
D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
KİLO ALMAYA NEDEN OLUR

VUSLAT TÖRENLERİ 
BUGÜN BAŞLIYOR

TURİZM ZABITASI 
YÖNLENDİRECEK 

Zade Vital’den kış önerileri

Hazırlıklar tamamlandı 

Turistler için görev başındalar

Sağlıklı nesiller için çalışmalarını sürdüren Zade Vital, içinde 
bulunduğumuz kış mevsimini sağlıklı bir şekilde geçirmek 
için çeşitli öneriler sunuyor. Kışın D vitamini eksikliğine ve 
fiziksel aktivitelerin azalmasına bağlı olarak kilo alındığı vur-
gulanırken, kilo almamak için birbirinden önemli öneriler var. 

Konya’da, bu yıl “Selam Vakti” ana temasıyla 7-17 Aralık tarih-
lerinde düzenlenecek Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldö-
nümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamındaki hazırlıklar 
tamamlandı. Törenler bugün başlamış olacak. 

Konya’ya gelen yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin 
bilgilendirilmesi, ziya-
retlerini huzur ve güven 
içinde gerçekleştirme-
leri için hizmet veren 
Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Zabıtası, 7-17 
Aralık tarihleri arasında 
turistlere rehberlik 
hizmeti verecek.

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 9’DA

‘Bana Sor’ bu 
yıl da hizmette

KOBİ’lere ışık 
tutacak proje

Konya’da, 7-17 Aralık’ta ger-
çekleştirilecek Hz. Mevlana’nın 
745’inci Vuslat Yıldönümü Ulus-
lararası Anma Törenleri (Şeb-i 
Arus) kapsamında, ‘Bana Sor’ mo-
bil danışmanlık hizmeti, bu yılda 
yerli ve yabancı turistlere hizmet 
verecek.
n HABERİ SAYFA 5’TE

KSO Başkanı Memiş Kütükcü, 
KOBİMENTÖR projesinin KO-
Bİ’lerin kurumsallaşma düzeyleri-
nin iyileştirilmesini, inovatif bir ya-
pıya kavuşturularak daha yüksek 
katma değer üretmelerini hedef-
lediğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Sanat ve zanaat
korunmalı

Selçuk Üniveirsitesi Güzel Sanat-
lar Fakültesi’nde ‘Sanat, Zanaat, 
Mekan’ konulu kongre düzenlen-
di. Kongrenin amacının, teknolo-
jiyle gelen tekdüzeliğe karşı sana-
tın ve zanaatın varlığını korumak 
olduğu vurgulandı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Selçuklu’yla 
2023’e koşuyorlar

SEDEP kapsamında desteklenen 
Cahit Zarifoğlu İlkokulunda, Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın 2023 eğitim 
vizyonu belgesinde yer alan “Öğ-
ren, Yap, Ol” felsefesi hayat buldu. 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatıramcı, “SEDEP’te yeni 
markalar oluşturma gayretinde-
yiz” dedi.   n HABERİ SAYFA 2’DE 
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Topluma dinamit! 
Toplum tarafından se-

vilen isimlerin kamu 
bankalarındaki rek-

lamlarda kullanılarak 
faize ve olumsuzluğa 

örnek teşkil etmesi, 
toplumsal çöküntüye 

sebep oluyor 

FAİZE VE TEMBELLİĞE 
YÖNLENDİRİYORLAR

Toplum tarafından yoğun şekilde izle-
nen ve kabul gören dizilerde oynayan 
oyuncuların kamu bankaları tarafın-
dan kullanılarak “Bugün mesai yok” 
sloganıyla hem “Faize” hem de “ça-
lışmamaya” yönelten reklam filmleri, 
vatandaşların bilinçaltına yerleşerek 
toplumsal çöküntüyü körüklüyor. Bu 
durum kabul edilemez bulunuyor. 

BİR ÇELİŞKİYLE 
KARŞI KARŞIYAYIZ

Tüketiciler Birliği Konya Şube Başkanı 
Mustafa Dinç, toplum tarafından sevi-
len ve toplum tarafından izlenen bir dizi 
oyuncusunun dizide faize karşı müca-
dele etmesi ve cezalandırma yöntemi-
ni kullanmasına karşın, bir bankanın 
reklamında faize özendirmesinin bir 
çelişki olduğunun altını çizerek, uyarı-
larda bulundu.  n HABERİ SAYFA 3’TE 

Uluırmak Evleri’nin
temeli bugün atılıyor 06 Konya ve çevresinde

kar yağışı beklentisi 12 ‘Asgari ücret en az 
2 bin 500 TL olmalı’

Sayaçlarınızı koruyun!

Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, kış 
aylarında yaşanan sayaç ve abone şube yolu donmala-
rına karşı vatandaşları uyararak, donmaya karşı gerekli 

tedbirlerin alınmasını, donan sayaçlar olursa kendilerine 
bildirilmesini istedi.  n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’nın ‘Kara Şimşek’i

Beyşehir’de bir kamu kurumunda çalışan Aytekin Çınar, 
1993 model otomobilinin motorunu akıllı cep telefonuyla 

uzaktan çalıştırıp cam ve kapılarını açıp kapatabiliyor. 
Çınar, aracıyla ilgilenmesinin kendisini mutlu ettiğini 

belirtiyor.  n HABERİ SAYFA 9’DA

03

Mustafa Dinç

Görsel seçim propaganda taktiğine ‘Çevreci’ ayar

Alkışlanacak karar
İyi Parti ve AK Parti’nin aldığı “Çevreci seçim kampanyası” kararı olumlu karşılandı. Gereksiz bayrak asmama ve 
basılı propaganda araçlarının kirliliğe müsaade edilmeyecek şekilde kullanılması kararına, diğer 
partilerin de destek vermesi bekleniyor.
Bu sayede hem görüntü kirliliği oluşturan hem de ekonomik olarak zor 
dönemlerden geçilen bugünlerde israfa yol açacak seçim kampan-
yasından vazgeçilmiş olacak. Ayrıca 
Türk siyasi tarihinde bu 
seçimle birlikte bir 
geleneğin de son 
bulmasının önü 
açılacak.
n HABERİ SAYFA 3’TE  
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Selçuklu Değerler Eğitim Projesi kapsamında desteklenen Cahit Zarifoğlu İlkokulunda, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın 2023 eğitim vizyonu belgesinde yer alan “Öğren, Yap, Ol” felsefesi hayat buldu

Öğrenciler 2023’e koşuyor

Selçuklu Belediyesi SEDEP kapsamında destek ver-
diği proje okullarından Cahit Zarifoğlu İlkokulunda ger-
çekleştirilen ahşap atölyesi, robotik kodlama atölyesi, 
sanat ve tasarım sokağı ile öğrencilerin cami adabını 
uygulamalı olarak öğrenebilmesi için yapılan mescit 

açılışı gerçekleştirildi.
Geleceğini sorumluluk sahibi bireylerinin yetiş-

mesini sağlamak, onların becerilerini geliştirmek ve 
yeteneklerini ortaya çıkarmak, eğlenerek öğrenme fır-
satını sunmak üzere, Cahit Zarifoğlu ilkokulunda yapı-

lan atölyelerin açılışı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve 
Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş’un katılımı 
ile gerçekleştirildi. Açılışa; Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Mukadder Gürsoy,  Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Turan Kayacılar,  Ak Parti Selçuklu İlçe Başkan Yar-
dımcısı Adnan Bahçeci, Yazır Mahalle Muhtarı Cela-
lettin Doğan, Şube Müdürleri, SEDEP Koordinatörleri, 
akademisyenler,öğretmen ve öğrenci velileri de katıldı.

“PROJELER SELÇUKLU’DA HAYAT BULUYOR”
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-

macı  SEDEP’in Türkiye’de kurumlar arasındaki 
iş birliğinin önemli bir örneği olduğuna dikkati 
çekerek:  “Başarılı ve özverili bir şekilde çalış-
malarına devam eden SEDEP’te yeni markalar 
oluşturmanın gayretindeyiz. Bu kapsamda da üç 
tane yeni projenin başlangıcını yaptık. Bu pro-
jelerimizden tasarım ve sanat atölyesi,robotik 
atölyesi ve sanat ve müzik atölyemiz uygulama 
aşamasında en güzel çalışmaları yerine getiri-
yor” dedi. 

“ATÖLYELER BİLGİYİ DAVRANIŞA 
DÖNÜŞTÜRÜYOR”

Eğitim öğretimin edinilen bilgilerin davra-
nışlara dönüştürülmesi olduğuna dikkati çeken 
Talim Terbiye Kurulu Başkanı Alpaslan Durmuş; 
“Bu atölyeler temelde edinilen bilgilerin davra-
nışa dönüştürülmesini sağlamayı hedeflemekte-
dir. Çocukların öğrendiği bilgiyi harekete geçir-
mesi ve birbiriyle birleştirmesini sağladığı için 
son derece önemli bu atölyeler. Sıkma hareketini 
düşünün, ezme hareketini düşünün bu sıkma 
ve ezme hareketi hamur yoğurma sürecinde bir 
araya gelir ve hamur yoğurma becerisine dönü-
şür.  Ama bu yoğurma ve ezme hareketini başka 
bir beceride mesela masaj yapmada kullanabilir-
siniz. Yani bu hareketlerin beceriye dönüşmesi 
bu tür ortamlarda mümkündür. Bu projenin 
destekçisi olan Selçuklu Belediyesi’ne ve değerli 
müdürümüze teşekkür ediyorum” dedi. 

“ÖĞREN, YAP, OL”
Okul müdürü Murat Kılıç, 2023 eğitim vizyo-

nunu gerçekleştirmek üzere okullarımız da ge-
rekli çalışmaların yapılmaya başlandığını, açılışı 
yapılan atölyelerinde bunun bir örneği olduğunu 
söyledi. Kılıç, “Okulumuzda bu atölyeler ve daha 
önce açılışını yaptığımız bilişsel eğitim sınıfları-
mız, drama atölyesi, z-kütüphanemizle,  2023 
eğitim vizyonbelgesinde yer alan “öğren, yap, 
ol” felsefesini çocuklarımıza kazandırmayı amaç-
lamaktayız”dedi. 

AHŞAP ATÖLYESİ 
Açılışı yapılan ahşap atölyesi, 6 yaş ve üstü 

çocuklar için planlandı. Çocuklar bu atölyede; el 
becerilerini ve yaratıcılıklarını geliştirerek kendi 
tasarladıkları ahşap oyuncakları, geleneksel oyun-
caklar (topaç, Kollu topaç vb), ahşap figür ve kuk-
lalar, maketler, modeller (kuş yuvası, araba vb) ve 
hayal ettikleri birçok ürünü üretebilecekler. Ayrıca 
öğrencilerin; günlük alışkanlıkların dışına çıkma-
sı, kararlı olmaları, deneyimleyerek öğrenmeleri, 
özgüvenlerini artırmaları, sosyal ve kişisel beceri-
lerini ve  küçük hareket/kas hareketleri ile mate-
matiksel işlem yapma becerilerini geliştirmeleri, 
koordinasyon yeteneklerini artırmaları hedeflen-
mektedir.

STEM EĞİTİM MERKEZİ
Öğrencilere,  temel robotik kodlama eğiti-

minin yerli robot Kido-Boto ile verileceği STEM 
Eğitim Merkezinde;  arduino eğitiminin yanı sıra, 
matematik, fen ve teknoloji eğitimi almaları da 
sağlanacak. STEM eğitimi ile canlı bir öğrenme 
ortamına kavuşacak olan öğrencilerin, yeni buluş-
lar keşfetmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları, 
yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sun-
maları,  işbirliği ve bağımsız çalışma yoluyla öz-
güven ve öz yeterliliklerini geliştirmelerine imkan 
verilecek, esneklik ve güven içinde düşünmeye 
teşvik edilecek, karşılaştıkları sorunlara hızlı çö-
zümler üretmeyi öğrenecek,  öğrenme motivas-
yonlarını artıracaklar. 

SANAT VE TASARIM SOKAĞI
Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı 

sağlamak hedeflenmektedir. Sanat ve tasarım 
sokağı ile çocukların estetik duygusunun gelişti-
rilmesi ve yaptıkları ürünlerin bu alanda sergile-
nerek sanatsal becerilerinin geliştirilmesi sağlana-
cak. 

Programın sonunda bilişsel eğitim sınıfı ve 
sanat - tasarım atölyelerini inceleyen konuklar, 
okul yönetiminden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi 
alarak çocuklarla birlikte tasarım faaliyetlerine ka-
tıldılar.
n HABER MERKEZİ
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Toplum tarafından sevilen isimlerin kamu bankalarındaki reklamlarda kullanılarak faize ve olumsuz örnek teşkil etmesi, toplumsal çöküntüye sebep oluyor

Genlerimizle oynuyorlar!

Toplum tarafından sevilen 
isimler ve karakter dizilerde va-
tandaşlara anlatılıyor. Ancak, tari-
he mal olmuş isimlerin dizilerden 
o kişileri anlatması ve günlük ha-
yatta oynadıkları reklamlar da va-
tandaşlara kötü örnek oluyor. TRT 
1’in reyting rekorları kıran dizisi 
Diriliş Ertuğrul 122. bölümü ile ek-
rana gelen dizide Ertuğrul Bey’in 
oğlu Gündüz Alp ile arasında ge-
çen sahne geceye damgasını vur-
muştu. Söğüt’te vergileri toplayan 
Ertuğrul iken, bundan sonra ver-
gileri toplamakla başka bir oba va-
zifelendirildi. Ertuğrul Bey’in oğlu 
Gündüz Alp farkında olmadan faiz 

işlerine karıştı. Durumu öğrenen 
Ertuğrul Bey, Gündüz Alp’e tokat 
attı. Sefere çıkan babası Ertuğrul 
Bey’in yanına gelerek elini öpmek 
isteyen Gündüz Alp, “Baba yola 
düşmeden evvel elini öpüp rızanı 
almak isterim” dedi. Elini verme-
yen Ertuğrul Bey oğlu Gündüz 
Alp’e “Allah’ın rızasını alamayan 
bizim rızamızı hiç alamaz oğul” 
dedi. Baba oğul arasında geçen di-
yalog izleyenleri ekrana kilitlemiş-
ti. Ancak Diriliş Ertuğrul dizisinde 
Ertuğrul karakterini oynayan En-
gin Altan Düzyatan’ın  kamu ban-
kası olan Vakıfbank’ın reklamında 
faizi özendirmesi ve faize teşvik 

etmesi vatandaşlar tarafından tep-
kilere neden oldu. Yine Ziraat Ban-
kası reklamında bir kişinin çalışa-
na seslenerek, “Bugün mesai yok” 
demesinin ardından çalışanların 
sevinmesi gençleri çalışmamaya 
teşvik etmesi de kabul edilebilir 
değil. İnsanların severek izlediği 
isimlerin kötü örnek teşkil edecek 
reklamlarla vatandaşların bilinçal-
tında olumsuz izler bırakmasıyla, 
özellikle yeni neslin genleriyle oy-
nadığı şeklinde yorumlanıyor. 
BANKA REKLAMLARI BİLİNÇALTINA 

YERLEŞEN REKLAMLAR
Tüketiciler Birliği Konya Şube 

Başkanı Mustafa Dinç, konuyla il-

gili önemli açıklamalarda bulundu. 
Banka reklamlarının bankacılık 
faaliyetleri ve kredi kartının kul-
lanılmasını artırılmak için yapılan 
reklamlar olduğuna dikkat çeken 
Dinç, “Bu reklamlar vatandaşı 
borçlandırmaya  yönlendiren, kre-
di kartı kullanımı sağlayan, taksiti 
kullanılmasını sağlayan  vatan-
daşların sürekli borçlu kalmasını 
sağlayan ve vatandaşları bankala-
ra sürekli olarak bağımlı olmasını 
isteyen bir nevi devamlı olarak 
müşteri olmasını sağlayan reklam-
lar.  Biz vatandaşlarımızı özellikle 
ikaz ediyoruz. İhtiyacı olan ürün-
leri alabiliyorlar ise peşin almaları. 

Kredi kartı kullanımı uzun sürede 
o kişiyi bankaya bağımlı kalmasını 
sağlıyor.”

TARİHE MAL OLMUŞ KİŞİLER 
KULLANILMAMALI 

Dinç, toplum tarafından sevi-
len ve toplum tarafından izlenen 
bir dizi oyuncusunun dizide faize 
karşı mücadele etmesi ve ceza-
landırma yöntemini kullanmasına 
karşın, bir bankanın reklamında 
faize özendirmesinin bir çelişki 
olduğunun altını çizerek sözle-
rine şöyle devam etti, “Özellikle 
tarihi kişiliklerin dini kişiliklerin, 
topluma mal olmuş, toplumu 
sevdiği kişilerin bu şekilde değer-

lendirilmesi doğru değil.  Yine bir 
devlet bankası tarafından yapılan 
reklamda gençleri çalışmamaya 
ve borçları erteleme ve insanla-
rı gevşekliğe yol açıyor. İnsanları 
rahatlığa sevk ederek uzun süre 
borçlanmaya sebep açıyor.  İnsan-
ları borçları erteleyerek insanlar-
da borçların kalıcı hale gelmesini 
sağlıyor. Bu reklamlar bilinçaltına 
çalışan reklamlar. Sürekli banka-
da kalmasını ve borçlu kalmasını 
sağlıyor. Firmalar özellikle reklam 
çekerken vatandaşlara ve tarihe 
mal olmuş isimleri kullanılmasını 
doğru bulmuyoruz.” 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bakan Kurum, uluslararası 
yarışmada ödül verecek

Meram’da hayata geçirilen 
Uluırmak Evlerinin temel atma 
töreni, Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum’un da katılımıyla 7 
Aralık Cuma Günü saat 16.00’da 
gerçekleştirilecek. Meram Belediye 
Başkanı Fatma Toru, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum’un da 
teşrif edeceği temel atma törenine 
tüm vatandaşları davet etti. Hayata 
geçirilecek proje ile vatandaşlara, 
Meram’ın en cazip bölgelerinden 
biri olan Uluırmak’ta ev sahibi olma 
olanağı sağlandığını ifade eden 
Başkan Fatma Toru, dört ay içinde 
Meram’da peş peşe yükselen ko-
operatiflerle ilçenin daha modern 
bir çehreye kavuştuğunu belirtti. 
Projelerin tamamında sadece ko-
nut değil yaşam alanı ürettiklerini 
belirten Başkan Toru, “90 bin met-
rekarelik bir arsa üzerine oturan, 
32 bin metrekare yeşil alanı, 320 
araçlık açık, 1650 araçlık kapalı 
otoparkı ile dev bir proje olan Uluır-
mak Evleri’nin temelini Sayın Ba-

kanımız Murat Kurum’un katılım-
ları ile gerçekleştiriyoruz. Uluırmak 
Evleri ve bölgesi de okulundan 
sağlık ocağına, oyun alanlarından 
iş ve ticaret merkezlerine kadar her 
yönü düşünülmüş bir alt merkez. 
Tüm Konyalıları ve Meramlıları bu 
önemli günde yanımızda görmek-
ten büyük mutluluk duyacağız” 
diye konuştu.  n HABER MERKEZİ

Uluırmak Evleri’nin
temeli bugün atılıyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin bu yıl ikincisini düzenlediği 
Uluslararası İslam Sanatları Yarış-
ması’nın ödül töreni, Hazreti Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri kap-
samında gerçekleştirilecek. Anma 
Etkinliklerinin ilk programı olma 
özelliği de taşıyan törene Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile 
birçok davetli katılacak. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay hat, 
tezhip, minyatür, çini dallarında 
uluslararası sanat camiasında ilgi 
gören 2. Uluslararası İslam Sanat-
ları Yarışması’na katılan ve dere-
ceye giren sanatçıları bir kez daha 
kutlayarak, yarışma kapsamında 
düzenlenecek törene Konyalıları ve 
törenler için Konya’da bulunan bü-
tün misafirleri davet etti. Konya’nın 
Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat 

Yıldönümü Uluslararası Anma Tö-
renleri kapsamında on binlerce mi-
safiri ağırlayacağını kaydeden Altay, 
törenlerin ilk programı olan ödül 
törenine Çevre ve Şehircilik Baka-
nı Murat Kurum’un da katılacağını 
dile getirdi. Altay, “Her yıl yerli ve 
yabancı misafirlerimizi ağırladığı-
mız bu güzel dönemde misafirle-
rimize Mevlana ikliminde yetişmiş 
insanların misafirperverliğini en 
güzel şekilde gösterme gayretinde 
olacağız. Hem içerik, hem katılımcı 
sayısı, hem de verdiği mesajlar ba-
kımından dünyanın en önemli kül-
tür etkinliği konumundaki Vuslat 
Yıldönümü Uluslararası Anma Et-
kinliklerine ve törenler kapsamında 
7 Aralık Cuma günü saat 10.30’da 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde ger-
çekleştireceğimiz ödül törenine tüm 
Mevlana dostlarını bekliyoruz” dedi. 
n HABER MERKEZİ

İyi Parti ve AK Parti’nin aldığı “Çevreci seçim kampanyası” kararı olumlu karşılandı. Gereksiz bayrak asmama ve basılı propa-
ganda araçlarının kirliliğe müsaade edilmeyecek şekilde kullanılması kararına, diğer partilerin de destek vermesi bekleniyor

Çevreci seçim 
kampanyası adımı 

İyi Parti Konya İl Başkanlığı, 31 
Mart seçimleri çerçevesinde yapıla-
cak propaganda döneminde “çevreci 
seçim kampanyası” çağrısında bulun-
du. İyi Parti İl Başkanlığı’ndan yapılan 
açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan mahalli ida-
reler seçimlerine dört ay gibi kısa bir 
zaman kaldığı hatırlatıldı. Siyasi par-
tilerin aday ve aday adayı belirleme 
sürecinin devam ettiğinin bildirildiği 
açıklamada, 1 ay gibi bir süre sonra 
siyasi çalışmaların hız kazanacağı 
belirtildi. Seçim kampanyası kapsa-
mında çeşitli yöntemlerin kullanıldı-
ğına işaret edilen açıklamada, çevreci 
seçim kampanyası çağrısı yapılarak 
şu görüşlere yer verildi, “Seçim kam-
panyaları kapsamında seçim otobüs 
ve minibüslerinin giydirilip ses sis-
temleri ile donatılması ve şehrin fark-
lı noktalarında gezdirilmesi suretiyle 
seçim çalışması yürütülmesi bilinen 
bir uygulamadır.  Ancak özellikle son 
dönemde vatandaşlarımızdan gelen 
yoğun talep bu uygulamanın sona 
erdirilmesidir. Hem gürültü, hem de 
çevre kirliliğine sebebiyet veren bu 
uygulamanın bu seçimlerden başla-
yarak terk edilmesi konusunda, tüm 
siyasi partilerimize çağrımızı bu ve-
sile ile dile getiriyoruz. Diğer siyasi 
partilerin de bu konuda aynı kanaatte 
olması durumunda, İyi Parti Konya İl 
Teşkilatı olarak biz de aynı hassasiyet 
ile hareket edeceğimizi belirtiyoruz.  
Ayrıca seçim dönemlerinde kulla-
nılan broşür, bayrak ve diğer birçok 
basılı propaganda ürünlerinin de 
amacına ulaşamadığı, çevre kirliliği-
ne sebebiyet verdiği görülmektedir. 
Bu nedenle yine bu mahalli idareler 
seçimlerinde basılı propaganda araç-

larının da israfa ve çevre kirliliğine 
neden olmayacak şekilde kullanıl-
ması konusunda tüm siyasi partilere 
çağrımız mevcuttur. İyi Parti İl Teş-
kilatı olarak bu seçimlerden başla-
yarak çevreci seçim kampanyası yü-
rüteceğimizi tüm hemşehrilerimize 
ve kamuoyuna saygılarımızla ilan 
ediyoruz.”

AK PARTİ’DEN AYNI UYGULAMA
Bu arada Cumhurbaşkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan, partisinin genel 
merkezinde düzenlenen Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda 
aynı konuyla ilgili bir açıklama yaptı. 
Erdoğan, AK Parti olarak 31 Mart 
2019 seçim döneminden başlayarak 
gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan 
propaganda yöntemlerini tamamen 

terk edeceklerini açıkladı. Erdoğan, 
“Çevreye ve insana saygılı bir seçim 
kampanyası yürütme kararı aldık. 
Sadece parti teşkilatlarının ve seçim 
koordinasyon merkezlerinin olduğu 
yerde bayraklarımız, afişlerimiz ası-
labilir. Bunun dışında bu tür görün-
tü kirliliğine müsaade edilmeyecek” 
dedi. Böylece diğer partiler de bu 
konuda aynı görüşü benimserse, 31 
Mart’ta gerçekleştirilecek olan yerel 
seçim sürecindeki siyasi propagan-
dalar daha sade ve çevreci bir şekilde 
yapılmış olacak. 

OLUMLU KARŞILANDI
Her seçim döneminde şehir si-

yasi partilerin bayraklarıyla donatı-
larak, adeta her yer farklı renklere 
bürünüyordu. Buna ek olarak farklı 

siyasi partilerin seçim minibüsleri ve 
otobüsleri de propaganda yapmak 
amacıyla şehri turluyor, gürültü kir-
liliği oluşturuyordu. İyi Parti İl Baş-
kanlığı’nın teklifi ve aynı saatlerde 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ın da benzer konuda hassasiyet 
göstererek sadece parti teşkilatlarına 
ve seçim koordinasyon merkezlerine 
afiş ve bayrak asılması kararı aldıkla-
rını açıklaması, vatandaşlar tarafın-
dan olumlu karşılandı. Vatandaşlar 
bu konuya diğer partilerin de destek 
vermesini isterken, bu sayede hem 
görüntü kirliliğini hem de ekono-
mik olarak zor dönemlerden geçilen 
bugünlerde israfa yol açacak seçim 
kampanyasından vazgeçilmiş olaca-
ğını belirtiyor. n ONUR KALKAN

 Mustafa Dinç

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim propaganda sürecinde parti teşkilatları ve seçim 
koordinasyon merkezleri dışında bayrak gibi materyalleri “çevre kirliliği” gerekçesiyle kullanmayacaklarını açıkladı. İyi Parti’den 

de aynı şekilde bir adım geldi. Diğer partiler de destek verirse bu seçim süreci daha sade geçecek. 
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Mevlana şehrinde başta tu-
rizm ve otelciler olmak üzere, 
tüm işletmeciler ve esnaf, Tür-
kiye’nin ve dünyanın en prestij-
li organizasyonları arasında yer 
alan Şebiarus’a yurt içi ve yurt dı-
şından katılacak misafirleri bekli-
yor. Türkiye Seyahat Acenteleri 
Birliği (TÜRSAB) Konya Şube 
Başkanı Özdal Karahan şehirde 
sene boyunca gerçekleştirilen et-
kinliklerden en önemlisinin Şebi-
arus törenleri olduğunu söyledi.

3 BİNİN ÜZERİNDE ETKİNLİK 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Hazreti Mevlana’yı anma tö-
renleri kapsamında İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü öncülüğünde 
çok sayıda etkinliğin düzenlene-
ceğini belirten Karahan, “Sema 
gösterilerinin yanı sıra tiyatro-
lar, seminerler, konferanslar ve 
başka etkinlikler olacak. Bu sene 
hafta boyunca 3 binin üzerinde 
aktivite gerçekleştirilecek.” diye 
konuştu. Kentteki işletmelerin 
uzun süredir bu önemli haftaya 
hazırlandığını anlatan Karahan, 
şöyle devam etti: “Otelciler, res-
toranlar, hediyelik eşya satanlar, 
transfer işi yapanlar, acenteler, 
taşımacılar, kısacası herkes Şe-
biarus’u bekliyor. Misafirlerimi-
zin gelmesini bekliyoruz. Şu ana 

kadar ilginin çok yüksek olduğu-
nu görüyoruz. Haftası boyunca 
otellerde, restoranlar ve hediye-
lik eşya dükkanlarında yoğunluk 
bekliyoruz. Törenler süresince 
özellikle hafta sonlarımız dolu. 
Oteller hafta sonlarını yüzde 
80’in üzerinde doldurdular. Haf-
ta içinde yer yer boşluğu olan 
otellerimiz olabilir. Yurt içinden 
gelecek misafirlerimiz planlarını 
hafta içi günlere göre yaparlarsa 
o günleri de dolduracağız. Yeri-
miz var, buyursunlar gelsinler.”

EN ÇOK İLGİ İRAN’DAN

Karahan, bu sene İran’dan 
gelecek gruplarda bu ülkedeki 
ekonomik gelişmelerden kaynak-
lı bir azalma gözlemlediklerine 
işaret ederek, şöyle dedi: “Bu 
sene İran pazarından, özellikle 
havalimanımızın mevcut şartları 
ve İran ekonomisinin durumun-
dan kaynaklı gelecek gruplarda 
bir azalma var. Ancak İran’ın ha-
ricinde başka ülkelerde yaşayan 
İranlılardan da ciddi talep var. 
En çok talep her zaman olduğu 
gibi İran’dan. Avrupa, Amerika 

ve Asya’dan da misafirlerimiz 
olacak. Yurt içinde de bütün şe-
hirlerimizden misafir alıyoruz 
ama en çok Ankara, İstanbul ve 
İzmir’den ciddi manada misafir 
geliyor. Turizmciler olarak hazı-
rız, şehir hazır. Konya şehri, es-
nafıyla, bütün kademelerdeki in-
sanlarıyla, idari kadrosuyla hazır. 
Sakin, mutlu, güzel bir Şebiarus 
dönemi geçirmeyi bekliyoruz.”

KONYA ESNAFI MİSAFİRLERİ 
AĞIRLAMAYA HAZIR

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 

Odaları Birliği (KONESOB) Baş-
kanı Muharrem Karabacak da es-
naf ve sanatkarların hem yurt içi 
hem de yurt dışından gelecek mi-
safirler için gerekli hazırlıklarını 
tamamladığını bildirdi. Törenler 
ile misafir edilen binlerce kişiye 
ülkenin en güzel şekilde tanıtıldı-
ğını dile getiren Karabacak, şun-
ları kaydetti: “Özellikle Mevlana 
Müzesi civarında hizmet veren 
esnafımız hem kentin hem de 
ülkenin tanıtımı için ellerinden 
gelen gayreti gösterecek, misa-

firlerimizi en güzel şekilde ağırla-
yacaktır. Törenler boyunca kent-
te büyük hareketlilik yaşanacak. 
Yerli ve yabancı misafirlerimiz 
bu hafta süresince alışveriş yapı-
yor ve yöresel Konya yemeklerini 
tadıyor. Hediyelik eşya olarak en 
çok tercih edilen ürünler Mevla-
na figür ve bibloları. Hemen her 
turist Konya şekeri alıyor, Kon-
yamıza özgü etli ekmeği tadıyor. 
Yine Konyamıza özgü bamya çor-
bası ve fırın kebabı ile Konya bö-
reği de yoğun ilgi görüyor.”  
n AA

Konya’nın yöresel meşhur tat-
ları arasında yer alan ve ‘coğrafi 
işaret tescili’ olan etli ekmek, son 
günlerde ‘Sivas’a mı, yoksa Kon-
ya’ya mı’, ait olduğu yönünde 
tartışma konusu oldu. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü öğ-
retim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, 
etli ekmeğin 1200’lü yıllardan 
itibaren Konya’da üretildiğini be-
lirtti. Seçim, 1923 yılında ilk defa 
Konya’daki kebapçılar çarşısında 
kayıt altına alınıp, tanınmaya baş-
ladığını, 1939 yılından itibaren de 
sadece etli ekmek üreten işletme-

lerin açıldığını ve 2 yıl önce ‘coğra-
fi işaret tescili’ alındığını kaydetti.  

Konya’nın en çok bilinen ye-
meklerinden biri olan etli ekmek, 
son günlerde tartışma konusu 
oldu. Sivaslıların etli ekmeğin 
kendilerine ait olduğunu söyle-
mesi üzerine karşılıklı polemikler 
oluştu. 

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Turizm Fakültesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölümü öğre-
tim üyesi Dr. Yılmaz Seçim, etli 
ekmeğin tarihinin 1200’lü yıllara 
dayandığını ve ilk kez Konya’da 
yapıldığını belirtti. O nedenle etli 

ekmeğin Konya’ya ait olduğunu 
vurgulayan Seçim, şunları söyledi:

‘Etli ekmek tamamen Kon-
ya’nın. Bunu birçok yönden açık-
layabiliriz. 1200’lü yıllarda ilk defa 
Konya’nın Kadınhanı ilçesinde 
Raziye Hatun Hanı’nda yapılmış-
tır: Bunlar kayıt altında bilgilerdir. 
Ayrıca Mevlevilik’te de mutfak çok 
önemli bir noktada. Dolayısıyla 
etli ekmeğin yavaş yavaş yapıldığı 
söyleniyor. 1923 yılında ilk defa 
Konya’daki kebapçılar çarşısında 
kayıt altına alınıyor ve yavaş ya-
vaş iyice tanınmaya başlanıyor. 
Kebaplardan kalan parçalarla ya 

da kasaptan alınan etten yapıldığı 
yönünde çeşitli rivayetler var.’’

1939 YILINDA ETLİEKMEK  
SALONLARI AÇILIYOR

1939 yılında sadece etli ek-
mek yapıp satan bir işletmenin 
açıldığının belirten Seçim, “1939 
yılına geldiğimiz zamanda ilk defa 
etli ekmek üstüne bir işletme açı-
lıyor. Bu işletme halen hizmet 
veriyor. Bizim etli ekmeğimiz çok 
kalın ya da ince değil. Bunun bir 
standartı vardır. Klasik Konya etli 
ekmeği; 70-80 santim boyunda, 
20-25 santim eninde koyun etin-
den yapılır. Bu sunulmuyorsa 

Konya etli ekmeğin dışına çıkılmış 
demektir. Günümüzde farklı ver-
siyonları yapılıyor. Birçok yerli ve 
yabancı turist geliyor. Göze hitap 
eden uzun etli ekmek de yapılıyor” 
dedi.

‘SİVAS’IN YAPTIĞI PİDEYE 
BENZİYOR’

Sivas’ta yapılanın pideye ben-
zediğini savunan Seçim, “Elbette 
onlar da kendi etli ekmeğini yapı-
yor. Halkı da bunu benimsemiş; 
ama Konya etli ekmeği başka bir 
noktada. Türkiye’de nereye gi-
derseniz gidin, etli ekmek hangi 
yöreye ait deseniz mutlaka Konya 

diyeceklerdir. Konya’nın dışına çı-
kamazsınız. Onların yaptığına pek 
etli ekmek diyemezsiniz, onlarınki 
biraz daha pideye benziyor” diye 
konuştu.
‘ETLİEKMEĞİN COĞRAFİ İŞARETİ 

KONYA’DIR’
30 yıldır etli ekmek yaptığını 

belirten fırın sahibi İsmail Küçü-
ker, “Etli ekmek kesinlikle Kon-
ya’nındır. Sivas’ın etli ekmeği 
Konya ile boy ölçüşemez. Konya, 
etli ekmekte ‘coğrafi işaret tes-
cili’ almıştır. Etli ekmek dendiği 
zaman akla gelen yer Konya’dır” 
dedi.   n DHA

Etliekmek, 800 yıldır Konya’da üretiliyor 

Konya’da, bu yıl “Selam Vakti” ana temasıyla 7-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Hazreti 
Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamındaki hazırlıklar tamamlandı

Şeb-i Arus başlıyor!
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NEÜ’lü gençler bağımlılık konusunda bilinçlendirildi
Necmettin Erbakan Üniversite-

si (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Has-
tanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
(Psikiyatri) Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ak, NEÜ 
Uygulamalı Bilimler Fakültesinde 
Bağımlılık ve Bağımlılık Türleri ile 
ilgili konferans verdi.

Prof. Dr. Mehmet Ak konfe-
ransında madde bağımlılığının ta-
rihçesinden başlayarak yaygınlığı, 
zararları ile ilgili verilerden bah-
setti. Yüksek doza bağlı ölümlerin 
yıllara göre arttığını kaydeden Ak, 
bu maddelerin sağladığı mutlulu-
ğun anlık ve geçici olduğunu, uzun 
dönemde ciddi rahatsızlıklara sebe-
biyet verdiğini belirtti. Bağımlılığın 
bir hastalık olduğunun altını çizen 
Ak, bağımlılık dediğimiz şeyi kısır 
bir döngü olarak tanımladı.

Aile ya da yakın çevrede madde 
kullanımı, kişinin negatif duygulara 

sahip olması, aile ilişkilerinin çatış-
malı oluşu gibi nedenlerin bireysel 
risk faktörleri olduğunu söyleyen 
Ak; “Madde kullanımı arkadaş or-
tamlarında bir başarı gösterisi gibi 
de gösterilebiliyor. Aile korunak-

lı olsa bile çocuğun girdiği ortam 
riskli ise maalesef madde kullanı-
mına başlayabiliyor.” dedi.

Alkolün çok yüksek dozda alın-
dığı durumda koma ve solunum 
durması ile ölümlerin meydana 

gelebildiğinin altını çizen Ak, alko-
lün başta beyin olmak üzere pek 
çok organa ciddi zararlar verdiğini 
kaydetti. Yine sigaranın da akciğer, 
prostat gibi kanserlere sebep oldu-
ğunu söyleyen Ak, sigaranın hem 

kadınlarda hem de erkeklerde üre-
meyi olumsuz etkilediğinin de altını 
çizdi.
DÜNYA NÜFUSUNUN YÜZDE 42’Sİ 

AKTİF SOSYAL MEDYA KULLANICISI
Teknoloji ve internet bağımlı-

lığı konusuna da değinen Ak; “İn-
ternet ve teknoloji bağımlılığı kişi-
nin iradesini kaybetmesi, kendini 
denetleyememesi ve onsuz yaşam 
süremeyeceğini düşünmesi olarak 
tanımlayabiliriz. Sosyal medya kul-
lanımı her geçen gün dünyada da 
artıyor. Dünya nüfusunun yüzde 
42’si aktif sosyal medya kullanı-
yor.” diye konuştu.

Teknolojiyi yok sayamayaca-
ğımızı ancak bu durumun bizde 
örneğin ders çalışamama, uyuya-
mama gibi sosyal olarak kayıplara 
sebebiyet vermemesi gerektiğini 
belirten Prof. Dr. Ak, erken yaşta 
teknoloji ile tanışan çocuklarda bu 
tarz bozuklukların daha çok olabil-
diğini sözlerine ekledi.

Program soru cevap bölümü ve 
konuşmacı Prof. Dr. Mehmet Ak’a 
hediye takdimi ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Karaman merkezli 11 ilde, Fe-
tullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması (FETÖ/PDY)’nın Türk 
Silahlı Kuvvetleri (TSK)’ndeki mah-
rem yapılanmasına yönelik düzen-
lenen operasyon kapsamında gö-
zaltına alınan 9 asker, emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. Alınan bilgiye göre, Karaman 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafın-
dan FETÖ’nün TSK’daki mahrem 
yapılanmasının deşifresine yönelik 
sürdürülen soruşturma kapsamın-
da, ankesörlü telefonlardan ardışık 
aramalar yaptığı ileri sürülen 16’sı 
halen görevde, 1’i ihraç, 2’si emek-
li asker ile 1’i sivil 20 kişi hakkında 
gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama 
kararı üzerine Karaman Emniyet 
Müdürlüğüne bağlı Terörle Müca-

dele Şubesi (TEM) ekipleri Ankara 
başta olmak üzere Karaman, Bitlis, 
Giresun Trabzon, Samsun, Bingöl, 
Zonguldak, Afyonkarahisar, Tokat 
ve Mersin illerinde eş zamanlı ope-

rasyon düzenleyerek 20 kişiyi gö-
zaltına aldı. Karaman’a getirilen ve 
emniyette işlemleri tamamlanan 9 
asker adliyeye sevk edildi. Aynı ope-
rasyonda gözaltına alınan 11 asker 

ise dün adliyeye sevk edilmiş ve 1’i 
sivil 9 kişi tutuklanarak Karaman 
M Tipi Kapalı Cezaevine konmuştu. 
Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. n İHA

İstanbullu hayırseverler
Kulu’ya okuma salonu açtı

Kitaplarla kardeşlik 
köprüsü kurdular

Kulu’da İstanbullu hayırse-
verler tarafından ilk ve ortao-
kuluna yaptırılan okuma salonu 
düzenlenen törenle açıldı. İstan-
bul’da ikamet eden hayırseverler-
den Ayşegül Karamolla ve Nazire 
Erol tarafından, Kulu’ya bağlı Zin-
cirlikuyu Mahallesinde bulunan 
İlk ve Ortaokuluna okuma salonu 
yaptırıldı. Okuma salonunun açı-
lış kurdelesi Kaymakam Ali Edip 
Budan ve hayırseverler adına 
temsilen katılan Atilla Kıvılcım 
tarafından kesildi. Saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal 
Marşı’nın okunmasının ardından 
açılış programı için hazırlanan 
pasta Kaymakam Ali Edip Budan 
tarafından kesildi. Kaymakam Ali 
Edip Budan, okuma salonu yap-
tıran hayırseverler adına gelen 
Atilla Kıvılcım’a teşekkür plaketi 
takdim etti. Okul Müdürü Adem 
Demir ise İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Sultan Ahmet Kaymak’a pla-
ket takdim etti. 

Kulu Kaymakamı Ali Edip Bu-
dan, “Okulumuza okuma salonu 
yapılmasına siz vesile olmuşsu-
nuz. Size de öğretmenimiz ara-
cılık etmiş. Ben okulumuz adına 
hem kendisine hem size okulu-
muz, beldemiz, mahallemiz adına 

hem şu an burada eğitim gören 
çocuklarımız, öğretmenlerimiz 
hem de bundan sonra bu okulda 
eğitim görecek çocuklarımız adı-
na teşekkür ediyorum. Burası bir-
likte yaşamayı, paylaşmayı, bilgi 
edinmeyi verecek bir mekan. 
Böyle her şeyi paylaşma mekan-
ları bizim için çok kıymetli. Ben 
buna sebep olduğunuz için çok 
teşekkür ediyorum. Okulumuza, 
beldemize, mahallemize hayırlı 
olsun” şeklinde konuştu. 

Daha sonra Zincirlikuyu Li-
sesinde de inceleme yapan Kay-
makam Budan, öğle vakti olması 
nedeniyle yemekhanede yemek 
yiyen öğrencileri ziyaret ederek 
yemek karavanalarını inceledi. 
Kaymakam Budan, daha sonra, 
Okul Müdürü Abdullah Akan ve 
öğretmenler ile tanışarak sohbet 
etti. 

Okuma Salonunun açılışına, 
Kaymakam Ali Edip Budan, İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Sultan Ah-
met Kaymak, Zincirlikuyu İlk ve 
Ortaokulu Müdürü Adem Demir, 
Mahalle Muhtarı Kemal Erdem, 
hayırseverleri temsil için gelen 
Atilla Kıvılcım, okul müdürleri, 
öğretmenler, öğrenciler ve vatan-
daşlar katıldı.  n İHA

Selçuk Üniveirsitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ‘Sanat, Zanaat, Mekan’ konulu kongre düzenlendi. Kongre-
nin amacının, teknolojiyle gelen tekdüzeliğe karşı sanatın ve zanaatın varlığını korumak olduğu vurgulandı

Sanatı, zanaatla
harmanlayan kongre

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Güzel 
Sanatlar Fakültesi tarafından dü-
zenlenen ‘Uluslararası Sanat-Za-
naat-Mekân Kongresinin’ açılışı 
gerçekleştirildi. 

Güzel Sanatlar Fakültesi kon-
ferans salonunda gerçekleşen 
kongrede konuşan SÜ Rektör 
Yardımcısı ve Kongre Başkanı 
Prof. Dr. Mehmet Okka, “Güzel 
Sanatlar Fakültesi, geçmişten bu-
güne yapmış olduğu kongreler, 
uluslararası çalıştaylar, sergiler 
ve workshop çalışmalarıyla Tür-
kiye’de zirvedeyim diyen, çıtasını 
sürekli yükselten bir fakültemiz-
dir. Bu bağlamda bütün öğretim 
üyelerimize teşekkür ediyoruz” 
dedi. 

Kongrenin her şeyin makine-
leşip, standartlaşmış olduğu bu 
dönemde güzel sanatlarla birlikte 
mimarinin, sanat ve zanaatın iç 
içe nasıl tekrar yaşatılabileceği-
nin göstermesi açısından olduk-
ça önemli olduğunun altını çizen 
Prof. Dr. Okka, “I. Uluslararası 
Sanat, Zanaat, Mekan Kongresi 
önemli bir kongredir. Gerçekten 
zaman içerisinde binalara baktı-
ğımız da gelenekten uzaklaşıldığı, 
birbirinin benzeri olarak arka ar-
kaya caddeleri, sokakları süslediği 
ve asgari düzeyde mimari özellik-
lere sahip bir yapılaşma anlayışıy-
la, zevklere dahi hitap etmeyen, 

bir yapıya dönüştüğünü görmek-
teyiz. Bu minval üzerine; somut 
olmayan kültürel mirasın bir par-
çası olan geleneksel zanaatların 
korunması, uygulayıcı ustaların 
yaptığı üretimlerin sürekliliği ve 
nesilden nesle aktarımın sağlan-
masıyla zevksiz, soğuk yapıların 
giderileceği ve gerçek anlamda 
gönle hitap eden, milli, gelenek-
lerimize ve inancımıza uygun bir 
yapılaşmanın yeniden ülkemize, 
şehrimize kazandırılacağı inancı 
içerisindeyim” diye konuştu. 

CRAFTARCH SERGİSİ AÇILDI 
Kongrede emeği geçenlere 

teşekkür ederek konuşmalarına 
başlayan Kongre Genel Koor-
dinatörü ve Düzenleme Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Özlem Karakul, 
“Kongremizin amacı; sanat, za-

naat, mimarlık ilişkilerinin yeni-
den canlandırılması, geleneksel 
mimaride önemli rolleri bulunan 
ve bütünleşik roller üzerinde sa-
natın zanaatın yeni tasarımlarda 
sürdürülebilirliğine dair tartışma-
lar yapmak ve bunun yöntemle-
rini tartışmalar sonucunda bir-
takım öneriler ortaya koymaktır. 
Kongremize sunulan bildiriler; 
sanat-zanaat, sanat-mimarlık ko-
ruma ve sürdürülebilirlik ana baş-
lıklarında farklı konularda hazırla-
nan bildirilerdir” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından kong-
re oturumlarına geçildi. Programa 
telekonferansla katılan Prof. Dr. 
Trevor Marchand “Zaanat İşçili-
ği: Geçmişi Yeniden Yapmak ve 
Geleceği Şekillendirmek” konu-
lu bir sunum yaptı. Oturumla-

rın ardından protokol üyelerine, 
plaket takdim töreni gerçekleşti-
rildi. Kongrenin ilk oturumunun 
sonunda uluslararası katılımlı 
‘CRAFTARCH Sergisi’ açılışı ya-
pıldı. 

Sergi açılışında konuşan De-
kan Yardımcısı ve Kongre Sergi 
Küratörü Doç. Dr. Ahmet Dal-
kıran, “Kongremize, çok sayıda 
müracaat oldu. Sergimizde Sa-
nat-Bilim Kurulumuz tarafından 
seçilen resim, heykel, seramik 
ve iç mimarlık gibi alanlardan 30 
adet eser, 4 adette grup çalışması 
şeklinde enstalasyon uygulama-
sı bulunuyor. Sergimizin, hayırlı 
olmasını diliyor ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum” dedi. 

Uluslararası Sanat-Zana-
at-Mekân Kongresi bildiri su-
numlarıyla 7 Aralık’a kadar de-
vam edecek. Kongreye, Selçuk 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve 
Kongre Başkanı Prof. Dr. Mehmet 
Okka, Güzel Sanatlar Fakülte-
si Dekan Vekili Prof. Dr. Osman 
Tugay, Dekan Yardımcısı Kongre 
Düzenleme Kurul Üyesi ve Kong-
re Küratörü Doç. Dr. Ahmet Dal-
kıran, Kongre Genel Koordinatörü 
ve Düzenleme Kurulu Başkanı 
Doç. Dr. Özlem Karakul, öğretim 
üyeleri, öğrenciler ile yurtiçinden 
ve dışından bilim insanları katıldı.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Konya Okulla-
rı’nın Okuma Kulübü öğrencileri, 
en sevdikleri kitaplarını Şanlıur-
fa’daki arkadaşlarına göndererek 
kitaplarla kardeşlik köprüsü kur-
dular. 

Kitaplarını alan Suruç Hacı-
lı Köyü İlkokulu öğrencileri ise 
kitap gönderen arkadaşlarına 
teşekkürü kitaplarla birlikte çek-
tirdikleri fotoğrafları paylaşarak 
ilettiler. 

Öğrenciler, Şanlıurfa’daki 
arkadaşlarıyla kardeşlik bağını 

kurmak adına böyle bir etkinli-
ğe imza attıklarını, bu kardeşlik 
bağını yıl boyunca yapacakları 
etkinliklerle güçlendirerek sür-
düreceklerini belirtti. 

Nesibe Aydın Konya Okulları 
Yönetim Kurulu Üyesi Can Ünal 
“Öğretmen ve öğrencilerimizin 
böyle bir anlamlı etkinliğe imza 
atmaları biz yöneticileri de mem-
nun etmiştir. Emeği geçen öğ-
retmen, öğrenci ve Velilerimize 
okulumuz adına teşekkür ediyo-
rum” dedi.  n HABER MERKEZİ

FETÖ şüphelisi 9 asker adliyeye sevk edildi 

 Prof. Dr. Mehmet Okka Doç. Dr. Özlem Karakul



Almanya’dan 2 gün önce 
memleketi Konya’nın Seydişe-
hir ilçesine gelen Hasan Akbaş 
(69), evinde ölü bulundu. Olay, 
saat 20.30 sıralarında Ulukapı 
Mahallesi 706 Sokak üzerinde 
bulunan 2 katlı evde meydana 
geldi. İddiaya göre, Almanya’da 
yaşayan ve otomobilini satmak 
için 2 gün önce Konya’nın Sey-
dişehir ilçesine gelen Hasan Ak-
baş’tan haber alamayan yakınları 
durumu polise bildirdi. İhbar 
üzerine eve gelen polis ekipleri, 
çilingir yardımıyla evin kapısını 

açtırdı. Eve giren ekipler, Hasan 
Akbaş’ın cansız bedeniyle kar-
şılaştı. Cumhuriyet Savcısı’nın 
olay yerinde yaptığı incelemenin 
ardından Akbaş’ın cansız bedeni 
otopsi yapılmak üzere Seydişe-
hir Devlet Hastanesi morguna 
kaldırılırken, olayı duyan Hasan 
Akbaşın yakınları ise olay yeri-
ne gelerek sinir krizi geçirdi. Ha-
san Akbaş’ın kesin ölüm nedeni 
yapılacak otopsi sonucu ortaya 
çıkacak. Polis Olayla ilgili soruş-
turma başlattı.
n DHA
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Kaza, gece saatlerinde Ereğli 
ilçesi Adana-Konya karayolu Bul-
gurluk mevkisinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Bayram U. 
idaresindeki 03 ZB 304 plakalı TIR, 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu karşı şeride 
geçerek Ömer D. idaresindeki 01 
YN 990 plakalı kargo malzemesi ta-
şıyan TIR’la çarpıştı. Kazada kabin 
kısmı hurdaya dönen 03 plakalı TIR 
sürücüsü Bayram U. kabinde sıkış-
tı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 
sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekipleri yaralı TIR sü-
rücüsüne ilk müdahaleyi sıkıştığı 

yerde yaptı. Kaza yerine gelen itfa-
iye ekipleri de sürücüyü kurtarmak 
için çalışma başlattı. Ekipler, araçta 
sıkışan sürücü Bayram U.’yu uzun 
uğraşlar sonrası yaklaşık 40 daki-
kalık çalışmanın ardından sıkıştığı 
yerden çıkarttı. Yaralı sürücü Bay-
ram U. ile Ömer D. olay yerindeki 
ilk müdahalenin ardından ambu-
lans ile Ereğli Devlet Hastanesine 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ka-
zada araç içerisinde sıkışan Bayram 
U.’nun hayati tehlikesinin bulundu-
ğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruştur-
ma başlatıldı.
n İHA

Almanya’dan geldi, 
evinde ölü bulundu

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Ereğli’de iki TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan sürü-
cülerden Bayram U., itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı

Karaman’da, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi kampü-
sünde Hüseyin Sami Ç., Semih A. 
ve arkadaşlarına satırla saldırarak 
2 kişiyi yaraladı. Olay, saat 23.05 
sıralarında Karamanoğlu Meh-
metbey Üniversitesi kampüsünde 
meydana geldi. İddiaya göre, Kara-
manoğlu Mehmetbey Üniversitesi 
öğrencisi Hüseyin Sami Ç., kız ar-
kadaşına  aynı okulda öğrenim gö-
ren Semih A.’nın arkadaşlık teklif 
ettiğini öğrendi. Hüseyin Sami Ç., 
kız arkadaşı Büşra Ş. ile birlikte Se-
mih A.’yı telefonla arayarak kam-
püse davet etti. Semih A., ev arka-
daşları Samet A. ile Ömer Can Y. 
ile birlikte kampüse geldi. Burada 
Hüseyin Sami Ç. ve yanında bulu-

nan arkadaşları satırla Semih A. ve 
yanındaki ev arkadaşlarına saldır-
dı. Olayda Semih A. yara almazken 
Samet A. ve Ömer Can Y., vücut-
larının çeşitli yerlerinden yaralan-
dı. Olaya karışan Hüseyin Sami Ç. 
ile beraberindekiler ise olaydan 
sonra kaçtı. Diğer öğrencilerin 
ihbarı ile olay yerine polis ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 
öğrenciler ambulansla Karaman 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedaviye alındı. Yaralılardan Samet 
A.’nın durumunun ağır olduğu öğ-
renildi. Olaya karıştığı iddia edilen 
2 şüpheli ise polisin kampüs içe-
risinde takibi sonucu yakalanarak 
gözaltına alındı. Soruşturma sürü-
yor.  n DHA

Üniversite kampüsünde 
‘satırlı’ kavga: 2 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan 
otomobilin takla atması sonucu 2 
kişi yaralandı. Kaza, Gevher Hatun 
Mahallesi Yeni Karaman Devlet 
Hastanesi yakınında meydana gel-
di. Alınan bilgiye göre, sürücüsü 
henüz öğrenilemeyen 70 AAF 145 
plakalı otomobil, kavşağa geldiğin-
de kontrolden çıkarak takla attı. 
Kaza esnasında Ali A. ve Hamdi S., 
araç içerisinde dışarı fırladı. Yerde 
yatan yaralıların yardımına ilk ola-
rak çevredeki vatandaşlar koştu. 

Yaralılar daha sonra çağrılan am-
bulanslarla 200 metre uzaklıkta 
bulunan devlet hastanesine kaldı-
rıldı. Araçta yangın çıkma ihtimali-
ne karşı olay yerine itfaiyede geldi. 
Hastanede tedavi altına alınan iki 
yaralının vücutlarında kırıklar ol-
duğu öğrenildi. Bir süreliğine ula-
şıma kapanan kavşak ters dönen 
otomobilin çekici ile olay yerinden 
kaldırılmasının ardından tekrar 
ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.  n İHA

Otomobil takla attı,
2 kişi yaralandı

Sıkıştığı yerden 40
dakikada kurtarıldı

Sıcaklık azalacak, kar bekleniyor
Yapılan son değerlendirmelere 

göre, Marmara’nın güney ve do-
ğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, 
Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Kara-
deniz kıyıları ile Tekirdağ, Malatya, 
Şırnak, Hakkari, Gaziantep, Kilis, 
Adıyaman çevrelerinin yağışlı ge-
çeceği tahmin ediliyor. Yağışların 
genellikle yağmur ve sağanak, İç 
Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimle-
ri ile Eskişehir, Konya, Çankırı ve 
Hakkari çevrelerinde karla karışık 
yağmur ve yer yer kar şeklinde 
olması bekleniyor. Yağışların Ko-
caeli, Sakarya ve Düzce çevreleri 
ile Bursa’nın doğu kesimlerinde 
kuvvetli (21-50 kg/m2), Mersin’in 
iç kesimleri ile Adana’nın batı ilçe-
lerinde çok kuvvetli (21-75 kg/m2), 
Mersin merkez ve kıyı ilçelerinde 
şiddetli ve aşırı (100 kg/m2 ve üze-

ri) olacağı tahmin ediliyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlü-

ğünden alınan tahminlere göre, 
hava sıcaklığı kuzey ve batı kesim-
lerde 4 ila 6 derece azalacak, diğer 
yerlerde önemli bir değişiklik olma-
yacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve 
doğu yönlerden hafif, ara sıra orta 
kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı 
Akdeniz’in iç kesimleri ve Orta Ka-
radeniz’in kıyı kesimlerinde kuzey 
yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) 
olarak esecek. Bazı illerde beklenen 
hava durumuyla günün en yüksek 
sıcaklıkları ise şöyle: 

Konya: Parçalı ve çok bulutlu 
aralıklı yağmurlu, yüksekleri ak-
şam saatlerinden sonra karla ka-
rışık yağmurlu, gece saatlerinden 
sonra yer yer kar yağışlı 5

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 

aralıklı yağmurlu, yüksekleri ak-
şam saatlerinden sonra karla ka-
rışık yağmurlu, gece saatlerinden 
sonra yer yer kar yağışlı 6 

İstanbul: Çok bulutlu ve yağ-
murlu 9 

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 10 
Adana: Çok bulutlu ve sağanak 

yağışlı (Yağışların batı ilçelerinde 
yerel olarak kuvvetli ve çok kuv-
vetli olması bekleniyor) 16 

Antalya: Çok bulutlu ve sağa-
nak yağışlı 18 

Samsun: Çok bulutlu ve yağ-
murlu 10 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, 
aralıklı yağmurlu 13 

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 
3 

Diyarbakır: Parçalı ve çok bu-
lutlu 13   n İHA
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2 kişinin öldüğü kazada, ‘hacamatlı’ savunma
Konya’da 2 kişinin ölümüne 

2 kişinin de yaralanmasına neden 
olduğu iddiasıyla hakkında dava 
açılan otomobil sürücüsü Kerim 
Kayaltı’nın ‘taksirle ölüme ve ya-
ralamaya sebep olma’ suçundan 
15 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
yargılanmasına devam edildi. Ölen-
lerin yakınlarının avukatı Gülsen 
Pişmiş, Kayaatlı’nın hacamat yap-
tırdığını, bunun da kazaya neden 
olabileceğini öne sürdü. Ankara 
Trafik İhtisas Dairesi Başkanlığı ta-
rafından hazırlanan raporda da sü-
rücü Kayaatlı’nın ‘asli’ kusurlu ol-
duğu belirtildi.

Kaza, 25 Mart günü saat 
01.00 sıralarında Konya-Ankara 
karayolunun 50’nci kilometresinde 
meydana geldi. Konya’dan Altıne-
kin yönüne giden Kerim Kayaaltı 
(36) yönetimindeki 42 DE 043 pla-
kalı otomobil, sürücüsünün kont-
rolünden çıktı, refüjü aşıp, karşı 
şeride geçerek Kerem Önal (25) 
yönetimindeki 34 VZ 5815 plakalı 

otomobille çarpıştı. Kazada, Kerem 
Kayaaltı, eşi ve iki çocuğu ile diğer 
sürücü Kerem Önal ile aracında bu-
lunan Erkan (58) ve Necla Erdoğan 
(52) çifti ile kızları Merve Erdoğan 
(24) yaralandı. Hastanelere kaldırı-
lan yaralılardan Erkan Erdoğan ile 
eşi Necla Erdoğan çifti, yaşamını 
yitirdi.
OTOMOBİL KONTROLÜMDEN ÇIKTI

Tedavisinin ardından gözaltına 
alınan Kerim Kayaaltı, tutuklandı. 
Kerim Kayaaltı hakkında 2 kişinin 

ölümüne, 2 kişinin de yaralanması-
na neden olduğu iddiasıyla ‘taksirle 
ölüme ve yaralanmaya sebep olma’ 
suçundan 15 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açıldı.  Konya 5’inci 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın haziran ayında yapılan ilk 
duruşmasında tutuklu sanık Kerim 
Kayaatlı, ‘’Olay günü otomobilde 
eşim ve 2 çocuğumda vardı. Bö-
lünmüş yolda bir anda direksiyon 
hakimiyetimi kaybettim. Direksi-
yon boşa çıktı. Otomobil sol tarafa 

doğru çekmeye başladı. Aracı yolda 
tutamadım. Fren yapmaya fırsatım 
olmadı. Bir anda karşı şeride geçip 
otomobille çarpıştım. Hızım 80-85 
kilometre civarındaydı. Böyle olma-
sını istemezdim. O kazada ben ve 
çocuklarım da ölebilirdi” dedi.

Müştekilerin avukatı Gülsen 
Pişmiş’in ‘Hacamat yaptırıp, yaptır-
madığı’ yönündeki sorusu üzerine  
Kayaaltı, kaza günü hacamat yap-
tırdığını ifade etti.

ASLİ KUSURLU BULUNDU

Ankara Trafik İhtisas Dairesi 
Başkanlığı tarafından hazırlanan ra-
porda ise sürücü Kerim Kayaaltı’nın 
‘asli’ kusurlu olduğu belirtildi. Ra-
porda, sürücü Kerim Kayaaltı’nın 
yola gereken dikkati vermediği, hı-
zını, yol, zemin, hava, mahal ve gö-
rüş durumunun gerektirdiği şart-
lara göre ayarlamadığı ifade edildi. 
Direksiyon hakimiyetini kaybetme-
si sonucu kazaya sebebiyet verdiği 
için kazanın sürücü hatası oldu-
ğundan Kayaaltı’nın olayda dikkat 

ve özen yükümlülüğünü yerine 
getirmemekle ‘asli’ kusurlu olduğu 
kaydedildi. 

ÜST SINIRDAN CEZA İSTENDİ
Davanın son duruşmasına tu-

tuklu sanık Kerim Kayaaltı, Erkan 
ve Necla Erdoğan’ın çocukları ve 
taraf avukatları katıldı. Kerim Kaya-
altı, olaydan dolayı üzgün olduğu-
nu, maddi ve manevi verilecek ola-
na cezayı çekmeye razı olduğunu 
söyledi. Savunmalarının ardından 
mütalaasını açıklayan Cumhuriyet 
Savcısı, Kerim Kayaaltı’nın ‘taksirle 
birden fazla kişinin ölümüne ve ya-
ralanmasına sebep olmak’ suçun-
dan 15 yıla kadar cezalandırılmasını 
istedi. Avukat Gülsen Pişmiş de Ke-
rim Kayaaltı’na en üst sınırdan ceza 
verilmesini istediklerini belirterek, 
“Kerim Kayaaltı asli kusurludur. 
Olay günü hacamat yaptırmış. Biz 
bunun da kazaya sebep olabilece-
ğini düşünüyoruz. En üst sınırdan 
ceza verilmesini istiyoruz.” dedi. 
Duruşma ertelendi.   n DHA

Konya’da sürücüsünün kont-
rolünden çıkan otomobil, karşı 
şeride geçip, şarampole yuvar-
landı. Kazada 1 Suriye uyruklu 
yaşamını yitirdi, 6 vatandaşı da 
yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, 
Konya- Ereğli yolunun 20’nci 
kilometresinde meydana gel-
di. Suriyeli Hüseyin Asker yö-
netimindeki 42 MA 1458 plakalı 
otomobil, iddiaya göre, kontrol-
den çıkıp, karşı şeride geçerek, 
şarampole yuvarlandı. Kazada 
sürücü Asker ile otomobildeki 
7 vatandaşı yaralandı. İhbar üze-
rine kaza yerine çok sayıda polis, 
itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 
Sağlık görevlileri, yaralılardan 
Muhammed Ayer’in (31) yaşa-
mını yitirdiğini belirledi. Yaralı 6 
Suriyeli ise ambulanslarla kent-
teki çeşitli hastanelere kaldırıl-

dı. Muhammed Ayer’in cansız 
bedeni ise olay yeri incelemesi-
nin ardından otopsi için Konya 

Numune Hastanesi’nin morguna 
götürüldü. Hastanede tedaviye 
alınan yaralılardan 2’sinin hayati 

tehlikesinin olduğu belirtildi. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n DHA

Hindileri çalınan kadına
Haluk Levent yardımı

Aksaray’da, hindileri çalın-
dığı için gözyaşı döken 77 ya-
şındaki Fatik Sert’e yardım elini 
uzatan sanatçı Haluk Levent, 
kurduğu platformun gönüllüleri 
aracılığıyla yaşlı kadının zararı-
nın karşılanmasını sağladı

Haluk Levent’in sosyal med-
ya hesabından yaptığı, “Aksa-
ray’ın en yakışıklısı Mevlüt A. 
sizi bekliyor. Teyzemiz ile bu-
luşun. Ona hindileri verilecek. 
Haydi Çocuklar! Harekete ge-
çin.” şeklindeki çağrısı üzerine, 
sanatçının kurduğu Anadolu 
Halk ve Barış Platformu’nun 
(AHBAP) Aksaray’daki gönüllü-
leri harekete geçti.

Gönüllülerden Mensur Atıcı 
ve Aylin Kara, hindileri çalınan 
Fatik Sert’i evinde ziyaret etti. 
Atıcı ziyarette, Sert ile Haluk 
Levent’i telefonda görüştürdü. 
Haluk Levent, cep telefonuyla 
görüştüğü Fatik Sert’e “An-
nem benim, geçmiş olsun. Hiç 
merak etme. Zararın karşılana-
cak.” dedi.

Fatik Sert de Haluk Levent’e 
teşekkür ederek “Allah razı ol-
sun” diye konuştu. Görüşme-
nin ardından, AHBAP’ın Aksa-
ray’daki bir gönüllüsü, çalınan 
10 hindinin karşılığı bin 500 
lirayı Sert’in banka hesabına 
yatırdı.

Gönüllerden Mensur Atıcı, 
gazetecilere yaptığı açıklama-
da, sanatçı Haluk Levent’in, 
Fatik Sert’in haberlerde gözyaşı 

döktüğünü görünce kendilerine 
ulaştığını söyledi.

Bunun üzerine harekete 
geçtiklerini ve Sert’e ulaştıkla-
rını ifade eden Atıcı, “Ziyare-
tin ardından AHBAP Aksaray 
gönüllümüz olan Mevlüt bey 
duruma müdahil oldu ve tey-
zeye yardımcı olmak istediğini 
belirtti. Biz de hindilerin fiyatı-
nı ve teyzemizin banka hesap 
numarasını öğrenip ilettik. Para 
teyzenin hesabına yatırıldı. İs-
tediği zaman bu parayı çekip 
kullanabilir.” diye konuştu.

Haluk Levent ve AHBAP 
gönüllülerine teşekkür eden Fa-
tik Sert ise hindileri çalındıktan 
sonra yaşadığı üzüntüyü uzun 
süre üzerinden atamadığını 
söyledi.

Haluk Levent’in kendisine 
yardım elini uzatmasının, üzün-
tülerini giderdiğini aktaran 
Sert, şunları kaydetti: “Hindi-
lerime ağlıyorum, onlar benim 
ekmek teknemdi. Ben onlarla 
geçiniyordum. Onları aldığım 
adama borcum vardı. Ben bor-
cumu ödeyeceğim derken yav-
rucuklarım çalındı. Hiç aklım-
dan çıkmıyor. Hindileri aldığımı 
kişiye dün telefon açtım. Bana, 
‘çalan kişi pazara götürmüştür, 
git oraya bak’ dedi. ‘Canın sağ 
olsun’ demedi, diyemedi. ‘Sen 
nasıl ödeyeceksin o parayı?’ 
dedi. Akşamdan beri aklımdan 
çıkmıyor. Haluk Levent’ten Al-
lah razı olsun.”  n AA

Kış aylarında yaşanan sayaç ve abone şube yolu donmalarına karşı uyaran KOSKİ, donma riskine karşı gerekli 
tedbirlerin alınmasını, donan sayaç olursa hiç müdahale edilmeden KOSKİ ekiplerine bildirilmesini istedi

KOSKİ’den don
riskine karşı uyarı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, kış ayla-
rında yaşanan sayaç ve abone şube 
yolu donmalarına karşı vatandaşla-
rı uyararak, donmaya karşı gerekli 
tedbirlerin alınmasını, donan sayaç-
lar olursa hiç müdahale edilmeden 
KOSKİ Genel Müdürlüğüne bildiril-
mesini istedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Su 
ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ) Ge-
nel Müdürlüğü su abonelerini sayaç 
ve abone şube yolu donmasına karşı 
uyardı. Hava sıcaklıklarındaki düşüş 
nedeniyle abonelerin sayaçlarını, te-
sisatlarını ve tatlı su çeşmelerini iyi 
korumaları gerektiğini vurgulayan 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, sayaçla-
rın ve çeşmelerin iyi korunmaması 
durumunda abonelerin zor duruma 
düşebileceğine işaret etti.  

Konuyla ilgili Konya Büyükşehir 
Belediyesi KOSKİ Genel Müdür-
lüğünden yapılan açıklama şöyle; 
“Havaların soğumaya başladığı bu 
günlerde abone şube yolları, su sa-
yaçları ve iç tesisatta yer alan ana 
kolon boruları soğuğa karşı yalıtımlı 
olmadığından suyun kullanılmadığı 
zamanlarda donmakta ve vatanda-
şımız mağdur olmaktadır. Bu yer-

lerin bakım, onarım ve korunması 
vatandaşlarımızın görevidir. Su sa-
yacı, abone şube yolu ve kolon bo-
rularının ısı yalıtım malzemeleri ile 
kaplanarak korunması gerekmek-
tedir. Hava sıcaklığının aşırı düştü-
ğü zamanlar suyun kullanılmadığı 
saatlere tekabül ediyorsa, çeşmenin 
çok az miktarda açık bırakılması, 
borularda olası donmaların önüne 
geçecektir. Gereken koruma önlemi 
almadığı için su sayacı donan abo-
neden, sayaç ve değiştirme bedeli 
ücreti alınmaktadır. Ayrıca kolon 
borularında ve abone şube yolun-
da oluşacak donmadan dolayı açma 
işleminden de ücret alınmaktadır. 

Tedbir almanın donmadan sonra 
oluşacak çözümlerden daha ucuz 
olduğu unutulmamalıdır. 

DONAN SAYACA SICAK SU 
DÖKMEYİN! 

Donan sayaç, abone şube yolu 
ve kolon çıkış borularının vatandaş-
lar tarafından sıcak su dökülerek 
veya ateş tutularak açılmaya çalı-
şılması, musluk ve su borularının 
patlamasına, maddi hasarın artma-
sına sebebiyet vermektedir. Çok 
soğuk havalarda şebekede durağan 
su bırakmamak gerekir. Çok soğuk 
havalarda tatlı su çeşmelerinin de 
kullanıldıktan sonra bir miktar açık 
bırakılması, kesintisiz hizmetin ak-

samaması için çok önemlidir. Olası 
sayaç donmaları karşısında abone-
lerimizin sayaca herhangi bir müda-
halede bulunmadan, abone numa-
raları ile birlikte Alo 185 hattından 
KOSKİ’ye müracaatta bulunması 
gerekmektedir. 

KIŞ AYLARINDA SAYAÇLAR NASIL 
KORUNUR? 

Kış aylarında sayaçların korun-
ması için şunların yapılması gerek-
mektedir: 1- Sayacın bulunduğu 
yere beton, ahşap veya demirden 
bir muhafaza yapılmalıdır. Sayaç 
bağlantıları ile vanalardan su sızıyor 
veya damlıyorsa, abone numarası 
belirtilmek suretiyle KOSKİ’ye bil-
dirilmelidir. 2- Çok şiddetli soğuk-
larda muslukların çok az bir şekilde 
açık bırakılarak sayaçta ve tesisatta 
durgun su bırakılmamalıdır. 3- Abo-
nelerce tedbir alınmaması halinde; 
soğuğa karşı hassas olan su sayaç-
larının kolayca patlayacağı ve ona-
rımının pahalı olacağı, hatta gövdesi 
patlayan sayacın tamir imkânı olma-
yıp hurdaya çıkacağı, ayrıca önemli 
miktarda su kaybına yol açacağı 
unutulmamalıdır. 4- Donan sayaca 
ve tesisata ateş tutulmamalı ve sıcak 
su dökülmemelidir. n HABER MERKEZİ

Suriyeliler’in otomobili devrildi: 1 ölü, 6 yaralı
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ZAYİ
73.100 - 83.000 arası 200 adet Ambar Tesellüm Fişi 
kaybolmuştur, hükümsüzdür.

LOKMAN KARAÇOR
SELÇUK V.D: 5070032084 

Z-430

SATILIK 
DAİRELER

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

3+1 daireler

0531 710 88 76

Turizm zabıtası 
turistleri yönlendirecek

‘Bana Sor’ ile turistlere
rehberlik edilecek

Konya Büyükşehir Belediye-
si, 7-17 Aralık tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek Hazreti Mev-
lana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri es-
nasında şehri ziyaret eden misa-
firlere rehberlik hizmeti vermeyi 
sürdürecek. Konya’ya gelen yerli 
ve yabancı ziyaretçilerin bilgi-
lendirilmesi, ziyaretlerini huzur 
ve güven içinde gerçekleştirme-
leri için hizmet veren Büyükşe-
hir Belediyesi Turizm Zabıtası, 
Mevlana Türbesi ve çevresinde 
hizmetlerini sürdürüyor. Bünye-
sinde bulunan yabancı dil bilen 
personeller özellikle yurtdışın-

dan gelen yabancı misafirlere 
yol göstererek Mevlana Meyda-
nı’nda ya da diğer turizm alan-
larında yardımcı oluyor. Mevla-
na Kültür Vadisi alanı içerisinde 
turizm rehberleri ve zabıta ekip-
leri koordineli olarak çalışırken 
bölgedeki dilencilere yönelik de 
etkin faaliyet yürütülüyor. Böl-
gedeki işletmelere fiyat etiketi 
ve hijyen konusunda denetimler 
uygulayarak misafirlerin huzurla 
alışveriş yapmaları konusunda 
da yardımcı olan ekipler, Kon-
ya’ya gelenlerin memnun ayrıl-
ması için çalışmayı sürdürecek.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de bir kamu kurumunda çalışan Aytekin Çınar, 1993 model otomobilinin 
motorunu akıllı cep telefonuyla uzaktan çalıştırıp cam ve kapılarını açıp kapatabiliyor

‘Kara Şimşek’e özendi
arabasını konuşturdu

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 
bir kişi, bir dönem televizyonda 
yayınlanan “Kara Şimşek” adlı di-
ziye özenerek, 19 yıldır bindiği kuş 
serisi otomobilini konuşur hale ge-
tirirken akıllı cep telefonuyla ku-
manda edilebilen bazı fonksiyonlar 
kazandırdı. Otomobilin motoru bu 
sayede cep telefona yüklenen yazı-
lımla uzaktan kontak anahtarı kul-
lanılmadan çalıştırılabiliyor, cam 
ve kapıları da açılabiliyor. 

Beyşehir’de bir kamu kuru-
munda görev yapan yüksek okul 
mezunu olan 45 yaşındaki Aytekin 
Çınar, 19 yıldır bindiği ama ar-
tık üretimi yapılmayan Kuş serisi 
otomobiline görenlerin şaşkınlıkla 
karşıladığı ilginç bazı fonksiyonlar 
kazandırdı. Çınar, boş zamanların-
da elektronik, yazılım ve donanım 
işleriyle uğraştığını belirterek, bir 
zamanlar televizyonlarda herke-
sin severek izlediği dizi film ‘Kara 
Şimşek’ten etkilenerek 19 yıldır 
bindiği otomobilini uzun yıllardır 
yürüttüğü çalışmalar sonucunda 
konuşur hale getirerek, akıllı cep 
telefonuyla kumanda edilebilen 
bazı fonksiyonel özellikler kazan-
dırdığını söyledi. Kullandığı bazı 
yazılım programlarını kendi araş-
tırmasıyla geliştirdiğini, zamanla 
otomobilini konuşur hale getirdi-
ğini vurgulayan Çınar, “Komutla-
rı konuşmayla cevaplıyor, konuş-
mayla yerine getiriyor. Sesle yani. 
Bu şekilde 19 yıldır bu arabamla 
beraberiz. Onu çok seviyor ve de-

ğiştirmeyi de düşünmüyorum” 
dedi. 

‘HAYAL EDİYORUM VE 
YAPIYORUM’

Aracına kazandırdığı diğer 
özellikler hakkında bilgiler veren 
Çınar, otomobilinin motorunu 
oturduğu evinin yanında olduğu 
sürece istediği noktadan telefonu-
nun mobil internetini ya da Wifi 
sistemini kullanarak kontak anah-
tarı kullanmadan çalıştırıp stop 
edebildiğini vurgularken, “Aynı 
şekilde camları ve kapıları da cep 
telefonumdaki tuşlara bir doku-
nuşla açabiliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Bunun yanı sıra akıllı cep te-
lefonuyla evine yaklaştığında bi-
nanın dış kapısını anahtarsız açıp, 
asansörü de zemin kata çağırabil-

diğini anlatan Çınar, şöyle devam 
etti: 

“Aracımla eve yaklaşırken dış 
kapının açılmasını, binadaki asan-
sörün zemin katta hazır olması-
nı istiyorum. Onun için yazılıma 
ekstra tuşlar ve özellikler ekledim. 
Evin önüne yaklaştığımda bu tuş-
lara dokunduğumda dış kapıyı 
cep telefonumla açıp, asansörü 
daha binaya girmeden zemin kata 
çağırabiliyorum. Aynı zamanda, 
evimde yine kendi çalışmalarımla 
kurduğum akıllı ev sistemleri de 
mevcut. Bu dış kapı ve asansör 
çağırmayı da bu sisteme entegre 
ettim. Görenler ve komşularım 
otomobilime kazandırdığım ve 
evde uyguladığım akıllı ev sistem-
lerini şaşkınlıkla karşılıyor, tebrik 
ediyorlar. Şu an için aracımda ve 

evimde bu sistemleri kullanırken, 
aracıma başka yeni özellikler de 
kazandırmak istiyorum. İlk hede-
fim bu konuda; aracımı cep tele-
fonu ile yürütebilmek ve trafikte 
öndeki araç takip kontrolünü sesli 
uyarı sistemiyle uygulamaya ge-
çirebilmek. Yani öndeki araç me-
safem azaldığında bu sistem beni 
sesli olarak uyaracak ve olası bir 
kaza riskinin önüne geçilmiş ola-
cak, güvenlik sağlanmış olacak. 
Yine, hava karardığı zaman, ışık 
seviyesi düştüğünde sesli komutla 
farların otomatik olarak yakılması 
veya kapatılması gibi özellikle-
ri sesli olarak bana uyarı verecek 
işlemi de gerçekleştirecek fonksi-
yonlar üzerine çalışmalarımı sür-
dürüyorum. Ben hayal ediyorum 
ve yapıyorum. Benim için ve gü-
nümüzde herkes için zaman çok 
önemli. Geliyorum, evde asansörü 
beklemek, özellikle kış mevsimin-
de soğuklarda aşağıya inerek ara-
cın motor ısısını beklemek diye bir 
şey yok artık. Apartmanın dördün-
cü katında oturuyorum ve aracı-
mın yanına inmeden evimden cep 
telefonumla bir tuşa dokunarak 
araç motorunu çalıştırabiliyorum. 
Böylece, hem dışarıda ve aracım-
da soğukta bekleme yapmıyorum 
hem de otomobilim aşağıya indi-
ğimde sıcacık oluyor ve binip direk 
hareket ettirerek yoluma devam 
edebiliyorum. Motor ısısı için bek-
leyip zaman kaybı yaşamıyorum” 
diye konuştu.
n İHA

Konya’da, 7-17 Aralık’ta ger-
çekleştirilecek Hz. Mevlana’nın 
745’inci Vuslat Yıldönümü Ulusla-
rarası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) 
kapsamında, iki yıl önce uygula-
maya konulan ve vatandaşlardan 
büyük beğeni toplayan, ‘Bana Sor’ 
mobil danışmanlık hizmeti, bu yıl-
da yerli ve yabancı turistlere hizmet 
verecek.

Konya İl Kültür ve Turizm Mü-
dürlüğü, Selçuk Üniversitesi Tu-
rizm Fakültesi ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkan-
lığının işbirliğiyle yürütülen proje 
kapsamında, etkinliklerde görev 
alacak Selçuk Üniversitesi Turizm 
Fakültesi öğrencilerine seminer ve-
rildi. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Dairesi Başkanlığı toplantı 
salonunda gerçekleştirilen semine-
rin açılış konuşmasını yapan Konya 
İl Kültür ve Turizm Müdür Yar-

dımcısı Mehmet Yünden, Vuslat yıl 
dönümünün mana ve içerik olarak 
yeryüzünde yapılan en büyük ve 
en güçlü kültürel etkinliklerden biri 
olduğunu ifade ederek, yaklaşık 55 
bin misafiri Konya’da ağırlayacakla-
rı söyledi. Yünden, 10 gün süreyle 
projede görev alacak öğrencilere 
önemli görevler düştüğünü de be-
lirterek, bir bakıma Konya’nın tanı-
tımına da katkıda bulunacaklarını 
sözlerine ekledi.Proje kapsamında, 
yurt içinden ve yurt dışından Kon-
ya’ya gelecek misafirlere yönelik 
olarak, ziyaretçilerin şehir içerisin-
de gezilebilecek mekanlara daha 
rahat ulaşabilmelerinin sağlanması 
amacıyla şehir merkezi başta olmak 
üzere, 20 farklı bölgede oluşturu-
lan mobil danışmanlık stantlarında 
Türkçe, Farsça ve İngilizce yazılı 
‘Bana Sor’ ifadeleri yer alacak.
n HABER MERKEZİ



7 ARALIK 201810 HABER 

‘Gönülden hizmet için yola çıktık’
Konya’nın tanınmış işa-

damlarından Mehmet Ali Genç, 
MHP’den Karatay Belediyesi Mec-
lis Üyesi Aday Adayı oldu. Gönül-
den hizmet için bu yola çıktığını 
belirten Genç, “Dava arkadaşları-
mın desteklerini bekliyorum” dedi

31 Mart 2019’da yapılacak 
olan Mahalli İdareler Seçim süre-
cinin başlamasıyla siyasi partiler-
de de hareketlilik devam ediyor. 
Biryandan belediye başkan aday 
adaylarının başvurularını alan si-
yasi partiler, diğer yandan da Bele-
diye Meclis Üyeliği için aday aday-
lık başvurularını değerlendiriyor. 
Bu kapsamda Konya’nın ve ülkücü 
hareketin tanınmış işadamların-
dan Mehmet Ali Genç, Mahalli 
İdareler Seçimi için Milliyetçi Ha-
reket Partisi’nden (MHP) Kara-
tay Belediyesi Meclis Üyeliği için 
başvuru yaptı. MHP Karatay İlçe 
Başkanı Remzi Karaarslan’a aday 
adaylık başvurusunu teslim eden 
Genç, MHP’yi Karatay’da ve Kon-

ya’da en iyi şekilde temsil etmek 
için yola çıktığını söyledi. “Ülkücü 
hareketin içerisinde yıllardır aktif 
siyaset yapmaktayım. Edindiğim 
tecrübemi Konya’mız için kullan-
mak, ülkücü hareketin sesi olmak 
için Karatay Belediyesi Meclis Üye-
si aday adayı oldum” diyen Genç, 
sözlerine şöyle devam etti, “Hiz-
met, gönül işidir. Bizim ülkücü 
hareketin içerisinde öğrendiğimiz 
en temel ilkelerden birisi budur; 
davamız ve ülkemiz için gönülden 
hizmet etmek. Yıllardır ülkücü ha-
reketin bir neferi olarak, gönülden 
bağlı olduğum davam için, gönül-
den çalışmalar yaptım. Edindiğim 
tecrübeleri, daha gür sesle dillen-
dirmek, şehrimize ve hemşehrile-
rimize en iyi hizmeti sunabilmek 
adına, ülkücü hareketin ve Konyalı 
hemşehrilerimin temsilcisi olmak 
için elimi taşın altına koymaya 
karar verdim. Bu doğrultuda Milli-
yetçi Hareket Partisi’nden Karatay 
Belediyesi Meclis Üyesi Aday Ada-

yı oldum. Sefer bizden, zafer yüce 
Allah’tandır. Çıktığım bu yolda, 
dava arkadaşlarımın desteklerini 
bekliyorum” ifadelerini kullandı.

MEHMET ALİ GENÇ KİMDİR?
1980 Konya doğumlu olan 

Mehmet Ali Genç, Konya’da çe-
şitli firmalarda orta ve üst düzey 

yöneticilik yaptı. 2013 yılında Tür-
kiye’nin yedi farklı ilinde ‘Bilgin 
Legal’ adı altında aynı fikriyattaki 
hukukçuları bir araya getirip Ulus-
lararası hukuk alanında çalışmalar 
yapılmak üzere toplanmış ve bu 
kurumun Genel Koordinatörlük 
görevini yapmaya devam etmek-
tedir. Ayrıca, uluslararası çalış-
malara da imza atan Genç, 2017 
yılında Arabistan’ın önde gelen 
eğitimci işadamlarında oluşan 
El-Aleyyani Ticaret Grubu Başkanı 
ve Suudi Arabistan İç Hac ve Umre 
Organizasyon Bürosu Genel Mü-
dürü Muhammed Bin Sa’d El-A-
leyyani, Suudi Arabistan İslam İş-
leri Bakanlığı Mekke Bölgesi Cami 
İnşaat Müdürü ve Fıkıh Aği Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksek 
Mimar Adnan Hadi Aljamal, VAİD 
Uluslararası Yüksek İdari Danış-
manlık Hizmetleri Merkezi Müdü-
rü STK’lar ve Stratejik Planlama 
Uzmanı Dr. Rabah Abdurrahman 
Al-Salama, AİRBUS Uzay ve Ha-

vacılık Şirketi Uzman VAİD Ulus-
lararası Yüksek İdari Danışmanlık 
Hizmetleri Merkezi Danışmanı 
Saeed Ali Alzahrani, Ümmül-Kura 
Üniversitesi Eğitim İşleri Enstitüsü 
Temsilcisi ve Av. Ali Bin El-Gamidi 
Group Uluslararası Hukuk Hakemi 
Doç. Dr. Abdullah Albasheeri, Af-
rikan Quality Institute Danışman 
Üyeleri, Ümmül-Kura Üniversitesi 
Uzman Eğitimcileri’nden oluşan 
heyeti, Konya sanayisi ve Selçuk 
Üniversitesi ile buluşturmuş ayrıca 
İstanbul’da turizm ve uluslararası 
hukuk alanında bir çok görüşmeler 
yaparak Suudi Arabistan ve Konya 
arasında köprüler atılmasına vesile 
olmuştur. Siyasi hayatına merhum 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun yönetimin-
de başlamış olup, o günden bu 
yana siyasetle hep iç içe olmuş, 
Konya ve ülkeye katkı sağlamayı 
ilke edinmiştir. Genç, evli ve dört 
çocuk babası olup Arapça ve Al-
manca bilmektedir.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başka-
nı Murat Özaltun, Beyşehir’de 
2.etap TOKİ projesinin hayata 
geçmesi sonrasında anahtar tes-
limi yapılarak yeni konutlarında 
oturmaya başlayan hak sahibi ai-
lelere gönderdiği birer mektupla 
yeni dairelerinin hayırlı olması di-
leğinde bulundu.

Belediye Başkanı Murat Özal-
tun, Beyşehir Belediyesi ön-
cülüğünde başlatılan ve TOKİ 
Başkanlığı tarafından Avşar 
Mahallesi’nde devreye konulan 
2.etap toplu konut projesinin bir 
süre önce tamamlandığını söyledi.

Proje kapsamında yapılan ko-
nutların bitmesinin ardından hak 
sahibi ailelerin 21-28 Ekim ta-
rihleri arasında yapılan anahtar 
teslimi ile yeni dairelerine kavuş-
tuğunu ve taşındıkları yeni adres-
lerinde ikamet etmeye başladığını 
vurgulayan Özaltun, “Avşar Ma-
hallemizde dönemimizde  hayata 
geçirilen toplu konut projesinden 
469 vatandaşımız istifade ederek 
konut sahibi oldu” dedi.

Anadolu’nun incisi Beyşe-
hir’de ilçe halkının yaşam kalite-
sini yükseltmek, sağlıklı, güvenli 
ve bilinçli bir şehir oluşturmak 

için göreve geldikleri ilk günden 
bugüne vatandaşların desteğiyle 
durmadan ve yılmadan çalıştıkla-
rını vurgulayan Özaltun, “Modern 
bir dünya kenti olma yolunda bi-
zim dönemimizde atağa kalkan, 
hızla ilerleyen Beyşehir’de altya-
pıdan üst yapıya, sosyal ve kül-
türel yaşantıdan eğitime, kısaca-
sı her alanda başarılı, halkımızın 
da takdirini kazanmış çalışmalar 
gerçekleştirdik. İlçemizde bugü-
ne kadar hep ‘hayal, yapılamaz’ 
denilen projeleri hayata geçirdik. 

Çok şükür ki, sözünü verdiğimiz 
2.etap TOKİ konutlarını da Beyşe-
hir Belediyemizin öncülüğünde ve 
girişimleriyle  Beyşehir’e kazan-
dırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” 
şeklinde sözlere yer verdi.

Özaltun, Beyşehir için daha 
yapacak çok hizmetleri olduğunu 
da belirtirken, şunları kaydetti:

“Allah’ın izniyle şehrimizi ve 
bölgemizi geleceğe en iyi şekilde 
taşıyabilmek için var gücümüzle, 
ilk günkü heyecanımızla çalışmayı 
sürdüreceğiz. Beyşehirli hemşe-

rilerimiz bizlere güç verdikçe Al-
lah’ın izniyle Beyşehir’imizi Tür-
kiye’mizin yük akı olacak bir ilçesi 
haline getireceğiz. Hizmetlerimi-
zin halkımıza mutluluk getirmesi 
en bizlerin de en büyük mutluluk 
kaynağı oluyor. Bu vesile ile va-
tandaşlarımıza hak sahibi olduğu 
2.etap TOKİ konutlarının hayırlı 
olmasını diliyor, yeni yuvalarında 
bundan sonraki süreçte huzurlu 
ve  bir mutlu şekilde oturmalarını 
temenni ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

2019 yeni hac kayıt 
tarihleri belli oldu

Ilgın’da çiftçilere 
5 bin fidan dağıtıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı 
2019 yılı için yeni hac kayıt tarih-
lerini belirledi. Kutsal topraklara 
gitmek ve hac ibadetini yerine 
getirmek isteyen vatandaşlar 
için hac kayıt heyecanı başladı. 
Diyanet İşleri Başkanlığı hacca 
yeni kayıt yaptıracak vatandaşla-
ra yönelik çalışmaları tamamladı. 
Buna göre; 2019 yılında hacca 
kayıt olmak isteyen vatandaşlar, 
08.12.2018 -14.12.2018 tarihle-

ri arasında T.C. kimlik numarala-
rına harçlarını yatırdıktan sonra 
//www.hac.gov.tr internet adre-
sinden ön kayıt başvurularını ya-
pabilecekler. Daha önceki yıllar-
da hac kaydı olup 2018 yılında 
hac kurasına katılan ancak kesin 
kayıt hakkı elde edemeyen hacı 
adaylarının kayıt yenileme işlem-
leri 08 Aralık 2018 tarihinde Baş-
kanlık tarafından yapılacak.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ilgın İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğünce “Meyveciliği Geliştir-
me Projesi” kapsamında, çiftçilere 
hibe 5 bin ceviz ve badem fidanı 
dağıtıldı. İlçe Gıda, Tarım ve Or-
man Müdürü Veli Uğur, Ilgın Be-
lediyesine ait fidanlık bahçesinde 
düzenlenen dağıtım töreninde, 
tarımsal üretime destek çalış-
malarını sürdürdüklerini söyledi. 
Toplanan talepler kapsamında ce-
viz ve badem fidanlarının bedel-
siz dağıtımını gerçekleştirdiklerini 
belirten Uğur, projenin hayırlara 
vesile olmasını diledi. Programda 
konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvan-
cılık Müdür Yardımcısı Mehmet 
Tugay da proje kapsamında 2 bin 
500 badem, 2 bin 500 ceviz fidanı 
dağıttıklarını belirterek, “Konya-
mız tarımsal anlamda büyük bir 

öneme sahip. Kentimizde 220 mil-
yon dekar alanda tarım yapılmakta 
ve çeşitli ürünler yetiştirmekteyiz. 
Buğday, arpa, şeker pancarı, kuru 
fasulye, havuç, haşhaş gibi birçok 
ürün yetiştiriciliğinde Türkiye’de 
birinci sırada yer almaktayız. To-
humculukta, Türkiye tohumunun 
yüzde 40’ını üretiyoruz. Bakanlı-
ğımızın uyguladığı politikalarda 
çiftçilerimize teknik destek ver-
mek için buradayız. Her zaman 
çiftçimizle birlikteyiz.” Programa 
Kaymakam Yunus Fatih Kadiroğ-
lu, İlçe Belediye Başkanı Mehmet 
Karahan, AK Parti İlçe Başkanı Ali 
Erten çiftçiler ve çok sayıda va-
tandaş katıldı. Fidanlar, programa 
katılan protokol üyeleri tarafından 
çiftçilere dağıtıldı.
n AA

Fotoğraf sanatçıları Ahmet Kuş ve İbrahim Dıvarcı, gazeteci-foto muhabiri Ara Güler’i Konya Aydınlar 
Ocağı’nda bütün yönleriyle ele alarak anlattı. Anma toplantısında katılımcılara Konya helvası dağıtıldı

Fotoğraf sanatçısı 
Güler Konya’da anıldı

Gazeteci ve Foto Muhabiri Ara 
Güler,  vefatından 50 gün sonra 
ilk defa Konya Aydınlar Ocağı’nın 
Selçuklu Salı Sohbetleri’nde anıldı. 
Anma toplantısında katılımcılara, iş 
adamı Mustafa Sinan Ümit tarafından 
Konya helvası dağıtıldı.

Konya’nın yetiştirdiği fotoğraf 
sanatçıları Ahmet Kuş ve İbrahim 
Dıvarcı, 17 Ekim 2018 tarihinde 90 
yaşında hayatını kaybeden usta fo-
toğrafçı, gazeteci ve foto muhabiri 
Ara Güler’in hayatını, kişiliğini, fo-
toğrafa bakış açısını dile getirdiler. İl 
Halk Kütüphanesi’nde gerçekleştiri-
len anma toplantısında, “Fotoğrafın 
ülkemize geldiği tarihten bu yana çok 
sayıda fotoğraf sanatçısı geldi geçti. 
Ara Güler kuşkusuz bu isimlerin en 
renklilerinden ve akılda kalanlarından 
biriydi” diyen Ahmet Kuş, Ara Güler 
hakkında şu bilgileri verdi: “16 Ağus-
tos 1928 tarihinde İstanbul’da doğan 
Ara Güler’in asıl adı Aram Güler-
yan’dır. Ermeni asıllı bir aileye men-
sup olan Ara Güler’in annesinin adı 
Verjin, babasının adı ise Dacat’tır. Ara 
Güler’in bir gazeteye verdiği söyleşi-
ye göre babası masondur. Nuri Ziya 
Sokağı’ndaki locaya bağlıdır. 1950’de 
Yeni İstanbul gazetesinde gazetecili-
ğe başlarken aynı zamanda İstanbul 
Üniversitesi İktisat Fakültesine de-
vam eder. Gazeteciliğe adım atma-
sıyla birlikte fotoğrafçılığa olan ilgisi 

daha da artar. 1953’te Henri Cartier 
Bresson ile tanışarak Paris Magnum 
Ajansı’na katılır. Ara Güler’in iyi bir 
fotoğrafçı olarak tanınmasında Mag-
num fotoğraf ajansının katkısı son 
derece büyüktür.” 

ARA GÜLER TÜRK DOSTUYDU
Amerikan Dergi Fotoğrafçıları 

Derneği’nin ilk Türk üyesi olan ve 
1954’te dönemin Türkiye’deki önem-
li süreli yayınlarından biri olan Hayat 
dergisinde fotoğraf bölüm şefi ola-
rak çalışmaya başlayan Ara Güler’in, 
1958’de Time-Life, Paris-Match ve 
Der Stern dergilerinin yakın doğu 
foto muhabirliği görevini de üstlen-
diğini kaydeden Kuş, Leica marka 
makinayla fotoğraflar çeken Güler’in 
ilk eşinin Perihan Sarıöz, ikinci eşinin 
ise Suna Taşkıran olduğunu ifade etti. 
Kuş, usta fotoğrafçı Ara Güler’in “İs-

met İnönü, Winston Churchill, İndira 
Gandi, John Berger, Bertrand Russel, 
Bill Brandt, Alfred Hitchcock, Ansel 
Adams, İmogen Cunningham, Salva-
dor Dali, Picasso gibi birçok ünlü” ki-
şiyle röportajlar yaparak fotoğraflarını 
çektiğini de söyledi. Kuş, 20’ye yakın 
kitabı ve uluslararası pek çok ödül-
lün sahibi olan Güler’in vefatıyla ilgili 
olarak şu ifadeleri kullandı: “Ardında 
onlarca kitap ve milyonlarca fotoğraf 
bırakan Ara Güler 90 yaşında iken 
17 Ekim 2018 tarihinde hayata veda 
eder. Türk bayrağına sarılı tabutu 
Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi’ne 
götürülür. Ayinin ardından Güler’in 
cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda 
toprağa verilir. Güler’in vasiyeti üze-
rine memleketi Şebinkarahisar’dan 
getirilen toprak ve karayemiş meza-
rına koyulur.” 

ARA GÜLER ARŞİVİ VE 
ARA GÜLER MÜZESİ

Yapımcı ve fotoğraf sanatçısı İb-
rahim Dıvarcı da, “Ara Güler Arşiv 
ve Araştırma Merkezi ve Ara Güler 
Müzesi’nin Doğuş Grubu tarafından 
16 Ağustos 2018 tarihinde Şişli sem-
tindeki Bomontiada’da restore edilen 
eski bir fabrika binasında faaliyete 
geçtiğini” ifade ederek Güler’in ha-
tıralarından kesitler sundu. Dıvarcı, 
sözlerini şu şekilde tamamladı: “Öm-
rünü fotoğrafçılığa adayan Ara Güler 
sağlığında dünya çapında işlere imza 
attığı gibi arşivini akıllıca değerlen-
direrek ölümünden sonra da kalıcı 
olmanın yolunu açtı. Özellikle bün-
yesinde çoğu arşivde bulunmayan 
fotoğrafları barındıran külliyatın da-
ğılmadan, bir bütün olarak ülkemizde 
kalmış olması da sevindirici bir du-
rum. Öte yandan eşsiz değerdeki bu 
fotoğrafların bir müzede sergilenecek 
olması da ayrı bir mutluluk kaynağı. 
Usta fotoğrafçı Ara Güler’in ölümün-
den 50 gün sonra Türkiye’de ilk defa 
Konya’da ve üstelik Konya Aydınlar 
Ocağı tarafından anılıyor olması da 
güzel bir şey. Ocak başkanı Dr. Mus-
tafa Güçlü’ye ve helva ikramında bu-
lunan Mustafa Sinan Bey’e teşekkür 
ederiz.” Soru-cevap kısmının ardın-
dan anma toplantısı, toplu çekilen ha-
tıra fotoğrafıyla son buldu. 
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de 2. Etap TOKİ sevinci
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‘Bir engel de sen kaldır’ dediler 

Engellilere yönelik yaptığı çalış-
malarla tanınan Gönül Gözü Kültür 
ve Yardımlaşma Derneği’nin  3 
Aralık Dünya Engelliler Günü mü-
nasebeti ile  Katrem Organizasyon 
öncülüğünde Ramada Otel de dü-
zenlemiş olduğu Mine Geçili ile En-
gelsiz Nağmeler programı büyük 

ilgi ördü. Uluslararası Mevlana Vak-
fı Başkanı Esin Çelebi Bayru,Tsd 
Konya Şube Başkanı Ahmet Mıh-
çı,Dünya Engeliler Derneği Baş-
kanı Mevlüt Ayvaz,Türk Dünyası 
Yörük Türkmen Birliği Bacıbeyler 
Teşkilatı Başkanı Ayşe Yavuz,CHP 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı Şeri-

fe Tunç,İyi Parti YİK Üyesi Feridun 
Yıldız,Konya Ermenekliler Derneği 
Başkanı  Ahmet İleri,Konya Platfor-
mu Başkanı  M.Ali Çelik,Turçevder 
Başkanı Ufuk Turgut Koç başta ol-
mak üzere Konya  Ampute Futbol  
Takımı,Şehit aileleri,gaziler,engel-
liler ve davetliler katıldı. Programın 

açılış konuşmasını yapan Gönül 
Gözü Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin ,dernek olarak 8 
yıla yakın bir zamandır Toplumsal 
Bilinç ve Milli Hassasiyet çerçeve-
sinde faaliyet gösterdiklerini ve bu 
zaman zarfında “Bir Engel De Sen 
Kaldır Kampanyası” ile Konya’nın 

taşra ilçelerinde 500’ün üzerinde 
tekerlekli ve akülü araba dağıttık-
larını ifade ederek sadece belirli 
günler ve haftalar takviminde değil 
her daim engelli bireylerin yanında 
olduklarını belirtti. Süleyman ve Si-
bel Karaca’nın sunumunu yapmış 
olduğu programda Engelsiz Şair 

Hasan Ukdem ve Ali Saçıkara’nın 
şiir dinletisinden sonra  Programa 
destek veren sponsor firmalara EN-
GELLİ DOSTU ödüllerinin takdim 
edilmesinden sonra sahne alan 
Özgür Ulaş Yiğit ve TRT  Sanatçısı 
Mine Geçili salonda coşku dolu an-
lar yaşattı.  n HABER MERKEZİ 

Fatih Gençlik Vakfı Konya Şu-
besi tarafından düzenlenen Os-
manlı’da Hz. Peygamber (s.a.v) 
sevgisi konulu konferansın konuğu 
Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil konuk 
oldu. Kılıçaslan Konferans Salo-
nu’nda gençlerle bir araya Şimşir-
gil Osmanlı’ndaki Hz Peygamber 
sevgisinde örnekler verdi. Osman-
lıların da Hz. Peygamber’e büyük 
bir saygı ve sevgi duyduğunu ha-
tırlatan Şimşirgil, şöyle devam 
etti: “Yavuz Sultan Selim, Mısır’ı 
fethetmiş geri dönüyor, Şam’da 
cuma namazı kılıyor. Cuma nama-

zında hutbenin yeni halifenin adı-
na okunması gerekiyor. Caminin 

hatibi adını zikrederken ‘Hakim-ül 
Haremeyn-i Şerefeyn’ diyor. O 

koca sultan Yavuz Sultan Selim 
Han, hemen ayağa kalkıyor ve ‘Sus 
ve hemen sözünü tashih et. Ben 
‘Hakim-ül Haremeyn-i Şerefeyn’ 
değil olsam olsam ‘Hadim-ül Ha-
remeyn-i Şerefeyn’im’ diyor. Yine 
Osmanlı İstanbul’dan Medine’ye 
tren götürdüğünde, tren raylarına 
keçe koyulmuştur ki tren sesi Hz. 
Peygamberi mezarında rahatsız 
etmesin.”diye. Konferansın ar-
dından gençlerden gelen soruları 
cevaplayan Prof. Dr. Ahmet Şim-
şirgilprogram sonunda  kitaplarını 
okurları için imzaladı. 
n HABER MERKEZİ 

MEVKA’dan ileri sürüş
teknikleri eğitimine destek

‘Temayül sağlıksız’ dedi 
aday adaylıktan çekildi

Mart 2019’da yapılacak olan 
Mahalli İdareler Seçimi için AK Parti 
Karatay Belediye Başkan Aday Adayı 
olan Mehmet Eren, aday adaylıktan 
çekildiğini açıkladı. Samimiyetle ve 
gayretle hareket etmek gerektiğini, 
AK Parti davasının bunu gerektirdi-
ğini dile getiren Eren, buna rağmen 
AK Parti’nin Konya’da yaptığı tema-
yülde çeşitli olumsuzlukların yaşan-
dığını, bu nedenle de aday adaylıkta 
kalmanın bir anlamının olmadığını 
belirterek çekildiğini açıkladı. AK 
Parti’ye gönül vermeye ve hizmet 
etmeye devam edeceğini vurgu-
layan Eren açıklamasında şunlara 
değindi, “Gördüğüm lüzum üzerine 
AK Parti Karatay Belediye Başkan 
Aday Adaylığından çekiliyorum. 
Adaylıktan çekiliyorum ama, her 
ne pahasına olursa olsun AK Parti 
görüş ve düşüncesindeyim. Recep 
Tayyip Erdoğan gibi samimi, dürüst, 
ilkeli onurlu liderlerinde yüz yılda bir 
dünyaya ancak gelebileceği kana-
atindeyim. Fakat lidere yön veren, 
liderin her daim yanında olan, ça-
lışmalarına destek olanların da aynı 
samimiyet ve kararlılıkta olması ge-
rekmektedir. Seçim süreçlerinde da-
vamızı sahada en iyi temsil edecek 
adayları ararken, bu davaya sahada 
en layık, ilkeli, onurlu duruşa sahip 

adaylar ararken, izlenen yollardan 
biri de teşkilatları yoklama yani te-
mayül sistemidir. Temayüllerde ara-
nan, teşkilatların fikrini, demokratik 
bir şekilde sandığa yansıtması, eği-
limin ne yönde olduğunu yukarılara 
görüş bildirmesi adına çok önemli 
bir sistemdir. Lakin bu sistem öz-
gürce, adilane bir şekilde sandığa 
yansırsa gerçekler yukarıya doğru 
bir şekilde aktarılır. Karatay Belediye 
Başkan Aday Adaylığım sürecinde 
temayül günü dahil temsilcilerin ve 
delegelerin birilerince etkilenip, is-
tedikleri aday adaylarının isimlerinin 
yazdırılmaya çalışıldığı bizlere gelen 
bilgiler arasındadır. Hal böyle olun-
ca yukarıya da teşkilatların görüşleri 
sağlıklı bir şekilde iletilmemiştir."
n METE ALİ MAVİŞ 

Tüm Makam Şoförleri Derne-
ği Konya Temsilciliği tarafından 
Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 
yılı Teknik Destek Programı kap-
samında ajansa sunulan “Güvenli 
Sürüşler” başlıklı teknik destek 
projesi tamamlandı. Projenin kapa-
nış toplantısı ve sertifika törenine 
MEVKA Genel Sekreter V. Savaş 
Ülger, Tüm Makam Şoförleri Der-
neği Konya Temsilcisi Yusuf Köker 
ve Konya’da kamuda ve özel sek-
törde görev yapan makam şoförleri 
katılım sağladı.

Programda konuşan MEVKA 
Genel Sekreter V. Savaş Ülger “Ül-
kemizde verilen yetersiz sürüş eği-
timi, bununla beraber sürücülerin 
kişisel becerileri ile hareket ederek 
riskleri daha da arttırması, maddi 
ve geri dönüşü olmayan manevi ka-
yıplara neden olmaktadır. Özellikle 
makam şoförlerimiz sorumlulukları 
gereği uzun süre araç kullanmak 
durumunda kalmaktadırlar. Bu du-
rum da kaza ve buna bağlı olarak 
maddi ve manevi kayıpların art-
masına sebep olmaktadır. Bizler de 
ajans olarak, Tüm Makam Şoförleri 
Derneği tarafından ajansımıza su-
nulan “Güvenli Sürüşler” konulu 
projeye destek vererek, şehrimiz-

deki makam şoförlerinin güvenli 
sürüş tekniklerini öğrenmelerini, 
trafikte yapılan hataları güvenli bir 
ortamda uygulamalı olarak görme-
lerini sağlamayı ve farklı zemin-
lerde araç kullanma yeteneklerini 
artırmayı amaçladık. Ajansımız 
tarafından verilen destekle hayata 
geçirilen proje kapsamında aktif 
ve pasif güvenlik gereçleri, lastik 
ve doğru lastik havaları, kış ve yaz 
lastiklerinin özellikleri, direksiyon 
tutma, çevirme ve koltuk oturma 
pozisyonu, ABS fren sistemli ve 
sistemsiz otolarda doğru fren tek-
nikleri, takip mesafesi,  sollama 
tekniği,  doğru sinyal kullanımı, vi-
rajlar, sürücü kaynaklı kayma hare-
ketleri, kontrolün kaybedilmesine 
neden olan faktörler, kaygan yü-
zeylerde doğru sürücü davranışları, 
araçlarda kontrolün kaybedilmesini 
engellemeye çalışan elektronik sis-
temler, sisli hava şartları, buzlu yol 
kesimleri konularında sürücülere 
eğitimleri verildi. Projenin makam 
şoförlerimize ve şehrimize hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi. 
Program eğitim sertifikalarının da-
ğıtılması ve toplu fotoğraf çekimin 
ardından son buldu.  
n HABER MERKEZİ

Minik öğrencilere bilinç oluşturmak adına 112 acil hizmetler ve ambulanslar tanıtıldı. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, “Gelecek nesillerimizin bu farkındalığa ulaşması ilerleyen yılların teminatı açısından önemlidir” dedi

‘Yeni neslin bilinçlenmesi 
geleceğimiz için önemli’ 
1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetle-

ri Haftası etkinlikleri çerçevesinde 
Meram Niyaz Usta İlköğretim Oku-
lu öğrencilerine 112 acil hizmetleri 
ve ambulanslar tanıtıldı. Etkinlik 
kapsamında okul bahçesine getiri-
len acil yardım ambulanslarını in-
celeyen öğrencilere acil bir durum-
la karşılaşıldığında nasıl ambulans 
çağırmaları gerektiği anlatıldı. Sağ-
lıkçı abi ve ablalarının anlattıklarını 
büyük bir dikkatle dinleyen minik 
öğrenciler, üzerlerine giydikleri 112 
Acil üniformaları ile de objektiflere 
poz verdiler. Programda ayrıca okul 
öğrencileri arasında düzenlenen 
112 resim yarışması ile anasınıfla-
rının yapmış olduğu kampanya ile 
toplanan oyuncuklar Diyarbakır ve 
Şanlıurfa illerinde ihtiyaç sahibi öğ-
rencilere gönderildi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. 
Ahmet Ergin, Meram İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Dursun Ali Kaban 
ile okul idarecilerinin de katıldığı 
programın açılış konuşmasını ger-
çekleştiren Meram ilçe Milli Eğitim 
Müdürü Kaban, etkinliklerin farkın-
dalık oluşturma açısından son de-
rece önemli olduğunu söyledi. Ço-
cukların küçük yaşlarda öğrendiği 
bilgilerin mermere yazılan bilgiler 
gibi hiçbir zaman kaybolmadığını 
vurgulayan Kaban, ‘çocuklarımızın 
küçük yaşlarda bilinçlendirilmesi 
için Bu tarz programların okulları-
mızda devam ettirilmesi önem arz 
etmektedir. Duyarlı ve bilinçli ne-
siller için hep birlikte çalışmaya de-
vam edeceğiz” diyerek programın 
düzenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Halkın ve öğrencilerin, 112 
acil hizmetleri konusunda bilgi-
lendirilmeleri ve farkındalıklarının 
artırılması noktasında bir dizi prog-
ram organize edildiğini belirten İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, “Acil 
Sağlık Hizmetleri haftası nedeni 
ile planladığımız etkinlikleri adım 
adım uyguluyoruz. Bu önemli et-
kinliklerden birisi de burada yap-
tığımız programımız. Öğrenciler 
bizlerin geleceği, bu çağda olan bir 

bilinçlenme geri dönüşü olmayan 
bir bilinçlenmedir. Gelecek nesil-
lerimizin bu farkındalığa ulaşması 
ilerleyen yılların teminatı açısından 
önemlidir” dedi. 

112 Acil Sağlık hizmetlerinin 
yurdun her köşesine sağlık hizme-
ti sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. 
Koç, “1998 yılında ilimizde 6 am-
bulansla başlayan 112 hizmetleri 
şu anda 100 ambulansa ulaşmış-
tır. Konya genelinde ki acil sağlık 
hizmetleri istasyonu sayısı da 70’ 
e çıkmıştır” dedi. 112 acil sağlık 
hattının gereksiz aranmasının en-

gellenmesi ve 112 ambulanslarına 
yol verilmesi noktasında Sağlık Ba-
kanlığı’nın önemli çalışmalar yü-
rüttüğünün de altını çizen Prof. Dr. 
Koç, “Miniklerimiz bu tür etkinlik-
lerle bilinçleniyorlar fakat bizlerin 
onlardan bir isteği var. Biz minik 
yavrularımızdan anne ve babaları-
na ‘ambulansa yol ver’ demelerini 
istiyor ve büyüklerini uyarmalarını 
istiyoruz” diyerek toplum olarak 
bu konuda hassas davranılmasının 
önemine vurgu yaptı. Prof. Dr. Koç, 
“Okul öğrencilerimizin resim ser-
gisi için de büyük bir emek harca-

dıklarını gördük 112 hizmetlerinin 
gündeme gelmesi açısından da 
bu resim yarışmasını son derece 
önemsiyoruz. Ayrıca Niyaz Usta il-
köğretim Okulu’nun minik yavru-
larının Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 
bulunan okullara verdiği destek de 
bizleri ayrıca mutlu etti” diyerek 
sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından resim 
yarışmasında dereceye giren öğ-
rencilere ödülleri protokol üyeleri 
tarafından takdim edilerek, resim 
sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
n HABER MERKEZİ 

Osmanlı’daki Peygamber sevgisi konuşuldu
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‘Asgari ücret en az 2 bin 500 TL olmalı’
Saadet Partisi Konya Milletve-

kili Abdulkadir Karaduman, asgari 
ücretin en az 2 bin 500 lira olması 
gerektiğini söyledi. Karaduman, 
Meclis'te düzenlediği basın toplantı-
sında OHAL şartları ile kabul edilen 
yeni sistemin artık yürümediğini, 
bu sistem milletin değil sermayenin 
sistemi haline dönüştüğünü ileri 
sürdü. Her gün yaşanan işçi ölüm-
leri ve haksız uygulamaların insan 
canının ne kadar kıymetsiz olduğu-
nu ortaya koyduğunu belirten Kara-
duman, "Ülkemiz sermaye sahipleri 
ve zenginler için bir cennet olurken 
işçi ve emekçiler için cehennem ha-
line getirilmiştir." dedi. 

Karaduman, son 16 yılda yakla-
şık 22 bin, 2017'de 2 binden fazla, 
bu yıl ise kasıma kadar bin 800 iş-
çinin iş kazalarında hayatını kay-
bettiğine dikkati çekerek, "Günde 4 

işçinin öldüğü ülkemiz işçi ölümle-
rinde Avrupa birincisi olurken dün-
ya sıralamasında ise  El Salvador ve 
Cezayir'in ardından gelmektedir." 
ifadelerini kullandı.
‘İŞÇİ ÖLÜMLERİ DUYULMASIN DİYE 

YAYIN YASAĞI GETİRİLİYOR’
Hükümetin "işçilere ve kölelere 

özgürlük" diyerek yola çıktığını an-
cak zaman içerisinde işçi ve emek-

çileri köleye dönüştürdüğünü iddia 
eden Karaduman, "Her gün iş kaza-
ları veya cinayetleri oluyor. iktidar, 
bu cinayetlerin önlenmesi için de-
ğil, duyulmaması ve araştırılmama-
sı için tedbir alıyor. İşçi ölümlerinin 
duyulmaması için yayın yasakları 
uyguluyor. İşçi talepleri kriminalize 
ediliyor. İşçiye ve emekçiye değer 
verilmiyor." diye konuştu.

Asgari ücretlilerin geçim soru-
nu yaşadığını dile getiren Karadu-
man, elindeki çay ve simidi basın 
mensuplarına göstererek, Anka-
ra'da bir simidin bir buçuk, çayın 
ise 1 liraya satıldığını, her öğün 
çay ve simit tüketilse beş kişilik bir 
ailenin aylık çay ve simit tüketim 
tutarının bin 125 liraya denk gel-
diğini söyledi. Karaduman, "Asgari 
ücretten çay ve simidi çıkardığımız 
zaman elde 478 TL kalıyor. İktidar 
asgari ücretliye, '478 TL'yi gönül 
rahatlığıyla, paşa paşa harca' diyor. 
Bu para ile elektrik, doğal gaz, su 
faturaları ile diğer harcamalarını 
yapmasını istiyor. Bir an önce bu 
soruna çözüm bulunmalı." değer-
lendirmesini yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komis-
yonunun asgari ücreti belirlemek 
üzere bugün yapacağı ilk toplantıya 

değinen Karaduman, komisyonun, 
emekçi ve işçilerin yaşamını sürdü-
rebilecek zamları vermesini bekle-
diklerinin altını çizdi. Karaduman, 
"Açlık sınırının bin 900 TL'yi aştığı 
Türkiye'de asgari ücretin en az 2 bin 

500 TL olması gerektiğini düşünü-
yoruz." dedi. 

Abdulkadir Karaduman, iş gü-
venliği yasasının işçilerin lehine ola-
cak şekilde yeniden düzenlenmesi-
ni de istedi.  n AA

Akşehir Belediyesi’nden 
‘Kedi Evi’ projesi

Ereğli’de ‘Yeni Türkiye’
konferansla anlatılacak

Akşehir Belediyesi; soğuk ve 
yağışlı havalarda sokakta yaşa-
yan kedilerin daha rahat ve sı-
cak bir ortamda yaşamını devam 
ettirebilmesi amacıyla ‘Kedi Evi’ 
projesini başlattı. 

Akşehir Belediyesi Temiz-
lik İşleri Müdürlüğü tarafından 
Sokak Hayvanları konusundaki 
hassasiyetin kalıcı hizmete dö-
nüştürme çalışmaları sürüyor. 
Kış Aylarının etkisini gösterme-
ye başladığı bu aylarda soğuk ve 
yağışlı havalardan hayvanların 
etkilenmemesi için Akşehir Be-
lediyesi şimdilik Yarenler Ma-
hallesi ne Kedi Evi yerleştirdi. 

Konuyla ilgili açıklama ya-
pan Akşehir Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, “Sokak hayvanları 
da bizim bu dünyayı paylaştığı-
mız varlıklardır. Akşehir Bele-
diyesi; hayvan sever ve hayvan 
dostu bir belediyedir. Belediye-
miz bu bünyede birçok yerde 
sokak köpekleri ve kuşlar için 
yaptığımız bazı uygulamalarına 

ek olarak bir yenisini de kediler 
için yaptık. Bizlerin yaşadığımız 
ortamda hayvana, doğaya ve 
insana karşı merhametli olma-
mız gerekir. Bu nedenle Akşehir 
Belediyesi olarak kışın kardan, 
yağıştan, soğuktan, yazın ise 
aşırı sıcaktan sokak kedilerinin 
korunması amacıyla sokaktaki 
emanetlerimizin kötü hava ko-
şullarından etkilenmemesi için 
bir projeyi daha hayata geçirdik. 
Kedi Evimiz kesinlikle vatandaş-
larımızın evde bakamadıkları 
yavru veya hasta kedilerin bıra-
kıldığı bakım merkezi veya barı-
nak değildir. Proje kapsamında 
şimdilik pilot nokta olarak Ya-
renler Mahallemizde uygulamış 
olduğumuz kedi evine su ve kedi 
maması takviyesiyle çalışmaları-
mıza başlanmıştır. Kedi evimi-
ze duyarlı vatandaşlarımızın da 
desteği olabilir yiyecek ve mama 
desteklerini kedi evine getirip 
bırakabilirler” dedi.
n İHA

Ereğli Belediyesi, Turgay Gü-
ler ve Prof. Dr. Mehmet Çelik’in 
katılımlarıyla 7 Aralık Cuma saat 
19.00’da Belediye Kültür Merke-
zi’nde ‘Yeni Türkiye’ adlı konferans 
düzenliyor. Bu kapsamda Belediye 
Başkanı Özkan Özgüven tüm hem-
şehrilerini konferansa davet etti.

Kültürel programlara önem 
verdiklerini dile getiren Başkan 
Özgüven: “Ereğli Belediyesi olarak 
fiziki, sosyal Belediyecilik kapsa-
mında önemli hizmetleri gerçek-
leştirdik. Bunların yanında kültürel 
programlarla özellikle gençlerimi-
zin gelişimleri açısından önem arz 
eden program ve projeler düzenli-
yoruz. Geçtiğimiz aylarda gerçek-
leştirdiğimiz 2. Kitap Fuarmızla 27 
kıymetli yazarımızı şehrimizde mi-
safir ettik. Ayrıca çeşitli konferans-
larla hem vatandaşlarımızın hem 
de gençlerimizin faydalı bilgilerle 

donanmalarına olanak sağladık. 
Amacımız hem şehircilik hem de 
gelişmişlik anlamında Ereğli’mizi 
daha modern bir yapıya kavuştur-
maktır. Bu doğrultuda gece gün-
düz demeden çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgüven: “Faydalı bilginin 
özellikle gençlerimizin kişisel geli-
şimleri açısından yeri ve önemi çok 
büyüktür. Onların faydalı bilgilere 
ulaşabilmeleri noktasında katkımız 
olabilmesi bizi ziyadesiyle mutlu 
eder. Bu anlamda değerli yazarımız 
Turgay Güler ve Prof. Dr. Mehmet 
Çelik hocamızı şehrimizde misafir 
etmekten dolayı çok mutluyuz. 7 
Aralık Cuma saat 19.00’da Beledi-
ye Kültür Merkezimizde düzenle-
yeceğimiz ‘Yeni Türkiye’ adlı kon-
feransımıza tüm hemşehrilerimizi 
bekliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Innopark tarafından yürütülecek, KOP Bölgesindeki KOBİ'lerin, inovasyon yeteneklerini ve rekabetçiliklerini 
geliştirmelerine destek vermeyi amaçlayan KOBİMENTÖR Projesi'nin Lansman Toplantısı yapıldı

KOBİMENTÖR
KOBİ’lere ışık tutacak

KOP Bölge Kalkınma İdaresi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ve Innopark Konya Teknoloji Ge-
liştirme Bölgesi işbirliğiyle hayata 
geçirilen projenin lansman toplantı-
sında konuşan KSO Başkanı Memiş 
Kütükcü, projenin Konya, Karaman, 
Aksaray ve Niğde illerindeki 54 KO-
Bİ'nin, kurumsallaşma düzeylerinin 
iyileştirilmesini, inovatif bir yapıya 
kavuşturularak daha yüksek katma 
değer üretmelerini hedeflediğini 
söyledi. 

‘INNOPARK SADECE KONYA'YA 
DEĞİL, TÜM BÖLGEYE 

DESTEK VERİYOR’
KOP bölgesindeki dört ili kap-

sayan projenin Innopark'ta yapılıyor 
olmasının kendileri için ayrı bir öne-
mi olduğuna vurgu yapan Kütükcü, 
"Konya Sanayi Odamızın öncülü-
ğünde kurulan Innopark’ın temel 
amacı, Konya ve bölgemizde yüksek 
katma değerli ürünlerin üretilme-
sine öncülük etmek. Elhamdülillah 
bugün, bu konuda öncülük etme 
amacımıza ulaştığımızı görüyoruz. 
Geldiğimiz noktada Innopark’ın 
mevcut binasında yüzde 100 do-
luluk oranına ulaştık. Ayrıca 3 yeni 
bloktan oluşan 7500 metrekarelik 

ek inşaatımızı da tamamlayarak kul-
lanıma aldık. Böylece daha fazla fir-
mamıza Innopark'ın imkanlarından 
yararlanma imkanı sunduk. Ek blok-
ların kullanıma alınması ile Inno-
park’taki kiralanabilir alanı 5 katına 
çıkardık. 1 Temmuz’da kullanıma 
aldığımız üç bloktan birinde doluluk 
oranı yüzde 83’e, diğerinde yüzde 
38’e ulaştı. Innopark’taki firma sayı-
sı 50’ye yaklaştı" diye konuştu. 

‘INNOPARK, 50 TGB 
ARASINDAN 24. SIRADA’

Innopark’ın sadece fiziksel olarak 
değil başarılarıyla da büyüdüğüne 
vurgu yapan Kütükcü, merkezin çok 
yeni olmasına rağmen Türkiye’de 
en başarılı 50 TGB listesine 24’üncü 
sıradan girdiği bilgisini paylaşarak, 
“Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Per-
formans Endeksine göre Innopark; 
Ar-Ge faaliyeti kriterine göre 10., 
Fikri Mülkiyet kriterine göre 12., Fi-
nansman, Teşvikler ve Altyapı krite-
rine göre 12., Teknoloji Transferi ve 
İşbirliği Faaliyeti kriterine göre 15., 
Kuluçka faaliyetlerine göre 24. Sı-
rada yer aldı. Yine Kurumsallaşma, 
Sürdürülebilirlik ve Ekosistem Ge-
liştirme faaliyetlerine göre 24., Ar-
Ge Çıktılarına göre 24., Teknolojik 

Ürün Yatırım Faaliyetine göre 26., 
Ar-Ge Sonuçları ve Uluslararasılaş-
ma Faaliyetlerine göre de 38. sırada 
yer alıyor" şeklinde konuştu. 

‘KOBİ'LERİ GÜÇLENDİRMEMİZ 
GEREKİYOR’

KOBİMENTÖR Projesinin des-
tekleyicisi olan KOP İdaresi Başkanı 
İhsan Bostancı da, KOBİ'lerin ino-
vatif yaklaşımlar ile iyi uygulamalar 
göstererek, dünyadaki gelişmiş KO-
Bİ'lerle rekabet edebilir hale gelme-
lerinin ülkenin kalkınmasında bü-
yük önem arz ettiğini ifade etti. Bu 
dönemde daha çok üretime odakla-
nılması gerektiğini vurgulayan Bos-
tancı, "Üretimimizin bel kemiği olan 
KOBİ'lerimizi desteklememiz ve 
güçlendirmemiz lazım. KOBİ'lerimi-
zin atacağı her adımın yaşadığımız 
coğrafyanın biraz daha ilerlemesine 
katkı sunacağına inanıyoruz" dedi. 

KOBİ'lere tecrübe ve uzmanlık 
aktarımının önemine değinen Bos-
tancı, "Proje ortaklarımızla birlikte 
Bölgemizde Ar-Ge ve inovasyon 
düzeyini istenilen düzeye çıkarmak 
için KOBİ'lerimize tecrübe ve uz-
manlık aktarımı yapabileceğimiz 
mentörlük mekanizmasının önemli 
bir katkı sağlayacağını düşünüyo-

ruz. Konusunda kendisini ispatlamış 
mentörler sayesinde bölge firmaları-
mız Ar-Ge ve inovasyon konusunda 
daha doğru planlama yapacak. Bu 
konudaki bütçelerini daha verimli 
kullanabilecekler. Bu projenin böl-
gemizdeki KOBİ'lere önemli fayda 
sağlayacağına inanıyorum" ifadele-
rini kullandı. 

‘KOP BÖLGESİ GELECEĞİNİ 
İNOVASYONLA ARIYOR’

Konuşmaların ardından KOBİ-
MENTÖR projesi ile ilgili bilgi ve-
ren Innopark Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi Yönetici A.Ş. Genel Müdürü 
Prof. Dr. Fatih Botsalı ise, projeyi 
‘KOP Bölgesi Geleceğini İnovasyon-
la Arıyor’ sloganıyla başlattıklarını 
söyledi. Katılımcılara proje ile ilgili 
detaylı bilgi veren Botsalı, proje kap-
samında seçilen KOBİ'lere Ar-Ge ve 
tasarım merkezi kuruluşu, üniversi-
telerle işbirliği, yeni ürünler geliştir-
me, uluslararası Ar-Ge ve inovasyon 
projelerinde rol alma, fikri ve sınai 
mülkiyet haklarının korunması ve 
ticarileştirilmesi gibi pek çok konuda 
destek verileceğini sözlerine ekledi. 
Botsalı, ardından katılımcıların soru-
larını yanıtladı.
n HABER MERKEZİ

Memiş Kütükcü Prof. Dr. Fatih Botsalı İhsan Bostancı
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Anadolu Selçuk 
taktik çalıştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 16.hafta karşılaşmasında 
Tokatspor ile iç sahada karşılaşacak olan Konya Anado-
lu Selçukspor’da hazırlıklarına devam ediyor. Karatay 
Belediyesi Tatlıcak tesislerinde teknik direktör Alper Avcı 
ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana 
tedavileri devam eden Ahmet Önay ve Ekrem Kayılıbal ka-
tılmadı. Futbolcular gruplar halinde çalışırken, antrenman 
salonda antrenörler Fatih Aktürk ve Can Durak gözetiminde 
yapılan çalışma ile başladı. Futbolcular daha sonra saha-
da antrenörler Ertunga Kuşhan ve Çetin Kılıç gözetiminde 
birebir savunma-hücum, top kontrolü ve pas çalışmaları 
yaptı. Kaleciler ise kaleci antrenörü Alpaslan Uysal göze-
timinde çalıştı.  n SPOR SERVİSİ

Milli tekvandoculardan 
Toprak ve Yaman’a ziyaret

Çin’de yapılacak olan Grand Slam Müsabakaları önce-
sinde Konya’dan kamp yapan Tekvando Milli Takımı, Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve İl Emniyet Müdürü Şükrü 
Yaman’ı ziyaret etti. 2020 Tokyo Olimpiyatları’na puan 
veren Çin Grand Slam Müsabakaları öncesinde Konya’da 
kampta bulunan Tekvando Milli Takımı, Türkiye Tekvando 
Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Milli Takım 
Antrenörü Ali Şahin, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü 
Ömer Ersöz ve Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali 
Ziya Yalçınkaya ile birlikte Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman’ı ziyaret etti. Vali 
Cüneyit Orhan Toprak ve İl Emniyet Müdürü Şükrü ziyaret-
ten duyduğu memnuniyet dile getirdi.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 15 10 4 1 30 4 26 34
2.MENEMEN BELEDİYE 15 9 5 1 32 20 12 32
3.MANİSA B.Ş.B. 15 8 5 2 26 9 17 29
4.F. KARAGÜMRÜK 15 8 3 4 27 18 9 27
5.ŞANLIURFASPOR 15 7 5 3 19 17 2 26
6.PENDİKSPOR 15 6 5 4 22 18 4 23
7.TARSUS İDMAN Y. 15 6 5 4 25 22 3 23
8.KIRKLARELİSPOR 15 6 3 6 20 18 2 21
9.SİVAS BELEDİYE 15 5 4 6 17 20 -3 19
10.DARICA G. BİRLİĞİ 15 4 5 6 15 16 -1 17
11.KAHRAMANMARAŞ 15 4 5 6 13 16 -3 17
12.ETİMESGUT BLD. 15 4 5 6 15 20 -5 17
13.K. A. SELÇUKSPOR 15 3 7 5 20 25 -5 16
14.ZONGULDAK 15 4 4 7 16 23 -7 16
15.BUGSAŞ SPOR 15 4 4 7 16 27 -11 16
16.FETHİYESPOR 15 1 8 6 11 21 -10 11
17.BANDIRMASPOR 15 2 4 9 16 30 -14 10
18.TOKATSPOR 15 1 5 9 8 24 -16 8

Ereğli Belediyesi ilçeye yeni halı sahalar kazandırdı
Konya’nın Ereğli İlçe Belediyesi 

tarafından Türbe, Cahı, Aydınlar, 500 
Evler, Adabağ ve Beyköy mahallerinde 
yapımı tamamlanan halı sahalar hiz-
mete girdi. 

Ereğli Belediyesi tarafından, Tür-
be, Cahı, Aydınlar, 500 Evler, Adabağ 
ve Beyköy Mahallelerinde yapımı 
tamamlanan halı sahalarla birlikte il-
çeye 15 halı saha kazandırıldı. Ayrıca 
Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlik-
te yapılan halı sahalarla 24 mahalleye 
yeni halı saha yapılmış oldu. Ereğli Be-
lediyesi öz kaynaklarıyla yaklaşık 1.7 
milyonluk halı saha yatırımı yaparken, 
Büyükşehir Belediyesi ve Spor Toto 
destekleriyle bu rakam yaklaşık 2.5 
milyona ulaştı. 

Hizmet noktasında en iyiyi yapma 
gayesinde olduklarını belirten Ereğ-
li Belediye Başkanı Özkan Özgüven, 
“Göreve geldiğimiz günden bu yana alt 
yapı, kanalizasyon, asfalt, kaldırımda 

rekor hizmetlere imza attık. Bunların 
yanında hemşehrilerimize sosyal alan-
lar oluşturarak 34 yeni parkı şehrimize 
kazandırdık. Ayrıca çocuklarımıza ve 
gençlerimize yönelik Büyükşehir Be-
lediyemizle birlikte toplamda 24 halı 
saha yaparak onlar için güvenli oyun 
alanları oluşturduk. Bu anlamda söz 
verdiğimiz hizmetleri bir bir yerine ge-
tirmiş olduk” şeklinde konuştu. 

Konya’nın her şeyin en iyisine layık 
olduğunu dile getiren Başkan Özgüven, 
“Biz de bu doğrultuda gece gündüz 
demeden hizmetlerimize devam edi-
yoruz. Yaptığımız asırlık hizmetlerle 
Ereğli’mizin değerine değer katarken 
gelişen ve büyüyen bir şehir hüviyeti 
kazandırdık. Tüm bunları yaparken en 
büyük gücümüz hemşehrilerimiz oldu. 
Bizlere güvenen ve her daim destek 
olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n İHA

2018-2019 öğretim yılı Okul 
Sporları faaliyet takviminde yer 
alan Okullararası Gençler Erkekler 
Basketbol Müsabakaları final kar-
şılaşmaları ile birlikte sona erdi. 7 
gruptan oluşan Okullararası Gençler 
Erkekler Basketbol Müsabakaların-
da 22 takım mücadele etti. Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Salonunda 
oynanan final müsabakaları sonu-
cunda 1.Özel Diltaş Anadolu Lisesi, 
2.Meram Özel Sınav Anadolu Lise-
si, 3.Konya Meram Fen Lisesi oldu. 
Oynadığı 3 maçın ikisini kazanan 
Özel Diltaş şampiyon oldu.

HEYECAN DOLU MAÇLARA
SAHNE OLDU

Okullararası Gençler Erkekler 
Basketbol final karşılaşmaları 3 ta-
kım arasında heyecan dolu maçlara 

sahne oldu. Dolu tribünler önünde 
oynanan mücadelelerde öğrenciler 
arkadaşlarına büyük destek verdi. 
Bu müsabakalara özel pankartlar 
hazırlanırken, maç boyunca teza-
hüratlar yapıldı. Finalde şampiyon 
olan Özel Diltaş Anadolu Lisesi bu 
zaferi taraftarları ile kutlarken, di-
ğer takımları okul öğretmenleri ve 
öğrenciler teselli etti. Özel Diltaş ve 
Meram Özel Sınav Koleji rekabeti 
bu sene de kıyasıya sürdü. Finalde 
oynanan karşılaşmaların sonuçla-
rı şu şekilde; Özel Diltaş Anadolu 
Lisesi 80-61 Meram Özel Sınav 
Anadolu Lisesi, Konya Meram Fen 
Lisesi 39-81 Özel Diltaş Anadolu 
Lisesi, Meram Özel Sınav Anadolu 
Lisesi 96-48 Konya Meram Fen Li-
sesi.
n SPOR SERVİSİ

Basketbol genç erkeklerde şampiyon Diltaş oldu

Hedef 20 puan üstü!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor’da hafta sonu oynanacak Tokatspor maçı 
öncesi Teknik Direktör Alper Avcı açıklamalarda bulundu. 16 puanda olan yeşil beyazlı ta-

kımda Alper Avcı, hedeflerinin ilk yarı sonunda 20 puanın üstü olduğunu ifade etti
Ligde aldığı sonuçlar ile moral kazanan ve tehli-

keli bölgeden bir adım daha uzaklaşan Konya Anado-
lu Selçukspor, 16.hafta maçında Tokatspor’u konuk 
edecek. Bu zorlu maç öncesi konuşan başarılı teknik 
adam Alper Avcı, rakiplerinin teknik direktör değişik-
liğine gittiğini ve son sırada olmalarının kendilerini 
yanıltmaması gerektiğini belirtti. Avcı, ligin ilk yarı-
sındaki son iki maçtan galibiyet ile ayrılarak devreye 
20 puanını üstünde girmek istediklerini de sözlerine 
ekledi.

SON SIRADA YER ALMASI BİZİ YANILTMAMALI
Konya Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Al-

per Avcı Tokatspor maçı ile ilgili yaptığı açıklamada, 
“Geçtiğimiz hafta deplasmanda önemli bir galibiyet 
aldık. Çıkışımızı sürdürme anlamında önem taşıyan 
deplasmandan aldığımız üç puan bizim için çok de-
ğerli. Özellikle deplasmanda doğru savunma yapıp, 
topun bizde kalma süresini artırdığımız zaman neler 
yapabileceğimizi bir kez daha gördük. Şimdi iç sa-
hada Tokatspor ile oynayacağımız karşılaşma büyük 
önem kazandı. Tokatspor’un durumu, son sırasında 
yer alması bizi yanıltmamalı. Sezon başında büyük 
hedeflerle kurulan bir takım. Tecrübeli oyuncuları 
var.  Bu hafta teknik adam değişikliği yaşadılar ve iç 
sahada son dakikada attıkları gol ile berabere kaldı-
lar. Burada takımın direnç göstermesi, puan alınması 
önemli. Aldıkları puanla birlikte bizim maça da büyük 
önem vereceklerini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZ 20 PUAN ÜSTÜNÜ YAKALAMAK
İlk yarıda oynanacak son iki maç öncesi konuşan 

Alper Avcı, “İkinci yarıda bazı hedefleri konuşabilme, 
yakaladığımız çıkışı sürdürebilme adına bizim bir 
puan barajımız var. 20 puan üzerini yakalamak isti-
yoruz. İnşallah geldiğimiz günden bu yana artan se-
yirci desteğimiz oluşmaya başladı. Son bir iki haftada 
içerde ve dışarıda maçlarımızı takip ediyorlar. Ben 
ekibim adına onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizi 
yalnız bırakmadılar. Onların tribündeki varlığı oyuncu-
larımız için bu büyük bir motivasyon kaynağı. İnşallah 
bu karşılaşma ile birlikte sayının daha da artarak bizi 
destekleyeceklerine inanıyoruz. Biz de onlara elimiz-
den geldiği kadar güzel futbol ve iyi bir sonuç hediye 
etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

MAÇIN HAKEMİ TAŞKINFURAT
Konya Anadolu Selçukspor TFF 2. Lig Kırmızı 

Grup 16.haftasında Tokatspor A.Ş. ile iç sahada oy-
nayacağı karşılaşmayı Yalçın Taşkınfurat yönetecek. 
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadyumu’nda 9 
Aralık Pazar günü saat 13:30’da oynanacak Tokatspor 
karşılaşmasında Yalçın Taşkınfurat’ın yardımcılıkları-
nı Barkın Güdü ve Sinan Bilen yapacak. Müsabakanın 
4.hakemi ise Demokrat Özgür Güneş olacak.
n SPOR SERVİSİ



S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 14 9 3 2 19 6 13 30
2.KASIMPAŞA 14 8 2 4 31 21 10 26
3.BEŞİKTAŞ 14 7 3 4 25 17 8 24
4.GALATASARAY 14 7 3 4 23 16 7 24
5.ANTALYASPOR 14 7 2 5 17 19 -2 23
6.Y. MALATYASPOR 14 6 4 4 20 14 6 22
7.TRABZONSPOR 14 6 4 4 23 19 4 22
8.ATİKER KONYASPOR 14 5 6 3 20 15 5 21
9.MKE ANKARAGÜCÜ 14 6 2 6 17 18 -1 20
10.BURSASPOR 14 4 7 3 16 14 2 19
11.GÖZTEPE 14 6 0 8 15 17 -2 18
12.SİVASSPOR 14 4 6 4 16 19 -3 18
13.A. ALANYASPOR 14 5 0 9 11 20 -9 15
14.ERZURUMSPOR 14 3 5 6 12 16 -4 14
15.FENERBAHÇE 14 3 5 6 14 19 -5 14
16.AKHİSARSPOR 14 3 4 7 16 25 -9 13
17.KAYSERİSPOR 14 3 3 8 10 24 -14 12
18.Ç. RİZESPOR 14 1 7 6 15 21 -6 10

2018-2019
SÜPER LiG

PUAN DURUMU

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında ya-
rın oynanacak Trabzonspor-Atiker Konyaspor 
maçına hakem Mete Kalkavan atandı. Yakın 
dönemde Konyaspor aleyhine yaşanan hakem 
skandalların pek çoğunun kahramanı olan 
Kalkavan’a Konyaspor tepki göstermezken, 
anlamsız çıkış Trabzonspor cephesinden geldi. 
Trabzonspor yönetimi yaptığı açıklama ile ha-
kemi baskı altına almaya çalıştı. 

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Trab-
zonspor ile Atiker Konyaspor arasında oynana-
cak maça hakem Mete Kalkavan’ın atanması-
na bordo-mavili kulüpten tepki geldi. 

Ligin 15. haftasında görev alacak hakem-
ler açıklandı. Atiker Konyaspor ile oynanacak 
maça Mete Kalkavan’ın atanmasına Trab-
zonspor tepki gösterdi. Kulübün resmi internet 
sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer 
verildi: 

“Merkez Hakem Kurulu, hafta sonu kendi 
sahamızda oynayacağımız Atiker Konyaspor 

maçına Mete Kalkavan’ı atamıştır. Mete Kal-
kavan’ın yönettiği Trabzonspor maçlarındaki 
yanlış kararları futbol kamuoyunun hafızala-
rından henüz silinmemiştir. En yakın örnek ise 
henüz bu sezonun üçüncü haftasında oynadığı-
mız Ankaragücü maçıdır. Lehimize olan faulü 
aleyhimize çalarak puan kaybımızın başlıca 
mimarı olmuştur.” 

“BİZİM MAÇIMIZA VERİLMESİNİ 
ANLAMLANDIRAMIYORUZ” 

“Geçtiğimiz yıllarda da maç skoruna doğ-
rudan etki eden yanlış kararları ile Trabzonspo-
rumuzun saha başarısını defalarca engelleyen 
Kalkavan’ın kendi sahamızdaki bir maça veril-
mesini anlamlandıramıyoruz. Beşiktaş müca-
delesi öncesi ligdeki gidişatımız için son derece 
kritik olan bu maçta görevlendirilen bu hakeme 
yönelik camiamız içinde beliren tepkinin son 
derece haklı dayanakları olduğu, söz konusu 
hakemin Trabzonspor karnesi incelendiğinde 
bariz bir şekilde ortaya çıkacaktır. Trabzonspor 

Kulübü olarak her maçta olduğu gibi bu maçta 
da hakemin, verdiği kararlar ile sahadaki mü-
cadelenin önüne geçmediği bir maç yönetmesi 
en büyük beklentimiz olacaktır.” 

ASIL MAĞDUR KONYASPOR
Trabzonspor’un anlamsız açıklamasının 

aksine Mete Kalkavan son dönemde en çok 
Konyaspor’un canını yaktı. Meşhur ‘Korkak-
sınız’ vakasının mimarı olan Kalkavan Gala-
tasaray maçında dönemin takım kaptanı Ali 
Çamdalı’yı “Cesur değilsiniz, korkuyorsunuz” 
dediği için oyundan atmıştı. Bu olay günlerce 
konuşulurken en büyük tepkiyi teknik direktör 
Aykut Kocaman göstermişti.

TRABZONSPOR’A KIYAK
Atiker Konyaspor’un geçen sezon Trab-

zonspor ile oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı 
maçın da hakemi olan Kalkavan, maçın başın-
da Ali Turan’ı kırmızı kart ile oyundan atmış, İlk 
golde penaltı kararı ile, ikinci golde verilmeyen 
ofsayt ile Konyaspor’un 2 puanını çalmıştı. 
n İHA

Trabzonspor’dan ilginç hakem açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta 
heyecanı bugün oynanacak Alan-
yaspor-Beşiktaş mücadelesiyle başla-
yacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Kü-
çükandonyadis sezonunda 15. hafta 
heyecanı bugün, 8 Aralık Cumartesi, 
9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi 
günü oynanacak olan mücadelelerle 
yaşanacak. Haftanın açılış maçında 
Beşiktaş, Alanya deplasmanına çıkar-
ken, Galatasaray Çaykur Rizespor’u 
ağırlayacak. Fenerbahçe, Akhi-
sarspor’a konuk olacakken, Kasımpaşa 
ise Kayserispor’u misafir edecek. Lider 
Başakşehir de deplasmanda MKE An-
karagücü ile karşı karşıya gelecek. 

Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta-
sında oynanacak mücadelelerin prog-
ramı şu şekilde: 

Yarın 

20.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper 
Ulusoy 

8 Aralık Cumartesi 
13.30 Sivasspor - Göztepe: Arda 

Kardeşler 
16.00 Trabzonspor - Atiker Kon-

yaspor: Mete Kalkavan 
19.00 Galatasaray - Çaykur Ri-

zespor: Ali Palabıyık 
9 Aralık Pazar 
13.30 BB Erzurumspor - Yeni Ma-

latyaspor: Halil Umut Meler 
16.00 Bursaspor - Antalyaspor: Fı-

rat Aydınus 
19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe: 

Bülent Yıldırım 
10 Aralık Pazartesi 
20.00 MKE Ankaragücü - Medipol 

Başakşehir: Cüneyt Çakır 
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: 

Serkan Çınar 
n İHA

15. hafta heyecanı bugün başlıyor

İç transfere 
Kocaman etkisi

Atiker Konyaspor’da iç transfer harekatı başladı. Sözleşmeleri sezon sonunda sona 
eren Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic ve Nejc Skubic ile masaya oturan Konyaspor 
yönetiminin en büyük kozu Aykut Kocaman oldu. Zor geçmesi beklenen sözleşme ye-

nileme görüşmelerinde Aykut Kocaman’ın gelişi ile birlikte önemli mesafe alındı
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Atiker Konyaspor’da iç transfer harekatı 
başladı. Sezon sonunda önemli oyuncu-
ları serbest kalan Anadolu Kartalı, yıldız-
larını kaybetmemek için harekete geçti. 
İlk etapta Deni Milosevic, Skubic ve 
Ömer Ali ile masaya oturuldu. Bir hayli 
zor geçmesi beklenen sözleşme yenile-
me görüşmelerinde yönetimin en büyük 
kozu ise Aykut Kocaman. Kocaman takı-
mın başına yeniden gelmesi ile mutlu-
luktan uçan oyuncular, takımda kalmak 
için yönetimin şartlarını kabule yakın.

ÖMER ALİ: BELİRLEYİCİ 
OLAN AYKUT HOCA

Konyaspor’da marka haline gelen, 
takımın simgelerinden olan Ömer Ali 
Şahiner sözleşmesi sezon sonu bitecek 
önemli oyunculardandı. Boşa çıkacak 
olması nedeniyle pek çok kulübün iş-
tahını kabartan Ömer Ali Türkiye ve 
Avrupa’dan teklifler alıyordu. Önemli 
takımların teklifleri karşısında kararsız-
lık yaşayan Ömer Ali’nin kararını Aykut 
Kocaman belirledi. Tecrübeli oyuncu 
deneyimli teknik adamın takımın başına 

gelmesinin ardından takımda kalmaya 
karar verdi. Ömer Ali ile görüşmeler sü-
rerken, önümüzdeki günlerde yeni söz-
leşmenin duyurulması bekleniyor.

SKUBİC’TEN MUTLUSU YOK
Sezon sonu sözleşmesi sona eren 

oyunculardan biri de taraftarın sevgilisi 
Skubic. Sözleşme yenileme görüşmele-
rinin en zor geçmesi beklenen oyuncu-
lardan olan Skubic özellikle aldığı düşük 
ücret nedeniyle sorun çıkarabileceği 
konuşuluyordu. Ancak Aykut Kocaman 
gelişi ile birlikte adeta mutluluktan ha-

valara uçan Skubic’in sorunsuz yeni söz-
leşme imzalaması bekleniyor. 

MİLO GEREKENİ YAPACAK
Atiker Konyaspor’un sözleşme uzat-

ma görüşmelerine başladığı bir başka 
oyuncu da Milosevic. Oyuncu ile ma-
saya oturan Konyaspor ikinci başkanı 
Selçuk Aksoy görüşmeleri sürdürüyor. 
Takımda kalkmak istediğini her fırsatta 
söyleyen genç oyuncunun önümüzdeki 
günlerde yeni sözleşmeye imza atması 
bekleniyor. 
n SPOR SERVİSİ

RPS
Atiker Konyaspor, sezonun 15.haftasında deplasmanda oynayacağı 

Trabzonspor maçının hazırlıkları kapsamında dünü, akşam saatlerinde 
yaptığı antrenmanla değerlendirdi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
Kayacık Tesisleri’nde yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalışan Fallou 
Diagne ve Selim Ay yer almadı.

Oyuncular yoğun yağmur altında gerçekleşen antrenmana ısınma ha-
reketleri ile başlarken pas çalışması ve 7’ye 4 ile devam etti.

Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.   n SPOR SERVİSİ

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, yaşanan hakem hata-
larından dolayı futbolu konuşamadıklarını söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı öncesinde basın mensuplarının soruları-
nı yanıtlayan Yiğiner, Türkiye’de hakem hatalarından dolayı futbol ortamının 
gerildiğini belirterek, “Galatasaray-Atiker Konyaspor maçından sonra bu nok-
taya geldik. Biz futbol konuşmak istiyoruz. Her şeyden önemlisi adaletli bir 
yönetim istiyoruz. Hakemlerin biraz daha dikkat etmesi lazım. Enerjimizi fut-
bolun dışında harcamamamız gerektiğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü’nün Spor Toto Süper Lig’deki Beşiktaş, Atiker Konyaspor 
ve Antalyaspor maçlarında hakem hatalarından dolayı puanlar kaybettiğini 
vurgulayan Yiğiner, “Maddi ve manevi kaybımız oldu. Maçların adil bir şe-
kilde yönetilmesini istiyoruz. Herkes eşit şartlarda yarışsın. Bu şekilde Türk 
futbolu değer kazanır.” diye konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
yağmur altında çalıştı

Ankaragücü adalet istiyor



Değerli okuyucular merhaba,
Türk milleti olarak çocuğun ilk 

doğduğu andan itibaren belki de en 
dikkat ettiğimiz şeydir bebeğin kar-
nının doyup doymadığı. Bebeğin 
her ağlamasını, uykusuzluğunu 
karın açlığına bağlamayı çok 
severiz Tombiş çocuk gördük mü 
hoşumuza gider ah ne tatlı deriz, 
zayıf çocuk gördük mü sağlıklı bile 
olsa hemen sorgularız iştahsız mı 
diye Halbuki ne kadar önemli ço-
cukluk döneminde sağlıklı kiloda 
olmak. Benim kızım da anne sütü 
aldığı dönemde gerçekten iştahsız 
bir çocuktu. Fakat iştahlı olup önünden yemek 
almaktansa bunu tercih ederim her zaman. Çünkü 
yemek yiyen çocuğa dur demek gerçekten daha 
zor geliyor bana. Çocukluk döneminde obezitenin 
birçok hastalığa zemin hazırladığını artık hepimiz 
biliyoruz. Bu sebeple kış aylarında, uzun kış ge-

celerinde çocuklarınızın beslenmesi 
için şunlara dikkat edebiliriz;

3 Kış döneminde tatlı yiyecek-
lere gereksinim artıyor. Evde akşam 
çayın yanına tatlı yiyecekseniz 
çocuğunuza kötü örnek olmamak 
için evde sütlü veya tahıllı- hurmalı 
sağlıklı hafif tatlılar hazırlayabilir-
siniz. 

3 Hazır gıdalardan uzak 
tutmaya çalışmalıyız. Mesela 
bazı akşamlar şayet yemeği erken 
yediysek kızım yatmadan önce 
acıkıyor ve tatlı bir şeyler yemek 
istiyor. Evde hazırlığım yoksa kendi 

mayaladığım yoğurdun içine meyve doğruyorum 
biraz da bal ilave ediyorum. Bu şekilde hem karnı 
doyuyor hem de sağlıklı bir şekilde tatlı ihtiyacını 
karşılamış oluyorum.

3 Kreş ve okula giden çocuklar öğlen yeme-
ğinde makarna, pilav türü yiyeceklerden fazlaca 

tüketmek durumunda kalıyor. Bu sebeple akşam 
yemeklerini hazırlarken bu tip karbonhidratça 
zengin besinlerden uzak durarak beslenmelerini 
dengede tutmaya çalışmalıyız. 

3 Kış aylarında haftanın belli günleri 
sevecekleri bir spor aktivitesi veya jimnastik ile 
hareket etmelerini sağlayabiliriz. 

3 Soğuyan havalara kendinizin ve çocuğunu-
zun vücut direncinin güçlenmesi için sebze tüketi-
mine ve C vitamininden zengin olan turunçgilleri 
mutlaka diyetimize koymalıyız. Çocuklarımıza 
her gün portakal veya mandalina yedirmeye 
çalışabiliriz. 

3 Tüm bunlara dikkat ettiğimiz halde maale-
sef çocuklarımız kış aylarında daha sık hastalanı-
yor. Bunun için de takviye olarak; Omega 3 balık 
yağı gelişimlerini desteklemek için, çörekotu yağı 
bağışıklıklarını güçlendirmek için kullanabilirsi-
niz. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dile-
ğiyle…

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Kış, sakinliğin, durgunluğun mevsimi. 
Tüm doğa kabuğuna çekilip, yavaşlıyor. Tabii 
vücudumuz da. Soğuk ve kapalı kış günlerin-
de metabolizmamız daha pasif bir hal alıyor. 
Duygu durumumuzun da olumsuz bir hal 
alması cabası. Metabolizmamızın yavaşlaması 
yetmezmiş gibi, daha fazla yeme isteği ile 
fazla kilolara davetiye çıkarıyor.

Hastalıklara karşı koyabilmek için daha fazla yemek gerektiği düşüncesi, 
egzersiz ve spor yapmak için şartların yaz günleri kadar uygun olmaması, 
yeteri kadar su tüketmemek de üzerine eklenince kış boyunca kilo almayı 
kolaylaştıracak bütün bileşenler bir araya gelmiş oluyor. Güneş ışınlarından 
yeterince yararlanamamaktan kaynaklı D vitamini eksikliği de kilo almayı 
tetikliyor. Kışı sağlıklı geçirmek ve gereksiz kilo almamak için yine öncelikli 
yapılması gereken şey her zaman olduğu gibi, sağlıklı ve dengeli beslenmek. 
Düzenli egzersize devam etmek ve yeterince sıvı almak. Vücudun ihtiyacı 
olan vitamin ve minerallerin eksik olup olmadığını kontrol etmek ve eksikse 
yerine koymak önemli.  Metabolizma tüm gücünü vücudu sıcak tutmaya 
harcadığı için yavaşladığından, metabolizmayı hızlandıracak gıdalar tercih 
edilmeli. Gerekirse metabolizmayı arttırmak üzere takviye gıdalar alınabilir. 
Bu dönemde vücut direncini arttırmak, bağışıklık sistemini hastalıklara karşı 
güçlendirmek de, vücudun işini kolaylaştıracaktır. 

Kabuğunuza çekilmeden, yazın olduğu kadar aktif ve neşeli bir kış için 
doğa destekçiniz…

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Değerli Okuyucular,
Bugün size Aspir bitkisinden ve bu 

bitkinin soğuk Pres yöntemi ile elde 
edilen yağından bahsedeceğim.

Aspir, yalancı safran, 
Amerikan safranı ve boyacı 
safranı gibi isimlerle de bilinen, 
tek yıllık, geniş yapraklı, sarı, 
kırmızı, turuncu, beyaz ve krem 

renklerinde çiçeklere sahip, dikenli ve dikensiz tipleri olan, kurağa 
dayanıklı ve ortalama yağ oranı % 30-50 arasında değişebilen bir yağ 
bitkisi. Güney Asya orijinli olduğu, ilk olarak Asya kıtasının güneyinde, 
Ortadoğu bölgesinde ve Akdeniz ülkelerinde ekildiği bilinmekte ve tüm 
dünyaya buradan yayılmış olabileceği kabul ediliyor. Hatta milattan 
önce ekildiği bilinen ve yaklaşık 3500 yıl önce Mısırda ekilmesi 
nedeniyle, bu bitkinin buradan yayıldığı da kabul görüyor.

Önceleri tıbbi amaçlarla ve çiçeğindeki boya maddesinin gıda ve 
kumaş boyacılığında kullanılması amacıyla yetiştirilmiş, daha sonraları 
ise, tohumundaki yağı için yetiştirilmeye başlanmıştır.

Uzun yıllardır geleneksel olarak sağlık alanına birçok hastalığa 
destek olarak kullanılan Aspir’in yağı aslında çok iyi bir CLA deposu. 
CLA, kilo kaybına yardımcı olan bir ya asidi çeşididir.

Soğuk Pres yöntemi ile elde edilen aspir yağı esansiyel doymamış 
yağ asitlerini yüksek miktarda içeriyor. İçeriğindeki CLA ile vücuttaki 
yağ oranını azaltmaya, metabolizmayı hızlandırmaya ve yağ-kas 
dengesini düzenlemeye yardımcı oluyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar: https://arastirma.tarimorman.gov.tr/ttae/sayfalar/detay.aspx?sayfa-

id=58 , https://supplementansiklopedisi.com/cla-yag-yakici/; Blankson H, Stakkestad 
J.A., Fagertun H., Thom E,J Wadstein J., Gudmundsen O; Conjugated Linoleic 
Acid Reduces Body Fat Mass in owerweight and Obese Humans; Nutr. 130:2943- 
2948,2000. Human Nutrition and Metabolism. • Watanable MI., Uwekawa H, Taka-
hashi T, Furuichi Y. Laboratory of Nutritional Chemistry, Department of Agricultural 
Chemistry, Faculty of Bioresources, Mie University, Tsu, Mie 514-8507, Japan. • 
Lee Y.S, Oh S.W, Chang J, Kim I.H Chemical composition and oxidative stability of 
safflower oil prepared from safflower seed roasted with different temperatures Food 
Chemistry 84 (2004) 1-6. • Sevil Kurban İdris Mehmetoğlu Konjuge Linoleik Asit 
Metabolizması ve Fizyolojik Etkileri Türk Klinik Biyokimya Derg 2006; 4 (2): 89-100

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

ABD’de yaşıyor iseniz en çok göreceğiniz ve 
duyacağınız konulardan bir tanesi obezite. Dünyayı 
büyük porsiyonlara ve fast food’a alıştıran ülke olan 

ABD, bu yaptıklarının cezasını da şimdi obezite 
ile uğraşarak ödüyor.  ABD’de özellikle bazı 
eyaletlerde sokaklarda yürürken pek çok kilolu 
/ aşırı kilolu insanla karşılaşabilirsiniz. Bunun 
nedenini marketlere ya da restoranlara girince 
anlamanız çok kolay. Mega büyüklükteki 
paketler ve porsiyonlar ancak bir kaç kişinin 
bitirebileceği cinsten. Hal böyle olunca 
bununla savaşmak için de önlemleri almak işi 
yine ABD’nin başına düşmüş durumda.

Fazla kilolarla savaşmanın ya da fit 
kalmanın binbir türlü yolu da ABD’den çıkmış durumda. Mevsim kış 
olunca ve havalar soğuyunca kilo almanın oldukça kolaylaştığını hepimiz 
biliyoruz. Kışın kilolardan uzak durabilmenin ve alınanları verebilmenin 
bazı yollarını ABD tecrübelerimle sizlerle paylaşmak isterim.

Her şeyin başı spor. Hareket etmiyorsanız istediğiniz kadar aç kalın 
işiniz zor. Bu nedenle ABD’de yürüyen, koşan ve bisiklete binen pek çok 
kişi görebilirsiniz. Diyeceksiniz bu soğukta bu nasıl olacak? O zaman 
spor salonları ya da eviniz ne güne duruyor. Alışkanlığınız olmadığında 
spor oldukça sıkıcı olabiliyor haklısınız. ABD’de spor yaparken 
sıkılanlar için sporu eğlenceli hale getirmişler. Soulcycle adı verilen spor 
salonlarında hareketli müzik ve eğlenceli çalıştırıcılarla bisiklet çevirerek 
kalori yakıyorsunuz. Benzerini siz de evde deneyebilirsiniz. Açın 
eğlenceli bir müzik ve günde 1 saat içinizden geldiği şekilde hareket 
edin. İster internetten bulduğunuz bir kaç egzersizi yapın isterseniz 
de çılgınca dans edin. Maksat hareket olsun. Bunları kendi başınıza 
yapamıyorsanız bir spor salonuna yazılın. Ama mutlaka hareket, hareket 
ve hareket… Hareket ederken Taha Büyükhelvacıgil’in Türkiye’deki en 
önemli ürünü aspir yağını da hayatınızdan eksik etmeyin 

Sadece hareket etmekle kilolardan uzak durulmayacağını hepimiz 
öğrendik. O nedenle beslenmemize dikkat etmemiz lazım. Kış aylarında 
karbonhidrattan uzak durmak zor biliyorum. Ancak porsiyonlarınızı 
küçültün. Yine ABD’de çok etkili bir sistem var kilo vermek için. Adı 
“weight watchers” Kilonuzu siz değil başkaları takip ediyor. Siz de 
en yakın arkadaşınızla birbirinizin kilosunu takip edin. Kendinizden 
kaçabilirsiniz ama ondan asla  Bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak için 
bol sebze ve meyve yemeye dikkat edin. Protein çok önemlidir. Ama hiç 
bir şeyi kısıtlamayın. İstediğinizi yiyin ama az yiyin. Bir de çörek otu 
yağı, zerdeçal ekstresi ya da çinko gibi destekleyicileri beslenmenizden 
eksik etmeyin. İşte bu yüzden Zade Global çörek otu yağı ile ABD’de 
çok ses getirecek. 

Tüm bunların içerisinde en önemli konu disiplin. Ne yapıyorsanız 
yapın düzenli ve vazgeçmeden yapın. Yediklerinizi düzenli takip 
edin, sporunuzu düzenli yapın. Son söz ise olumlu olun. ABD’de en 
çok gördüğüm şey olumlu olmak. Ruhunuzu, kafanızı ve bedeninizi 
dinlendirin. Kilolardan uzak durmanın hormonal sisteminizle ilişkisini 
unutmayın. Kendinizi sevin ve ona iyi davranın. 

Sağlıkla ve sağlıcakla kalın.

Kış Mevsimini sağlıklı ve kilo almadan 
geçirmek için neler yapılmalı?

Yaz aylarını geride bıraktık, soğuk havaların iyice kendini göstermesi ile beraber kendimizi eve ya da kapalı 
ortamlara kapatmaya başladık bile… Bununla beraber soğuk havalar nedeniyle yaza göre fiziksel aktivitelerimizin 

rafa kaldırdık. Peki, kış mevsiminde hem sağlıklı kalmak hem de kilo almamak için neler yapmalıyız?

https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/kisin-neden-daha-fazla-kilo-aliriz; https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/kis-mevsimini-saglikli-ve-kilo-almadan-gecirmek-icin-8-oneri/

 • Vücudumuz ısısını korumaya çalıştığı için 
enerjiye olan gereksinimi atar ve besinlerden 
karşılamaya çalışır.
 • Güneş ışınlarından az yararlanma sonucu D 
vitamini eksikliği oluşur. Gelişen D vitamini 
eksikliği kilo alımını tetikler.
 • Kış mevsiminde güneş ışınlarının 

azalması bizi mutsuzluğa iter, 
Biz de kendimizi daha iyi 
hissedebilmenin çözümünü 
genellikle tatlı ve hamurlu 
gıdalarda buluruz, 
özellikle de akşam 
saatlerinde…

 • Kışın egzersiz yapma/fiziksel aktivite oranı 
düşer.
 • Kış aylarında günlerin kısa olması, yeme 
düzenini bozarak öğün atlamanıza sebep olur, 
bunun sonucunda da karbonhidrat 
tüketme isteği artar. 
 

• Havaların soğumasıyla birlikte giysilerin kalın-
laşması, kilolarımızı örtmek için oldukça iyi bir 
etken. Buna bağlı olarak da yeme kontrolümü-
zü kaybedebilir, giysilerin koruyucu özelliğine 

sığınabiliriz. 

Zade Vital 
Combo 

Fit

Zade 
Vital 
Aspir 
Yağı

Zade 
Vital Chia 
Tohumu 

Yağı

Zade Vital 
Yetişkinler 
için Omega 
3 Balık Yağı

Zade 
Vital 

Çörek 
Otu Yağı

KİLO KONTROLÜNE DESTEK ÜRÜNLER

Kış aylarını sağlıklı 
ve kilo almadan 

geçirebilmek için öneriler
 • Kış mevsiminde daha da önem 

kazanan az az sıkı sık yeme 
kuralına dikkat edin.

 • Pişirme yöntemi olarak 
kızartma yerine ızgara, 

fırın, haşlama tercih edin. 
Etli pişirilen yemeğe ayrıca yağ 
eklemeyin, pilavları et suyuyla 

pişirmeyin.
 • Kurubaklagillere yakıştırılan 
pilav veya makarna gibi yağ ve 

karbonhidrat değeri yüksek yemeklerden 
uzak durun.

 • Bu aylarda tatlı gereksinimini hafif 
meyve tatlıları ve sütlü tatlılarla 

karşılamaya özen gösterin.
 • Düzenli spor yapamıyorsanız bile günlük 

hayattaki fiziksel aktivitenizi arttırın.
 • Günde 2 porsiyon süt veya yoğurt tüketin. 

Proteinden zengin olan süt grubu midede 
tokluk hissi oluşturacağından acıkmayı ge-
ciktirir. Bununla beraber içerdiği kalsiyum 

yağların yakımına yardımcı olur.
 • Et tüketimini bir öğünle 

sınırlandırın, yağlı et tüketiminden 
kaçının.

 • Soğuk havaların etkisiyle 
azalan su tüketimine izin 

vermeyin, en az 1.5-2 litre 
su tüketin.

Neden kışın daha fazla kilo alırız?

Beril Koparal, MSc, MBA
Zade Vital Genel Müdürü
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