlerini sunan 
tüm hemşehrilerimize teşekkür edi-
yor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam 
sürmelerini yüce Rabbimden niyaz 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Akgöl Çalıştayı yapıldı
Ereğli Belediye Başkanı Özkan 

Özgüven İstanbul Teknik Üniversi-
tesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebiye 
Musaoğlu Başkanlığı’nda yürütü-
len ve Ereğli Kaymakamlığı’nda 
düzenlenen Akgöl 2. Çalıştayı Proje 
Aşamaları toplantısına katıldı. Ak-
göl şehrimizin önemli bir değeridir 
diyen Başkan Özgüven: “Şehri-
mizin ve Ülkemizin önemli sulak 
alanlarından olan Akgöl ile ilgili 
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Nebiye Musaoğ-
lu Başkanlığı’nda yürütülen proje 
toplantısına katıldık. Akgöl’ü yeni-
den canlandırma amacıyla yürütü-
len projeye Belediye olarak destek 
veriyor, önemsiyoruz. Akgöl’ümü-
zün tekrardan eski haline kavuşa-
bilmesi Ereğli’miz ve Ülkemiz açı-

sından çok önemlidir. Akgöl’ün ne 
derece önemli olduğunu, çiftçi açı-
sından regülatör olduğunu, doğal 
açıdan nasıl bir güzellik olduğunu 
yani bir değer olduğunu hemşeh-
rilerimiz çok iyi biliyor. Bu projenin 
ilçemize, bölgemize hatta Ülkemi-
ze büyük katkıları olacak inşallah. 
Bir Ereğlili olarak, Ereğli sevdalısı 
olarak hemşehrimiz Prof. Dr. Nebi-
ye Hanımefendiye, beraberindeki 
ekibe ve bu projeye destek veren 
herkese teşekkür ederim. Belediye 
olarak da bu proje için gereken her 
türlü desteği vermenin, bu anlamlı 
projenin bir paydaşı olmanın mut-
luluğunu yaşıyoruz. Projenin Ereğ-
li’miz ve Ülkemiz için hayırlı uğurlu 
olmasını diliyorum” ifadelerini kul-
landı.

Kırsalda sinema keyfi
Ereğli Belediyesi kırsal kesim-

lerde yaşayan çoğunluğunu ço-
cukların ve gençlerin oluşturduğu 
mahalle sakinlerine sinema günü 
düzenlemeye devam ediyor. Bu 
kapsamda Ulumeşe Mahalle sa-
kinleri sinemada doyasıya eğlendi. 
Hizmetle ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven: “Belediye olarak her ke-
sime yönelik hizmetlerimiz devam 
ediyor. Hizmet politikamızda büyük 
önem verdiğimiz, geleceğimizin te-
minatı olarak gördüğümüz çocuk-
larımızın, gençlerimizin çoğunlukla 
yer aldığı kırsal kesimlerde yaşayan 
vatandaşlarımıza sinema günleri 
düzenlemeye devam ediyoruz. Bu 
kapsamda Ulumeşe Mahalle sakin-
lerimize sinema programı düzen-
ledik. Umuyorum eğlenceli ve gü-

zel zaman geçirmişlerdir. Sinema 
bizim kültürümüzün önemli yapı 
taşlarından bir tanesidir. Bu kültürü 
yaşatma ve sinema kültürünü ge-
lecek nesillere aktarma anlamında 
yaptığımız bu hizmet çok kıymetli-
dir. Ereğli’mizin fiziki, sosyal ve kül-
türel olarak gelişimine değerli kat-
kılarda bulunduk. Bunların yanında 
7’den 70’e her vatandaşımıza hiz-
met ulaştırmaya gayret göstererek 
hizmet planlamalarımızı yapıyoruz. 
Çıktığımız bu yolda şehrimize layı-
kıyla hizmet etmenin, gece gündüz 
demeden memleketimiz için uğraş 
vermenin haklı gururunu yaşıyo-
ruz. Bu noktada bizlere her zaman 
destek olan, programlarımıza yo-
ğun ilgi gösteren ve takdirlerini su-
nan tüm hemşehrilerimize teşek-
kür ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Türkiye’nin tarihi ve doğasıyla en güzel şehirlerinden olan Muğla, yeni bir kitaba konu oldu. “Menteşe’deki 
Muğla” kitabının yazarı Mehmet Ali Köseoğlu, “Muğla’yı, anlatmaktan daha çok anlamaya çalışıyoruz” dedi

Muğla’yı önce dinledi sonra kaleme aldı
Muğla Basın İlan Kurumu Mü-

dürü olarak Muğla’ya gelişinin üçün-
cü yıldönümünde “Menteşe’deki 
Muğla” isimli esere imza atan Meh-
met  Ali Köseoğlu, kitabında Muğ-
la’nın tabi ve tarihi güzelliklerinin 
yanı sıra, tarihten gelen zenginlik-
lerini de edebi bir üslupla dile ge-
tiriyor. Çizgi Kitabevi Yayınları’nın 
Edebiyat serisinden Şubat ayında 
çıkan kitapta, yirmi dokuz ayrı maka-
lede, bir yandan şehre dair duyduğu 
hikâyeleri, diğer yandan da kendi ya-
şanmışlıklarını kaleme aldığını kay-
deden Köseoğlu, “Şehirlerin de bir 
dili vardır. O dili fark ettiğiniz andan 
itibaren kendisini size anlatır. Ben de 
aslında iyi bir dinleyiciyimdir. Muğ-
la’yı üç yıl zarfında dinledikten sonra, 
bunları yazıya ve fotoğrafa dökmem 
gerektiğini düşündüm. Kadim şe-
hirlerimizden Muğla’yı anlatmaktan 
ziyade anlama denemeleri olarak or-
taya çıkan kitapta, şehirle yaptığımız 
uzun sohbetlerin izleri görülecektir” 
dedi. Mehmet Ali Köseoğlu yeni ki-
tabı olan “Menteşe’deki Muğla” hak-
kında Yenigün’e özel açıklamalarda 
bulundu. Menteşe’deki Muğla kita-
bının 159 sayfalık bir eser olduğuna 
dikkat çeken Mehmet Ali Köseoğlu, 
“ Menteşe’deki Muğla kitabım şahsı-
mın Nesir alanında ilk kitabım. Daha 
önce bir çocuk kitabı, bir de şiir kitabı 
yayınlamıştım.  Muğla’da görevde 3. 
yılı. Konya’dan Muğla’ ya gittiğimde 
hem Konya ile irtibatımı ve ilgimi 
kesmedim. Hem de  Muğla’yı yaşa-
ma ve Muğla’nın hikayelerini bire-
bir gözleme, görme fırsatı buldum. 

Muğla’ya gitmeden önce Muğla 
hakkında bilgi sahibi olan birisi de-
ğildim. Muğla bir deniz  şehri.  Kita-
bım ile Muğla’nın bilinen yerleri dı-
şarısında Menteşe’deki Muğla’yı ele 
aldım.  Kitabımı Konya ile Muğla’yı 
birbirine yakınlaştırmak için yazdım.  
Kitabı okuyunca okurlarımız şehirle-
rin birbirleri ile olan benzerliklerin-
den bilgi sahibi olacaklar.  Bu kitabı 
yazmanda Muğla Yerel basınını dü-
zenli olarak takip etmem ve gazeteci 
meslektaşlarımın haberleri Muğla’yı 
keşif etmemi,  sonucunda da kita-
bım ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

ŞEHİRDE PEK ÇOK HİKÂYE VAR
Görevi dolayısıyla Konya’dan 

Muğla’ya geldikten sonra, üç yıl 
zarfında şehri bizzat gözlemenin ve 
sokaklarını özümseyerek dolaşma-
nın yanında, hakkında yazılan kitap-
ları da taradığınız belirten Köseoğlu 
şunları kaydetti: Selçuklu Devleti’ne 
başkentlik etmiş Konya’dan, Selçuk-

luların uç beyliği olarak Menteşe Bey 
tarafından kurulan Menteşeoğulları 
Beyliği’nin sınırlarından içeriye gir-
diğimde, şehir hakkında çok az bil-
giye sahiptim. Fakat zamanla şehri 
tanımaya başlayınca, Arasta’yı, Sa-
burhane’yi, Şahidi’yi, Hisar Dağı’nın 
eteklerine kurulu Muğla evlerini 
görünce bu şehirde pek çok hikâye 
olduğunu anladım. Ayrıca kültür 
adamları ve gazeteci dostlarımızla 
yaptığımız sohbetlerde de, Muğ-
la’nın, Aydın, Denizli, Burdur gibi 
çevre şehirlerin yanı sıra Konya ile 
olan tarihi irtibatını gördüm. Bu da 
benim üzerime farklı bir sorumluluk 
yükledi. Ömrünün kırk yılını orta 
Anadolu’da geçirmiş birisi olarak, 
Kayseri ve Konya’dan sonra Muğla 
da benim şehirlerim arasına farklı 
bir duruşla girdi.

NEYİ ARADIĞINIZI BİLMELİSİNİZ
Bodrum, Marmaris, Fethiye, 

Datça gibi dünya güzeli ilçeleriyle 

daha çok tanınan Muğla’nın, bugün 
Menteşe ilçesi sınırlarında kalan 
bölümünde zengin hikâyelerin giz-
lendiğini ve daha çok deniz turizmi 
dolayısıyla gelen yerli ve yabancı 
turistlerin pek çoğunun buraları gör-
meden şehirden ayrıldığını anlatan 
Köseoğlu, “ Kitapta da ifade ettiğim 
gibi doğal güzelliğin aşikâre olduğu 
Muğla’da kovalanmazsınız ve kaç-
mazsınız ama neyi arıyorsanız onu 
kovalamanız, onu aramanız gerekir. 
Bu kovalamaca, şehrin insandan 
kaçtığı ya da kendini sakındığı anla-
mına gelmez. Fakat Muğla’da neyi 
aradığınızı bilmelisiniz” diye kaydet-
ti. Çizgi Kitabevi Yayınlarından “Ne 
hoş olur güzel ile gezmesi” üst başlı-
ğıyla çıkan Menteşe’deki Muğla kita-
bı, başta Muğla, İstanbul, Ankara ve 
Konya olmak üzere tüm seçkin kita-
pevlerinde ve internet kitapçılarında 
satışa sunuldu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hayvanat Bahçesi 
tıklım tıklım doldu

Konya’nın ilk ve tek Hayvanat 
Bahçesi olan Karatay Hayvanat 
Bahçesi, misafirleri ağırlamaya de-
vam ediyor. Geçtiğimiz haftasonu 
şubat ayında sıcak yüzünü göste-
ren güneşi fırsat bilen vatandaşlar 
Karatay Hayvanat Bahçesi’ne akın 
etti.

Şubat ayında olmamıza rağ-
men hava sıcaklıklarının mevsim 
normallerinin üzerinde seyretti-
ği bugünlerde vatandaşlar ken-
dilerini evlerden dışarıya atıyor. 
Özellikle haftasonunu fırsat bilen 
vatandaşlar, güneşin sıcak yüzü-
nü gösterdiği bugünleri değerlen-
dirmek için ailecek dışarıya çıktı. 
Daha çok parkları tercih eden va-
tandaşlar, çocukların eğlenebilece-
ği mekanları da ihmal etmedi.

HAYVANLAR İLGİ ODAĞI OLDU
Vatandaşların yoğun ilgi gös-

terdiği mekanlardan biri de Kara-
tay Hayvanat Bahçesi oldu. 

2005 yılında hizmete açılan ve 
her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği 
Hayvanat Bahçesi, havaların sıcak 
geçtiği bugünlerde vatandaşların 
ilgi odağı oldu. Haftasonunu fırsat 
bilen vatandaşlar ailecek geldikle-

ri Karatay Hayvanat Bahçesi’nde 
yoğunluğa neden oldu. 83 türde 
toplam 520 hayvanın barındığı Ka-
ratay Hayvanat Bahçesi’ndeki hay-
vanlar çocuklar başta olmak üzere 
gelen ziyaretçilerin büyük ilgisiyle 
karşılaştı. 

KONYA’NIN İLK VE 
TEK HAYVANAT BAHÇESİ

2005 yılında hizmete açılan 
ve her gün yüzlerce kişinin ziyaret 
ettiği Hayvanat Bahçesi, çocuk-
lara hayvan sevgisini aşılayarak, 
hayvanları yakından tanımalarına 
olanak sağlıyor. Konya’da ilgi odağı 
haline gelen hayvanat bahçesinde-
ki hayvan tür ve sayıları artırılıyor. 
Hayvan tür ve sayılarının artırıl-
dığı hayvanat bahçesinde 83 tür-
de toplam 520 hayvan barınıyor. 
Hayvanların barınma koşullarının 
daha da iyileştirildiği hayvanat 
bahçesine vahşi hayvanlarda katıl-
dı. Hayvanat Bahçesinde en fazla 
ilgiyi ise Aslan, Kaplan, Puma, Ayı, 
Lama ve Piton yılanı görüyor. Ben-
gal kaplanı ikinci kez bir batında 
dördüz doğururken, maymun sa-
yısı 15’e yükseldi.
n ONUR KALKAN

İŞKUR tarafından hayata geçirilen İşbaşı Eğitim Programı ve İşe İlk Adım Projesi ile mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan 
kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması hedefleniyor

Önce tecrübe sonra iş!
İŞKUR tarafından hayata geçiri-

len işsizliği azaltmak ve kalifiye ele-
man ihtiyacını karşılamak amacıyla 
hayata geçirilen İşbaşı Eğitim prog-
ramı istihdama büyük katkı sağlıyor. 
İşbaşı eğitim programı ile mesleki 
deneyimi veya iş tecrübesi olmayan 
kişilere mesleki deneyim ve iş tec-
rübesi kazandırılarak bu kişilerin is-
tihdam edilebilirliklerinin arttırılması 
hedefleniyor. Yine  Cumhurbaşkan-
lığı 100 Günlük İcraat Programı 
kapsamında yer alan “İşe İlk Adım 
Projesi” sayesinde, yüksekokul veya 
fakültelerden mezun olan 18-29 yaş 
aralığındaki gençler  işbaşı eğitim 
programlarına dahil edilerek mes-
leki deneyim ve tecrübe kazanması 
sağlanılıyor. Konya Çalışma ve İş 
Kurumu İl Müdürü Emrah Keleş İş-
başı Eğitim Programı ve İşe ilk adım 
projesi hakkında Yenigün’e önemli 
açıklamalarda bulundu.

‘İŞBAŞI İLE KİŞİLERE 
MESLEK ÖĞRETİLİYOR ‘

İşbaşı Eğitim Projesinin amacı 
hakkında bilgi veren Konya Çalışma 
ve İş Kurumu İl Müdürü Emrah Ke-
leş, “ Programın temel amacı mesleki 
deneyimi veya iş tecrübesi olmayan 
kişilere mesleki deneyim ve iş tecrü-
besi kazandırılarak bu kişilerin istih-
dam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. 
Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü 
temin etmekte zorlanan işverenlere 
işe alacakları kişileri işyerinde bel-
li bir süre gözlemleyerek ve eğitim 
vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi 
sahibi olma ve işe alma konusunda 
isabetli bir karar verme imkânı sun-
maktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş 
tecrübesi olmadığı için iş bulamayan 
kişiler iş tecrübesi kazanmakta, iş-
verenler ise ihtiyaç duydukları işgü-

cünü kendileri yetiştirme imkânına 
kavuşmakta olduğundan hem iş ara-
yanlar hem de işverenler doğru iş ve 
doğru işçi bulma olanağı elde etmek-
tedirler. İşbaşı eğitim programı ilgili 
mevzuatı gereği en az 2 sigortalı çalı-
şanı bulunan ve Kuruma kayıtlı olan 
tüm işyerlerinde uygulanabilir. Özel 
sektör işyerleri, ticaret odaları, sana-
yi odaları, ticaret ve sanayi odaları, 
esnaf odaları, sendikalar, konfede-
rasyonlar, vakıflar, dernekler, banka-
lar, kamu kurumlarının hizmet alım 
ihalelerini alan firmalar, noterler, aile 
hekimleri, site yönetimleri, okul aile 
birlikleri, öğretmenevleri, organize 
sanayi bölgeleri müdürlükleri, tekno-
kentler, meslek birlikleri programdan 
yararlanabilir” ifadelerini kullandı.

15 YAŞINI DOLDURMAK ŞART 
İşbaşı eğitim programına katıl-

mak için 15 yaşını doldurma şartı 
olduğuna dikkat çeken Keleş, “İşbaşı 
eğitim programına katılmak için 15 
yaşını doldurma, İŞKUR’a kayıtlı iş-
siz olma, işverenin birinci veya ikinci 
derece kan hısımı veya eşi olmama, 
program başlangıcından önceki son 
1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına 
ait primi yatırılmamış olma ve iş ve 
meslek danışmanlığı hizmetlerinden 
yararlanmış olma şartlarını taşımak 
gerekmektedir. Tüm ortaöğretim, 
yükseköğretim ve açık öğretim öğ-
rencileri de programa katılabilmekte, 
öğrencilerin programa katılmasını 
teşvik etmek amacıyla da İŞKUR ile 
üniversiteler arasında protokoller im-
zalanmaktadır. İşsizlik ödeneği alan-
lar da katılımcı olabilmektedir. En az 
2 çalışanı olan işverenlerin yararlana-
bildiği program kapsamında işveren-
ler çalışan sayısının yüzde  10’undan 
yüzde  30’una kadar katılımcı talep 

edebilmektedir.  Kontenjanın tama-
mı tek seferde kullanılabileceği gibi, 
bölünerek farklı tarihlerde de kullanı-
labilecektir. 

Ancak İmalat ve Bilişim sektör-
lerinde düzenlenecek olan program-
larda kontenjan hesabı işverenin bu 
sektörlere ilişkin faaliyet koduna sa-
hip işyerleri ve bu işyerlerinde aynı 
koddan bildirilen çalışan sayıları 
üzerinden hesaplanacaktır. İşveren-
ler programa almak istedikleri katı-
lımcıyı İŞKUR’dan talep edebilmekte 
veya kendileri de belirleyebilmekte-
dir. Aynı durum katılımcılar için de 
geçerlidir. İşverenler sigortalı hizmet 
listelerini (5510 sayılı Kanuna tabi 
işçi çalıştıranlar) ertesi ay alabildik-
leri için programa başvuru yapılırken 
çalışan sayısına ilişkin taahhütname 
vermektedir. Bu taahhütnamede yer 
alan çalışan sayısına göre kontenjan 
hesaplanmakta, ertesi ay programın 
başlangıç tarihine ilişkin çalışan sayısı 
kontrolünde fazla kontenjan kullanıl-
dığı tespit edilirse fazla kontenjana 
karşılık gelen sayıda katılımcı prog-
ramdan çıkarılarak ödenen tutarlar 
tahsil edilmekte, ancak program di-
ğer katılımcılarla devam ettirilmekte-

dir. İstihdamın korunması amacıyla 
program kapsamında işverenlerin 
çalışan sayısını muhafaza etmeleri 
esas olup programın bittiği tarihteki 
çalışan sayısının programın başladığı 
tarihteki çalışan sayısından düşük ol-
maması istenmektedir. Eksiklik tespit 
edildiğinde işverenin 1 ay içerisinde 
başlangıç ve bitiş tarihleri arasındaki 
çalışan sayısı farkına karşılık gelecek 
sayıda kişiyi istihdam etmesi istenir. 
Ayrıca program bitiş tarihinden söz 
konusu tespit tarihine kadar yapılan 
işe girişler de eksikliği tamamlama-
da kabul edilmektedir. İşveren bu 
yükümlülüğü yerine getirmezse 12 
ay süreyle kurs ve programlardan 
yararlanamama yönünde yaptırım 
uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.

KURSİYERLERE GÜNLÜK 77 TL 
ÖDEME GERÇEKLEŞİYOR 

İşbaşı Eğitim Programı ödeme-
leri hakkında da bilgi veren Keleş, 
“Program süresince katılımcı zaruri 
gideri  (günlük 77,7 TL, öğrenciler 
için 58,27 TL, işsizlik ödeneği alanlar 
için 38,85 TL) ve kısa vadeli sigorta 
prim giderleri İŞKUR tarafından kar-
şılanmaktadır. Geleceğin meslekleri 
olarak belirlenecek mesleklerde dü-

zenlenen programlarda katılımcılara 
75 TL zaruri gider ödenecektir. Di-
ğer yandan üniversite öğrencilerinin 
program süresince burs veya öğre-
nim kredileri kesilmediğinden öğ-
renciler burs veya kredilerini almaya 
devam edebilmektedirler. Ayrıca iş-
başı eğitim programını tamamlayan 
katılımcıları istihdam eden işverenler 
ilave istihdam teşvikinden de yarar-
lanabilmektedir. Programa katılan 
kişilere İŞKUR’un yaptığı ödemeler 
dışında programın düzenlendiği iş-
veren tarafından yapılan ve aylık brüt 
asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili 
ödemelerin gelir vergisi kanunu ge-
reğince vergi matrahından indirilme-
si imkânı da bulunmaktadır” ifadele-
rini kullandı.

KALICI İSTİHDAM HEDEFLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük 

İcraat Programı kapsamında yer alan 
“İşe İlk Adım Projesi” sayesinde, yük-
sekokul veya fakültelerden mezun 
olan 18-29 yaş aralığındaki gençler  
işbaşı eğitim programlarına dahil 
edilerek mesleki deneyim ve tecrübe 
kazanması sağlandığına dikkat çeken 
Keleş, “Cumhurbaşkanlığı 100 Gün-
lük İcraat Programı kapsamında yer 

alan “İşe İlk Adım Projesi” sayesinde, 
yüksekokul veya fakültelerden me-
zun olan 18-29 yaş aralığındaki genç-
ler  işbaşı eğitim programlarına dahil 
edilerek mesleki deneyim ve tecrübe 
kazanması sağlanacaktır. Düzenlene-
cek program sonrasında işverenler-
den bu kişileri mevcut işbaşı eğitim 
programlarındaki gibi program süre-
si kadar istihdam etmeleri talep edi-
lecektir. Zorunlu istihdam süresinden 
sonra ise on iki ay süreyle işverenle-
rin bu kişileri istihdam etmeye de-
vam etmesi beklenecektir.  Zorunlu 
istihdam sürecinde ödenecek ücre-
tin net asgari ücretin  yüzde 50’sine 
karşılık gelen tutarı İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanacaktır. Zorunlu 
istihdam sürecinden sonra işveren 
tarafından on iki ay süreyle bu kişileri 
istihdam etmeye devam edeceğine 
dair taahhüt verilmesi ve İl Müdürlü-
ğü ile yeni bir sözleşme imzalanması 
durumunda istihdam edilecek bu ki-
şiler için on iki ay süresince net asgari 
ücretin yüzde 25’i İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanmaya devam edi-
lecektir. Cumhurbaşkanlığı 100 Gün-
lük İcraat Programı kapsamında yer 
alan “İşe İlk Adım Projesi” tedbiriyle 
de üniversite mezunu gençlerin iş-
gücü piyasasında kalıcı istihdamının 
sağlanması ve nitelikli işgücü tale-
binde bulunan işverenlerin de aradığı 
özelliklere sahip elemanları istihdam 
edebilmelerini temin etmek amaç-
lanmıştır. İşe İlk Adım Projesi; fa-
külte veya yüksekokullardan mezun 
18-29 yaş arası gençleri kapsayacak 
ve programdan sonraki istihdam sü-
recinde de işverenlere ücret desteği 
sağlanması yoluyla uygulanacaktır” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mehmet Ali Köseoğlu

Emrah Keleş
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Sarraf Başak Kuruluşunun 42. yılına özel, 9-14 Şubat 2019 tarihleri arasında Dedeman Otel’de 
açılacak. Firma Sahipleri Adem-Hasan Atar gerçekleştirecek etkinliğe tüm Konyalıları davet etti

Altın ve mücevher 
bu fuarda buluşacak

Sarraf Başak Kuruluşunun 42. 
Yılına özel, 9-14 Şubat 2019 tarih-
leri arasında Dedeman Otel’de açı-
lacak olan Mücevher ve Altın Fuarı 
indirimli günlerinin tanıtım ve bilgi-
lendirme basın toplantısı Dedeman 
Otel’de gerçekleştirildi. Düzenle-
nen programa Başak Kuyumculuk 
Mücevherat Sahipleri Hasan Atar 
ve Adem Atar ile basın mensupları 
katıldı.   Firma Sahipleri Adem-Ha-
san Atar  Sarraf Başak tarafından 
düzenlenecek  İndirim avantajlı Mü-
cevher ve Altın Fuarına tüm Konyalı 
vatandaşları davet etti. Bu yıl ikincisi 
organize edilecek olan Sarraf Başak 
İndirimli mücevher ve altın fuarı 
hakkında bilgi veren firma sahipleri 
Hasan-Adem Atar ”  Başak Kuyum-
culuk Mücevherat olarak 1977’ yı-
lından bu yana misyon ve vizyonu-
muz doğrultusunda ilkeli ve kararlı 
çalışmalarımızla, tüm değerli dost, 
müşteri ve hemşehrilerimizin ihti-
yaçlarına yönelik doğru çözümler, 
fikirler üretmeye çalışan firmamız 
kuruluşun  42. yılımızda da geçen 
yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz,  her 
bütçeye hitap eden, çok geniş ürün 
yelpazesine sahip, HRD. Antwerp 
Uluslararası sertifikalı mücevher ve 
altın takı ürünlerini,  üreticiden tü-

keticiye fiyat avantajlarıyla  kaliteyi, 
yeniliği, dünya trendlerini, modern 
tasarımları bizzat yerinde görüp 
tecrübe etmeleri ve denemeleri 
için 9,10,11,12,13,14 Şubat 2019 
tarihlerinde sabah saat 10.30’dan 
akşam saat 22.00.’ye kadar Dede-
man Otel’de özenle hazırladığımız 
etkinlik alanımızda Konyalıların be-
ğenisine sunacağız.  Başak Kuyum-
culuk Mücevherat olarak vizyon ve 
misyonumuz doğrultusunda ilkemiz 
siz değerli dost ve müşterilerimize 
kaliteli hizmet ile memnuniyetiniz 
öncelikli hedef ve amacımızdır. Ba-
şak Kuyumculuk Ve Mücevherat 
olarak amacımız tüm dünyada glo-

bal ekonomik sıkıntıların yaşandığı 
böyle bir dönemde, ülkemizin de 
içinde bulunduğu, geçirdiği, adeta 
bağımsızlık mücadelesi verdiğimiz, 
çeşitli ekonomik sıkıntı ve zorluk-
ların yaşandığı böyle bir dönemde 
şehrimizin sosyal, kültürel ve özel-
likle ekonomik yapısına katkıda bu-
lunarak, sektörümüzün gelişimine 
katkıda bulunmak ve firmamızı ileri-
ye taşıyarak geliştirmek arzumuz ve 
geleceğe dönük hedefimizdir. Başak 
Kuyumculuk Ve Mücevherat Olarak  
kuruluşumuzun 42 yılında da Kon-
yamıza özel ve şehrimize yakışan et-
kinliğimizde 2019 yılında da dünya-
nın en seçkin firmalarının ürünlerini 

sizlerin hizmetine, beğenisine sun-
maktan son derece onurlu, mutlu ve 
de gururluyuz” ifadelerini kullandı.

‘MÜCEVHER VE ALTIN 
FIRSAT GÜNLERİNE TÜM 

KONYALILARI BEKLİYORUZ’
9 Şubat 2019 Cumartesi günü 

10.30’da Dedeman otelde açılı-
şını gerçekleştirecek açılışa tüm 
Konyalıları davet eden Firma Sa-
hipleri Adem-Hasan Atar, “ 9-10 
Şubat 2019 tarihleri arasında HRD 
Antwerp Uluslararası ücretsiz Pırlan-
ta eğitimi ve Pırlanta sergisi de ge-
zip görmeniz için sizleri bekliyoruz. 
10.30 - 22.00 saatleri arasında ger-
çekleşecek bu muhteşem etkinlikleri 
kaçırmasınlar. Konyamızda Konyalı-
lar  için ilkleri gerçekleştiren firma-
mızın Başak Kuyumculuk Mücevher 
Ve Altın Fırsat Günleri organizasyo-
numuzda, üretici fiyat avantajlarıyla, 
kaliteyi, dünya trendlerini, modern 
tasarımları, yerinde tecrübe ederek 
deneyim yaşayabilecekleri bir ortam 
hazırlamayı amaçladık. 9 Şubat 2019 
Cumartesi günü 10.30’da Dedeman 
otelde açılışını gerçekleştireceğimiz 
Sarraf Başak Mücevher ve Altın Fua-
rı açılışına tüm Konyalı hemşehrileri-
mizi bekliyoruz” diye konuştu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir’in nüfusu her geçen yıl artıyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

(TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Sayım 
sonuçlarının açıklanmasının ardın-
dan Beyşehir ilçesinin nüfusunun 
1052 kişi arttığı ortaya çıktı. 2017 
yılında 72 bin 716 olan ilçe nüfusu, 
son sayımın ardından 73 bin 768’e 
yükseldi. Beyşehir Belediye Başkanı 
Murat Özaltun, Beyşehir’in son yıl-
larda sürekli gelişen ve değişen bir 
ilçe olduğunu, bunu nüfus sayım 
sonuçlarının da ortaya koyduğunu 
söyledi.

Beyşehir’in son dönemde her yıl 
artan nüfus durumunu, Konya’da 
cazibe merkezi bir ilçe haline gelme-
siyle sürekli göç almaya başlayan bir 
ilçe haline bürünmesine bağlayan 
Özaltun, uzun yıllar önce sürekli 
göç veren bir ilçe konumunda olan 
Beyşehir’de günümüzde tam tersi-
ne bir durum yaşanmaya başladığı-
nı, bunun da sevindirici bir gelişme 
olduğunu ifade etti. Özaltun, ilçede 
artan devlet yatırımlarının yanı sıra, 

yerel yönetimler olarak yürüttükleri 
çalışmaların, hayata geçirdikleri pro-
jelerin meyvesini nüfus bakımından 
da almaya başladıklarını kaydetti. 
Beyşehir, Konya’nın 3’üncü büyük 
taşra ilçesi

Beyşehir’in artan nüfusuyla ha-
len Konya’da merkez ilçeler dışında 
3’ncü büyük ilçe konumunu koru-
duğunu da vurgulayan Başkan Özal-
tun, şunları kaydetti: “İlçemiz Kon-

ya’da taşra ilçeleri içerisinde nüfusu 
bakımından Ereğli ve Akşehir’den 
sonra geliyor. Beyşehir, nüfusuy-
la Türkiye’de de birçok il nüfusuna 
yaklaşım gösteriyor. TÜİK’in verile-
rine göre nüfusumuz her yıl önemli 
ölçüde artış gösteriyor.

73 bin 768 olan nüfusumuzun 
36 bin 755’i erkek, 37 bin 013’ü ise 
kadınlardan oluşuyor. Sadece ilçe 
geneli nüfusumuz değil, yeni Bü-

yükşehir Belediyesi yasasının yürür-
lüğe girmesinin ardından değişim 
ve gelişimin yaşandığı beldeden ve 
köyden mahalleye dönüşen birçok 
yerleşim merkezimizin nüfuslarında 
da gözle görülür artışlar görüyoruz. 
İlçemizde toplam yıllık nüfus artış 
hızımız da 2018 yılı sonu itibariy-
le yüzde 1,44 olarak gerçekleşmiş. 
Yani, merkez ilçeler dışında ilçemiz 
Konya’da en fazla nüfusunda artış 
olan ilçeler arasında en üst nokta-
lara gelmiş durumda. Beyşehir’de 
ilçe nüfusumuz göreve geldiğimiz 
2014 yılından bu yana devamlı bir 
artış göstermiş durumda. 2014’te 
71 bin 366 olan nüfusumuz, gü-
nümüze geldiğimizde 73 bin 768’e 
yükselmiş. Yani, 5 yılda nüfusumuz 
2 bin 402 kişi artış göstermiş. Bu ve-
rilere göre nüfusumuz her yıl artmış 
ve ilçemiz göç veren bir ilçe konu-
mundan artık göç alır bir noktaya 
gelmiştir.”
n HABER MERKEZİ

Konya’nın tanınmış ailelerin-
den Kenan Gökdoğan kızı Gökten 
Gökdoğan ile Kunduracılar Büyük 
Camii’nin İmamı Mithat Tömek’in 
oğlu Ali Fuat Tömek,  Atiker Delux 
Düğün salonunda yapılan törenle 
dünyaevine girdiler.  Gerçekleşti-
ren düğün törenine Gökdoğan ve 
Tömek ailelerin yakınları ile çok 
sayıda davetli katıldı. Gökdoğan ve 
Tömek aileleri misafirleri kapıda 

karşılayarak hayırlı olsun dileklerini 
kabul etti. Düğüne katılan misafir-
ler gelin ve damat ile bol bol hatıra 
fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.  
Gerçekleşen düğünde misafirlere 
geleneksel Konya Pilavı ikram edil-
di. Yenigün Gazetesi olarak Gökten 
ve Mithat’a bir ömür boyu mutlu-
luklar dilerken, ailelerini de tebrik 
ederiz.
n MEVLÜT EGİN

Gökdoğan ve Tömek 
ailelerinin mutlu günü       

Biruni “Benim bilim-
le uğraşma sebebim Ali 
İmran Suresi 191. ayettir” 
demiştir. İlgili ayet şu şe-
kildedir:

Onlar ki ayaktay-
ken, otururken ve yanları 
üzerinde yatarken Allah’ı 
hatırlarlar, göklerin ve ye-
rin yaratılışı konusunda 
derinlemesine düşünürler 
de şöyle derler: “Rabbi-
miz, Sen bunları boşuna 
yaratmadın, Sen yücesin, bizi ateş aza-
bından koru.” 

Peki El-Buruni Kimdir ? 
Ebu Reyhan Muhammed bin Ah-

med el-Biruni, 973’de Harezm’de doğ-
du. Babasını küçük yaşlarda kaybeden 
El-Biruni, ilk bilim eğitimini bölgenin 
hükümdar ailesinden olan Ebu Nasr 
Mansur’dan edindi.

El-Biruni, seçkin bir matematikçi ve 
gökbilimci olan Ebu Nasr Mansur’dan, 
matematikçi Öklid’in geometrisi ve Bat-
lamyus’un astronomi ilmini tahsil etti. 
Yunan filozoflarından Aristo, Arşimet ve 
Demokritus’un çalışmalarından da etki-
lenen El-Biruni, bilimsel çalışmalarına 17 
yaşında başladı.

Harezmşah Devleti, Me’muniler 
tarafından alınınca, bir süre İran’da yaşa-
yan bilim insanı, “El-Asar’ul Bakiye” adlı 
kitabını, İran’daki Müslüman hanedan-
lardan Ziyarilerin sarayında yazdı. 2 sene 
burada çalıştıktan sonra memleketine 
geri dönen El-Biruni, Ebu’l Vefa ile gök 
bilimi üzerine çalışmaya başladı.

İslam bilim dünyasının parlayan 
ışığı El-Biruni, Gazne’ye gelerek burada 
Gazneliler’in himayesine girdi. Sarayda 
izzet ve itibar görerek, 11. yüzyılın önem-
li Müslüman -Türk hükümdarlarından 
Gazneli Mahmud’un Hindistan’a yaptığı 
seferlere katılan El-Biruni, 1017-1030 
yılları arasında Hindistan’da yaşadı ve bu 
dönemde meşhur kitabı “Kitab’üt-Tah-
kik Ma li’l-Hind”i bilim dünyasına kazan-
dırdı.

Hindistan’a yerleşerek, Hint bilim 
adamlarının da dikkatini çekmeyi başa-
ran ve Hind ülkesi alınınca Nendene şeh-
rine yerleşen Biruni, bilimsel çalışmala-
rına burada devam ederek, Sanskritçe’yi 
öğrendi ve Hind toplumunun hayat tarzı 
üzerine araştırma gerçekleştirdi.

El-Biruni, güneşin yüksekliği ve 
şehrin boylamını hesaplayarak, güneşin 
hareketlerinden, mevsimlerin ne zaman 
başladığını belirledi. Dünyanın çapını, 
bugünkü değere çok yakın olarak keş-
feden El-Biruni, yerkürenin şeklini tespit 
ve yeryüzü ölçümleriyle ilgilenen jeodezi 
biliminin kurucusu oldu.

Hindistan’da öğrendiği trigonomet-
rinin, astronomiden ayrı bir bilim olarak 
görülmesi gerektiğini savunan El-Biruni, 
trigonometrik fonksiyonlarda yarıçapın, 
birim olarak kullanılmasını önerdi.

El-Biruni, astronomi ve coğrafya 
ölçümlerinde kullanılan birçok alet geliş-
tirdi fakat sadece piknometre, mekanik 
usturlap ve bazı harita projeksiyonları 
günümüze kadar ulaşan ölçme araçları 
arasında yer aldı.

Çok iyi bir ansiklopedi yazarı da olan 
El-Biruni, “El-Asar’il-Bakiye an’il-Kuruni’I 
Haliye” isimli kitabında, Orta ve yakın 
Doğu’da kullanılmakta olan takvim sis-
temlerini göstererek, Hindistan’ın erken 
orta çağ bilimlerini anlatıp matematik, 
astronomi ve astrolojinin temellerini attı.

“El-Kanunü’l-Mes’udi” kitabıyla 
ayrıntılı bir matematiksel coğrafya eseri 
yazan El-Biruni, “İstihrâc el-Evtâr fî Dâi-
re” adlı kitabında Orta Asya’nın topoğraf-
yasını belirledi.

Büyük İslam bilim insanı, “Kitabü’I 
Cemahir fi Ma’rifeti’l Cevahir”de 50’nin 
üzerinde mineral, maden, metal, alaşım, 
porselen gibi maddeler hakkında detaylı 

bilgiler vererek, kitabında 
her bir maddenin, mad-
deleri birbirinden ayırt 
etmeye yarayan özgül 
ağırlıklarını gösterdi ve 
ömrü boyunca incelediği 
bitkileri, “Kitâbü’s-Say-
dane” isimli kitabında 
listeleyerek, doğal ilaçların 
hangi hastalıklara iyi gel-
diğini kapsamlı bir şekilde 
anlattı.

Newton’dan 700 
sene önce, Newton’un matematiksel 
olarak ispatladığı yer çekimi kuramı 
üzerine ilk fikirleri ileri süren El-Biruni, 
geliştirdiği teleskoplarla gözlemleri so-
nucunda, gezegenlerin güneş etrafında 
döndüğünü doğrulayan Galileo’dan 600 
sene önce “dünyanın döndüğü” fikrini 
savundu.

El-Biruni, “Dünya dönüyorsa, ağaç-
lar ve taşlar neden fırlamıyor?” sorusu-
na, “Merkezde bir çekicilik olduğu için 
her şey dünyanın merkezine düşer.” ce-
vabını vererek, Kuzey, Güney, Doğu ve 
Batı’nın farklı noktalarda buluştuğunu ve 
denizin ardında bir karanın bulunduğu-
nu (bugünkü Amerika kıtası) öngördü.

Tıp alanında da birçok eser veren 
Biruni, döneminde bir kadını sezaryenle 
doğum yaptırmayı başarıp, şifalı otlar ve 
birtakım ilaçlar üzerine yazdığı “Kitabu’s 
Saydane” isimli eserinde ise yaklaşık 3 
bin bitkinin hangi hastalığın tedavisinde 
ve nasıl kullanıldığını yazdı. İlaçların yanı 
sıra o bitkinin Arapça, Farsça, Yunanca, 
Sanskritçe ve Türkçe gibi başka diller-
deki adının yer alması, etimolojik açıdan 
önemli bir gelişme olarak takdir gördü.

Henüz bilim olarak kabul edilmeyen 
astrolojiyle de ilgilenen ve “Kitabu’t Tef-
him fî Evaili Sanaati’t-Tencim” adında bir 
astroloji eserini kaleme alan Biruni, sim-
ya, efsun, büyü gibi İslam’da kabul gör-
meyen alanlar üzerinde çalışmayarak, 
bu tarz oluşumlara şiddetle karşı çıktı.

Dünyada bilim sahasına kazandırdı-
ğı ilk keşif ve buluşlarla, bilim dünyasına 
ışık tutan İslam alimi El Biruni, 13 Aralık 
1048’de rahmet-i Rahman’a kavuştu.

Al-i İmran süresi 7.ayet  “ Sana Ki-
tab’ı indiren O’dur. Onun (Kur’an’ın) bazı 
âyetleri muhkemdir ki, bunlar Kitab’ın 
esasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalp-
lerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve 
onu tevil etmek için ondaki müteşâbih 
âyetlerin peşine düşerler. Hâlbuki Onun 
tevilini ancak Allah bilir. İlimde yüksek 
pâyeye erişenler ise: Ona inandık; hepsi 
Rabbimiz tarafındandır, derler. (Bu ince-
liği) ancak aklıselim sahipleri düşünüp 
anlar.”

 Nisa süresi 162. Ayet “ Fakat içle-
rinden ilimde derinleşmiş olanlar ve mü-
minler, sana indirilene ve senden önce 
indirilene iman edenler, namazı kılanlar, 
zekâtı verenler; Allah’a ve ahiret gününe 
inananlar var ya; işte onlara pek yakında 
büyük mükâfat vereceğiz.”

Hacc süresi 54. Ayet “ Bir de, ken-
dilerine ilim verilenler., onun (Kur’an’ın) 
hakikaten Rabbin tarafından gelmiş 
bir gerçek olduğunu bilsinler de ona 
inansınlar, bu sayede kalpleri huzur ve 
tatmine kavuşsun. Şüphesiz ki Allah, 
iman edenleri, kesinlikle dosdoğru bir 
yola yöneltir.”

Yüce dinimiz, hayatımızın her aşa-
masında ilim öğrenmeyi teşvik etmek-
tedir. Bizi düşen Türk-İslam Dünyasında 
yetişmiş İslam alimlerini hakkıyla genç-
lerimize tanıtmak, Bilim dünyasında 
dün kaldığımız yerden başlayarak, basa-
makları hızlı bir şekilde çıkma ülküsünü 
gençlerimize aşılamaktır.

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy ne 
güzel ifade etmişti: “Doğrudan doğruya 
Kur’an’dan alıp ilhamı, Asrın idrakine 
söyletmeliyiz İslam’ı.”

Baki Selamlar

İSLAM ALİMİ: EL-BİRUNİ

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Mustafa İncekabak’ın sünnet sevinci

Konya eşrafından Gazioğlu la-
kaplı Mustafa İncekabak’ın torunu 
Mustafa sünnet olmanın mutlu-
luğunu yaşadı. Merve ve Yasin 
İncekabak çiftinin oğulları Musta-
fa,  Umman Sadem Usta Düğün 
Salonu’nda gerçekleştiren sünnet 
düğünü ile erkekliğe ilk adımı attı. 
İncekabak ailesini mutlu günlerinde 
Ekranlardan ‘Naciye teyze’ olarak 
tanınan  Naciye Acaroğlu ile İnceka-
bak ailesinin yakınları ve sevenleri 
yalnız bırakmadı. İncekabak ailesi 

misafirlerini kapıda karşılayarak  
misafirlerin Hayırlı Olsun dileklerini 
kabul etti. Sünnet düğününe katılan 
misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. Merve ve Yasin İnce-
kabak çifti misafirleri ile yakından 
ilgilendi. Gerçekleştiren sünnet dü-
ğününde Merve ve Yasin İncekabak 
çiftinin mutlulukları gözlerinden 
okunuyordu. Yenigün Gazetesi ola-
rak Mustafa’ya geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletirken, İncekabak ailesini 
tebrik ederiz. n MEVLÜT EGİN
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Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, başkan seçildi
Konya’da bilim, sanat, kültür 

adamı ile müzik ve resim sanatçı-
sının üyesi olduğu Konya Fikir, Sa-
nat, Kültür Adamları Birliği Derne-
ği’nin Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürlüğü toplantı salonda yapı-
lan olağan genel kurulundan son-
ra yönetim kurulunun oy birliğiyle 
dernek başkanlığına Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ seçildi.

Tek listeyle yapılan kongre so-
nucu seçilen yönetim kurulunun 
görev dağılımında Dernek Başkan-
lığına Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, 
Başkan Yardımcılıklarına Prof. Dr. 
Caner Arabacı, Adem Alemdar, 
Genel Sekreterliğe Yasemin Be-
zirci, Saymanlığa Duran Çölcü, 
üyeliklere de Bekir Şahin ve Yaşar 
Erdemir getirildi.

Konya Fikir, Sanat, Kültür 
Adamları Birliği Derneği Başkanı 
Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, Kong-
reye katılanlara teşekkür ederek, 

“Derneğimiz Konya’da 20 yıldır fa-
aliyetini sürdürüyor. Bugüne kadar 
Konya’nın fikir, sanat ve kültürüne 
üyelerimizin katkıları çok büyük ol-
muştur. Bu hizmetten dolayı bütün 
üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Yeni dönemde derneğimiz rutin 
faaliyetlerini yürütecek olup, yeni 
projelerimiz ve faaliyetlerimizi de-
vam ettireceğiz. Yakın bir tarihte 
Kurucu Başkanımız Seyit Küçük-

bezirci’yi kaybetmenin üzüntüsü 
içindeyiz. Onun adını yaşatmak için 
derneğimiz adına makale, hikâye, 
roman, Resim ve fotoğraf yarış-
maları düzenlenecektir. Konya’nın 
önemli günleriyle ilgili çeşitli konfe-
ranslar, seminerler düzenleyeceğiz. 
Üyelerimizin yayınlanmış eserle-
riyle ilgili imza günleri yapacağız. 
Üniversitelerimiz, belediyelerimizle 
ve odalarımızla ortak projeler yü-

rüteceğiz. Konya’nın fikir, sanat 
ve kültürüne hizmetlerimiz devam 
edecektir. Kongremize katılan ve 
bugüne kadar derneğimize destek 
veren kurum ve kişilere de teşek-
kür ediyorum” dedi.

PROF. DR. YUSUF 
KÜÇÜKDAĞ KİMDİR?

Yusuf Küçükdağ, 1949 yılında 
Beyşehir ilçesi İmrenler mahalle-
sinde doğdu. İlkokul, Ortaokul ve 

lise eğitiminden sonra 1971–1972 
öğretim yılında Atatürk Üniversi-
tesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili 
ve Edebiyatı Bölümü’ne girdi ve 
ikinci sınıfa kadar okudu. 1972–
1973 yılında Fakülte değiştirerek 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa-
kültesi Tarih Bölümü’ne kaydını 
yaptırdı ve 1976’da bu bölümün 
Yeniçağ Tarihi Kürsüsünü bitirdi. 
1976–1984 yılları arasında Amas-

ya Taşova, Göynücek ve Konya 
Gazi Liselerinde tarih öğretmen-
liği ve idareciliklerde bulundu. 
Konya Gazi Lisesinde öğretmenlik 
yaparken, 1983’te Selçuk Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ye-
niçağ Tarihi Bilim Dalı’nda Yüksek 
Lisansa başladı. 1984’te Selçuk 
Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İn-
kılap Tarihi Okutmanlığına atandı. 
1986’da Yüksek Lisans’ı tamam-
ladı. 1989’da “Lale Devri’nde 
Konya” konulu tezini hazırlaya-
rak Tarih Doktoru unvanını aldı. 
Uzun bir süre Selçuk Üniversitesi 
ile Necmettin Erbakan Üniversite-
sinde öğretim üyesi olarak görev 
yapan Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, 
emekli olduktan sonra KTO Ka-
ratay Üniversitesi Tarih Bölüm 
Başkanlığını yapmaktadır. Evli ve 
4 çocuk babasıdır. Bu güne kadar 
yayınlanmış birçok kitabı vardır.
n HABER MERKEZİ

BBP’nin Selçuklu ve Karatay 
Başkan Adayları belli oldu

31 Mart yerel seçimleri öncesi 
Büyük Birlik Partisi seçim çalış-
malarına hız verdi. Büyük Bir-
lik Partisi, yerel seçimler öncesi 
Türkiye genelindeki 170 belediye 
başkan adayını Ankara’da tanıttı. 
Taşkent’te Ali Beki Özçölmekçi, 
Yalıhüyük’te Memiş Soylu, Ahır-
lı’da Mustafa Öncü ve Yunak’ta 
da Yusuf Bayat’ı, Halkapınar’da 
İsmet Uysal’ ı Belediye Başkan 
Adayı olarak açıklanmıştı. Hafta 
sonunda Ankara’da düzenlenen 
ve BBP lideri Mustafa Desticinin 
katılımı ile yerel seçim kampan-
yası ve aday tanıtım toplantısında 
Konya’nın Selçuklu ve Karatay 
Belediye Başkan Adayları kamu-
oyu ile paylaşıldı. BBP 31 Mart 
seçimlerine Selçuklu ’da Av. Nur-
sel Akgün’ü ve Karatay’da ise Av. 
Kazım Birtane’yi aday gösterdi. 
Selçuklu ve Karatay Belediye Baş-
kan Adaylarının belli olmasından 
sonra açıklamalarda bulunan Bü-
yük Birlik Partisi Osman Seçgin, 
“BBP Konya İl Teşkilatı olarak 31 
Mart seçimlerine yönelik çalışma-
larımız aralıksız devam ediyor. 
Aday çalışmamızı titiz bir şekilde 
yürütüyoruz. Büyük Birlik Partisi 
olarak, Türk Milleti’nin hizmet-

lerin en kalitesine ve en güzeline 
layık olduğu düsturu, “Özümüz 
millet, Sözümüz Hizmet” şiarıy-
la, Tarafsız, adil, hakkaniyetli bir 
şekilde, milletimizi hak ettiği hiz-
metlerle buluşturmak için canla 
başla çalışacak ve güzel ülkemizi 
yepyeni bir belediyecilik anlayı-
şıyla tanıştıracağız. 31 Mart yerel 
seçimlerinde de pazarlık olmadan, 
memleket ve millet sevgisiyle, 
tabanımızın destek ve iradesiy-
le tercihlerimiz aynı doğrultuda 
şekillenmiştir. Büyük Birlik Parti-
si’nin önceliği vatandır, bayraktır, 
ezandır, devlettir, millettir. Hiçbir 
makam ve mevkii bu değerlerin 
üzerinde değildir, olmayacaktır. 
31 Mart yerel seçim sürecinin bir 
demokrasi şöleni şeklinde geç-
mesini, ülkemize, milletimize ve 
seçime katılan siyasi parti adayla-
rına hayırlar getirmesini temenni 
ediyor, başta kendi adaylarımız 
olmak üzere Cumhur İttifakı pay-
daşlarının tüm adaylarına başarı-
lar diliyorum. Rabbim bu ülkeye, 
millete zeval vermesin. Bizlere bu 
aziz milletin hadimi, hizmetka-
rı olmayı nasip etsin” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Karatay Teşkilatı, geçmişten bugüne AK Parti ailesinde görev almış tüm isimleri biraraya 
getirdi. Toplantıda insan odaklı çalışmalar yürütülerek yeni başarı hikayeleri yazılacağı vurgulandı

‘Birlikte yeni başarı
hikayeleri yazacağız’

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı 
tarafından “Dünü Bugünü ve Yarı-
nı ile Karatay Buluşma Programı” 
düzenlendi. Programa Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 
önceki dönem AK Parti Konya Mil-
letvekilleri, il başkanları, Karatay 
Belediye Başkanı Mehmet Hançer-
li, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, AK Parti Karatay 
Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, 
AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı 
Ahmet Murat Koru, İl Yönetim Ku-
rulu Üyeleri ile 2001’den bu yana 
ilçe başkanlığı, belediye başkanlı-
ğı, meclis üyeliği, kadın ve gençlik 
kolları ile mahalle yönetimlerinde 
görev almış tüm isimler katıldı.

HEP BİRLİKTE YENİ BİR BAŞARI 
HİKÂYESİNE İMZA ATACAĞIZ
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ka-
ratay İlçe Teşkilatı’nda dünden bu-
güne kadar hizmet eden herkese 
teşekkür ederek, “15 yıl öncesine 
gidildiği zaman Karatay’ın o günkü 
hali ile bugünkü hali arasında ina-
nılmaz bir fark var. Bunda da Ka-
ratay Belediye Başkanımız Mehmet 
Hançerli Bey’in büyük emeği var. 
Kendisine hizmetlerinden dolayı te-
şekkür ediyoruz. Burada bir uyum 
ahenk ve sonunda oluşan bir başarı 
hikayesi var. Milletvekillerimiz, bü-
yükşehir belediyemiz, belediye baş-
kanlarımız ve teşkilatlarımız hep 
birlikte Karatay’ın ihyası için çalıştı-
lar. Bugün bize düşen görev, bugün 
yeni bir başarı hikâyesini yazmak. 
Onun için de yola çıktık ve Hasan 
Kılca kardeşimiz de inanıyorum ki 
Büyükşehir Belediyemizde edindiği 
tecrübeyi Karatay’ı geleceğe taşıma 
adına gece gündüz demeden çalı-
şacaktır. Bizler 31 Mart akşamına 
kadar yeni rekorlar kırmak için gay-
ret edeceğiz” dedi.

‘BİZ BU MEMLEKETE AŞIĞIZ’
AK Parti Konya Milletvekili Hacı 

Ahmet Özdemir, bugüne kadar 
teşkilatlarda görev almış herkese 
teşekkür ederek şunları söyledi: 
“Bizler AK Parti kadroları olarak, 
Karatay teşkilatı mensupları olarak 
sadece bugün değil yarın da siya-
setteyiz, öbür gün de siyasetteyiz, 
Allah gecinden kurtardığı güne ka-
dar da siyasette olacağız. Çünkü biz 

bu memlekete aşığız ve bu mem-
lekete hizmet etmek gönül işidir.”

‘KARATAY BİZİM İÇİN BİR BAŞKA’
“Karatay bizim için bir başka” 

diyerek konuşmasına başlayan AK 
Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
“Burası, ata yurdu ve doğup büyü-
düğümüz yer. 2001’de partimizin 
kuruluşundan bu yana da bu teş-
kilatta hizmet edenlerle birlikte 
koştuk. Sandık kurullarından ma-
halle başkanlarımıza, ilçe yönetim-
lerinden başkanlarımıza, kadın ve 
gençlik kollarımızdan meclis üye-
lerimize, belediye başkanlarımız-
dan milletvekillerimize kadar bu 
memlekete hizmet etmek için 
koşturduk. Liderimiz Sayın Cum-
hurbaşkanımız da Konyamıza bir 
başka bakıyor. Biz de yeni hükümet 
sistemiyle gireceğimiz ilk yerel se-
çimlerde Konya olarak kendilerine 
en büyük desteği vermek zorunda-
yız” şeklinde konuştu.

‘15 YILLIK EMEKTE
 HERKESİN ALIN TERİ VAR’

Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, 15 yıllık emekte 
herkesin alın teri olduğuna vurgu 
yaptığı konuşmasını şöyle tamam-
ladı: “15 yıl öncesinin Karatay’ı ile 
bugünün Karatay’ı arasında çok 
büyük fark var. Görev süremiz bo-

yunca Karatayımıza hizmet etmeye 
gayret ettik. Şimdi bayrağımızı Ha-
san Kılca kardeşimize devrediyoruz 
ve inşallah bu bayrağı hep daha ile-
riye götüreceğiz. Hasan Kılca kar-
deşimiz de ilçemize ve hemşehrile-
rimize daha güzel hizmetlere imza 
atacaktır.”

‘İNSAN ODAKLI ÇALIŞMAYA 
ÖZEN GÖSTERECEĞİZ’

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, programı 
düzenleyen Karatay Teşkilatına ve 
3 dönem Karatay’da önemli yatı-
rımlara imza atan Karatay Belediye 
Başkanı Mehmet Hançerli’ye te-
şekkür ederek konuşmasına baş-
ladı. Hasan Kılca, şunları söyledi: 
“Karatay’da yakalanmış bu başarı 
çıtasını ve bayrağı daha ileriye taşı-
ma, çok daha yükseğe çıkarma adı-
na sonuna kadar gayret edeceğiz. 
Geleneğimizi geleceğimize taşıma 
adına, hizmet aşkıyla ve millet sev-
dasıyla her an en iyiyi ve en güzeli 
yapmaya söz veriyoruz. Bir taraftan 
ilçemizin park, bahçe, yol, kaldırım, 
cadde, sosyal mekânlar ve daha bir-
çok ihtiyaçlarını karşılarken; diğer 
taraftan da hizmetlerimizin güzellik 
ve estetik boyutuna önem verece-
ğiz. Tevazu, samimiyet ve gayretle 
doğru işler kadar, güzel ve estetik 

işler yapmaya daha fazla özen gös-
tereceğiz.”

‘KARATAY DAVAMIZIN HAYAT 
DAMARLARINDAN BİRİ’

Kılca, tüm teşkilat mensuplarıy-
la 31 Mart akşamına kadar çalışa-
caklarını belirterek, “Son güne ka-
dar Karatayımızda gidilmedik yer, 
çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırak-
mayacağız. Bu konuda kendimize 
güveniyoruz. Konyamıza, Karata-
yımıza ve AK kadrolarımıza güve-
niyoruz. Çünkü Karatay; davamızın 
en güçlü hayat damarlarından biri-
sidir. Devletimizin bekasına, ülke-
mizin gelişmesine, ilerlemesine ve 
büyümesine vesile olacak ittifaka 
sonuna kadar sahip çıkacağız. Ül-
kemizin tökezlemesini, huzur or-
tamının bozulmasını bekleyenleri 
Allah’ın izni; milletimizin takdiriyle 
31 Mart akşamı bir kez daha hüs-
rana uğratacağız. 1 Nisan sabahı 
itibariyle inşallah Büyükşehir Be-
lediyemiz ile birlikte 31 ilçemizde 
hizmet siyasetinin bayrağı dalgala-
nacak” ifadelerini kullandı.

Önceki dönem AK Parti Kon-
ya Milletvekili ve Karatay Teşkilatı 
Kurucu İlçe Başkanı Mehmet Kılınç 
da AK Parti’nin 17 yıldır iktidarda 
olmasına rağmen hala birçok güzel 
işe imza attığını ve hala hep birlik-
te olduklarını kaydederek Karatay 
Teşkilatı olarak gelecek ile ilgili 
tarih yazmaya hazırlandıklarını ak-
tardı.

AK Parti Karatay İlçe Başka-
nı Mehmet Genç ise, “Birlik ve 
beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz 
bugünlerde tevazu, samimiyet ve 
gayret içerisinde gönül teşkilatçılığı 
anlayışıyla gece gündüz demeden 
sıkılmamış el bırakmadan büyük 
bir özveriyle 31 Mart Seçimlerini 
de Karatay ilçemizi yine en yüksek 
oy oranı ile zirveye taşımaya gayret 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Aydınların yerlilik ve millilik
sorunu gündeme gelecek

Prof. Dr. Caner Arabacı, doğu-
munun 65’inci ve hizmetlerinin 
45’inci yılında aydın kişiliği, dost-
ları tarafından yerlilik ve millîlik 
vasıflarıyla birlikte ele alınarak an-
latılacak. Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Şubat’ın ilk haftası Selçuklu Salı 
Sohbetleri’nde, “Aydınlarımızda 
Yerlilik ve Millîlik Sorunu” başlı-
ğı altında doğumunun 65’inci ve 
hizmetlerinin 45’inci yılında Prof. 
Dr. Caner Arabacı konuşulacak. 
Konuşmacılar; Prof. Dr. Yusuf 
Küçükdağ, Prof. Dr. Kemal Öz-
can, Prof. Dr. Ayşe Dudu Kuşçu, 
Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Ak-
kuş ve Araştırmacı-Yazar Yılmaz 
Altınsoy, “Aydınlarımızda Yerlilik 
ve Millilik Sorunu” başlığı altında 
doğumunun 65’inci ve hizmetleri-

nin 45’inci yılında Prof. Dr. Caner 
Arabacı’yı yerlilik ve millîlik vasıf-
larıyla birlikte ele alarak hatıralar 
eşliğinde anlatacaklar. İl Halk Kü-
tüphanesi’nde 05 Şubat 2019 Salı 
günü saat 20.00’da başlayacak 
olan sohbete bütün gönül dostları 
davet edildi. n HABER MERKEZİ
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Hırsızlık şüphelilerine 
jandarmadan suçüstü

Kulu’da bir depoya giren hır-
sızlık zanlıları jandarma ekipleri ta-
rafından suçüstü yakalandı. Olay, 
Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi’nde 
meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha 
önce aynı mahallede meydana ge-
len hırsızlık olaylarının şüphelileri 
olarak jandarma ekipleri İ.K. (18), 
F.D. (17) ve D.K.’yı (16) takibe aldı. 
Şüphelilerin bir gıda toptancısının 

deposuna girdiği ihbarı üzerine 
jandarma ekipleri harekete geçti. 
Ekipler, 3 şüpheliyi girdikleri depo-
da suçüstü yakaladı. Jandarmada 
işlemleri tamamlanan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi. Daha önce-
den de hırsızlık suçundan kayıtları 
olduğu öğrenilen şüpheliler, çıka-
rıldıkları mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA

Tepsi ile karda kayarken 
taşa çarpınca yaralandılar

Derbent ilçesindeki Aladağ 
Kayak Merkezi’nde büyük tepsi 
ile karda kayarken taşa çarparak 
düşüp yaralanan 2 kişi, hastaneye 
kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Ala-
dağ Kayak Merkezi’ne giden Ali 
Sarıkaya (22) ve Salih Durak (22), 
evlerinden getirdikleri, üzerinde 
yemek yenilen iki büyük tepsi ile 
karda arka arkaya kaymaya baş-
ladı. Hızlanan Sarıkaya ve Durak, 

karın altındaki büyük bir taşa çar-
pınca dengelerini kaybederek düş-
tüler. Bir süre yuvarlanan Sarıkaya 
ile Durak, yaralandı. İhbar üzerine 
olay yerine gelen ambulansla Der-
bent Devlet Hastanesine kaldırılan 
yaralılardan Sarıkaya, ilk müda-
halenin ardından Konya’ya sevk 
edildi. Sarıkaya’nın kafa travması 
geçirdiği öğrenildi.
n AA

Kerkük halkının sağlık sorunlarına çözüm üretmek ve farkındalık oluşturmak için harekete geçen bir grup 
doktor, Kerkük’teki hastanelerde 5 gün gönüllü hizmet verecek, eğitim ve konferanslara katılacak

Gönüllü doktorlardan 
Kerkük’e sağlık desteği

Türkiye’nin farklı üniversitele-
rinde görev yapan bir grup doktor, 
Irak’ın Kerkük şehrindeki çeşitli has-
tane ve sağlık kurumlarında 5 günlük 
gönüllü hizmet verecek, seminer ve 
konferanslara katılacak. 

Çocuk hastalıkları, kadın-do-
ğum, genel cerrahi, anatomi, göz ve 
kalp-damar hastalıkları uzmanların-
dan oluşan ekip, göçmen kampları 
başta olmak üzere kentteki hastane 

ve sağlık kurumlarında 5 günlük sü-
reyle çalışma yapacak. 

Konya Devlet Hastanesinde göz 
hastalıkları uzmanı olarak görev ya-
pan Dr. Aydın Beyatlı, Kerkük’e bazı 
ameliyatları gerçekleştirmek ve kon-
feranslar için geldiklerini aktardı.

Göçmenlerin yaşadıkları kamp-
larda da sağlık hizmeti vereceklerini 
aktaran Beyatlı, Kerkük’teki Yahyava 
kampını ziyaret etmeyi planladıkları-

nı belirtti. Beyatlı, yaklaşık 5 günlük 
çalışma kapsamında Kerkük’ün çe-
şitli semtlerinde hastaneye gelmekte 
zorluk çeken ağır ve kronik hastaların 
evlerine giderek sağlık hizmeti vere-
ceklerini, hastanelerde de bazı ame-
liyatları gerçekleştireceklerini söyledi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Dr. Sacid Turnalı da sağlık hizmetinin 
yanı sıra konferans ve seminerlere de 
katılmak için kentte bulunduklarını 

ifade ederek, ‘’Iraklı meslektaşları-
mızla deneyimimizi paylaşacak ve 
kritik vakaların ameliyatını yapaca-
ğız.’’ dedi.

Kerkük Devlet Hastanesi Baş-
hekimi Muhammet Feridun ilk kez 
gerçekleştirilen çalışmayla Türk dok-
torların deneyimlerinden faydalana-
caklarını dile getirerek, gönüllü ekibe 
tüm Kerküklüler adına teşekkür etti. 
n AA
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Selçuklu’dan yaralı köpeğe acil müdahale
Zorlu kış şartlarına karşı yiyecek 

sıkıntısı çeken sokak hayvanlarının 
açlık ve susuzluktan ölmemesi için 
ilçe genelinde geceli gündüzlü sıkı 
bir çalışma yapan Selçuklu Beledi-
yesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip-
leri, çalışmalar sırasında karşılaş-
tıkları veya ihbar üzerine bildirilen 
yaralı hayvanlara da acil müdaha-
lede bulunuyor.

Selçuklu’nun en uzak kırsal 
mahallelerinden biri olan ve ilçe 
merkezine yaklaşık 50 kilometre 
mesafede yaralı bir köpeğin bu-
lunduğu ihbarını değerlendiren 
belediye ekipleri, gece saat 23:00 
civarında meydana gelen olaya acil 
müdahalede bulundu. Beyşehir 
yoluna yakın mesafede bulunan 
Başarakavak Mahallesinde bir kö-
peğin yolun karşısına geçmeye ça-
lışırken sürücüsü tespit edilemeyen 

bir araç tarafından çarpılması sonu-
cu ağır yaralandı. Aynı güzergahta 
olan bir vatandaşın bildirmesi üze-
rine, belediye ekipleri zamanla ya-

rışarak köpeğin imdadına yetiştiler. 
Araç çarpması neticesinde çeşitli 
yerlerinde yaraları bulunan ve öl-
mek üzere olan köpeğe bulunduğu 

yerde ilk müdahaleyi yapan ekipler, 
yaralı köpeği kısa sürede Selçuk 
Üniversitesi Veteriner Fakültesi-
nin Acil servisine yetiştirdiler. Bu-
rada yapılan müdahale ile hayata 
yeniden bağlanan köpeğin sağlık 
durumunun iyi olduğu, tamamen 
iyileşmesinin biraz zaman alacağı 
belirtildi. 

Vatandaşların yaralı bir hay-
vanla karşılaşmaları durumunda 
Selçuklu Belediyesine bildirmeleri-
ni isteyen yetkililer, evlerde artan 
yiyeceklerin bir kap su ile birlikte 
sokak hayvanları için müsait alan-
lara bırakılmasının doğru bir davra-
nış olacağını belirttiler. 

Ekipler günlük yapılan çalışma-
lar ile sokak hayvanları için 87 adet 
kedi evine ve 18 adet köpek bes-
lenme istasyonuna yiyecek ve su 
bırakıyor.  n FAHRİ ALTINOK

Köprüye bırakılan valiz
bomba paniği yaşattı

Karaman’da Piri Reis Köprü-
sü’ne bırakılan valiz, endişe ya-
rattı. İçinde patlayıcı olabileceği 
şüphesiyle uzman ekip tarafından 
fünye ile patlatılan valiz boş çıktı. 
Olay, saat 22.50 sıralarında Tab-
duk Emre Mahallesi Piri Reis Köp-
rüsü’nde meydana geldi. Köprü 
üzerinden geçenler bir valizin ters 

bir şekilde bırakılmış olduğunu fark 
etti. Ardından polise haber verdi. 
Polis, valizin içinde bomba olabile-
ceği şüphesiyle köprüyü trafiğe ka-
patıp, çevrede önlem aldı. Ardından 
bomba uzmanları çağrıldı. Özel kı-
yafetlerini giyen uzman ekip, fünye 
ile valizi imha etti. Patlatılan valizin 
boş olduğu belirlendi. n DHA

Karaman’da otomobille 
motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Karaman’da otomobil ile moto-
sikletin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 
kişi yaralandı. Kaza anı bir apartma-
nın güvenlik kamerasına yansıdı. 
Kaza, saat 17.30 sıralarında, Gazi-
dükkan Mahallesi Kenzi Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Alınan bil-
giye göre, Salih Ü. (40) yönetimin-
deki 70 BA 063 plakalı otomobil ile 
M.İ.Ö’nün (17) idaresindeki 70 HC 
798 plakalı motosiklet kavşakta çar-
pıştı. Kazanın şiddetiyle motosiklet 
ve üzerindekiler yola savruldu. Mo-
tosiklet sürücüsü kafasında takılı 
olan kask sayesinde kazayı hafif sıy-
rıklarla atlatırken, arkasında yolcu 

olarak bulunan ve kafasında kask 
olmayan O.D (14), kaldırıma kafası-
nı çarparak ağır yaralandı. Yaralılar 
çağrılan ambulansla kaldırıldıkları 
Karaman Devlet Hastanesinde te-
davi altına alınırken, O.D’nin sağlık 
durumunun ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise bir 
binanın güvenlik kamerasına an 
ve an yansıdı. Otomobil sürücüsü 
Salih Ü., polis tarafından gözaltına 
alınırken, olayı duyarak gelen Em-
niyet Müdürü Fikret Bayraktar’da 
kaza hakkında bilgi aldı. Kazayla 
ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Sağlıkçı damattan epilepsi
hastasına müdahale

Konya’da, konvoy eşliğinde dü-
ğün salonuna giderken yolda epilep-
si nöbeti geçiren kişiyi fark eden acil 
tıp teknisyeni damat, konvoyu dur-
durarak hastaya müdahale etti

Konya’da, evlilik heyecanı yaşa-
yan acil tıp teknisyeni (ATT) damat, 
düğün konvoyunu durdurarak epi-
lepsi nöbeti geçiren hastaya müda-
hale etti.

ATT 25 yaşındaki Ali Fuat Tö-
mek, gelin Gökten Tömek ile kon-
voy eşliğinde düğün salonuna gi-
derken yolda nöbet geçiren yaşlı bir 
kişi olduğunu fark etti. Meram Yaka 

Caddesi’nde, gelin arabasını durdu-
ran genç damat, epilepsi nöbeti ge-
çirdiği anlaşılan hastaya müdahale 
etti. Bu arada konvoydakiler de sağ-
lık ekiplerine bilgi verdi.

Damat, ambulans gelinceye ka-
dar hastanın yanından ayrılmadı. 
Epilepsi nöbeti geçiren hasta, ihbar 
üzerine olay yerine gelen ambulans-
la hastaneye kaldırıldı. Düğün kon-
voyu, daha sonra yoluna devam etti. 
Damat Ali Fuat Tömek’in, Selçuklu 
4 Nolu Sağlık Ocağı’nda acil tıp tek-
nisyeni olarak görev yaptığı öğrenil-
di. n AA
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AKEF’te üretilen oyunlar köy okullarına gönderilecek

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Selçuklu Kognitif Oyunlar 
Laboratuvarı bünyesinde gerçek-
leştirilen bilişsel oyun temelli eği-
tim sertifika programında üretilen 
oyunlar, köy okullarına bağışlana-
cak. NEÜ ve Selçuklu Belediyesi 
işbirliği ile Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesinde (AKEF) kurulan Sel-
çuklu Kognitif Oyunlar Laboratu-

varı bünyesinde okul öncesi eğitim 
kademesine yönelik bilişsel oyun 
temelli eğitim sertifika programı 
düzenlendi.

Farklı üniversitelerden okul ön-
cesi eğitimi öğrencileri ve mezunla-
rının yoğun ilgi gösterdiği program 
kapsamında kursiyerler, okul önce-
si çocukların zeka ve psiko-motor 
gelişimine katkı yapacak oyuncak-

lar tasarlayıp üretimini gerçekleş-
tirdi. Program sonunda yapılan 
sınavda başarılı olan katılımcılara 
sertifika verildi.

OYUNLAR KÖY OKULLARINA 
GÖNDERİLECEK

AKEF Öğretim Üyesi ve prog-
ram koordinatörü Dr. Öğretim 
Üyesi Bengü Türkoğlu, konuya 
ilişkin açıklamasında, şunları kay-

detti: “İlkini gerçekleştirdiğimiz 
bilişsel oyun temelli eğitim sertifi-
ka programı oldukça verimli geçti. 
Kursiyerlerimizin hepsi çok başarılı 
ürünler ortaya çıkardı. Bizler de bu 
güzel çalışmaları, değerlenmesi ve 
faydalı olması amacıyla köy okulla-
rına göndermeyi planlıyoruz. Uma-
rız çocuklarımız için faydalı olur.”
n AA

Beyşehir’de düzenlenen kar 
yürüyüşü etkinliğinde, katılımcılar 
kayak keyfi de yaşadı. Beyşehir Be-
lediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yü-
rüyüşleri Topluluğu tarafından ger-
çekleştirilen Huğlu Dikenli Tepe Kar 
Yürüyüşü Etkinliğine doğaseverler 
ve dağcılar yoğun ilgi gösterdi. Bey-
şehir ve Huğlu’nun yanı sıra Konya, 
Ankara ve Seydişehir bölgesinden 

doğaseverler ile Mevlana Dağcılık 
Kulübü üyesi dağcıların da yer aldığı 
etkinlikte önce yüksekliği yer yer 1,5 
metreye ulaşan kar örtüsü üzerinde 
yürüyüş gerçekleştirilen katılımcı-
lar, ardından bin 800 metre rakıma 
sahip Dikenli Tepe’ye ulaştığında 
kayak yapmanın keyfini de yaşadı. 
Etkinlik için buluşma noktaları olan 
Huğlu Mahallesi meydanında topla-
nan katılımcılar, beyaz örtü üzerinde 

3,5 kilometrelik tırmanışla zirveye 
ulaştı. Katılımcılar, Doğa yürüyüşü 
esnasında güzergah üzerindeki de-
ğişik noktalara yanlarında getirdikle-
ri ekmekleri de yaban hayvanlarının 
beslenme ihtiyacı için bıraktı. 

Beyşehir Kültür ve Turizm Der-
neği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, 
her yıl Şubat ayının ilk haftasında 
gerçekleştirdikleri ve artık gelenek-
sel hale getirdikleri kar yürüyüşü 

etkinliğinin bu yıl sekizincisini dü-
zenlediklerini belirterek, gösterdik-
leri yoğun ilgiden dolayı katılımcılara 
teşekkür etti. Büyükkafalı, etkinliğe 
ilçe ve il dışından da gelen doğase-
ver ve dağcıların da aralarında ol-
duğu toplam 106 kişinin katıldığını 
sözlerine ekledi. Doğa yürüyüşü et-
kinliği 3,5 kilometrelik iniş yürüyü-
şünün ardından son buldu.
n HABER MERKEZİ

Sarıveliler’de kızak 
şenliği düzenlendi 

Karaman’ın Sarıveliler ilçesin-
de belediye tarafından ilki düzen-
lenen kızak şenliğine vatandaşlar 
yoğun ilgi gösterdi. TOKİ evleri 
Delikli Kaya mevkisinde yapılan 
şenliğe, AK Parti Karaman Mil-
letvekili Selman Oğuzhan Eser ile 
Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri 
Samur da katıldı. Eline tahta kı-
zaklarını alan küçük, büyük herkes 
şenliğe koştu. Küçükler kadar bü-

yükler de kızakla kaymanın keyfini 
doyasıya yaşadı. Şenlik öncesi kısa 
bir konuşma yapan Sarıveliler Be-
lediye Başkanı Hayri Samur, bu yıl 
belediye olarak ilkini düzenledikle-
ri Kızak Şenliğini gelecek yıllarda 
da geleneksel hale getirerek geniş 
kapsamlı olarak yapmaya devam 
edeceklerini söyledi. Şenliğe katı-
lanlara belediye tarafından yemek 
ikram edildi. n İHA

Beyşehir’de Ağralı
yeniden başkan seçildi

Beyşehir Ziraat Odası Baş-
kanlığı’na Mustafa Ağralı yeniden 
seçildi. Beyşehir Ziraat Odası Baş-
kanlığı’nın Genel Kurulu’nda oda 
başkanlığı seçimleri de yapıldı. 
Seçimlere mevcut başkan olarak 
giren Mustafa Ağralı, delegele-
rin 37’sinin oyunu alarak yeniden 
oda başkanlığına seçilirken, diğer 
adaylardan Ekrem Kabakçı 17, 
İbrahim Kayar ise 10 oy aldı, 1 oy 

ise geçersiz sayıldı. Beyşehir Ziraat 
Odası Başkanlığı görevine yeniden 
seçilen Mustafa Ağralı, seçimlerin 
ardından yaptığı konuşmada, de-
legelere kendilerine bir kez daha 
gösterdiği teveccühten dolayı te-
şekkür ederken, ekibiyle birlikte 
yine bölge çiftçisine önemli hiz-
metler yapmanın gayreti içerisinde 
olacağını belirtti.
n AA

Derbent’te yer alan Aladağ Kayak Merkezi, sömestr tatilinde 10 bini aşkın kayak severe ev sahipliği yaptı. 
Tatili fırsat bilen vatandaşlar, Konya’nın incisi Aladağ’da karın ve kış sporlarının tadını çıkardı

10 binin üzerinde
kayakseveri ağırladı

Sömestr tatilini fırsat bilen va-
tandaşların tatil duraklarından biri 
de Konya’nın Derbent ilçesinde yer 
Aladağ Kayak Merkezi oldu. Kış 
sporlarının yapıldığı merkez, yarı-
yıl tatilinde 10 bini aşkın misafiri 
ağırladı. En çok yoğunluk ise hafta 
sonlarında yaşandı. İlçe Belediye 
Başkanı Hamdi Acar, vatandaşların 
Aladağ’a ilgisinden dolayı oldukça 
memnun olduklarını ifade etti. Der-
bent’in ekonomisine katkı sağlayan 
Aladağ’da tesislerin tamamlanma-
sıyla birlikte bu rakamın katlanaca-
ğını dile getiren Derbent Belediye 
Başkanı Hamdi Acar, “  Sadece haf-
ta sonları değil, hafta içleri de yo-

ğunluk yaşanıyor. Vatandaşlarımız 
Aladağ Kayak Merkezi’ne yoğun ilgi 
gösteriyor. Sömestr içerisinde 10 
bini aşkın hemşerimiz, Aladağ Ka-
yak Merkezi’nde kış sporlarını yap-
mak imkanı buldu. Belediye olarak 
biz de vatandaşlarımıza günü birlik 
tatillerini daha iyi geçirebilmeleri 
için gücümüz yettiği kadar ekipman 
ve ulaşım anlamında destek sağla-
dık. Bu yoğunluk, tesisler yapıldı-
ğında artarak devam edecektir. Bu-
rada tesisler olsa, teleferik veya tele 
– syej sistemi olsa burada 100 bin-
lerce vatandaşı ağırlayabilecek du-
ruma geleceğiz. Ciddi anlamda bir 
talep olduğunu söyleyebiliriz. Kon-

ya’nın kış sporlarında ciddi anlamda 
bir ihtiyaç vardı. O ihtiyacı karşıla-
yabilmek için biz bu projeyi ortaya 
koyduk. Tesisler olmadan bile va-
tandaşlarımız zorlansa da kar ve 
kış sporlarının keyfini çıkartıyorlar. 
7 yaşındaki çocuk da 70 yaşındaki 
amca da Aladağ’ın nimetlerinden 
faydalanıyor. Ben bu ilgiden dolayı 
oldukça mutluyum. Ancak tesisler 
tamamlandığımda bu mutluluğum 
katlanacak.” dedi.

ALADAĞ DİĞER KAYAK 
MERKEZLERİNDEN ÇOK FARKLI
Aladağ’ın kar kalitesi ve pist 

genişliği bakımından diğer kayak 
merkezlerinden daha iyi olduğunu 

ifade eden Hamdi Acar, “Eğimler 
çok harika, 15-20 dereceye kadar 
düşen eğimlerimiz var. Ayrıca kris-
tal kar özelliğine sahip bir merkez 
olduğunu söyleyebilirim. Kristal kar 
kolay sıkıştığı için üzerinde daha ko-
lay kayak yapma imkanı oluyor. Bin 
900 metreye kadar çam ağaçları ve 
ormanla bezenen Aladağ’ın doğa 
harikası bir yer olduğunu ifade ede-
biliriz. 54 milyon metre kare turizm 
ilanı çıkartıldı. Bu bölgede 25 km ka-
yak pisti projesi var. 25 km de kayak 
pisti için önemli bir ayrıntı diyebili-
riz. Mavi, kırmızı ve siyah pistlerimiz 
de var.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Karda doğa yürüyüşünün keyfini çıkardılar
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SATILIK
DAİRELER

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

0531 710 88 76 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

- Bireysel Kombili 
- 2+1 100 m2 dairem ve 
asansörlü kapıcı dairesi 

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

Odamız Üyesi Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Seher YURTSEVEN’in

babası Hüseyin İZMİRLİ’nin
vefatını üzüntü ile öğrendik. Merhuma Allah’tan

rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
Seyit Faruk ÖZSELEK

KONYA SMMM ODASI BAŞKANI
Basın 940417  www.bik.gov.tr

BAŞSAĞLIĞI

Hırsızlık şebekesine operasyon: 8 gözaltı

Ereğli’de hırsızlık şebekesine yö-
nelik gerçekleştirilen operasyonda 8 
şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin 
yakalanmasıyla birlikte 14 ayrı hır-
sızlık olayı aydınlatıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Ereğli il-
çesinde meydana gelen ve failleri 
tespit edilemeyen hırsızlık olaylarına 
yönelik Asayiş Büro Amirliğine bağ-
lı ekipler çalışma başlattı. Yapılan 
çalışmalar sonucu hırsızlık olayına 
karışan şahısların Adana ilinden gel-
dikleri ve Ereğli ilçesinde ev tutarak, 
hırsızlık olaylarından elde ettikleri 
malzemeleri burada tuttukları öğ-

renildi. Bunun üzerine polis ekiple-
rince, Ziya Gökalp Mahallesi’ndeki 
apartman dairesine operasyon dü-
zenlendi. Operasyon kapsamında 
evde yapılan aramada, silah, tüfek, 
kuru sıkı tabanca, televizyon, nakit 
para, ziynet eşyası başta olmak üzere 
çok sayıda çeşitli ev eşyası ele geçiril-
di. Evde bulunan 2 kişinin kimliğini 
kontrol eden polis, kimliklerin sahte 
olduğunu tespit etti. Bunun üzerine 
şahısların gerçek kimliğini belirle-
yen polis, şüphelilerin çok sayıda 
suçtan arandıklarını ve zanlılardan 
birinin hırsızlık suçundan kesinleş-

miş 8 yıl 2 ay hapis cezasının oldu-
ğunu ortaya çıkardı. Çalışmalarını 
derinleştiren polis, Adana polisiyle 
yaptığı işbirliği sonucunda hırsızlık 
üyelerinin Adana bağlantıları ile ilgili 
de çalışma yapılmasını sağladı. Yapı-
lan çalışmalar kapsamında 5’i Ereğli 
ilçe merkezinde, 3’ü Adana merkez-
de olmak üzere 8 hırsızlık şüphelisi 
yakalanarak gözaltına alındı. Çalıntı 
eşyalar sahiplerinin tespiti için emni-
yete götürüldü. Hırsızlık şebekesinin 
çökertilmesiyle 14 ayrı hırsızlık olayı 
da çözülmüş oldu.
n İHA
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Savunmanın kalbindeki güç birliği büyüyor
Savunma ve havacılık sanayisi-

nin kalbini oluşturan Ankara’da, bu 
alanda faaliyet gösteren KOBİ’ler de 
önemli sorumluluklar üsteleniyor. 
OSTİM Savunma ve Havacılık Kü-
melenmesi (OSSA) çatısı altında bir 
araya gelen KOBİ’ler hem kabiliyet-
lerini artırıyor hem de iş birliklerini 
güçlendiriyor. 

Savunma ve havacılık sektörün-
deki yerli ve milli üretimin artışıyla 
birlikte ana yüklenicileri destekleye-
cek şekilde tasarım, dizayn, sistem 
üretimi yapabilecek nitelikte KO-
Bİ’lere gereksinim artıyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının 
öncülüğünde KOBİ’lerin bu nitelik-
lere ulaşması için bir dizi çalışma yü-
rütülüyor. Bunun yanında KOBİ’ler 
de gerek öz kaynakları gerekse bir 
araya gelerek oluşturdukları küme-
lenme gibi organizasyonlarla kabili-
yetlerini artırmaya çalışıyor.

Türkiye’nin savunma ve hava-
cılık alanındaki en önemli küme-
lenmelerinden biri olan OSSA, bu 
ihtiyaçlara cevap vermede önemli 
bir rol üstleniyor. Savunma ve hava-
cılık sektörlerinde mal ya da hizmet 
üreten KOBİ’lerin bir araya gelerek 
oluşturdukları ortak hareket saye-
sinde 2008’de kurulan OSSA, geçen 
sürede önemli aktör haline geldi.

Küme üyesi KOBİ’lerin cirosu-
nun önemli bir bölümünü savunma 
ve havacılık sanayisi gelirleri oluş-
turuyor. ASELSAN, HAVELSAN, 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi, 
ROKETSAN, FNSS, Boeing, Sikorsky 
gibi ana sanayi firmalarının onaylı alt 
tedarikçilerinin üye olduğu OSSA, 
yeni katılımlarla hem büyüyor hem 
de yeni iş birliklerine kapı aralıyor.

OSSA’ya, son dönemde çeşitli 
uzmanlıklara sahip 38 firma daha 
katıldı ve üye sayısı 211’e ulaştı. Kü-

melenme üyeleri yaklaşık 7 bin 500 
kişiyi istihdam ediyor. OSSA, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının 
karşılanmasında yerli üretimin payı-
nı artırmak, savunma sanayisindeki 
KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası 
pazarlardaki rekabet gücünü yük-
seltmek, artan iş birlikleri ve gelişen 
yetenekler ile tercih edilen alt teda-
rikçiler oluşturmak, nihai ürünlerle 

uluslararası pazarlara açılmak gibi 
hedefler doğrultusunda faaliyetleri-
ne devam ediyor.

YERLİ MÜHENDİSLİK VE ÜRETİM 
GÜCÜ AYNI ÇATI ALTINDA

Kümelenmenin yeni üyelerin-
den Anova, 100’den fazla mühen-
disi ile mekanik/elektronik tasarım, 
simülasyon ve üretim hizmetlerini 
bütünleşik olarak sunabiliyor; test ve 

kalifikasyon tecrübesi ile kritik/stra-
tejik ürün ve alt sistemleri yerlileş-
tiriyor. Anova, savunma ve havacı-
lıkta mühendislik, ürün ve alt sistem 
gereksinimlerine çözüm üretiyor, 
yerlileştirme ve teknoloji kazanımı 
konularında önemli katkılar sağlıyor. 
Pi Makina, özgün tasarım yükleyi-
ci ve greyderlerle halihazırda Türk 
Silahlı Kuvvetlerine hizmet veriyor. 
Ar-Ge çalışmaları ve deneyimleri 
sonuncunda 4x2, 4x4, 6x4 ve 6x6 
araç ailesi oluşturarak üretimlerine 
başlayan Pi Makina, araçlardaki ak-
tarma gruplarının tasarımını ve üre-
timini de gerçekleştiriyor.

Sanayide ihtiyaç duyulan ma-
kine ve tezgahların tedariki ve ye-
nilenmesi faaliyetleri yürüten Tez-
maksan Makina Sanayi ve Ticaret 
AŞ, sunduğu çözümlerle savunma 
ve havacılık firmalarının hassas üre-
tim konusundaki gereksinimlerine 

yanıt veriyor. Galen Teknoloji, tasa-
rım, kurulum ve yazılım geliştirme 
faaliyetleri ile başta içten yanmalı 
motorlar, türbin motorlar, elektrik 
motorları, hibrit motorlar ve trans-
misyon test sistemleri olmak üzere 
tüm dönen makinaların yük altında 
performans testleri konusunda çö-
zümler sunuyor. Uluslararası stan-
dartlarda askeri ve sivil alanda ileri 
teknolojileri kullanarak çözümler 
sunan Altay Yazılım, 2003’te Tür-
kiye’nin ilk savunma yazılımı ihra-
catını gerçekleştirdi. Yıllar içinde 
bu başarıya yenilerini ekleyen Altay 
Yazılım, özgün yazılımları 17 ülke-
de hizmet veriyor. Garanti Giyim 
Kompozit, yüksek teknoloji ürünü 
malzemelerden, askeri, profesyonel 
ve sivil kullanım için çeşitli koruyu-
cu balistik kompozit ürünler, perfor-
mans artırıcı giyim eşyaları ve teçhi-
zatlar üretiyor. n AA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile baş-
lattıkları Arsa Karşılığı Okul Yapımı 
Modeli ile kaynak çeşitliliğini artıra-
caklarını belirterek, “Bu model bir 
yandan yeni eğitim yapılarının yük-
selmesine imkan tanırken bir yan-
dan da Hazine taşınmazlarının yeni 
projelerle değerlendirilmesine imkan 
veriyor.” dedi. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 
ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum, Batıkent Mehmet Akif İnan 
İlkokulu’nda “Hazine Taşınmazları 
Karşılığında Okul Yapılmasına İlişkin 
Protokol”ün imza törenine katıldı.

Bakan Selçuk, törendeki konuş-
masına 2018-2019 eğitim öğretim 
yılının ikinci döneminin hayırlı olma-
sı temennisini dile getirerek başladı. 
Eğitimin baş öznesinin insan oldu-
ğunu, insanın var olduğu mekandan 
beslendiğini, o mekanın havasının 

insanın ruhuna can verdiğini anla-
tan Selçuk, bu etkileşimin sonunda 
insanın ve toplumun geliştiğini vur-
guladı. Okulları da çok daha güzel ve 
yaşanabilir mekanlar haline getirme 
sorumluluğunu yerine getirmeye 
gayret ettiklerini ifade eden Selçuk, 
eğitimde zaman içinde birtakım de-
ğişikliklere ihtiyaç duyulduğunu, bu 
değişimleri ise pilotlamalar sonucun-
da ortaya çıkan duruma göre planla-
dıklarını dile getirdi.

Protokolün konusunun okul yapı-
mında finansman çerçevesinde yeni 
bir model olduğunu aktaran Selçuk, 
şu bilgileri verdi: “Bu modelle çocuk-
larımızın çok daha rahat okullarda, 
çok daha farklı imkanlarla eğitim gör-
melerine fırsat sağlamaya çalışıyoruz. 
Okullarımızın bu tür uygun mekanla-
ra dönüşebilmesi için finansmanını 
da doğru modellememiz şart. Okul 
yapımının finansmanında merkezi 

bütçeden ayrılan kaynakların dışında 
tıpkı bugünkü protokolün konusu ol-
duğu gibi diğer bakanlıklarımızla ge-
liştirilen iş birlikleri de çok önemli bir 
yer tutuyor. Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığımızla başlattığımız Arsa Kar-
şılığı Okul Yapımı modeli ile kaynak 
çeşitliliğimizi artırmış oluyoruz. Bu 
model bir yandan yeni eğitim yapı-
larının yükselmesine imkan tanırken 
bir yandan da Hazine taşınmazlarının 
yeni projelerle değerlendirilmesine 
imkan veriyor.”

Bakan Selçuk, “Bütün iş adamla-
rımızı ve girişimcilerimizi, bu projeye 
davet ediyorum ve iştirak etmelerini 
temenni ediyorum.” çağrısında bu-
lundu. Selçuk, iki bakanlık arasın-
daki protokolün başka yenilikçi uy-
gulamaların geliştirilmesi için de bir 
zemin teşkil ettiğini söyledi. Bakan 
Selçuk, protokolün hayırlı olması te-
mennisinde bulundu. n AA

Çatıdaki kar kütlesi 
vatandaşların üzerine düştü

Uludağ’da bir binanın çatısın-
dan düşen kar kütlesinin altından 
çıkarılan 6 kişi, tedavi altına alındı. 
Alınan bilgiye göre, PTT Uludağ 
Tesisleri’nin metal malzemeden 
yapılmış üç bölümden oluşan çatı-
sındaki kar kütlelerinden bir kısmı 
yere düştü.

Çatının birinci bölümündeki 
karların iki kişinin üzerine düştü-
ğünü gören çevredekiler yardıma 
koştu. Çatının orta bölümündeki 
kütle de bu olayın hemen ardından 
yere düşerek kurtarmak için koşan 
4 kişinin kar altında kalmasına ne-
den oldu.

Kar altında kalan 6 vatandaşın 
kurtarılması için bölgeye İl Afet ve 
Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 
ile özel arama kurtarma birlikle-
rinden ekipler, sağlık görevlileri 
gönderildi. İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri, ekiplerce çıkarılan 6 ki-
şinin, Bursa’daki sağlık kuruluşla-
rında tedavi altına alındığını bildir-
di. Muradiye Devlet Hastanesine 
kaldırılan Yağmur Bingöllü (22), 
Ahmet Avdan (26) ve Ercan Sagın 
(30), Çekirge Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alınan Mustafa Bakkal 
(23) ve Melike Çevik (21) ile ismi 
öğrenilemeyen bir vatandaşın te-
davilerinin sürdüğü, hayati tehli-
kelerinin bulunmadığı ifade edildi. 
Kar altında kalan vatandaşların bir 
tur grubu ile geldiği öğrenildi. Ola-
yın, 19 kişilik tur grubunun Uludağ 
gezintisi sırasında yaşandığı belir-
tildi. Öte yandan, ekiplerin olay ye-
rindeki çalışmaları tamamlandı. İş 
makinesi yardımıyla toprak zemi-

ne kadar ulaşan ekipler, herhangi 
bir kimseye rastlamadı. Binanın 
bir bölümünün çatısında kalan kar 
kütlesi ise görevliler tarafından 
kontrollü şekilde temizlendi.

‘BÖLGEDE ALINMASI GEREKEN 
TEDBİRLER TEKRAR GÖZDEN 

GEÇİRİLECEK’
Bölgede incelemelerde bulu-

nan Bursa Valisi Yakup Canbolat, 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
ekiplerin her ihtimale karşı mev-
cut kar kütlelerini kontrol ederek 
olay yerindeki kar birikintisini kal-
dırmaya çalıştığını aktardı. Büyük 
bir kazanın, ciddi zarar görmeden 
atlatıldığını belirten Canbolat, “Bu 
durum bize, havaların ısınmasıyla 
birlikte bölgede alınması gereken 
tedbirlerin tekrar gözden geçiril-
mesi gerektiğini ve dikkat edil-
mesi gerektiğini göstermiş oldu. 
Buradaki işletmecilerle de yönetici 
arkadaşlarımızla da konuşup daha 
dikkatli ve tedbirli davranacağız.” 
dedi.

Canbolat, önce iki, daha sonra 
4 vatandaşın kar kütleleri altında 
kaldığını dile getirerek, Jandar-
ma Arama Kurtarma ile AFAD 
ekiplerinin kısa sürede müdahale 
edip bu kişileri kurtardığını anlattı. 
Herhangi bir kayıp başvurusunun 
olmadığı bilgisini paylaşan Vali 
Canbolat, “6 kişi olduğunu de-
ğerlendiriyoruz kar altında kalan, 
daha fazla olmadığını düşünüyo-
ruz ama her ihtimale karşı garanti 
olsun diye bölgedeki kar yığınları-
nı tamamen temizlemeye devam 
ediyoruz.” diye konuştu. n AA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ocak ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Pekcan, “Özel ticaret sistemine göre ocakta 
ihracatımız 13 milyar 171 milyon dolar, genel ticaret sistemine göre de 13 milyar 904 milyon dolar oldu” dedi

Ocak ayı ihracat
rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Pekcan, “Özel 
ticaret sistemine göre ocakta ih-
racatımız 13 milyar 171 milyon 
dolar, genel ticaret sistemine göre 
de 13 milyar 904 milyon dolar 
oldu.” dedi. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, TİM Başkanı İsmail Gül-
le’nin de katıldığı basın toplantı-
sında ocak ayı dış ticaret rakam-
larını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 
olarak, 2019 yılı boyunca ihra-
cat, ithalat, dış ticaret verilerini, 
hem özel ticaret sistemine hem 
de genel ticaret sistemine göre 
paylaşacaklarını belirten Pekcan, 
dünyadaki korumacılık rüzgarla-
rına rağmen yıllardır açıkladıkları 
özel ticaret sistemine göre ocak 
ayı ihracatının yüzde 5,93 artışla 
13 milyar 171 milyon dolar olarak 
gerçekleştiğini bildirdi. 

Pekcan, genel ticaret siste-
mine göre ise ocak ayı ihracatı-
nın yüzde 6,33 artışla 13 milyar 
904 milyon dolar olduğuna işaret 
ederek, “Ocak ayında özel ticaret 
sistemine göre ithalatımız yüzde 
27,01 azalarak 15 milyar 709 mil-
yon dolar olarak gerçekleşti. Ge-
nel ticaret sistemine göre ise ocak 
ayında yüzde 26,87 azalarak 16 
milyar 220 milyon dolar seviye-
sinde gerçekleşti.” diye konuştu.

Bu yılın en önemli gösterge-
sinin ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı olduğuna dikkati çeken 
Pekcan, şunları kaydetti: “2019 
yılının ocak ayında ihracatımı-
zın ithalatımızı karşılama oranı 
özel ticaret sistemine göre yüzde 
57,77’den yüzde 83,85’e yüksel-
miştir. 2018 yılının ocak ayında 
genel ticaret sistemine göre yüzde 
59 olan ihracatın ithalatı karşıla-
ma oranı 2019 yılının ocak ayın-
da yüzde 85,72 olmuştur. Bunun 
Türkiye için önemli bir rakam 
olduğunun hepimiz farkındayız. 
2018 Ocak ayında dış ticaret açı-
ğımız 9,1 milyar dolar iken bugün 

2,5 milyar dolara düşmüştür. Yani 
bugün için ocak ayında 6,6 milyar 
doların üzerinde bir fayda sağlan-
mıştır dış ticaret açığı açısından.”

‘2019’DA İHRACATIN İTHALATI 
KARŞILAMA ORANINDA ÖNEMLİ 
BİR SEVİYEYİ YAKALAYACAĞIZ’

Bakanlık olarak en temel he-
deflerinin dış ticareti dengeli bir 
yapıya kavuşturarak Türkiye eko-
nomisini kalkındırmak olduğunu 
belirten Pekcan, 2019 yılında ih-
racatın ithalatı karşılama oranın-
da çok önemli bir seviyeyi yaka-
layacaklarına inandıklarını ifade 
etti. Pekcan, ihracatın ithalatı 
karşılama oranındaki yükselmeyi 
2019 yılının en önemli dış ticaret 
gelişmesi olarak gördüklerinin al-
tını çizerek, ocak ayı verilerinin de 
bu tezi güçlü şekilde desteklediği-
ni vurguladı. Gelecek dönemde-
ki hedeflerinin, küresel ekonomi 
ile dengeli bir dış ticaret yapısını 
sürdürülebilir şekilde kurmak ol-
duğunu dile getiren Pekcan, “Ba-
kanlık olarak bu hedefe yönelik 
stratejilerimizi de geliştiriyoruz. 
2019 yılında bu stratejilerimizi bi-
rer birer uygulamaya başladığımız 
bir yıl olacaktır.” diye konuştu. 

Pekcan, 2019 yılının önemli 
bir dönem olduğunu ifade ede-

rek, şunları kaydetti: “Küresel 
ekonomi bir dönüşümden geç-
mektedir. Bu yıl dış ticaretimizin 
tüm zorluklara rağmen büyüme-
ye pozitif katkı sağlayacağı bir yıl 
olacak. 2019 yılında Fed’in sıkı 
para politikasına devam etme-
sini, AB Merkez Bankasının ise 
2018 yılına göre daha sıkı bir para 
politikası uygulamasını bekliyo-
ruz. Ticaret savaşlarını, Avrupa 
ekonomisindeki yavaşlamayı ve 
Brexit’i bu kapsamda önemli risk 
unsurları arasında değerlendire-
biliriz. Ticaret Bakanlığı olarak, 
bu süreçleri proaktif bir şekilde 
takip ediyoruz. Küresel ekonomi-
deki ve Avrupa ekonomisindeki 
büyümenin ve ticaretin yavaşla-
masından, Brexit sürecinin olum-
suz etkilerinden en az etkilenecek 
şekilde ve bunların etkilerini göz 
önünde tutarak çalışmalarımızı 
paydaşlarımızla beraber yürütü-
yoruz. Üstelik tüm bu çalışmala-
rımızda, sivil toplum kuruluşları, 
odalar, borsalar ve diğer meslek 
kuruluşları ile güçlerimizi ve fi-
kirlerimizi birleştirdik.” Böyle bir 
küresel ekonomide, 2019 yılı dış 
ticaretinin büyümeye katkısının 
her zamankinden daha stratejik 
hale geldiğine işaret eden Pekcan, 

“Dış ticaret ailesi olarak ekonomi-
mizi, 2019 yılında ihracatın itha-
latı karşılama oranındaki iyileşme 
ile ‘finansal yönden’, dış ticareti-
mizin büyümeye pozitif katkısı ile 
de ‘reel yönden’ güçlü bir şekilde 
destekleyeceğiz.” dedi. 

Pekcan, dünya örneklerine 
bakıldığında, Genel Ticaret Sis-
temi’nin (GTS), Özel Ticaret Sis-
temi’ne (ÖTS) göre daha yaygın 
kullanıldığına dikkati çekerek, 
Türkiye’nin de dahil olduğu 74 
ülkenin ÖTS ile dış ticaret verile-
rini açıkladığını belirtti. Araların-
da ABD, Kanada, Rusya, Çin, Ja-
ponya, Hindistan, Güney Kore ve 
Avustralya’nın da bulunduğu 117 
ülkenin ise GTS’yi kullandığını 
ifade eden Pekcan, şöyle konuştu: 
“Ülkeler verilerini genellikle her 
iki ticaret sistemi için de tutmakta-
dır. Nitekim Türkiye İstatistik Ku-
rumu (TÜİK) da verilerini ÖTS’ye 
göre yayınlamakla beraber 2013 
yılı itibarıyla GTS’ye göre de ve-
rilerini tutmaktadır. Merkez Ban-
kamız da ödemeler dengesinde 
GTS’yi dikkate almaktadır. 2019 
yılının ilk rakamlarını açıklarken 
Ticaret Bakanlığı olarak biz 2019 
yılı boyunca ithalat ve ihracat 
verilerimizi hem ÖTS’ye hem de 
GTS’ye göre paylaşacağız. İstatis-
tiklerde önemli bir kural, ‘Bilme-
diğini, ölçemediğini yönetemez-
sin’ der. Uzun yıllardır ülkemizde 
açıklanan istatistiklerde aslında 
üretimi Türkiye’de olan ihraca-
tımızın bir parçası olan, sınırları-
mız içerisinde bizim işçimiz, bizim 
mühendisimiz tarafından üretil-
miş ve ihraç edilmiş ürünleri kay-
da almıyoruz. Örneğin 2018’de 
serbest bölgelerden ihracatımız 
8,1 milyar dolar. 2018’de 5,6 mil-
yar dolar serbest bölgelerden net 
ihracatımızı kayıt altına almamış 
bulunuyoruz.”
n AA

Hazine taşınmazları karşılığında yeni okullar yapılacak
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Geleneksel Türk el sanatları Konyalılarla buluşacak

Konya Valiliği, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi,  Konya Ticaret Oda-
sı, Konya Sanayi Odası , Konya  Ti-
caret Borsası , Kule Site Alışveriş ve 
Eğlence Merkezi, Limonağacı Ehl-i 
Hüner tarafından organize edilen 
program ile  Dünden Bugüne Ge-
leneksel Türk El Sanatları Şöleni’ 
sergisinin 8.’si 7-17 Şubat tarihleri 
arasında Konyalılar ile buluşacak.  
Sergi kapsamında unutulmaya yüz 
tutmuş geleneksel Türk el sanat-
ları ve yüzyıllar boyunca babadan 

oğula geçen birçok değerli el sa-
natı ve bu sanatların çok az sayı-
daki önemli ustaları Kulesite’de 
Konyalılar ile buluşacak. Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Kadın Girişimciler Kurulu Ankara 
ve İç Anadolu Başkanı ve Limon 
Ağacı Danışmanlık Şirketi Sahibi  
Serpil Polat, Geleneksel Türk El 
Sanatları Şöleni hakkında Yeni-
gün’e özel açıklamalarda bulundu. 
Polat, “Türkiye’de unutulmaya yüz 
tutmuş geleneksel el sanatlarını 

yeniden yaşaması ve modern ha-
yata kazandırılması  amacı ile bu 
yıl Dünden Bugüne Geleneksel 
Türk El Sanatları Şöleni’ sergisinin 
8.’si 7-17 Şubat tarihleri arasında 
Kule Site Alışveriş ve Eğlence Mer-
kezinde Konyalılar ile buluşacak. 
Etkinliğimiz 7 Şubat Perşembe 
günü Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın katılımı ile saat 14:00 
açılacak ve 17 Şubat’a kadar Kon-
yalıların gezme fırsatı sunacağız. 
40 fazla zanatkarımız ve sanatı-

mızı Konyalılar ile buluşturacak 
olmanın mutluluğu içerisindeyiz. 
Konyalılar sağ olsunlar Gelenek-
sel Türk El Sanatları sergimize her 
zaman destek oluyorlar ve bizleri 
yalnız bırakmıyorlar.  Bu etkinli-
ğimiz sanatlarımızın yaşamasına 
katkı sağlıyoruz. Sergi ile hem 
sanatlarımız hakkında ziyaretçi-
lerimize bilgi verilecek. Hem de 
sanatlarımızı ziyaretçilerimiz yapa-
bilecek. Ustalarımızın hepsi Kültür 
Bakanlığı’nın belgeli zanaatkârları. 

Etkinlik içerisinde Konyalı zanaat-
larımıza da yer veriyoruz. Biz bir 
kervansak her ilden kervanımıza 
bir katar ilave ediyoruz. Kültür bizi 
bir arada tutan en önemli faktör. 
Şu an bizim toplum olarak bir ara-
da olmamızın yegane sebebi kül-
tür birliğidir. Kültür birliğini yani 
bu zanaatkârlarımızı kaybettiğimiz 
gün biz de biteriz. Bunları devam 
ettirmekle hepimizin görevidir. 
Taşın altına elimizi koymamız bu 
değerleri devam ettirmemiz gere-

kiyor. Gerçekleştirdiğimiz etkinli-
ğimize İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliği ile öğrencilerimizin de Ge-
leneksel Türk El Sanatlarını görme 
imkanı sağlayacağız. Tüm Konya-
lıları gerçekleştireceğimiz etkinli-
ğimize davet ediyor, bu programın 
hazırlanmasında emeği geçen baş-
ta Konya Valimiz Cüneyit Orhan 
Toprak ve oda başkanlarımıza ve 
destek olan herkese teşekkür edi-
yorum” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından ilk kez kurulan 
Türk İslam Sanatları Akademisi, 
Konya’nın tanınmış, alanında uz-
man hocaları tarafından verilecek 
eğitimlerle 11 Şubat’ta başlaya-
cak. Musiki, Hüsn-i Hat, Tezhip, 
Resim, Kalemişi ve Tezhip ana 

branşları için başvuru yapan 360 
kursiyer adayının seviye belirleme 
sınavları hafta sonu yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları bünye-
sinde ilk defa hizmet verecek Türk 
İslam Sanatları Akademisi (TİSA) 
faaliyetlerine başlıyor. Türk-İslam 

sanatlarının yaşatılması ve gele-
cek kuşaklara aktarılması ama-
cıyla kurulan TİSA, gelenekli sa-
natları ihya edecek. Bu kapsamda 
ücretsiz verilecek eğitimler için 
düzenlenen seviye belirleme sı-
navları, 14-27 Ocak tarihleri ara-
sında başvuru yapan 360 kişinin 

katılımı ile hafta sonu yapıldı.
ALANINDA UZMAN 

HOCALAR EĞİTİM VERECEK 
Konya’nın tanınmış hocaları 

tarafından verilecek eğitimlerde 
ana branşlar Musiki, Hüsn-i Hat, 
Tezhip, Resim, Kalemişi ve Tezhip 
olurken; alt branşlar Sanat Felse-

fesi, Osmanlı Türkçesi, Divan ede-
biyatı ve Farsça olacak. 

Sınavlar sonucu yeterli bu-
lunan kursiyerlerle 11 Şubat’ta 
dersleri başlayacak Türk İslam 
Sanatları Akademisi’nde Ahmet 
Çalışır Musiki, Abdurrahman De-
peler ve S. Ahmet Depeler Hüsn-i 

Hat, Ali Fuat Baysal Kalem İşi ve 
Tezhip, Murat Ak Divan Edebiya-
tı, Muhsin Kaleli Resim, Mehmet 
Harmancı Sanat Felsefesi, İbra-
him Kunt Osmanlı Türkçesi, İb-
rahim Kunt ise Farsça eğitimleri 
verecek.
n HABER MERKEZİ

‘İnsanların inançlarına
saygı göstermeliyiz’

Eğitim-İş Konya Şube Baş-
kanı Özgür Ulaş Yiğit, laiklik 
ilkesinin kabulünün yıldönümü 
nedeniyle yaptığı açıklamada, 
laikliğin tüm yurttaşların vicdan, 
ibadet ve din özgürlüğü olduğu-
nu söyledi. 82 yıl önce laiklik il-
kesinin kabul edildiğini belirten 
Eğitim-İş Konya Şube Başkanı 
Özgür Ulaş Yiğit, “ Bundan tam 
82 yıl önce 5 Şubat 1937’de 
Anayasa’ya laiklik ilkesi eklen-
miş ve Türkiye Cumhuriyeti laik 
bir devlet olarak tanımlanmıştır. 
‘Laiklik, yalnız din ve dünya iş-
lerinin ayrılması demek değildir. 
Tüm yurttaşların vicdan, ibadet 
ve din özgürlüğü de demektir’ 
diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün 
en önemli devrimlerindin birisi 
laikliktir. Ulusumuzu çağdaş dü-
şünce sistemi ve evrensel bakış 
açısına kavuşturan Atatürk dev-
rimlerinin büyük bölümü laik 
devlet düzenine geçilmesiyle 
sağlanabilmiştir.

İnsanların inançlarına saygı 
gösterilmesi gerektiğini savu-
nan Eğitim-İş, Atatürk’ün söz 
konusu tanımını benimsemiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti’ne demok-
ratik, sosyal hukuk devleti olma 
özelliği kazandıran laiklik, her 
dine ve mezhebe bağlı bireylerin 
eşit haklara sahip olduğu, insan 
haklarına saygılı bir toplum dü-
zeni gerektirmektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin tüm kurumla-
rı ve kuralları, dine, etnisiteye 
göre değil, laiklik ilkesine göre 
şekillenmiştir ve bu yapı korun-
malıdır” dedi.

LAİKLİK İLKESİNE DARBE 
VURULMUŞTUR

Özgür Ulaş Yiğit Laiklik il-
kesine darbe vurulduğuna dik-
kat çekerek, ““Bugün yapılan 
düzenleme ve uygulamalar ile 
cumhuriyet devrimlerinin te-
meli olan laiklik ilkesine büyük 
darbe vurulmuştur. Değiştirilen 
müfredat, hazırlanan program-

lar ve kitaplar bilimsellikten 
uzak, çağdaş ve laik ölçütler-
den yoksundur. Eğitim yöne-
timi kadroları da bu anlayışla 
oluşturulmaktadır. Akılcı ve bi-
limsel düşünen, geniş bir dünya 
görüşüne sahip, insan haklarına 
saygılı, kişiliği gelişmiş, topluma 
karşı sorumluluk duyan; yapı-
cı, yaratıcı ve üretken bireyler 
yetiştirmek; Türk Milli Eğiti-
mi’nin temel amaçları arasında 
yer almaktadır. Anayasa’dan, 
aralarında Tevhid-i Tedrisat Ya-
sası’nın da bulunduğu ‘Devrim 
Kanunları’nı kaldırmayı yönelik 
yapılan girişimler karma eğitime 
son verme amacını gerçekleştir-
mek için adım adım ilerlemekte-
dir. Karma eğitime son verilmesi 
durumunda, Atatürk’ün liderli-
ğinde kurulan cumhuriyetin en 
önemli kazanımlarından olan 
ve milli eğitimde birliği esas 
alan Tevhid-i Tedrisat ortadan 
kaldırılacak ve tekrar çok başlı 
eğitim sistemine dönülecektir. 
Eğitim-İş, tüzüğümüzde de be-
lirtildiği üzere, Atatürk ilke ve 
devrimleri ile Türkiye Cumhu-
riyeti’nin laiklik ilkesi üzerinde 
yükseldiğinin bilinciyle, laiklik 
ilkesinin korunmasına büyük 
önem verir” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Askeriyenin birçok tedarikini karşılamak amacıyla yerel işbirlikçi firmalarla yapılan mutabakatın imzaları 
atıldı. Konya’dan ISFUR Otomotiv de stratejik işbirliği için imzayı atan firmalar arasında yer aldı

Saffer, stratejik 
işbirliğini imzaladı

Yerli ve milli üretim seferberli-
ğinde askeriyenin birçok tedariğini 
karşılamak amacıyla yerel işbirlikçi 
firmalarla yapılan mutabakatın imza 
töreni gerçekleştirildi. Konya’dan 
katılan ISFUR Otomotiv (Saffer Tur-
bocharger) Yönetim Kurulu Üyesi 
Recep Keleş, “Ülkemiz için katma 
değer sağlamaya, yerli ve milli üre-
time tüm gücümüzle devam edece-
ğiz” dedi.

Askeri fabrikaların üretim, ba-
kım, onarım ve modernizasyon faa-
liyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt 
dışından temin edilen ham madde, 
malzeme ve sistemlerle ilgili hizmet-
lerin yurt içinde tedarikçi kaynakları 
oluşturmak amacıyla Eskişehir 1. 
Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde 
‘Stratejik İş Birliği Anlaşmaları İmza 
Töreni’ gerçekleştirildi. Konya’da 
Turbocharger üretimi gerçekleşti-
ren Saffer Turbocharger’da imza 
töreninde yerini aldı.

‘KRİTİK VE ÖNEMLİ BİR 
DÖNEMDEN GEÇİYORUZ’

İmza töreni sonrasında bir ko-
nuşma yapan Milli Savunma Baka-
nı Akar, Savunma Sanayinin geliş-
mesi için ellerinden gelen her şeyi 
yaptıklarını ifade ederek, “Hep bir-
likte izlediğimiz iş birliği anlaşması 
ile ortaya çıkan niyetlerin, maksat-
ların ülkemize milletimize silahlı 
kuvvetlerimiz hayırlı olmasını dili-
yorum. Hepinizin bildiği gibi Türk 
Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma 
Bakanlığı olarak yoğun bir çalışma 
temposu içerisindeyiz. İçinden geç-
tiğimiz dönem hem bölgesel hem 
de küresel anlamda çok ciddi zor-
luklar içermekte. Kritik ve önemli 
bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıy-

la çalışmalarımız yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Bu gelişmelere bağlı 
olarak ülkemize yönelik risk, tehdit 
ve tehlikelerin arttığını ve bunların 
boyutlarının sürekli değiştiğini ve 
önemli bazı konularda ülkemiz ile 
alakalı bazı gelişmelerin olduğunu 
biliyoruz. Bu manada bunlarla karşı 
karşıya kalan ülkemizi milli savun-
ma sanayinde görev yapan asker, 
sivil herkesin daha çok çalışması 
gerekiyor. Bizler ülkemizin, milleti-
mizin milli bütünlüğünü egemenli-
ğimiz ve bağımsızlığımız için Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve Milli Savunma 
Bakanlığı olarak askeri ve sivil ile 
koordineli bir şekilde gece gündüz 
demeden elimizden gelen her türlü 
gayreti göstermek suretiyle üzeri-
mize düşen görevleri en iyi şekilde 
yapma gayreti içindeyiz” diye ko-
nuştu.

‘SAVUNMA SANAYİNDE ÖNEMLİ 
GELİŞMELERE ŞAHİT OLUYORUZ’

İmza törenine Konya’dan ka-
tılan ISFUR Otomotiv (Saffer Tur-
bocharger) Yönetim Kurulu Üyesi 
Recep Keleş, ülkenin yerli ve milli 
üretimle yükselişe geçeceğini ifa-
de ederek, “Son dönemde özellikle 
Savunma Sanayinde önemli geliş-
melere hep birlikte şahit oluyoruz. 
Ülke olarak bu gelişimde elimizden 
geleni yapmak için gayret gösteri-
yoruz. İmkanlar olarak baktığımızda 
birçok parçayı üretebilecek güçte ve 
kapasitedeyiz. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın bu konuya önem vermesi 
de ülkemizde yerli ve milli üretimin 
önünü açacaktır. Bizde ISFUR Oto-
motiv (Saffer Turbocharger) olarak 
ülkemiz için üretmeye ve geliştir-
meye devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

TİSA ile Türk-İslam sanatları ihya edilecek
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Otopark bulmak artık sorun değil!
Konya Büyükşehir Belediye-

si’nin “Mobil Konya” aplikasyo-
nunda yer alan “Otopark Bul” 
uygulaması, sürücülerin şehir 
merkezindeki otoparkların çalış-
ma saatlerini ve o anki doluluk 
oranı görmelerine imkân sağlı-
yor. 

Navigasyon özelliği kullanıla-
rak otopark için yol tarifi de veren 
uygulama sürücüler tarafından iki 
yıldır yoğun olarak kullanılıyor. 

Dijital belediyecilik uygula-
malarıyla Türkiye’de birçok ilki 
gerçekleştiren Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin Mobil Konya ap-
likasyonunda yer alan ve şehir 
merkezinde otopark bulma konu-
sunda sürücülere yardımcı olan 
“Otopark Bul” uygulaması kulla-
nıcıları tarafından büyük görüyor. 

OTOPARK BULMAK 
ARTIK DERT DEĞİL 

Başta Konya’ya yapılan turistik 
seyahatler olmak üzere şehir içi 
trafiğe yabancı olanlar için büyük 
fayda sağlayan “Otopark Bul” özel-
liğine iki yıldır Mobil Konya uygu-

lamasının “Ulaşım” bölümünden 
erişilebiliyor. Uygulamayı IOS ve 
Android işletim sistemi uyumlu ci-
hazlarına indiren kullanıcılar, Oto-
park Bul özelliğini kullanarak şehir 
merkezindeki otoparkları en yakın-
dan en uzağa doğru tespit ederek 

otoparkların çalışma saatlerini ve 
o anki doluluk oranı görme imkânı 
buluyor. 

HARİTA ÜZERİNDEN 
YÖNLENDİRİYOR 

Uygulama, sürücülerin gitmek 
istedikleri otoparkı harita üzerin-

deki lokasyona yönlendiriyor. Na-
vigasyon özelliği kullanılarak oto-
park için yol tarifi veren uygulama, 
ulaşılmak istenen adrese en kolay 
şekilde nasıl gidileceğini de göste-
riyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Tabip Odası Başkanı, 
Türk Kanser Araştırma ve Savaş 
Kurumu Konya Şube Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, “4 Şubat Dünya Kan-
ser Günü” nedeniyle bir mesaj ya-
yımladı. 

Dr. Karaca, “Kanser günümüzde 
çok sık görülen bir hastalıktır. Diğer 
bedensel hastalıklardan daha farklı 
olarak, kanser tanısı almak kişide 
yoğun sıkıntıya neden olur. Ama 
bu durum kesinlikle umutsuzluğa 
dönüşmemelidir. Erken teşhisin çok 
önemli olduğu bu hastalıkla müca-
delede, Sağlık Bakanlığımız ve diğer 
kurumlarımızın yaptığı bilinçlen-
dirme çalışmalarıyla, tarama prog-
ramları ve erken tanı hizmetlerinin 
önemi her geçen yıl daha da artıyor. 
4 Şubat Dünya Kanser Günü de tüm 
çalışmaların bilinilirliğini ve bilinç-
lenmeyi, kansere ilişkin farkındalığı 
arttırmak için ülkemizde ve dünya-
da çeşitli etkinlikler yapılan önemli 
bir gündür. Dünya Kanser Gününde 
tüm toplumlar kanserle mücadele 
için harekete geçmeye davet edil-
mektedir” dedi. 

Uluslararası Kanser Kontrol 
Örgütü (UICC), kanser konusunda 

farkındalık oluşturarak ve eğitim 
vererek milyonlarca ölüm vakasının 
önüne geçmeyi hedeflediğine dikkat 
çeken Dr. Seyit Karaca, “4 Şubat 

Dünya Kanser Günü’nde dünyanın 
kansere karşı yapabileceği çok şey 
olduğuna inanarak kanseri yenmek 
için yapılacakları “Yapabiliriz, Yapa-
bilirim” sloganı ile özetliyor. 160’dan 
fazla ülkede kanserle savaşanlar bu 
yılın ana teması olan sporu destek-
leyerek dünyaya mesaj veriyor. Ül-
kemizin en eski ve en köklü kanser 
sivil örgütü olan Türk Kanser Araş-
tırma ve Savaş Kurumu, kanserle 
mücadelede doğru bilinen yanlışlar-
dan kurtulmak, doğruların herkese 
ulaşmasını sağlamak, erken teşhis 
ve yaşam kalitesinin artmasına dik-
kat çekmek ve beraberinde mutlu 
bireylerin kanserle savaştan galip 

çıktıklarını hissettirmek için çalışma-
larını sürdürüyor. Türkiye’de kanser 
taramalarında başarılı program-
lar yürütülüyor. Erken tanının çok 
önemli olduğu hastalıkla ilgili olarak 
Ülkemizde, Aile Sağlığı Merkezleri, 
Toplum Sağlığı Merkezleri, KETEM 
(Kanser Erken Teşhis, Tarama ve 
Eğitim Merkezi)’ler ve tüm hasta-
neler kanser taramaları konusunda 
önemli ve detaylı hizmetler veriliyor. 
Kanser hastalarının en büyük soru-
nu umutsuzluktur. Unutmayalım 
kanser iyileştirilebilir bir hastalıktır. 
Umutsuzluk Yok. Yapabiliriz, Kan-
seri Yenebiliriz” ifadelerini kullandı. 
Karaca, “Özetlemek gerekirse, tü-
tün, tütün ürünleri ve alkolle müca-
dele aksatılmadan kararlılıkla sürdü-
rülmelidir. Beslenme alışkanlıkları 
konusunda vatandaşımız bilinçlen-
dirilmelidir. Obeziteyi önleme konu-
sunda çalışmalar yoğunlaştırılmalı-
dır. Spor ve düzenli egzersiz teşvik 
edilmelidir. Kamu kurumları fiziksel 
çevre şartlarını iyileştirme ve sportif 
faaliyetlere ilişkin altyapı çalışmala-
rını aksatmadan devam ettirmeli-
dir” diyerek sözlerini tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

En fazla artış gıda 
ve içeceklerde yaşandı

Türkiye İstatistik Kurumu Kon-
ya Bölge Müdürü Adnan Bedlek, 
TÜİK Başkanlığı tarafından 2019 
yılı Ocak ayına ilişkin açıklanmış 
olan Tüketici Fiyatları Endeksi 
(TÜFE) değişim oranlarından ya-
rarlanarak hazırlanan Konya-Kara-
man bölgesi için hazırlanan bülteni 
paylaştı. buna göre, TÜFE aylık de-
ğişim oranı Konya, Karaman bölge-
sinde yüzde 1,44 olarak gerçekleşti. 
TÜİK Konya Bölge Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre; 2019 
yılı Ocak ayında Konya, Karaman 
Bölgesinde bir önceki aya göre 
yüzde 1,44, bir önceki yılın Aralık 
ayına göre yüzde 1,44, bir önceki 
yılın aynı ayına göre (yıllık) yüzde 
21,05 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 17,91 oranında artış 
gerçekleşti. TÜFE aynı dönemde 
Türkiye geneli için, bir önceki aya 
göre yüzde 1,06, bir önceki yılın 
Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
20,35 ve on iki aylık ortalamalara 
göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti. 
Konya, Karaman Bölgesinde aylık 
bazda en yüksek artış “Gıda ve Al-
kolsüz İçecekler” ana harcama gru-
bunda gerçekleşti. Aylık bazda en 
yüksek artış yüzde 6,95 ile “Gıda 
ve Alkolsüz İçecekler” grubunda 
gerçekleşmiş olup, bunu yüzde 
6,49 ile “Eğlence ve Kültür” grubu 
ve yüzde 4,59 ile “Çeşitli Mal ve 
Hizmetler” grubu izlemiştir. Aylık 
olarak, en çok düşüş gösteren grup 

ise yüzde 7,02 ile “Giyim ve Ayak-
kabı” oldu. 

Aynı dönemde Türkiye gene-
linde bir önceki aya göre en yüksek 
artış %6,43 ile “Gıda ve Alkolsüz 
içecekler” grubunda gerçekleşmiş 
olup, bunu yüzde 3,62 ile “Çeşitli 
Mal ve Hizmetler” grubu ve yüzde 
3,56 ile “Sağlık” grubu izlemiştir. 
Aylık olarak en çok düşüş gösteren 
grup ise yüzde 7,95 ile “Giyim ve 
Ayakkabı” grubu oldu. 
FİYATI EN FAZLA ARTAN PATLICAN 

Konya, Karaman İstatistiki Böl-
gesinde 2019 yılı Ocak ayında fiyatı 
en çok artan ürünler; Patlıcan (yüz-
de 89,89), Çarliston Biber (yüzde 
79,54), Domates (yüzde 42,66) 
olup, fiyatı en çok düşüş gösteren 
ürünler; Etek (yüzde 18,66), Otel 
Ücreti (yüzde 18,26) ve Kazak (Ka-
dın İçin) (yüzde 17,59) olarak ger-
çekleşti. TÜFE’de Türkiye geneline 
bakıldığında 2019 yılı Ocak ayında 
fiyatı en çok artan ürünler Çarliston 
Biber (yüzde 87,87), Patlıcan (yüz-
de 80,94) ve Ispanak (yüzde 67,63) 
olup, fiyatı en çok düşüş gösteren 
ürünler; Etek (yüzde 18,02), Hırka 
(Kadın İçin) (yüzde 17,37) ve Kazak 
(Kadın İçin) (yüzde 15,42) olmuş-
tur. Ocak 2019’da endekste kapsa-
nan 418 maddeden; 21 maddenin 
ortalama fiyatlarında değişim ol-
mazken, 267 maddenin ortalama 
fiyatlarında artış, 130 maddenin 
ortalama fiyatlarında ise düşüş ger-
çekleşti. n EMİNE ÖZDEMİR

Oyunlara karşı birlikte 
mücadele edeceğiz

AK Parti Konya Milletvekili 
Gülay Samancı, Konya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği (KONE-
SOB) Başkanı Muharrem Karaba-
cak, Birlik Yönetim, Denetim ve 
Disiplin Kurulu Üyesi Başkanlarla 
bir araya gelerek istişarelerde bu-
lundu. 

KONESOB Toplantı salonunda 
gerçekleşen istişare toplantısında 
bir konuşma yapan AK Parti Konya 
Milletvekili Gülay Samancı, Tür-
kiye’nin önemli bir süreçten geç-
tiğine dikkat çekerek, Türkiye’nin 
ve Türk halkının bu süreçte birlik 
ve beraberliğini muhafaza etme-
sinin önemine vurgu yaptı. KO-
NESOB’un Konya’nın en önemli 

meslek kuruluşlarından biri oldu-
ğunu belirten Samancı, Türkiye 
üzerinde kurulmaya çalışılan çirkin 
senaryolara karşı el birliğiyle mü-
cadele verilmesinin şart olduğunu 
ifade etti.  İstişare toplantısında 
KONESOB Başkanı Muharrem Ka-
rabacak ve Birlik Yönetim Kurulu 
Üyesi Başkanlar, Milletvekili Gülay 
Samancı’ya esnaf ve sanatkarların 
beklentilerini, talep ve isteklerini 
iletti. KONESOB Başkanı Muhar-
rem Karabacak, her daim Esnaf 
Teşkilatının yanında olan ve sorun-
ların çözümü noktasında gayret 
sarf eden Milletvekili Samancı’ya 
teşekkür etti. 
n İHA 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, dünyanın en zengin ürün serisine yenilerini 
eklemeyi sürdürüyor. Zade Vital D3+K2 30 kapsül ile kemik sağlığına destek veriyor

Zade Vital’den kemik 
sağlığınıza çifte destek!

En sık görülen metabolik ke-
mik hastalığı olan osteoporoz, dü-
şük kemik kütlesi ve kemik mikro 
yapısının bozulması sonucu kemik 
kırılganlığının ve kırık olasılığının 
artması ile karakterize bir iskelet 
sistemi sorunu. Bu hastalık 50 yaşın 
üzerinde her üç kadından birinde 
(meme kanserinden fazla) ve 50 yaş 
üzerinde 5 erkekten birinde (pros-
tat kanserinden fazla) görülüyor. 
İnsan vücudunu oluşturan dokular 
arasında en sert yapıya sahip olan 
kemikler, bazı hastalıklar, çevresel 
faktörler ve ileri yaş nedeniyle güç-
süz kalabiliyor. Kemiklerin güçsüz 
kalmaması için ise uzmanlar bazı 
önemli noktalara dikkat etmek ge-
rektiğini vurguluyor. 

Sağlıklı kemik oluşumunda iki 
vitamin birlikte çalışır. Bu vitaminler 
D ve K vitaminleridir.

D vitamininin rolü,aldığımız gı-
dalardaki kalsiyumun bağırsaklar-
dan emilimini artırmaktır. 

K vitamini ise kalsiyumun kemi-
ğe yerleşimine yardımcı oluyor. D ve 
K vitaminin birlikte kullanımı, kalsi-
yumun olması gerektiği gibi kemik-
lerde birikmesini ve sağlıklı kemik 
oluşumunu desteklerken, damar-
larda ve diğer yumuşak dokularda 
kalsiyum birikimine engel oluyor. 
D ve K vitaminleri yağda çözünen 
vitaminlerdir. Zade Vital D3+K2’de 
taşıyıcı olarak naturel sızma zeytin-
yağı kullanıldığından emilim kolay-
laştırıyor. Koruyucu BHA ve BHT 
içermiyor. 

D3+K2;
•D ve K vitaminleri normal ke-

miklerin korunmasına katkıda bulu-
nur.

•D vitamini kalsiyumun ve fos-
forun normal emilimine/kullanımına 

katkıda bulunur.
•D vitamini normal kan kalsi-

yum düzeyine katkıda bulunur.
•D vitamini normal kas fonksi-

yonunun korunmasına katkıda bu-
lunur.

•D vitamini kas güçsüzlüğüne 
bağlı duruş bozukluğu riskini azal-
tır. Duruş bozukluğu 60 yaş ve üstü 
kadın ve erkeklerdeki kemik kırıkları 
için bir risk faktörüdür.

•D vitamini çocuklarda normal 
büyüme ve kemik gelişimi için ge-
reklidir.

•D vitamini normal dişlerin ko-
runmasına katkıda bulunur.

•D vitamini bağışıklık sistemi-
nin normal fonksiyonuna katkıda 
bulunur.

•D vitaminin hücre bölünme-
sinde görevi vardır.

•K vitamini normal kan pıhtılaş-
masına katkıda bulunur.

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam 
markası Zade Vital, dünyanın en 
zengin ürün serisine yenilerini ekle-
mekte ve GMP standartlarında üret-
tiği, sektöre fark katan yeni ürünle-
rini eczaneler aracılığı ile toplumla 
buluşturarak insan sağlığına değer 
katmaya devam ediyor. 
n FAHRİ ALTINOK

Dr. Karaca: Yapabiliriz, kanseri yenebiliriz
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Kanuni devrinde bu güçlü sada 
hiç kesilmedi. Nitekim o devirde bir 
ara Fransa’da dans denilen rezalet 
yeni yeni ortaya çıkmaya başladığın-
da bunu duyan Kanuni, derhal Fransa 
kralına şu talimatı göndermiştir: “…
İşittim ki, memleketinizde kadın ve 
erkeklerin dans adı altında birbirlerine 
sarılmak suretiyle halk önünde ahlak 
ve hayaya mugayir davrandıkları süfli 
bir eğlence icat edilmiş! Bu rezale-
tin, hem-hudud olmamız dolayısıyla 
memleketime sirayeti ihtimali vardır. 
Bu itibarla name-i hümayunum elinize 
ulaşır ulaşmaz derhal bu rezalete son 
verile! Aksi halde bizzat gelip o reza-
leti kaldırmaya elbette muktedirim.” 
Tarihçi Hammer, bu mektup üzerine 
Fransa’da dansın tam yüz yıl yasak-
landığını kaydetmektedir.

Bu devir, bütün bir cemiyet fert-

lerinin, asalet, ciddiyet ve iman vecdi 
ile coşkun çağlayanlar halinde olduğu 
bir devirdi. Bu devirde imanın heybet 
ve heyecanı ile bu şâha kalkış, yalnız 
Kanuni’de değil, devletin bütün mü-
esseselerinde ve hatta en küçük rüt-
bedeki ferdinde bile görülmekte idi: 
Preveze zaferinin müjdesini dörtnala 
at üzerinde getiren levent, Topkapı 
Sarayı’na girince, atının dizginini çek-
mesi ile, at bir müddet iki ayak üze-
rinde dönmüştü. Bu manzarayı seyre-
den Kanuni’nin, levende:

“Ne azgın bir küheylânla gelmiş-
sin!..” demesi üzerine levendin:

“Hünkâr’ım, Akdeniz azgın bir 
küheylandı. Biz onu bile uslandır-
dık!..” cevabını vermesi, iman gücüyle 
şahlanıştan doğan itimad-ı nefsin bir 
tezahürü idi. Sultandan bir ere kadar 
hep aynı duyuş ve aynı kalp atışı vardı.

Hak ve adalet, hu-
dutları Hazar’dan Orta 
Avrupa’ya, Hint Okya-
nusu’ndan Ukrayna’ya 
kadar uzanan bir İslam 
devlet-i aliyyesinin hu-
kuku olarak zamanın 
icaplarına göre öyle-
sine dakik bir surette 
gerçekleştiriliyordu ki, 
engizisyon mahkeme-
lerinin korkunç zulüm-
lerinden kaçanlar, Osmanlı ülkesine 
sığınıyorlardı. «Dünya dönüyor!» 
dediği için Galileo, ölümden kurtuluş 
çaresi olarak, ilmî kanaatini lafzan terk 
ederken, Osmanlı’da gayr-i müslimle-

rin bile “vediatullah”, yani 
Allah’ın devlete emaneti 
olarak kabul olunduğu 
yüce bir görüş hakim 
bulunuyordu. Hatta 
Lehistan’da: “Osmanlı 
atları Vistül Nehri’nden 
su içmedikçe, bu ülke-
nin hürriyet ve istiklâle 
kavuşamayacağı” sözü, 
bir darb-ı mesel haline 
gelmişti. Gerçekten Le-

histan, yani Polonya, tarihte üç defa 
istiklaline kavuşmuştur ki, bu da Türk 
atlarının Vistül Nehri’nden su içtiği za-
manlarda olmuştur.

Kanuni, son seferinde ilerleyen 

yaşı sebebiyle aylar süren bir yolcu-
luğu, at sırtında dik durabilsin ve as-
kerlere dinç görünebilsin diye sırtına 
kuşak gibi urgan sarılarak çıktı. Ulu 
Hakan, ardındaki ihtişamlı sultanlığa 
son mührünü vurduğu Zigetvar’da el-
lerini açıp Rabbine şöyle niyâz etmiştir: 
“Yâ Rabbî! Nice müddettir yeryüzünü 
benim zaferimle doldurdun. Vâsıl 
olunmadık recâm, hâsıl olunmadık 
duâm kalmadı. Artık Habîb-i Edîb’in 
hürmetine saâdet-i şehâdet ve ardın-
dan da cemâlini müşâhede nîmetleri-
ni bu kemter kuluna nasîb eyle!..”Bu 
niyazdan bir müddet sonra Muhteşem 
Süleyman, sefer esnasında vefat eden 
dördüncü Osmanlı sultanı olarak rah-
met-i Rahman’a yürüdü. Ulu Hakan’ın 
cenazesi, dört yüz muhafızın nezare-
tinde İstanbul’a getirildi. Süleymaniye 
Camii’nin musalla taşına kondu. Ce-

naze namazı beş yüz müezzinin, tek-
birleri birbirlerine aktarmaları ile kılın-
dı. Cemaatin arka ucu Fatih Camii’ne 
dayanıyordu. Kanuni’nin naaşı, kabre 
indirilirken bir sandık getirilip “Vasi-
yeti gereğidir!” denilerek, o da kabre 
konulmak istendi. Şeyhülislam Ebus-
suud Efendi, bu duruma müdahale 
etti. Cenaze ile beraber kıymetli bir 
şeyin gömülmesinin caiz olmadığını 
bildirdi. Ebussuud Efendi’ye bunun, 
Hakan’ın bir gün evvelki vasiyeti ol-
duğu bildirilince, merakla sandığı açtı. 
Kendisinin Hünkar’a verdiği fetvalarla 
karşılaştı. Hayretler içinde donakaldı: 
“Sen kendini kurtardın ulu Hakan! Biz 
yarın Ahirette ne yapacağız?!.” diyerek 
hüzünlendi ve ağlamaya başladı. Zira 
Kanuni, hayatı boyunca yapacağı her 
işin fetvasını almış, ondan sonra icra 
etmişti.”
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Seydişehir İlçe Belediyesi tara-
fından düzenlenen ‘Çocuk Festivali’ 
törenle açıldı. 

Geçtiğimiz günlerde Seydişehir 
Atatürk Kapalı Spor Salon’unda, 
31 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında 
yapılacak olan Çocuk Festivali, Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal ve protokol üyeleri ile birlikte 
1 Şubat Cuma günü törenle açıldı. 
Seydişehir Belediyesinin düzenlen-
diği festivale, Başkan Mehmet Tu-
tal’ın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı 
Kemalettin Atalay, Gençlik ve Spor 
Müdürü Soner Balcı, Seydişehir Be-
lediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Ka-
dın Kolları Başkanı Meryem Semerci 
ve üyeleri, Seydişehir Belediyesi bi-
rim müdürleri ve çok sayıda vatan-
daş katıldı. İlk ve ortaokul çağındaki 

çocuklara yönelik olan festivalde; 
satranç, masa tenisi, mas güreşi, 
mangala, matrak, langırt, jenga, ha-

lat çekme, mendil kapma, balon pat-
latma, bilek güreşi, spor gösterileri, 
şişme oyun parkı gibi etkinlikler ger-

çekleştirildi. 
Çocukları eğlendirmek, eğlenir-

ken öğrenmelerini ve boş vakitle-
rinin verimli geçmesini sağlamak 
amacıyla yapılan festivalin amacı-
na ulaştığını belirten Başkan Tutal, 
“Çocukların, havanın soğuk olması 
sebebiyle evlerinde sıkıldığını düşü-
nerek, onları cep telefonu, bilgisayar 
gibi nesnelerden uzaklaştırmak ve 
sosyalleştirmek için yaptığımız festi-
valde, çocukların ne kadar mutlu ol-
duğunu gördüm. Çocukların mutlu 
olması demek, ailelerin mutlu olma-
sı demektir; ailelerin mutlu olması 
demekte, bizim mutlu olmamız de-
mektir. Bu tür etkinliklerin devamını 
getireceğiz” şeklinde konuştu. Festi-
val sonunda çocuklara çeşitli ikram-
lar ve hediyeler verildi. n İHA

1995 yılında Van’ın Çatak İlçe-
si’nde teröristlerle girdiği çatışmada 
şehit olan Jandarma Komando Er 
Ali Fatih Birtek, ailesi tarafından ai-
lesi ve Şehit Aileleri Derneği tarafın-
dan düzenlenen hatim yemeğinde 
bir kez daha dua ve rahmet ile anıldı. 
Konya Şehit Aileleri Derneği tarafın-
dan geleneksel olarak düzenlenen 
hatim duası ve yemeğinin bu haftaki 
programında 1995 yılında şehit olan 
Ali Fatih Birtek anıldı. Dernek bina-
sında düzenlenen hatim duası ve 
yemeğine şehit yakınları ile Ali Fatih 
Birtek’in ailesi ve yakınları katıldı.

Konya Şehit Aileleri Derneği 
Başkanı Recep Pekdemir, bu prog-
ramlar vesilesi ile şehitleri bir kez 
daha rahmet ve dua ile andıklarını 

ifade ederken bu geleneğin devam 
edeceğini söyledi.

Şehit Komando Er Ali Fatih Bir-
tek’in ailesi ise evlatlarının hatim 

duası için verilen yemeğe katılan 
herkese teşekkür ederken evlat 
acısının ilk günkü gibi yüreklerinde 
durduğunu ifade ettiler. Şehit an-
nesi Aliye Birtek ise oğlunun ölü-
münün üzerinden yıllar geçmesine 
rağmen acılarının ilk günkü gibi taze 
durduğuna dikkat çekerken, “Evla-
dımız bu vatan uğruna şehit oldu. 
Bu bizim için bir gurur oldu. Ancak 
yaşadığımız acı hiçbir zaman din-
medi. Oğlumun ardından babası nı 
da kaybettik. Ben hem evladım Ali 
Fatih’i hem eşim Mevlüt Birtek’i bir 
kez daha rahmet ve dua ile anıyo-
rum. Rabbim evladını bu uğurda ve-
ren tüm anne babaların yardımcısı 
olsun” dedi. 
n HABER MERKEZİ 

Özel Eğitimde ilk 
defa yurtdışında staj

Konya-Meram Melike Hatun 
Özel Eğitim Meslek Okulu’nun öğ-
rencileri Prag ve Budapeşte’de staj 
yapma imkânı buldular. Stajda ba-
şarılı olan tüm öğrenciler sertifika-
larını aldılar. Konya’da eğitim-öğ-
retim faaliyetini sürdüren Meram 
Melike Hatun Özel Eğitim Meslek 
Okulunun öğrencileri 20 Ocak -2 
Şubat 2019 tarihleri arasında 9 öğ-
renci Prag da 6 öğrenci Budapeşte 
de staj imkânı buldular.  Başarılı 
bir staj dönemini gerçekleştirilen 
öğrenciler, stajlarının son gününde 
sertifikalarını kurum müdürlerin-

den aldılar. Okul Müdürü Meral 
Taşpınar; “Konya’da Özel Eğitimde 
ilk defa yurtdışında staj gerçekleş-
tirildi. Okulumuz öğrencilerinden 
15 öğrenci bu stajı yapma imkânı 
buldular. Tüm öğrencilerimiz staj-
larda başarılı olarak sertifikalarını 
aldılar. Öğrenciler ilk defa stajdan 
sonra bulundukları bölgeleri ge-
zerek ilk defa yurtdışına çıkmanın 
keyfini ve heyecanını yaşadılar. 
Bizlere ve öğrencilerimize bu im-
kanları sunan ve emeği geçenlere 
okul adına teşekkür ediyorum “ 
dedi. n HABER MERKEZİ

Ilgın heyeti Reyhanlı’ya
ziyaret gerçekleştirdi 

Ilgın Milli Eğitim Müdürü, Eği-
tim Bir-Sen İlçe Başkan Vekili, Il-
gın Müftülüğü Temsilcisi ve Konya 
İHH Ilgın Temsilciliği Yönetimin-
den oluşan heyet, İHH Suriye Ça-
lışmaları Reyhanlı Lojistik ve Ko-
ordine Merkezi başta olmak üzere 
birçok tesisi ziyaret ederek yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kon-
ya İHH İnsani Yardım Derneği Il-
gın Temsilciliği tarafından organi-
ze edilen ziyarete; Ilgın Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa KILINÇ,Eğitim 
Bir-Sen İlçe Başkan Vekili Hasan 
Teke,Ilgın Müftülüğü Temsilcisi-

Bünyamin Korkmazkatıldı. Heyet, 
Reyhanlı Koordine Merkezi’nde 
yapılan sunum ile İHH İnsani Yar-
dım Vakfının Suriye çalışmaları 
hakkında bilgi edindiler. İHH İnsa-
ni Yardım Vakfının Reyhanlı’daki 
günlük 250 bin ekmek üreten fırını 
ve reyhanlılojistik merkezini gezdi-
ler.  Savaşın izlerini taşıyanların ye-
niden hayata tutunmaya çalıştıkla-
rı yerlerden olan Ortez ve Protez 
Merkezi ve Yetimhaneleri gezen 
heyet, savaşın insanlarda nasıl ya-
ralar bıraktıklarına şahit oldular.
n HABER MERKEZİ 

Vatandaşlarla biraraya gelen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “ilk ve  ‘en’lerin belediyesi 
olduk. İnşallah  bundan sonra da gönül belediyeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi

‘Gönül belediyeciliği ile 
çalışmayı sürdüreceğiz’

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, hafta sonu 
ilçenin farklı noktalarına gerçek-
leştirdiği ziyaretlerle vatandaşlarla 
buluşmaya devam ediyor. 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, ilçenin fark-
lı noktalarında vatandaşlarla bir 
araya gelmeye devam ediyor. Ak 
Parti Selçuklu İlçe Başkanı Musta-
fa Hakan Özer ve teşkilat üyeleri-
nin geniş katılımıyla gerçekleşen 
programlarda vatandaşlardan ge-
len talepler dinlenilirken, yeni dö-
nemde yapılabilecek çalışmalarla 
ilgili istişareler gerçekleştiriliyor. 

Her fırsatta farklı mahalleler-
de halkla bir araya gelen Başkan 
Pekyatırmacı, hafta sonunda da 
ziyaretlerini  sürdürdü. Öncelikli 
olarak Kültürpark da yer alan oto-
büs durağında bekleyen vatandaş-
larla görüşen Başkan Pekyatırmacı 
daha sonra Kültür Park içinde vakit 
geçiren vatandaşlarla sohbet etti. 
Pekyatırmacı , Dede Bahçesi Millet 
Kıraathanesini de ziyaret ederek 
buradan hizmet alan her yaştan 
vatandaşlarla ayrı ayrı görüşerek 
fikir alışverişinde bulundu. 

Pekyatırmacı’nın bir diğer zi-
yaret adresi de karne tatili dolayı-
sıyla öğrenciler için ücretsiz hale 
getirilen ve hafta sonlarında yoğun 
ziyaretçi trafiğinin yaşandığı Kon-
ya Tropikal Kelebek Bahçesi oldu. 

Bahçeyi gezen vatandaşlarla soh-
bet eden Pekyatırmacı, çocuklarla 
da yakından ilgilendi. Günün son 

ziyaretini Novaland Outlet Alışve-
riş Merkezi’ne gerçekleştiren Pek-
yatırmacı,  vatandaşlara karanfil 

dağıttı. 
Ak Parti belediyeciliğinin 

temelinde insan odaklı hizmet 
anlayışının yattığını ifade eden 
Başkan Pekyatırmacı,”Selçuklu 
Belediyesi olarak bugüne kadar 
gerçekleştirdiğimiz tüm yatırım 
ve hizmetlerle bu anlayış ile hare-
ket ettik. Selçuklu, Türkiye’nin bu 
anlamda en yaşanabilir ilçelerin-
den biri haline geldi. Hemşehrile-
rimizden aldığımız güçle bugüne 
kadar “ilk”  ve  “en”lerin beledi-
yesi olduk. İnşallah  bundan sonra 
da Cumhurbaşkanımızın bir kez 
daha altını çizdiği gönül beledi-
yeciliği anlayışıyla çalışmalarımızı 
sürdüreceğiz.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik’te 2. 
dönem eğlenceli başladı

Özel Gençlik Anaokulu öğren-
cileri 2018-2019 Eğitim Öğretim 
Yarı Yılının 2. Dönemine eğlenceli 
etkinliklerle başladı. Öğrencileri 2. 
Yarı yılın başlangıcında kendileri 
için hazırlanan sürpriz gösteriyle 
karşılaştılar. Düzenlenen program 
da Okulumu Seviyorum adlı Tiyat-
ro gösterisini izlediler. Öğrenciler 

düzenlenen etkinlikle beraber 2. 
Döneme eğlenerek başladı.

Okul Müdürü Aliye Duman, 
Gençlik Eğitim Kurumları olarak 
eğitim öğretim faaliyetlerinin hız 
kesmeden 2. Dönemde de bir bi-
rinden farklı etkinliklerle devam 
edeceğini belirtti.
n HABER MERKEZİ 

Öğrenciler çocuk festivalinde buluştu

Şehit Birtek dualarla anıldı

Şehit Ali Fatih Birtek’in annesi ve ablası 
evlatlarının fotoğraf önünde dururken 
yıllar önce yaşadıkları acının bir kez 

daha tazelendiğini ifade etti.
Şehit Ali Fatih Birtek, 

ailesinin tek erkek evladıydı.
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Gölyazı Belediyespor 
liderliğini sürdürüyor

Konya Süper Amatör Küme’de 14.hafta tamamlandı. 
Oynanan müsabakaların ardından Ilgın Belediyespor’u 
yenen Gölyazı liderliğini sürdürürken, şampiyonluk he-
defi olan Ereğlispor, Kadınhanı deplasmanında puan 
kaybetti. Ligde 14.hafta sonuçları şu şekilde; Öntur 
Havzanspor 0 – 0 Ülküm Gençlikspor, Saiteli Kadınhanı 
Belediyespor 2 – 2 Ereğlispor, Yeni Doğanhisarspor 0 
– 3 Selçukspor (Hükmen), Ç.Çumra Belediyespor 4 – 2 
Yeni Emirgazi Belediyespor, Gölyazı Belediyespor 2 – 1 
Ilgın Belediyespor, Akören Kültürspor 3 – 4 Meram Kara 
Kartallar. Süper Amatör Küme’de lider Gölyazı Beledi-
yespor’un 35, 2.sırada bulunan Ereğlispor’un 32 puanı 
bulunuyor.   n SPOR SERVİSİ

Konyalı veteranlar 
madalya ile döndü

31 Ocak - 3 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya Ke-
mer’de yapılan Masterler ve Halk Badminton Türkiye 
Şampiyonası’nda Konya’yı temsil eden veteran sporcular 
1 ikincilik ve 2 üçüncülük elde etti.

Şampiyonada Halk 40+ çift erkeklerde yarışan spor-
cular Servet Güngör 3. olurken, 40+ tek erkeklerde yarı-
şan Hacı Başoda final maçını şanssız bir şekilde kaybetti 
2. olarak masterler kategorisine yükseldi. Konya Badmin-
ton İl Temsilcisi Mehmet Zeki Erkan yaptığı açıklamada, 
“Veteranlar Türkiye Şampiyonası’nda ilimizi başarıyla 
temsil ederek ilimize 3 madalya kazandıran Hacı Başoda 
ve Servet Güngör’ü kutluyor, başarılarının devamını dili-
yorum” ifadelerini kullandı.   n SPOR SERVİSİ

Konya Engelliler Gücü erteleme maçını farklı kazandı
Ampute Futbol 1. Ligi 8. hafta er-

teleme maçında temsilcimiz Konya 
Engelliler Gücü, Karadeniz ekibi MP 
Samsun Engelliler Ampute Futbol Takı-
mı’nı ağırladı. Selçuklu Belediyesi Sta-
dı sentetik sahada oynanan maça etkili 
başlayan ve maçın başından sonuna ka-
dar etkili oyununu sürdüren Konya ekibi 
Adem Kaya (2), Mahir Ateş (2), Collins 
Gyamfı (3), kaptan Richard Ekwam ve 
Gazi Osman Tat’ın ayağından kazandığı 
gollerle maçtan 9 – 1 galibiyetle ayrıldı. 

Alınan 3 puanın ardından Konya 
Engelliler Gücü, Ampute 1. Lig’de ilk 
sıradaki yerini korudu. Haftaya Kayseri 
temsilcisi Anadolu Erciyes Engelliler 
Ampute takımına konuk olacak yeşil 
beyazlılar yapacağı erteleme maçıyla 
Ampute 1. Ligi’nin 2018-2019 sezonu 
ilk devresini de tamamlamış olacak.

NALÇACILILAR 
DERNEĞİNDEN JEST

Konya Engelliler Gücü – Samsun 
Engelliler Ampute maçının ardından 

teknik heyet ve futbolcular Konyasporlu 
taraftarlar ile Efsane Nalçacılılar ve Ma-
raton Nalçacılılar taraftar derneklerinin 
organize ettiği mangal partisinde buluş-

tu. Taraftar guruplarının misafirperverli-
ği ve ikramları ile moral ve motivasyon 
depolayan temsilcimiz yapılan bu güzel 
jest için Nalçacılılar taraftar grupları 

adına dernek yöneticilerine teşekkür 
ederek yapacakları iç saha maçlarına 
da davet etti.  
n SPOR SERVİSİ

Alper Avcı: Deplasmanda aldığımız her puan kazanç
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, 20.hafta maçında deplas-
manda Kahramaranmaraşspor ile 2-2 
berabere kaldı. Maçın ardından açıklama-
larda bulunan yeşil beyazlı takımın Teknik 
Direktörü Alper Avcı, hakem hatalarından 
dertli olduklarını ifade ederken, deplas-
manda kazanılan 1 puanının da önemli 
olduğunu belirtti.

GALİP GELECEĞİMİZ BİR MAÇTI
Kahramanmaraşspor ile deplasman-

da oynanan ve 2-2 berabere tamamlanan 
karşılaşmayı değerlendiren Teknik Direk-
tör Alper Avcı, öne geçtikleri maçtan bera-
bere kaldıklarını ve galip gelebileceklerini 
bir mücadele oynadıklarını dile getirerek, 
“Geride bıraktığımız süreçte yaşanan yo-
ğun kış şartlarının ardından karşılaşma 
güzel bir havada ve dolu tribünler önünde 
oynandı. Güzel bir atmosfer vardı. Kendi 
adımıza karşılaşmaya iyi başladık. Oyu-
numuzun meyvesi olarak golü de erken 

bulduk.  Ancak tam hücuma çıkarken kay-
bettiğimiz bir top sonrası kalemizde gol 
gördük ve durum 1-1 oldu.  Daha sonra 
oyuna yeniden ortak olduk ve ikinci kez 
öne geçtik. Fakat frikikten bir gol yedik bu 
kez. Tabii ki galip gelebileceğimiz bir maç-
ta berabere kaldığımız için üzgünüz. Fakat 
Kahramanmaraş gibi bir deplasmandan 
bir puan aldığımız için de mutluyuz” dedi.

HEDEF 2 PUAN ORTALAMASI
Deplasmanda oynanan karşılaşmada 

oyunun iki yönünü de doğru oynamaya 
çalıştıklarını ve aldıklarını 1 puanın önemli 
bir kazanç olduğunu belirten Alper Avcı, 
“Oyuncularım adına şunu söyleyebilirim; 
oyunun iki yönünü de doğru oynamaya ça-
lıştık. Maçın son bölümünde rakibimizin, 
ev sahibi olmanın verdiği avantajla baskı 
kurması gayet normaldi. Bu nedenle sa-
vunma yönümüz ortaya çıksa da aslında 
üçüncü golü bulabilecek pozisyonlar üret-
tik. Dediğim gibi deplasmanda aldığımız 

her puanı kazanç olarak görüyoruz. İnşal-
lah önümüzdeki hafta kendi sahamızda 
oynayacağımız karşılaşmada alacağımız 
galibiyetle hedeflediğimiz iki puan ortala-
masını tutturup yolumuza devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

HAKEM HATALARINA TEPKİ
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Di-

rektörü Alper Avcı, son olarak yapılan ha-
kem hatalarına değindi. Hakemlerin daha 
dikkatli olmasını gerektiğine dikkat çeken 
Avcı, “Fakat son haftalarda yaşadığımız 
saha içi yönetimleri konusunda dertliyiz, 
şikayetçiyiz. Maçı yöneten hakem arka-
daşlarımızın etki altında kaldığını görü-
yoruz. Reşo’nun düşürülmesi ile net bir 
penaltımızın verilmediği maçta galibiyeti 
kaçırdık. Kalan haftalarda en azından ha-
kem arkadaşlarımızın bu genç kardeşle-
rimizin emeklerine saygı göstermelerini 
bekliyoruz” şeklinde konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Anadolu Selçuk’tan 
hakemlere tepki!

Ligde sonra olarak deplasmanda Kahramanmaraşspor ile 2-2 berabere kalan pilot takım Konya 
Anadolu Selçukspor’da Kulüp Başkanı Zahir Renklibay açıklamalarda bulundu. Son haftalarda 

yaşanan hakem hatalarına tepki gösteren Renklibay, verilen emeklere saygı gösterilmesini istedi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele 

eden Konya ekibi Anadolu Selçukspor, 
20.hafta maçında Kahramanmaraşspor 
ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu 
karşılaşmaya da hakem hataları damga 
vurdu. Kulüp Başkanı Zahir Renklibay, 
verilen emeklerin hakem hataları ile heba 
edildiğini ifade ederek, Maraş maçında 
bir penaltılarının verilmediğini ve sonuca 
direkt olarak etki edildiğini belirtti. 

İYİ NİYETLİ ÇALIŞMALARA HAKEM 
HATALARI GÖLGE DÜŞÜRDÜ

Sadece futbol oynayamaya çalışan ve 
futbolun doğrularını ortaya koyan genç bir 
kadrolarının olduğunu ve bu tutumundan 
ödün vermeyeceklerini kaydeden Konya 
Anadolu Selçukspor Kulüp Başkanı Zahir 
Renklibay, “Ligin ikinci yarısında oyna-
dığımız son üç maçta da yaşadığımız acı 
tecrübeler oldu. Sadece oyuncu yetiştir-
mek amacıyla kurulan ve bu amaç için 
ligde varlığını sürdürmeye devam edecek 
olan Konya Anadolu Selçukspor’umuz, 
genç kadrosu ile ligin her zaman güçlü 
ekipleri arasında olmuştur. Ancak yapılan 
tüm iyi niyetli çalışmalara, yetiştirilen mili 
futbolculara ve sergilenen güzelliklere son 
haftalarda yaşadığımız hakem hataları ne-
deni ile gölge düşmektedir” dedi.

HAKEMLER FETHİYE’YE 
AYAK UYDURDU

İç sahada Fethiyespor maçında da ha-
kem hatalarının olduğunu ve futbolcuların 
bu durumdan etkilendiğini dile getiren 
Başkan Renklibay, “Ligin en düşük yaş or-
talamasına sahip kadrolarından bir tanesi 
olan ekibimizde futbolcularımız arasında, 
kapanması hayli güç ve hakemlik mües-
sesesine olan güvenin zedelenmesine 
yol açacak yaralar açmaktadır. Geçtiği-
miz hafta kendi sahamızda oynadığımız 
ve rakibimizin erken gollerle öne geçtiği 
maçta, topun oyunda kalması süresi 45 
dakikayı geçmemiştir. Rakibimizin ma-
çın temposunu düşürme çalışmalarına ne 
yazık ki hakemler de ayak uydurmuştur. 
Futbol oynamak için sahaya çıkan genç 
futbolcularımız olması gerekenler ile ya-

şadıklarını kıyaslar duruma gelmiştir” 
ifadelerini kullandı.

ZORLU DEPLASMANDAN 
1 PUAN ALDIK

Yapılan çalışmaların saygı görme-
sini istediklerini sözlerine ekleyen Zahir 
Renklibay, “Kahramanmaraşspor dep-
lasmanında bariz bir penaltımız verilme-
miş, sonuca doğrudan tesir edilmiştir. 
Çocukların verdiği emeklere yazık oluyor. 
Reşo’nun düşürülmesi penaltı ve kırmızı 
kartı gerektiriyordu. Ama bu pozisyonda 
Reşo sarı kart gördü. Maç içinde bize ya-
pılan çok sayıda faul vardı ve görülmedi. 
Pilot takım olmamız, sahada bu tür yak-
laşımlarla karşılaşmamız anlamına gel-
memeli. Hakemlerin bazı baskılar yaşa-
dığını görüyoruz. Pozisyonların ve maçın 
yorumlanması noktasında karar vermekte 
zorlanan hakem arkadaşlarımız genç fut-
bolcularımızın ümidini de kırmaktadır. 
Sahada sadece futbol oynamaya çalışan 
genç futbolcularımızın harcadığı enerji-
nin ve emeklerinin hakemler tarafından 
da görülmesini ve saygı bekliyoruz. Yine 

de zorlu bir deplasmandan 1 puan ile 
dönmeyi başaran ve çıkışını sürdüren fut-
bolcularımız ile teknik kadromuzu tebrik 
ediyorum.  Önümüzdeki hafta iç sahada 

oynayacağımız Sivas Belediyespor müsa-
bakasından iyi bir sonuç alarak çıkışımızı 
sürdüreceğimize de inanıyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 20 13 4 3 42 10 32 43
2.MENEMEN BELEDİYE 20 11 7 2 42 25 17 40
3.FATİH KARAGÜMRÜK 20 11 4 5 34 22 12 37
4.MANİSA B.Ş.B. 20 9 8 3 33 14 19 35
5.ŞANLIURFASPOR 20 10 5 5 27 23 4 35
6.PENDİKSPOR 20 9 6 5 30 24 6 33
7.TARSUS İDMAN Y. 20 7 7 6 29 29 0 28
8.ETİMESGUT BELEDİYE 20 7 6 7 25 25 0 27
9.SİVAS BELEDİYE 20 7 4 9 23 28 -5 25
10.KAHRAMANMARAŞ 20 6 6 8 19 25 -6 24
11.KIRKLARELİSPOR 20 6 5 9 24 28 -4 23
12.ZONGULDAK 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.K. A. SELÇUKSPOR 20 4 9 7 28 35 -7 21
14.BAK SPOR KULÜBÜ 20 4 9 7 20 31 -11 21
15.DARICA G. BİRLİĞİ 20 5 5 10 19 37 -18 20
16.FETHİYESPOR 20 3 9 8 21 28 -7 18
17.BANDIRMASPOR 20 3 6 11 22 36 -14 15
18.TOKATSPOR 20 2 8 10 16 29 -13 14

2018-2019
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Yine Bursaspor 
maçı yine Fofana!
Atiker Konyaspor’un Bursaspor ile 0-0 berabere kal-

dığı maça Moryke Fofana damga vurdu. Maçın 57. daki-
kasında Ömer Ali Şahiner’in yerine oyuna giren deneyim-
li oyuncu maça hareket getirerek, Konyaspor’un hücum 
bölgesine geçişlerinde etkili oldu. 

Maçın 67. dakikasında Konyaspor adına maçı ko-
parma şansını yakalayan Fofana bu pozisyonu cömertçe 
harcadı. Volkan Fındıklı’nın muhteşem pasında kaleci ile 
karşı karşıya kalan Fofana vurmak yerine kaleciyi de geç-
meyi deneyince Konyaspor 3 puandan oldu. 

Fofana yine sezonun ilk yarısında oynanan ve 1-1 
beraberlikle sonuçlanan Bursaspor maçında da önemli 
bir pozisyonu harcamış ve taraftarın tepkisini çekmişti. 
n SPOR SERVİSİ 

Samet Aybaba: Tek eksiğimiz beceri
Bursaspor Teknik Direktörü Samet 

Aybaba, Atiker Konyaspor beraberliği 
sonrası, “Tek eksiğimiz beceri. Oyun-
cularımın nasıl geliştiğini biliyorsunuz” 
dedi. 

Bursaspor Teknik Direktörü Samet 
Aybaba, Atiker Konyaspor beraberliğini 
değerlendirdi. Aybaba, “Takım halin-
de oyuncularım sahanın her yerinde 
mücadele etti. Söyleyecek yek bir şey 
bulamıyorum. Tek eksiğimiz beceri. 
Oyuncularımın nasıl geliştiğini biliyor-
sunuz. Oyuncularımı kutluyorum inanıl-
maz mücadele ediyorlar. Futbolun için-
de her şeyi doğru yaparsanız bir takım 
şansların da yanınızda olması gereki-
yor. Onun dışında sahanın her yerinde 
oyuncularım mücadele ettiler. Onların 
hepsiyle gurur duyuyorum. Skorlara 
yansısaydı ligin en çok konuşulan ta-
kımı haline gelirdik. Dışarıdaki hesap-
laşmayı futbolun içinde yapmayalım. 
Bu kadroyu rahat şekilde korumaya 
çalışalım. Çalışmaya devam edeceğiz. 
Ne zaman 3 puanla tanışırsak o zaman 
mutluluğu bir şekilde yolumuza devam 

edeceğiz” diye konuştu. 
“TUNAY SAKATLANIP ÇIKINCA 

PENALTIYI UMUT KULLANDI” 
Umut Nayir’in penaltı kullanması 

hakkındaki soruya ise Aybaba, “Dün 
penaltı çalışması yaptık. En iyi Umut 
kullandı. Aslında Tunay’dı. Sakatlanıp 
çıkınca Umut kullandı. Aytaç isteseydi 
oda atabilirdi. Tunay’ın sakatlığı vardı. 
Belki de sakatlığı uzun sürebilir” açıkla-
masını yaptı. 

“YENİLSEYDİK 
KIRILGANLIK OLURDU” 

‘Takımda kırılganlık var mı?’ soru-
suna deneyimli teknik adam, “Yenil-
seydik kesinlikle olurdu. Çok kırılganız. 
Her yerde kırılganız. Bir sürü sorunu-
muz var. Futbolseverler bu takımla gu-
rur duysunlar. Şanslar bizim yanımızda 
olsa belki daha farklı yerde olurdu. 
Benim gözümdeki yerleri 30 puanda 
olsa aynı, 24 puanda olsa aynı. Sahada 
inanılmaz mücadele ettiler. Değerlerin 
hepsinde çok üstünüz. Her şey var bir 
tek gol eksik” şeklinde cevap verdi.
n İHA

‘İki tarafın da 
istemediği oldu’

Süper Lig’in 20.hafta maçında Atiker Konyaspor ile Bursaspor 0-0 beraber kaldı. Maçın ardından 
açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 1 puanının fena olmadığını ancak skorun iki 

takımı da memnun etmediğini ifade etti. Kocaman, maçın hakemi Halis Özkahya hakkında da konuştu
Yeşil beyazlı temsilcimiz Atiker Kon-

yaspor, 20.hafta maçında deplasmanda 
Bursaspor ile 0-0 berabere kaldı. Kon-
yaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 
maç sonu değerlendirmesinde 3 puana 
ihtiyaçlarını olduğunu ve ona göre oyna-
dıklarını belirtti. Maçın ortalarında oyun-
da kaos futbolunun hakim olduğunu dile 
getiren tecrübeli hoca, skorun iki tarafı da 
memnun etmediğini ancak deplasmandan 
alınan 1 puanın fena olmadığını söyledi.

‘YAŞAMA İÇ GÜDÜSÜ
 BASKIN GELSİN’

İki takımın da mutlak 3 puana ihtiya-
cı olduğunu belirterek sözlerine başlayan 
Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut 
Kocaman, “Nereden başlayacağımı kes-
tirmek kolay değil. Maçın gidişatını etkile-
yen en önemli şey ihtiyaçlardı. Biz de ihti-
yaç sahibiydik. Bursaspor enerjisi yüksek 
bir takım. Saha içi organizasyonu özellikle 
iç sahada oldukça iyi. Direk toplarla raki-
bi baskı altına almaya çalışan ve bunu da 
iyi başaran bir takım. İhtiyaç dediğim şey 
de burada başlıyor. Mutlak kazanmak isti-
yorlardı. Biz de istiyorduk ama yaşama iç 
güdüsü baskın geldi” dedi.

‘1 PUAN FENA DEĞİL’
Galibiyetin iki takıma da gelip gitti-

ğin dile getiren Aykut Kocaman, “25-30. 
dakikalardan sonra Bursaspor’un istediği 
futbol oyunu oldu. Kaos oyunu oldu. Bur-
saspor’un bu haliyle bizim istemediğimiz 
bir oyundu. İkinci yarıda topun bizde kal-
ma süresini uzatmaya çalıştık. İlk başladı-
ğımız ve düşündüğümüz düzenli ataklar bu 
bölümde yoktu. Ancak buna rağmen Fofa-
na ve Jahovic’e gelen fırsatlar muazzam-
dı. Galibiyet iki taraf için de geldi gitti. İki 
tarafın da istemediği bir skor oldu. Bizim 

tarafımızdan bakılırsa, bu futbol şehrinde 
120 km’ye çıkan bir koşu mesafesiyle oy-
nadık. Kazansaydık 3. sıraya tırmanacak-
tık ama bu şartlarda 1 puan fena değil” 
ifadelerini kullandı.

KOCAMAN’IN İLK 3 HEDEFİ
Ligin üst sıraları hakkında da konu-

şan Aykut Kocaman, rakiplerin birbiri ile 
maçları olduğunu belirterek, Başakşehir 
ciddi bir fark yarattı. 2. sıra ve arkasında-
ki takımlar arasında 1.5 maçlık fark var. 
Rakipler birbirleriyle oynayacak. Bir anda 
ilk 2, ilk 3’te yer tutmamızı sağlayacak dö-
nemler olacak.  Hakem için de bir şeyler 

söyleyeyim. İkinci yarıda Bursaspor doğal 
olarak baskı kuracaktı. Ancak hakemin 
kontrolü altında 10 pozisyon var. Burada 
oyunun sertliği de üzerimizdeki baskıyı 
arttıran faktörlerden biri oldu. Hoca biraz 
kantarın topuzunu kaçırdı gibi görünüyor” 
şeklinde konuştu. n SPOR SERVİSİ 

Ali Çamdalı 
geri döndü!

Geçen sezon Kon-
yaspor’dan ayrılan ve trans-
ferin son gününde takıma 
kazandırılan Ali Çamdalı 
Bursaspor maçında yeşil 
beyazlı formaya yeniden 
kavuştu. Karşılaşmanın son 
bölümünde Adis Jahovic’in 
yerine oyuna giren eski 
kaptan Çamdalı’ya taraftar-
lar büyük destek verdi. 

Maçın ardından Konyaspor taraftarına üçlü çektiren 
Ali Çamdalı’ya hocası Aykut Kocaman da sahip çıktı. 
Ali Çamdalı’nın Konyaspor tarihinin en başarılı takımı-
nın kaptanı olduğunu belirten Aykut Kocaman, tecrübeli 
oyuncuyu sadece ahde vefa nedeniyle transfer etmedik-
lerini, Ali Çamdalı’nın benimsetmeye çalıştıkları oyunun 
sahaya yansımasına yardımcı olan değerli bir oyuncu 
olduğunu söyledi. n SPOR SERVİSİ

Ali Turan’dan 
şiir gibi müdahaleler
Atiker Konyaspor’un 

tecrübeli savunmacısı Ali 
Turan Bursaspor maçında 
ortaya koyduğu perfor-
mansla alkış topladı. Maça 
ilk 11’de başlayan ve Petar 
Filipovic ile uyumlu bir gö-
rüntü sergileyen Ali Turan 
Bursaspor’un yakaldığı 
önemli pozisyonlarda adeta 
etten bir duvar oldu. Pek çok 
pozisyonda kritik hamleler yapan Ali Turan Konyaspor’un 
kazandığı 1 puana büyük katkı sağladı.

Aykut Kocaman’ın gelişi ile birlikte performansı yük-
selen Ali Turan kritik maçlar öncesi teknik heyet ve taraf-
tara güven aşıladı. n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 20 13 5 2 31 10 21 44
2.GALATASARAY 20 10 6 4 38 22 16 36
3.BEŞİKTAŞ 20 9 6 5 38 26 12 33
4.MALATYASPOR 20 9 6 5 32 22 10 33
5.TRABZONSPOR 20 9 6 5 36 27 9 33
6.ATİKER KONYASPOR 20 8 8 4 27 21 6 32
7.KASIMPAŞA 20 9 2 9 38 34 4 29
8.SİVASSPOR 20 7 7 6 28 27 1 28
9.ANTALYASPOR 20 8 4 8 21 29 -8 28
10.ALANYASPOR 20 7 4 9 18 23 -5 25
11.BURSASPOR 20 4 12 4 19 19 0 24
12.FENERBAHÇE 20 5 8 7 22 27 -5 23
13.GÖZTEPE 20 7 1 12 20 25 -5 22
14.KAYSERİSPOR 20 5 7 8 17 27 -10 22
15.Ç. RİZESPOR 20 4 9 7 24 29 -5 21
16.ANKARAGÜCÜ 20 6 2 12 17 35 -18 20
17.ERZURUMSPOR 20 3 8 9 18 26 -8 17
18.AKHİSARSPOR 20 4 5 11 20 35 -15 17

Volkan’ın içinden ‘Xavi’ çıktı

Geçtiğimiz sezonlarda performansı 
tartışılan hatta zaman zaman kendi taraf-
tarı tarafından ıslıklanan Volkan Fındıklı 
gösterdiği inanılmaz gelişimi sürdürüyor. 
Aykut Kocaman’ın dönüşü ile birlikte 
yeniden forma giymeye başlayan tecrü-

beli oyuncu Bursaspor maçına attığı mi-
limetrik paslarla damga vurdu. Özellikle 
Fofana’nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı 
pozisyonda attığı pas ile ağızları açık bı-
rakan Volkan performansı ile taraftarın 
alkışını aldı. n SPOR SERVİSİ

Bursa sustu Konyaspor’ dinledi

Atiker Konyaspor’u Bursaspor ile 
oynadığı kritik maçta taraftarı yalnız bı-
rakmadı. 

Bursa’ya akın eden yüzlerce taraftar 
kendilerine ayrılan bölümde takımları-
na büyük destek verdi. Tezahüratlarla 
takımlarına destek veren yeşil beyazlı 
renklere gönül verenler, yaptıkları ‘kont-

ra’larla da maça renk kattı. 
Ev sahibi takım taraftarlarının Bur-

saspor yönetimini istifaya davet ettiği 
maçın son bölümünde rakiplerini tiye 
alan Konyaspor taraftarı, kardeş takımı 
ES-ES’i de unutmadı. Taraftarlar Eski-
şehir lehine tezahüratlarda bulundu.
n SPOR SERVİSİ 



Bursa’dan sancılı puan
Yeniden Avrupa hayali için Bursaspor ile kritik bir maça çıkan temsilcimiz Atiker Konyaspor, gergin geçen maçtan 1 puanla ayrıldı. Maçı koparma 
adına önemli pozisyonlar yakalayan Anadolu Kartalı, Serkan’ın bir penaltı çıkardığı maçta aradığı golü bir türlü bulamayınca beraberliğe razı oldu

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasının kapanış maçında dep-
lasmanda Bursaspor ile karşılaşan Atiker Konyaspor rakibi ile 
0-0 berabere kaldı. Hem Bursaspor’un hem de Konyaspor’un 
önemli pozisyonlar yakaladığı maçtan gol sesi çıkmadı. Ser-
kan’ın bir penaltı kurtararak takımını maçta tuttğu Konyaspor’da 
Fofana yine saç baş yoldurdu. Oyuna ikinci yarıda dahil olan 
Fofana kaleciyle karşı karşıya kadığı pozisyonu cömertçe har-
cayarak yeşil beyazlıları 3 puandan etti. Konyaspor bu sonuçla 
puanını 32’ye yükselterek haftayı 6. sırada tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada yapılan santranın ardından topla buluşan 

Ömer Ali Şahiner rakip takım savunmasını geçip kaleciyle 
karşı karşıya kaldı. Ömer Ali’nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşu, 
kaleci Muhammed Şengezer son anda kurtardı.

4. dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Latovlevici’nin ser-
best vuruştan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Ay-
taç Kara’nın vuruşu, sağ kale direğine çarparak oyun alanına 
geri döndü.

25. dakikada Ömer Ali Şahiner’in pasında ceza alanı sol 
çaprazında topla buluşan Jahovic’in yaptığı sert vuruş, az farkla 
auta çıktı.

34. dakikada orta sahada topla buluşan Traore’nin ara 
pasıyla rakip savunmanın arkasına sarkan Jahovic, kaleci Mu-
hammed Şengezer’in önde olduğunu fark edip meşin yuvarlığı 
aşırdı. Şengezer, son anda topu kornere çeldi.

41. dakikada Saivet sağ kanattan kullandığı serbest vuruş-
la topu ceza alanı içine ortaladı. Jevtovic, savunmanın arkasına 
sarkan Vergini’yi formasından çekerek yere düşürünce hakem 
Halis Özkaya penaltı noktasını gösterdi. 43. dakika kazanılan 
penaltıyı kullanan Umut Nayir’in vuruşu, sağ kale direğine çar-
pıp oyun alanına geri döndü.

İlk yarı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
İKİNCİ YARI

47. dakikada Saivet’in serbest vuruştan ceza alanına orta-
ladığı topa yükselen Umut Nayir’in yaptığı kafa vuruşunu kaleci 
Serkan Kırıntılı son anda kornere çeldi.

57. dakikada sol kanatta topla buluşan Latovlevici’nin ceza 
alanına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinden topa iyi yükse-
len Umut Nayir’in uzak kale direğine doğru gönderdiği meşin 
yuvarlağı, kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kontrol etti.

62. dakikada Saivet’in ara pasında rakip savunmanın arka-
sına sarkarak topla buluşan Umut Nayir, soldan hareketlenen 
Yusuf Erdoğan’ı gördü. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf Er-
doğan’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

75. dakikada sağ kanattan hızla gelişen Bursaspor ata-
ğında Barış Yardımcı’nın ceza alanı içine doğru yaptığı ortayı 
kaleci Serkan Kırıntılı kalesinden çıkıp müdahale ederek, uzak-
laştırmaya çalıştı. Seken topta Saivet, meşin yuvarlığı kaleci-
nin üstünden aşırarak ağlara gönderdi. Hakem Halis Özkahya, 
VAR incelemesi sonrasında pozisyon öncesinde kaleci Serkan 
Kırıntılı’ya faul yapıldığı gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı.
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Stat: Bursa Büyükşehir Belediye 
Hakemler: Halis Özkahya, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu 
Bursaspor: Muhammed Şengezer, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Vergini, Umut 
Meraş, Yusuf Erdoğan (Dk. 73 Burak Kapacak), Aytaç Kara, Tunay Torun (Dk.10 
Saivet), Badji, Latovlevici (Dk. 60 Lima), Umut Nayir 
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Filipovic, Zuta, Ömer Ali Şahi-
ner (Dk. 57 Fofana), Volkan Fındıklı, Milosevic (Dk. 78 Yatabare), Jevtovic, Traore, 
Jahovic (Dk. 88 Ali Çamdalı) 
Sarı kartlar: Dk. 78 Milosevic, Dk. 86 Yatabare (Atiker Konyaspor)
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