
Duyarsız kalmadılar
Esed rejimi ve destekçilerinin 

bombardımanı altındaki 
İdlib’deki insanlık dramına 

sessiz kalmayarak harekete 
geçen Türkiye’deki yardım 

kuruluşları, bölgede 
barınma, giyecek ve gıda 

yardımlarına hız verdi

İDLİB’DE YENİ 
KRİZ KAPIDA

Reform talepleriyle başlayıp uluslararası 
güçlerin müdahalesi sonrasında küresel 
hesaplaşma arenasına dönüşen Suri-
ye’de insani bedel giderek büyüyor. 
Şimdiye kadar 500 bin kişinin hayatını 
kaybettiği savaşta 2 milyon kişi sakat kal-
dı, 5 milyon kişi de evini terk etti. İdlib’de 
yaşayan 3 milyon kişi yeni bir krizle karşı 
karşıya. 

STK’LAR YARDIM 
İÇİN SEFERBER

Tüm bu olumsuzluklara duyarsız kalma-
yan Konya’daki sivil toplum kuruluşları, 
bölgedeki acı tabloya karşı insani yardım-
larına hız verdi. Konya’dan İHH, Dost Deli 
Derneği, Hayrat Vakfı, Ribat Eğitim Vakfı, 
Türk Kızılayı Konya Şubesi, Deniz Fene-
ri Derneği, Sadakataşı Derneği, AYDER 
başta olmak üzere bölgeye yardım gön-
deriyor. n HABERİ SAYFA 2’DE

Çırak yetiştirirken bunlara dikkat ediyor  

03 Tüm ürünlerde katkı 
maddesi bulunuyor 05 Motorlu kara taşıt 

sayısı bin 664 arttı 06 İnatçı ishal çölyak 
belirtisi olabilir! 07 Öğrencilere süt 

ikramında bulundular 09 Beyşehir Belediyesi 
ödüle layık görüldü 

Çiftçiye 7,6 
milyonluk destek

Kar nedeniyle 
eğitime ara verildi

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal 
desteği sürüyor. Bu kapsamda 

2019 yılında 31 ilçedeki çiftçilere 
7,6 milyon lira tarımsal destekte 
bulunan Büyükşehir Belediyesi, 

Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygu-
landığı günden buyana 41 milyon 

lira destek sağladı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Dün Konya’nın ilçelerinde etkili 
olan yoğun kar yağışı bazı olum-
suzlukları da beraberinde getirdi. 
Kar nedeniyle Hüyük, Akşehir, 

Doğanhisar, Derebucak, Taşkent, 
Akören, Bozkır, Hadim, Derbent 

İlçelerinde eğitime dün ara verildi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Film setine dönüştü KALİTE, DİSİPLİN VE 
AHLAK OLMAZSA OLMAZ

11 yaşında girdiği meslek hayatında Ahilik Kültü-
rü’yle yetiştiğini ve aynı kültürle elemanlar yetiştir-
diğini belirten Yılın Ahisi İsmail Atay, usta, çırak, veli 
ilişkisinin önemine dikkat çekti. Atay, yetiştirdiği 
çırak ve kalfalara kalite, disiplin ve ahlak üçlüsüne 
göre yetiştirdi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

Yazar Ersöz’den 
yeni kitap

KTÜN’de 3 yeni 
merkez kuruldu

Daha önce Âyetlerin Işığında 
Peygamber Kıssaları ve Helâk 
Olan Kavimler, Muhamme-
dül Emin Âlemlere Rahmet 
Hz. Muhammed Sallallahu 
Aleyhi ve Sellem Efendimiz’in 
Hayatı ile Damıtılmış Damlalar 
isimli eserleri yayımlanan Yazar 
Ömer Lütfi Ersöz yeni kitabı 
“Görünmeyen İki Düşman: Biri 
Nefsin Biri Şeytan” isimli kitabı 
ile okuyucuları ile buluştu. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Konya Teknik Üniversitesi’nin 
(KTÜN) stratejik öneme sahip 
3 uygulama ve araştırma mer-
kezi kurulmasına yönelik teklifi 
Yükseköğretim Yürütme Kurulu 
toplantısında kabul edildi. 
Kurulmak istenen araştırma 
merkezleri Resmi Gazete’de 
yayınlanarak uygulamaya ko-
nuldu. n HABERİ SAYFA 12’DE
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Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 
Konya’da inşa edilen en büyük 
kervansaray olan Zazadın Han, 
dönemin özelliklerini yansıtan yapısıyla 
film çekimlerinde kullanılıyor. 
Hanın işletmecisi Hikmet Çetiner, 
Han’ın turizme kazandırılmasından 
duyduğu mutluluğu anlattı. Çetiner, 
Han’ın Konya için önemli bir değer 
olduğuna dikkat çekti.
n HABERİ SAYFA 10’DA
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Esed rejimi ve destekçilerinin bombardımanı altındaki İdlib’deki insanlık dramına sessiz kalmayarak 
harekete geçen Türkiye’deki yardım kuruluşları, bölgede barınma, giyecek ve gıda yardımlarına hızverdi

İdlib için yardım seferberliği
Rejim güçleri ve Rusya’nın sal-

dırı başlattığı İdlib’de yaklaşık 3 
milyon sivil katliamla karşı karşıya. 
Yüz binlerce kişinin yeniden yolla-
ra düşeceği tahmin edilen olaylar 
karşısında acil yardım çalışması 
başlatan Yardım Kuruluşları hayır-
severlerden gelecek desteği bek-
liyor. Reform talepleriyle başlayıp 
uluslararası güçlerin müdahalesi 
sonrasında küresel hesaplaşma 
arenasına dönüşen Suriye’de insa-
ni bedel giderek büyüyor. Şimdiye 
kadar 500 bin kişinin hayatını kay-
bettiği savaşta 2 milyon kişi sakat 
kaldı, 5 milyon kişi de evini terk etti. 
İdlib’de yaşayan 3 milyon kişi yeni 
bir krizle karşı karşıya. Günlük gıda 
ihtiyacını bile karşılamakta güçlük 
çeken çoğu mülteci aile başta hij-
yen, gıda, un ve çadır olmak üzere 
temel yaşam malzemelerine ihtiyaç 
duyuyor.

İHH’NIN YARDIMLARINA 
DEVAM EDİYOR

Suriye’deki çalışmalarını 10 
koordinasyon merkeziyle sürdüren 
İHH’nın, kurduğu 6 konteyner kent 
ve 27 çadır kentte 150 binden fazla 
insan yaşıyor. 61 fırın, 30 mutfak ile 
mültecilere yemek hizmeti de veren 
İHH, 2012 ile 2018 yılları arasında 
Suriyeli mültecilere 360.605.013 
Dolar tutarında yardım ulaştırdı. 
SURIYE yazıp 3072’ye göndererek 
5 TL bağışta bulunulabilecek.

DOSTELİ MAZLUMLARIN 
YANINDA OLUYOR

Dost Eli Derneği olarak maz-
lumların yanında olma gayreti içe-
risinde olan bağışçılarımızla birlikte 
Suriye’de yaraları sarmaya devam 
ediyor. Temel ve zaruri ihtiyaçların 
karşılanması için ihtiyaca yönelik 
çalışmalar yapan Dost Eli Derne-
ği, içinde bulunduğumuz kış ayları 
nedeni ile yaşadıkları kamplarda 
zor günler geçiren Suriye halkına 
acil insani yardım kapsamında 3 tır 
kömür, 2 tır gıda ve giyim yardım-
ları ulaştırdı ve ulaştırmaya devam 
ediyor.  Gönderilen yardımlarla bin-
lerce kişiye ulaşan dernek, İdlib’e 
yapılan saldırı sonrasında başlayan 
göç ile oluşan ihtiyaçlar için hareke-
te geçti. Dost Eli Derneği sınır böl-
gesine göç eden ailelere başta gıda 
ve çadır olmak üzere un, battaniye, 
sünger, kilim ve yakacak yardımla-
rı ulaştırıyor.  Bölgeye ulaştırılacak 
acil insani yardım bağışlar için 444 
4205 arayarak bilgi alabilir ya da 
https://dosteli.org.tr/online-bagis 
adresinden dilediğiniz miktarda 
destek olabiliniyor. 

KIZILAY YARDIM ELİ UZATIYOR
Türk Kızılay İdlib’deki Kara Bu-

lutları İyiliğin Gücüyle Dağıt sloga-
nı ile İdlib için yardım kampanyası 
başlattı.  Kızılay ekipleri, acil yardım 
müdahalesiyle yaraları sarmaya 
çalışırken ihtiyaç sahiplerine; gıda 
kolisi, bebek maması, bebek bezi, 
hijyen seti, battaniye, yatak, mut-
fak seti, acil gıda paketi gibi yardım 
malzemeleri ulaştırıyor. Tüm GSM 
operatörleri üzerinden 2868’e “Hİ-
LAL” yazıp mesaj (SMS) yollayarak 
da 10 TL bağışta bulunabiliniyor.

HAYRAT VAKFI İDLİB’E 
YARDIM ELİ UZATIYOR

Yaptığı çalışmalar ile dikkat-
lerini üzerine çeken Hayrat Vakfı 
İdlib’de yaraları sarmaya devam 
ediyor. İdlib çalışmaları hakkında 
dernek internet sitesinde yapılan 
açıklamada, “Esad zulmünden ka-
çan birçok Suriyeli için sığınak olan 
İdlib kenti sizin yardımlarınızla 
ayakta duruyor. Üç milyonluk bir 
nüfusa ev sahipliği yapan şehirde 
her türlü milletten insanlar birbi-
rine kenetlenmiş bir halde hayatta 
kalmak için dua ediyorlar. 

Nüfusun çok yoğun olduğu bu 
bölgede ihtiyaçlar da çok fazla. İd-
lib’de bulunan 30 ofisimizden 150 
çalışanımız ile yardımlarınızı savaş 
mağdurlarına ulaştırmaya devam 
ediyoruz. Yardım kapsamında gıda 
yardımından, evsizlere inşa ettiği-
miz barınaklara, una, giysiye ve te-
mizlik ürünlerine kadar onların her 
türlü zaruri ihtiyaçlarını karşılama-
ya çalışıyoruz. 

Yaşlısından çocuğuna, gazi-
sinden yetimine birçok kişi açlık-
la mücadele ediyor. İdlib halkı en 
çokta komşusu olan Türkiye’den 
yardım bekliyor. Biz “komşusu aç-
ken tok yatan bizden değildir” Ha-
dis-i Şerif’ine istinaden siz değerli 
bağışçılarımızın dikkatini İdlib’e 
çekebilmeyi ümit ediyoruz. Kar-
deşlerimizin her türlü ihtiyaçlarına 
yönelik başlattığımız kampanyada 
dilediğiniz miktarda yardım yapa-
bilirsiniz. Ya da İDLİB yazıp 3674’e 
göndererek 10 TL bağışlayabilirsi-
niz” ifadelerine yer verildi.

RİBAT UMUT OLUYOR
Ribat İnsani Yardım Derneği 

İdlib’e hayırseverlerin emanetle-
ri ulaştırıyor. Ribat İnsani Yardım 
Derneği İdlib’e emanetleri ulaştırı-
yor. Bot, Kaban ve Giysi Bedeli 100 
Lira,Gıda Kolisi Bedeli 100 Lira, 
Battaniye Bedeli 50 Lira, Bir Çuval 
Un 100 Lira. Kampanya ile ilgili 
detaylı bilgi ve bağışlar www.riba-

tinsaniyardim.org/onlinebagis.php 
internet sitesinden ya da 0332 351 
84 84 – 444 42 18 nolu telefonlar-
dan, WhatsApp Bilgi Hattı 0545 
350 79 79 ulaşabiliyor.

DENİZ FENERİ DERNEĞİ 
YARDIMLARI SÜRDÜRÜYOR 
Deniz Feneri Derneği, bombar-

dımandan kaçarak Türkiye sınırına 
yakın çadır kentlere yerleşen İd-
libliler için yatak, gıda malzemesi, 
çadır ve battaniye yardımı yapıyor. 
Beşşar Esed rejimi ve destekçileri-
nin yoğun saldırılarına maruz kalan 
İdlib’de sivil kayıplar her geçen gün 
artarken, saldırılardan kaçmaya ça-

lışarak Türkiye sınırı yakınlarına ge-
len İdlibliler de kış şartlarının ağır-
laştığı bölgede yaşam mücadelesi 
veriyor. İdlib’deki insanlık dramına 
sessiz kalmayarak harekete geçen 
Türkiye’deki yardım kuruluşları da 
bölgede barınma, giyecek ve gıda 
yardımlarına hız verdi. 

“3 BİN 500 AİLEYE 10 TIR YARDIM”
Bu kapsamda Deniz Feneri 

Derneği de rejimin ve Rus jetlerinin 
altında kalan İdliblilerden Türkiye 
sınırı yakınına ulaşabilenlere, yatak, 
gıda malzemesi, çadır ve battaniye 
yardımı yapıyor. 

Dernek, bugüne kadar bağışçı-
larının desteğiyle saldırıların arttığı 
İdlib kentinden kaçarak Türkiye sı-
nırı yakına yerleşen yaklaşık 3 bin 
500 aileye, 10 tır yardım malzeme-
si ulaştırıldı. Kış ayının iyice kendini 
hissettirmesiyle ekmek üretimini 
artıran dernek, Suriye’nin farklı 
noktalarında kurulan fırınlarda üre-
tilen ekmekleri günde on binlerce 
Suriyelinin sofrasına ulaştırıyor. 
Ekmekler, Suriyeli ailelerin damak 
tatlarına göre üretilip Suriye’nin 
İdlib, Humus, Hama ve Halep kır-
salları başta olmak üzere Türkiye 
sınırına yakın kamplarda da dağı-
tılıyor. En temel yaşam malzemesi 
olan ekmekler ülkelerindeki iç sa-
vaş nedeniyle zor günler yaşayan 
Suriye halkının önemli bir ihtiyacını 
gideriyor.

SADAKATAŞI,
 İDLİB YARDIMLARINA HIZ VERDİ

Sadakaşatı Derneği de Türkiye 
sınırına göç eden zor durumdaki 
ailelere bot, mont, bebek bezi ve 
bisküvi dağıtımı gerçekleştiriyor.
Dernek, başta gıda, hijyen malze-
meleri, ilaç, kışlık kıyafet dağıtım-
larını aralıksız sürdürüyor. Bölgede 
yaşanan çadır krizinin çözümü için 
ilk etapta 300 ailenin barınabile-
ceği bir çadır kentin temelini atan 
ve gönüllülerin desteğiyle 350 ça-
dır kurmayı hedefleyen dernek, bu 
kapsamda 200’den fazla çadırın 
yapımını tamamladı. Hayırseverler, 
İdlib yardımlarına destek olmak için 
banka hesap numaralarına, “www.
sadakatasi.org.tr web” adresin-
den ulaşabilecek. Hayırseverler, 
tüm operatörlerden İDLİB yazarak 
2989’a SMS göndererek 5 lira des-
tekte bulunabiliyor.

AYDER YARDIM ELİ UZATIYOR
AYDER son zamanlarda aralık-

sız devam eden yoğun bombardı-
man dolayı 120 binden fazla insan 
Türkiye sınırına doğru göç ediyor. 
Yaşanan göç dalgasına AYDER ses-
siz kalmayarak yardım eli uzatıyor. 
AYDER zengin fakir dayanışması ile 
hayırseverleri İdlip’e yardımı nokta-
sında desteklerini bekliyor. Bağışlar 
www.ayderinnsaniyardım.org ya 
da 0332 352 02 64 nolu telefondan 
iletişime geçilebiliyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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11 yaşında girdiği meslek hayatında Ahilik Kültürü’yle yetiştiğini ve aynı kültürle elemanlar 
yetiştirdiğini belirten Yılın Ahisi İsmail Atay, usta, çırak, veli ilişkisinin önemine dikkat çekti 

Usta, çırak, veli; 
ayrılmaz üçlü

Yılın ahisi seçilen 68 yaşındaki 
torna ustası İsmail Atay, 11 yaşın-
da çırak olarak başladığı mesleğini 
aynı şevk ve heyecanla sürdürüyor. 
İyi bir ustanın yanında yetişen Atay, 
bunun avantajını kullanarak kendisi 
de iyi bir usta oldu. Usta olmasının 
ardından birçok çırak ve kalfa ye-
tiştirerek sanayiye kalifiyeli eleman 
kazandıran Atay, bu gururunu ahilik 
anlayışına borçlu. Ustasından dev-
raldığı bu geleneği bugün dahi sür-
düren Atay, kaliteden, disiplinden, 
ahlaktan taviz vermiyor. 

11 YAŞINDA MESLEĞE ADIM ATTI
Konuyla ilgili değerlendirme-

lerde bulunan Atay, ustasından 
devraldığı 80 yıllık torna atölyesi-
ni dişli üretimiyle devam ettiriyor. 
Ustasının kurduğu atölyenin ismini 
değiştirmeyerek ustasına vefa gös-
teren Atay, ustasından öğrendik-
leriyle yeni çıraklar, kalfalar yetiş-
tiriyor. “İşimden, kalitemden taviz 
vermem. Çok disiplinliyim” diyen 
Atay, meslek hayatına giriş serü-
venini anlattı. İlkokuldan sonra 11 
yaşındayken torna mesleğine adım 
attığını anlatan Atay, “Konya’nın en 
iyi ustasının yanında işe başladım. 
O dönemlerde çıraklar kolay kolay 
işe alınmazdı. Kaliteli, dürüst, temiz 
ailelerin çocukları alınırdı. Titiz dav-
ranılırdı” dedi. 

USTAMA SÖZ VERDİM 
Ustasıyla olan ortaklığının na-

sıl başladığını anlatan Atay, şunları 
söyledi, “Ustam çok eleman yetiştir-
miş. Çocuğu da yoktu. Beni kendine 
jübile olarak ayırdı ve benimle çok 
ilgilendi. “Kimseye söz verme ben 
seni kendime ortak alacam” derdi. 
İyi yetiştiğim için beni isteyen çok-
tu. Ortak olalım diyorlardı. Ustamla 
yıllarım geçtiği için askerden sonra 
ustamla ortak oldum. Zaten askere 
gitmeden önce dükkanı çeviriyor-
dum. Çevremizde de bizi seviyorlar, 
takdir ediyorlardı. İyi yetiştiğim için 
her şey kendiliğinden geldi. Aynı 
tempoda hala çalışıyorum. 20 saat 
ayakta çalışsam yorulmam.”

SABAH DÜKKANI ERKEN AÇARIM 
Mesleğe girdiği dönemlerde “Eti 

senin kemiği benim” anlayışıyla ai-
lelerin çocuklarını mesleğe verdiği-
ni dile getiren Atay, o günleri şöyle 
anlattı, “Ustalar da ahlaklı, temizdi. 
Kalfa, çırak, usta ilişkisi bir aile ya-
pısı içerisindeydi. Saygı sevgi vardı, 
dürüstlük vardı, disiplin vardı, söze 
sahiplik vardı. Çırağın babası ustaya 
söz verirdi, askere kadar bu evlat se-
nin, iyi bir sanatkar olması için teslim 

edilirdi. Bu sözdü ve yerine getirilir-
di. Ben de bu şartlar altında meslek 
hayatına başladım. Dayak ve sopa 
da vardı. Bir yanlış yapıldı mı dayak 
yerdik. Yalan olmazdı. Sabah nama-

zından sonra dükkanlar açılırdı. Ben 
de hala uyguluyorum bunu, sabah 
namazından sonra dükkanı açarım. 
Çıraklığımda da aynı şekildeydi. 11 
yaşındayken sabah 6’da dükkan 
açardım. İşin bereketli olması için 
dinimizce sabah namazından sonra 
dükkanlar açılırdı. Ben bu bereketi 
hala aldığımı düşünüyorum. Çünkü 
hiç iş sıkıntım olmadı. Kaliteden, dü-
rüstlükten taviz vermedim. İşimi za-
manında teslim ettim. Aynı disiplin-
le devam ediyorum çalışmalarıma.” 
USTA, ÇIRAK, VELİ İLİŞKİSİ ÖNEMLİ 

İyi bir eleman yetiştirmenin 
önemli olduğunu bunun için usta, 
çırak, veli arasında önemli bir işbir-
liği olması gerektiğini vurgulayan 

Atay, “Şimdiye kadar çok eleman 
yetiştirdim. Hala yetiştirdiğim kal-
falar gelirler bana teşekkür ederler, 
elimi öperler. Baba sözünde dura-
cak, çocuğunun sanatkar olmasını 
istiyorsa baba da ahlaklı olacak, çırak 
da ahlaklı olacak. Baba çocuğu ver-
mişse işe, ahlaki bir olumsuz durum 
olmadığı sürece çocuk aynı yerde 
çalışmaya devam edecek. Bugünün 
olumsuzlukları, çırak-kalfa ilişkileri, 
okulda öğretmen-talebe ilişkilerinde 
yaşanan olumsuz şeyler bu disipli-
nin bozulmasından kaynaklanıyor. 
Bunlar kamuoyuna düşürülmemeli. 
Okulda öğretmen rencide edilme-
meli. Sorunlar öğretmen, çocuk, veli 
arasında çözülmeli. Yine çırak, usta, 
veli arasında bu sorunlar çözülmeli” 
ifadelerini kullandı. 

AHİLİK KÜLTÜRÜ ÖNEMLİ 
Ahilik kültürünün önemine dik-

kat çeken Atay, “Ahilik kültürü İs-
lam dininin temel prensiplerini içeri-
yor. Sanata, esnaflığa çok uygun ve 
ahlaklı terbiyeli insanlar yetiştirilme-
sine büyük katkı sağlamış bu kültür. 
Bu kültür benim işyerimde devam 
ediyor. Bu kültürün yaşatılması için 
veli, usta, çırak ilişkisinde dikkatli 
davranılmalı. Sorunlar birlikte çö-
zülmeli. Çocuğun ağzına bakıp da 
usta suçlanmamalı. Gelip ustayla 
görüşülüp sorunlar çözüme kavuş-
turulmalı” diye konuştu. 

MESLEK LİSESİNE DİKKAT ÇEKTİ
Meslek liselerinin önemli bir gö-

rev üstlendiğini dile getiren Atay, 
“Ben okumadan yanayım. Bir dip-
loma şart. Her türlü mesleğe Mes-
lek Lisesi’nden gelinmesini tercih 
ederim. Üniversiteyi okuyamıyorsa 
çocuk meslek lisesi okusun. Meslek 
liseli bir sanatkar olmak iyi bir şey-
dir. Sanayi meslek lisesi ile birlikte 
çalıştığı için kaliteli elemanlar yeti-
şiyor. Kaliteli ustalar çırak sıkıntısı 
çekmezler. Ben hiçbir zaman çırak 
sıkıntısı çekmedim” dedi. 

GURUR DUYDUM
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) tarafın-
dan “Yılın Ahisi” seçildiğini belirten 
Atay, “Yılın ahisi seçilmem beni çok 
duygulandırdı. Valimize, belediye 
başkanımıza, oda başkanlarımı-
za çok teşekkür ediyorum. Benim 
açımdan bu gurur verici bir şey 
oldu” değerlendirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Hemen tüm ürünlerde 
katkı maddesi bulunuyor’

MÜSİAD Konya Şubesi’nde 
düzenlenen konferansa konuk 
olan Sağlık Bilimleri Üniversite-
si Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fatih Gültekin, helal ve sağlıklı 
olup olmaması yönüyle gıda kat-
kı maddelerini anlattı. Çok sayıda 
davetlinin katıldığı konferansta 
konuşan Sağlık Bilimleri Üniver-
sitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Fatih Gültekin, helal hayatın 
gıda ürünlerini de kapsayan geniş 
bir konu olduğunu, helal gıdanın 
ise, sadece helal kesilmiş etten 
ibaretmiş gibi yanlış algılandığını 
kaydetti. Helal gıda ile ilgili esas 
sorunun katkı maddelerinden 
kaynaklandığını ifade eden Gül-
tekin, ürünün helal sayılabilmesi 
için katkı maddesinin kaynağın-
dan, paket malzemesine kadar 
her şeye bakılması gerektiğine 
dikkat çekti. 

Prof. Dr. Gültekin, “Gıda katkı 
maddelerini farkında olmadan tü-
ketiyoruz. Hemen hemen bütün 
gıdalarda katkı maddesi yer alı-
yor. Marketlerden aldığımız gıda-
ların neredeyse yüzde 90’ı hazır 
paketli. Bunların üretiminde gıda 
katkı maddeleri kullanılıyor. Aynı 
zamanda paketsiz ürünlerde de 
katkı maddeleri kullanılmaktadır.

Avrupa Birliği ülkelerinde ve 
ülkemizde kullanılan 350 ila 400 
civarında katkı maddesi var. Bun-
ların helalliği yönünden iki temel 
kaygı vardır. 

Birincisi, hayvansal kaynaklı 
olan katkı maddelerinde helal ol-
mayan hayvanlardan elde edilmiş 
olması veya helal hayvanların he-
lal olmayan yollarla kesiminden 
elde edilmiş olması. Ülkemizde 
kullanılan hayvansal kaynak-
lı katkı maddelerinin neredeyse 
tamamı yurt dışından ithal edil-
mektedir. Zaten yurt dışında bir 
helal endişesi yok, üreticilerin 
çoğu Müslüman değil. Dolayısıy-

la en ucuz malzemeden üretebi-
lirler. Ürün etiketlerinde ‘Domuz 
yağı ve katkıları yoktur’ ibareleri 
yer alıyor, ama burada gerçekten 
üreticiye güvenmemiz gerekiyor. 

İkinci konu da alkol, gerek 
hayvansal, gerekse bitkisel ve 
diğer yollarla elde edilen katkı 
maddelerinde çeşitli amaçlar-
la alkol kullanılabiliyor. Bunları 
da etiketlerinden ayırt etmemiz 
mümkün olmuyor. Burada, Helal 
sertifikaları büyük önem taşıyor. 
Bunun zamanla yaygınlaşması, 
denetimlerinin artması bu en-
dişeleri ortadan kaldıracaktır. 
Sağlık yönünden ise, katkı mad-
delerinin bir kısmında insan sağlı-
ğına zararlarıyla ilgili hiçbir sorun 
yok, ancak bazı katkı maddeleri, 
migreni tetikliyor, hiperaktif in-
sanların hiperaktivitelerini artı-
rabiliyor, epilepsiyi artırabiliyor, 
alerjik bünyeye sahipse alerjik re-
aksiyonları artırabiliyor. Bazı katkı 
maddeleri de kanser riskini artır-
maktadır. Sağlık açısından da bazı 
temel prensipleriniz olsun, katkılı 
ürünlerden olabildiğince uzak du-
run. Almanız gereken ürünlerde 
en az katkı maddesi olanları ter-
cih edin. Toplumu doğal ve kat-
kısız ürünlere teşvik etmeli ve en 
önemlisi de az yemeğe yönelik 
toplumsal bir kampanya başlatıl-
malıyız” dedi. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya, Cumartesi günü 
basın ile bir araya geldi. 2019 yılı de-
ğerlendirmesi yaptılar.

Merak edilen soruları da değer-
lendirdiler…

“Derdimiz hizmet etmek” 
Çıkan sonuç bu…
Hemen toplantı sonrasında da 

vekiller ilçe başkanları ve belediye 
başkanları ile Konya’yı gezdi.

Konya derken…
Esnaf ziyareti yaptılar.
Şaşırdım mı?
Doğrusunu söylemek gerekirse 

şaşırdım.
Neden mi?

Malumunuz AK Parti uzun za-
mandır Pazartesi günleri il teşkila-
tında haftalık değerlendirme yaparak 
Konya’yı bilgilendiriyor.

Rutin hale gelen bu toplantılara 
birkaç aylık bir ara vermişler idi.

Sebep…
Ziya Altunyaldız’ın Konya Met-

rosu ile ilgili “öyle bir cümle kurma-
dım” dediği cümleler yüzünden…

Sonradan yeniden başladı bu 
bilgilendirme toplantıları ama son bir 
yıldır farklı açıklama duymadık hiçbir 
vekilden.

Gelelim en son toplantıya…
Açıkçası son dönemde AK Parti 

Konya’da başta Uğur 
İbrahim Altay olmak 
üzere belediye başkan-
ları ile kurtarıyor Kon-
ya’daki imajını…

Başkan Altay’ın 
çay buluşmaları, 
Cuma Buluşmaları 
derken vatandaş bire-
bir sıkıntılarını anlata-
biliyor.

Hem de direkt ola-
rak konunun muhataplarına…

O yüzden AK Parti’yi 
Konya’da başkanlar 
kurtarıyor dedim.

En başa dönelim mi?
Toplantı sonrasında 

vekiller tek başına vatan-
daş ziyaretine çıksaydı 
çok fazla tepkiyle karşı 
karşıya kalabilirdi.

Aksini iddia eden ve-
kil var ise denesin…

Çıksın bir esnaf ziya-
reti yapsın…

En son esnaf ziyaretinde elle-
ri cebinde vatandaşla konuştuğu 
için tepki alan vekilleri biliyoruz.

Kimseyi töhmet altında bırak-
mak gibi niyetimiz yok ama basına 
yansıyan durum bu…

Fotoğraf bu…
Vekillerin belediye başkanlarını 

da yanına alarak esnaf ziyareti yap-
maları sonrasında çok fazla mesaj 
aldım.

Vatandaş “Abi hayırdır vekiller 
esnaf ziyareti yapıyor. Seçim mi 
var?” diye soruyor.

‘Var’ desem vatandaş seçimden 
bıktı, ‘yok’ desem neden ziyaret edi-

yorlar diyor.
Ben anlatamadım…
Muhataplarına sorayım;
Erken seçim mi var, 
bu ziyaretleri neye borçluyuz?
Demek ki vatandaş alışmamış…
Vekilleri seçimden seçime gör-

meye alışınca bu ziyaretler samimi 
gelmiyor anlaşılan…

Hoş, bütün vekilleri göremedik 
ama yine de ilk adım için güzel bir 
başlangıç…

Şunu anladım ki; 
Bu ziyaretlerin devamı gelmese bile 
AK Parti’yi Konya’da başkanlar kur-
tarıyor.

AK PARTİ’Yİ KONYA’DA BAŞKANLAR KURTARIYOR!

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

Yılın ahisi seçilen 68 yaşındaki İsmail Atay

Fatih Gültekin
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Diltaş 40. Yıl Anadolu Lise-
si öğrenci, öğretmen ve velileri 
dönem sonu kahvaltı etkinliğin-
de bir araya geldi. Okul Müdürü 
Şerife Kaynar’ın açılış konuş-
masıyla başlayan programda 
Necmettin Erbakan Üniversite 
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Erdal Hamarta “Ergenlikte 
İletişim” adlı bir sunum ger-
çekleştirirken Diyetisyen Zişan 
Taşdemir ise “Ergenlikte Bes-
lenme” konusunda katılımcıla-
ra hitap etti. Diltaşlılar kahvaltı 
süresince doyasıya sohbet edip 
birinci dönemin değerlendir-
mesini hep birlikte yapma im-
kanı da buldu. n HABER MERKEZİ

HABER

Öğrencilere ‘Allah zihin açıklığı versin’ dediler
Final sınavına hazırlanan öğ-

rencilere Selçuklu Gençlik Mec-
lisi’nden anlamlı destek. Selçuk-
lu Gençlik Meclisi “Allah Zihin 
Açıklığı Versin” etkinliğiyle sınav 
döneminde öğrencilere yanınızda-
yız mesajı verdi. Selçuklu Gençlik 
Meclisi, üniversite gerçekleştirdi-
ği sosyal ve kültürel faaliyetlerle 
önemli konulara parmak basmaya 
ve ses getirmeye devam ediyor. 
Selçuklu Gençlik Meclisi her final 
döneminde olduğu gibi hazırla-
dıkları “Allah Zihin Açıklığı Ver-

sin” paketiyle final sınavına ha-
zırlanan öğrencilere destek yine 
oldu. Gençlik Meclisinden gönüllü 
öğrencilerin bir araya gelerek ha-
zırladığı 2000 adet ikramlık Talha 
Bayrakçı Gençlik Merkezi’nde, Erol 
Güngör Kütüphanesi’nde ve Ku-
talmışoğlu Süleyman Şah Kütüp-
hanesi’nde final sınavlarına çalışan 
üniversite öğrencilerine dağıtıldı.  
Dağıtılan paketlerin içeriğinde ise 
ceviz, kuru üzüm, papatya çayı, 
hurma, uçlu kalem gibi öğrenci-
lerin ihtiyaçları olan ve zihinlerini 

açacak yiyecekler konuldu.  Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı da: “Sevgili öğrenci 
kardeşim 2020 yılının ülkemiz, 
milletimiz ve tüm insanlık için 
barış, huzur ve refah getirmesini 
temenni ediyorum. Hayallerinin 
gücünü hayatının her anında his-
setmen ve inancının en büyük za-
feri olan başarılarının daim olma-
sını canı gönülden diliyor ve final 
sınavlarında başarılar diliyorum.” 
notuyla öğrencilere başarı temen-
nisinde bulundu. n HABER MERKEZİ

Diltaşlılar ‘Pazar Buluşması’yla hasret giderdi 
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Tunç; Çocukların cinsel 
istismarının affı olmaz

CHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç, çocukların 
cinsel istismarına yönelik düzenle-
diği basın toplantısında, İktidarın, 
küçük yaştaki kız çocuklarıyla ev-
lenen erkeklerin istismar suçun-
dan affedilmesine yönelik bir tasarı 
hazırladığını, bu tasarının yanlış bir 
tasarı olduğunu dile getirdi. 

Çocukların cinsel istismarı-
nın affı olamaz diyen Şerife Tunç, 
“Çocuklara yönelik cinsel istismar 
suçunu işlemiş faillere infaz indi-
rimi adı altında af getirilmeye çalı-
şılmasına ilişkin Nafaka Hakkı Ka-
dın Platformu ve TCK 103 Kadın 
Platformu olarak görüşümüzdür. 
İktidarın, küçük yaştaki kız çocuk-
larıyla evlenen erkeklerin istismar 
suçundan affedilmesine yönelik bir 
tasarı hazırladığıyla ilgili haberler 
bir süredir basına yansımaktadır.  
Son çıkan haberlere göre AK Parti 
tarafından 15 yaş farkının bir kriter 
olarak benimsenmiş olduğu ve ço-
cuk istismarını meşrulaştıracak bu 
affın bütçe görüşmeleri tamam-
landıktan sonra, Ocak 2020 gibi 
meclise getirileceği söylenmekte. 
AKP 2016 yılından beri sistematik 
olarak çocuk yaşta, zorla ve erken 
evlendirmelerin önünü açacak, ço-
cuk istismarını meşrulaştıracak bu 
af da dahil, birtakım yasa değişik-
likleri ve uygulamaları gerçekleş-
tirmeye çalışmaktadır. 

Şu anda getirilmek istenen af, 
15 yaş altı kız çocuklarına karşı 
işlenen cinsel istismar suçundan 
hüküm giyen failleri de kapsaya-
caktır. Yani 12 yaşında bir kız ço-
cuğunun 27 yaşındaki bir erkek ile 
evlendirilmesi durumunda ceza-
sızlık yoluna gidilmek istenmekte-
dir. Bu cezasızlığın çocuk istismarı 
suçu faillerine cesaret vereceği ve 
bu suçu teşvik edeceğini öngörü-
yoruz” dedi. 

“BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ 
ZİHNİYETİ DEVAM EDİYOR”
“İstismar suçunu evlenme 

koşullu bir düzenleme ile akla-
mak çocukların tekrarla istismara 
maruz bırakılması ve şiddet dolu 
hayatlara mahkûm edilmesi anla-
mına gelmektedir” diyen Başkan 
Şerife Tunç, “AK Partinin “ Affı bir 
defaya mahsus yapacağız” açıkla-
ması, “Bir kereden bir şey olmaz” 
zihniyetinin devam ettiğini göster-
mektedir. Bu düzenlemeyi yapma 
gerekçesi olarak, küçük yaşta is-
tismar edilmiş ve evlendirilmiş kız 
çocuklarının, suç olan bu eylemi 
gerçekleştiren erkeklerin hapse 
girmesi sonucunda çocuklarıyla 
birlikte ortada kalmaları ve mağ-
dur olmaları gösterilmektedir. Ço-
cukları korumakla yükümlü devle-
tin veri dahi paylaşmadan böyle bir 
gerekçeyle çocukların cinsel istis-
marını meşrulaştırmaya çalışma-
sını akıl ve vicdan dışı buluyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘SOSYAL DEVLET YOK OLUYOR’
Toplantıda konuşan CHP İl 

Başkanı Barış Bektaş, iktidarın 
kadını, çocuğu, çevreyi ve doğayı 
katlettiğini ve sosyal devleti de yok 
ettiğini ifade etti. Bektaş, “AK Parti 
iktidarı öncesi sosyal devlet anlayışı 
vardı. Gelinen süreçte sosyal dev-
let anlayışı yok edildiği gibi çocuk 
istismarının çoğaldığını görüyoruz. 
Çocukların anne babasından dahi 
18 yaşına kadar devlet korumasın-
da olması gerekirken, oyuncak oy-
naması gereken çocuklar evlendi-
riliyor. Çocuklara yönelik istismar 
artarak devam ediyor, bu suçun 
affı olmaz.  Yapılacak olan yasal 
düzenlemelerin de bu çerçevede 
olması gereklidir. Milletvekillerini 
tasarının yasalaşmaması için ge-
rekeni yapmaya çağırıyoruz” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Çiftçiye verilen destek 
41 milyon TL’ye ulaştı

Büyükşehir Belediyesi’nin tarımsal desteği sürüyor. Bu kapsamda 2019 yılında 31 ilçedeki çiftçilere 7,6 milyon lira tarımsal des-
tekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, Yeni Büyükşehir Yasası’nın uygulandığı günden buyana 41 milyon lira destek sağladı 

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
2019 yılında 31 ilçedeki çiftçilere 
7,6 milyon lira tarımsal destekle-
mede bulundu. Her zaman çiftçi-
nin yanında yer alan Büyükşehir 
Belediyesi’nin Yeni Büyükşehir 
Yasası’nın uygulanmaya başlama-
sının ardından çiftçiye verdiği ta-
rımsal destek miktarı da 41 milyon 
liraya ulaştı. 

Konya genelinde tarıma ve 
tarım projelerine desteğini sürdü-
ren Konya Büyükşehir Belediyesi, 

2019 yılında da on binlerce çiftçiye 
katkı sağlamaya devam etti. Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, tarımsal kalkınma-
yı yerel kalkınmanın vazgeçilmez 
bir unsuru olarak gördüklerini 
belirterek, şehrin üretkenliğini ar-
tırmanın yanında bölgeler arası 
gelişmişlik farkının giderilmesi 
amacıyla 2019 yılında da tarıma 
ve tarım üreticisine destek olmayı 
aralıksız şekilde sürdürdüklerini 
ifade etti.

2019’DA 7,6 MİLYON 
LİRALIK DESTEK

Başkan Altay, “Çiftçimizin kal-
kınması amacıyla Büyükşehir Be-
lediyesi olarak 2019 yılı 31 ilçenin 
tamamındaki çiftçilere 7 milyon 
625 bin lira tutarında; 10 milyon 
364 bin adet çilek fidesi, 72 bin 
540 adet meyve fidanı, 300 bin 
adet lavanta fidesi, 59 adet üzüm 
sıkma makinesiyle çeşitli tarımsal 
makine ve ekipman desteği sağla-
dık” ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR 41 MİLYON 
LİRALIK TARIMSAL DESTEK
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

2014 yılında uygulanmaya başla-
yan Yeni Büyükşehir Yasası sonra-
sı 31 ilçedeki üreticilere küçük öl-
çekli tarımsal sulama projelerinin 
dışında toplam 41 milyon liralık fi-
dan, fide ve tarımsal ekipman des-
teği sağlarken; çeşitli konularda 
çiftçilere ve okullardaki öğrencile-
re de tarımsal eğitimler gerçekleş-
tirdi. n HABER MERKEZİ
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1994 Yılında Şırnak Cudi Dağı’n-
da Şehit Olan Musa Kaya, “Şehitler 
Zirvelerde” Projesi Kapsamında Anıl-
dı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şe-
hit Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şubesi’nin organize ettiği “Şehitler 
Zirvelerde” Projesi kapsamında, şe-
hitlerimizi anmak ve aziz hatırala-
rını yaşatmak için zirve tırmanışları 
gerçekleştiriliyor. Şehit künyelerinin 
zirveye bırakıldığı tırmanışları, der-
nek gönüllüsü dağcı Cemal Odabaşı 
yapıyor. Proje kapsamındaki tırma-
nışların üçüncüsü, Şehit Musa Kaya 
anısına 2 bin 193 rakımlı Kızılören 

Dağında gerçekleştirildi. Deniz Piya-
de Er Musa Kaya, 27 Aralık 1994’te, 
gönüllü olarak gittiği Şırnak Cudi Da-
ğı’nda teröristlerle girilen silahlı ça-
tışma sonucunda şehit düştü. Tekke 
Mezarlığında ebedi istirahatgâhında 
bulunan, Konya Kızılören doğumlu, 
8 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olan 
Musa Kaya, bundan 26 yıl önce şehit 
oldu.

DAĞCI CEMAL ODABAŞI: 
“TAŞIDIĞIM EN GÜZEL YÜK!”
Şehitlerimizin aziz hatıralarını 

canlı tutmak ve onlara selam gönder-
mek amacıyla Türkiye Harp Malulü 

Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği Konya Şubesi adına tırmanışlar 
gerçekleştirdiğini söyleyen Dağcı 
Cemal Odabaşı, “Şehitler Zirveler-
de projesi kapsamında yaptığımız 
zirve yürüyüşlerinin üçüncüsünü 
Şehit Musa Kaya için yaptık. Ken-
disi Kızılörenli olduğu için Kızılören 
Dağı’na tırmandık. Künyesini Kızı-
lören Dağı’na bırakıp aziz hatırasını 
yad ettik. Zirve tırmanışları sırasında 
şimdiye kadar taşıdığım en güzel yük 
bu ‘künye’ler.” dedi.  Şehitler Zirve-
lerde yürüyüşlerine Suriye’de şehit 
düşen Yunus Mermer anısına 2 bin 

995 rakımlı Isparta Anamas Dağları 
Dedegöl Zirvesi ile başlandığını, ikin-
ci zirvenin Şehit Fikret Dinçer anısına 
3268 rakımlı Aksaray ilindeki Hasan 
Dağı’nda gerçekleştirildiğini ifade 
eden Cemal Odabaşı, “8 saat süren 
27 km’lik Kızılören Dağı tırmanışı 
ile üçüncü zirvemizi gerçekleştirdik. 
Şehit Künyemizi bıraktık. Vatan uğ-
runa şehit düşenleri unutmayacağız. 
Şehidimizin babası Kazım Kaya’nın 
da ellerinden öpüyorum. Bu vesileyle 
tekrar Şehidimize Allah’tan rahmet 
diliyorum.” diyerek sözlerini tamam-
ladı. n HABER MERKEZİ

HABER 

İlçelerde yağan kar, okulları tatil etti 
Konya Meteoroloji Bölge Mü-

dürlüğü Pazartesi gününden itiba-
ren yeni bir yağışlı sistemin etkisi 
altına gireceği tahmin ediliyordu. 
Tahminler tuttu. Konya’nın bazı 
ilçelerinde etkili olan kar yağışı 
nedeniyle dün eğitime ara verildi.  
Hüyük, Akşehir, Doğanhisar, De-
rebucak ve Taşkent ilçesinde kar 
yağışı ve buzlanmadan dolayı tüm 
ilköğretim ve ortaöğretim kurum-
larında dün eğitim öğretime 1 gün 
ara verildi. Selçuklu ilçesinde ise 
kar yağışı nedeniyle Tepekent, Ba-
şarakavak ve Sızma Mahallelerinde 

eğitime 1 gün ara verildi.  Yoğun 
kar yağışı nedeniyle Akören, Bozkır 
ve Hadim’de eğitime dün öğleden 
sonra yarım gün ara verilirken, 
Seydişehir ve Ahırlı’da ise öğlen-
den sonra tüm okullar kar yağışı 
nedeniyle tatil edildi.  Derbent il-
çesinde de olumsuz hava koşulları 
nedeniyle dün öğleden sonra taşı-
malı eğitim kapsamındaki bütün 
öğrencilerin eğitim ve öğretimine 
ara verildi. Tatilin ardından öğren-
ciler kar tapu oynayarak kar tatilini 
değerlendirdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Konya’da motorlu kara taşıt sayısı bir yılda 
bin 664 adet arttı. Vatandaşın araçlarda en çok tercih ettiği renk ise bu yıl da beyaz oldu 

Motorlu kara taşıt 
sayısı bin 664 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü 
2019 yılı Kasım ayı Motorlu Kara 
Taşıtları İstatistiklerinden “Konya 
ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu 
kara taşıtları” konusunda bir basın 
bülteni hazırladı. Buna göre, Kon-
ya’da 2019 yılı Kasım ayı sonunda 
toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara 
taşıtı sayısı bir önceki aya göre 
721 adet (yüzde 0,1) azalırken, bir 
önceki yılın aynı ayına göre bin 
664 adet (yüzde 0,2) artarak 726 
bin 375 adede ulaştı. TÜİK Kon-
ya Bölge Müdürlüğünden yapılan 
açıklamaya göre; 2019 yılı Kasım 
ayı sonu itibarıyla Konya’daki top-
lam 726 bin 375 motorlu kara ta-
şıtının; yüzde 48,4’ü (351 bin 557 
adet) otomobil, yüzde 1,6’sı (11 bin 
275 adet) minibüs, yüzde 0,8’i (5 
bin 724 adet) otobüs, yüzde 17’si 
(123 bin 602 adet) kamyonet, yüz-
de 5,1’i (36 bin 799 adet) kamyon, 
yüzde 14,6’sı (105 bin 753 adet) 
motosiklet, yüzde 0,3’ü (2 bin 158 
adet) özel amaçlı taşıtlar ve yüzde 
12,3’ü (89 bin 507 adet) de traktör-
lerden oluşmaktadır. Konya’da Ka-
sım ayında 26 bin 634 adet taşıtın 
devri yapıldı. Devri yapılan taşıtlar 
içinde otomobil yüzde 71,4 ile ilk 
sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 
yüzde 18,1 ile Kamyonet ve yüzde 
4,2 ile Traktör takip etti.  2019 yılı 
Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye 
genelinde toplam 23 milyon 170 
bin 769 adet trafiğe kayıtlı araç 
bulunuyor. Konya’da toplam 726 
bin 375 trafiğe kayıtlı motorlu kara 
taşıtı ile Türkiye genelindeki mo-
torlu kara taşıtlarının yüzde 3,1’ine 
sahip. TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğü’nden yapılan açıklamaya göre; 
Konya’da 2019 yılı Kasım ayı itiba-
rıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara ta-
şıtlarında bir önceki yılın aynı ayına 

göre en yüksek artış sırasıyla; özel 
amaçlı taşıtlar (yüzde3,6), minibüs 
(yüzde 1,8) ve kamyonet (yüzde 
1,5) şeklinde gerçekleşti.

BEYAZ RAĞBET GÖRÜYOR 
Ocak-Kasım döneminde tra-

fiğe kaydı yapılan 344 bin 971 
adet otomobilin yüzde 53,9’u be-
yaz, yüzde 24,1’i gri, yüzde 6,8’i 

siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken 
yüzde 9,5’i diğer renkte olurken, 
Ocak-Kasım döneminde trafiğe 
kaydı yapılan otomobillerin yüzde 
55,3’ü dizel yakıtlı olarak kayıtlara 
geçti. Ocak-Kasım döneminde tra-
fiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet 
otomobilin yüzde 55,3’ü dizel, yüz-
de 35,3’ü benzin, yüzde 5,9’u LPG 

yakıtlı olup, yüzde 3,5’i elektrikli 
veya hibrittir. Kasım ayı sonu itiba-
rıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 
bin 508 adet otomobilin ise yüzde 
38’i dizel, yüzde 37,4’ü LPG, yüzde 
24,2’si benzin yakıtlı olup, yüzde 
0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt 
türü bilinmeyen otomobillerin ora-
nı yüzde 0,3’tür. n EMİNE ÖZDEMİR

Beyşehir’de 
kar seferberliği

Beyşehir ilçesinde, gece saat-
lerinden bu yana etkili olan kar ya-
ğışı ilçe merkezinde ve dış mahal-
lelerde ulaşımı olumsuz etkiliyor. 
Beyşehir Belediyesi gerek kent 
merkezinde, gerekse ilçeye bağlı 
dış mahallelerde yolları ulaşıma 
açık tutabilmek için sabahın erken 
saatlerinden itibaren sahaya çıkan 
tüm ekipleriyle birlikte yoğun bir 
mesai harcıyor. Beyşehir Belediye-
si Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine, 
Park ve Bahçeler, Temizlik İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri de destek 
veriyor. Beyşehir Belediyesi, kar-
la mücadele çalışmalarında özel 
sektörden de istifade ediyor.  Za-
man zaman karla karışık yağmur 
şeklinde yağan yağışın yollarda 
oluşturduğu balçığın drenajlarda 
tıkanıklıklara yol açmaması için de 
devam eden yağış altında yoğun 
bir çalışma sergileyen ekipler, yaya 
ulaşımında güçlük yaşanmaması 
için kaldırım üzerlerinde de mesai 
gerçekleştiriyor. Beyşehir Beledi-
ye Başkanı Adil Bayındır, devam 
eden çalışmalarla ilgili yaptığı 
açıklamada, Beyşehir’in 12’si mer-
kezde, 55’i taşrada olmak üzere 
toplam 67 mahalleye sahip bir ilçe 
olduğuna dikkat çekerek, yağışın 
olduğu tüm yerleşim merkezle-
rinde Belediye ekiplerinin sahada 
karla mücadele çalışmasını kesin-
tisiz yürüttüğünü belirtti.

‘KAR DEMEK, BEREKET DEMEK’
Beyşehir’de kış döneminde 

ikinci kez kar yağışının bereketini 
yaşadıklarını ve buna çok sevin-
diklerini ifade eden Başkan Ba-
yındır, bu yağışların sadece kar 
bekleyen çiftçi için değil su sevi-
yesi bu yıl oldukça düşen Beyşehir 
Gölü’nü besleyen kaynakları da 
harekete geçirdiğine işaret ederek, 
“Yağışların düdenlerin, yer altı su-
larının yükselmesini sağlayacağı 

için mutluyuz.” dedi.
‘VATANDAŞIMIZ UYUYACAK, 

BİZ UYUMAYACAĞIZ’
Bayındır, Beyşehir Belediyesi 

olarak yürüttükleri karla mücadele 
çalışmalarına ilişkin ise şu bilgile-
ri verdi: “Biz Beyşehir Belediyesi 
olarak kar yağışını hazırız, zaten 
hazır bekliyorduk. Beyşehir olarak 
gece 03’den itibaren sürekli nöbet 
ekibi, kadememizde hazır bekle-
mekte, makine ekipmanlarımız 
hazır beklemekte. Bölgemizde şu 
ana kadar ulaşamadığımız bir yer 
kalmadı geceden beri. Halen de 
bütün personelimiz ayakta, biraz 
önce vardiya değişikliği yapıldı. 
Ama biz vardiya değiştirmiyoruz, 
kendimiz vardiyaya devam ediyo-
ruz. Beyşehir çarşısında ve önemli 
mahallelerimizde kaldırımlara ka-
dar temizliği yapıldı. Yapılmaya 
devam ediyor. Zira öğrencilerimi-
zin ulaşım ağını öncelikle, hasta-
nemizden itibaren yüksek kottaki 
yapılarımıza ulaşabilmesi, orga-
nize sanayi ve sanayi çarşısı gibi 
bütün bunlar geceden çalışılarak 
devam edildi. TOKİ mahallemiz 
Avşar’daki,yüksek kotlardan aşa-
ğıya inerek şehrimizin yollarını 
ulaşılabilir hale getirdik. Ve buna 
da devam edeceğiz. 

Çünkü kar devam ediyor. Bir 
yandan yağıyor, bir yandan biz gi-
derek gelerek ring düzeni, içinde 
kar mücadelemize devam ediyo-
ruz. Vatandaşımızın rahatından 
öte düşüncemiz yok. Biz uyuma-
yacağız onlar uyuyacak. Sabah 
kalktığı zaman işine giden adam 
mağdur olmamalı anlayışımız bu. 
Madem varsak, yerel yönetimsek, 
yerel yönetimlerin yapması ge-
rekenler ne ise üzerimize düşen 
gece demeden gündüz demeden 
buna devam ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Şehidin künyesi Kızılören Dağı zirvesinde
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Araçların akülerini 
çalan zanlılar tutuklandı

Konya’da dört farklı araçtan 
akü çaldığı iddia edilen baba, oğul 
ve arkadaşı çıkarıldığı mahkeme-
ce tutuklandı. 

Edinilen bilgiye göre, son gün-
lerde artan akü hırsızlığı üzerine 
Meram Suç Önleme ve Soruştur-
ma Büro Amirliği ekipleri hareke-
te geçti. 

Yapılan çalışmalar netice-
sinde 4 farklı araçtan kaputlarını 
kırarak akü çaldığı tespit edilen 
D.D. (35) ve oğlu R.D. (16) ile 
arkadaşları H.T. (32) yakalandı. 
Gözaltına alınan şüpheliler, Konya 

Eğitim ve Araştırma Hastanesin-
deki sağlık kontrolünün ardından 
ifadeleri alınmak üzere emniyete 
götürüldü. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan D.D. oğlu R.D. ve 
arkadaşları H.T. çıkarıldığı mah-
kemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 

27 Aralık Cuma günü saat 
18.00 sıralarında merkez Meram 
ilçesi Uluırmak Mahallesi Kardeş-
ler Sokak’ta araçlardan birinden 
akü çalan şüpheliler, güvenlik ka-
merası tarafından saniye saniye 
görüntülenmişti.n İHA

‘Sana da sıra 
gelecek’ demişti!

Seydişehir ilçesinde boşandığı eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen kadını kurusıkıdan bozma tabancayla öldüren ve 
sosyal medyada eski eşini kastederek “Sana da sıra gelecek” paylaşımı yapan cinayet zanlısı kadın tutuklandı

Seydişehir ilçesinde boşandığı 
eşiyle birlikte yaşadığı iddia edilen 
kadını kurusıkıdan bozma taban-
cayla öldürüp, sosyal medya hesa-
bından eski kocasının ayakkabısına 
basarak çektiği fotoğrafı “Sana da 
sıra gelecek” diye paylaşan cinayet 
zanlısı kadın, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Olay, 3 Ocak tarihinde 
saat 18.30 sıralarında Seydişehir 
ilçesi Hacıseyitali Mahallesi 202. 
Sokak üzerinde bulunan bir bina-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, iki çocuk annesi Özlem G., 
kocası T.K.’den boşandıktan sonra 
Seydişehir’den ayrılarak İstanbul’da 
yaşamaya başladı. Özlem G., koca-
sının kendisinden ayrılış sebebinin 
Aynur Süngülü yüzünden olduğunu 
düşünerek telefonla Aynur Süngü-
lü’yü aradı ve ikili arasında tartışma 
yaşandı. Bunun üzerine Süngü-
lü’nün Özlem G.’den şikayetçi oldu-
ğu öğrenildi. Şüpheli Özlem G., bir 
süre sonra tekrar Seydişehir’e gele-
rek boşandığı kocası T.K.’nin birlikte 
yaşadığı iddia edilen Aynur Süngü-
lü’nün evine gitti. Özlem G., çaldığı 
kapının açılmasının ardından eve 
girerek tartıştığı Süngülü’ye yanın-
da getirdiği tabancayla ateş etmeye 
başladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 
kurşun isabet eden Aynur Süngülü 
olay yerinde hayatını kaybetti. Sün-

gülü’nün cansız bedeni evde yapılan 
incelemenin ardından otopsi yapıl-
mak üzere Konya Numune Hasta-
nesi morguna kaldırıldı.

“SIRA SANA DA GELECEK” 
PAYLAŞIMI YAPMIŞTI

Cinayetin ardından katil zanlı-

sı Özlem G. ise olay yerinden kaçtı. 
Bir süre sonra cinayet zanlısı Özlem 
G.’nin Aynur Süngülü’yü öldürdük-
ten sonra eski kocasının ayakka-
bısına basarak çektiği bir fotoğrafı 
sosyal medya hesabından “Sana da 
sıra gelecek” mesajıyla paylaştığı 

belirlendi. Cinayetin ardından polis 
ekipleri, zanlının ilçeden bir ticari 
taksiyle ayrıldığını daha sonra ikinci 
bir taksiyle de Eskişehir’e gittiğini 
belirledi. Şüphelinin gidebileceği 
adresleri kontrol eden polis, çalış-
maları derinleştirerek şüphelinin il 
dışında gidebileceği adresleri belir-
ledi. Konya polisi zanlı Özlem G.’nin 
Kocaeli’deki arkadaşı olan Damla 
T.’nin evinde olduğunu öğrenince 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiple-
riyle birlikte eve baskın düzenledi. 
Baskında, cinayet zanlısı Özlem G. 
yakalanarak gözaltına alındı.

TABANCAYI OTLAR 
ARASINA SAKLAMIŞ

Kocaeli’den Konya Emniyet Mü-
dürlüğüne getirilen cinayet zanlısı 
kadın, daha sonra Seydişehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. 
Seydişehir Emniyet Müdürlüğünde 
ifadesi alınan Özlem G. olayda kul-
landığı kurusıkıdan bozma tabanca-
yı sakladığı yeri ekiplere söyledi. 

Polis, Seyitharun Camisi yanın-
da bulunan bir evin önündeki otlar 
içerisinde tabancayı buldu. Emni-
yetteki işlemleri tamamlanan Özlem 
G. Seydişehir Devlet Hastanesinde 
yapılan sağlık kontrolünün ardın-
dan adliyeye sevk edilen Özlem G. 
tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Akşehir ilçesinde, ormanlık 

alanda köpek dövüştüren ve bahis 
oynadıkları iddia edilen 17 kişiye 
ve 11 araca cezai işlem uygulandı. 
Dövüştürülen ve yaralanan bazı kö-
pekler tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 

Doğrugöz Mahallesindeki ormanda 
bahisle köpek dövüştürüldüğü ih-
barını üzerine harekete geçti. 

Olay yerine sevk edilen jandar-
ma ekipleri, köpeklerini dövüştüren 
ve bahis oynadıkları öne sürülen 17 
kişiye ve orada bulunan 11 araca 
ceza işlem uyguladı. Dövüştürülen 

ve yaralanan bazı köpeklerin te-
davileri için Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Müdürlüğü ekiplerine tes-
lim edildiği öğrenildi. 

Dövüş izlemeye gelen bazı ki-
şilerin de ifadelerine başvurulacağı 
öğrenildi. Köpeklerin dövüştürül-
düğü anlar da orada bulunan izle-

yiciler tarafından cep telefonuyla 
kaydedildi. 

Görüntülerde köpeklerin teza-
hüratlar altında dövüştürüldüğü ve 
bu sırada 10 yaşlarında bir çocuğun 
da dövüşen köpekleri heyecanla iz-
lediği görülüyor.
n İHA

İnatçı ishal çölyak belirtisi olabilir!
Arpa, çavdar, yulaf gibi tahıl-

lardaki gluten benzeri proteinleri-
ne karşı intolerans ile kendini belli 
eden bir ince bağırsak hastalığı 
olan çölyak konusunda bilgiler ve-
ren Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. 
Şule Turan Akyol, iştahsızlık, kro-
nik inatçı ishal, kronik kabızlık, tek-
rarlayan karın ağrısı, kusma, kısa 
boy, tedaviye yanıtsız demir eksik-
liği anemisi gibi şikâyetleri olan 3 
yaş altı çocukların çölyak açısından 
kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Çölyak hastalığı, bir diğer adı ile 
gluten enteropatisi, genetik olarak 
yatkın bireylerde ortaya çıkan bir 
hastalık olarak biliniyor. 

Bilinen en eski tarım toplumu 
yerleşkesi olan Konya Çatalhö-
yük’deki kalıntılarda çölyak ile iliş-
kili bulgulara rastlandığını söyleyen 
VM Medical Park Samsun Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Uzmanı Dr. 
Şule Turan Akyol, hastalığın bu-
günkü bilinen şeklinin ise 1800’lü 
yıllarda tanımlandığını söyledi. 

Çölyak’ın Türkiye’de görülme sık-
lığının 212’de 1 olduğunun altını 
çizen Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, 
“Tarama çalışmaları ile çölyak has-
talığı sıklığının dünyada giderek 
arttığını göstermektedir. Hastalık 
çocukları ve erişkinleri yaşam boyu 
etkilemekte ve her yaşta ortaya çı-
kabilmektedir” dedi.

3 yaş altındaki çocukta büyüme 
geriliği varsa dikkat

Çölyak hastalığının klasik bul-
gularının kronik ishal, karında şişlik 
ve büyüme geriliği olduğunu be-
lirten Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, 
“Sindirim sistemi ile ilgili bulgular 
özellikle 3 yaş altı çocuklarda belir-
gindir. Ancak sindirim sistemi dışı 

bulgularla da seyredebilir. Demir 
eksikliği anemisi, saçlarda dökül-
me, artrit, eklem ağrısı, karaciğer 
fonksiyon testlerinde bozulma, boy 
kısalığı, yorgunluk, kilo kaybı bu 
bulgulardan bazılarıdır” ifadelerini 
kullandı.

İştahsızlık, kronik inatçı ishal, 
kronik kabızlık, tekrarlayan karın 

ağrısı, kusma, dişlerde mine hi-
poplazisi, kısa boy, puberte ge-
cikmesi, tedaviye yanıtsız demir 
eksikliği anemisi, osteoporoz du-
rumlarında çölyak hastalığının 
araştırılması gerektiğine dikkat 
çeken Uzm. Dr. Akyol, “Çölyak 
hastalığı tanısı konmuş hastala-
rın 1. derece yakınları, otoimmun 
tiroidit, tip 1 diyabet, down send-
romu, turner sendromu, willams 
sendromu, seçici Ig A eksikliği 
tanısı almış hastalar çölyak hasta-
lığı açısından değerlendirilmelidir” 
diye konuştu.

Çölyak hastalığı düşünülen 
hastalarda ilk aşamada serolojik 
testler yapılarak pozitif antikor 

aranması gerektiğini işaret eden 
Uzm. Dr. Akyol, “Bu testler tara-
ma için en uygun yöntemdir. Kesin 
tanı ince bağırsak biyopsisi ile ko-
nulur” dedi.

Ömür boyu glütensiz diyet şart
Uzm. Dr. Şule Turan Akyol, 

Çölyak hastalığının tedavisi ile ilgili 

ise şu bilgileri aktardı:
“Tedavisi ömür boyu uygulan-

ması gereken glutensiz diyettir. 
Henüz alternatif bir tedavi bulun-
mamaktadır. Gluten içermeyen 
başlıca tahıllar mısır ve pirinçtir. 
Diyetteki ana tahıl grubunu bunlar 
oluşturur. 

Glutenden arındırılmış buğday 
unu ve bu undan yapılan ürünler 
de çölyak hastalarının diyetinde yer 
almaktadır. Glutensiz diyet ve yiye-
ceklerin hazırlanması sırasında ya 
da kullanılan her türlü kişisel bakım 
ürününün gluten ile kontaminas-
yon olasılıklarının tüm ayrıntıları 
ile bilinmesi ve hastalar ile onlara 
bakmakla yükümlü yakınlarının bu 
konuda eğitimi de tedavi sürecinin 
çok önemli bir bölümüdür.”

Uzm. Dr. Akyol, doğru tanı ko-
nulmuş ve uygun diyet ile tedavisi 
düzenlenmiş Çölyak hastalarının 
tamamen sağlıklı bir hayat süre-
bileceğini belirterek açıklamalarını 
sonlandırdı. n İHA

Cinayet silahı sakladığı otlar arasında bulunmuştu.
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Meram Gençlik Meclisi Üyeleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencilerine, 
başlayan sınav haftasında destek olmak amacıyla süt ikramında bulundu

Üniversite öğrencilerine 
süt ikramında bulundular

Gençliğe yönelik birbirinden 
değerli etkinlikler yürüten Meram 
Gençlik Meclisi bu çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Gençlik Mecli-
si Üyeleri, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi Köyceğiz Kampüsünde ve 
Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi 
yerleşkesinde üniversite öğrencileri-
ne başlayan sınav haftasında destek 
olmak amacıyla süt ikramında bu-
lundu.  Gençliğe özellikle de üniver-
site gençliğine yönelik birbirinden 
değerli faaliyetler yürüten Meram 
Gençlik Meclisi bu çalışmalarına bir 
yenisini daha ekledi. Meram Gençlik 
Meclisi üyeleri, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Köyceğiz Kampüsünde 
ve Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakülte-
si yerleşkesinde, başlayan sınav haf-
tasında destek vermek üzere üni-
versite öğrencilerine süt ikramında 
bulundular.  

 “GENÇLİĞE YÖNELİK 
ÇALIŞMALARIMIZ ARALIKSIZ 

SÜRÜYOR” 
Soğuk kış gününde sıcak süt 

ikramı alan öğrencilerin mutlulu-

ğu gözlerinden okundu. Güzel bir 
etkinliğe daha imza atmış olmanın 
mutluluğunu yaşadıklarını belirten 
Meram Gençlik Meclisi Başkanı Tu-
nahan Tutar, gençliğe yönelik çalış-
malarını aralıksız sürdürdüklerinin 
altını çizdi. Yaptıkları dikkat çekici 
çalışmalarda kendilerine destek ve-
ren Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş’a ve fedekarlıkla çalışan 
Meram Gençlik Meclisi Üyelerine te-
şekkür eden Tutar, farkındalık oluş-
turan ve gençliğin dikkatini çekecek 
bu tür programlara devam edecek-
lerinin altını çizdi. 
“KÜÇÜK BÜYÜK BİRÇOK ETKİNLİKLE 

GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ” A
Gençliğe ve onların eğitimlerine 

yönelik birçok proje yürüttüklerini 
hatırlatan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’ta küçüklü büyüklü 
birçok etkinlikle de her daim genç-
liğin yanında olduklarını onlara his-
settirmeye çalıştıklarını ifade etti. 
Özellikle diğer şehirlerden gelen 
üniversite öğrencilerine, aile sıcak-
lığını hissettirecek süt dağıtımı gibi 
etkinlikleri de önemsediklerini kay-
deden Başkan Kavuş, “Şunu bilme-
lidirler ki, Meram her öğrencimizin 
ikinci bir yuvası, bizler onların ikinci 
aileleriyiz. ‘Meram büyük bir ailedir’ 
ifadesinin sadece bir slogan olma-
dığının en güzel göstergeleri bu tür 
faaliyetler. Bir kahveye 40 yıl hatır 
sayan bir geleneğe sahibiz. Böyle 
küçük ikramlarla hatır biriktiriyoruz 
bizde. Gençlerimizi kaynaştırmak, 
onlara Meram’ın güzelliklerini mad-
di manevi hissettirmek ve onların 
dertleriyle hemhal olmak her şeyin 
ötesinde bir güzellik. Bizim en bü-
yük derdimizde güzellikler biriktir-
mek” diye konuştu.    
n HABER MERKEZİ 

‘Görme engellilerin 
her zaman yanındayız’

‘Verem; toplum için
tehlikeli bir hastalıktır’

Altınokta Körler Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Mehmet Ali Şa-
hin ve beraberindeki heyet Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş’u 
makamında ziyaret etti. 

Ziyarette dernek çalışmala-
rı hakkında bilgi veren Altınokta 
Körler Derneği Konya Şube Baş-
kanı Mehmet Ali Şahin, görme 
engellilere yönelik çalışmalarda 
belediyelerin her zaman kendile-
rine destek olduğunu ifade ederek 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’a teşekkür etti. 

Dernek bünyesinde çeşitli eği-
tim kurslarıyla bilgisayar, Braille 
alfabesi, Kuran eğitimi ve dini soh-
betlerin verildiğini belirten Meh-
met Ali Şahin görme engelliler 
olarak çeşitli oyuncaklar üreterek 

derneği ayakta tuttuklarını kayde-
derek hayırseverlerin yardımıyla 
da engellilere her gün öğle yemeği 
ikram ettiklerini sözlerine ekledi. 
Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, “Görme 
engelli kardeşlerimizin her zaman 
yanındayız” diyerek engelli olma-
nın hayatı yaşayama engel olma-
dığını belirtti. 

Başkan Kavuş ayrıca belediye 
olarak engellilere yönelik desteğin 
devam edeceğinin altını çizdi. Zi-
yaretin sonunda Altınokta Körler 
Derneği Başkanı Mehmet Ali Şa-
hin, Başkan Mustafa Kavuş’a der-
nek olarak ürettikleri oyuncaktan 
hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Verem Eğitimi ve Propaganda 
Haftası Kapsamında, Tüm dün-
yada halen ciddi bir halk sağlığı 
sorunu olarak devam eden bu 
hastalıkla ilgili olarak Özel Başak 
Koleji Okul Müdürü Yılmaz Taşçı 
farkındalık uyandıracak açıklama-
larda bulundu. Dünya nüfusunun 
üçte birinin Verem Basili olduğu-
nu belirten Taşçı, her yıl yaklaşık 
10 milyon yeni hasta ortaya çıktığı 
ve bunlardan 1,5 milyon insanın 
veremden öldüğünü söyledi. Bu 
nedenle, vereme karşı duyarsız 
kalınmaması gerektiğini belirten 
Taşçı, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Ülkemizde 1947 yılından beri 
kutlanan bu haftada amaç Verem 
konusunda toplumu bilinçlendir-
mek ve farkındalık oluşturmaktır. 
Halk arasında ince hastalık olarak 
tabir edilen ve adına türkülerde 
yazılan (Hastane önünde incir 
ağacı, Elif dedim be dedim aman, 
Ankara’da yedim taze meyveyi 
gibi) Verem Hastalığı hakkında 
okul paydaşlarına bilgilendirme ve 
sunum çalışmaları yapılıyor. Has-

talık gelmeden Koruyucu sağlık 
Hizmetleri Kapsamında Özel Kon-
ya Başak Anadolu Lisesi Öğrenci 
ve Paydaşlarına yönelik olarak; 
Sunum Çalışmaları Yapılmakta, 
Bilgi yarışmaları düzenlenmekte, 
Konuyla ilgili olarak performans 
çalışmaları yapılmakta (Şiir-Kom-
pozisyon-Afiş –Pano vb.), Konuyla 
ilgili Türküler Dinletilmekte Oku-
lun WEB sitesinde ve Facebook 
Sayfasında Verem Konusuna yer 
verilmekte ve farkındalık çalışma-
larına devam edilmektedir. Bilinçli 
olarak veremle savaşılmalıdır.  Sa-
vaşmak ve korunmak için hastalığı 
iyi tanımak gerekir. Verem mikro-
bu insanlarda, sığırlarda, kuşlarda, 
balıklarda bulunabilir. İnsanlarda 
ve sığırlarda olanı çok önemlidir.  
Verem bulaşıcıdır, insandan in-
sana; sığırlardan insana geçebilir. 
Veremin bulaşması demek, verem 
mikrobunun vücuda girmesi de-
mektir. Mikrop, vücudun neresine 
yerleşirse orada çoğalır, hastalık 
yapar, oradan da başka yerlere ya-
yılır.” n HABER MERKEZİ

Yalçın’da bursluluk sınavına rekor katılım
Yalçın Eğitim Kurumları ve Yal-

çın Öğretim Kursları ‘Hayallerinizle 
olan randevunuza geç kalmayın’ 
sloganıyla bu yıl yaptığı bursluluk 
sınavı 4-5 Ocak 2020 tarihlerinde 
bünyesinde yer alan 3 ayrı şubede 
gerçekleştirildi. Sınav her yıl olduğu 
gibi ücretsiz olurken, hem özel, hem 
de devlet okulu öğrencilerinin yoğun 
ve rekor katılımıyla yapıldı. İki gün, 3 
ayrı şubede ve 6 ayrı seansta yapılan 
sınavlara 6 bin 643 öğrenci katıldı. 
“Özel Yalçın Öğretim Kursları ola-
rak Konya’da Merkez, Zindankale ve 
Yazır Ecdat Şubelerimizde geleceğe 
yön verecek olan öğrencilerimize 
hizmet vermekteyiz” diyen Yalçın 

Eğitim Kurumları Yönetim Kuru-
lu Başkanı Mehmet Yalçın, yapılan 
bursluluk sınavı hakkında şu bilgile-
ri verdi; “4-5 Ocak 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirdiğimiz Yalçın Öğretim 
Kursları Bursluluk sınavımızı rekor 
bir katılımla gerçekleştirdiğimiz için 
çok mutluyuz. 

Sınavımıza 6643 öğrencinin ka-
tılması hem rekor bir katılım, hem 
de bugüne kadar yaptığımız sınavla-
ra katılımın en yükseği oldu. Bizleri 
tercih eden veli ve öğrencilerimizi 
kutluyorum. Yalçın Eğitim Kurum-
ları ve Özel Yalçın Öğretim Kursla-
rı olarak hedefimiz, ülkemizin her 
alanda kalkınması yolunda nitelikli 

bireyler ve öğrenciler yetiştirmekten 
geçmektedir. Konya’mızın eğitim 

seviyesinin yükseltilmesine katkı 
yapmayı, eğitim konusunda farkın-
dalık yaratmayı, öğrencilerimizi bi-
rer dünya insanı olarak yetiştirmeyi 
hedefliyoruz. 

Gerek fiziki imkânlarımız, güç-
lü, yenilikçi eğitim programlarımız 
ve gerekse de deneyimli yönetici ve 
akademik kadromuzla öğrencileri-
mizi en iyi şekilde geleceğe hazırlı-
yoruz. Özel Yalçın Öğretim Kursları 
olarak “Hayallerinizle olan rande-
vunuza geç kalmayın” diyerek ger-
çekleştirdiğimiz bursluluk sınavına 
katılan tüm öğrencilerimizi ve veli-
lerimiz kutluyorum.”
n HABER MERKEZİ

Kütüphane kullanışlı hale geldi Otomobil alevlere teslim oldu
Konya İl Kültür ve Turizm 

Müdürlüğü tarafından yapılan 
yenileme çalışmaları sonrasın-
da, Bozkır Halk Kütüphanesi 
daha kullanışlı hale geldi. Bozkır 
İlçe Halk Kütüphanesinde ya-
pılan düzenlemeler sonrasında 
vatandaşların kütüphane kulla-
nımında büyük bir artış yaşandı. 
Bozkır İlçe Halk Kütüphanesin-
de düzenlenen etkinliklerle, kü-
tüphanede küçük öğrencilerin 
kitap okuma faaliyetleri sonra-
sında çizgi sinema izlemeleri ve 
kreş öğrencisi çocukların anne-
leri ile zeka oyunları oynayabil-
mesi sağlanıyor. n AA

Ereğli ilçesinde hastane bahçesinde 
park halindeki otomobil çıkan yangın 
sonrası alev alev yandı. Edinilen bilgiye 
göre, Ereğli Devlet Hastanesi bahçe-
sinde park halindeki 42 NF 603 plakalı 
otomobilde henüz bilinmeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye gelene kadar bazı minibüs 
sürücüleri yangına müdahale etmek is-
tedi ancak alevlerin otomobili sarması 
üzerine başarılı olamadı. İtfaiye ekip-
lerinin olay yerine gelmesiyle yangına 
müdahale edildi. Yapılan soğutma ça-
lışmalarının ardından yangın tamamen 
söndürüldü. Yangın sonrası otomobil 
kullanılamaz hale geldi. n İHA

 Mehmet Yalçın
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 

Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

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 :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 14568 Ada, 1 Parsel, SİLLE Mahalle/Köy, SEKİLER MEVKİİ 
Mevkii, 2 Nolu Bağımsız Bölüm Konya ili Selçuklu ilçesi 14568 ada 1 parsel A blok Zemin Kat 2 nolu 
bağımsız bölüm, 4 katlı a ve b bloklarda 6’şardan 12 daireli kargir apartman ana taşınmaz nitelikli, 
Mesken Bağımsız bölüm nitelikli taşınmazın TAM hissesi satılacaktır. Taşınmaz, Selahattin eyyubi 
mahallesi Mabet sk. 15. blok A giriş No: 12/2 Selçuklu Konya adresindedir. İmar durumuna göre 
parsel, “3 kat ayrık blok mesken sahasında isabet etmektedir. Plan notunda, “Ticaret alanlarının 
zemin katların üzerideki katlar mesken amacıyla kullanılacaktır.” denilmektedir. Apartman yaklaşık 
30 yıllık binadır. Mesken brüt 113,20 m2, net 84,70 m2’dir. Dairede 3 oda, salon, mutfak, antre 
lavabo-wc, banyo ve 2 adet balkon vardır. Salon ve odaların tabanları tahta kaplama ve cilalıdır.
Isınma şekli sobalıdır, doğalgaz tesisatı kapıya kadar gelmiştir. Kuzey, doğu ve batı cephelidir. 
DETAYLI BİLGİ DOSYASINDADIR.
Kıymeti  : 160.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : “YÖNETİM PLANINDA 08/06/1987” şerhi bulunmaktadır.
Satış Günü  : 29/01/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat Mezat Salonu Karatay/KONYA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. 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. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. 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 2019/214 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.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2019/214 ESAS
İİK 133. MADDESİNE GÖRE

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1110958

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda makul ücret yeterlidir
Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69
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Beyşehir Belediyesi’ne Ankara’da “Yılın hayata saygılı gençliğe örnek belediyesi” ödülü verildi

Beyşehir Belediyesi 
ödüle layık görüldü 

Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşen 
Kayseri, Galatasaray, Abdurrahman 
Paşa, Vefa, Trabzon, İstanbul Lisesi 
öğrencilerinin anısına düzenlenen 
“Bu ülkeye renk katanlar, gençliğe 
örnek olanlar 2019 yılı ödülleri” sa-
hiplerini buldu.

Emekli öğretmenlerden oluşan 
Ankara’da yaşayan 5 aktivist (A5A) 
tarafından Ankara’da Batıkent Yeni 
Mahalle’deki Meydan AVM Bengier 
salonunda düzenlenen ödül töreni 
programında Niğde’nin Çiftlik İlçe 
Belediyesi ile birlikte “Yılın hayata 
en saygılı, gençliğe örnek belediye-
si” olarak seçilen Beyşehir Belediye-
si’ne ödülü verildi.

Beyşehir Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır adına ödülü programa 
katılan Beyşehir Belediyesi Kültür 
İşler Müdürlüğü, Kültür Etkinlikle-
ri Sorumlusu Mustafa Büyükkafalı 
aldı. Plaketi alan Büyükkafalı, yaptığı 
konuşmada, “Beyşehir Belediyesi 
adına almış olduğumuz bu ödülden 
çok memnun oldum. Belediyemi-
zi bu ödüle layık görenler ile emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Törende konuşan Ankaralı 5 Ak-
tivistin Kurucusu Yavuz Selim Sarıcı 
ise, sağlıklı ve mutlu bir gençliğin 
oluşmasına dikkat çekmek için çaba 
gösterdiklerini dile getirerek, “Bizler 
emekli öğretmenlerden oluşan bir 
grubuz. 

Yanımızda aktivist çocuklar ve 
gençler de var. İstiyoruz ki, sağlıklı 
ve mutlu bir gençlik oluşsun. Tür-
kiye’de buna dikkat çekmek isti-
yoruz. Bu konuda güzel duyguları 
olan insanları bir araya getirmeye 

çalışıyoruz. En çok gençliğe yönelik 
aktiviteler yapıyoruz. Şimdiye kadar 
yaptığımız aktiviteler şunlardı; çöl-
leşmeye karşı Anadolu’da 5 bin ki-
lometre adlı bir aktivite yaptık. Daha 
sonra ‘gençlik için çalışanlar’ adlı 

ulusal 5 kez ödül törenleri düzen-
ledik. Ankara liseler arası sigaraya 
karşı yaşama sevinci festivalleri dü-
zenledik. Bu da 10 yıl boyunca de-
vam etti. Bunun gibi aktiviteler yap-
maya da devam ediyoruz.” şeklinde 

sözlere yer verdi.
BEYŞEHİR BELEDİYESİ’NE NİÇİN BU 

ÖDÜL VERİLDİ?
Sarıcı, Beyşehir Belediyesi’ne 

neden böyle bir ödül verdiklerine 
ilişkin olarak ise; “Beyşehir ve Bey-
şehir Gölü’nün hayranıyım. Ama 
ondan önce Beyşehir Belediyesi’nin 
son günlerde sokaktaki hayvanla-
rı korumak için yaptığı çalışmaya 
hayran kaldık. Ödülü seçerken An-
kara’da 6 tane lisenin öğrencileri ile 
değerlendirme yaparak hayvanlara 
barınak yaptığı ve örnek olduğu için 
bu ödüle layık gördük. Diyeceksiniz 
ki hayvanlara barınak yapmak bu 
kadar önemli mi? Bizlerce ve genç-
lerce önemli. Çünkü artık Türkiye’de 
hayata saygı kültürü olsun istiyoruz. 
Kadınlara saygı, hayvanlara saygı, 
gençlere çocukların geleceğine saygı 
gibi bu anlamda Beyşehir Belediye-
si’nin yaptığı davranışı örnek olarak 
ele aldık. Bu yüzden belediyemizi 
bu törene davet ettik.” dedi.Tören-
de, yılın gençliğe, eğitime değer 
veren, gençliğe örnek belediyeleri, 
yılın gençliğe örnek sanatçısı, yılın 
sporcusu, yılın gençliğe değer ve-
ren gazetesi, yılın gençliğe örnek 
kahramanları, yılın gençliği savunan 
televizyon programı, yılın öğretim 
görevlisi, yılın öğretmen yetiştiren 
saygın kurumu, yılın gençliğe örnek 
öğretmeni, yılın gençliğe örnek çalış-
kan hanımefendisi, beyefendisi, ya-
pıcı insanı, aktivist insanı, eğitim ku-
rumu, yılın lisesi, yılın gençliğe örnek 
kuruluşu, yılın örnek iyi insanı, yılın 
gençliğe örnek çalışanı ödülleri de 
sahiplerini buldu. n HABER MERKEZİ

Mahsur kalan öğrencileri 
belediye ekipleri kurtardı

Hüyük ilçesinde, kar yağışın-
dan dolayı yolda mahsur kalan ta-
şımalı eğitim gören öğrencileri ta-
şıyan öğrenci servisinin yardımına 
Hüyük Belediyesi ekipleri yetişti.

Hüyük ilçe genelinde gece 
saatlerinden itibaren etkili olan 
kar yağışı gündüz saatlerinde de 
aralıksız olarak devam ediyor. Kar 
yüksekliğinin 20 santimi aştığı 
ilçede devam eden kar yağışı do-
layısıyla ulaşımda bazı güçlükler 
yaşanırken, topyekün seferber 
olarak sahaya çıkan Hüyük Bele-
diyesi ekipleri yolları ulaşıma açık 
tutabilmek için yoğun bir çaba 
gösteriyor. Hüyük Belediyesi ekip-
leri, kar yağışı dolayısıyla ilçeye 

bağlı Başlamış Mahallesinden kent 
merkezine taşımalı eğitim gören 
öğrencileri taşıyan öğrenci servi-
sinin yolda mahsur kaldığı ihbarı 
üzerine harekete geçti. 

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem’in talimatıyla ekip-
ler, kardan dolayı yolda mahsur 
kalan öğrencileri taşıyan öğrenci 
servisinin imdadına yetişti. Hü-
yük Belediyesi tarafından adrese 
gönderilen arazi aracına servisten 
nakledilen öğrenciler, evlerine gö-
türülerek ailelerine teslim edildi.

Öte yandan, Hüyük’teki kar 
yağışının devam etmesi dolayısıyla 
eğitime öğleden sonra ara verildiği 
bildirildi.n İHA

Konya-Antalya yolunda 
zincirsiz araca geçit yok

Konya Antalya Karayolundaki 
yoğun kar yağışı nedeni ile çekici 
türü araçların geçişine izin veril-
mezken, diğer araçların da zin-
cirsiz geçişine izin verilmedi. İlçe 
merkezinde de kar yağışı nedeni 
ile ilkokul, ortaokul ve liselerde 
öğretime dün öğleden sonra ara 
verilmişti. Seydişehir ilçesinde 
önceki gün gece saatlerinden iti-
baren etkili olan yağmur yağışının 
sabah saatlerinde kar yağışına 
çevirmesinin ardından kuvvetli 
kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 
Özellikle Seydişehir-Antalya Ka-

rayolu’nun 15. kilometresinden 
itibaren sürücüler zor anlar yaşa-
dı. Bölge trafik ekipleri tarafından 
Marangozlar Kavşağı’nda yapılan 
uygulamayla çekici türü araçların 
geçişine izin verilmezken, diğer 
araçların da zincirsiz geçmelerine 
izin verilmedi. 

Kar kalınlığı ilçe merkezinde 
beş santimetreyi, yüksek kesim-
lerde ise bir metreyi buldu. Kara-
yolları ekipleri ise yolu trafiğe açık 
tutabilmek için aralıksız kürüme 
ve tuzlama çalışmasını sürdürdü.  
n İHA

Kısa bir süre önce Aydınlar Oca-
ğı’nda “Dr. Ahmet BALTACI 85.Yaşın-
da” programının hazırlıkları ile meş-
guldük.  Söz sırası bize gelince şöyle 
dedik: “Program biterken dinleyicilere 
20 sahife de olsa bir bülten dağıtıl-
sın… Söz gider, yazı kalır denilmiş… 
O küçük bülten belki yıllar sonra bile 
hayırlara vesile olabilir…” Kıymetli 
okuyucular, kabul edilen ve uygulanan 
bu teklif aslında bize ait değildi. Tama-
men Hasan ÖZÖNDER hocamın tavsi-
yesi ve uygulaması idi.

Kendileriyle görüştüğümüz uzun 
yıllar zarfında, ne zaman bir toplantı 
veya program söz konusu olsa, hocam 

söz alır ve kendisine mahsus “Kavl-i 
Leyyin” üslubu ile “Çıkışta mutlaka 20 
sahife de olsa bir bülten dağıtılmalı… 
Kalıcı olan o dur.” der ve bir hatırasını 
anlatırdı:

“Bir tarih KOMMA yani “Konya 
Devlet Mimarlık Mühendislik Akade-
misi” var idi. Oradan gelen bir topluluk 
“Hocam, Mimar Sinan’ı anacağız, ne 
yapmamız lazım?” diye sordular.

Cevabım şöyle olmuştu: Konuş-
malar, haritalar, fotoğraflar her şey ol-
malı ama çıkışta mutlaka 20 sahife de 
olsa bir bülten dağıtılmalı. Kalıcı olan o 
dur…”

Nitekim şimdi KOMMA yok. Hatta 

bilenler bile sayılı… Ama 
yıllar evvel hazırlanan 
“Mimar Sinan’ı Anıyo-
ruz” bülteni arşivlerde… 

Hasan ÖZÖNDER 
hocam, Ord. Prof. Dr. 
Süheyl Ünver’in (1898 
– 1986) Konya şubesi 
gibiydi. Konya’mıza, kül-
türümüze ait 6000 slayt, 
1200 fotoğraf ve dos-
yanın bir intizam içinde 
olması ancak merhum Süheyl ÜNVER 

hocadan el almakla olabi-
lir. 

Büyük masraflarla 
kabrini Paris’den Kon-
ya’ya getirdiğimiz Eva De 
Vitray’ın Konya ziyaretiyle 
ilgili fotoğrafları ararsanız 
gideceğiniz adres Hasan 
ÖZÖNDER hocanın arşi-
vidir. 

Yine İKBAL’İ Urdu-
ca’dan Türkçeye çeviren 

Alman Mevlevi ilim insanı Annemarie 

SCHİMMEL ve Konya konusunda 
çalışmak isterseniz yine ÖZÖNDER 
hocamın arşivine gideceksiniz.

Başımızdan geçtiği için biliyoruz. 
Selçuklu uzmanı Prof. Dr. Faruk SÜ-
MER hocayı vefatının 20. Senesinde 
anarken hocamın arşivindeki fotoğraf-
ları kullanmış idik. Hocamın kütüpha-
nesi, arşivi, dosyaları, fotoğrafları ve 
slaytları ne olacak? Bu sorunun cevabı 
Büyükşehir Belediyesi’ndedir. 

Şöyle ki, bir süre önce “Vefatının 
40. Yılında Bozkırlı Mustafa Efendi” 
programında yeğeni, emekli müftü 
Mehmed Emin PARLAKTÜRK hoca 
şöyle anlatmıştı: 

“30 Eylül 1979’da amcam ve Kon-
yalıların Bozkırlı Mustafa Efendi vefat 
edince, devrin Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Mehmet KEÇECİLER 
şöyle bir irade gösterdi:

“Konya’mızın bu güzide hocasının 
kütüphanesi dağılmasın. Derhal satın 
alınıp Koyunoğlu Müzesi’ne intikal için 
ne lazımsa yapılsın…”

Şimdi yıl 2020, Konya artık BÜ-
YÜKŞEHİR…

Kıymetli okuyucular, taziye yazıları 
“ZOR YAZILAR” sınıfına girer ama bir 
vazifedir.

Hasan ÖZÖNDER hocamıza Fa-
tihâlar… “İYİ BİLİRDİK”

HASAN ÖZÖNDER HOCAYA RAHMET

haber@konyayenigun.com
MUSTAFA SİNAN ÜMİT

Çumra adına tarihi devir gerçekleşti 
Çumra’da bölge ekonomisinin 

gelişimine katkı sağlayacak ve is-
tihdam kapısı oluşturacak Organize 
Sanayi Bölgesinin 8 milyon 500 bin 
metrekarelik genişleme alanının 
Milli Emlak’tan Çumra OSB’ye devri 
gerçekleşti. Çumra ve bölge ekono-
misinin gelişimine önemli ölçüde 
katkı sağlayacak devir gerçekleşti. 
Çumra Belediye Başkanı Halit Of-
laz, 8 milyon 500 bin metrekarelik 
genişleme sahasının Çumra Orga-
nize Sanayi Bölgesine devrini ger-
çekleştirerek imzayı attı. Oflaz, bu 
gelişmenin Çumra adına tarihi bir 
öneme sahip olduğu dile getirirken 
genişleme sahasında kurulacak yüz-
lerce fabrika ve yatırımcılar ile bir-
likte Çumra ve bölge ekonomisinin 
gelişimine katma değer oluşturula-
cağının altını çizdi. 

“BU İMZA SIRADAN 
BİR İMZA DEĞİL!”

Çumra ekonomisi adına tarihi 
bir ana şahitlik ettiklerini dile ge-
tiren Çumra Belediye Başkanı Ha-
lit Oflaz “Bu imza sıradan bir imza 
değil! Organize Sanayi Bölgemize 
devrini tamamladığımız 8 milyon 
500 bin metrekarelik alan ile vatan-
daşlarımıza istihdam kapısı oluştu-
rulurken bir yandan da ekonomide 
büyümenin sürdürülebilmesi için 
büyük yatırımların da önünü açılı-
yor. Çumra’mıza bundan sonraki 
yıllarda ekonomik olarak ciddi atı-
lım ve kalkınma sağlayacak olan 8 
milyon 500 bin metrekarelik Çumra 
Organize Sanayimizin tapusunun, 
Milli Emlak’tan Çumra OSB’ye dev-
rini gerçekleştirdik. 6 ay gibi kısa bir 
sürede Çumra’mız adına bu tarihi 
sürecin oluşmasında iradesini ortaya 
koyan Çevre ve Şehircilik Bakanımız 
Sayın Murat Kurum’a, Süreci yakın-

dan takip eden Konya Valimiz Sayın 
Cüneyit Orhan Toprak’a, Her konu-
da olduğu gibi bu konuda da deste-
ğini esirgemeyen Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur İb-

rahim Altay’a , AK Parti Konya Mil-
letvekilimiz Sayın Halil Etyemez’e , 
ve Kaymakamımız Sayın Hüseyin 
Ece’ye, İlçe Koordinatörümüz Sayın 
Mustafa Gürbüz’e, İlçe Başkanımız 

Sayın Ufuk Yağcılar’a ve emek ve-
ren herkese çok çok teşekkür ediyor, 
Çumra’mız adına şükranlarımızı su-
nuyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Anadolu Selçuklu Devleti ta-
rafından Konya’da inşa edilen en 
büyük kervansaray Zazadın Hanı, 
dönemin özelliklerini yansıtan yapı-
sıyla film çekimlerinde kullanılıyor. 
Mescidi, özel odaları, hamamı, am-
barı, deposu, ahırları ve geniş avlu-
suyla ihtişamlı şekilde ayakta duran 
han, tarihi film çeken birçok yapım-
cının gözde mekanları arasında yer 
alıyor. Zazadın Han’ı turizme kazan-
dıran Hikmet Çetiner han hakkında 
güzel bir röportaj gerçekleştirdik. 
Zazadın Han Direniş Karatay Filmi, 
Konyaspor tanıtım filmi, TRT Kon-
ya Belgeseli, TRT İmam Maturidi, 
İhtiyarlar Taburu, Mahşer, Malaz-
girt 1071 (Bizans’ın Kıyameti) Ahi 
Evran Kısa Film, üniversite öğren-
cilerinin iletişim fakültesinden farklı 
kısa filmler gibi farklı projelere de ev 
sahipliği yaptı.  Zazadın Han’ın işlet-
mecisi Hikmet Çetiner, hanla ilgili 
sorularımızı yanıtladı. 

Öncelikle sizleri tanıyabilir mi-
yiz?

Hikmet Çetiner olarak Konya 
kültür ve turizm yayıncılığı alanında 
yıllardır müzik yapımcılığı sinema 
video yapımcılığı yaptık müzik ala-
nında Konya folkloru ve sufi müzik 
alanında ayrıca geleneksel Türk 
kültürü alanında albüm çalışmaları 
ile Konya ve İstanbul (İMÇ) müzik 
sektöründe 90 civarında albüm ya-
yınladık. Sinema ve video alanında 
da kültürel alanda farklı işler yaptık 
(9 dilde Mevlana Celaleddin-i Rumi) 
gibi ayrıca basılı yayıncılıkta da kitap 
yayıncılığı yaptık 6 dilde 108 sayfalık 
Konya & Mevlana kitabı gibi. Kültür 
sanat ile uğraştığımız için Konya’nın 
yemek kültürü alanında hizmet et-
mek Konya’nın geleneksel lezzeti 
Etliekmek sektöründe Kandil Etliek-
mek evini kurduk ve halen işletmek-
teyiz. En son olarak Konya’nın en 
önemli Selçuklu eseri Zazadın hanı 
Kervansarayını turizme kazandırdık 
ve ipek yolunda kervansaray turiz-
mi olarak Türkiye turizmine yeni 
bir destinasyon açmış olduk. Konya 
turizm sektöründe farklı dallarda 
hizmet ettik.  Konya Turizm ve İş 
Dünyasını Geliştirme Derneği (TU-
RİDER) kurucu üyesiyim.

Zazadın Han hakkında bilgi ve-
ril misiniz?

Zazadın hanı Türkiye’nin en 
önemli Selçuklu eserlerinden bir 
yer, İpek yolunda Akdeniz’den ve 
Ege’den gelen kervanların toplan-
ma merkezi konumunda olması ve 
büyüklüğü açısından Türkiye’nin 
önemli bir kervansarayı. 13.yüzyılda 
Konya’nın ticaretinin başlangıç yeri 
yani Konya ticaretinin şekillendiği 
yerdir burası. Ege ve Akdeniz’den 
başlayıp burada birleşen İpekyolu 
Aksaray, Nevşehir, Kayseri üzerin-
den Çin’e Hindistan’a kadar uzanan 
5000 kilometrelik bir ticaret ve ba-
harat yoludur, ayrıca Alanya’dan 
başlayıp Kırım’a kadar uzanan 
Keykubat yoludur. İpek yolundan 
300-400 deve ile kervanlarla büyük 
tacirler gelir getirdiği deri, kumaş, 
baharat, sebze, meyve gibi ürünleri 
getirip sattıkları yerdir kervansaray-
lar. Kervanların yanı sıra orduların  
menzil olarak kullandıkları ve ko-
nakladıkları aynı zamanda kale ola-
rak da  kullanılan yerlerdir, tarihte 

çok önemli olan hanlar ve kervan-
saraylara gelen yolcular konakla-
mada 3 gün ücretsiz olarak misafir 
edilirmiş, 3 günden sonra ücret alı-
nır, hasta gelen burada tedavi edilip 
iyileşinceye kadar ücret alınmazmış, 
aynı zamanda kale vazifesi gören ve 
buraya gelen yolcular kapıdan gir-
dikten sonra devlet güvencesi altına 
giriyor, malı ve canı Selçuklu devleti 
tarafından güvence altına alınıyor, 
bu sistem ile de dünyada sigorta 
sistemi Selçuklu devleti zamanında 
buralardan başlamıştır.  Ahilik Haf-
tası Konya’daki ticaretin şekillenme-
si konusunda Zazadın hanı Kervan-
sarayı çok önem arz ediyor. Ahiliğin 
meşalesinin yandığı yerdir burası, 
Ahi Evran’ın Konya’da yaşadığı yıl-
larda Konya’da ticaretin merkezi 
olan Zazadın Hanı’nda ticareti yön-
lendiren Ahi Evran’ın ahiliğin me-
şalesini yaktığı yerdir. Bu konuda da 
çalışmalarımız var yakın zamanda 
buradaki odaların birini Ahi Evran 
makamı olarak düzenleyip açılışını 
yapacağız.

Zazadın Han’ı turizme kazandır-
ma fikri nasıl oluştu?

Turizme kazandırılma fikri ben 
turizm yayıncısıyım ve Konya tu-
rizmi ile ilgili farklı çalışmalarımız 
oldu. Burası 2007 yılında Selçuklu 
Belediyesi tarafından restore edildi 
ve turizme açılmamıştı.Biz turizme 
açalım ve Konya’ya yeni bir desti-
nasyon kazandıralım, Selçuklunun 
başkenti olan Konya’da Selçuklu tu-
rizmi, ipek yolu turizmi yapalım diye 
bir girişimde bulunduk.

Zazadın Han ne tür organizas-
yonlara ev sahipliği yapıyor?

Burada gelen ziyaretçiler han 
kültürünü, o zamanlarda nasıl bir 
yaşantı oluyormuş ne şekilde kulla-
nılıyormuş ipek yolundaki ticaretin 
nasıl olduğunu gelip yerinde görü-
yorlar. Her şeyden önemlisi de ecda-

dımızın 800 yıl önce yapmış olduğu 
eseri yerinde görüyorlar. Burası aynı 
zamanda doğal bir film platosu film 
sektöründe eskiye dönük dönem 
filmleri çekecek olan film şirketle-
ri gelip burada filmlerini de çeke-
biliyorlar.  Önümüzdeki günlerde 
İran Türkiye yapımı çok önemli bir 
çalışma olacak olan Mevlâna Filmi 
çekimleri burada yapılacak. Bu yıl 
film sektöründe 5-6 çalışmaya ev 
sahipliği yaptık. Bu filmler yayınla-
nınca Konya açısından çok önemli 
bir reklam ve film turizmi oluşacak 
inşallah. Organizasyon olarak kong-
re, seminer, sergi, düğün gibi farklı 
organizasyonlar İçin de gelen talep-
lere de yardımcı oluyoruz. Mesela 
düğün organizasyonları İçin Selçuk-
lu, Osmanlı konseptinde çok özel 
düğünlerin olabileceği özel bir me-
kandır burası. Burası Selçuklu emiri 
Sadettin Köpek tarafından yaptırılan 
bir kervansaray olması nedeni ile 
Amerika, Kanada, Hindistan, Pakis-
tan, Afganistan, İran gibi ülkelerden 
Sadettin Köpeğin yaptırdığı han diye 
özel görmeye geliyorlar. Bu Konya 
turizmi için çok önemli ve daha da 
geliştirilmesi gereken bir turizm de-
tayıdır. Bunun nedeni ne derseniz 
işte bir film turizmi çeşitliliği, Diriliş 
dizisi dünyanın farklı ülkelerinde iz-
leniyor ve Sadettin Köpeği araştırıp 
onun mimar olduğu ve yaptığı eseri 
görmeye Konya’ya geliyorlar. bu tu-
rizmden Konya’daki oteli, lokantası, 
taksicisi herkes gelir elde etmiş olu-
yor.İşte turizm budur ama bizim bu 
turizmi yaparken gelen misafirlere 
en güzel ev sahipliğini yapmamız 
gerekiyor. Buraya gelen ziyaretçiler 
Selçuklu kostümü giyip Ertuğrul, 
kayı, derviş, hancı, Halime sultan 
gibi kostümler giyip hatıra fotoğraf-
ları çektiriyorlar. Buda turistlerin çok 
ilgisini çekiyor. Burası tarihin içinde 
yaşanılacak, tarihi hissedip, tarihe 
dokunulabilecek bir yer. Han’da 
müze tarzında han odalarında Mev-
leviliği temsilen dervişhane, eskiye 
dönük tarım aletlerinin sergilendiği 
Tarım hane, emir Sadettin Köpeğin 
Makamı, yatak odası, çalışma odası, 
Kilim hane ve Sultan Odası gibi bö-
lümler oluşturuldu.

Han’ın duvarlarındaki haç işare-
ti olan taşlar nedir?

Zazadın Han  1236 yılında yapı-
lan bir Selçuklu eseridir, o dönemde 
bu bölge çoğunlukla Rumlar’ın ya-
şadığı bir bölgeymiş bu bölgede bu-
lunan kilise, şapel gibi özel binaların 
yıkılanlarının taşları kullanılarak ya-
pılmış bir han’dır, kayıtlara göre 189 

adet devşirme Taş olarak lahit, haç 
işaretli taşlar, sütun başları, kolonlar, 
kirişler kullanılmıştır, Rumca yazılı 
bir taşın üzerindeki yazıdan anla-
şıldığı üzere bu bölgede eski Rum 
eseri olan Beşmelek kilisesi varmış 
ve oranın taşları kullanılmış han’ın 
mimarisinde.

 Zazadın Han’a ulaşım nasıl sağ-
lanıyor?

Burası Konya’ya 20 km. Mesa-
fede Konya Aksaray yolu üzerinde 
Konya’ya yakın olmasına rağmen ne 
yazık ki ulaşımımız yok. Buraya gel-
mek isteyenler kendi özel araçları ile 
gelebilirler. Turizm amaçlı turlar zati 
tur otobüsü ile geliyorlar. Burası Tö-
mek Mahallesi olarak geçer Aksaray 
yolundan ve Ankara yolundan geli-
nebilir. Her iki tarafından da Tömek 
yol ayrımında Turizmde önemli olan 
Turizm destinasyonunu belirten 
kahverengi tabela ile Zazadın Hanı 
yönlendirme tabelalarımız var 4 km 
civarında iki yolun ortasındayız.

Geçtiğimiz günlerde bir turizm 
fuarına katıldınız nasıl tepkiler al-
dınız?

Uluslarası Trawelexpo Ankara 
turizm fuarına katıldık ve fuarda ipek 
yolunda Sadettin Köpek Han (Ker-
vansaray) temasını işledik ve çok 
ilgi gördü Başkent Ankaralıları Sel-
çuklunun başkenti Konya’ya davet 
ettik.Fuara götürdüğümüz Sadettin 
Köpeğin Makamında hatıra fotoğrafı 
çektirmek için Ankaralılar sıraya gir-
diler. Kültür ve Turizm Bakan Yar-
dımcısı Nadir Alparslan Bey ziyaret 
etti ve bizzat burayı en kısa zaman-
da yerinde görecem dedi. Kendiside 
Konyalı olan Kütüphaneler ve Ya-
yınlar Genel Müdürü Hamdi Tur-
şucu bey ziyaret edip Konyalı ola-
rak gurur duydum tebrik ediyorum 
diyerek teşekkür etti. Ziyaret eden 
seyahat acenta temsilcileri Konya’da 
farklı destinasyonlar arıyorduk bu-
rasının turizme açılması çok iyi ol-
duğunu ifade ettiler. Biz bu fuarda 
bir nevi Konya’yı da tanıtmış olduk. 
Mayıs ayında Turizme açtığımız Za-
zadın Hanı Konya’da 800 yıldır var 
olan ama biraz unutulmuş olan en 
önemli Selçuklu eserimizdir.Burayı 
Konya’da turizme kazandırmamıza 
en çok sevinen ve destekleyen  Va-
limiz Cüneyit Orhan Toprak’a, Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız  Uğur 
İbrahim Altay’a ,  Selçuk Üniversi-
tesi Turizm Fakültesi Dekanı Sayın 
Necmi Uyanık hocamıza, TÜRSAB 
Konya Bölge Temsil Kurulu  Başkanı  
Özdal Karahan’a buradan isimlerini 
tek tek sayamayacak çok olan des-
tek olan siyasi, bürokrat, basın gibi 
herkese  teşekkür ediyorum. Burası 
Konya olarak hepimizin sahip çıkıp 
destek olması gereken bir yer. Bu-
radaki turizmin Konya’ya da katkısı 
büyük olacak inşallah.

Etkinlik olarak neler var?
Etkinlik olarak turist gruplarına 

özel Konya konaklamalı Tur şirket-
lerine akşamları aslına uygun Sema 
Töreni yapıyoruz, Geleneksel Konya 
Kaşık Ekibi olarak Konya’mızın folk-
lor kültürünü yaşatmak ve yaymak 
İçin gruplara özel Konya Gecesi ya-
pıyoruz.Yine talebe göre Ney dinleti-
si, Türk Müziği Fasıl, Meşk programı 
gibi özel programlar yapıyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Konya’da inşa edilen en büyük kervansaray olan Zazadın Han, dönemin özelliklerini yansı-
tan yapısıyla film çekimlerinde kullanılıyor. Hanın işletmecisi Hikmet Çetiner, Han’ın Konya için bir değer olduğunu söyledi

Zazadın Han film 
setine dönüştü

Hikmet Çetiner
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‘Türk mutfağı her 
geçen gün gelişiyor’

Fuat Sezgin anısına belgesel yaptılar 

Türkiye Aşçılar Federasyonu 
(TAFED) Başkan Yardımcısı Yılmaz 
Seçim, gastronomi mezunu Türk 
aşçıların dünyanın dört bir yanı-
na yayıldığını belirterek, “Yabancı 
birçok şef Türkiye’de çalışacağına, 
ülkemizdeki birçok şef yurt dışında 
çalışmaya başladı. Bu, çok güzel bir 
olay.” dedi. Seçim, yaptığı açıklama-
da, Türk mutfağının her geçen gün 
geliştiğini söyledi. Türk sofrasının 
dünyada en meşhur mutfaklar ara-
sında yer aldığını dile getiren Seçim, 
şöyle konuştu: “Türk mutfağı günü-
müzde dünyada Fransa, İtalya, Çin 
ve İspanya’nın ardından ilk 5 mut-
fağın içinde sayılmaya başladı. Bizim 
gelişmemizi tetikleyen en önemli 
nokta, akademik anlamda gastrono-
mi bölümünün açılması oldu. Dün-
yanın dört bir yanındaki aşçılarımız 
hem Türk mutfağını hem ülkemizi 
hem de ülkemizin kültürünü tanıtı-
yor. Gastronomi mezunlarının birço-

ğu dünyanın dört bir yanına yayıldı. 
Yabancı birçok şef gelip de Türki-
ye’de çalışacağına, ülkemizdeki bir-
çok şef çıkıp yurt dışında çalışmaya 
başladı. Bu, çok güzel bir olay.” Se-
çim, kazanda yapılan yemeğin lez-
zeti bakımından önemli avantaj sağ-

ladığını belirterek, şunları kaydetti: 
“Yemeklerimizin en büyük avantajı 
ve aynı zamanda dezavantajı kazan 
yemeklerinin olması. Kazan yemeği 
çok lezzetli yemekler elde etmenizi 
sağlıyor ancak kısa bir zamanda bu 
yemeği yapamıyorsunuz. O yüzden 

mümkün olduğunca 5-6 saat ön-
ceden hazırlığını yapıp sonrasında 
yemeği sunuma hazırlamanız lazım. 
Güzel bir şekilde sunum yapabilme-
miz de lazım. Öte yandan yemeğin 
hikayesini anlatabilmeniz gerekiyor. 
Bir yemekte hikaye mevcutsa yemek 
daha kaliteli bir hale geliyor. Dünya-
nın dört bir yanından gelen insanlar, 
kendi yemeğini yapmak, yemeğin 
içinde bulunmak istiyor. Yemeğin 
hikayesini dinlemek istiyor. Bu yüz-
den Türk Mutfağı bu konuda çok 
avantajlı.”  Türk mutfağında lezzet-
siz hiçbir şeyin olmadığını aktaran 
Seçim, “Fransız mutfağına baktığı-
mızda kötü bir et bile olsa üzerine 
bir sos döküp servis ediyorlar. Biz de 
ise yemeğin özü otomatik olarak ta-
bağa geliyor. Dolayısıyla çok lezzetli 
bir halde tüketebiliyorsunuz.” diye 
konuştu. Seçim, Türkiye’nin gast-
ronomi turizminde önemli bir yere 
geldiğini aktardı. n AA

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Sine-
ma-TV bölümü tarafından hazırla-
nan “Son Devrin Bilim Abidesi Fuat 
Sezgin” adlı belgesel film 8 Ocak’ta 
Selçuklu Kongre Merkezinde seyir-
ciyle buluşacak.

NEÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı’nın 
proje yürütücülüğünü üstlendiği, 
danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Sa-
lih Gürbüz’ün yaptığı ve Öğr. Gör. 
Mehmet Ali Sevimli’nin yazıp yönet-
tiği “Son Devrin Bilim Abidesi Fuat 
Sezgin” belgeseli 8 Ocak günü, saat 
14.00’te Selçuklu Kongre Merkezin-
de Selçuklu Belediyesinin katkılarıy-
la gösterime sunulacak. 

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam Bi-
lim Tarihi üzerine önemli çalışmalar 
yürütmüş olduğunu ve bu çalışma-
larla İslam coğrafyasına özgüven 
aşıladığını aktaran Dekan Prof. Dr. 
Ahmet Çaycı, “Cumhurbaşkanımı-
zın 2019 yılını Prof. Dr. Fuat Sezgin 
Yılı olarak ilan etmesiyle birlikte biz-
ler bu konuda neler yapabiliriz diye 
düşündük ve çalışmalarımız netice-
sinde bir karma sergi ve bir de 40 
dakikalık belgesel ortaya çıkardık. 
Büyük emekler harcanarak oluştu-
rulan belgeselimizin gösterimine 
fakültemiz personelini, öğrencileri-
mizi ve tüm Konyalı hemşerilerimizi 
davet ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

İyi Parti Karapınar İlçe 
Başkanı Haluk Çağıran oldu

Karapınar İYİ Parti İlçe baş-
kanlığına Haluk Çağıran getirildi. 
Eski başkan Duran Karaoğlu’nun 
görevinden ayrılmasının ardından 
Konya İl Başkanlığı tarafından Ha-
luk Çağıran İYİ Parti Karapınar ilçe 
başkanlığına atandı. 

Başkan Çağıran, “Görevimizi 
en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. 
Bu görevi bana layık görenlere te-

şekkür ediyorum.” dedi. 
Yeni yönetim listesi şu isim-

lerden oluştu: Haluk Çağıran, 
Ruşen Yentürk, Kemal Ünlüer, 
Ömer Ulaş, Muhammet Çağıran, 
Hadiye Peker, Lütfiye Yentürk, 
Huriye Çağıran, Yüksel Turanboy, 
Ali Bayrak, Feridun Küçük, Yakup 
Songül, Muammer Akyıldız.
n AA

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi 8.Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerin ardından Mehmet 
Hulusi Ada, yeniden oda yönetim kurulu başkanı oldu. Başkan Ada bilinçli gıda tüketimi konusunda çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi

Hulusi Ada güven tazeledi
Türk Mühendis ve Mimar Oda-

ları Birliği (TMMOB) Gıda Mühen-
disleri Odası Konya Şubesinde haf-
ta sonunda genel kurul heyecanı 
yaşadı. Gerçekleştiren seçimlerde 
mevcut başkan Hulusi Ada güven 
tazeledi.  Kongrenin ardından açık-
lamalarda bulunan Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şube Başkanı Hulusi Ada, “Top-
lumun bilinçli gıda tüketimi konu-
sunda bilgilendirilmesi ve eğitimi 
için her türlü çalışmayı yapacağız. 
Amacımız, gıda sanayi ürünlerinin 
üretiminde kalite anlayışının geliş-
mesini sağlamak amacıyla her tür-
lü girişimde bulunmak, bu amaçla 
yapılacak çalışmaları yönlendirmek 
ve tüketicilerin korunmasına yöne-
lik her türlü girişimde bulunmaktır. 
Toplumun gıda güvencesini ve gü-
venli gıdaya erişmesini sağlamak 

üzere her türlü girişimde bulun-
mak, çalışma yapmak ve politika-
lara yön vermek, ülke, toplum ve 
üyelerin yararları doğrultusunda, 

yurdun kaynaklarının işletilmesini, 
üretim ve kalitesinin arttırılması-
nı sağlamak, gerekli inceleme ve 
araştırmaları yapmak ve öneriler-

de bulunmak, meslek, ülke ve üye 
çıkarlarını korumak için resmi ma-
kamlar ve özel kuruluşlarla işbirli-
ği yapmaktır.  Bu dönem özellikle 

oda-üniversite-sektör işbirliğini 
hayata geçirmek adına etkin çalış-
maları yapmayı hedefliyoruz, “Yeni 
yönetimimizde Üniversitelerde 

Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyeleriyle çalışmalarımızda etken 
rol oynayacak. 662’e yaklaşan üye 
sayımızla her geçen gün büyüyen 
bir meslek odası olarak, üyelerimiz-
le iletişimin ne kadar önemli oldu-
ğunun farkındayız.  Gıda güvenliği 
konusu, insan olarak hepimizin or-
tak meselesidir. Bu konuda çok faz-
la bilgi kirliliği olduğu da bir gerçek. 
Gıda Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi olarak, gıdanın olduğu her 
yerde, her zaman bilimden yana 
tavrımızla, kamuoyunu doğru bil-
gilendirmek adına dün olduğu gibi 
bundan sonra da çalışmalarımıza 
devam edeceğiz” ifadelerini kullan-
dı. Seçimlerin ardından 8. Dönem 
Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri şu şe-
kilde oldu; İbrahim Koç, Mehmet 
Çağlak, Ethem Öztoklu, Nuran Er-
dem, Fatma Gül Şahin, İlyas Erkek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Gördün mü ki şu 
kâinatın ucunu bu-
cağını? Görmek için 
yeterince yüksek mi 
üzerinde bulunduğun 
Kaf Dağları? Kaç yıldız 
saydın? Kaç galaksi 
dolaştın? Binlerce 
âlemden hangilerine 
hükümdar olduğunu 
sanarsın? Ufuklar ne 
vakit yarıldı da hangi 
sırra vâkıf oldun? Sâhi, bu soruların 
bir cevabı olmalı sende. Ne ara terk 
etti hikmet aklını, kalbini, gözlerini? 
Bu pervâsızlığın, vurdumduymazlı-
ğın ve cüretkârlığın hangi sorunun 
cevabında gizli? Ne yaşadın, neyi ba-
şardın da kapattın gerçeğe gözlerini 
ve abarttın benliğini? Tam da şu hâ-
linle, gözlerindeki karanlığın en kor-
kulası karanlık olduğunu, zihnindeki 
enkâzın en şiddetli depremin eseri 
olduğunu bilir misin? “Eşrefi mah-
lukat” olarak yaratıldığından haberin 
yok muydu? Yoksa vardı da lâyık 
olmaya yüreğin mi yoktu? Nankör 
olduğunu öğrendim de bu kadarını 
tahmin dâhi etmedim. 

Sorgulamadın, üzerine kafa yor-
madın, tekdüzeliğin kaçınılmaz oldu. 
Hem de abartırken sıradanlaştırdın 
kendini. Büyüdüğünü sanarken 
küçüldün. Kendini ve haddini koru-
mak için gereken istikrarı, kendine 
zulmetmek için kullandın. Mamafih, 
zulmettiğin sadece sen değildin. Ne 
varsa senin yararına yaratılan, onlara 
da  zarar verdin. İzafiyetini tartışama-
yacağımız zamanı bile kendi basma-
kalıp sisteminde erittin. Şu dünya 
hayatında işlerini kolaylaştırmak için 
zamanı yıllara taksim etmen, ona 
hükmedenin sen olduğu anlamına 
gelmezken tüketip gittiğin takvim 

yaprakları karşısında 
nasıl bu kadar umur-
samaz kalabildin? On 
saniye içerisinde paket-
leyip “sıfır” dendiğinde 
nasıl rafa kaldırabildin 
zamanı aniden? Arkana 
dönüp bakmadan, hiç-
bir pişmanlığın yokmuş 
gibi on saniye içerisinde 
nasıl unuttun her şeyi? 
Kendinden geçmiş ka-

fanla ondan geriye sayarken, geriye 
bakmak gelmedi aklına değil mi? 
Her günün sonunda yaptıklarınla 
hesaplaşman gereken sen, yıl olarak 
adlandırdığın zaman diliminin son 
birkaç saatinde eğlenerek mi utandın 
kendinden? Ya da eğlenirken utan-
madın mı seni her daim bekleyen 
tevbenden? 

Göklerden mâsum yerlere atılan 
füzeler için mi yerlerden mâsum 
göklere attığın havai fişekler? Yerde 
yayılan kanın şerefine mi gökte yay-
dığın ışıklar? Sen ki yerde patlayan 
bombaları durdurmak için harca-
madığın paranı, gökte oluşturduğun 
patlamalarda rekora koşmak için 
harcadın.   Yüreğini gösteremediğin 
bir zaman dilimini, rekorlar kitabın-
da boy göstererek tamamlasan ne 
yazar? 

Ne çam ağacı isterdi böyle süs-
lenmeyi ne de geyikler isterdi böyle 
bir gecenin kahramanı olmayı. Ne 
geçmişin böyle uğurlanmayı hak etti 
ne de geleceğin böyle karşılanmayı 
bekledi. “Hoş geldin” diyerek karşıla-
dığın gelecek, bir vakit sonra geçmiş 
olduğunda hoş gidecek mi? Bile-
mezsin ama, kötülüklere hapsettiğin 
zamana rağmen, zamanı Yaradanın 
tevbe kapılarının açık olduğuna emin 
olabilirsin.

YILMIŞ(!)

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 

Yılmaz Seçim
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KTÜN bünyesinde 3 yeni merkez kuruldu

Konya Teknik Üniversitesi’nin 
(KTÜN) stratejik öneme sahip 3 uy-
gulama ve araştırma merkezi kurul-
masına yönelik teklifi Yükseköğre-
tim Yürütme Kurulu toplantısında 
kabul edildi. Kurulmak istenen araş-
tırma merkezleri Resmi Gazete’de 
yayınlanarak uygulamaya konuldu. 
Teklifin kabul edilmesiyle, üniver-
site bünyesinde Obruk Uygulama 
Araştırma ve İzleme Merkezi, Enerji 
Teknolojileri Araştırma Geliştirme 
ve Uygulama Merkezi ile Savunma, 
Uzay ve Havacılık Teknolojileri Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi’nin 
kurulmasına karar verildi.

YENİ MERKEZLER YENİ
 PROJELER ÜRETECEK

Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Enerji Teknolojile-
ri Araştırma Geliştirme ve Uygu-
lama Merkezi Yönetmeliğe göre 
Merkez’de enerji teknolojileri ile 
ilgili akademik çalışmalar yapıla-
cak, projeler geliştirilecek, kurs ve 
seminerler düzenlenecek. Merkez 
ayrıca, yürütülecek programlar ve 
uygulamalar aracılığı ile Üniversite-
nin kamu kurum ve kuruluşları, özel 
sektör ve benzer alanda çalışmalar 
yürütülen uluslararası kuruluşlarla 
ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunacak. Enerji teknolojileri ile il-

gili disiplinler arası çalışmaları teşvik 
ve organize etmek, bu çalışmaların 
yürütülmesi için kullanılacak labora-
tuarları oluşturmak, altyapı ve veri-
leri sağlamak da Merkez’in görevleri 
arasında sayılıyor

TÜRKİYE’DE İLK OLACAK
Öte yandan Resmi Gazete’de ya-

yınlanan karara göre Konya Teknik 
Üniversitesi (KTÜN) bünyesinde Ob-
ruk Uygulama Araştırma ve İzleme 
Merkezi de kuruldu.  Bu merkezin 
temel araştırma alanı obruklar ve 
bunların oluşum nedenleri olacak. 
Merkezde mevcut obrukların tes-
piti, gelecekte obruk oluşabilecek 
alanların belirlenmesi ve izlenmesi 
sağlanacak. Uydu görüntüleri, ara-
ziye yerleştirilecek sensörler ve je-
okimyasal çalışmalarla artık obruk 
oluşabilecek bölgeleri erken uyarı 
sistemiyle önceden tespit edilecek. 
Obrukları uydu verileriyle izlenerek 
o bölgede geçmişteki yüksekliklerle 
şimdiki yükseklikleri kıyaslayarak 
çökme alanlarını belirlenecek. 

MERKEZ BÜNYESİNDE DANIŞMA 
KURULU OLUŞTURULACAK

Danışma kurulunda AFAD İl 
Müdürlüğü, KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, MTA Bölge Mü-
dürlüğü, Büyükşehir Belediyesi ve 
konuyla ilgili diğer kurumlar bulu-

nuyor. Dönemsel izleme toplantıla-
rında onların önerileri doğrultusun-
da çalışmalarımıza yön verilecek. 
Böyle bir merkez ilk defa KTÜN bün-
yesinde kuruldu. 

KTÜN YENİ BİR SOLUK GETİRECEK
Kurulda merkezlerin kurulma-

sına karar verilmesi sonrasında 
KTÜN’nin tarım ve sanayide önem-
li merkez olan Konya’da, Ar-Ge ve 
inovasyonda yeni bir soluk olduğu-
nu aktaran Özçelik, açıklamasının 
devamında şu açıklamayı yapmıştı. 
“Tüm hazırlıkların tamamlanarak 
en kısa sürede eğitimlere başla-
yacak olan KTÜNSEM’de öğretim 
elemanlarımızın akademik bilgi 
birikimlerini, kariyerlerini geliştir-
mek isteyen herkesin hizmetine 
sunmayı hedefliyoruz. Bunun yanı 
sıra Savunma, Uzay ve Havacılık 
Teknolojileri, Enerji Teknolojileri 
ve Obruk Uygulama ve Araştırma 
Merkezlerimizde resmi olarak ku-
ruldu. Ayrıca ASELSAN, TAI ve 
STM şirketleriyle yaptığımız iki-
li iş birliği protokollerinden sonra 
Savunma Sanayi  Başkanlığımızla 
SAYP anlaşmasını imzaladık. Kur-
muş olduğumuz 3 yeni merkezi-
mizle ilgili de tüm hazırlıklarımızı 
yapmış bulunmaktayız.”
n MEHHMET ALİ ELMACI

Yazar Ömer Lütfi Ersöz’ün “Görünmeyen İki Düşman: Biri Nefsin Biri Şeytan” isimli kitabı yayımlandı

Ömer Lütfi Ersöz’den yeni kitap
Âyetlerin Işığında Peygamber 

Kıssaları ve Helâk Olan Kavim-
ler, Muhammedül Emin Âlemlere 
Rahmet Hz. Muhammed Sallallahu 
Aleyhi Ve Sellem Efendimiz’in Ha-
yatı ile Damıtılmış Damlalar isimli 
eserleri ile okuyucuları ile buluşan 
Yazar Ömer Lütfi Ersöz yeni kitabı 
“Görünmeyen İki Düşman: Biri Nef-
sin Biri Şeytan” isimli kitabı ile oku-
yucuları ile buluştu. Kitap hakkında 
bilgi veren Yazar Ömer Lütfi Ersöz, 
“Görünmeyen İki Düşman: Biri Nef-
sin Biri Şeytan isimli kitabımdan 
önce,  Âyetlerin Işığında Peygam-
ber Kıssaları ve Helâk Olan Kavim-
ler, Muhammedül Emin Âlemlere 
Rahmet Hz. Muhammed Sallallahu 
Aleyhi Ve Sellem Efendimizin Ha-
yatı ile Damıtılmış Damlalar isimli 
eserlerim yayımlanmıştı. Bu eser-
lerimi, amel defterimin öldükten 
sonra da kapanmaması, sevaplara 
nail olmamız inancı ile insanlarımı-
za faydalı olup, Rabbimizin Rızasını 
kazanmayı düşünerek değerli oku-
yucularımıza sunmuş bulunuyorum.  
Cengiz Numanoğlu bu kitabıma 
hem ismini hem de, kitabın takdim 
yazısını yazdı.  Eserimde nefis ve 
şeytan ile alakalı Kuran- Kerimdeki 
ayeti kelimelerin ışığında, rehberli-
ğinde insanlarımızın o tehlikelerden 
korunmasını amaçlamış olduğum-
dan dolayı bu eseri yayınlamış du-
rumdayım” dedi.

‘HESABA ÇEKİLMEDEN ÖNCE 
KENDİMİZİ HESABA ÇEKMELİYİZ’
Ömer Lütfi Ersöz, “Görünme-

yen en büyük iki düşman olan nefis  
ve şeytan virüslerinin anti virüsle-
ri, Kur’an ve Sünnet hükümlerine 
uygun olarak emredilenleri yapıp, 
yasaklananlardan kaçınmakla elde 
edilebileceği, başka bir çözümünün 
olmadığı hakikatini aktarmaya gay-
ret ettim. Eşref-i mahlûkat olarak 
yaratılan, akıl nimeti ile donatılan 
insan; aklını, vahye tabi olarak kul-
lanması sonucu bütün virüslerden 
korunacağını belirtmek isterim. 
Kur’an-ı Kerîm ve Peygamberimiz 

Hz. Muhammed (s.a.s.)’in hadis-i 
şeriflerinde en büyük tehlike ola-
rak nefs ve şeytan bildirilmektedir. 
Vahye tabi olup, aklı melekemizi 
kullandığımız sürece iç ve dış teh-
likelerden, düşmanlardan koruna-
bileceğimizde aşikârdır. Şirk’e düş-

meden Tevhid inancına sahip olarak 
kulluk görevimizi yaparak, her türlü 
tehlikeden korunabiliriz.Bu eserim-
de; nefs ve şeytan ile ilgili Kur’an-ı 
Kerimdeki ayetlerin tamamını ve 
bazı hadis-i şeriflerin ışığında açık-
layıp, faydalı olmayı amaçlamış bu-

lunmaktayım.  Eşrefi Mahlûkat olan 
İnsan; Yaratılış gayesini anlayıp,im-
tihanda olduğu bu dünya hayatın-
da sorumluluğunun gereği olarak 
yaşayışını güzel ahlâk ile taçlandır-
dığı sürece Meleklerden bile üstün, 
İmandan, ahlaktan yoksun olduğu 
sürece de hayvanlar gibi, hatta hay-
vanlardan bile aşağı düşeceği bili-
nen İslâm’i hakikatlerdendir. İnsan 
akıl gibi bir nimete sahip, düşünen, 
konuşan, duyan v.b. özelliklere sa-
hiptir. Tertemiz bir fıtratla dünyaya 
gelen insan; hilkatin özü ve Kâinatın 
özeti gibidir. Allah (c.c.), insanı en 
güzel ve en özel varlık olarak ya-
ratmış, hiçbir varlıkta bulunmayan, 
üstün meziyetlerle donatmış, bütün 
nimetleri emrine vermiştir. Bu kadar 
güzelliklere mazhar olan İnsan, ya-
ratılış gayesinin farkında olmalı, gö-
rünmeyen en büyük iki düşman nefs 
ve şeytanın vesvese vererek haktan, 
hakikatten uzaklaştırılmasına zemin 
hazırlayan virüslerinin farkında olup 
gerekli önlemleri almasının her iki 
âlemde huzur ve mutluluğa kavuş-
ması için gerekli olduğunu anlatma-
ya gayret ettim.Herkesin içinde var 
olan iki düşman Nefs ve Şeytan dur-
madan kötülüğü emreder. Şeytan, 
insanın içinde bulunan kötü düşün-
ce ve arzuları körüklemekte, nefsi 
ise insana kötülüğü sevdirmektedir. 
Bu sebeple insanın kötülük yapma-
sını kolaylaştırır.Bu tehlikenin her 
zaman farkında olmalıyız. İnsanların 
başkalarını yargılayıp suçlamaları 
çok kolaydır. Ancak kişinin kendisi-
ni hesaba çekip, kendini yargılaması 
esastır. Müslüman, nefs muhasebe-
sini hiçbir zaman ihmal etmemeli, 
şeytanın vesveselerine, hile ve tu-
zaklarına gerekli önlemleri almalıdır. 
İmtihanda bulunduğumuz dünya 
hayatını çok iyi değerlendirmeliyiz. 
Önemli olan her zaman nefs muha-
sebemizi yapmalı, hesaba çekilme-
den önce kendimizi hesaba çekmeli, 
kulluk görevimizi daha iyi yapmak 
için gayret sarf etmeliyiz” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ömer Lütfi Ersöz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin MİT’in başarılı çalışmalarıyla dünyanın her yerinde hareket edebilme 
imkanına kavuştuğunu belirterek, “(MİT) Libya’da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor” dedi

‘MİT Libya’da üzerine 
düşeni hakkıyla yapıyor’

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat 
Teşkilatı (MİT) yeni hizmet binası 
“KALE”nin açılış töreninde katılım-
cılara hitap etti. Konuşmasına tüm 
katılımcıları selamlayarak başlayan 
ve yeni hizmet binasının hayırlara 
vesile olmasını dileyen Erdoğan, “Bu 
güzel eserin vücut bulmasında eme-
ği geçen herkesi şahsım, milletim 
adına tebrik ediyorum. Kuruluşun-
dan bugüne teşkilatımız bünyesinde 
ülkesine ve milletine hizmet eden 
tüm isimsiz kahramanlara şükranla-
rımı sunuyorum. Görevleri sırasında 
hayatlarını kaybeden şehitlerimize 
Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. 
Özellikle son dönemde sınırlarımız 
içinde ve dışında yürüttükleri çalış-
malarda gazilikle şereflenen teşkilat 
mensuplarımıza Rabbimden sağlık 
ve afiyet temenni ediyorum.” diye 
konuştu.  Erdoğan, insanların bir 
arada yaşama, şehirler ve devletler 
kurma tarihi ile istihbarat tarihinin 
aşağı yukarı aynı olduğuna işaret 
ederek, “Devlet denilen karmaşık 
mekanizmanın istihbarat desteği 
olmadan işlemesi ve ayakta kalması 
mümkün değildir. Bizim tarihimizde 
de istihbarata hep çok önem veril-
miştir. Mesela mirasçısı olduğumuz 
Osmanlı daha kuruluş yıllarından 
itibaren güçlü bir istihbarat sistemi 
tesis etmiştir.” ifadelerini kullandı. 
İsmi değişse de bugünkü MİT’in 
yaptığı görevleri yürüten bir veya 
birden fazla yapının daima bulundu-
ğunu anlatan Erdoğan, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Esasen Osmanlı’nın 
18’inci yüzyıldan itibaren gerileme-
ye başlamasında istihbarat zafiyeti-
nin de önemli payı vardır. Son dö-
neminde istihbarata yeniden önem 
verilmeye başlanmışsa da maalesef 
kötü gidişin önü kesilememiştir. 
Sultan Abdülhamid Han’ın bu konu-
ya verdiği ehemmiyet ve elde ettiği 
başarılar özellikle kayda değerdir. 
1. Dünya Savaşı yıllarından İstiklal 
Harbimize kadar Osmanlı’nın son 
dönemlerinde yürüttüğü tarihi 
mücadelelerde 1913’te kurulan 
Teşkilatı Mahsusa mensuplarının 
çok büyük emeği ve katkısı vardır. 
Balkanlardan Kafkasya’ya, Orta As-
ya’dan Kuzey Afrika’ya kadar geniş 
bir alanda mücadele yürüten istih-
baratçılarımızın gayretleri tarihin 
satır aralarında kalmış olsa da mil-
letimizin gönlünde müstesna bir 

yere sahiptir. Teşkilatı Mahsusa’dan 
Milli Emniyet Hizmeti’ne ve oradan 
Milli İstihbarat Teşkilatımıza kadar 
uzanan Cumhuriyetin istihbarat 
kurumları ve gelenekleri büyük öl-
çüde bu dönemden yadigardır. Her 
ne kadar çok uzunca bir süre bilinçli 
olarak istihbarat teşkilatımız zayıf 
tutulmuşsa da şartlar ve ihtiyaçlar 
bu kurumu yeniden güçlendirme-
mizi gerektirmiştir.”

“BUGÜNÜNE HAKİM OLAMAYAN 
GELECEĞİNİ ŞEKİLLENDİREMEZ”
Erdoğan, MİT’in ilk kuruluş ka-

nununun çıktığı 1965 ve yeniden 
yapılandırıldığı 1984 yılındaki çaba-
ların bu ihtiyacın ifadesi olduğuna 
dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Son olarak 2014 yılında teşkila-
tımızın kanununu baştan sona yeni-
leyerek günümüzün beklentilerine 
uygun hale getirdik. Zaman zaman 
tartışmaların merkezine yerleştiril-
miş olsa da ülkemizin ve milletimi-
zin istihbarat teşkilatına olan ihtiyacı 
hiçbir zaman azalmamıştır çünkü is-
tihbarat bilgileri yalnızca savaş değil 
barış dönemlerinde de devletin be-
kası için vazgeçilmezdir. Bugününe 
hakim olamayan geleceğini şekillen-

diremez. Ülkemizin ve dünyanın kri-
tik bir süreçten geçtiği şu dönemde 
Milli İstihbarat Teşkilatımızın deste-
ğine her zamankinden daha çok ihti-
yaç bulunuyor. Geniş bir coğrafyada 
gece gündüz fedakarca görev yapan 
isimsiz kahramanlarımızın her biri-
nin başarılarıyla gurur duyuyoruz. 
İnşallah bugün açılışını yaptığımız 
yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın 
gücü ve imkanları daha da artmış-
tır.”

Dünyanın adeta yeniden yapı-
landığı bir dönemden geçtiklerini 
vurgulayan Erdoğan, “Bu sancılı sü-
reçte karşı karşıya bulunduğumuz 
tehditler hem değişiyor hem artıyor. 
Yeni dönemin en önemli tehdidi hiç 
şüphesiz terördür. PKK/YPG, FETÖ, 
DEAŞ gibi terör örgütleri adeta ülke-
mize karşı topyekün savaş ilan etmiş 
durumdalar. Bir başka önemli tehdit 
de bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı 
iç karışıklıklar ve bunların yol açtığı 
krizlerdir. Suriye’den kaynaklı her 
gelişme hem terör boyutu hem göç 
meselesi hem siyasi sonuçları itiba-
rıyla ülkemizi doğrudan ilgilendiri-
yor.” değerlendirmesinde bulundu. 

“KENDİ OYUN PLANIMIZI 
GELİŞTİRMEYE VE HAYATA 
GEÇİRMEYE MECBURUZ” 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı 
şekilde Irak’ta yaşanan her hadise-
nin de doğrudan ve dolaylı olarak 
Türkiye’ye yansımaları olduğunu 
belirterek, “Doğu Akdeniz’de ülke-
miz aleyhinde oluşturulan bölgesel 
ittifakların ve güç mücadelesinin 
sonucu yakın geleceğimiz için hayati 
öneme sahiptir. Bölgesel ve küresel 
güçlerin coğrafyamızdaki rekabeti-
nin yol açtığı karmaşık ve değişken 
tablo karşısında elimiz kolumuz bağ-
lı duramayız. Kendi oyun planımızı 

geliştirmeye ve hayata geçirmeye 
mecburuz.” dedi. 

Böyle zorlu bir dönemde MİT’in 
yürüttüğü cansiperane çalışmalarla 
kendilerine çok büyük destek sağla-
dığının altını çizen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti:

“Teşkilatımız son dönemde 
PKK’nın lider kadrosuna yönelik ola-
rak Kuzey Irak’ta yaptığı operasyon-
larla kendini en güvende hissettiği 
yerleri örgütün adeta başına geçir-
miştir. Elde edilen istihbaratlar İHA 
ve SİHA’lar aracılığıyla operasyona 
dönüştürülerek örgüte çok büyük 
kayıplar verdirilmiştir. Bu tablo ül-
kemizin teknoloji ile istihbaratı bir 
arada kullanma kabiliyetinin ulaştığı 
seviyeyi göstermesi bakımından çok 
önemlidir. Teşkilatımız FETÖ’nün 
haberleşme sistemi ByLock’u ve 
mahrem yapılanmasını çözerek 
devlet sisteminden bu büyük bela-
nın temizlenebilmesi için gereken 
alt yapıyı oluşturmuştur. FETÖ’nün 
yurt dışı ayağına yönelik çalışmala-
rıyla da pek çok örgüt mensubunun 
ülkemize iadesini sağlamıştır. Cemal 
Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasın-
da teşkilatımızın oynadığı rol ulus-
lararası düzeyde ülkemizin yüzünü 
ağartacak mükemmelliktedir. Teş-
kilat olayın başından sonuna kadar 
her düğümü hızlı bir şekilde çözerek 
hem bu kanın üzerimize sıçraması-
nı engellemiş hem de muhataplara 
Türkiye’nin ağırlığını hissettirmiş-
tir.”

Çatışma bölgelerinde de çok 
büyük hizmetler ifa eden teşkilatın 
adeta akıncı rolü oynayarak güvenlik 
güçleri sahaya inmeden önce zemini 
hazırladığını vurgulayan Erdoğan, 
“Özellikle Suriye krizinin başladığı 
ilk günden itibaren sahada aktif rol 
oynayan teşkilatımızın sınır ötesi ha-
rekatlarımızın başarıya ulaşmasında 
çok büyük emeği bulunuyor. Aynı 
şekilde şimdi de Libya’da üzerine 
düşen görevleri hakkıyla yerine ge-
tiriyor. Devletimizin ve milletimizin 
çıkarlarını sınır, mesafe, engel ta-
nımaksızın her coğrafyada savun-
maya devam edeceğinize yürekten 
inanıyorum.” diye konuştu.  Erdo-
ğan, “Türkiye, MİT’in başarılı çalış-
malarıyla, hiçbir ülkenin yardımına 
ihtiyaç duymadan dünyanın her 
yerinde hareket edebilme imkanına 
kavuştu.” ifadelerini kullandı. 
n AA

Savunmada 2020’de 
yeni teslimatlar başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı İsmail Demir, 
başkanlıkta düzenlediği basın top-
lantısında, 2019 yılı faaliyetlerini 
değerlendirdi ve 2020 hedefleri-
ne ilişkin açıklamalarda bulundu. 
Demir, Bayraktar Akıncı TİHA’yı 
2020 sonunda teslim edeceklerini, 
Atak Faz-2 helikopterlerini teslime 
başlayacaklarını belirtti. Alçak İr-
tifa Hava Savunma Füze Sistemi 
Hisar-A’yı ve Atmaca deniz füzesi-
ni 2020’de envantere alacaklarını 
ifade eden Demir, deniz platform-
ları alanında Türkiye’nin en büyük 
savaş gemisi olacak Çok Maksatlı 
Amfibi Hücum Gemisi TCG Ana-
dolu’nun 2020 sonunda teslim 
edileceğini bildirdi.  Demir’in ver-
diği bilgilere göre, özellikleri ge-
liştirilmiş Kamikaze Mini İnsansız 
Hava Aracı (İHA) Kargu-2’lerin 
ve Otonom Taktik Vurucu Sabit 
Kanatlı İHA Alpagu’nun teslimat-
larına geçilecek. Geliştirilmiş mini 
İHA’nın teslimatlarına başlanacak. 
Kargo İHA’nın sözleşmesi imza-
lanacak, tasarım ve geliştirme fa-
aliyetleri gerçekleştirilecek. Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı ihtiyacı 
için Temel Eğitim Helikopteri Pro-
jesi kapsamında sözleşme imzala-
nacak.

DENİZ PLATFORMLARI 
Test ve Eğitim Gemisi TCG 

Ufuk’un teslimatı gerçekleştirile-
cek. İki adet acil müdahale dalış 
eğitim botu teslim edilecek. Yeni 
SAT botunun ikincisi kullanıma 
sunulacak. Denizde İkmal Mu-
harebe Destek Gemisi Tedarik 
Sözleşmesi kapsamında geminin 
detay tasarım aşaması tamamla-
nacak. Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı 
Ömür Modernizasyonu (PREVEZE 
YÖM) Projesi ön tasarım aşaması 
sonuçlandırılacak.

GİZLİ SİLAH KULELİ ZIRHLI 
KAMYONETLER

Kara platformları alanında Vu-
ran, Kirpi-2, Yeni Nesil Kriminal 
İnceleme Aracı Kıraç, olay yeri 
inceleme aracı, Gizli Zırhlı Küçük 
Otobüs GİZKO, zırhlı ambulans 
gibi çeşitli tip ve özelliklerde araç-
ları güvenlik güçlerine teslim edi-
lecek. Emniyet Genel Müdürlüğü 
için başlatılan Zırhlı Kamyonet ve 
Binek Araçları Projesi kapsamında 
gizli silah kuleli zırhlı kamyonetler 
ilk kez teslim edilmeye başlanacak. 
Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 
üretimi yapılan Mayına Karşı Kıs-

mi Korumalı Kurtarıcı Araç (MK-
KKKA) ilk kez kullanıma girecek. 
6x6 Mayına Karşı Korumalı Araç 
Projesi kapsamında ilk teslimatlar 
yapılacak. İlk yerli üretim Havadan 
Taşınabilir 105 milimetre Hafifi 
Çekili Obüs (BORAN) Projesi kap-
samında ilk obüsler Kara Kuvvet-
leri Komutanlığına teslim edilecek. 
Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın 
(ZAHA) kalifikasyon testlerine baş-
lanacak. Hafif, orta ve ağır sınıf in-
sansız kara araçlarından bazı grup-
larda ihaleye çıkılacak ve bazı sınıf 
araçlar envantere alınacak.

YERLİ SİLAH VE MÜHİMMATLAR
İlk yerli ve milli hava-hava fü-

zesinin üretilmesi amacıyla yürü-
tülen Göktuğ Projesi kapsamında 
geliştirilen Bozdoğan Hava-Hava 
Füzesi uçaktan test atışlarının ta-
mamlanmasından sonra envante-
re girecek. Orta İrtifa Hava Savun-
ma Füze Sistemi Hisar-O’nun harp 
başlıklı tam atım füze atışlı testleri 
yapılacak. Korkut alçak irtifa hava 
savunma sistemlerinin teslimatla-
rına devam edilecek. Portatif Hava 
Savunma Füze Sistemi Projesi 
kapsamında, harp başlıklı güdüm-
lü test füzesi atışlı testleri gerçek-
leştirilecek.

“ALTAY TANKININ GÜÇ PAKETİ 
BAŞVURUSU SONUÇLANMADI”

Savunma sanayisi alanında 
yerli ve milli üretiminin önemine 
işaret eden Demir, bu alanda kısıt-
lamalar getirilmediği sürece dost 
ve kardeş ülkelerle çeşitli iş birlik-
lerine açık olduklarını söyledi. 

PAKİSTAN’A ATAK 
HELİKOPTERİ İHRACI

Atak helikopterinin Pakistan’a 
satışına ilişkin de konuşan Demir, 
ihraç lisansı başvurusuna ilişkin 
işlemlerin devam ettiğini kaydet-
ti.  Demir, Pakistan’ın 1 yıl ek süre 
vermeye razı olduğunu dile geti-
rerek, “Beklemedeyiz. Alternatif 
motor sistemleri için öncelikle yerli 
motor geliştirme işlemleri süreci 
devam ediyor. Biz daha çok bu-
nun yerli motorla karşılanabileceği 
iddiasıyla çalışmaları hızla devam 
ettiriyoruz. TUSAŞ da bir yandan 
ara çözüm için belirli temaslarda 
bulunuyor. İhracat izni için bekle-
me süresi bir yıl. Bir yıl sonunda 
Pakistan bizim yerli motorun gel-
diği aşamayı görür veya o zamana 
kadar ihraç izni çıkarsa bu iş de-
vam eder.” diye konuştu. 
n AA Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yeni hizmet binası “KALE”nin açılışı yapıldı.

Esnaf ve sanatkar sayısında artış yaşandı 
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 

Konfederasyonu (TESK) Genel Baş-
kanı Bendevi Palandöken, esnaf ve 
sanatkar sayısının 2019’da bir ön-
ceki yıla göre 37 bin 988 arttığını 
ve 1 milyon 791 bin 201 olduğunu 
bildirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkar-
ları Konfederasyonu (TESK) Genel 
Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı 
açıklamasında, 2019’un esnaf ve 
sanatkar sayısı ile iş yeri açılışlarına 
ilişkin bilgiler verdi.

Esnaf ve sanatkar sayısının 
2019 sonu itibarıyla 1 milyon 791 
bin 201 olduğunu vurgulayan Pa-
landöken, “Esnaf ve sanatkar sayısı 
2019’da bir önceki yıla göre 37 bin 
988 artarken bu esnaf ve sanat-
karlarımıza ait iş yeri sayısı da bir 
önceki yıla göre 40 bin 809 artış 
gösterdi.” ifadesini kullandı. Palan-
döken, Esnaf ve Sanatkarlar Sicil 
Gazetesi’nde yayımlanan ilanlara 
göre, 2019’da 238 bin 416 iş yeri 

açıldığının bilgisini paylaşarak, bir 
önceki yıla göre iş yeri açılışlarının 
yüzde 3,9 arttığını anlattı.

İş yeri kapanışları hakkında 
da bilgi veren Palandöken, şunları 
kaydetti:

“Geçen yıl 114 bin 977 iş yeri 
de kapandı. İş yeri kapanışları bir 
önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı. En 
fazla iş yeri açılan ve kapanan ille-
rin başında İstanbul geliyor. 2019 
boyunca iş yeri açılışının en fazla 
olduğu iller 27 bin 761 ile İstanbul, 
15 bin 253 ile İzmir, 13 bin 643 ile 
Ankara, 12 bin 130 ile Antalya ve 9 
bin 634 ile Bursa oldu. İş yeri açılı-
şının en az olduğu il ise 126 ile Ar-
dahan olarak gerçekleşti. İş yeri ka-
panışının en fazla olduğu iller, 9 bin 
414 ile İstanbul, 7 bin 187 ile İzmir, 
5 bin 851 ile Antalya ve 4 bin 897 
ile Mersin oldu. İş yeri kapanışının 
en az olduğu il ise 95 ile Kilis oldu.”
n AA Bendevi Palandöken
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Antalyaspor’un yeni 
hocası Tamer Tuna
Antalyaspor’da teknik direktör Tamer Tuna ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. İmza töreninde konuşan Tamer Tuna “ Ligde kalmak 

Antalyaspor için bir hedef olmamalı. Ama şu anda küme düşme potasındayız. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz noktada olacağız” dedi
Antalyaspor’da prensip anlaşmasına 

varılan teknik direktör Tamer Tuna ile 
1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Antalya 
Stadı’ndaki basın toplantısı odasında 
düzenlenen imza töreninde, kulüp futbol 
şube sorumlusu Aytaç Altay, yönetim ku-
rulu üyesi Berkay Bahar ve genel menajer 
Servet Çavuşoğlu hazır bulundu.

Teknik direktör Tuna, yaptığı konuş-
mada, Antalya’da olmaktan ve futbolun 
içinde kalmaktan dolayı mutlu olduğunu, 
Antalyaspor deneyimini ilk defa yaşaya-
cağını söyledi. Antalyaspor’daki teknik 
direktör değişikliklerinin herkes adına 
üzüntü verici olduğunu ifade eden Tuna, 
burada yeni bir sayfa açtıklarını dile ge-
tirerek, “İyi bir sezon olacak, bunu bili-
yorum. Sezon bittiğinde hedeflediğimiz 
noktada olacağız. Bunun neresi olduğunu 
zaten yol aldığımızda göreceğiz. Burada 
olmaktan dolayı mutluyum. Takımımıza 
olan güvenim tam. Neler yapabileceği-
mizi bilerek buradayız. Umarım hepimiz 
adına çok iyi bir sezon olacak.” ifadelerini 
kullandı.

Kadro planlamasıyla ilgili yöneltilen 
soru üzerine Tuna, ilk etapta takımla ilgili 
kararlar aldıklarını belirterek, “Transfer 
döneminin bitimine kadar oynayacağımız 
dört karşılaşma ile bu yolu alacağız. Neler 
olması gerektiğini biliyoruz. Transferleri-
miz olacak. Takıma katkı sağlayacak, net 
oyuncular olmak zorunda. Bu konuda ça-
lışmalarımız var. Yönetimin benden önce 
çok ciddi çalışmaları var. Oyuncularla 
ilgili görüşmeler var. Bu oyuncuların da 
kamp döneminde aramıza katılacağını 
biliyorum.” diye konuştu.

“ANTALYASPOR’UN İLK YARIDAKİ 
PERFORMANSI ORTADA”

Tuna, teknik direktörler Bülent Kork-
maz ve Stjepan Tomas dönemlerinde 
oyun sistemleri arasında çok geçiş ya-
şandığını, şu anda ligin en az gol atan ve 
en fazla gol yiyen 4. takım olduklarını dile 
getirdi. “Antalyaspor’un ilk yarıdaki per-
formansı ortada.” diyen Tuna, iç sahada 
oynanan 8 karşılaşmadan sadece 1 tane-
sinin kazanılmış olmasının ciddi bir veri 

olduğunu bildirdi.
Takımın genel havasının ilerleyen 

dönemde düzeleceğini vurgulayan Tuna, 
şunları kaydetti: “Ligde kalmak Antal-

yaspor için bir hedef olmamalı. Ama şu 
anda küme düşme potasındayız. Bir an 
önce buradan, iyi sonuçlar alarak çıkma 
hedefindeyiz. Süreklilik yaşamak istiyo-

ruz. Ben bunu yaşatmak istiyorum. Ger-
çekleşmesinin de sonuçlara bağlı olduğu-
nu biliyorum. Antalyaspor’da inanın kalıcı 
olmak istiyorum. Takımımın performan-
sının, gösterilenin çok üstünde olduğunu 
biliyorum. Ancak takımın ihtiyaçlarını da 
görmezden gelmiyorum.” Tuna, Gözte-
pe’den ayrıldıktan sonra 3 takımla görüş-
me yaptığını, Antalyaspor’un hedeflerine 
inandığı için buraya geldiğini aktardı.

Öte yandan, kulüp futbol şube sorum-
lusu Aytaç Altay ise Türkiye Futbol Fede-
rasyonunun bildirdiği bütçe doğrultusun-
da transfer çalışmalarını yürüttüklerini 
belirterek, “Şu an için Fedor Kudryashov 
ile anlaşmış durumdayız. Sözleşmesi 
büyük ihtimalle bugün imzalanır. Onun 
haricinde 4-5 tane daha transfer yapmayı 
düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bu-
lundu. Konuşmaların ardından Tuna ile 
1,5 yıllık sözleşme imzalandı.  
n AA

Sergen Yılmaz 
Karaman Belediyespor’da 

Bir dönem Konyaspor ve 1922 Konyaspor altyapıların-
da top koşturan Konyalı futbolcu Sergen Yılmaz, Karaman 
Belediyespor ile anlaştı

Gerek Konyaspor, gerekse 1922 Konyaspor’un altya-
pılarında yer alan Konyalı futbolcu Sergen Yılmaz, Spor 
Toto Bölgesel Amatör Lig 7. Grup ekiplerinden Karaman 
Belediyespor ile anlaşma sağladı. Uzun boyu, oyun zekası 
ve karakteriyle birçok takımdan teklif alan Yılmaz, mem-
leketi Konya’ya ve ailesine yakınlığından dolayı tercihini 
Karaman ekibinden yana kullandı. futbolcu, bu sezonun ilk 
devresini de Kilis Belediyespor’da geçirmişti. 
 n SPOR SERVİSİ

Ceyhun Altay 
sezonu kapattı 

Konyaspor Basket’in Mamak Belediyespor’u mağlup 
ettiği maçta sakatlanan Ceyhun Altay sezonu kapattı. 

Talihsiz bir sakatlık geçiren Ceyhun Altay hakkında 
kulüpten yapılan açıklamada, “Mamak Belediyesi’yle 
oynadığımız karşılaşmanın 3. periyodunda sakatlanarak 
oyundan çıkan ve hastaneye kaldırılan basketbolcumuz 
Ceyhun Altay’ın aşil tendonunun koptuğu belirlenmiştir.

Oyuncumuz sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalan 
maçlarında görev alamayacak.

Basketbolcumuz Ceyhun Altay’a geçmiş olsun dilekle-
rimizi iletiyor en kısa sürede sakatlığını atlatarak aramıza 
dönmesini diliyoruz” denildi. 
 n SPOR SERVİSİ

Rakip Ankaragücü’nde 
kamp devam ediyor 

İttifak Holding Konyaspor’un ikinci yarının ilk maçın-
da karşılaşacağı MKE Ankaragücü, sezonun ikinci yarısı-
na Antalya’da hazırlanıyor. Serik ilçesine bağlı Belek Tu-
rizm Merkezi’nde kamp yapan başkent ekibi, 3 Ocak’tan 
bu yana çalışmalarını burada sürdürüyor. İlk devreyi 17. 
sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, günde çift idman 
yapıyor.  Başkent temsilcisi, hava koşulları nedeniyle bu-
günkü ilk çalışmasını salonda gerçekleştirdi. MKE Ankara-
gücü’nün Antalya kampı, 13 Ocak’ta sona erecek. 
 n AA

Hüseyin Çimşir Trabzonspor’un 40. hocası
Teknik Direktör Ünal Karaman’ın 

görevinden ayrılmasından sonra göreve 
gelen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, Trab-
zonspor’un 40. teknik direktörü oldu.

Trabzonspor’un 53 yıllık tarihinde 
bugüne kadar 10’u yabancı, 29’u Türk 
olmak üzere toplam 39 çalıştırıcı görev 
yaptı. Karadeniz ekibinde, üçer Belçikalı 
ve Alman, birer İngiliz, Brezilyalı, Bosna 
Hersekli ve Gürcü teknik adam çalıştı.

ŞAMPİYON TEKNİK 
ADAMLAR TRABZONLU

Bordo-mavililer, 1975-76, 1976-77, 
1979-80 ve 1983-84 sezonlarında Ahmet 
Suat Özyazıcı, 1978-79 ve 1980-81 se-
zonlarında ise Özkan Sümer ile lig şam-
piyonluğunu elde etti. 

Trabzonspor’da en başarılı teknik 
adam Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan 
Sümer olarak göze çarparken, son 
dönemlerde Trabzonspor’da görev ya-
pan teknik direktörler arasında ise en 
başarılı olarak göze çarpan isim Şenol 
Güneş oldu. 

Güneş döneminde Trabzonspor 3 kez 
şampiyonluğun kapısından döndü.

TRABZONSPOR’DA FUTBOL 
OYNAYIP TEKNİK ADAM OLANLAR
Hüseyin Çimşir, Trabzonspor’da fut-

bolcu ve teknik direktör olarak görev alan 
12 çalıştırıcıdan biri oldu. Bordo-mavili-
lerde daha önce Ahmet Suat Özyazıcı, 
Özkan Sümer, Şenol Güneş, Ali Kemal 
Denizci, İlyas Akçay, Turgay Semerci-
oğlu, İhsan Derelioğlu, Tolunay Kafkas, 

Hami Mandıralı, Shota Arveladze ve Ünal 
Karaman hem futbol oynayıp hem de tek-
nik direktörlük yapmıştı.

AHMET AĞAOĞLU DÖNEMİNİN 
3 TEKNİK ADAMI

Trabzonspor’da 8 Nisan 2018’de gö-
reve gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu daha 
önce Rıza Çalımbay ve Ünal Karaman ile 
çalıştı. Karaman’ın ayrılmasından sonra 

teknik direktör olarak görevine devam 
eden Hüseyin Çimşir, Ağaoğlu’nun gö-
revde bulunduğu 638 günlük süre boyun-
ca çalışacağı üçüncü teknik direktör oldu.

Trabzonspor’un lig tarihinde görev 
alan teknik direktörleri şöyle:

Hayri Gür, Halil Özyazıcı, Harun Kır-
man, Ahmet Karlıklı, Erdoğan Gürhan, Al-
tan Santepe, Kamuran Soykıray, Mustafa 
Ertan, Ahmet Suat Özyazıcı, Şükrü Ersoy, 
Özkan Sümer, İlyas Akçay, Jurgen Sun-
derman (Almanya), Metin Türel, Werner 
Biscup (Almanya), Şenol Güneş, Urbain 
Breams (Belçika), George Leekens (Bel-
çika), Yılmaz Vural, Ali Kemal Denizci, 
Gordon Milne (İngiltere), Giray Bulak, 
Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel (Al-
manya), Samet Aybaba, Turgay Semer-
cioğlu, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Va-
hid Halilhodzic (Bosna Hersek), Sebastio 
Lazoroni (Brezilya), Ahmet Özen, Ersun 
Yanal, Hugo Broos (Belçika), Tolunay 
Kafkas. Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, 
Şota Arveladze (Gürcistan), Rıza Çalım-
bay ve Ünal Karaman.  
n AA

Lung: Son sırada olmamız büyük hayal kırıklığı
Süper Lig’de son sırada bulunan Kayse-

rispor’un tecrübeli kalecisi Silviu Lung ilk ya-
rıdaki konumlarından dolayı hayal kırıklığına 
uğradıklarını söyledi. Lung, “Takımın son sıra-
da olması benim için hayal kırıklığı. Çok zor za-
manlar geçirdik. Başka sorunlarla uğraştığımız 
için ilk yarıda başarılı olamadık. Bu, hepimiz 
için çok üzücü” dedi.

Silviu Lung, bu sezon kulüp başkanı ve tek-
nik direktör değişikliklerinin yanı sıra kadroda 
yaşanan değişimin sahada kötü sonuçlara yol 
açtığını ifade etti.  Yaşanan ekonomik sıkıntılar 
ve özellikle kadroda istikrar sağlanamaması 
nedeniyle zor bir sezon geçirdiklerinin altını 
çizen Lung, şunları kaydetti: “Sezon başında 
neredeyse 15 oyuncu değiştirdik. Takıma 10 
oyuncunun adaptasyonu çok zor oldu. Çok zor-
landılar. Çok fazla değişim yaşadık. Değişim 
sezonu diyebilirim. Başkan ve teknik direktör 
değişti. Süreklilik sağlayamadık. Bu da kötü 
sonuçlara yol açtı. Bunun için çok üzgünüm. 
Takımın son sırada olması benim için hayal kı-

rıklığı. Çok zor zamanlar geçirdik. İlk maçlarda 
çok fazla son dakika golleri yedik. Başka sorun-
larla uğraştığımız için ilk yarıda başarılı olama-
dık. Bu, hepimiz için çok üzücü.” Süper Lig’de 
forma giydiği için mutlu olduğunu ifade eden 
Lung, “Çok dürüstçe konuşacağım, bu ligi çok 
seviyorum. Futbolu bırakana kadar burada oy-
namak ve jübilemi Türkiye’de yapmak istiyo-
rum.” dedi. Rumen file bekçisi, ayrıca sezon 
sonunda ligde kalabilmeleri için en az 10 maç 
kazanmak zorunda olduklarını vurguladı.

“BERNA HANIM, NE SÖZ 
VERDİYSE YERİNE GETİRDİ”

Lung, Kayserispor Kulübü Başkanı Berna 
Gözbaşı’nın verdiği tüm sözleri yerine getirdi-
ğini aktardı. Kariyerinde ilk defa kadın başkan-
la çalıştığını anlatan 30 yaşındaki file bekçisi, 
“Açık konuşmak gerekirse futbolda dürüstlük 
çok fazla bulunan bir şey değil. Berna Hanım, 
her ne dediyse yapıyor. Bu, muazzam bir şey. 
Şu ana kadar ne söz verdiyse yerine getirdi. 
Yapamayacağı şeyin sözünü vermedi. Ben 

onun başarılı olacağına inanıyorum. Çok te-
miz bir kalbi var. Onunla çalışmak büyük bir 
keyif. Onun başkanlığında burada oynamak 
büyük bir şans, diye düşünüyorum.” şeklinde 
konuştu.

“ASLINDA ÇOK İYİ BİR İSTATİSTİK DEĞİL”
Lung, Süper Lig’in ilk yarısında maç ba-

şına en fazla kurtarış yapan file bekçisi oldu-
ğunun hatırlatılması üzerine, şunları söyledi: 
“Bu, aslında çok iyi bir istatistik değil. Demek 
ki kaleye çok top geliyor ve oynadığınız takım 
çok fazla pozisyon veriyor. Ben her zaman sa-
haya çıktığımda keyif almaya çalışıyorum. En 
önemlisi bu. İyi bir ligde oynuyorum. Çok kali-
teli futbolculara karşı oynuyoruz. Elimden ge-
lenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.” Perfor-
mansını beğendiği meslektaşları hakkında da 
Silviu Lung, “Manuel Neuer, Alisson Becker, 
Keylor Navas ve Thibaut Courtois’i beğeniyo-
rum. Gerçeküstü bir performans sergiliyorlar. 
Türkiye’den ise Muslera çok iyi bir kaleci.” 
ifadelerini kullandı.   n AA
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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 

‘Acelemiz yok’
İttifak Holding Konyaspor’un yeni sportif direktörü Mehmet Yıldırım kampta açıklamalarda 

bulundu. Daha önce de Konyaspor’da farklı görevlerde bulunan Yıldırım, transfer çalışmalarını 
sürdürdüklerini belirti. Transferde kota olduğunu hatırlatan Yıldırım, “Acelemiz yok” dedi

İttifak Holding Konyaspor’un yeni sportif 
direktörü Mehmet Yıldırım Antalya’da de-
vam eden kampta açıklamalarda bulundu. 
Transferler gündemini değerlendiren Yıldı-
rım, Thuram’ın dışında bir kanat oyuncusu-
nu daha kısa süre içinde kadrolarına katmak 
istediklerini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İt-
tifak Holding Konyaspor’da göreve başlayan 
Sportif Direktör Mehmet Yıldırım, transfer 
konusunda gerekli tespitlerin yapıldığını ve 
ihtiyaç duyulan mevkilere takviyelerin en 
kısa sürede gerçekleştirileceğini ifade etti.

DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ
TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 

Konyaspor’un kamp yaptığı otelde akşam 
yapılan antrenman sırasında basın men-
suplarına açıklamalarda bulunan Sportif Di-
rektör Mehmet Yıldırım, Anadolu Kartalı’nın 
ilk yarıda istenileni veremediğini belirterek, 
“Bazen işler istediğimiz gibi olmayabiliyor. 

Ben göreve başlayalı 3 gün oldu. Ama ben 
daha önce Aykut hoca ile 2005 ve 2015 ol-
mak üzere iki dönemde birlikte çalıştım. 
Bunun dışında sadece şekil olarak ayrıydık. 
Ama manevi olarak hep birlikteydik. Yeni-
den başladık. Biz teknik heyet ve oyuncular 
olarak aynı kadro ile Konyaspor’u daha iyi 
yerlere taşıyacağımız konusunda hiçbir en-
dişemiz yok” diye konuştu.

BAŞARIYI YAKALAYACAĞIZ
Transfer konusunda da açıklamalarda 

bulunan Sportif Direktör Mehmet Yıldırım, 
“Kulüplerimizin finansal açıdan durumları 
herkesin malumu ve biliniyor. Her kulüp 
kendisi için belirlenen limitlere göre ha-
reket etmeye çalışıyor. O yüzden de ince 
elenip-sık dokunuyor. Bizde bu kulüplerden 
birisiyiz. Ama şu anki kadromuzun hiçbir 
takviye yapılmadan bile gerekli başarıyı 
yakalayacağından hem yönetim olarak hem 

de teknik heyet olarak hiçbir endişemiz yok. 
Acelemizde yok. Ama hem takımımıza hem 
de bütçemize uygun olan kaliteli oyuncuları 
bulursak kadromuza dahil edeceğiz. Bir kez 
daha tekrarlıyorum. Bu konuda acelemiz 
yok” ifadelerini kullandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sportif Direktör Mehmet Yıldırım, birkaç 

oyuncunun takımdan ayrılması ile ilgili ko-
nuşmaların olduğunu ancak şu an için kesin 
bir ayrılığın söz konusu olmadığını da sözle-
rine eklerken, “Kısa süre içinde kampımıza 
katılacak olan ve imza atacak olan bir oyun-
cumuz olacak. 

Ara transfer sezon başı gibi değil. Se-
zon başı transferinde düşünme ve planla-
ma şansın var. Ama devre arası transferde 
gelişmeler biraz ani oluyor. Yani gidenler 
ve gelenler olabilir. Ama bizim kadromuza 
katmak için belirlediğimiz 2-3 oyuncu var. 

Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 
Özellikle takımımıza kazandırmak istediği-
miz isimlerle ilgili. Bunun yanı sıra ayrılacak 
olan isimlerle alakalı birkaç görüşmemiz 
oldu. Transfer dönemi ay sonuna kadar de-
vam ediyor. O yüzden ani gelişmeler yaşa-
nabilir. Tekrarlıyorum bizim kadromuz sezo-
nun ikinci yarısında bu ligde elinden gelenin 
en iyisini yapacak kaliteli bir kadro. 

Transfer konusunda hem hocamızın 
hem de kulüp olarak bizlerin çalışmaları 
var. Zaten bizim acil ihtiyacımız ve önceliği-
miz özellikle forvet ve kanatlarda. Bu mevki-
lere oyuncular almak istiyoruz. Daha sonra 
aramızdan ayrılan olursa, sürpriz taliplileri 
çıkan oyuncularımız olursa ve bütçemizde 
yeterse ona uygun tespitlerimiz var. Ama 
önceliğimiz forvet ve kanatlar” şeklinde gö-
rüş belirtti.
n SPOR SERVİSİ

Taşkentspor yeni 
sezona erken start verdi

Taşkent Spor Kulübü Bisiklet takımı 2020 yılı sezo-
nuna erken start verirken, yeni sezon da hem Konya’da, 
hem de ülke genelinde yapılacak olan yarışlarda iddialı. 
Konya’nın önemli ekiplerinden biri olan Taşkent Spor 
Kulübü, bu yılda da bisiklet branşında iddialı bir şekilde 
sezona ‘merhaba’ dedi. Yeni sezon açılışını mütevazı 
bir törenle gerçekleştiren Taşkent Spor Kulübü Bisiklet 
takımı, geçen yıl elde ettiği başarıyı artırarak sürdürme 
hedefinde. Taşkent Bisiklet takımını bu sezon genç, ide-
alist ve tecrübeli antrenör Hüseyin Sarıoğlu çalıştıracak. 
Taşkent Spor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı; “Kulübümüz 
bünyesinde kurduğumuz bisiklet takımının 2020 yılı yeni 
sezon çalışmaları için start vermiş durumdayız. Bisiklet 
takımını kurduğumuz günden bugüne kadar kulübümüz ve 
Konya’mız adına birçok başarıya imza attık. Yine genç ve 
dinamik bir kadromuzla 2020 yılı en iyi şekilde geçirmeyi 
planladık. ve sezonumu erkenden açtık. İnşallah başarılı 
sezon geçiririz” dedi. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı’na 
fırtına engeli

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya’da bulunan 
İttifak Holding Konyaspor, dün fırtına ve yoğun yağmur ne-
deniyle sabah çalışmasını salonda gerçekleştirdi. Teknik 
Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yöneti-
mindeki antrenmanın ilk bölümünde iki grup halinde yapı-
lan CORE ısınma ve kuvvet çalışması yapıldı.

Oyuncular daha sonra salonda çabukluk hareketleri ve 
tempolu koşu çalışmasının ardından yapılan açma-germe 
hareketleri ile antrenmanı tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Enderun Lisesi’nde altın madalya sevinci
Konya’da düzenlenen halter şampiyonasına 

Özel Enderun Fen ve Anadolu Lisesi 
öğrencilerinden milli sporcular Sara Yenigün 
ve Dilara Akalan damga vurdu. Konya Torku 
Arena’da düzenlenen “Konya Liseler Arası 
Gençler A Halter Şampiyonası” oldukça çekişmeli 
geçti. Şampiyona sonunda Enderun Lisesi’nin 
temsil eden öğrenciler Sara Yenigün ve Dilara 
Akalan farklı kategorilerde 1. olarak altın madalya 
kazandı. Bu başarının ardından öğrencileri tebrik 
eden Özel Enderun Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü 
Said Turgut, “Sporun özü; sistem, disiplin, hedef 
ve başarı kombinasyonudur. Spor yapan genç ister 
istemez, disiplinle sistemi uygulamaya, hedef 
koymaya ve başarmaya güdülenir. Enerjisini 
atan, sosyal bir gruba ait olan birey mutlu olur, 

çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu 
motive eder. Tüm bu pozitif katkılar çocuğun ders 
başarısını da pozitif yönde etkiler. Hayatındaki 
başarı hedeflerine koşarken sportif hedefleri ile 
ders başarısını paralel tutacağından ivme de 
yükselecektir. Herkesin severek yapabileceği bir 
spor branşı mutlaka çıkar. Yapmamız gereken, 
öğrencimizin bunu keşfetmesini sağlamak ve 
daima arkasında durmaktır. Okul olarak sportif 
faaliyetlere önem veriyoruz. Öğrencilerimizi 
sportif her alanlarda geliştirmeye, yetiştirmeye 
çaba göstererek desteklerimizi esirgemiyoruz. 
Gayretleriyle galibiyeti elde eden öğrencilerimizi 
tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” 
dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor’dan 2019 yılında 88 madalya
Selçuklu Belediyespor Kulübü 2019 yılın-

da katıldığı Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampi-
yonaları’ndan toplamda 88 madalya ile döne-
rek önemli bir başarıya imza attı

Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüp-
lerinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Ku-
lübü 2019 yılında katıldığı şampiyonalardan 
başarılı sonuçlarla döndü. 

Mavi-Beyazlı kulüp 2019 yılında 9 branşta 
katıldığı Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyo-
nalarından 28 altın, 24 gümüş ve 36 bronz 
madalya ile döndü. 

Bir çok sporcusunu da Milli Takımlara 
kazandırmayı başaran Selçuklu Belediyespor 
Kulübü başarılı bir yılı geride bıraktı. Ta-
ekwondo, Karate, Kick Boks, Wushu Kung-
Fu, Güreş, Judo, Bisiklet ve Masa Tenisi 
gibi bireysel branşlarla, Türkiye’nin çeşitli 
illerinde düzenlenen şampiyonalara katılan 
Selçuklu Belediyespor, 2019 yılında toplam 
88 madalya toplayarak önemli bir başarıya 
imza attı.

9 BRANŞ, 88 MADALYA!
Selçuklu Belediyespor Kulübü 2019 yı-

lında Wushu Kung-Fu branşında 17 altın, 15 
gümüş, 10 bronz, Judo’da 3 altın, 2 gümüş, 
8 bronz, Güreş’te 1 altın, 3 gümüş, 8 bronz, 
Kick Boks’ta 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz, Ta-
ekwondo’da 2 altın, 5 bronz, Bisiklet’te 1 
altın, 1 gümüş,  1 bronz, Karate’de  1 altın, 
1 bronz, Satranç’ta 1 altın, Masa Tenisi’nde 
ise 1 gümüş madalya kazanarak toplamda 88 
madalya topladı.

PEKYATIRMACI: SPORCU VE 
ANTRENÖRLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-

yatırmacı, 2019 yılında madalya kazanan 
Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcu ve 
antrenörleri başarılarından dolayı tebrik etti. 
Pekyatırmacı, “2019 yılında Selçuklu Bele-
diyespor Kulübümüz başarılı bir yılı geride 
bıraktı. 88 Madalya kazanmanın yanı sıra bir 
çok sporcumuz Milli Takım formasıyla kulü-
bümüzü, şehrimizi ve ülkemizi başarılı bir şe-

kilde temsil etti. Bu sporcularımızın neredey-
se tamamının Selçuklu Spor Okullarımızdan 
yetişiyor olması bizleri daha çok mutlu edi-
yor. Sporcularımızı ve antrenörlerimizi elde 
ettikleri başarılardan dolayı tebrik ediyorum. 
2020 yılında inşallah daha iyi başarılara imza 
atacaklarına inanıyorum” ifadelerini kullandı. 

SPOR OKULLARINDAN YETİŞİYORLAR
Türkiye’nin en büyük amatör spor kulüple-

rinden birisi olan Selçuklu Belediyespor Kulü-
bü aynı zamanda spor okulları faaliyetleriyle 
de dikkat çekiyor. Her yıl on binlerce çocu-
ğun sporla tanıştığı Selçuklu Belediyesi Spor 
Okulları aynı zamanda Selçuklu Belediyespor 
Kulübünün altyapısını oluşturuyor. Spor Okul-
larından yetişen çocuklar başarılı oldukları 
branşlarda eğitim gördükten sonra Selçuklu 
Belediyespor Kulübü lisanslı sporcusu olu-
yor. Türkiye ve Avrupa ve Dünya derecelerinin 
elde edildiği bir çok branşta spor okullarından 
yetişen çocukların imzası bulunuyor.
 n SPOR MERKEZİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU



TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor’da Aykut Kocaman, Antalya’da devam 
eden devre arası kampında önemli açıklamalarda 
bulundu. TRT Spor’a konuşan Aykut Kocaman, 
ilk yarıda alınan sonuçlardan dolayı çok üzgün 
ve mahcup olduğunu, Konyaspor ile kurduğu bağ 
nedeniyle süreci normalden daha ağır yaşadığını 
söyledi. 

Sezon başında ekonomik gerekçelerle transferde 
büyük risk aldıklarını ve bunu yapmak zorunda 
olduklarını belirten Aykut Kocaman, “. Bugünkü 
şartlarda düşündüğümüzde ‘pişman mısın’ dersen, 
hala doğru olduğunu düşünüyorum. Pişman 
değilim çünkü bu yaptığımızla bir yandan bugüne 
katkı sağlarken, daha önemlisi gelecekte kulübün 
gelişimine katkı sağlamaktı” dedi. İşte Aykut 
Kocaman’ın açıklamaları;

ÇOK BÜYÜK RİSKTİ
Sezon başlarken Türk futbolunun olduğu gibi 

Konyaspor’un da büyük problemi vardı. Kulüplerin ve 
Konyaspor’un şu anki yapısının hormonlu olduğunu 
düşünüyorum. Bu bütçeler, bu paralar, bu sözler… 
Ben yönetici veya futbolcu kim olursa olsun, çalıştığım 
insanlara samimi ilişkiler kurup, birtakım şeylere 
oynamadan, kandırmadan ilerlemeye çalışan bir 
insanım. Ödeme zincirinde yaşanan doğal olmayan 
sorunlara kolay tolere edebilen bir yapım yok. Bunu 
şunun için anlatıyorum. Bu bir seçimdi. Ciddi bir 
seçimdi. Sezon başlarken Konyaspor’un ciddi bir 
borç yükü vardı. Kontrol edebileceğim taraf olan 
oyuncu maliyetlerini düşürmek ve yaş ortalamışını 
aşağıya çekmek tercihimiz oldu. Çok büyük riskti. 
Daha önce de benzer süreçten geçmiştik. Ama bu 
sefer daha derin oldu. 

PİŞMAN DEĞİLİM
Daha önceki dönemde maliyetle ilgili 

sorunları çözmüş, oyuncuların edinimlerini rahat 
karşılayabilen ve bunun üzerine de verimliliği 
artıran bir zincir kurmuştuk. O yüzden başarı seviyesi 
yükselmişti. Aynı şeyleri biraz risk alarak yine yaptık. 
Bugünkü şartlarda düşündüğümüzde ‘pişman mısın’ 
dersen, hala doğru olduğunu düşünüyorum. 

Pişman değilim çünkü bu yaptığımızla bir yandan 
bugüne katkı sağlarken, daha önemlisi gelecekte 
kulübün gelişimine katkı sağlamaktı. Ha bunu 
yaparken yine bir gün eskiye döneceğini biliyorum. 
Her şey aslına rücu eder. 

Daha önce buradan ayrıldığım dönemde de olan 
şey buydu. 2 kupa kazanmış bir takımdı Konyaspor 
ama o sezonun sonuna kadar 21 oyuncu transfer etmiş 
bir takım oldu. Kasasında para varken kaynaklarının 
büyük bir bölümünü harcamış bir kulüp oldu. Ne yazık 
ki günümüzde esas güç para. Bütçe varsa, para varsa 
büyüyüp, gelişip, üstlerde mücadele edebiliyorsun. 

Para yoksa da bütün kulüplerde olduğu gibi 
Konyaspor’da da şu anki durum ortaya çıkıyor. Bütün 

riskleri alarak doğru bildiğimiz şeylerin ışığında 
sezona başladık. Aslında Malatya maçına kadar 
planladığımıza yakın bir şekilde seyrediyordu. O 
dönemler hep söyledim. Takım daha da gelişeceğini 
gösteriyordu. Ancak Malatya maçındaki hatadan 
sonra arka arkaya gelen bir fırtınanın ortasında 
kaldık. Son maçlarda biraz toparlandık. Kolay gol 
yiyen, dağınık halimizi bıraktık. Ancak tabi biraz 
toparlanınca hemen sonuçlar gelmiyor. Ciddi bir 
özgüven kaybı var sonuçta. 

BİR ANDA BİREYSELLEŞTİK
Tabi şunu da söylemek lazım. Malatya maçında 

yapılan hata her şeyin başlangıcı olabilir ama demek 
ki atladığımız bir şeyler varmış. Biriken bir şeyler 
varmış. Çünkü bu kadar etkileyemez bir hata. Hata 
bu oyunun bir parçası. Bir hata bu kadar etkilemez. 
Ben her şeyi buraya bağlıyorum gibi görünüyor ama 
aslı o değil. Bir takım bir şeyler birikmişti demek ki. 
Benim ve ekibimin çalıştığı takımlar üzerindeki en 
büyük etkisi, grup davranışını artırma adına ortaya 
koyduğumuz çabalardır. Bunu en muktedir takımdan, 
en zayıf takıma kadar bütün kulüplerde başardık. Tabi 
biraz zaman alıyor. Ancak bu kadar kolay çözülen ve 
6-7 haftada dağılan bir takım hiç olmamıştı. Bir ara 
İstanbulspor döneminde yaşadık ama orda da çok 
ciddi ekonomik sorunlar vardı. Bir tarafın ile bunu da 
tecrübe etmiş olduk. Biriken sorun buydu. Bir hata ile 
bir anda bireyselleşmeye doğru gitti takım. İnşallah 
bunu çözeceğiz.

‘BANA NE ALIN, ÖDEYEMEZSENİZ 
YAPACAK BİR ŞEY YOK’ DİYEBİLİRDİM

Bu başlayan sıkıntılı sürecin ortasındaki birkaç 
maçtan sonra söylemiştim. Ben konuşurken 
insanları yönlendireyim, tribüne oynayayım diye 
düşünmüyorum. İçimden nasıl geliyorsa öyle 
söylüyorum. Bu başarısız tablo benim açımdan 
enteresan bir durum. Konyaspor açısından da çok 
rastlanır bir durum değil. Sezon başı yapılanmasında 
biz her türlü riski almıştım. Kariyer planlaması gibi 
bir konuyu düşünmedim. Bunu düşünseydim sezon 
başında farklı davranırdık. ‘Bana ne alın, öderseniz 
ödersiniz, ödeyemezseniz yapacak bir şey yok’ 
derdim. Böyle demedim. Kariyerimde hiçbir zaman 
demedim. Bu şekilde hareket ettik, riskleri aldık. 

NORMALDEN DAHA FAZLA YIPRANDIK
Tabi sonuçlar olumsuz oldukça iş başka noktaya 

gitti. Normalde profesyonel hayat nasıldır? Maçı 
oynadın, kaybettin. O maç orda bitmelidir. Hatalarını 
düzeltip bir sonraki maça odaklanmaktır. Ancak 
Konyaspor’da kötü sonuçlar geldikçe bu şekilde 
olmadı. Aykut Kocaman ile Konyaspor arasındaki 
bağdan dolayı sonuçlar bizi olması gerekenden daha 
fazla üzdü ve yıprattı. 

Beklenti yüksek, daha fazlasını yapmak istiyorsun 
ama öbür taraftan da gidişatı çeviremiyorsun. 
Bu durum çok üzdü. Son 3-4 haftalık periyotta 

oyun olarak döndü pozitife ama bu da sonuçlara 
yansımadı. Tekrar altını çizmek istiyorum, mevcut 
durumdan çok üzüntülüyüm. Bu kimin işine yarar, 
kimi üzer bilmiyorum ama böyle bir durum var ve 
ben üzgünüm. Bu durumun müsebbibi olmaktan 
da çok büyük mahcubiyet içindeyim. Bu durumu 
çevirebilecek bir güç var ama bireyselliği grup 
davranışına çevirmek zorundayız. Bunu yapabilirsek 
işimiz kolaylaşacak gibi görünüyor. 

EN BÜYÜK TRANSFER 
TAKIM BÜTÜNLÜĞÜ OLACAK

Benim devre arası transfer döneminde hep 
söylediğim bir şey var. Bizim yapabileceğimiz en 
büyük transfer kaybolan takım kimyasını yeniden 
oluşturmak ve oyuncuları birbirine yaklaştırabilmek. 
Oyuncuları birbirini aşağıya doğru çeken değil 
birbirini büyütün hale getirebilmek. Uyumluluğu 
yakalayabilmek. Asıl transfer bu. 7 maçta 12 puan da 
kazanan bu takım. 

Daha sonraki kötü serideki takım da bu takım. Bu 
takımın içinde zaten iyi de var kötü de var. Öteki tarafı 
ise, o zaman isteyelim. Ben çıkayım 6-7 bölgede 
eksiklerimiz var diyeyim. Bunu yapacak gücümüz 
var mı? Hangi takımın gücü var? Zaten bu ekonomik 
güçsüzlük transfer sevdası yüzünden ortaya çıkmadı 
mı? Bugün alacağınız oyuncular aynı verimsiz 
ortamda ne fark ettirecek. 

Geçen sezon aldıklarımızı da aynı umutla 
almıştık. Ondan öncekileri de aynı umutla almıştık. 
Silsile halinde geliyor bu böyle. Ortada oyuncuları 
verimsiz hale getiren yapıyla ilgili sorunlar dururken, 
yatıyoruz kalkıyoruz transfer. Bir adam gelsin her 
şeyi değiştirsin. Sürekli ‘bir adam gelsin’ dersek 
düzen kuramayız. Böyle devam ederse bu sene 
aldığın oyuncular verimli oyamayacak. Seneye tekrar 
oyuncu alacaksın. 6 ay sonra tekrar. Bir türlü gelişim 
göstereceğimiz, sorunları halledip üzerine bir tane 
daha koyacağımız ortamı yakalayamayacağız. 

BİLİYORUM SÖYLEDİĞİM 
HAYAL KIRIKLIĞI OLUŞTURACAK

Herkesin merak ettiği konuya gelirsek evet 
transfere ihtiyacımız var. Birkaç oyuncu alacağız. Bir 
golcü transferini gerçekleştirdik bir aksilik olmazsa. 
Öteki taraftan harcama limitimiz var. O kotanın 
içinde oyuncu almak zorundayız. Bu sezon başında 
da aynı kota vardı. Bu işi tamamen transfer üzerinden 
yorumlayanlar için bu söylediklerim hayal kırıklığı. 
Bunun farkındayım. 

Öte taraftan da beni ben yapan en önemli 
özelliğim var olanı geliştirmek. Önce var olana değer 
vermek, sonra onları geliştirmek, sonra kulübün 
ekonomisine katkı sağlamak. Bunlar gerçekleşince 
de katabiliyorsak kadromuza daha iyisini, bir seviye 
daha üste çıkmak. Ben transfere karşı değilim. Bu 
işin rengidir transfer. Fakat burayı bir ev gibi düşün. 
Sürekli borçlu olan bire ev düşün. Sürekli içinde 

yaşayanları sıkıntıya sokan, insanları kıpırdayamaz 
hale getiren duruma bir son vermek lazım. Bu şekilde 
gittiği sürece sıkıntılar daha da artacak. 

ATARSA ARKASI GELİR DİYE DÜŞÜNDÜK
Bajic konusunda. Ben forvet oynadım. Bir dönem 

11 maç gol atamadım. Fenerbahçe gibi bir takımda 
oynarken 11 maç art arda gol atamadım. O zamanlar 
sevgili Hulki abi vardı. Beni adak adamaya falan 
götürmüştü. İşin ilginç tarafı ertesi hafta atmıştım. 
Benim için geçerli olan durum Bajic için de geçerli. 

Bajic’i ben buraya, bizi tanıyan, bizim ne 
oynattığımızı bilen bir oyuncu olduğu için gelmesini 
istedim. 

Tanıma ve oynama evresinde totalde 22 gol atmış, 
2 sezonda ise 40 gole katkı vermiş bir oyuncuydu. 
Atma ihtimali yüksekti. Bu nedenle getirdik. Onun 
için de bizim için de, Konyasporlular için de hayal 
kırıklığı şeklinde geçen bir sezon oldu. Neden? 

Bu sorunun cevabı çok zor. Oyuncunun bunu 
kendi içinde düşünmesi lazım. Çok samimi ve içten 
bir insan. Sahada ne var ne yok vermeye çalışan 
bir oyuncu. 2 sezonluk bir ara. Fazla oynamadan 
ve oyununun değiştiği bir süreç olmuş. Beklenti 
çok büyüktü. Benim yaşadığım sorunu o da yaşadı. 
Beklentileri karşılamayınca çırpındıkça batar ya 
insan, biraz onu yaşıyor gibi gözüküyor. Umarım 
ve dilerim bunu çevirir. Bir atarsa arkası gelir diye 
düşündük. Olmadı. İkinci yarıda işi daha zor tabi. 

SORUMLULUK BENİM
Geçen periyotta ben her şeye rağmen olumsuz 

sonuçların sorumluluğunun bende olduğunu 
söylemek istiyorum. Bu anlamda Konyaspor 
yönetimine hiçbir beklentim olmadan alınacak her 
türlü karara saygı duyacağımı söyledim. Yönetim 
açısından da çok kolay bir karar değildi bu. Yerleşik 
düşüncenin dışında bir karar ile devam etme gibi bir 
yola gittiler. Umarım iki taraf açısından da hayırlı 
olur bu karar. 

İSTANBUL TAKIMLARI 
İLK 3’TE DEĞİL

Birkaç senedir lig bu sinyalleri veriyordu. 
Sonuçlar birbirine yakın gidiyordu ve bu sahnelerin 
yaşanabileceği belliydi. Bu seneyi özel kılan 
durumlardan biri 6-7 haftadan itibaren bazı takımlar 
kolay kırıldı. 

Ekonomik gerekçelerden dolayı. 
Bazı takımlar karşısında kazanmak kolaylaştı. 

Bir dönemi Konyaspor da bu takımlardan biri oldu. 
İlginç kılan en önemli şey, ilk 3’te İstanbul takımı 
yok. Şuandaki en büyük durum bence bu. 3 İstanbul 
takımının ilk 3’te olmaması hakikaten pek rastlanır 
bir durum değil. Tahmin edilebilme özelliğini 
kaybetti ligimiz. Özellikle ekonomik gerekçeler. 
Futbol ekonomisinin tek gerçek oluşu. Bunun 
yarattığı sorunlar tahmin edilebilirliği törpülüyor. 
n SPOR SERVİSİ

RPS

‘Mahcubiyet içindeyim’
İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, ilk yarıdaki başarısızlık 

nedeniyle üzgün olduğunu ve mahcubiyet içinde bulunduğunu söyledi. 
Sezon başında ekonomik gerekçelerle büyük risk aldıklarını belirten Kocaman, 

bu kararından dolayı da pişman olmadığını ifade etti
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