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Geneli Döner’in 
5. Şubesi açıldı

Meşhur Geneli Döner’in 2. 
Ekspres şubesi olmak üzere 
toplam 5. Şubesi Nalçacı’da yo-
ğun bir katılımla açıldı. İki ortak 
tarafından açılan Geneli Döner 
Nalçacı Şubesi’nde et döner, 
tavuk döner, İskender, porsiyon 
döner ve içeceklerle vatandaşa 
hizmet vermeye başladı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Santrallere çevreci yaklaşım

‘Korsan’a geçit yok!
Konya Şoför, 
Nakliyeci ve 

Otomobilciler Odası, 
Konya’da korsan 

taksiye geçit vermiyor. 
Bu kapsamda oda 
tarafından Konya 

genelinde bulunan 
ticari taksilere ‘Korsan 

Hainliktir. Korsana 
Karşı Tek yüreğiz’ 

yazıları asıldı

SÜRÜCÜLERE 
KİMLİK VERİLDİ

Konya Şoför, Nakliyeci ve 
Otomobilciler Odası Korsan 
taşımacılığın önüne geçmek 
amacıyla çalışma başlattı. 
Bu kapsamda Konya Şoför, 
Nakliyeci ve Otomobilciler 
Odası Konya Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte taksilere 
çalışma izin belgelerini va-
tandaşların rahat görebilece-
ği belge asarken, sürücülere 
de oda tarafından Kimlik kartı 
verildi. 

KORSANA KARŞI
SAVAŞ AÇTILAR

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Konya Şoför, Nakli-
yeci ve Otomobilciler Odası 
Başkanı Ahmet Şen, Kon-
ya’da 40-50 civarında korsan 
taksi tespit edildiğinin bilgisi-
ni verdi. Taksicilerin haklarını 
korumak ve haksız kazancın 
önüne geçmek amacıyla bu 
çalışmayı başlattıklarını dile 
getiren Şen, vatandaşların da 
bu konuda duyarlı olmasını 
istedi. n HABERİ SAYFA 3’TE

KIŞ AYLARINDA CİLT 
SAĞLIĞINA DİKKAT!

Zade Vital’le güne sağlıkla merhaba 

Sadece güzel gözükmek için değil aynı zamanda 
sağlığımız açısından ve ilerleyen yaşlarda yaşlan-
ma belirtilerini geciktirmek için cildimize ve bakı-
mına özen göstermek çok önemlidir.  Bu anlamda 
uzmanlar, soğuk kış aylarında cildi korumanın püf 
noktalarına dikkat çekiyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

04 Büyükşehir’den 
önemli bir çalıştay 06 İşkenceyle suçlanan 

iki kardeş tutuklandı 12 Aladağ’da kayak 
sezonu açıldı 13 HAK-İŞ, Kudüs 

için de meydanlarda05 Bir milletin genetik
kodları alfabesidir’

2020 projeleri 
masaya yatırıldı

Peşin su alana 
indirim geldi

Konya iş dünyasının sivil toplum 
örgütleri, yeni yılın ilk çalışma 
saatlerinde Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 

Altay ve Ak Parti İl Başkanı Hasan 
Angı ile MÜSİAD Konya şubesin-
de biraraya gelerek, 2019 yılını 
değerlendirdi ve 2020 projeleri 

hakkında istişarelerde bulunuldu.  
n SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yıla 
indirimle giriyor. KOSKİ Yönetim 
Kurulu tarafından alınan kararla 
tüm abone gruplarında peşin su 
satışına, 1 Ocak – 31 Ocak 2020 
tarihleri arasında bir önceki yılın 
tüketim miktarı kadar alınması ve 
vadesi içerisinde ödenmesi halin-
de yüzde 10 indirim uygulanacak.   

n SAYFA 4’TE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre 
yatırımlarını 31 Aralık 2019 tarihine kadar 
tamamlamaları gereken 13 termik santral ile 
ilgili alınan kararları açıkladı. Kurum, “5 termik 
santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi 
olarak kapatılmasına karar verilmiştir. Diğer 7 
santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verilmiş, 3 
santral ise gerekli çevre izinlerini almışlardır” dedi. 
Kurum yaptıkları bu çalışmayla, çevre duyarlılığı 
gösterdiklerini vurguladı.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Karatay öğrencilerin 
talebini yerine getirdi
n HABERİ SAYFA 5’TE



Zade Vital 
HİNDİSTAN 

CEVİZİ YAĞI

Zade Vital 
ÜZÜM 

ÇEKİRDEĞİ YAĞI
PATLATILABİLEN KAPSÜL

Zade Vital 
BİOTİN

Zade Vital 
COMBO 
VENUS

Kış tüm vücudumuz, özellikle cildimiz 
için zorlu bir dönemdir. Soğuk ve kirli 
hava cildimize büyük ölçüde hasar verir. 
Özellikle giysilerle kapatamadığımız 
yüzümüz ve ellerimizde, yeterince 
nemlendirilmediğinde kuruma, kaşıntı 
ve pullanma gibi sorunlar oluşur. Kapalı 
ortamlardaki ısıtıcıların sebep olduğu kuru hava da, 
cilde dış ortamdaki soğuk hava ve rüzgar kadar olumsuz 
etkiler oluşturur.

Soğuk havanın etkisiyle derimizdeki kan damarları 
büzüşür, kan dolaşımı yavaşlar ve derinin beslenmesi 
ve oksijenlenmesi azalır. Deri yüzeyini kaplayarak 
derinin nemlenmesini sağlayan yağ bezlerinin salgısı 
da azalır. Kuru hava bu süreci daha da destekler ve cilt 
sağlığı bozulur. Cilt bütünlüğünün bozulması, çeşitli 
mikroorganizmaların vücuda girişi için ortam hazırlar. 
Atopik ciltlerde egzama gibi sorunların tetiklenmesine 
neden olur.

Soğuk ve kuru hava şartlarının neden olduğu 
bu değişiklikler, cildin daha hızlı yaşlanmasına ve 
kırışıklıkların da artmasına neden olur. Saçlar ve 
tırnaklar da benzer nedenlerle sağlığını kaybeder.

Cilt, saçlar ve tırnaklar, kış aylarında normal 
zamanlarda olduğundan daha fazla özene ve bakıma 

ihtiyaç duyar. Kapalı ortamların nemli 
tutulması sağlanmalı, dışarıda ise mümkün 
olduğunca eldiven ve benzeri koruyucular 
kullanılmalıdır. El yıkama ve banyo süre 
ve sıklıkları azaltılmalı, soğuk ve sıcak 
su kullanılmamaya özen gösterilmelidir. 
Her el yıkama ve banyo sonrası mutlaka 
nemlendiriciler kullanılmalıdır. Doğal, 
kimyasal madde içermeyen, yağ oranı 
yüksek nemlendiricilerle tüm vücudun, 
özellikle yüz ve ellerin nemlendirilmesi, cilt 
sağlığı için en önemli destektir. Hindistan 
cevizi yağı, nar çekirdeği yağı, Isırgan 

tohumu yağı, cilde, saç ve tırnaklara nemlendirme, 
oksijen radikallerinden koruma gibi destekler 
sağlayabilecek birkaç doğal üründen yalnızca birkaçı. 

Sağlıklı ve dengeli beslenerek, demir, magnezyum, 
çinko gibi mineraller ve biotin, A, D ve E vitaminleri 
gibi cilt için çok önemli mikro besleyicilerin mutlaka 
yeterince alınması çok önemli.

Cildinizi hem içten, hem de dıştan yeterince 
desteklediğinizde yaz kış ışıldamak mümkün.

K.G. Nevin Et. Al. Effect of Topical Application of  Virgin Coconut Oil 
on Skin Components and Antioxidant Status during Dermal Wound Healing in 
Young Rats. Skin Pharmacol Physiol 2010;23:290–297

Frederickson CJ. The neurobiology of zinc in health and disease. Nat Rev 
Neurosci. 2005 Jun;6(6):449-62.

Chandrasekaran NC. Permeation of topically applied Magnesium ions 
through human skin is facilitated by hair follicles. Magnes Res. 2016 Jun 
1;29(2):35-42.

Baccarin T Et Al.Potential Application of Nanoemulsions for Skin Delivery 
of Pomegranate Peel Polyphenols. AAPS PharmSciTech. 2017 Nov;18(8):3307-
3314

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Kış aylarında rüzgar ve soğu-
ğun etkisiyle ciltte kuruluk ve pul-
lanmalar artar. Özellikle ipek gibi 
cildi olan çocuklarımızın cildi için 
ayrıca özen göstermeliyiz. Alerjik 
bünyesi olan çocuklarda genelde 
ilk sinyal ciltlerinden geliyor. Kış 
aylarında çocuklarımızın cildi için 
dikkat edebileceğimiz bazı konu-
ları şöyle derlemek istedim;

3 Banyo sonrası çocukları-
mızın vücudunu hafif nemli iken 
yağ veya nemlendirici krem ile 
nemlendirmeliyiz. 

3 Şayet cildinde pullanma hissederse-
niz gün içerisinde de nemlendirmeyi ihmal 
etmeyiniz.

3 Sadece yaz ayında değil kış ayında da 
su tüketimine teşvik etmek çok önemli. Su 
cilt sağlığı için çok önemli bir faktördür.

3 Egzeması olan çocukların kış ayların-
da soğuk havanın etkisiyle rahatsızlığının 
artma ihtimali yüksektir. Bu sebeple yedikle-

rine dikkat etmekte fayda var. 
Alerjisi olan bir şey tüketip 
tüketmediğine dikkat etme-
liyiz.

3 Ayrıca çocuklarımızın 
vücudunu ve cildini içten 
de desteklemek çok önemli. 
Bunun için Omega 3 ve D 
vitamini takviyesi kullanmak-
ta fayda sağlayabilir. 

3 Rüzgarlı ve soğuk 
havalarda çocuklarımızın elle-
rinin kurumaması için eldiven 
kullanmayı ihmal etmeyiniz. 

Tüm bunların dışında kızımın cilt 
sağlığının benim için ekstra bi anlamı var 
Kendimi keyifsiz hissettiğim zaman gidip 
kızıma bi sarılıyorum, onun o yumuşacık 
yanaklarına ve ellerine dokunuyorum ve 
modumu yükseltiyorum, denemeyen varsa 
tavsiye ederim. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle.. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Kışın da 
Işıldayın…

...
Değerli Okuyucular,
Soğuk havalar iyice kendini göstermeye başladı. 

Vücudumuzda soğuklardan en fazla etkilenen bölge ise 
cildimiz… Bu yazımda sizlere cilt sağlığımıza destek 
olacak hindistan cevizinden ve Hindistan cevizi yağın-
dan bahsedeceğim.

Hindistan cevizi (Cocos nucifera), palmiyegiller 
(Arecaceae) familyasından tropik bölgelerde yetişen 

meyvesi yenen bir palmiye türü. Tropikal bölgelerde yetişiyor. Hindistan cevizi meyvele-
rinin gıda ve eczacılık olarak belgelenmiş tarihsel kullanımı ise yaklaşık 4000 yıl önceye 
dayanıyor. Hindistan cevizi yağının ise cilt bakımından, saç bakımına, yemeklerde kullan-
maya ve yağ yakmaya kadar pek çok alanda kullanımı mümkün.

Araştırmalarda Hindistan cevizi yağının cildin nemlendirilmesinde anlamlı bir etkisi 
olduğu ve yapısında bulunan laurik asit sayesinde yıpranmış saç uçlarına bakım yaparak 
yumuşak ve parlak bir görünüm kazanılmasına yardımcı olduğu bildiriliyor.

Hoş bir kokuya sahip olduğu için doğal bir kozmetik ürün olarak da tercih ediliyor. 
Antiinflamatuvar (yangı giderici) özelliği olduğundan romatizmal ağrılarda, kas ve eklem 
sorunlarında haricen, destek amaçlı da kullanılabiliyor. Hindistan cevizi yağının Alzhei-
mer hastalığında potansiyel kullanımı ile ilgili de literatürde birçok veri bulunuyor.

MCT (Orta Zincirli Trigliserid) içeriğinden dolayı malnutrisyonu (beslenme bozuklu-
ğu) ve lipid malabsorpsiyonu (yağ emilim bozukluğu) olan hastalarda da dahilen kullanı-
labiliyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: https://supplementansiklopedisi.com/coconut-oil-hindistan-cevizi-yagi-nedir/• Ernesto Hernandez Pharmaceu-

tical and Cosmetic Use of lipids Texas A&M University, College Station, Texas. • Agero AL, Verallo-Rowell VM (Septem-
ber2004). A randomized double-blind controlled trial comparing extra virgin coconout oil with mineral oil as a moisturizer 
for mild to moderate xerosis. Dermatitis 15 (3): 109-16. • Rele, A; Mohile, R (2003). Effect of mineral oil, sunflower oil and 
coconout oil on prevention of hair damage’ Journal of cosmetic science 54 (2): 175-192 • A.M.Marinai Y.B. Che Man and 
I.Amin. Virgin coconout oil. Emerging functional food oil. Trends in Food Science&Technology 20 (2009) 481-487. • K.G. 
Nevin T. Rajamohan. Effect of Topical Application of Virgin Coconout Oil on Skin Components and Antioaxidant Status during 
Dermal Wound Healing in Young Rats. Skin Pharmacol Physiol 2010;23:290-297. • Michael Raffii, MD, PhD, Coconout oil and 
Alzheimer’ s Disease Cooperative Study July 2012 No: 44. • K.G Nevin, T. Rajamohan. Virgin coconout oil supplemented diet 
increases the antioxidant status in rats. Food Chemistry 99 (2006) 260-266. • Intahphuak S, Khonsung P, Panthong A. Anti-inf-
lammatory, analgesic and antipyretic activities of virgin coconout oil. Pharm Biol. 2010 Feb;48 (2) 151-7.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Hindistan Cevizi Yağı…

CİLT SAĞLIĞINA
DESTEK
ÜRÜNLER

Kış Aylarında da Cilt Sağlığımıza Özen Göstermeliyiz!
Sadece güzel gözükmek için değil aynı zamanda sağlığımız açısından ve ilerleyen yaşlarda yaşlanma belirtilerini geciktirmek için cildimize ve 
bakımına özen göstermek çok önemlidir.  Yaz aylarında cildimize verdiğimiz önemi kış aylarında da rafa kaldırmamaız gerekiyor. Çünkü kış 
aylarında soğuk hava derimizi etkileyen en önemli faktörlerin başında geliyor. Peki Kış aylarında cildimizi korumanın püf noktaları neler?

 • Klima, elektrikli soba ve kaloriferler ile ısıtılan kapalı alanlar, nemsiz kalarak cildin 
kurumasına ve çatlamasına neden olur. Bu durum da çeşitli  egzama türlerini tetikleyebilir. 
Bunun önüne geçmek için kapalı ve havasız ortamlarda oda nemlendiricileri kullanılabilir, 
kalorifer gibi ısıtıcıların üzerine ıslak havlu veya kap içerisinde su konulabilir ve ortam, 
günün belli saatlerinde havalandırılabilir. 

 • Soğuk havalarda sokağa çıkmak ve yürümek gerekiyorsa, özellikle 
kuru cilde sahip olanlar mutlaka nemlendirici kullanmalıdır. Ayrıca 
dış ortamda; yolda, otobüste, metroda veya ofiste, eller ve yüzdeki 
kuruluk fark edildiği anda nemlendirici uygulanmalıdır.

 • Yağlı ciltler soğuğa karşı dayanıklıdır. Ancak nem 
dengesini sağlamakta sıkıntı yaşar. Yağlı ciltlere 
sahip olanlar, yağ içerikli kremler kullanmak yerine 
nemlendirici kremler kullanmalı, bunu da gün içerisinde 

değil, uyumadan önce yapmalıdır.

 • Sağlıklı beslenme ile 
cildin ihtiyaç duyduğu vitamin, mineral ve 
doymamış yağların dengesini sağlanarak, 
cildin parlaklık kazandığı unutulmamalıdır.

 • Özellikle sabahları uykudan uyandıktan 
sonra eller ve yüz yıkanırken sıcak su ile 
başlanıp, durulama sırasında soğuk su 
kullanılabilir. Bu durum yüzde şok etkisi 
yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. 

• Soğuk kış aylarında sıcak banyo cazip görünebilir. Ancak ortalama 20 dakikadan 
sonra sıcak su cildin yağ dengesini yok etmeye başlar. Bu nedenle kışın da duş 
alırken suyun sıcaklığı düşürülmeli ve banyo süresi 20 dakikayı geçmemelidir. 

Ayrıca banyondan sonra vücuda nemlendirici kremler uygulanabilir.

 • Dudakların yağ üretme özelliği 
olmadığından, ciltte kuruma eğilimi en fazla 

olan bölgelerdir. Bu nedenle özellikle 
dudaklarını nemlendirmelidir. Kuruyan 

dudaklar tükürükle ıslatılmamalıdır.

 • Kışın, soğuktan en fazla eller etkilenir. 
Ellerin soğuk su ve deterjan ile temasının 

söz konusu olduğu durumlarda mutlaka 
eldiven kullanılmalıdır. 

 • Peeling için en doğru zamanın 
kış mevsimi olduğu unutulmamalıdır.

 • Kışın cildiniz pul pul dökülüyorsa, bunu 
fondöten ile kapatmaya çalışmamalısınız. 

Aksine fondöten sürerek daha kötü 
görünmesine neden olursunuz.

 • Önlemlere rağmen cildiniz 
soğuktan etkileniyorsa 

dermatoloji uzmanına 
başvurmayı ihmal etmeyiniz.

REFERANSLAR:  https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/cildiniz-10-adimda-kis-soguklarindan-koruyun/
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Meşhur Geneli Döner 5. şubesini hizmete açtı

Meşhur Geneli Döner’in 2. Eks-
pres şubesi olmak üzere toplam 5. 
Şubesi Nalçacı’da yoğun bir katı-
lımla açıldı. 

İki ortak tarafından açılan Ge-
neli Döner Nalçacı Şubesi’nde et 
döner, tavuk döner, İskender, por-
siyon döner ve içeceklerle vatanda-
şa hizmet vermeye başladı. Meşhur 
Geneli Döner İş Ortakları misafirleri 
kapıda karşılayarak hayırlı olsun di-
leklerini kabul etti. Gerçekleştirilen 

açılış dualar eşliğinde devam etti. 
Açılışın ardından misafirler Meşhur 
Geneli Döner’in yeni şubesinde ilk 
lezzetleri tattı.

‘GAYEMİZ KALİTELİ HİZMET 
VERMEK

Meşhur Geneli Döner iş ortak-
larından Mehmet Evren, “Meşhur 
Geneli Dönerin bugün 2 ekspres 
şubesi, toplamda 5. Şubesini açı-
yoruz. Amacımız Geneli Döner 
tecrübesini de arkamıza alarak 

müşterilerimize en kaliteli hizmeti 
uygun fiyatlara sağlamak. Burada 
et döner, tavuk döner, İskender, 
porsiyon döner ve içecekler olmak 
üzere vatandaşlarımıza hizmet ve-
receğiz. Burada yaptığımız iş şeffaf 
olacak. Etlerimiz günlük taze bir 
şekilde gelip pişirilecek ve halkı-
mıza sunulacak. Dükkanın içerisi-
ni gören penceremiz hiçbir zaman 
kapanmayacak. Halkımız rahat bir 
biçimde çalışmamızı ve ürünleri-

mizi görebilecek ve en önemlisi 
ne yediklerini bilecek. Kaliteli ve 
ucuz hizmeti vatandaşlarımızla bu-
luşturmak gayesi ile dükkanımızı 
açmış bulunuyoruz. İlk günümüz 
olduğu için heyecanlıyız. İlk defa 
böyle bir işin içerisine giriyoruz. İn-
şallah Allah muvaffak eyler. Güzel 
işler çıkarmak için sonuna kadar 
mücadele edeceğiz. Tüm Konyalı 
vatandaşlarımızı bekliyoruz” şek-
linde konuştu. n BERKCAN BAŞ

Konya Şoför, Nakliyeci ve Otomobilciler Odası, Konya’da korsan taksiye geçit vermiyor. Bu kapsamda oda 
tarafından Konya genelinde bulunan ticari taksilere ‘Korsan Hainliktir. Korsana Karşı Tek yüreğiz’ yazıları asıldı

Konya’da korsan taksiye geçit yok

Konya’da nakliyeciler kontak kapatıyor!

Konya Şoför, Nakliyeci ve Oto-
mobilciler Odası Korsan taşımacılı-
ğın önüne geçmek amacıyla çalışma 
başlattı. Bu kapsamda Konya Şoför, 
Nakliyeci ve Otomobilciler Odası 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile bir-
likte taksilere çalışma izin belgeleri-
ni vatandaşların rahat görebileceği 
belge asarken, sürücülere de oda ta-
rafından Kimlik kartı verildi. Ayrıca 
Konya genelinde bulunan taksilere 
‘Korsan Hainliktir. Korsana Karşı 
Tek yüreğiz’ yazıları asıldı.

‘KONYA’DA KORSAN TAKSİ İLE 
MÜCADELE EDİYORUZ’

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Konya Şoför, Nakliyeci ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Ah-
met Şen, Konya’da 40-50 civarında 
korsan taksi tespit edildiğinin bil-
gisini verdi. Taksicilerin haklarını 
korumak ve haksız kazancın önüne 
geçmek amacıyla bu çalışmayı baş-
lattıklarını dile getiren Şen, “Taksi-
lerimize ‘Korsan Hainliktir. Korsana 
Karşı Tek yüreğiz yazıları astık’. Bu 
yazılar ile Konyalı hemşerilerimize 
Korsan Taksi noktasında dikkat çek-
mek istedik.  Konya Şoför, Nakliyeci 
ve Otomobilciler Odası olarak bun-
larla mücadele ediyoruz.  Bu şekilde 
Korsan Taksilere karşı tepkilerimizi 
göstermek istiyoruz.  Vatandaşları-
mızın korsan taksililere binmeme-
lerini istiyoruz.  Korsan taksilerde 
vatandaşlarımızın hiçbir can güven-
liği yok.  Bu araçları sürenlerin kim 
olduğu belli değil.  Konya’da faaliyet 
gösteren taksi duraklarımızda kalite-
li şoförlerimiz var.  Konya genelinde 
bulunan taksi şoförlerimiz eğitimler 
gerçekleştirdik ve sicili bozuk olan 
şoförlerin Konya’da taksicilik yap-
mamasını sağladık.  Bu çalışmaları-
mızı Konyalı hemşerilerimizin huzur 

içerisinde yolculuklarını yapmaları 
için gerçekleştirdik.  Yazılarımızı 
Konya genelinde bulunan taksi du-
raklarımızda bulunan taksilerimizin 
arkasına bu yazıları yerleştirdik.  Va-
tandaşlarımızdan bu konu hakkında 
duyarlı olmalarını istiyoruz” ifadele-
rini kullandı.

‘KONYA’DA 704 TAKSİMİZ VAR’
Konya genelinde bulunan taksi 

sayısı hakkında da bilgi veren Şen, 
“Konya genelinde hizmet veren 
taksilerimizin plakları T ya da TT. 
Vatandaşlarımız taksilere binerken 
araçta durak yazısı yâda logosu var 
mı yanı sıra plakalarına bakmalarını 
rica ediyoruz. Konya’da 74 taksi du-
rağımız var. 704 tane taksimiz var. 
Dolayısı ile 704 tane de şoförümüz 
var.  Konya’da taksi kültürü oluşma-
ya başladı. Konyalılar artık gece ve 
gündüz taksileri tercih ediyor.  Kon-
ya genelinde bulunan taksilerimizde 

çalışma izinleri var. Yine şoförleri-
mizin kimlik kartları var. Oda ola-

rak Konya genelinde yaşayan va-
tandaşlarımızın taksileri kullanırken 

rahat , konforlu ve güvenilir ulaşım 
sağlamalarını için tüm çalışmalarını 

titizlikle yürütüyoruz.  Konya’da tak-
si sürücüsü olmak isteyenleri belli 
bir şart ve araştırmadan geçirdikten 
sonra Taksi şoförü olarak çalışma-
sına izin veriyoruz.   Konyalı taksi 
şoförlerimiz kış ayı için hazırlıklarını 
tamamladı. Konyalı hemşerilerimiz 
kış ayında da güvenilir bir şekilde 
taksileri tercih edebilirler” dedi.

TAKSİCİLERDEN UYGULAMAYA 
TAM DESTEK

15 Temmuz Şehitleri taksi dura-
ğında taksicilik yapan Adem Eser ve 
Arif Oduncu da Konya Şoför, Nakli-
yeci ve Otomobilciler Odası tarafın-
dan Korsanla mücadele farkındalık 
sağlamak amacıyla taksilere yazılan 
‘Korsan Hainliktir. Korsana Karşı 
Tek yüreğiz’ yazılarını destekledik-
lerini ifade ederek, vatandaşların 
Korsan taksilere binmemeleri konu-
sunda tavsiyelerde bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Ahmet Şen, yeni yılla birlikte 
uygulaması zorunlu hale getirilen Ulaştırma 
Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ET-
DS), takoğraf ve veri aktarma zorunluluğu 
gibi uygulamaların nakliyeci esnafını mağdur 
ettiğini belirtti. Şen, 3 – 6 Ocak tarihleri ara-
sında yurt genelinde başlatılan kontak kapat-
ma kararına destek verdiklerini açıkladı.

Konya Şoför Nakliyeci ve Otomobilciler 
Odası Başkanı Ahmet Şen, yaptığı açıklama-
da, 2020 yılında uygulaması zorunlu hale 
gelen sayısal takoğraf, U-ETDS sistemi, veri 
aktarma zorunluğu gibi uygulamaların, gü-
nümüz şartlarında nakliyeci esnaf tarafından 
kullanılamayacağını belirtti.

Türkiye genelinde nakliyeci esnafının bu 
uygulamalardan dolayı çalışmaz hale geldi-
ğini ifade eden Şen, nakliyeci esnafının sesini 

yetkililere duyurmak adına 3 – 6 Ocak tarih-
leri arasında yurt genelinde başlatılan kontak 
kapatma kararına destek verdiklerini kaydetti.

Şen, açıklamasında şunları kaydetti: “Es-
nafımızı bu zorlu gününde destekliyor, biran 
önce yetkililerin bu konuda çözüm üretmesini 
bekliyoruz. Esnafımızın Ton/Km uygulaması 
beklentisi varken, böyle zor durumda bıraka-
cak uygulamalarla karşı karşıya kalması, on-
ları çaresiz hale getirmiştir. Ekonominin can 
damarı olan nakliye sektörünün ton/km uy-
gulaması ile desteklenmesi hem esnafa nefes 
aldıracak, hem de ulaşım disiplinini sağlayıp 
ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır. Cum-
hurbaşkanımızın nakliyeci esnafı konusunda-
ki hassasiyetini biliyor, bu konuda da esnafı-
mızı rahatlatacak uygulamalar getireceğine 
inanıyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Ahmet Şen
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Başkan Pekyatırmacı’dan Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi’ne ziyaret
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, Türk Kızılayı 
Selçuklu Şubesini ziyaret ederek 
gerçekleştirilen aylık yönetim ku-
rulu toplantısına katıldı. Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, Türk Kızılayı Selçuklu Şube 
Başkanı Zekeriya Kartal’ı ziyaret 
ettiği programda, Başkan Kartal’ın 
daveti üzerine şubenin yönetim ku-
rulu toplantısına katıldı. Programda 
Başkan Pekyatırmacı’ya Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Ha-
kan Özer’de eşlik etti. 

Başkan Zekeriya Kartal ve Yö-
netim Kurulu Üyelerine başarı di-
leklerini ileterek sözlerine başlayan 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Türk Kızılayı şehri-
mizde, ülkemizde ve dünya gene-
linde nerede ihtiyaç varsa sosyal 
sorumluluk bilinciyle çok büyük 
çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
Merkezine insanı alan  hizmet an-

layışıyla çalışan Türk Kızılayı, Tür-
kiye’de ve dünyada, insani yardım 
hizmetinde model alınan, insan-
ların en zor anlarında yanındaki 
kuruluş olarak faaliyetlerini sürdür-

mektedir. Bu yönüyle milletimizin 
gönlünde ayrı bir yeri bulunmakta-
dır” dedi. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti ifade ederek Selçuklu Belediye 

Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’ya te-
şekkür eden Türk Kızılayı Selçuklu 
Şube Başkanı Zekeriya Kartal “Sel-
çuklu Belediyesi olarak şehrimi-
zin gelişimi ve belediyecilik adına 

önemli işlere, örnek olacak proje-
lere imza atıyorsunuz. Selçuklu 
Belediyesi’nin desteğini yanımızda 
görmekten dolayı mutluyuz” dedi. 

Türk Kızılayı Selçuklu Şubesi-

nin, Genel Merkezi’nin talimatı ile 
yıl içerisinde kurulmuş yeni, genç 
ve dinamik bir şube olduğunu ifa-
de eden Başkan Kartal, “24 Şubat 
2019 tarihinde yapmış olduğu-
muz olağan genel kurul seçimle-
ri ile şube başkanlığına seçildim. 
Şubemiz yönetim kadrosunda 20 
arkadaşımız görev almaktadır. 30 
Ekim 2019 tarihi ile resmi açılışı-
nı gerçekleştirdiğimiz Türk Kızı-
lay Selçuklu Şubesi çatısı altında 
çalışıyoruz.Kızılay’ımız, 140 yıldır 
çalışmalarını gönüllülük esasına 
göre yürütmektedir. Çalışmalarda 
temel gücümüz yardımsever Türk 
halkıdır. Biz binlerce yıllık tarihi-
mizi, şanlı zaferle taçlandırmış bir 
milletiz. Allah’ın izniyle her zorlu 
aşacağımıza inanıyoruz. Destekle-
rinden dolayı tüm kurumlarımıza 
ve Başkanımız Ahmet Pekyatırma-
cı’ya çok teşekkür ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

KOSKİ’den peşin 
suda yüzde 10 indirim

‘KOP Suyuna Sahip Çık 
Projesi’ protokolü imzalandı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, yeni yıla 
indirimle giriyor. KOSKİ Yönetim 
Kurulu tarafından alınan kararla 
tüm abone gruplarında peşin su 
alan vatandaşlara yüzde 10 indi-
rim uygulanacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan 1 Ocak 2020 tarihinden iti-
baren peşin su alan abonelere su 
ve atıksu bedellerinde yüzde 10 
indirim yapılacak. KOSKİ Yönetim 
Kurulu kararıyla başlatılacak uy-
gulama ile tüm abone gruplarında 
peşin su satışına, 1 Ocak – 31 Ocak 
2020 tarihleri arasında bir önceki 
yılın tüketim miktarı kadar alınma-
sı ve vadesi içerisinde ödenmesi 
halinde yüzde 10 indirim uygu-
lanacak. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
“KOSKİ Genel Müdürlüğümüz 31 
ilçemizde hem altyapı yatırımla-
rında hem de abonelerin daha hızlı 

hizmet almaları noktasında yoğun 
olarak çalışmalarını sürdürüyor. 
Yapılan son KOSKİ Yönetim Kuru-
lu’nda almış olduğumuz kararla; 1 
Ocak – 31 Ocak tarihleri arasında 
peşin su alan abonelerimize su ve 
atıksu bedellerinde yüzde 10 in-
dirim uygulayacağız” dedi. KOS-
Kİ Yönetim Kurulu kararı sonucu 
yapılacak uygulama esasları ise 
şu şekilde belirlendi: - Tüm abone 
gruplarına uygulanacak peşin su 
satışları, 1 Ocak – 31 Ocak 2020 
tarihleri arasında geçerli olacak. 
- İndirimden yararlanacak abone-
lerin 2019 yılı tüketim miktarları 
baz alınacak. Yapılacak peşin su 
satışlarının yıl içerisinde çeşitli se-
beplerle (tahliye, abone değişikliği, 
vb.) bozulması halinde indirim ip-
tal edilecek ve tahsil edilen su ve 
atıksu bedeli iade edilecektir. Kul-
lanım miktarı kendi tarife türüne 
göre yeniden hesaplanacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Ovası Projesi (KOP) Böl-
ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 
Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Mü-
dürlüğü arasında suyun doğru ve 
etkin kullanımı konusunda eğitim 
vermek ve farkındalık yaratmak 
için protokol imzalandı.

DSİ 4. Bölge Müdürlüğünden 
yapılan yazılı açıklamaya göre, 
“KOP Suyuna Sahip Çık Projesi” 
çerçevesinde imzalanan protokol 
kapsamında, DSİ 4. Bölge Mü-
dürlüğü öncülüğünde 25 çiftçiye 
bilinçli su kullanımı konusunda 
eğitim verilmesi planlanıyor.

Eğitimin ardından eğitici ola-
rak yetiştirilmiş bu 25 çiftçinin tek-
nik geziler ile bilgi ve farkındalık 
düzeyinin artırılması daha sonra 
da diğer çiftçileri bilinçlendirmesi 
hedefleniyor. Bu çerçevede ziyaret 
edilecek 20 okulda yaklaşık 200 
öğretmen, 1000 öğrenci ve ailele-
rine ulaşarak suyun etkin ve doğru 
kullanımı konusunda farkındalık 
oluşturulması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer 

verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt 
Aydın ise şunları kaydetti: “Suyun 
doğru kullanımı konusunda çiftçi-
lerimize olduğu kadar öğrencilere 
ve öğretmenlerimize ulaşmak da 
önemli. Öğrenciler geleceğimiz, 
öğretmenler de geleceğimizi inşa 
eden kişiler. Bu yüzden projeyi çok 
önemli buluyorum. Su yapılarının 
inşa edilmesi için çok büyük emek-
ler sarf ediyoruz, çok büyük mali-
yetlere katlanıyoruz. Suyun etkin 
ve doğru kullanımı konusunda 
farkındalık oluşturmayı da başar-
mak istiyoruz.” Proje kapsamında 
belgeseller ve kısa tanıtım filmle-
rinin çekileceğini, bunların çeşitli 
kanallarda yayınlanacağını belirten 
Aydın, “Tarım kenti olan, ancak 
aldığı yağış miktarı ülke ortalama-
sının altında kalan Konya ve KOP 
Bölgesi için suyun bilinçli kullanımı 
son derece önemli. Bu yüzden çift-
çilerimize ve tüm vatandaşlarımıza 
seslenmek istiyorum: KOP Suyuna 
Sahip Çık.” ifadesini kullandı.
n AA

Büyükşehir’den 5. Hayat 
Boyu Öğrenme Çalıştayı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 5’incisi gerçekleştirilen Hayat Boyu Öğrenme 
Çalıştayı’nda çeşitli konularda eğitimler verilirken yeni dönem için fikir alışverişinde bulunuldu 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 5’incisi gerçekleştirilen 
Hayat Boyu Öğrenme Çalıştayı, bu 
yıl “Meslek Atölyeleri ve İyi Örnek-
ler” temasıyla yapıldı. İl ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürlükleri, Halk Eğitim 
Müdürlükleri ile KOMEK yöneti-
cilerin katıldığı çalıştayda çeşitli 
konularda eğitimler verilirken yeni 
dönem için fikir alışverişinde bulu-
nuldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 

Gençlik, Spor ve Eğitim Dairesi ta-
rafından 5. Hayat Boyu Öğrenme 
Çalıştayı düzenlendi. Bu yıl “Mes-
lek Atölyeleri ve İyi Örnekler” konu 
başlığıyla gerçekleştirilen Hayat 
Boyu Öğrenme Çalıştayına; İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcıları Mustafa 
Sakarya ve Okan Tekkalan, Büyük-
şehir Belediyesi Gençlik, Spor ve 
Eğitim Dairesi Başkanı Alper Oral, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat 
Boyu Öğrenme Şube Müdürü Nadi 

Soylu, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, 
Halk Eğitim Merkezi Müdürleri, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Mes-
lek Edindirme Kursları (KOMEK), 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri 
(ASEM), Gençlik Merkezi, Bilge-
hane ve Spor Şube Müdürlüğü 
yöneticileri katıldı. İki gün süren 
çalıştayın ilk gününde Türkiye Be-
lediyeler Birliği Eğitmeni Prof. Dr. 
Ünsal Sığrı, “21. Yüzyılda Yetişkin 
Eğitimi ve Yönetici Yetkinlikleri” 

konulu bir konferans verdi. İkin-
ci günde ise farklı oturumlarda; 
“Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri”, “Ahşap Atölyesi”, “Lise 
Akademileri”, “KOMEK Kooperatif 
ve Atölyeleri”, “Öğretmen Puan-
lama Sistemi, Başvuruları ve Yer-
leştirmeleri” ile “Spor Merkezleri” 
konularında katılımcılara eğitimler 
verilirken yeni döneme ilişkin fikir 
alışverişinde bulunuldu.
n HABER MERKEZİ

Konya iş dünyasının sivil top-
lum örgütleri, yeni yılın ilk çalışma 
saatlerinde Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
Ak Parti İl Başkanı Hasan Angı ile 
MÜSİAD Konya şubesinde biraraya 
gelerek, 2019 yılını değerlendirdi 
ve 2020 projeleri hakkında istişare-
lerde bulunuldu. 

Müstakil Sanayici ve İş Adamla-
rı Derneği (MÜSİAD) Konya Şube-
si’nin ev sahipliğinde düzenlenen 
toplantıya, AK Parti İl Başkanı Ha-
san Angı, TOBB Başkan Yardım-
cısı ve Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, Ticaret Borsası 
Başkanı Hüseyin Çevik, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği Başka-

nı Muharrem Karabacak, KOMÜT 
Başkanı Adem Bulut, ASRİAD 
Başkanı Mustafa Balta, DERSİAD 
Başkanı Musa Özkan, GİV Başka-
nı Fatih Ceylan, İpekyolu Derneği 
Başkanı Tahir Şahin, KONSİAD 
Başkanı Hasan Hüseyin Aydın, 
TÜMSİAD Başkanı Ahmet Şerce, 
TÜRSİAD Başkanı Mahmut Çınar, 
KONTİMDER Başkanı Ahmet Ya-
sin Bilen, Ekonomi Kulübü Başkanı 
Osman Bağcı ve SELSİAD Başkan 
Yardımcısı Kemal Türkoğlu katıldı.

Düzenlenen toplantıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan MÜ-
SİAD Konya Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “Konya iş dünyası sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri ola-
rak, zaman zaman bir araya gele-

rek, şehrimizin ve ülkemizin güncel 
konularını değerlendiriyoruz. Bu 
yılın ilk toplantısında, Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur 
İbrahim Altay Bey’i ve Ak Parti İl 
Başkanı Hasan Angı Bey’i misafir 
ederek, Konya’mızın 2020 proje-
lerini masaya yatırdık, şehrimizin 
kalkınması ve gelişmesi için nelerin 
yapılabileceği konusunda fikir alış-
verişinde bulunduk” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 
“MÜSİAD Konya şubemizin ev sa-
hipliğinde AK Parti İl Başkanımız, 
Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret 
Borsası başkanlarımız ile iş adamla-
rı dernek, vakıf ve birlik başkanla-
rımızla 2019 yılını değerlendirerek 

2020 projelerini istişare ettik. 
Şehrimiz için bereketli geçen 

2019 yılının ardından 2020 yılında 
da çok önemli yatırımları iş dünya-
mızla birlikte hayata geçireceğiz. 
Konyalı iş insanlarımız, sanayicileri-
miz, üreticilerimiz her zaman Kon-
ya’mızın, insanımızın ve ülkemizin 
yanında oldu, olmaya da devam 
ediyor.  

Konya’mız, 2 milyar dolar civa-
rında ihracatıyla, dev belediyecilik 
yatırımlarıyla, dünya çapında et-
kinliklere ev sahipliği ile geleceğe 
sağlam adımlarla ilerliyor. Bunda iş 
dünyamızın büyük katkısı var. Ken-
dilerine teşekkür ediyorum” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ

Konya’nın 2020 projeleri masaya yatırıldı
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Konya halkı yeni yıla
belediye zamlarıyla girdi

Ereğli Belediyesi’nden hergün 
yüzlerce ocağa sıcak yemek 

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu’nun talimatlarıyla 
Ereğli Belediyesi Aş Evi, her gün 
120 noktada iki öğünde üç çeşit 
yemekle ihtiyaç sahibi yüzlerce 
vatandaşın sıcak yemek yemesini 
sağlıyor

SABAHIN İLK IŞIKLARINDA 
KAZANLAR KAYNAMAYA BAŞLIYOR

Açı açığı kalmayan bir Ereğli 
arzusunu her platformda dile geti-
ren Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, şefkat ve merhameti 
ile hemşerilerinin gönlünde taht 
kuruyor. “Hemşerilerimin sırtı pek 
başı dik olmalı” diyerek en ücra 
köşede yaşayan vatandaşının dahi 
sorunlarından haberdar olan bir 
belediyecilik anlayışıyla hizmetleri-
ni sürdüren Başkan Oprukçu’nun 
talimatlarıyla Ereğli Belediyesi Aş 
Evi’nde sabahın ilk ışıkları ile kay-
nayan kazanlar her gün öğle ve 

akşam olmak üzere iki öğünde üç 
çeşit yemekle yardıma muhtaç ev-
lere götürülüyor..
“HEMŞERİLERİMİZİN KARNI TOK, 

BAŞI DİK OLMALI”
120 farklı noktada yüzlerce 

vatandaşın sıcak yemek yemesini 
sağlayan Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu konu ile ilgili 
değerlendirmelerini şu cümlelerle 
aktardı: “Yola çıkarken gayemiz 
huzur şehri, açı açığı kalmayan 
bir Ereğli’yi inşa etmekti. Yardıma 
muhtaç ailelerimize, evlerimize 
sıcak yemek götürerek şehrimiz-
de yaşayan, yardıma muhtaç tek 
hemşerimizin dahi akşam çocuk-
larına ne yedireceğini düşünerek 
ızdırap çekmesini istemiyoruz. 
İmkanlarımız ölçüsünde hemşeri-
lerimize uzanan şefkat eli olmaya 
devam edeceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nın 
2019’un en son Selçuklu Salı Sohbet-
leri’nde, Harf İnkılâbı konuşuldu. 

Sohbete başlaman önce kısa bir 
konuşma yapan Konya Aydınlar Oca-
ğı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü, “Biz 1300 yılda sekiz kere alfabe 
değiştirdik. Bu zafiyet nedir? Bu harf 
inkılâbını yapanlara doğru değil falan 
diyeceğiz ama daha önce yedi defa 
değişmiş. Bu zafiyet nerden geliyor? 
Bu kadar olur mu? Bir kültür bu ka-
dar kökünden değişikliğe uğratılır 
mı?” sorularını yönelterek konuşma-
cısı kürsüye davet etti.

ERİKÇİ: AMACIMIZ ÜZÜM YEMEK
1 Kasım 1928’de gerçekleştiri-

len Harf İnkılâbı’nın üzerinden 91 
yıl geçtiğini hatırlatan  Tarihçi-Yazar 
Önder Volkan Erikçi, “Harf inkılâbı 
netameli bir konu. Tarafları var. Tezi 
var, antitezi var. Biz burada bir ta-
kım tutar gibi bir tarafın görüşlerini 
aktarmaya ve bir tarafa saldırmaya 
gelmedik. 

Elimizden geldiğince objektif bir 
şekilde şimdiye kadar edindiğim ve 
topladığım bilgileri size arz etmeye 
çalışacağım. 

Bir kere amacımızın bir saldırı, 
savunma bir düşmanla cedelleşme 
olmadığı belirtmem gerekiyor” şek-
linde girizgâh yaparak bu konunun, 
diğer çıkan kitaplarının devamı nite-
liğindeki çalışması olan “Bir Devrin 
Anatomisi” adlı bu yılın ocak ayında 
çıkacak olan eserinde de yer aldığını 
söyledi.

SİLLE, KARAMANÎ TÜRKLERİN 
KÖYÜDÜR

M.Ö.3200 yıllarında Sümerler ta-
rafından icat edilen resimli alfabenin 
kısa bir tarihçesini verdikten sonra bu 
alfabenin Fenikeliler tarafından geliş-

tirildiği ifade etti. 
Konuyu Türklerin il alfabesi olan 

Göktürk alfabesi ile Uygur alfabesine 
getiren yazar Volkan Erikçi, Kara-
manlı Hristiyan Türklerinin ise Grek 
alfabesini kullandıklarını belirterek 
“Bizim Sille Hristiyan Rumların köyü 
değil, Karamanî Türklerin köyü.  Ora-
daki kilisede Grek alfabeli Türkçe 
metinlerle ibadet yapılıyor, ilahiler 
söyleniyordu” dedi.

1800’lü yıllarda Latin harfleri kul-
lanılarak Türkçe yazılmış “Türklerin 
Karakteri” adlı kitaptan pasajlar da 
aktaran Erikçi, Orta Asya’daki Türk 
boylarının 1900’lerde Rus baskısıyla 
Kazak ve Kırgızların Kril alfabesine, 
Azeriler ile Başkırdistan Türklerinin 
Latin alfabesine geçtiklerini söyledi. 
Erikçi, “İslam dünyasında ilk Latin 
harflerini kabul edenler Arnavut’lar-
dır. 

Türk dünyasında da ilk kabul 
edenler Azeriler’dir” dedi.

HARF İNKILÂBI’NI İSMET İNÖNÜ 
ERTELETTİRDİ

1923’deki Millî İktisat Kongre-
si’nde alfabe değişikliği yapılması için 
teklif sunulduğunu fakat kongrenin 
başkanı Kâzım Karabekir Paşa tara-
fından bu teklifin, uzun ikna edici, 
delilli ve son derece mantıklı bir ko-
nuşma yaparak kabul edilmediğini 
belirten Erikçi, “Mustafa Kemal Pa-
şa’nın ideolojisi tartışmasız bir şekilde 
Garpçılık(Batıcılık)tır. 1928’deki Harf 
İnkılâbını Mustafa Kemal Paşa kendi 
başına gerçekleştiriyor. 

Bu değişikliğe İsmet İnönü 
karşı çıkıyor. Mustafa Kemal Paşa, 
1926’da gerçekleştireceği harf dev-
rimini İsmet İnönü’nün karşı çıkması 
ve kendisini ikna etmesiyle iki sene 
erteliyor” dedi. 

HARF İNKILÂBI KÜLTÜR DEĞİŞİMİ İÇİN 
YAPILDI

Harf İnkılâbı’nın “Kültür değişimi 
için yapıldığını” söyleyen Erikçi, bu 
konuda Atatürk ile İsmet İnönü’nün 
açıklamalarını delil olarak gösterdi. 
Erikçi, konuşmasına şu sözlerle son 
verdi: “Arap harflerine ve Osman-
lıca’ya dönüş yapalım mı? Asla ve 
kat’a. Şahsi kanaatimi ifade ediyo-
rum. Ben buna asla müsaade etmek. 
Çünkü alfabe oyuncak değildir. Al-
fabe bir milletin genetik kodlarıdır. 
Değiştirirseniz bir milletin genetik 
kodlarını değiştirir ve silersiniz.” İl 
Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştiri-
len sohbetten sonra Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Yazar Önder Volkan Erikçi’ye 
Kombassan Yayınları arasında çıkan 
“100. Yılında Çanakkale” adlı kitabı 
armağan olarak verdi. n HABER MERKEZİ

İYİ Parti Konya Milletvekili 
Fahrettin Yokuş, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi’nin 2020 yılının ilk 
gününde ulaşım ve su ücretlerine 
yaptığı zamlar üzerine açıklama-
da bulundu.

Fahrettin Yoku, “Konya Bü-
yükşehir Belediyesi aldığı kararla 
1 Ocak 2020 tarihinden geçerli 
olmak üzere ulaşım ve su ücret-
lerine ciddi oranda zam yaptı. 
Geçtiğimiz aylarda da gündeme 
gelen ve açıklanmayan artışların 
yeni yılın ilk gününden geçerli ol-
ması oldukça düşündürücü. Yerel 
seçimler sonrası Cumhur ittifakı-
nın adayı olan mevcut Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ak Partili Uğur 
İbrahim Altay, oldukça yüksek 
oy alarak seçilmiş, vatandaşlarda 
ulaşım ve su gibi belediye hizmet-

lerinde indirim beklentisi oluş-
muştu. Ancak tam tersi olmuş, 
Konya halkı yılın ilk gününe zam 
şoku ile uyanmıştır. Bilindiği gibi 
Konya Büyükşehir Belediyesi 17 
yıldır Ak Partili Belediye Başkan-
larınca yönetilmektedir. 

Yıllarca Konya Büyükşehir Be-
lediyesi kötü yönetilmiş, Belediye 
kaynakları israf ve yolsuzlukla 
tüketilmiştir. 17 yıl önce borçsuz 
devralınan Konya Büyükşehir Be-
lediyesinin her yıl borç faizlerini 
200 milyon TL ödediği söylen-
mektedir. Konya halkı, yıllarca AK 
Partili Belediye Başkanlarına ver-
diği desteğin cezasını çekmekte-
dir. Yeni yılla birlikte Ulaşım ve Su 
ücretlerine yapılan yüksek artışlar 
bunun acı bir sonucudur” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda Harf İnkılâbı’nı anlatan Tarihçi-Yazar Önder Volkan Erikçi, alfabede yapılan deği-
şiklikler üzerine konuştu. Erikçi, “Alfabe oyuncak değildir. Alfabe bir milletin genetik kodlarıdır” dedi

‘Bir milletin genetik
kodları alfabesidir’

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, geçtiğimiz haftalarda 
gerçekleştirdiği Fuat Sezgin Ortao-
kulu ziyaretinde özel eğitim sınıfın-
da öğrenim gören öğrenci ve öğret-
menlerinin sinema talebini yerine 
getirdi. TRT Çocuk’ta yayınlanan 
çizgi film “Rafadan Tayfa”nın viz-
yondaki “Rafadan Tayfa Göbekli-
tepe” macerasını sinemada izleyen 
öğrenciler, Başkan Hasan Kılca ile 
de bir araya geldi.

Karatay genelindeki okulla-
rı ziyaret ederek okul yöneticileri, 
öğretmen ve öğrencilerle bir ara-
ya gelen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, buluşmaları sırasında 
okullardan gelen birçok talebi de 

değerlendirerek çözüm üretiyor.
Geçtiğimiz haftalarda Fuat 

Sezgin Ortaokulu’nu ziyaret eden 

Başkan Hasan Kılca, özel eğitim sı-
nıfını da gezmiş ve burada öğrenim 
gören öğrencilerle de buluşmuştu. 

Ziyaret sırasında öğrenci ile öğret-
menlerin sinemaya gitme talebini 
geri çevirmeyen Hasan Kılca, TRT 

Çocuk’ta yayınlanan çizgi film “Ra-
fadan Tayfa”nın vizyondaki “Rafa-
dan Tayfa Göbeklitepe” macerasını 

sinemada izledi.
Filmi izleyen öğretmen ve öğ-

renciler daha sonra Karatay Bele-
diye Başkanı Hasan Kılca ile de bir 
araya geldi. Başkan Hasan Kılca, 
“Sadece bir belediye başkanı veya 
yönetici olarak değil aynı zamanda 
birer vatandaş olarak da bizlerin 
en büyük görevlerimizden biri de 
toplumun tüm kesimlerine aynı 
önem ve özenle hizmet etmektir. 
Bu konuda bizler de üzerimize dü-
şeni yapmaya devam edeceğiz. Bu 
vesileyle, özverili çabaları dolayısıy-
la okul yöneticileri ve öğretmenleri-
mize de teşekkür ediyorum” ifade-
lerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nden öğrencilere anlamlı etkinlik

Meram’da, bin adet daha kül kovası dağıtıldı

Meram Belediyesi, evsel atıkla-
rın içindeki kül oranının azaltılma-
sını sağlayan, geri dönüşüme zarar 
vermeyen, çöp kovalarında çıkan 
yangınları önleyen ve özellikle do-
ğalgazın geçmediği bölgelerde kül-
lerin yere dökülerek oluşan çevre 
kirliliğinin önüne geçilmesi adına 
büyük yarar sağlayan soba kül ko-
valarından bin adet daha çöp kutu-
larının yanına yerleştirdi.

‘KÜLLERİ AYRI BİR YERDE 
TOPLAMAK HER YÖNDEN 

KAZANDIRACAK’
İlçe genelinde uzun vadede 

evsel atıklardan enerji üretimi ve 
toplanan küllerin değerlendirilme-
sinin planlandığı proje çerçevesin-
de konulan ‘Kül Kovaları’nın birçok 
açıdan yarar sağladığını kaydeden 

Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, soba küllerinin çöp kovala-
rına atılmasıyla Katı Atık Bertaraf 
Tesisi’ne getirilen çöplerin ayrıştı-
rılması esnasında küllerin hem çöp 
konteynerlarına hem ayrıştırma 
tesisine hem de belediyenin çöp 
toplama araçlarına zarar verdiğinin 
altını çizdi. 

Bu zararlarının yanısıra bu kül-
lerin potansiyel yararları da yok 
ettiğini kaydeden Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Mahal-
lelerimize dağıtılmak üzere daha 
önce bin adet olan bu kül kovaları-
na bin adet daha ekledik. 

Bu sayıyı da yeterli görmüyo-
ruz. Kovaların sayısını gün be gün 
artırarak küllerin, sokaklarımız ve 
mahallelerimizde çevre kirliliğine 

sebep olmasının önüne geçeceğiz”
‘KOVANIN DIŞINA DÖKÜLEN KÜLLER 

EMEK VE ZAMAN İSRAFIDIR’
Dökülen küllerin çöp kontey-

nerlarında yangınlara ve sokak-
ların duman, is ve kötü kokularla 
dolmasına neden olduğunu kay-
deden Başkan Kavuş, “Bu küller, 
konteynerlerden Katı Atık Bertaraf 
Tesisi’ne, çöp araçlarımızdan geri 
dönüşüme kadar herşeye zarar ve-
riyordu. 

Özellikle plastik konteyner-
ler kullanılamaz hale geliyordu. 
Küller saha içerisindeki anaerobik 
çürümeyi, metan gazı oluşumu-
nu engelliyor. Oluşan gaz içindeki 
kirletici oranları da yükseltiyor. İşte 
yeni kül kovalarımız tüm bunların 
önüne geçmek anlamı taşıyor. Bu 

küller ayrı bir yerde toparlanarak 
bertaraf edilecek. Hali hazırda uy-
guladığımız toplama sisteminde 
atıklardan geri dönüşüm ürünlerini 
ayrıştırıyor ve enerji elde ediyoruz. 
Yani atığı adeta ilmek ilmek işliyo-
ruz. Küllerin ayrı toplanmasıyla bir-
likte hizmette de verimlilik sağlıyor 
ve atık tesislerimizin işletme ömrü-
nü uzatıyoruz. Birçok yönden yarar 
sağlayan bu çalışmanın Meramlı 
hemşehrilerimiz tarafından da sa-
hiplenileceğinden ve bize emek 
ve zaman tasarrufu kazandıracak 
bu kovaları kullanma noktasında 
hassasiyet göstereceğinden hiçbir 
şüphem yok. Çünkü kovanın dışına 
dökülen kül, milli servetin de heba 
edilmesi anlamı taşır.”
n HABER MERKEZİ
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Bir kişinin öldüğü bıçaklı 
kavganın sanıkları yargılanıyor

Aksaray’da FETÖ ve 
DEAŞ operasyonu

Kulu ilçesindeki bıçaklı kavga-
da bir kişinin öldürülmesine ilişkin 
haklarında dava açılan 3 sanığın 
yargılanmasına başlandı. Konya 3. 
Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 
ilk duruşmaya, maktul Kudret Çe-
lik’in ailesi, tutuklu sanık Ali Kılıç, 
tutuksuz sanıklar Yalçın D. ve Sefa 
D. ile taraf avukatları katıldı.

Ali Kılıç savunmasında, olay 
günü arkadaşı Yalçın D. ile buluş-
tuklarını ve Kulu’da bir kasetçiye 
gittiklerini söyledi. Kasetçide çalı-
şan maktul Kudret Çelik ile karşı-
laştıklarını ve bir süre sohbet et-

tiklerini dile getiren Kılıç, “Kudret 
bana akşam buluşup alkol almayı 
teklif etti. Ben de köye gideceğimi 
söyleyince, ‘İşin bitince haber ve-
rirsin’ dedi. Oradan çıkıp Yalçın D. 
ile bir süre dolaştım. Sonra Yalçın 
D. evine gitti. Ben de arkadaşım 
Sefa ile buluştum. Bir süre son-
ra Kudret beni aramaya başladı.” 
diye konuştu.  Kılıç, Sefa D’nin de 
kabul etmesi üzerine, Kudret Çe-
lik’le buluşmaya karar verdiklerini 
ve Çelik’i iş yerinden alıp, arabada 
alkol almaya başladıklarını anlattı.
n AA

Aksaray’da Fetullahçı Terör 
Örgütü/Paralel Devlet Yapılanma-
sı (FETÖ/PDY) ve DEAŞ örgütüne 
yönelik gerçekleştirilen operas-
yonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk 
edildiği mahkemece adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 

Edinilen bilgiye göre, İl Emni-
yet Müdürlüğü Terörle Mücadele 
(TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 
FETÖ/PDY ve DEAŞ’in faaliyetleri-
ni deşifre etmeye, engellemeye yö-
nelik yapılan çalışmalar kapsamın-

da Aksaray’da 2 şüpheliyi tespit 
etti. Teknik ve fiziksel olarak takip 
edilen 2 şüpheli takibin ardından 
yapılan operasyonla gözaltına alın-
dı. FETÖ/PDY soruşturmasından 
yakalama kararı bulunan H.K. 
(38), DEAŞ Silahlı Terör Örgütü-
nün sosyal medya üzerinden pro-
pagandasını yaptığı tespit edilen 
M.I. (31), emniyetteki sorgularının 
ardından çıkarıldıkları mahkemece 
adli kontrol şartıyla serbest bırakıl-
dı.n İHA

İşkenceyle suçlanan 
iki kardeş tutuklandı 

Çırağına işkence uyguladığı gerekçesiyle gözaltına alınan, ifadesinin ardından serbest bırakılan işletme 
sahibi iki kardeş, Cumhuriyet Savcılığı’nın itirazı üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklandı

Merkez Karatay ilçesinde 
H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., eylül 
ayında araç yedek parça satışı ya-
pan Murat C. ve ağabeyi Mehmet 
C.’ye ait iş yerinde çırak olarak işe 
başladı. 

Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., iş 
yeri sahibi Murat C. tarafından vida 
alması için malzemeciye gönderildi. 
Alacağı vidanın numarasını unutan 
E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.’yi te-
lefonla arayıp, sordu. E.A.Y. vidayı 
alıp, iş yerine döndü.

İş yeri sahibi Murat C., iddia-
ya göre vidanın numarasını unut-
tuğu için E.A.Y.’yi halk arasında 
‘caraskal’ olarak bilinen palangaya 
bağlayıp, tavana astı. Pantolonu 
da yarıya kadar indirilen E.A.Y., 
yaklaşık 15 dakika asılı kaldıktan 
sonra Murat C. tarafından, ‘caras-
kal kırılabilir’ düşüncesiyle indirildi. 

İki kardeş, korktukları için durumu 
ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın 
ardından iş yerine gitmedi.

Ağabey H.H.Y. de 5 Aralık 
günü, iddiaya göre bir malzemeyi 
hatalı büktüğü gerekçesiyle Murat 
C. tarafından tekme- tokat dövül-
dü. Gözü moraran ve yüzünde şişlik 
oluşan H.H.Y., hastaneye gidip ra-
por aldı. Ardından polise gidip Mu-
rat C. hakkında şikayette bulundu. 
Şikayet üzerine Murat C. hakkında 
‘kasten yaralama’ suçundan soruş-
turma başlatıldı. 

E.A.Y. de Murat C. tarafından 
gördüğü saldırıyı ailesine anlattı. 
Aile, avukatları aracılığıyla, geçen 
cuma günü işkence anına ait fotoğ-
rafları da delil olarak sunarak Murat 
C. ve o anda orada bulunan Meh-
met C. hakkında suç duyurusunda 
bulundu.

SERBEST BIRAKILDI
Hemen harekete geçen savcılık, 

iş yeri sahibi Murat C. ve kardeşi 
Mehmet C. hakkında gözaltı kara-
rı verdi. ‘Çocuğa eziyet’ suçundan 
gözaltına alınan iki kardeş, sevk 
edildikleri adliyede çıkarıldıkları 
mahkemece adli kontrol kararıyla 
serbest bırakıldı. Murat C., ifade-
sinde işe yeni başlayan iki kardeşin, 
aralarındaki iddia sonucu kendileri-
ni palangaya astığını öne sürdü.

Murat C., ‘’Ağabeyi ve kardeş 
işe yeni başladığı zamanlarda, ken-
dilerini sırayla palangaya bağlayıp, 
hangisi en uzun süre havada kala-
cak diye birbirleriyle iddiaya girmiş-
ler. 

Ben onları o halde görünce ağa-
beyimle birlikte yanlarına gidip bir 
daha böyle yapmamaları konusun-
da kendilerini uyardım. Kumanda-

yı alarak E.A.Y.’yi palangadan ben 
indirdim. O sırada ağabeyi fotoğraf 
çekiyordu. Sorduğumda, ‘Hatı-
ra kalsın diye fotoğraf çekiyorum’ 
dedi’’ diye konuştu.

Kendisine iftira atıldığını öne 
süren Murat C., ‘’Benden para is-
tediler. Vermediğim için bana iftira 
atıyorlar. Ben asla böyle bir şey yap-
mam. İddia edildiği gibi H.H.Y.’yi 
de darbetmedim. Benden para ala-
bilmek için bilerek gözünü yarala-
mışlardır. Benim hakkımda şikayet-
çi oldular. Tüm suçlamaları kabul 
etmiyorum’’ ifadelerini kullandı.

Adli kontrolle serbest bırakılan 
Murat C. ve Mehmet C., Cumhuri-
yet Savcılığı’nın itirazı üzerine ye-
niden gözaltına alındı. İki kardeş, 
bugün sevk edildikleri adliyede 
çıkarıldığı mahkemece ‘çocuğa ezi-
yet’ suçundan tutuklandı.n DHA
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Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
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Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• Dağıtım Şirketi

Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

Hırsızlık zanlısı ayakkabısındaki çizgiden yakalandı
Karaman’da şemsiyeyle girdi-

ği marketten ve un çuvalı giyerek 
PTT’ye ait mobil araçtan hırsızlık 
yaptığı ileri sürülen zanlı, jandar-
manın titiz çalışması sonucu ayak-
kabısındaki çizgiden yakalandı.

Hırsızlık olayı, 4 gün önce Er-
menek ilçesine bağlı Güneyyurt 
beldesinde yaşandı. Edinilen bilgi-
ye göre, beldede bulunan PTT’ye 
ait mobil araçtan gece yarısı kimliği 
belirsiz bir kişi tarafından hırsız-
lık olayının gerçekleşmesi üzerine 
jandarma harekete geçti. Yaşanan 
hırsızlık olayını çözebilmek için in-
celemesini derinleştiren jandarma, 
güvenlik kamerasından beldede 
dolaşan şüpheli şahısları izleme-

ye başladı. Görüntülere takılan 25 
yaşındaki İ.K.’nin ayakkabısındaki 
çizgiler ekiplerin dikkatini çekti. 
Güvenlik kamerası görüntülerinde 
zanlının ayakkabısında çizgi olma-
sı nedeniyle şahıs gözaltına alındı. 
Karakola götürülen İ.K., burada 
suçunu itiraf etti. Hırsızlık zanlısı 
jandarmadaki işlemlerin tamam-
lanmasının ardından adliyeye sevk 
edildi.

Zanlının yüzünün görünmeme-
si için şemsiyeyle girdiği marketten 
7 bin lira, üzerine un çuvalı giyerek 
girdiği PTT’ye ait mobil aracından 
da 200 liraya yakın, bozuk demir 
para çaldığı öğrenildi.
n İHA

Kulu’da asayiş ve 
trafik denetimi yapıldı

Kazadan 12 gün sonra 
hayatını kaybetti

Kulu İlçe Emniyet Müdürülüğü 
ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekip-
lerince, Ankara-Konya karayolunda 
yılbaşı dolayısıyla uygulama ger-
çekleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü Asayiş ve Trafik ekipleri ile Jan-
darma Komutanlığı trafik ekipleri 
tarafından Ankara-Konya yolunda 
denetim gerçekleştirildi. Uygula-
mada GBT sorgulamaları, evrak ve 

belgeleri kontrol edilerek araçlarda 
arama yapıldı. Gün boyunca süren 
denetimde 4 araç trafikten men 
edilirken, eksikliklerden dolayı 4 
sürücüye toplamda 794 lira cezai 
işlem uygulandı. Yapılan denetim-
lere, İlçe Emniyet Müdürü İsmail 
Fatih Düzgün ile İlçe Jandarma Ko-
mutanı Jandarma Teğmen Ahmet 
Kılıç da katıldı.n AA

Seydişehir ilçesinde 12 gün 
önce otomobilin devrilmesi sonu-
cu ağır yaralanan kişi, tedavi gör-
düğü hastanede yaşamını yitirdi. 
Seydişehir’deki kazada yaralanan 
Fatih Karaboyun, kaldırıldığı has-
tanede yapılan tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Seydişe-

hir-Beyşehir kara yolunun 8. ki-
lometresinde, 21 Aralık’ta, Özgür 
Çiftçi idaresindeki 42 AEE plakalı 
otomobil şarampole devrilmişti. 
Kazada, otomobilde bulunan Meh-
met Karaboyun hayatını kaybeder-
ken, sürücü Özgür Çiftçi ile Fatih 
Karaboyun ağır yaralanmıştı. n AA
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SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri	 :	Konya İli Selçuklu İlçesi Musalla Bağları Mah. 20L3 pafta cilt 62 sahife 6090’da 
kayıtlı, 15115 ada 8 parselde kayıtlı ana taşınmaz niteliği 5 Katlı betonarme mesken ve arsası 
olan taşınmazın, Mesken niteliğindeki 2.kat 10 nolu bağ.bölümü satışa çıkartılmıştır. Mesken büro 
olarak kullanılmaktadır. Ana yapı bodrum+zemin+3 normal +çekme katlı ve asansörlüdür. Binanın 
dış cephesi harç sıvalı ve boyalıdır. Mutfak tezgahı suni mermer olup tezgah altı ve üst dolapları 
mevcuttur. Isınma sistemi doğalgazlıdır. Asansör mevcuttur. Şehit Ahmet Değerli sokağa cepheli 
çevresinde alışveriş merkezleri okul sağlık ocağı pazar yeri eczaneler ibadethane her türlü sosyal 
tesisler yer almaktadır, taşınmazın çevresinde imar planına uygun 4 katlı depolu dükkanlar ve 
işyerleri olan meskenler bulunmaktadır.
Adresi	 	 	 :	Musalla Bağları Mah.Şehit Ahmet Değerli Sok.No: 46/10 Selçuklu / KONYA
Arsa	Payı	 	 :	86/2914
İmar	Durumu	 	 :	4 Kat blok mesken sahasına isabet etmektedir. Ön bahçe mesafesi 
    10,00 mt.yan bahçe mesafesi 3-5mt.olarak belirlenmiştir.
     Ruhsat tarih sayısı 2015 956/384’tür.
Kıymeti	 	 :	320.000,00 TL (KONYA1.İCRA HUKUK MAHKEMESİNİN 2019/41 ES 
     2019/335 K. SAYILI İLAMI İLE BELİRLENMİŞTİR.
KDV	Oranı	 	 : %18 (KDV ORANINDA YASAL DÜZENLENME YAPILMASI HALİNDE 
     YÜRÜRLÜKTE OLAN YENİ ORAN GEÇERLİDİR.
Kaydındaki	Şerhler						: İpotek ve hacizler mevcuttur.
1.	Satış	Günü	 	 : 07/02/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2.	Satış	Günü	 	 :	06/03/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış	Yeri	 	 :	KONYA ADALET SARAYI MEZAT SALONU- B BLOK ZEMİN KAT- 
     AKABE MAH. CEMİL ÇİÇEKCİ CD. KARATAY/KONYA
Satış	şartları	:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar	esatis.uyap.gov.tr	adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesini müdürlüğümüze	
ait	TR19	0001	5001	5800	7290	4954	47	nolu	hesaba	açıklama	kısmına	iştirak	edecek	kişinin,	
kurumun	T.C.kimlik	nosu-	Vergi	nosu	ve	dosya	numarası	ile	birlikte	yatırarak	ihale	esnasında	
dekontu	elinde	bulundurması,	Vakıfbank	bankomat	kartı	bulunanların	ise	müdürlüğümüzde	
bulunan	 Vakıfbank	 POS	 cihazından	 teminatı	 yatırabileceği	 veya	 milli	 bir	 bankanın	 (kesin	
ve	süresiz)	 teminat	mektubunu	tevdi	etmeleri,	 lazımdır.	NAKİT	PARA	İLE	TEMİNAT	KABUL	
EDİLMEYECEKTİR.  Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre 
verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların 
satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden 
muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-	İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5-	Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-	Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/12311 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları 
ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA9.	İCRA	DAİRESİ

2018/12311	ESAS
TAŞINMAZIN	AÇIK	ARTIRMA	İLANI

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1108024

 

Mahkememizin, 06/12/2019 gün ve 2018/1103 E. 2019/1057 K. sayılı ilamı ile ;
“1-Davacının	 davasının	 KABULÜ	 ile	 Konya	 Ticaret	 Sicil	 Müdürlüğü’nün	 23830	 sicil	
numarasında	kayıtlı	ÇELİK-EL	TARIM	MAKİNALARI	SAN.	ve	TİC.	LTD.	ŞTİ.’nin	(revize	edilmiş	
son	haliyle)	KONKORDATO	PROJESİNİN	TASDİKİNE,
2-Tasdik	edilen	Konkordato	Projesi	gereğince;
a)	Kayıt	altına	alınmış	adi	alacak	niteliğindeki	anapara	borçları	için,	konkordato	komiserinin	
03/12/2019	 tarihli	 raporuna	ekli,	 29/11/2019	 tarihli	ödeme	planına	göre	 (davacı	vekilinin	de	
03/12/2019	tarihli	dilekçesine	ekli	aynı	ödeme	planına	göre)	ve	15/05/2020	tarihinden	itibaren	
ödenmeye	başlamak	üzere,	 adi	 alacak	niteliğindeki	 anapara	borçlarının	 tamamının	davacı	
tarafından	ödenmesine,
b)	Konkordatodan	etkilenen	(adi)	alacaklıların,	adi	alacaklarının	anapara	kısımları	hariç,	faiz	
ve	diğer	bütün	ferilerinden	feragat	etmiş	sayılmalarına,
c)	 Bu	 ödeme	 planının,	 bütün	 alacaklılar	 tarafından	 Uyap’tan	 temin	 edilebileceği	 gibi,	
istenildiğinde	Mahkememizden	de	harçsız	olarak	bir	suret	alınabileceğine,
3-Konkordatonun	tasdiki	kararının,	gerekçeli	kararın	kesinleşmesi	beklenmeksizin,	
2004	s.	İİK’nin	308/c	maddesi	gereğince	DERHAL	(06/12/2019	tarihi	itibariyle)	bağlayıcı	hale	
gelmesine,
4-Geçici	 ve	 kesin	 mühletin	 etkilerinin,	 Kanun’daki	 istisnalar	 saklı	 kalmak	 kaydıyla	
konkordatonun	bağlayıcı	hale	geldiği	tarihe	(06/12/2019)	kadar	devam	etmesine,
5-Konkordato	komiseri	Ayşe	Bilici’nin	görevinin	(kararın	kesinleşmesi	beklenmeksizin)	karar	
tarihi	(06/12/2019)	itibariyle	son	bulmasına” karar verilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından 
(yayınlanmasından) itibaren (10) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak 
üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR

T.C.
KONYA	1.	ASLİYE	TİCARET	MAHKEMESİ	BAŞKANLIĞINDAN

İ	L	A	N
ESAS	NO		:	2018/	1103	-	KARAR	NO	:	2019/	1057

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1110249

ZAYİ
55651 - 55700 arası 

1 (Bir) cilt faturamı ve 

58701 - 58750 arası 

1 (Bir) cilt sevk irsaliyemi 

kaybettim, hükümsüzdür.

Durmuş	HİZARCI
Mevlana	VD:	
27833160268

Z-01
ZAYİ

Makine Mühendisleri 

Odası’ndan aldığım LPG Oto 

gaz İstasyonları taşıt dolum 

personeli (pompacı) yetki 

belgemi kaybettim,

 hükümsüzdür. 

Furkan	YILMAZ
S.C:	2928779****

Z-02
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Mahkememizin, 23/10/2019 gün ve 2018/1128 E. 2019/944 K. sayılı ilamı ile ;
“1-Davacının davasının KABULÜ ile Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün 34564 sicil sırasında 
kayıtlı BEYEFEN-Dİ GİYİM TURİZM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ’nin (revize edilmiş haliyle) KONKORDATO PROJESİNİN TASDİKİNE,
2-Tasdik edilen Konkordato Projesi gereğince ;
a) Kayıt altına alınmış adi alacak niteliğindeki anapara borçları için, 23/11/2019 tarihinden 
itibaren ödenmeye başlanmak üzere, 1’er ay vadeyle ve 48 eşit taksit halinde davacı tarafından 
tamamen ödenmesine,
b) Konkordatodan etkilenen (adi) alacaklıların, adi alacaklarının anapara kısmı hariç, faiz ve 
diğer bütün ferilerinden feragat etmiş sayılmalarına,
3-Konkordatonun tasdiki kararının, gerekçeli kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, 2004 s. 
İİK’nin 308/c maddesi gereğince DERHAL bağlayıcı hale gelmesine,
4-Geçici ve kesin mühletin etkilerinin, Kanun’daki istisnalar saklı kalmak kaydıyla 
konkordatonun bağlayıcı hale geldiği tarihe (bugüne) kadar devam etmesine,
5-Konkordato komiseri Mitat Kaya’nın görevinin (kararın kesinleşmesi beklenmeksizin) karar 
tarihi itibariyle (23/10/2019) son bulmasına” karar verilmiştir.
Davacı şirketten alacaklı olanların, konkordatonun tasdikine ilişkin bu hüküm özetinin ilanından 
(yayınlanmasından) itibaren ( 10 ) gün içerisinde, ilgili BAM Hukuk Dairesi Başkanlığına sunulmak 
üzere Mahkememize verilecek dilekçe ile istinaf yoluna başvurabilecekleri İLAN OLUNUR.

T.C.
KONYA 1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
ESAS NO  : 2018/ 1128 - KARAR NO : 2019/ 944

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1110674

Derbent Aladağ Kayak 
Merkezi’nde sezon açıldı

Derbent- Aladağ Kayak Mer-
kezinde 2020 yılı kayak sezonu 
açılırken, ilk günkü açılış töreni 
yoğun ilgi gördü. Konya merkeze 
54 kilometre uzaklığında yer alan 
Derbent İlçesi sınırları içerisinde 
Aladağ zirvesinde yer alan Der-
bent-Aladağ Kayak Merkezinde 1 
Ocak 2020 tarihinden itibaren ka-
yak sezonu davetlilerin katımıyla 
açıldı. Derbent İlçe Belediye Baş-
kanı Hüseyin Ayten” Son günler-

de yağan kar yağışı münasebetiyle 
Derbent-Aladağ Kayak Merkezin-
de istenilen kar seviyesine gelmesi 
muhabbetiyle Derbent-Aladağ 
Kayak merkezinde kayak sezonu-
nu mütevazı bir tören ile açmış 
bulunmaktayız. Tüm Konyalı ve 
Derbentli hemşehrilerimizi Der-
bent-Aladağ Kayak merkezine 
bekliyor ve kayak yapmaya davet 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ Benim Kulübüm Yeşilay Projesi 

kapsamında; 24 Ekim 2017 tarihin-
den itibaren, 39 ilden 66 Yeşilay şu-
besi ve 540 Genç Yeşilay gönüllüsü; 
ilkokul ve ortaokullarda öğrencilere 
Yeşilay’ı tanıtan ve Türkiye Bağım-
lılıkla Mücadele Eğitim Programı 
(TBM) kazanımlarını temel alarak 
öğrencilerde bilinç ve farkındalık 
oluşturacak faaliyetler düzenledi.  
Etkinlikler kapsamında ulaşılan kişi 
sayısı 10 bin öğrenci oldu.  Benim 
Kulübüm Yeşilay Projesi, 2017 yılın-
dan itibaren ilkokul ve ortaokullarda 
düzenlenen faaliyetlerle öğrencileri 
bağımlılıklara karşı korumayı hedef-
liyor.  Yeşilay gönüllüleri tarafından 
ilkokul ve ortaokullarda uygulanan 
etkinlikler ile öğrenciler hem eğleni-
yor hem de Yeşilay’ı tanıma imkânı 
yakalıyor. Bunların yanı sıra proje 

kapsamında öğrencilerin Yeşilay ku-
lüpleri kurması desteklenirken daha 

önce kurulan Yeşilay Kulüplerinin 
de aktif hale getirilmesi amaçlanı-

yor.  Yeşilay Konya Şubesi   ‘Benim 
Kulübüm Yeşilay’ projesini Tatlıcak 
Orta Ortaokulu, Ahmet Perihan De-
mirok İlkokulu, Mustafa Karaciğan 
İlkokulu ve Hasan Akbıyık İlkoku-
lunda hayata geçirdiklerine dikkat 
çeken Yeşilay Konya Şubesi Başkanı 
Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil, “ 2019-
2020 eğitim-öğretim yılı içerisinde 
Konya’da 100 okulumuzda uygula-
nacak olan Benim Kulübüm Yeşilay 
projesi için heyecanlıyız. Projedeki 
amacımız okullarda Yeşilay Kulüp-
lerini canlandırılması. Yeşilay Kon-
ya Şubesi dinamik Yönetim Kurulu 
kadrosu ile Yeşilay Genel Merkez 
çalışmalarını koordineli şekilde yü-
rütüyor. Bu proje kapsamında okul-
larımıza katkılarından dolayı çok te-
şekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı 
n HABER MERKEZİ

Yeşilay Konya Şubesi Eski 
Başkanı Diş Tabibi Sabri Pişkin’in 
kayınvalidesi ve Merhum Müker-
rem Arvas’ın eşi Nezihe Arvas, 
90 yaşında hayatını kaybetti. 
Merhum Nezihe  Arvas’ın cena-
zesi dün  Hacıveyis Camisinde 
kılınan  öğle ve cenaze namazının 
ardından Üçler Mezarlığına  du-
alarla defnedildi. Arvas ve Pişkin 
ailelerini acı günlerinde sevenleri 
ve yakınları yalnız bırakmadı. Ar-
vas ve Pişkin aileleri cenazenin 
ardından taziyetleri kabul etti. 
Merhume Nezihe Arvas 3 kız ço-
cuk annesiydi. Yenigün Gazetesi 
olarak merhume Nezihe Arvas’a 
Yüce Allahtan rahmet yakınlarına 
ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yeşilay’ın ilkokul ve ortaokullarda uyguladığı Benim Kulübüm Yeşilay Projesi, 10 bin öğrenciye ulaştı. Yeşilay farkın-
dalığı oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Benim Kulübüm Yeşilay Projesi, Konya’da 100 okulu hedefleniyor

Öğrenciler eğlenirken 
Yeşilay’ı tanıyor

Sabri PIŞKIN’in
 kayınvalidesi 

Nezihe ARVAS’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Yeşilay Konya Şubesi Eski Başkanı Diş Tabibi Sabri Pişkin’in kayınvalidesi ve 
Merhum Mükerrem Arvas’ın eşi Nezihe Arvas, 90 yaşında hayatını kaybetti

Nezihe Arvas 
dualarla defnedildi

Yeşilay Konya Şubesi Eski Başkanı Diş Tabibi 
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HAK-İŞ, Filistin ve Kudüs için de meydanlarda
HAK-İŞ Konfederasyonu, sendikal 

faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye ve dün-
yada yaptığı etkinliklerle Filistin’deki, 
İsrail işgali ve insan hakları ihlallerini 
dünyaya anlatmaya çalışıyor. 

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel 
Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filis-
tin’e Destek Sendikalar Birliği Başkanı 
Mahmut Arslan, değişik platformlarda 
Filistin konusunun gündeme getirildiği-
ni hatırlattı. 

Bu konunun, iş dünyası, diplomasi 
ve siyasette dile geldiğini aktaran Ars-
lan, şöyle devam etti: “Biz sendikal an-
lamda bu konunun bir kurumsal yapıya 
kavuşmasını ve Filistin davasını derli 
toplu şekilde kamuoyuyla doğru şekilde 
anlatmak hem uluslararası alanda alı-
nacak kararlarda etkinlik sağlamak an-
lamında bir birlik oluşturduk. Bu birliğin 
ilk başkanı da HAK-İŞ’tir. 2016 yılında 
yaklaşık 40 ülkeden 200’e yakın delege-

nin katılımıyla bu birliği kurduk Burada 
sadece sendikalar yok, meslek örgütleri 
de var. Her gün biraz daha artıyor. Şu an 
200 civarında sendika, meslek kuruluşu 
ve birlik üyesi oldu. HAK-İŞ hem ken-
di sendikal gündemiyle beraber Kudüs 
konusunu da kendi gündemi yaptı. İlk 
olarak Kudüs Komitesi kurduk. Komite 
başkanımız Türkiye-Filistin Parlamento-
lararası Dostluk Grubu’nun da kurucusu 
Hüseyin Tanrıverdi, bu konuda çok tec-
rübeli birisi. “

‘BÜYÜK BİR 
SORUMLULUĞUMUZ VAR’

Yapacakları işlerin zor olduğunu gör-
düklerini vurgulayan Arslan, bölgedeki 
bir çok ihtiyaç için kendilerine ulaşıldı-
ğını söyledi.  Bu ihtiyaçlar için ellerin-
den geleni yaptıklarını aktaran Arslan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Örneğin 
Gazze’de ilaç yok, jeneratör yok mec-
buren bizi arıyorlar. Büyük bir sorum-

luğumuz var. Ama biz her şeye rağmen 
kısıtlı imkanlarımıza, Filistin ve Kudüs’e 
yardımcı olan diğer insanlarımızla birlik-
te bazı projeler gerçekleştirmeye çalışı-
yoruz. Her şeyi bizim yapma imkanımız 
yok ama bu bilinci üyelerimize veriyoruz. 
Dört kentimiz de ‘Kudüs İçin Ayaktayız, 
Filistin İçin Buradayız’ adlı program ger-
çekleştirdik. Mescid-i Aksa’yı tanıtan bir 
tablo yaptık. Onu tüm üyelerimize dağı-
tıyoruz. Herkesin evinde olsun diyoruz. 
Kudüs neresi?, Mescid-i Aksa neresi? 
Filistin neresi? herkesin aklında kalsın 
diyoruz. Bir şekilde aslında biz eğitim 
yapıyoruz. farklı illerde gerçekleştirdiği-
miz ‘Kudüs İçin Ayaktayız, Filistin İçin 
Buradayız’ programlarının altında üyele-
rimizi eğitmek yatıyor. Bu konularda bir 
bilgi kirliliği var.” Arslan, insanlara ‘Filis-
tin neresi?’ diye sorulduğunda haritada 
göstermekte zorlandığını ifade ederek 
İsrail’in bölgedeki işgallerine ve insan 

hakları ihlallerine dikkat çekti. 
‘DEVLETİMİZE MÜTEŞEKKİRİZ’

Hedefe ulaşana kadar mücadeleye 
devam edeceklerinin altını çizen Arslan, 
“Ülkemize, devletimize müteşekkiriz. 
Çünkü dünyanın neresine gitsek Filistin 
ile ilgilenen herkes Türkiye’ye teşekkür 
ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tay-
yip Erdoğan’ın bu konudaki kararlılığına 
herkes hayran ve teşekkür ediyorlar. 
Devletimizin de bu konuda koyduğu ça-
baları mücadelesi, bize de büyük bir güç 
veriyor. Türkiye’nin bu duruşundan biz 
de gittiğimiz her yerde istifade ediyoruz. 
Bu büyük bir onur. Biz bunu yere dü-
şürmeme, bu Filistin ve Kudüs davasını 
bayraklaştırarak daha yukarılara taşıya-
cağız. İnşallah merkezi, başkenti Kudüs 
olan özgür ve bağımsız bir Filistin devle-
ti kurulana kadar mücadeleyi süreceğiz. 
İnşallah bu da çok uzak değil diye bek-
liyoruz.” değerlendirmesini yaptı. n AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “5 termik santralin tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılmasına karar 
verilmiştir. Diğer 7 santralden 4’üne geçici faaliyet belgesi verilmiş, 3 santral ise gerekli çevre izinlerini almışlardır” dedi

‘Amacımız, çevreyi korumak!’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum, çevre yatırımlarını 31 
Aralık 2019 tarihine kadar tamam-
lamaları gereken 13 termik santral 
ile ilgili alınan kararları açıkladı.Ülke 
genelinde 52 kömür ve linyit yakıtlı 
termik santralin bulunduğunu hatır-
latan Bakan Kurum, “Yapılan yasal 
düzenlemelerle 2013 yılından iti-
baren; termik santral tesislerimize; 
6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanu-
nu’nun Geçici 8. Maddesi’ne göre; 
gerekli çevresel yatırımları yapmala-
rı ve izinlerini almaları için 31 Aralık 
2019 tarihine kadar süre tanınmıştı. 

Her bir tesisin bu süre zarfın-
da; filtre ve baca gazı arıtma gibi 
çevresel yatırımları tamamlaması 
gerekiyordu. Tüm bu yatırımların 
takip edilmesi için; Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığımız 
tarafından müşterek bir komisyon 
kuruldu. 

Elektrik üretim tesisleri iş termin 
planlarını komisyonumuza sundu-
lar; ancak bu tesislerin bir kısmının 
iş termin planlarında belirtilen çevre 
yatırımlarını tamamlamadığını tes-
pit ettik. Şirketlerin bu yatırımlarını 
tamamlamaları için süre uzatımına 
dair yakın zamanda bir yasal dü-
zenleme yapılmıştı. Ancak Cum-
hurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan, vatandaşlarımızın sağlığını 
her şeyin üstünde tutarak termik 
santrallerle ilgili düzenlemeyi veto 
etti” dedi.

‘ALMALARI GEREKEN TEDBİRLER 
KONUSUNDA GEREKLİ UYARILARI 

DEFAATLE YAPTIK’
Bu süreçte bakanlık olarak elekt-

rik üretim tesislerinin yöneticileriy-
le bir araya geldiklerini ifade eden 
Bakan Kurum,” Termik santrallerle 
ilgili yaptığımız inceleme ve dene-
timlerimiz çerçevesinde almaları 
gereken tedbirler konusunda gerekli 
uyarıları defaatle yaptık. Milletimizin 
sağlığını ilgilendiren konulardaki ka-
rarlılığımızı termik santral temsilci-
lerine ifade ettik. Son tahlilde termik 
santrallere ilişkin kararlarımızı aldık 
ve bu doğrultuda gerekli işlemleri 

bugün itibariyle tamamladık” diye 
konuştu.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 
11. ve 15. maddeleri gereği; 5 ter-
mik santralin tamamen, 1 termik 
santralin ise kısmi olarak kapatılma-
sına karar verildiğini kaydeden Ba-
kan Kurum şunları söyledi:

“Diğer 7 santralden 4’üne geçici 
faaliyet belgesi verilmiş, 3 santral ise 
gerekli çevre izinlerini almışlardır. 
Kahramanmaraş Afşin A, Kütahya 
Seyitömer, Kütahya Tunçbilek, Si-
vas Kangal ve Zonguldak Çatalağzı 
termik santralleri tamamen, Mani-
sa Soma Termik Santrali ise kısmi 
olarak kapatılmıştır. Burada termik 
santralleri; baca gazı arıtma, sürekli 
emisyon ölçüm sistemlerinin olma-
ması veya atıl durumda bulunması, 
atık sahasına ilişkin Bakanlığımıza 
sunulan raporun yetersiz olması gibi 
nedenlerle kapatma kararını aldık.”

‘SOMA TERMİK SANTRALİ’NİN 
4 ÜNİTESİNİN ÇALIŞMASINA KIŞ 
SEZONU BOYUNCA MÜSAADE 

EDECEĞİZ’
Kısmi kapatma kararı verilen 

Soma Termik Santrali’nde 2 ünitede 
kapatma işlemini gerçekleştirdikle-
rini belirten Bakan Kurum, “Diğer 
4 ünite ise faaliyetlerine geçici ola-
rak devam edecektir. Soma’nın özel 
durumunu kamuoyuyla paylaşmak 

isterim. Soma’mızda 12 bin konut, 
okullar, kamu kurum ve kuruluşları 
ısınma ihtiyaçlarını buradaki santral-
den karşılıyorlar. 

Soma’da termik santralden kar-
şılanan bölgesel ısınma sistemleri 
yerine; vatandaşlarımızın kendi im-
kânlarıyla bireysel ısınma yöntemiy-
le ihtiyaçlarını karşılamaları halinde 
yaşanacak hava kirliliğinin çok daha 
ciddi boyutlara ulaşacağı teknik ola-
rak değerlendirilmiştir. Bu nedenle 
Soma Termik Santralinin 4 ünitesi-
nin çalışmasına kış sezonu boyunca 
müsaade edeceğiz. Bu süre zarfında 
4 ünitenin yakıt kalitesinde yapıla-
cak iyileştirmelerle mevzuatımızda 
belirtilen sınır değerlerin sağlanma-
sına yönelik çalışmalar da yapılacak 
ve biz de bu çalışmaları yakından 
takip edeceğiz” diye konuştu.

‘ÇEVRESEL YATIRIMLARINI 
TAMAMLAYAN 4 TERMİK SANTRALE 
ÇEVRE İZNİNİN İLK AŞAMASI OLAN 

GEÇİCİ FAALİYET 
BELGELERİNİ VERDİK’

Söz konusu kapatma kararları-
nın gereğinin yapılması ve santralle-
rin faaliyetlerinin biran önce durdu-
rulması için ilgili Valiliklere yazıların 
gönderildiğini ifade eden Kurum, 
bugün kapatma kararı verilen tüm 
santrallerde mühürleme işlemle-
rinin tamamlandığını kaydederek, 

“Kapatılan bu santrallerin yönetim-
leri; gerekli çevresel yatırımlarını 
tamamlamadıkları sürece, bu tesis-
lerin yeniden faaliyete geçmelerine 
izin verilmeyecek. Şayet çevre yatı-
rımlarını tamamlarlarsa, Bakanlığı-
mıza müracaat ettikleri takdirde biz 
de gereğini yapar, uygun olanların 
tekrar açılması yönünde çalışmamızı 
gerçekleştiririz. Yine yaptığımız son 
denetimlerle çevresel yatırımları-
nı tamamlayan; 4 Termik Santrale 

çevre izninin ilk aşaması olan geçici 
faaliyet belgelerini verdik. Geçici fa-
aliyet belgesi alan santraller; Bursa 
Orhaneli, Muğla Yatağan, Kahra-
manmaraş Afşin B ve Ankara Çayır-
han termik santralleridir. Geçici faa-
liyet belgesi alan bu termik santraller 
mevzuat gereğince 6 ay içerisinde 
çevre izin ve lisans belgesi için Ba-
kanlığımıza başvuru yapacaklar. Biz 
de bu süreçte Bakanlık olarak; sant-
rallerin izleme ve denetleme süreç-

lerini 7 gün 24 saat takip edeceğiz. 
Tüm çevre yükümlülüklerini yerine 
getiren termik santrallere çevre izin 
ve lisans belgesi vereceğiz. Aksi tak-
dirde geçici faaliyet belgelerini iptal 
edecek ve kapatma dahil olmak üze-
re gerekli tüm cezai müeyyideleri 
uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

Muğla Kemerköy, Muğla Ye-
niköy ve Çanakkale 18 Mart Çan 
Termik Santrallerinin çevre mev-
zuatı kapsamında çevre izinlerini al-
dıklarını dile getiren Bakan Kurum, 
“Geçici faaliyet belgesi verdiğimiz 4 
santral ile çevre izni alan 3 santral 
faaliyetlerine devam edebilecekler-
dir. Tüm santrallerimizi gerek çevre 
ve şehircilik il müdürlüklerimizdeki 
uzmanlarımızın sahada yaptığı de-
netimlerle gerekse sürekli emisyon 
izleme sistemlerimiz üzerinden onli-
ne olarak takip etmeye devam ede-
ceğiz. Bundan sonraki süreçte de va-
tandaşlarımızın sağlığını tehdit eden 
bütün tesislere aynı uygulamayı ya-
pacağımız hususunda kamuoyunu 
bilgilendirmek isterim. Ben bu ve-
sileyle termik santraller konusunda 
gösterdikleri hassasiyetle vatandaş-
larımızın sağlığını her şeyin önünde 
tutan Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı 
arz ederim” şeklinde konuştu.
n İHA
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Sessiz sedasız başladığı Konyaspor 
kariyerinde tarihin en önemli figürlerin-
den biri haline geldi Ali Çamdalı. Başarılı 
dönemlerde efsane takımın büyük kap-
tanı oldu, sıkıntılı süreçlerin ise hesap 
vermesi gereken adamı. Konyaspor’un 
son dönemde yaşadığı olumlu ya da 
olumsuz her sürecin kahramanlarından 
biri oldu. Ali’ler çetesinin lideri olmakla 
suçlandı, ihanetle itham edildi. Gitti geri 
geldi. Taraftarla yıldızı tekrar barışmadı. 
Son olarak yine sözleşmesi feshedildi. 
Ama bu süreçlerde hiç konuşmadı. 

Konya ve Konyaspor’a belki de bir 
daha yolları kesişmemek üzere veda 
eden Ali Çamdalı, Konya Yenigün Ga-
zetesi Spor Müdürü Yunus Altınbeyaz’a 
konuştu. Taraftarın merak ettiği bütün 
sorulara cevap veren Ali Çamdalı, yaşa-
dığı hiçbir şeyi hak etmediğini söyledi.

İşte Ali Çamdalı’nın o röportajı:
Geçmiş dönemde o kadar sorun 

yaşadın, sıkıntılar oldu. Taraftarın 
önemli bir kesimi gelmeni istemiyor. 
Geçen sezon devre arasında neden 
döndün?

Hani Aykut hoca ilk geldiğinde iade-i 
itibar demişti. Ben bunun için gelmedim. 
Sağolsun hoca öyle düşünmüş. Ama 
ben bu amaçla gelmedim. İade-i itibar 
için maç başına imza atılır mı bir yere? 
Ben vicdanım rahat ayrıldım buradan. 
Bu camiaya hiçbir zaman ihanet etme-
dim. Neden döndüm. Konyaspor sev-
gisi, Aykut hoca ile tekrar birlikte olma, 
o özlediğim takım havasını yakalama. 
Bunlardı sebepler.  Ben tekrar başarılı 
olmak istedim. Ailemin, çocuklarımın 
sevdiği şehre döndüm. Bu kadar basit. 
Transferin son günüydü. Demek ki yö-
netimden yine istemeyenler vardı ki son 
güne kaldı. 

Sonrası da ‘Ali Çamdalı geldiğin-
den beri Konyaspor kazanamıyor’ dö-
nemi değil mi?

Aynen öyle. O kadar sıkıntı yaşadım 
ki o dönem. Oynamıyorum ama kaza-
namamanın sorumlusu benim. Sırf bu 
sıkıntılardan ve oynayabilmek için aşırı 
kastım kendimi ve belki de ondan sakat-
landım. Takımın içine girmek istedim sa-
dece. Ki o dönem sosyal medyayı falan 
kapattım. Bunlara daha az maruz kalmak 
için kapattım. Anlatamazsın. Ali Çamdalı 

oynamıyor ama onun yüzünden takım 
kazanamıyor. Buna ne diyebilirsin ki? 
Demek ki hakkımda oluşturulan algı 
başarıya ulaşmış diye düşünüyorsun. 
Önemli bir kitleyi etkilemeyi başarmışlar. 
Kıramazsın bu durumu. Ancak perfor-
mansla kırılır ve ben o şansı da bulama-
dım. Örnekleri var mı? Var. Burak Yılmaz 
büyük tepki görüyordu. Gollerini attı ve 
bu durumu tersine çevirdi. Ben başara-
madım.

İkinci kez geldiğinde bunlar ya-
şandı. Kıramadın kısır döngüyü. Ne-
den sezon başında devam ettin ve söz-
leşme uzattın? ‘Ne yapsak olmuyor, 
benim hikayem burada bitmiş’ diye 
niye düşünmedin?

En kolayı gitmekti. Başka bir takıma 
gidebilirdim. Fakat pes eden bir adam 
değilim. Bırakıp gidebilirdim ama Kon-
yaspor benim sevdam. Ben kendimi 
buraya ait hissettiğim için kaldım. Baş-
ka yerlerde belki daha fazla kazanırdım. 
Olay para değildi. Olay aidiyet. Ben bu-
raya aidiyet hissediyorum. En iyi döne-
mimi burada geçirdim. Bu kadar kolay 
değil. Kimseden vefa beklemiyorum 
ama bu kadarı da fazla sanki…

Hak etmediğini mi söylüyorsun?
Tek kelime ile hak etmedim. 
Buraya kadar tamam diyelim. 

Peki son gönderilmene ne diyecek-
sin? Seni Aykut Kocaman getirdi. 
Sezon başında sözleşmenin yenilen-
mesini o istedi. Oynamadın. Sadece 2 
maç sonradan girmişsin. 13. Haftada 
gönderildin. Yine fatura Ali Çamda-
lı’ya çıktı. Ben dışardan bir gözle şunu 
düşünürüm, “Demek ki bu adamda bir 
sıkıntı var”. Haksız mıyım? Aykut hoca 
bütün camiayı karşısına alarak seni 
getirdi. Ne yaptın da yine ihale sana 
kaldı?

Bir şey var ki diyorsun ya. Ne olabi-
lir sence? Ne olmalı ya da? Ali Çamdalı 
devre arasına 4 hafta varken gönderil-
meyi hak edecek ne yapmış olmalı?

Ne olabilir? 
Dışardan bir bakış açısı ile söy-

lüyorum. Demek ki Ali Çamdalı’nın 
bir ekibi var içerde. Selim, Ali Turan, 
Serkan, Ömer Ali… İsimler önemli 
değil. Seninle birlikte hareket eden bir 
ekip var. Ve takımın başarısızlığında 

da bunların payı var. Oynamıyorlar, 
ya da saha için ve saha dışında sorun 
çıkarıyorlar ki hocaları Ali Çamdalı’yı 
gönderiyor. Örnek hikaye bu. Var mu 
bu tür şeyler?

O saydığın isimler en büyük başa-
rılarını Aykut Kocaman ile yaşadı. Aykut 
hoca desin ki, “Gidin Yunus’u bıçakla-
yın” tereddüt edecek isim yok aralarında. 
Ben de dahil. Öyle bir inanmışlık var. Bu 
insanların kimseye karşı bir komplo ya 
da hainlik içinde olması mümkün değil, 
Aykut Kocaman’a karşı hiç mümkün 
değil. Biz en güzel dönemlerimizi onunla 
yaşadık. Mustafa Reşit Akçay’a da böyle 
bir şey olmadı. Hadi böyle insanlarız biz. 
Yedik hocayı. Ne geçecek elimize? Ne-
den yapalım bunu? Aykut hocadan daha 
çok sevdiğimiz, daha iyisi mi gelecek?

Peki senin açıklaman ne? Sen 
niye gönderildiğini düşünüyorsun?

Bence benim üzerimden taraftarın 
gazı alındı. Taraftarın bir kesimi ben git-
tikten sonra rahatlamıştır. Takıma olum-
lu etkisi oldu mu? Şuana kadar olmadı. 
Belki hala Konya’da olmamdandır. Bu 
saçmalığın bir sonraki aşaması, ‘Çam-
dalı hala Konya’da yaşadığı için kaza-
namıyoruz. Dışardan takımı karıştırıyor 

olabilir’. Sırf bundan korkuma oyuncu-
larla görüşmemeye çalışıyorum. Önceki 
dönemde de aynı şeyi yapmıştım. Dı-
şarda biri birlikte görür de saçma sapan 
iddialar ortaya atılır diye görüşmedim bir 
süre. Ne kadar da bunlara dikkat etsen 
de yine de bunun ortasında bulabiliyor-
sun kendini. Bazen kaçıp gidiyorum, 
çocukları da alıp, şehirden ayrılıyorum. 

Sağlıklı bir psikoloji değil benim ki? 
Manyaklaşmamak için 10 günlüğüne 
Almanya’ya gittim. Çocukların okulu var 
onları götüremiyorum. Bir süre sonra da 
çocuklar dönmemi istiyor. Doğal olarak 
dönüp geliyoruz. Burada olmak çok zor 
benim açımdan. 

Şu konuyu tamamlayalım. Son 
gönderilişin nasıl gerçekleşti? Durup 
dururken seni çağırıp ne dediler? Bek-
liyor muydun böyle bir şeyi?

Hiç aklımın ucundan geçmezdi. Ha 
şöyle bir durum var. Devre arasında ay-
rılmayı düşünüyordum ama bunun için 
herhangi bir şey yapmamıştım. Devre-
nin gelmesini bekliyordum. Forma şansı 
bulamadım. Oynamak istiyorum. Oyna-
yarak bırakmak istiyorum. Futbolcunun 
oynamadan mutlu olması mümkün 
değildir. Bu nedenle böyle bir planım 

vardı. Fakat bu şekilde gönderilmeyi hiç 
beklemiyordum. 

Bu bana göre bir damgalamaydı. 
Hain ilan edilmekti. Sabote etmek, karış-
tırmak, hocayla kavga etmek, ya da ekibi 
ile çatışmak… Bunların hiçbiri olmadı. 

Peki hiçbir şey yok. Ama bir ta-
raftan da biliyoruz ki Aykut Kocaman 
camia ya da taraftar baskısı ile hare-
ket edecek biri değil. O nasıl izin verdi 
böyle bir duruma? Bu durumu nasıl 
açıklıyorsun?

Hocanın taraftara karşı bir mahcubi-
yeti vardı. Bu başarısızlığın mahcubiyeti 
onu bu yola itmiş olabilir. Belki onun 
kararı değildi. Belki yönetim istedi hoca 
da onay vermek zorunda kaldı. Bilmiyo-
rum…

Dışardan bakış açısı ile senin gön-
derilmene kimse itiraz etmedi. Ancak 
sen öyle bir durum ortaya koyuyorsun 
ki korkunç bir haksızlığa uğradığını dü-
şünüyorsun. Hem de uzun süredir de-
vam eden bir süreçte. İçinde en sevdi-
ğin insanların da olduğu bir haksızlık. 
Çok kaldırılabilecek bir psikoloji değil. 
Ne hissediyorsun tam olarak? 

Benim Konyaspor’a olan sevgim, 
Konyaspor’un bana olan sevgisinden 

daha büyükmüş. Ben bunu anladım. 
İlk dönemde bu gerçekle tam olarak 
yüzleşememiştim ama şimdi çok net 
anlıyorum. Ben Konyaspor’u karşılıksız 
sevmişim. Vefa beklemedim hiçbir za-
man ama bunları da hak etmedim. 

Peki süreç böyle gelişmeseydi, Ali 
Çamdalı’nın Konyaspor serüveninin 
nasıl bitmesini isterdin?

Arteta gibi olabilirdi mesela. Belki 
teknik direktörlük uzun vadede olurdu 
ama burada futbolu bırakıp Konyaspor’a 
katkı sağlayabilirdim. Burada kalabilir-
dim. Eşim, çoluğum, çocuğum Konyalı 
gibi davranıyorlar. Kolay değil 6 yıl oldu. 
Biz Konya’yı çok sahiplenmiştik. Olmadı.

Peki ne yapacaksın bundan son-
ra?

Futbola devam etmek istiyorum. 
Biraz daha oynayabilmek için feshettim 
zaten. Yoksa sözleşmeme devam edi-
yordu, sezon sonuna kadar alt yapı ile 
antrenmanlara çıkar paramı alabilirdim. 
Oynamak istedim. Zaten o tür bir durum 
benim karakterime uygun değil. 

Şuan anlaştığım bir takım yok. Gö-
rüştüklerimiz oluyor ama netleşmiş bir 
durum yok. 

Bıraktıktan sonra ne yapmayı dü-
şünüyorsun?

Almanya’ya geri dönmek istiyorum. 
Antrenörlük eğitimimi orada almak isti-
yorum. Tam olarak süreç nereye gider 
bilmiyorum ama 14 yıl oldu Türkiye’ye 
geleli. Çok yıprandım. Çok şey öğren-
dim. Orda kendimi rehabilite ettikten 
sonra yeniden bir mücadeleye girmek 
istiyorum. Antrenörlüğe Türkiye’de baş-
lamayı düşünmüyorum. Almanya’da bir 
kulüpte en alttan başlayıp, kademe ka-
deme bu işi öğrenip, yukarı tırmanmak 
istiyorum. Orada çok zor belki ama zoru 
deneyeceğim. 

Camiaya veda cümlen olacak mı?
Bu şehirde çok güzel günler ya-

şadım. Kötü anılarım da oldu ama ben 
güzellikleri hatırlayacağım. İnsanlar şunu 
bilsin. Ben Konyaspor’dayken hiçbir 
zaman art niyetli hareket etmedim. Ka-
raktersizlik yapmadım. Ben her şeye 
rağmen Konya’yı güzel hatırlayacağım, 
umarım insanlar da beni başarılı ve güzel 
dönemlerdeki gibi hatırlar. 
n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor’un son dönemine damga vurmuş bir oyuncu 
Ali Çamdalı. Tarihin en büyük başarılarını yakalayan 

takımın kaptanı. Aynı zamanda 2 defa sözleşmesi 
feshedilmiş, hatta bir kesim tarafından hain ilan edilmiş 

bir isim. Gün geldi ‘Korkaksınız’ ifadesi bayrak oldu, 
gün geldi ‘Çamdalı gelecek hesap verecek” dendi

Bugüne kadar hiç konuşmadı. Neler yaşandı? Neden 
gönderildi? Neden döndü ve yeniden gitmesinin sebebi 

ne? Hiç anlatmadı… Konyaspor’un eski kaptanı Ali 
Çamdalı ilk kez içini döktü. Yaşadıklarını hak etmediğini 
iddia eden Ali Çamdalı, “Ben güzel hatırlayacağım, siz 

de öyle hatırlayın” diyerek Konya’ya veda etti

Hak etmedim!



Trabzonspor’da ipler Konyaspor 
maçından sonra kopmuş

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Direk-
tör Ünal Karaman ile yaşanan ayrılık sürecini açıklarken, 
transferde de müjde verdi. Ağaoğlu, “Ndiaye ve kulü-
büyle prensip anlaşmasına vardık. 3 Ocak’ı bekliyoruz” 
dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Teknik Di-
rektör Ünal Karaman’ın ayrılmasının ardından yaşanan 
süreci ve transferle ilgili yayıncı kuruluşa açıklamalarda 
bulundu. Ünal Karaman ile yolların ayrılma sürecine de-
ğinen Ağaoğlu, “Hemen hemen herkesin aklında farklı 
bir isim vardı. Ünal Karaman’ın ismi hiç gündemde 
değildi. Ünal Karaman’la anlaşma yolunu seçtiğimizde 
destekleyenler oldu ancak hatırlarsanız ciddi bir şekilde 
de eleştirilere hedef olduk. Trabzon kalibresinde bir ta-
kım çalıştırmadığı söyleniyordu. ‘Küme düşen takımdan 
geldi’ deniyordu.” sözleriyle Karaman’ın arkasında du-
ran isimlerin en başında kendisinin geldiğini savundu.
“KARAMAN GEÇMİŞTE DE İSTİFA KARARI ALMIŞTI”

Karaman’ın geçmişte de istifa kararı alarak bunu 
kendisine ilettiğini dile getiren Ağaoğlu, “Yeni Malat-
yaspor maçı, bana göre Trabzonspor kulübünün dönüm 
noktasından biriydi. Maçın ardından hocamız, ‘En doğru-
su benim istifa etmem’ demişti. Pazartesi gününe kadar 
bekleyelim ve sindirelim hocam, sen sakin ol dedim. 
Olaylar aslında o zaman başlamıştı. 2 oyuncu ve hoca 
arasında tercih yapmamız gereken bir süreçti. Burada 
işin doğrusu, tercihi hocadan yana kullanıp oyuncularla 
yolumuzu ayırmaktı” ifadelerini kullandı.

Bu olayın ardından benzer bir süreci tekrar yaşadık-
larını belirten Ağaoğlu, “1461 Trabzon’da benim mülki-
yetimde olan oyuncuları almak için yoğun bir çabamız 
oldu. Hocamız, transferlerin gerçekleşmeyeceği düşün-
cesinden hareketle o dönem futbol şube sorumlusu olan 
arkadaşımıza, ‘Galiba transfer yapılmayacak, ben göre-
vi bırakayım’ şeklinde konuşması olmuş” açıklamasını 
yaptı.

Ünal Karaman’ın çok kırılgan ve duygusal bir yapısı 
olduğunu vurgulayan Ağaoğlu, son 6-7 aylık süreç içinde 
tüm maçların kamplarını Karaman ile birlikte geçirdiğini 
sözlerine ekledi.
“AVDİJAJ VE ANDUSİC DIŞINDA ÜNAL HOCANIN TÜM 

TRANSFERLERDEN HABERİ VARDI”
İstenmeyen sonuçların ardından kendilerine yönelik 

tepkileri değerlendiren Ağaoğlu, “Puan kaybından sonra 
eleştiri yapan bir kesim var, bir de “hocamızı yedirme-
yiz” diyen bir kesim var. Affedersiniz, siz kimsiniz? Kim-
siniz ve nesiniz ki kulübün başında olan, başkanın da 24 
saat yanında olduğu bir hoca hakkında bunları söylüyor-
sunuz?” ifadelerine yer verdi. Ünal Karaman’ın transfer 
konusunda yaptığı açıklamalara da değinen Ağaoğlu, 
“Hocamız, eleştirilerin altında kalıp AEK ve Krasnodar 
maçından sonra çok enteresan 2 açıklama yaptı. Ho-
camız, ‘Transferleri ben yapmadım’ dedi. Avdijaj ve 
Andusic dışında Ünal hocanın tüm transferlerden haberi 
vardı” diye konuştu.

“SİVAS MAÇINDA ‘BEN AYRILSAM 
DAHA İYİ OLACAK’ DEMİŞ”

Karaman’ın açıklamaları karşısında duyduğu üzün-
tüyü dile getiren Ağaoğlu, “Alınan her sonuçtan sonra 
hocayı eleştirmeyin, eleştirecekseniz beni eleştirin 
demiştim. Krasnodar maçından sonra hocamız, ‘Söy-
lemekte zorlandığım şeyler var’ dedi. Bunlar, hocanın 
basın toplantısında söylediği ama söylememesi gere-
ken şeyler. Bunları bana söyle. Ailemden fazla seninle 
birlikte vakit geçiriyorum, şartlar ne olursa olsun sana 
güveniyorum. Biz beraber yola çıktık ve yolun sonu ne-
reye götürürse birlikte gideceğiz. Ben öyle inanıyorum, 
kendisinin de ifade ettiği gibi büyüklerinin etkisinde ka-
larak bu tip demeçleri vermekten geri kalmadı kendileri. 
Sivas maçında ‘Ben ayrılsam daha iyi olacak’ demiş za-
ten” sözleriyle Karaman’a sitemde bulundu.

Karaman’ı eleştirdiği yönündeki düşüncelere ka-
tılmadığını belirten Ağaoğlu, “Konyaspor maçı sonrası 
benim yaptığım bir açıklama var. Maçların ikinci yarıla-
rında oynanan futbol Trabzonspor’a yakışmıyor. Burada 
yapılan bir eleştiri var ama iki aydır ben diyorum ki kötü 
futbolun sorumlusu da benim. Bunun adı öz eleştiridir” 
sözlerine yer verdi.

Kendisinin ve eşinin telefonuna tehdit ile hakaret 
mesajları yağdığını da belirten Ağaoğlu, kulübü her yan-
dan tahrip etmeye çalışan bir kesim olduğunu da sözle-
rine ekledi. n AA

Hüseyin Cimşir teknik 
direktörlüğe getirildi

Konyalı teknik adam Ünal Karaman ile yollarını ayıran 
Trabzonspor, Konyaspor camiasının yakından tanıdığı bir 
başka isme emanet edildi. Bir dönem Konyaspor’da çalı-
şan ve olaylı bir şekilde kulüpten ayrılan Hüseyin Cimşir, 
Trabzonspor teknik direktörü oldu. 

Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman ile yol-
ların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin 
Çimşir, 12 yaşında kapısından girdiği bordo-mavili kulüp-
te 40 yaşında teknik direktörlük görevine getirildi.

Hüseyin Cimşir Mustafa Reşit Akçay’ın döneminde 
Konyaspor’da yardımcı antrenörlük yapmış ve Ali Çamdalı 
krizinin ardından takımdan ayrılmıştı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37
2.M. BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33
3.TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32
4.FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31
5.BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
6.A. ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
7.GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8.Y. MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9.GAZİANTEP FK 17 6 6 5 26 28 -2 24
10.GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23
11.Y. DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22
12.Ç. RİZESPOR 17 6 2 9 17 27 -10 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18
14.KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15
15.İH KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15
16.ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14
17.ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12
18.İM KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10
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Konyaspor’un güvenlik 
şirketi çalışmalara başladı

İttifak Holding Konyaspor kurumsallaşma ve ticari faaliyet anlamında önemli bir adım daha 
attı. Kalıcı gelirler kazanma amacıyla kulüp bünyesinde kurulan KS Güvenlik faaliyete geçti. 

Konyaspor’un güvenlik harcamalarını düşürecek olan şirket aynı zamanda kulübe gelir getirecek 

Konyaspor Yatırım A.Ş çatısı altında ku-
rulan, KS Özel Güvenlik ve Koruma Hizmet-
leri Anonim Şirketi 1 Ocak’ta ilk mesaisini 
yaptı.

Ağustos 2018’de faaliyete geçen Kon-
yaspor Yatırım Anonim Şirketi’nin iştirakle-
rinden bir tanesi olan KS Özel Güvenlik ve 
Koruma Hizmetleri Anonim Şirketi 1 Ocak 
itibariyle resmen hizmet vermeye başladı. 
Aylar süren Ar-Ge ve hazırlık çalışmaları-
nın ardından, İçişleri Bakanlığı’ndan aldığı 
Faaliyet İzin Belgesiyle birlikte 2020 yılının 
ilk gününde fiilen çalışmalarını başlatan KS 
Güvenlik, kulübün genel güvenlik ihtiyaç-

larını karşıladıktan sonra kulüp dışında da 
güvenlik hizmeti vermeye başlayacak.

‘’CAMİAMIZA HAYIRLI OLSUN’’
KS Güvenlik’in ilk mesaisinden önce ça-

lışanlarla bir araya gelen Konyaspor Yatırım 
Anonim Şirketi Genel Müdürü Ufuk Yaşar, 
‘’Konyaspor Yatırım A.Ş olarak iştirakle-
rimizden bir tanesi olan KS Güvenlik’in, 1 
Ocak itibariyle hizmette olmasının heyecanı 
ve mutluluğu içerisindeyiz. Öncelikli hede-
fimiz, kulübümüzün özel güvenlik ihtiyacını 
karşılamaktı. Yatırım A.Ş olarak yeni yıla 
bu hedefimizi gerçekleştirmenin mutlulu-
ğuyla giriyoruz. Tüm iştiraklerimizde olduğu 

gibi KS Güvenlik’te de verdiğimiz hizmeti 
profesyonel çerçevede vermek için azami 
gayreti göstereceğiz. Yatırım A.Ş olarak 
yıllık planlarımız doğrultusunda önümüz-
deki dönemde, yine kulübümüze ek gelir 
sağlamak amacıyla farklı iştirakleri de ha-
yata geçireceğiz’’ diye konuştu. Sözlerini, 
KS Güvenlik’in Konyaspor camiasına hayırlı 
olmasını dileyerek tamamlayan Yaşar, tüm 
çalışanlara ilk mesailerinde başarılar diledi.
HEDEF KONYA’NIN EN BÜYÜĞÜ OLMAK

Faaliyetlerine başlayan KS Güvenlik’in 
hedefi kısa süre içinde Konya’nın en büyük 
güvenlik şirketi olmak. Kendi güvenlik har-

camaları yıllık 1 milyon liranın üzerinde olan 
Konyaspor, kurduğu güvenlik şirketi ile bu 
giderlerini minimuma indirecek. Kendi gü-
venliğini sağlayacak olan Konyaspor, ayrıcı 
ticari faaliyetler göstererek kar amacı güde-
cek ve kulübe gelir kazandıracak. 

MAÇ GÜVENLİĞİ GELECEK SEZON
Konyaspor’un güvenlik giderlerindeki 

en büyük harcaması maç günü güvenliği. 
Özel bir şirketten hizmet alan Konyaspor’un 
sözleşmesi sezon sonuna kadar devam edi-
yor. Anadolu Kartalı gelecek sezondan itiba-
ren kendi güvenliğini kendisi sağlayacak.
n SPOR SERVİSİ

RPS




	Yenigun1
	Yenigun2
	Yenigun3
	Yenigun4
	Yenigun5
	Yenigun6
	Yenigun11
	Yenigun12
	Yenigun13
	Yenigun14
	Yenigun15
	Yenigun16

