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Konya-Karaman ‘Hız’lanacak
Konya-Karaman hızlı tren hattındaki 
son durum hakkında bilgi veren Bakan 
Turhan, “423 kilometrelik Konya-
Karaman-Mersin-Adana Hızlı Tren 
projesinin 102 kilometrelik Konya-
Karaman kesimindeki sinyalizasyon 
yapım çalışmalarını tamamlayarak, 
Mayıs sonunda hızlı tren işletmeciliğine 
geçeceğiz” dedi.
Kurulan lojistik merkezlerle sanayicilere, karayolu, demiryolu, 
denizyolu erişimi ile kombine taşımacılık imkanı sunmaya 
başladıklarını vurgulayan Bakan Turhan, Konya Lojistik Merkezi’nin 
de bu yıl hizmete açılacağının müjdesini verdi. n HABERİ SAYFA 5’TE

SİNDİRİM SİSTEMİNE 
DOĞAL DESTEK

BASIN; TOPLUMUN 
GÖZÜ, KULAĞI! 

Türkiye’nin ilk sağlıklı yaşam markası Zade Vital, 
ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı yeni probiyotik ürün seri-
siyle karşınızda.  Markanın yeni çıkardığı Probiyotik 
Serisi, gün boyunca sindirim sistemini düzenleme-
ye yardımcı oluyor.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ya-
yımlanan mesajlarda, basının toplumun iyiliğini göz 
önünde bulundurarak halkın doğru haber alma öz-
gürlüğü yolunda hizmet etmek gibi bir görevin üst-
lendiği belirtildi. Bu nedenle basının toplumun sesi, 
gözü, kulağı olduğuna vurgu yapıldı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

Hayvanlara 
hergün yiyecek 
bırakıyorlar 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Eğlence 
mekanındaki 
kavga kanlı bitti!
n HABERİ SAYFA 6’DA

Cansuyu İdlib’e 
insani yardım 
ulaştırdı 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Yeryüzü 
Doktorları
şifa oluyor
n HABERİ SAYFA 7’DE

Konya’nın
lezzet durağı 

Anadolu bildik bileli sulu yemek-
lerin en güzel piştiği ve pişirildiği 
bir coğrafya. Anadolu Lokanta-

sı’nın Sahibi İbrahim Tanoğlu iki 
oğlu ile birlikte sulu yemekleri 

Konyalılarla buluşturuyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Çocuğu gibi bakıyor
Konya’da yaşayan 

esnaf Mehmet Çetin her sabah 
kasaplardan topladığı paylarla 

Aslım Çöplüğünde bulunan 
hayvanları besliyor. Hayvanları 
çok sevdiğini ifade eden Çetin, 

günün yorgunluğunu ve 
stresini hayvanlarla ilgilenerek 

attığını belirtti

TOPLADIĞI ETLERİ 
HAYVANLARA DAĞITIYOR

Sokak hayvanları bu soğuk 
kış günlerinde hem yiyecek 
bulmak hem de vücut ısılarını 
korumak zorunda. Sokak hay-
vanlarının bu zor günlerinde 
yanlarında olan esnaf Mehmet 
Çetin kendi çabalarıyla ka-
saplardan topladığı paylarla 
Aslım Çöplüğü’nde bulunan 
hayvanları besliyor.

‘BU İŞİ GÖNÜLLÜ 
OLARAK YAPIYORUM’

Günün yorgunluğunu ve stre-
sini hayvanlarla ilgilenerek at-
tığını belirten Çetin, “Hayvan-
lara günlük olarak 250-300 kilo 
elimden geldiği kadar yiye-
cek ulaştırıyorum. Hayvanlara 
yiyecek dağıtmak 45 dakika 
ile bir saatimi alıyor. Bu işi gö-
nüllü olarak yapıyorum” ifade-
lerini kullandı.  n SAYFA 4’TE

Konya Ticaret Odası 
(KTO) tarafından 
Konya’da faaliyet 
gösterilen çeyrek asrı 
aşan Konya işletmeleri 
kitaplaştırırdı. Dr. 
Öğretim Üyesi 
Mehmet Akif Çini 
tarafından hazırlanan 
ve Eğitim Yayınevi 
yayınlarından çıkan 
kitap büyük beğeni 
aldı.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Çeyrek asırlık başarılar

Mehmet Çetin

Mehmet Cahit Turhan

Eğitim-Bir-Sen 
Konya 1 Nolu Şubesi 
10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü 
nedeniyle basın 
mensuplarıyla 
kahvaltı programında 
bir araya geldi. 
Eğitim-Bir-Sen Konya 
1 Nolu Şube Başkanı 
Nazif Karlıer, basının 
önemine dikkat çekti.
n HABERİ 
SAYFA 10’DA

Gazetecileri unutmadılar



Vücudumuzda bizimle birlikte 
yaşayan birçok mikroorganizma 
bulunur.  Bağırsaklar, ağız, burun ve 
vücudun farklı yerlerinde farklı tip 
mikro organizmalar baskın haldedir. 
Sağlıklı ve dengeli bir vücut için, bu 
mikroorganizmaların da sağlıklı ve 
dengeli olması önemlidir. 

Özellikle bağırsaklarımız bu 
mikroorganizmaların vücudumuzda en fazla 
bulunduğu yerdir. Bağırsak florasını oluşturan bu 
bakteriler, doğum ve emzirme sırasında bebeğin 
bağırsaklarına ulaşır ve iki yaşına kadar yeterli 
sayıda bakteri oluşarak floranın son halini verir. 
Çocukluk döneminde bağırsak florasının güçlü bir 
şekilde oluşması ve sonrasında korunması, ilerleyen 
yaşlarda sağlıklı bir hayat geçirmeyi sağlar.

Bağırsaklarımızdaki mikro organizmaların, 
gıdaların sindirilmesinde, hastalık kaynağı 
hücrelerin öldürülmesinde ve vitaminlerin 
üretilmesinde önemli görevleri vardır. Bağırsak 
florasını oluşturan bu bakterilerin hasar görmesi ve 
sayılarının azalması, sindirim problemlerine neden 
olur. 

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, 
bağırsaklarımızda bulunan bu bakterilerin, 
bağışıklık sistemimizin temelini oluşturduğunu 

göstermektedir. Bağırsak florası güçlü, 
sağlıklı ve zenginse, vücudumuzun 
bağışıklık sistemi de güçlü ve sağlıklı 
olacaktır. Sağlıklı bağışıklık sistemi, 
alerjik reaksiyonları daha az yaşamamızı 
ve hastalıklara karşı daha dirençli 
olmamızı sağlar. Ayrıca vücuttaki tüm 
diğer sistemlerin de dengeli bir şekilde 
çalışmasına destek olur.

Antibiyotik kullanımı, uzun 
seyahatler, sağlıklı olmayan beslenme 

tarzı ve yaşam tarzımız bu mikroorganizmaların 
azalmasına neden olabilir. Sağlıklı florayı 
koruyabilmek için sağlıklı bir beslenme ve yaşam 
tarzı benimsemek, ambalajlı ve koruyucu gıdalardan 
kaçınmak, gerçekten gerekli olmadıkça antibiyotik 
kullanmamak gerekir. 

Probiyotikler, bağırsak florasını tekrar 
dengelemek için kullanılan iyi huylu 
mikroorganizmalardır. Yoğurt ve fermente gıdalarda 
bulunduğu gibi, destekleyici ürünlerle de bu 
mikroorganizmaları vücudumuza almak mümkündür. 
Destekleyici probiyotik ürünlerin içerisinde, doğal 
olarak vücudumuzda bulunan mikroorganizmalar 
bulunur. En sık bulunanlar ise Laktobasillus ve 
Bifidobakterium türleridir. Farklı tür probiyotikler 
vücutta farklı sistemleri etkileyerek farklı faydalar 
sağlar. Ancak öncelikli amaç bağırsak florasını 
düzenleyerek bağırsak fonksiyonlarını sağlıklı hale 
getirmektir. Prebiyotikler ise iyi mikroorganizmalar 
olan probiyotiklerin çoğalmasını ve aktive olmasını 
destekleyen yan ürünlerdir.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Sindirim sistemi çocuk-
lar için beslenme ve gelişim 
açısından önemlidir. Tüm 
gıdaların, vitamin ve mineral-
lerin emilerek kana geçtiği yer 
bağırsaklardır. Bağırsakların 
emilim ve boşaltım hare-
ketlerini düzgün bir şekilde 
yapmaları çocuğun sağlıklı 
olmasının temelidir.

İyi huylu mikroorganiz-
malardan oluşan bağırsak 
florası da çocukluk çağında oluşarak 
son halini alır. Hem sindirim hem de 
vücut direnci için floranın sağlıklı işle-

yişini korumak önemlidir. 
Florayı en kolay bozan 
etken antibiyotik kullanı-
mıdır. İki yaşından önce 
hiçbir şekilde antibiyotik 
kullanmamak, çocuğun 
sağlıklı bir erişkin olma-
sında en önemli uygula-
malardan bir tanesidir. 
Daha sonraki dönemlerde 
de mümkün olduğunca 
antibiyotik kullanmaktan 
kaçınmak ve çocuğu kim-

yasal içerikli gıdalardan uzak tutmak 
önemlidir. Sağlıklı bağırsak sağlıklı bir 
vücut demektir. 

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Dost Bakteriler

...

Anason maydonozgillerden beyaz çiçekli, güçlü 
kokulu bir bitkidir. Ana vatanı Asya olan bu bitkinin 
işlenmesi ilk olarak Mısırlılar tarafından yapılmıştır. 
İlk olarak koku vermek amacıyla kullanılmıştır. 
Mutfaklarda, yiyecek ve içeceklerin içerisine aroma 

katmak amacıyla kullanılır. Medikal kullanımı da oldukça geniş olan bitkinin özellik-
le sindirim sistemini rahatlatıcı etkisinden faydalanılır.

Rezene, yıl boyu bulunabilen sarı çiçekli bir bitkidir. Mutfaklarımızda baharat 
olarak kullanıldığı gibi uzun yıllardır tıp alanında da kullanılmaktadır. Potasyum, 
sodyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor ayrıca A ve C vitaminini bakımından 
oldukça zengindir. Özellikle hazımsızlık, şişkinlik, gaz, kabızlık, kolik, bağırsak gazı, 
mide ekşimesi gibi şikayetlere iyi geldiği, sindirimi uyardığı bilinmektedir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Sindirim sistemine 
doğal destekler

SİNDİRİM SİSTEMİNİZE
DESTEK ÜRÜNLER

Çocuklarda Sindirim sistemi

Zade Vital 
PROBİYOTİK 

DAILY

Zade Vital 
PROBİYOTİK 

FEMINEN

Zade Vital 
PROBİYOTİK 

EASY

Zade Vital 
PROBİYOTİK 

REFORMA

Doğanın ve bitkilerin 
iyileştirici gücünden ilham 

alan  Zade Vital, seyahat, 
hava değişikliği ve yemek 

düzeninden kaynaklanan 
sindirim bozukluklarına karşı 
doğal yeni çıkardığı Probiyotik 
Serisi sayesinde doğal yöntemler 
sunuyor. Marka, sağlıklı, hijyenik, 

güvenilir olma misyonuyla ürünlerini, 
İyi Üretim Uygulamaları olarak ifade 

edilen GMP standardıyla üretiyor.   
Easy, Daily, Feminen ve Restore adlı 4 farklı 

probiyotik ürününde yer alan farklı dozlar 
kişinin bağışık sisteminden, diş sağlığına, 

diyabetten idrar yolu enfeksiyonlarını kadar 
pek çok hastalıklığın tedavisinde destekleyici olarak 

kullanılıyor. Sert kapsül formundaki bu özel seri, 
günlük olarak almayı düşündüğünüz probiyotik 

miktarına kolaylıkla karşılıyor.  
Sindirim sistemi hassas olanlar için önerilen dost 
bakteriler olarak tanınan probiyotikler, bağışıklık 

sistemini kuvvetlendirmeye de yardımcı olur. 
Seyahatler sırasında kullanım kolaylığıyla da dikkat 

çeken markanın probiyotiği, yararlı ve zararlı bakteri 
oranını dengeliyor.

Türkiye’nin ilk sağlıklı 
yaşam markası Zade Vital, 

ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı yeni 
probiyotik ürün serisiyle karşınızda… 

Markanın yeni çıkardığı 
Probiyotik Serisi, gün 

boyunca sindirim sistemini 
düzenlemeye yardımcı oluyor. 

Sindirim problemi için probiyotik takviyesi yararlı ve zararlı 
bakteri oranını dengelenmesi adına büyük bir önem taşıyor.  

Sindirim
problemlerine
doğal destek



Anadolu bildik bileli sulu yemeklerin en güzel piştiği ve pişirildiği bir coğrafya. Anadolu 
Lokantası’nın Sahibi İbrahim Tanoğlu iki oğlu ile birlikte sulu yemekleri Konyalılarla buluşturuyor

Konya’nın lezzet durağı 
Yemek kültürüyle dikkat çeken 

Anadolu, özellikle yurt dışından ge-
len misafirlerin oldukça beğenisini 
kazanıyor. Bu kapsamda Konya’nın 
da kendine has bir yemek kültürü 
bulunuyor. Selçuklu’nun başşeh-
ri olmasının da verdiği bir özellikle 
önemli bir yemek kültürüne sahip 
olan Konya, gelen misafirlerin da-
maklarında farklı lezzetler bırakabili-
yor. Konya’nın bu önemli lezzetlerini 
Anadolu Lokantasını İbrahim Ta-
noğlu’ndan dinledik. İbrahim Usta, 
Altınekin 1950 doğumlu. Anadolu 
Lokantasına 1961 yılında başlamış. 
İlk başladığı yıllarda tas kebap, dol-
ma, taze fasulye, biber ve domates, 
dolma, patates oturtması ve kuru fa-
sulye ağırlıkta olan bir zengin yemek 
kültürü var. İbrahim Usta şimdilerde 
Anadolu lokantasını oğulları ile bir-
likte çalıştırıyor. Anadolu Lokantası 
Meram Belediyesi tarafından ger-
çekleştiren Ateşbaz Veli Aşçı Dede 
Mutfak Kültürü Günleri kapsamında 
2018 yılında Konya Yöresel Gastro-
nomi alanında yılın esnaf lokantası 
olarak seçildi 
 BAŞARININ ARKASINDA KALİTE VE 

GÜLER YÜZÜMÜZ VAR
Anadolu Lokantasının başarı-

sının arkasında kalitenin ve güler 
yüzün olduğunu ifade eden Anadolu 
Lokantasının Sahibi İbrahim Tanoğ-
lu, “Konya Altınekinliyim.  1961 yı-
lında Konya’ya geldik.  Anadolu Lo-
kantası’nın kurucusu İlyas Usta’nın 
yanında yetiştik. Daha ustamızdan 
ayrılarak Nalcaçı’da lokanta açtık. 
1980 yılında İlyas Usta ile ortak ol-
duk.  Anadolu Lokantası Konya’da 
1950 yılında hizmete açıldı. Ben us-
tamın yanına 1961 yılında başladım. 
Daha önce İstanbul Caddesindeydik.  
Etliekmek ve Sulu Yemek çeşitleri-
miz vardı. Müşterilerimiz yoğundu. 
Şimdilerde de bol kepçe ve hesaplı 
bir şekilde Konyalılara hizmet ver-
meye devam ediyoruz. Konyalılar 
lezzetlerimize yoğun ilgi gösteriyor. 
Buda bizlerin çalışma azmini ar-
dılıyor.İşyerimizi sabah namazı ile 
açıyoruz. Akşam 17:30-18:00 ka-
dar hizmet veriyoruz. İşyerimiz Pa-
zar günü kapalı. Esnaf lokantasıyız.  
Ramazan aylarında hayırseverlerin 
desteği ile Meczuplara yönelik iftar-
lar gerçekleşiyor. Hayırseverlerimiz 
meczuplara da dış kirası ödüyor. 
Normal zamanda da işyerimizde 
meczuplar işyerimizde yemek yiyor-
lar. İşyerimizde yardımlaşma duy-
gusu sürekli yaşatılıyor.  Bizler işye-
rimizde esnaf lokantası geleneğini 

ve yardımlaşmayı ve dayanışmayı 
hissettiriyoruz.  Başarının arkasında 
kalite ve güler yüzümüz var” ifade-
lerini kullandı
İŞLETMEMİZ KÜÇÜK AMA GÜZEL BİR 

ESNAF LOKANTASI
İşletmelerin küçük ama güzel 

bir esnaf lokantası olduğunu ifade 
eden Ömer Tanoğlu, “İşletmemiz 
küçük ama güzel bir esnaf lokanta-
sı. Esnaflar arasında tercih edilen bir 
lokantamız var. Çünkü çevrede sulu 
yemek yapan başka bir mekan yok.  
Bölgede sulu yemek yemek isteğin 
adresi işyerimiz.  Aşçımız sabah na-

mazından önce gelerek işyerimizde 
çorbalarımızı pişiriyor. Sabah na-
mazı çıkışında çorbalar hazır olmuş 
olur. Çorbalardan sonra yemekler 
hazırlanır. Günlük 4 çeşit çorbamız 
mevcut. Sulu yemeklerden tas ke-
bap, patlıcan kebap, nohut, kuru, 
ıspanak, bamya, pilav çeşidimiz var. 
Bizler burada geleneksel damak ta-
dının unutulması için çalışıyoruz. 
Esnaflarımıza buradan işyerlerini de 
servis gönderiyoruz” dedi.

‘19 YILDAN BU YANA BU 
LOKANTADAYIM’

Lise eğitimini tamamladıktan bu 

yana 19 yıldan beri Anadolu Lokan-
tasında babası ile birlikte çalıştığını 
ifade eden Fatih Tanoğlu, “19 yıldan 
bu yana bu lokantadayım. Liseyi bi-
tirdikten sonra babamın yanına gel-
dim. Lokantamız oldukça eski. Biz-
lere Konyalılar yoğun ilgi gösteriyor. 
Fiyatlarımız oldukça cüzü. Günlük 
10 çeşit yemek çıkıyoruz. İşimizin 
çocuklarımıza kalmasını istiyoruz.  
Babamız ile birlikte bir kültürü ya-
şatmaya çalışıyoruz.  Bedesten de ol-
mamız sebebi ile sorumluluklarımız 
oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 15 Cemâzil-Evvel 1441  -  Rûmî: 28 Kânûn-i Evvel 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:33 07:59 13:02 15:34 17:56 19:17 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                    3°C   4 °C

Karaman              2°C 4 °C 

Aksaray                3°C  4 °C

Ankara                  3°C 5 °C
10 OCAK 2020
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Sahipsiz hayvanlara yiyecek bırakıyorlar
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

ağırlaşan mevsim şartları nede-
niyle yem bulmakta zorlanan so-
kak hayvanlarının aç kalmaması 
için düzenli olarak şehir genelinde 
beslenme alanlarına yiyecek bırakı-
yor. Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kar yağışı ve olumsuz kış şartları 
nedeniyle sokak hayvanlarına aç 
kalmamaları için şefkat elini uza-
tıyor. Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri, başıboş kedi ve köpeklerin aç 
kalmaması amacıyla şehrin farklı 
noktalarındaki beslenme alanlarına 
düzenli olarak tavuk kırıntıları ve 
pelet yem bırakırken, hava şartla-
rının durumuna göre hayvanlara 
yem ve yiyecek bırakmaya devam 
ediyor. Ekipler, olumsuz hava şart-
larında yem ihtiyaçlarını gidermek-
te zorlanan kuşlar için de Alaaddin 
Tepesi, Kayalıpark, Mevlana bölge-
si, mezarlıklar başta olmak üzere 

şehrin farklı bölgelerine de buğday 
bırakıyor. Vatandaşların da yoğun 
kar yağışı ve soğuk hava şartlarının 
olduğu dönemlerde evlerinde artan 
yiyecekleri sokak hayvanları için 
uygun noktalara bırakmaları büyük 
önem arz ediyor.

YABAN HAYVANLARINA ACİL 
MÜDAHALE HİZMETİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
kış şartları nedeniyle yaralı, bakıma 
muhtaç ve yem sıkıntısı çekerek 
yerleşim yerlerine sığınan yaban 
hayvanlarını da koruma altına alı-
yor. Konya merkez ve ilçelerde 
bakıma muhtaç yaban hayvanları-
nı Tarım ve Orman Bakanlığı Böl-
ge Müdürlüğü ekipleri ile iş birliği 
içinde alarak Geçici Hayvan Bakı-
mevi’nde tedavilerini ve bakımları-
nı yapan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, hayvanları doğal ortamlarına 
geri bırakıyor.n HABER MERKEZİ

Periyodik muayene 
müracaatları için uyarı 

Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) Konya Bölge Koordinatörlü-
ğü 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Ka-
nunu hükümlerine göre her türlü 
ölçü ve ölçü aletlerinin kamu ya-
rarına uygun olarak kullanımının 
sağlanması, muayenesi ve dam-
galanması işlemleri çerçevesinde, 
periyodik muayene müracaatında 
bulunmayanlara idari para cezası 
uygulanacağı belirtildi.  Periyo-
dik muayene müracaatlarının son 
başvuru tarihinin 28 Şubat 2020 
Cuma günü olduğu da açıklamada 
dikkat çekildi.  

28 Şubat Cuma günü mesai 
bitimine kadar başvuruların yapıl-
ması gerektiği ifade edilen açık-
lamada, şunlar kaydedildi: 3516 
Sayılı Oküler ve Ayar Kanunu 
hükümlerine göre her türlü ölçü 
ve ölçü aletlerinin kamu yaranına 
uygun olarak kullanımının sağlan-
ması, muayenesi ve damgalanma-
sı işlemlerinin yapılması şarttır. Bu 
çerçevede periyodik muayene mü-
racaatında bulunmayanlara 3516 
sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 
15/c maddesine göre idari para ce-
zası uygulanacağı belirtilmektedir. 
Bu kapsamda. Akaryakıt sayaçları, 
LPG sayaçları, CNG (doğalgaz) sa-
yaçları, akaryakıt hacim ölçekleri, 
motorlu taşıt Lastiklerinin hava 
basıncı ölçümünde kullanılan ci-
hazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 ki-
logramdan yukarı kütle ölçüleri, 
demiryolu yük ve sarnıçlı vagon-
ları, maksimum kapasitesi 2 bin 
kilogram üzerinde olan otomatik 
Olmayan tartı aletleri ile aks kan-
tarlarının; periyodik muayene mü-
racaatları Türk Standartları Ensti-
tüsüne (https://basvuruportal tse.
org.tr) yapılacaktır, Otomatik tartı 
aletleri, I. ve 11. sınıf otomatik ol-

mayan (hassas) elektronik ve me-
kanik tartı aletleri ile tartım kapasi-
tesi 2 bin kilograma kadar olan III. 
ve IV. sınıf elektronik tartı aletleri 
için yetkili muayene servislerine 
(Her kullanıcı kendi İlinde hizmet 
veren yetkili muayene servisleri-
ne başvuru yapabilir) yapılacaktır. 
Tartım kapasitesi 2 bin kilogram 
ve altında olan ve belediyelerce 
tespit edilecek yer ve günlerde 
kurulan, Üretici ve pazarcılar ta-
rafından mallan doğrudan tüke-
ticilere perakende olarak satıldığı 
açık veya kapalı pazar yerlerinde 
kullanılan III. ve IV. sınıf otomatik 
olmayan elektronik tartı aletleri ile, 
bu yerler dışında; yay ve elektro-
nik tertibatı bulunmayan, tartım 
kapasitesi 2 bin kilogram ve altın-
da olan mekanik tartı aletlerinde; 
masa terazileri, asma teraziler, tek 
kollu kantarlar ve ibreli teraziler 
için ilgili belediye grup merke-
zi ölçüler ve ayar memurluğuna 
periyodik muayene başvurularını 
yapılacaktır. Isı sayacı kullanıcıları 
periyodik muayene başvurularını 
yetkili muayene servislerine yapa-
caklardır. Damgalanmamış, dam-
ga süresi geçmiş ve damgalan iptal 
edilmiş, damgası kopmuş, bozul-
muş ölçü ve ölçü aletlerinin mua-
yenelerinin yaptırılmadan kullanıl-
ması yasaktır, Bu durumda 3516 
sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 
15/c maddesine göre idari para 
cezası uygulanacağını unutmayı-
nız. Periyodik muayene müraca-
atlarının son başvuru tarihinin 29 
Şubat 2020 Cumartesi günü oldu-
ğu hatırlatır, cezai yaptırımla kar-
şılaşmamak için süresi içerisinde 
gerekli başvurularınızı yapmanızı 
tavsiye ederiz” ifadelerini kullandı.
n EMİNE ÖZDEMİR

Konya’da yaşayan esnaf Mehmet Çetin her sabah kasaplardan topladığı paylarla Aslım Çöplüğünde bulunan hayvanları 
besliyor. Hayvanları çok sevdiğini ifade eden Çetin, günün yorgunluğunu ve stresini hayvanlarla ilgilenerek attığını belirtti

Sokak hayvanlarına
çocuğu gibi bakıyor

Havaların soğumasıyla sokak 
hayvanları için zor günler başladı. 
Sokak hayvanları bu soğuk kış gün-
lerinde hem yiyecek bulmak hem 
de vücut ısılarını korumak zorunda. 
Belediyeler sokak hayvanları ile ilgi-
li çalışmalar gerçekleştirirken, bu-
nun yanında vatandaşlarda soğuk 
havada sokakta yaşayan hayvanları 
unutmuyorlar. Konya’da yaşayan 
esnaf Mehmet Çetin kendisi ka-
saplardan aldığı payları Aslım Çöp-
lüğünde bulunan hayvanları besli-
yor. Hayvanları çok sevdiğini ifade 
eden Çetin, günün yorgunluğunu 
ve stresini hayvanlarla ilgilenerek 
stresini attığını belirtti.

‘SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE 
HAYVANLAR KONUSUNDA 

DUYARLILIĞA DAVET EDİYORUM’
Soğuk kış günlerinde hayvanlar 

konusunda duyarlılığa davet ettiği-
ni ifade eden Mehmet Çetin, “Gün-
lük olarak her gün sokakta kalan 
hayvanların beslenmesine destek 
oluyorum.  Sokak hayvanları soğuk 
kış günlerinde zor şartlar altında 
yaşamlarını dışarıda sürdürüyorlar.  
Sokaktaki hayvanlar açlar ve susuz-
lar. Aslım çöplüğünde çok sayıda 
hayvan yaşıyor.  Her gün kendim 
kasaplardan hayvanların yiyebile-
ceklerini kendim belli bir ücret kar-
şılığında alıyorum ve hayvanlara 
götürüyorum. Hayvanlara günlük 
olarak 250-300 kilo elimden gel-
diği kadar yiyecek ulaştırıyorum. 
Hayvanlara yiyecek dağıtmak 45 
dakika ile bir saatimi alıyor. Hay-
vanların orada seni beklemesi ve 
onların doğduğunu görmek ayrı bir 
güzellik. Soğuk kış günlerinde hay-
vanların insanlara zarar vermesinin 
önüne geçmek için bu çalışmayı 
gerçekleştiriyoruz.  Vatandaşları-
mıza soğuk kış günlerinde hayvan-
lar konusunda duyarlılığa davet 
ediyorum. Yazın ise bu hayvanların 
susuz kalmaması için Aslım çöplü-
ğünde bulunan hayvanların su ihti-
yacını da karşılıyorum. Bu çalışma-
ma yardımcı olan hayırseverlerde 
var. Hayvanların ihtiyaçlarını ço-
ğunluklu olarak ben karşılıyorum. 
Hayvanları çok sevdiğim için bu işi 
gönül işi olarak yapıyorum” ifadele-
rini kullandı.

‘10 YILDAN BU YANA HAYVANLARI 
BESLİYORUM’

10 yıldan bu yana hayvanları 

beslediğini ifade eden Çetin, “Bir 
tane köpeğim var. Köpeğime ara-
ba çarptı. Köpeğime giderek ona 
platin taktırdım. Şimdi benim ya-
nımda ve hiç ayrılmıyor. Hayvan-
lara besleme işini yaklaşık olarak 
10 yıldan bu yana yapmaktayım. 
Son üç yıldır Aslım çöplüğünde-
ki hayvanları besliyorum. Bundan 
3 yıl önce Aslım’da bir işim vardı. 
Oraya gittiğimde köpeklerin yerde 
yattığını gördüm. Köpekleri öldü 
zannettim. Köpeklerin yaşadığını 
ancak susuzluktan bayıldıklarını 
gördüm. Hemen geldim bir tank 
aldım. Su dolduruldum.  Hemen de 

kuvvet aldım. Hayvanların bir ton 
su içtiklerini gördüm.  Bu su ola-
yını devamlı yapmaya başladım ve 
pay olayını da devamlı şekilde ya-
pıyorum. Hayvanların karnını do-
ğurmak ve sularını vermek günün 
yorgunluğunu ve stresini alıyor.  
Önceden bir motorum vardı. Ya-
rışlara katılıyordum. Şimdilerde bu 
hayvanların susuz ve aç kalmama-
ları için artık yarışlara da katılmıyo-
rum. Günlük üç paket sigara içiyor-
dum. Bu hayvanları beslemek için 
sigara içmeyi bırakarak yeni büyük 
bir araba aldım” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Konya-Karaman hızlı tren hattındaki son durum hakkında bilgi veren Bakan Turhan, “423 kilometrelik Konya-Karaman-Mersin-Adana Hızlı Tren Projesi’nin 
102 kilometrelik Konya-Karaman kesimindeki sinyalizasyon yapım çalışmalarını tamamlayarak, Mayıs sonunda hızlı tren işletmeciliğine geçeceğiz” dedi

Mayıs sonunda tamam
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 

Mehmet Cahit Turhan, demiryo-
lu yatırımlarıyla ilgili bilgiler ver-
di.  Demiryollarına sadece Türkiye 
ekonomisine ve sosyal hayata kat-
kısı nedeniyle önem vermediklerini 
anımsatan Bakan Turhan, “Demir-
yollarımız bu topraklar için bunların 
da ötesinde bir anlam taşımaktadır. 
23 Eylül 1856 tarihinde İzmir-Aydın 
hattının inşasına başlanması, Ana-
dolu coğrafyasının iklimini değişti-
rerek sosyal, kültürel ve ekonomik 
olarak şekillenmesinde milat teşkil 
etmiştir. Çünkü demiryollarımız bir 
buçuk asrı aşkın süre boyunca bu 
ülkenin dününe ve bugününe şekil 
verdi. Demiryollarımızın tanık oldu-
ğu şeyler, bu toprakların son 164 
yılının tanıklığıdır. Bu topraklarda 
tek ulaşım vasıtasının tren olduğu 
dönemlerin, Türkiye’nin pek çok ba-
dire atlattığı dönemlerin tanıklığıdır. 
Savaş yıllarının, yokluk yıllarının, 
kıtlık yıllarının, göç yıllarının tanık-
lığıdır. 1856’dan 1923 yılına kadar 
yapılan 4 bin 136 kilometrelik de-
miryolu Cumhuriyetimize miras kal-
mıştı. Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk döneminde ise demiryolu 
seferberliği başlatılarak, yüzde 80’i 
coğrafik koşulların sert olduğu doğu 
bölgesinde olmak üzere yaklaşık 3 
bin kilometre demiryolu inşa edil-
mişti. 1950 yılına kadar ise 3 bin 764 
kilometre demiryolu ağına ulaşılmış-
tı. Çünkü, bu dönemde demiryolları 
hak ettiği değeri görmüş; gelişmeyi 
ve kalkınmayı kuşatan, bütün sosyal 
yönleriyle bir modernleşme projesi 
olarak ele alınmıştı” ifadelerini kul-
landı. Demiryolu hamlesinin 1950 
yılından sonra yavaşladığını hatır-
latan Bakan Turhan, “1951-2003 
yılları arasında yılda ortalama 18 
kilometre olmak üzere toplam 945 
kilometre demiryolu yapılabilmişti. 
Bunun bir sonucu olarak demiryolu 
mevcut sistemini dahi koruyama-
mış, taşıma payı yolcuda yüzde 2, 
yükte yüzde 4’e kadar düşmüş, do-
layısıyla karayoluna dayalı bir ula-
şım sistemi ortaya çıkmıştı. Geçmişi 
değiştirmemiz mümkün değil ama 
geçmişin kötü izlerini silip geleceği-
mizi inşa etmek bizim elimizdeydi. 
Bu bilinçle Cumhurbaşkanımız Re-

cep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola 
çıktık. Demiryollarımızı gerek çevre-
ye duyarlı teknolojisi, gerekse sağla-
dığı ekonomik faydalarla uygarlığa 
atılan en önemli adımlardan biri ola-
rak ele aldık” şeklinde konuştu.

“YHT İLE BUGÜNE KADAR 53,1 
MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ”
Bir dönem kapısına kilit vu-

rulması planlanan demiryollarını 
2003 yılında devlet politikası hali-
ne getirdiklerini, 2023 hedeflerini 
belirlediklerini ve demiryollarında 
destansı gelişmelerin yaşandığı bir 
süreci başlattıklarının altını çizen 
Bakan Turhan, “TCDD’nin ödene-
ği artırıldı, tozlu raflarda çürümeye 
terk edilen projeler raflardan indi. 
Türkiye’yi geleceğe taşıyacak pro-
jeler art arda hayata geçirildi. Tür-
kiye, 2009 yılında Ankara-Eskişehir 
hattının hizmete açılmasıyla YHT 
ile tanıştı ve dünyada 8, Avrupa’da 
ise 6. YHT teknolojisi kullanan ülke 
konumuna yükseldi. 2011’de Anka-
ra-Konya, 2014’te Ankara-İstanbul 
ve Konya-İstanbul hatlarını da hiz-
mete açtık. YHT’lerle 2009 yılında 
Ankara-Eskişehir arasında başlat-
tığımız konforlu, hızlı ve modern 
seyahat hizmetini 7 il ve ülke nüfu-
sunun yüzde 40’ına ulaştırdık. YHT 
ile bugüne kadar 53,1 milyon yolcu 
seyahat etti. Ankara-Eskişehir ara-
sında demiryolu ile taşıma payı YHT 
ile birlikte yüzde 8’den yüzde 72’ye 
çıktı. Ankara-Konya arasında ise 
toplam yolcunun yüzde 66’sı YHT 
ile taşınır hale geldi. Vatandaşlarımı-
zın geçen 60 senede kaçırdığı treni, 

Yüksek Hızlı Tren ile yakalamasını 
sağladık. Demiryollarımız, Cumhu-
riyet’in ilk yıllarında olduğu gibi altın 
yıllarını yaşamaya başladı. Hizmete 
açılan hatların dışında Ankara-Sivas 
ve Ankara-İzmir arasında YHT hattı 
çalışmalarını hızlandırdık. Halen bin 
889 kilometre yüksek hızlı demiryo-
lu hattı yapım çalışmalarımız devam 
ediyor” dedi.

KONYA-KARAMAN 
HATTIYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ 
Yapımı devam etmekte olan 

393 kilometre uzunluğundaki An-
kara-Sivas yüksek hızlı tren hattında 
Balışeyh-Yerköy-Akdağmadeni ke-
siminde Mart ayı içerisinde test sü-
rüşlerine başlamayı ve projeyi 2020 
yılı 2. çeyreğinde tamamlamayı he-
deflediklerini aktaran Bakan Turhan, 
şunları kaydetti:

“Yüksek hızlı tren hatlarının yanı 
sıra yük ve yolcu taşımacılığının bir-
likte yapılabileceği 200 kilometre/sa-

ate uygun hızlı tren hatları inşa edi-
yoruz. Bu kapsamda Bursa-Bilecik, 
Sivas-Erzincan, Konya-Karaman-U-
lukışla-Yenice-Mersin-Adana, Ada-
na-Osmaniye-Gaziantep olmak 
üzere toplam bin 626 kilometre hızlı 
tren hattı ve 429 kilometre konvan-
siyonel demiryolu yapım çalışmala-
rına da devam ediyoruz. Konya, Ka-
raman ve Kayseri’den gelen yüklerin 
Mersin Limanı’na daha hızlı aktarıl-
masını sağlayacak 423 kilometre-
lik Konya-Karaman-Mersin-Adana 
Hızlı Tren projesinin 102 kilomet-
relik Konya-Karaman kesimindeki 
sinyalizasyon yapım çalışmalarını 
tamamlayarak, Mayıs sonunda hızlı 
tren işletmeciliğine geçeceğiz. De-
vam eden projelerimizin yanı sıra 
2 bin 491 kilometrelik kesimde 
etüt-proje çalışmaları tamamlan-
dı. 6 bin 434 kilometrelik kesimde 
proje hazırlama çalışmaları sürüyor. 
Böylece toplam 13 bin 21 kilometre-

lik demiryolu hattında yapım, ihale 
ve etüt-proje çalışmalarına devam 
ediyoruz. Diğer taraftan Marmaray 
sayesinde demir raylarla Asya’yı 
Avrupa’ya bağladık. Bir dönem uğ-
runa türküler yakılan, şiirler dizilen, 
geciken ama hiç gelmemezlik yap-
mayan treni tekrar vatandaşımızın 
gündemine taşımayı başardık. Ül-
kemizi yeniden demir ağlarla örme 
hedefleri kapsamında 2003 yılında 
10 bin 959 kilometre olan demiryo-
lu uzunluğunu bin 213 kilometresi 
YHT hattı olmak üzere 12 bin 803 
kilometreye çıkardık. Çift hatların 
oranını ise yüzde 5’ten yüzde 12’ye 
yükselttik. 11 bin 590 kilometre 
uzunluğundaki konvansiyonel de-
miryolu hatlarını adeta yeniden ya-
pılmışçasına tamamen yeniledik. 
Asırlardır el değmeyen demiryolla-
rımızın tamamını yenilemekle kal-
madık, sinyalizasyonlu ve elektrifi-
kasyonlu hale getirdik. 2003 yılında 
2 bin 505 kilometre olan sinyalli hat 
uzunluğunu 6 bin 382 kilometre-
ye çıkardık. 2 bin 312 kilometrede 
de çalışmalara da devam ediyoruz. 
2003 yılında 2 bin 82 kilometre olan 
elektrikli hat uzunluğumuzu ise ar-
tırarak 5 bin 753 kilometreye ulaş-
tırdık. 785 kilometrede de çalışma-
larımız devam ediyor. 2023 yılında 
elektrikli ve sinyalli hat oranını yüz-
de 77 ulaştırmış olacağız.”

KONYA LOJİSTİK MERKEZ 
BU YIL HİZMETE GİRECEK 

Kurulan lojistik merkezlerle 
sanayicilere, karayolu, demiryolu, 
denizyolu erişimi ile kombine taşı-

macılık imkanı sunmaya başladık-
larını vurgulayan Bakan Turhan, 
“Planladığımız 25 adet lojistik mer-
kez tamamlandığında sektöre 72,6 
milyon ton ve 4 milyon TEU ilave 
taşıma imkânı ile 16,2 milyon met-
rekare konteyner stok ve elleçleme 
sahası sağlayacağız. Bugüne kadar 
9 adet lojistik merkezi hizmete aç-
tık. Yapımları tamamlanan Mersin 
(Yenice), Konya (Kayacık) lojistik 
merkezlerini bu yıl hizmete açaca-
ğız. Kars ve İzmir Kemalpaşa lojis-
tik merkezlerin yapım çalışmalarına 
devam ediyoruz. Sivas lojistik mer-
kezin sözleşmesi imzalandı, yapım 
çalışmalarına bu yıl başlıyoruz. Kara-
man, Bilecik (Bozüyük), Kayseri (Bo-
ğazköprü), Mardin, Bitlis (Tatvan), 
Şırnak (Habur) ve İstanbul (Avrupa 
Yakası) lojistik merkezlerinin de iha-
le, proje ve kamulaştırma çalışmaları 
devam ediyor. Kara limanı da dedi-
ğimiz organize sanayi bölgelerini 
demir ağlarla birbirine bağlayarak iş 
adamlarımızın rekabet gücüne güç 
de katıyoruz. Halen toplam uzunlu-
ğu 433 kilometre olan 281 adet il-
tisak hattımız mevcut. Önümüzdeki 
dönemde 38 adet OSB, özel endüstri 
bölgesi, liman ve serbest bölge ile 36 
adet üretim tesisine yönelik toplam 
294 kilometre uzunluğunda iltisak 
hattı daha yapacağız” diye konuştu.

KONYARAY GELİYOR 
Yüklerin daha hızlı ve ekono-

mik olarak taşınması için limanlara 
demiryolu bağlantıları yaptıklarını 
belirten Bakan Turhan, “Halen 10 
liman ve 4 iskeleye olmak üzere top-
lam 85 kilometre demiryolu bağlan-
tısı bulunuyor. Filyos, Çandarlı gibi 
önemli limanlar olmak üzere 7 adet 
limanı da demiryolu ile bağlayaca-
ğız. Kent içi ulaşımda İstanbul’da 
Marmaray, İzmir’de Egeray, Anka-
ra’da Başkentray ve Gaziantep’te ise 
Gaziray. Konya’da Konyaray ile raylı 
sistemin etkinliğini artırıyoruz. Mar-
maray ile bugüne kadar 431 milyon 
yolcu, Egeray ile 680 milyon yolcu, 
Başkentray ile 22,4 milyon yolcu 
seyahat etti. Gaziray’ın ve Konya-
ray’ın yapım çalışmalarına devam 
ediyoruz. Gaziray’ı 2020 yılı sonu ya 
da 2021 yılı başında tamamlamayı 
planlıyoruz” dedi. n İHA

100 milyon dolarlık katkı sağlayacak
Cumhurbaşkanı kararıyla ilan 

edilen Konya Teknoloji Endüstri Böl-
gesi’nde robot, nano teknoloji, yapay 
zeka, savunma, uzay ve havacılık 
projeleri başta olmak üzere ileri tek-
nolojili çalışmalar gerçekleştirilecek. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan imzasıyla Resmi Gazete’nin 
dünkü sayısında yayımlanan kararla, 
Konya-Ankara kara yolu üzerinde 
bulunan Selçuklu ilçesi Aşağıpınar-
başı mevkisindeki bölge, “Konya 
Teknoloji Endüstri Bölgesi” ilan edil-
di.

Gelecek günlerde 700 milyon 
dolarlık yatırımın yapılacağı bölge-
de, tam kapasite üretimle 4 bin kişi 
istihdam edilecek. Bölgenin katma 
değerli ve ileri teknoloji üretimiyle 
cari açık yılda 100 milyon dolar aza-
lacak.

Konya, tarım ve sanayideki po-
tansiyelinin ardından ileri teknoloji-
de de merkez olacak.

“ÖNEMLİ BİR KALKINMA 
ARACI OLACAKTIR”

MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka da endüstri böl-
gelerinin, planlı sanayileşmenin par-
çası olarak ortaya çıktığına dikkati 

çekerek, “Bu bakımdan sanayinin ve 
teknolojinin gelişiminin hızlanması, 
istihdam oluşturma, nitelikli iş gücü-
nün arttırılması ve cari açığın azaltıl-
masına katkı sağlamasının yanı sıra, 
Konya için önemli bir kalkınma aracı 
olacaktır. Teknoloji Endüstri Böl-
gesi’nin şehrimize oldukça önemli 
getirilerinin olacağını düşünüyoruz. 

Konya’nın, mevcut sanayi altyapısı, 
üretim kültürü ve ihracat atılımı ile 
endüstri bölgesini hak ettiğine inanı-
yoruz.” dedi. 

ÖNEMLİ İVME KAZANDIRACAK 
AK Parti Konya Milletvekili Ziya 

Altunyaldız, yaptığı yazılı açıklama-
da, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi 

Gazete’de yayımlanan Cumhurbaş-
kanı kararlarına göre, Konya-An-
kara kara yolu üzerinde bulunan 
Selçuklu ilçesine bağlı Aşağıpınar-
başı mevkisindeki bölgenin “Konya 
Teknoloji Endüstri Bölgesi” olarak 
ilan edilmesiyle, savunma sanayiin-
de tarihi ve dev bir adım atıldığını 
belirtti. Yürütülen çalışmada tüm 

emeği geçenlere teşekkür eden 
Altunyaldız, şunları kaydetti: “Sa-
yın Cumhurbaşkanımıza Konya 
Teknoloji Endüstri Bölgesi ile ilgili 
karar ve destekleri için şükranları-
mızı sunuyoruz. Bu karar ile Kon-
ya’nın Selçuklu ilçesi, Aşağıpınar-
başı Mevkisi’nde 1 milyon 581 bin 
metrekarelik alan ‘Konya Teknoloji 

Endüstri Bölgesi’ ilan edilmiştir. Bu 
karar, bugüne kadar her aşama-
da yakından takip ettiğimiz Kon-
ya’mızın savunma sanayiindeki dev 
adımlarına büyük ivme katmıştır. 
Sayın cumhurbaşkanımıza bu karar 
ve destekleri için şükranlarımızı su-
nuyoruz.”

Konya Teknoloji Endüstri Böl-
gesi içerisinde yapılacak ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri Tesisi’nin 
inşasına 2020 yılının sonunda baş-
lanmasının hedeflendiğini ifade 
eden Altunyaldız, “Tesiste ilk etapta 
ASELSAN tarafından özgün olarak 
Uzaktan Komutalı Silah Sistemle-
ri (UKSS) üretilmesi hedefleniyor. 
Uzaktan Komutalı Silah Sistemle-
ri, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve 
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 
kullanımının yanında aynı zamanda 
18 farklı ülkenin güvenlik güçlerinin 
hizmetinde yer alıyor. Sistemlerin 
olgunluk seviyesi ve uluslararası 
pazardaki konumunu dikkate aldığı-
mızda ASELSAN, uzaktan komutalı 
silah sistemleri alanında lider firma-
lar arasında yer alıyor.” değerlendir-
mesinde de bulundu.
n AA

Ziya Altunyaldız Ömer Faruk Okka

 Konya Lojistik Merkez’le ilgili de bilgi veren Bakan Turhan, Lojistik Merkez’in bu yıl açılacağının bilgisini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Konya-Karaman Hızlı Tren Projesi’nde sinyalizasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mayıs ayı sonunda hizmete gireceğini söyledi.
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Konya’da 15 yıl önce kaybol-
duktan sonra cinayete kurban gittiği 
öğrenilen ve kemikleri gömüldüğü 
yerden çıkarılan Necati Keleş’in katil 
zanlıları olan karısı, kayın biraderi ve 
akrabası çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinen bilgiye göre, 19 Kasım 
2005 tarihinde Necati Keleş’ten ha-
ber alamayan annesi Ayşe K., polise 
kayıp başvurusunda bulundu. Kay-
bolduğu yıl 31 yaşında olan Necati 
Keleş yaşadığı Çumra ilçesi ve çev-
resinde yapılan tüm aramalara rağ-
men bulunamadı.

NECATİ KELEŞ’İN EŞİ VE 
YAKINLARI GÖZALTINA ALINDI
15 yıl boyunca kayıp olan Ne-

cati Keleş’le ilgili Çumra Cumhuri-
yet Başsavcılığı tarafından yeniden 
soruşturma başlatıldı. Soruşturma 
dosyası kapsamında Asayiş Şube 
Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği 
ekipleri, çalışmalarını kayıp Necati 
Keleş’in öldürüldüğü ihtimali üze-
rinde yoğunlaştırdı. Yapılan çalışma-
ların ardından Necati Keleş’in eşi Se-
bahat B., (46) kayın biraderi Mustafa 
Y., (44) Sebahat B.’nin ilk eşinin ye-
ğeni Kadir B. (41) ve Necati Keleş’in 
üvey oğlu H.B., Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri tarafından yapılan fiziki 
takibin ardından gözaltına alındı.

KAHVESİNE İLAÇ ATARAK 
UYUTTUKTAN SONRA 

BOĞARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ
Şüphelilerden Sebahat B.’nin 

ilk ifadesinde “Necati ile Konya’da 
buluşarak beraber yaşadığımız dö-
nemde oturduğumuz eve gittik. 

Burada Necati ile kahve içmek için 
ben kahve yaptığım sırada içerisine 
uyutucu ilaç attım. Necati uyuduk-
tan sonra eve kardeşim ile ilk eşi-

min yeğenini çağırdım. Onlar da eve 
geldikten sonra Necati’yi evde bulu-
nan kablo ile boğduk. Öldüğünden 
emin olduktan sonra cesedi çuvala 

koyarak ilk eşimin yeğeninin kam-
yonuyla Bozkır ilçesine bağlı Taşbaşı 
Mahallesi’nde dağlık alana gömdük” 
şeklinde itirafta bulunduğu öne sü-
rüldü.
CİNAYETE KURBAN GİDEN KELEŞ’İN 

KEMİK PARÇALARI ÇIKARTILDI
Konya Cinayet Büro Amirliği 

ekipleri, şüphelerden Kadir B.’yi Ne-
cati Keleş’in cansız bedenini göm-
dükleri Bozkır ilçesindeki Taşbaşı 
Mahallesi’ndeki dağlık alana götür-
dü. Kadir B., cumhuriyet savcısına 
olayı anlatarak cesedi gömdükleri 
yeri gösterdi. Şüpheliler tarafından 
kuyuya atılan Necati Keleş’in cansız 
bedeni gömüldüğü yerden kepçe 
yardımıyla kazılarak çıkartıldı. Ne-
cati Keleş’e ait olduğu belirlenen 
kemik parçaları çuvalın içerisinden 
çıktı. Kemik parçalarının el kısmında 
da Sebahat yazılı yüzük çıktı. Kemik 
parçaları inceleme yapılmak üzere 
Konya Numune Hastanesi morguna 
götürüldü.

EŞ, KAYIN BİRADER VE
 AKRABA TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Se-
bahat B., Mustafa Y., Kadir B. ve 
H.B., emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan Çumra Adliyesine sevk edildi. 
Burada “Kasten adam öldürme” su-
çundan tutuklama talebi ile Çumra 
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 
şüphelilerden Sebahat B., kardeşi 
Mustafa Y. ve ilk eşinin yeğeni Kadir 
B. tutuklanırken, diğer şüpheli H.B. 
Çumra Cumhuriyet Başsavcılığında-
ki ifadesinin ardından serbest bıra-
kıldı. n İHA

Uyuşturucu operasyonunda 
8 kişi gözaltına alındı 

Konya’da kamyonla 
TIR çarpıştı: 1 yaralı

Akşehir Narkotik Suçlarla Mü-
cadele Grup Amirliği ve Konya 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa 
yapılan uyuşturucu operasyonda 
8 kişi gözaltına alındı. Yıldırım Ma-
hallesi’ndeki eve yapılan baskında 
1 gram eroin 15 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi. Operasyonda gö-
zaltına alınan zanlılardan C.Y. (21), 

O.Ö. (20), R.K. (24), H.Ç. (24), E. Y. 
(31) ve M.T. (22) ifadeleri alındık-
tan sonra serbest bırakıldı.  Gözal-
tına alınan şüphelilerden O.Ş. (25) 
ve G.T. (32) Akşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki ifadelerinin ar-
dından adli makamlara sevk edildi. 
Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme-
de tutuklanarak cezaevine gönde-
rildi. n AA

Akşehir ilçesinde meydana 
gelen trafik kazasında 1 kişi yara-
landı.

Kaza, Yeni Mahalle Cumhu-
riyet Bulvarında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bulvardan 
D-300 Karayoluna çıkan İ.E. (52) 
idaresindeki 42 Y 7397 plakalı tır 
ile Konya’dan Burdur istikametine 
seyir halinde olan M.K. (53) idare-
sindeki 42 S 2987 plakalı pancar 

yüklü kamyon çarpıştı. Kazada 
kamyon sürücüsü M.K. kamyo-
nun kabininde sıkıştı. Kaza ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık, polis ve 
itfaiye ekipleri sevk edildi. Kam-
yon sürücüsü ekipler tarafından 
sıkıştığı yerden çıkartılarak ambu-
lansla Akşehir Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Konya’da bir eğlence mekanında alkol aldıktan sonra hesap ödemediği iddia edilen iki kişi ile iş 
yeri çalışanları arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı

Eğlence mekanında 
çıkan kavga kanlı bitti!

Konya’da bir eğlence mekanın-
da hesap ödemediği iddia edilen bir 
kişi ile işyeri çalışanları arasında çı-
kan kavga kanlı bitti. 

Olay, saat 05.00 sıralarında Sel-
çuklu ilçesi Musalla Bağları Mahal-
lesinde bulunan bir eğlence merke-
zinde meydana geldi. İddiaya göre, 
gece saatlerinde eğlence mekanına 
giden Bekir Durna (24) ile Y.K. (33) 
bir süre alkol aldıktan sonra hesap 
ödemeden iş yerinden ayrıldı. 

Çalışanlar ve iş yeri müdürü İs-
mail D. iş yerinden hesap ödemeden 

çıkan Bekir Durna (24) ile Y.K’nin 
peşinden çıkarak hesabı ödemeleri-
ni istedi. 

Çıkan tartışmada Y.K. yanında 
bulunan tabancayla ilk önce hava-
ya rastgele ateş açtı, ardından iş 
yeri müdürü İsmail D’yi omzundan 
vurarak yaraladı. İsmail D. de yara-
landıktan sonra aracında bulunan 
tabancayla Bekir Durna’nın bacakla-
rına ateş etti. Kanlar içinde yere yığı-
lan Bekir Durna, ihbar üzerine olay 
yerine sevk edilen sağlık ekipleri ta-
rafından kent merkezindeki özel bir 

hastaneye kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Yaralı Durna, burada yapılan 
tüm müdahalelere rağmen kurtarı-
lamayarak hayatını kaybetti.
“KORKUTMAK İÇİN ATEŞ ETMİŞTİM”

Yaralı olarak hastaneye kaldı-
rılan şüpheli İsmail D’nin ilk ifade-
sinde, “İş yerine gelen iki kişi hesap 
ödemeden dışarıya çıktılar. Hesap 
ücretini istediğim zaman bize ateş 
ettiler. Ben öldürmek için ateş et-
medim, korkutmak içindi” şeklinde 
söylediği öğrenildi.
n İHA

Eş, kayın birader ve akraba tutuklandı
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Hüyük’te kar temizliği sürüyor Akşehir’de okullara kar engeli

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem, yaptığı yazılı açıkla-
mada, ilçede 4 gündür etkili olan 
ve aralıklarla devam eden kar ya-
ğışının durmasının ardından Fen 
İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin 
kent merkezinde yollarda biriken 
karları temizleme çalışmalarına 

başladığını bildirdi. Karla müca-
dele ekiplerinin 4 günlük süreçte 
gerek ilçe merkezinde, gerekse dış 
mahallelerde yolları ulaşıma açık 
tutabilmek için yoğun bir mesai 
sergilediğini aktaran Çiğdem, “Şu 
anda Hüyük ilçemizde ulaşıma 
kapalı yol bulunmuyor. Karla mü-

cadele çalışmalarımıza Büyükşe-
hir Belediyesi Fen İşleri Dairesine 
bağlı ekiplerimiz de destek veri-
yor. Özellikle, dış mahallelerimizin 
kent merkezine ulaşımını sağlayan 
bağlantı yolları Büyükşehir Beledi-
yesi ekiplerimiz tarafından ulaşı-
ma açık tutuluyor” dedi.  n AA

Akşehir ilçesinde dün başla-
yan ve gece boyunca da etkili olan 
kar yağışı nedeniyle ilçedeki okul-
lar bir gün tatil edildi. Akşehir’de 
devam eden yoğun kar yağışının 
ulaşımda sorun oluşturabileceği 
değerlendirilerek okullarda eğiti-
me 1 gün ara verildi. Hamile ve 

engelli memurlar da bir gün idari 
izinli sayılacak. Kar yağışı sonrası 
okul bahçeleri ve yollar beyaz ör-
tüsüyle güzel görüntüler oluştur-
du. Akşehir Belediyesi ile Konya 
Büyükşehir Belediyesi Fen ve 
KOSKİ ekipleri de ilçe genelinde iş 
makineleri ile kar temizliği yapar-

ken, vatandaşlar evlerinin önünü 
ve çatılarını temizlemeye çalışıyor. 
İlçe genelinde kapalı yol bulun-
madığı öğrenilirken, kar temizliği 
çalışmaları kapsamında yayaların 
kullandığı kaldırımlarda da kürek-
lerle temizlik çalışmaları yapılıyor.
n İHA

Maktul Bekir Durna
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İki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Ereğli ve Akşehir ilçelerinde 

meydana gelen trafik kazalarında 
toplamda 6 kişi yaralandı. İlk kaza 
haberi Ereğli’den geldi. Hafif ticari 
araç ile tırın çarpışması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 4 kişi ya-
ralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında 
Ereğli Adana kara yolu üzeri Kuzucu 
Kavşağında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Konya’dan Ereğli istika-
metine seyir halinde olan Ali İhsan 
B. idaresindeki 78 SK 423 plakalı ha-
fif ticari araç ile Karaman istikame-
tine dönüş yapmak isteyen Abdrur-
rahman Ö. yönetimindeki 33 BCP 
18 plakalı tır, kavşakta çarpıştı. Ka-
zada, hafif ticari araçta yolcu olarak 
bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredeki 
vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-

davi altına alındı. Yaralıların hayati 
tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, 
kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AKŞEHİR’DE KAZA
Bir diğer trafik kazası ise Ak-

şehir’de meydana geldi. Akşehir 
Doğanhisar yolunda bir minibüs ile 
bir otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gelen kazada 2 kişi yara-
landı. Akşehir Doğanhisar yolu Reis 
Mahallesi yakınlarında seyir halinde 
olan Ömer Ünlen idaresindeki 42 
AIB 44 minibüs ile Mehmet Doğan 
yönetimindeki 42 VE 263 plakalı 
otomobil, yolun karlı ve buzlu olması 
nedeniyle çarpıştı. Kaza sonucu ya-
ralanan otomobil sürücüsü Mehmet 
Doğan ile aynı araçta bulunan Ayşe 
Dudu Doğan, Akşehir Devlet Hasta-
nesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA-AA

Beyşehir ilçesinde faaliyet gös-
teren Beyşehir Vakfı’nın yeni seçilen 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
yeni dönemde ilçede yaşayan yardı-
ma muhtaç insanlara yardım eli uza-
tacağı belirtildi. Beyşehir Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkanı Havva Uslu, 
yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 
Beyşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. 

Uslu, beraberindeki Başkan 
Yardımcısı Zahide Zor, yönetim ku-
rulu üyeleri Nezahat Kuru, Safiye 
Atcı, Hatice Ünal, Saniye Göker ve 
Şaheste Önses ile birlikte Belediye 
Başkanı Adil Bayındır’ı makamında 
ziyaret etti. Beyşehir’de tarihi geç-
mişi uzun yıllara dayanan vakfın 
kurucu isimleri arasında yer aldığı-
nı hatırlatarak ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Başkan 
Bayındır, büyük bölümü kadınlar-
dan oluşan yeni yönetim kuruluna 
bundan sonra ilçede yürüteceği fa-
aliyetlerinde başarı dileyerek Bele-
diye olarak her zaman sivil toplum 

kuruluşlarının yanında olduklarını, 
bundan sonra da olmaya devam 
edeceklerini söyledi.  Vakıf Başkanı 
Havva Uslu da, vakıf olarak ilçede 
bundan sonraki süreçte yürütmeyi 
planladıkları faaliyet ve projelerden 
söz etti. Uslu, vakıflarının öncelikli 
amacının Beyşehir ve çevresinde 
yaşayan yardıma muhtaç kişilerin 

tesbit edilmesi, bunun için kaynak 
sağlanarak gerekli yardımların ya-
pılması olduğunu belirtirken, bunun 
yanısıra yıl içerisinde çeşitli sosyal 
ve kültürel faaliyetler düzenlemeyi 
de hedeflediklerini kaydetti. Uslu, 
Başkan Bayındır’dan ziyaretlerinde 
vakıf çalışmaları için bir çalışma ve 
toplantı ofisi ile yardım faaliyetle-

rinin yürütüleceği bir depo temini 
konusunda yardım ve destek tale-
binde bulundu. Bayındır, belirtilen 
talepler konusunda kayıtsız kalma-
larının mümkün olmadığını ifade 
ederken, kurum olarak üzerlerine 
düşen her türlü yardım ve desteği 
yapacaklarını sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Anasınıfı öğrencileri 
için satranç sınıfı açıldı

İRFA’da ‘Tefsir 
Sohbetleri’ başladı

Yunak İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve İş Bankası Yunak Şu-
besi’nin işbirliğiyle açılan kursta 
eğitmenler tarafından yaklaşık 40 
öğrenciye haftada iki gün satranç 
eğitimi verilecek. Yunak Anadolu 
İmam hatip Lisesi binasında açılan 
kurs ile çocukların stratejik düşün-
me becerilerini geliştirmeyi, sat-
rancı sevdirmeyi ve zaman yöneti-
mi konusunda çocukların deneyim 
kazanmaları amaçlanıyor. Satranç 
oynamayı okulda öğrenen çocuk-
lar, oyunu evde ailelerine öğrete-
rek okul, veli ve öğrenci üçgeninde 
köprü vazifesini sağlamlaştırmış 
olacaklar. Yunak Merkez Anaokulu 
Müdürü Yıldız Aydoğdu, okul ön-
cesi eğitim çağında satrancın fay-
dalarını anlatırken çocukların zihni 
ve hayal kurma gücünü, dikkatini 
ve öngörüsünü geliştirdiğini ayrıca 
sabırlı olmayı ve gerek kurallara 
gerekse rakibe saygılı olmayı öğ-
rettiğini vurguladı.

Eğitimi verilecek olan satranç 
kursu ile çocukların kişisel gelişim-
lerinin sağlanması konusunda des-
tek verildiğinin altını çizen Yunak 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
İşcan ise , günlük hayatın gerçek-
lerinden ortaya çıkan zihinsel bir 
spor olan satranç, çocuğu hayata 
hazırlamada ve hayatla bağ kur-
masında son derece önemli. Şimdi 
çocuklarımız burada satranç oyu-
nunu öğrenecekler. Satranç oy-

namanın, çocukların odaklanma, 
planlama, öz güven, zeka, analiz, 
görselleştirme, ileriyi düşünme, 
konsantrasyon, sosyalleşme ve 
gelişimine katkıda bulunduğuna 
işaret eden İşcan, şunları söyledi: 
“Araştırmalar, satranç oynayan 
çocukların, satranç oynamayanlara 
göre büyük oranda daha başarılı ol-
duğunu gösteriyor. Satranç, mate-
matiksel düşünme sistemlerini ha-
reket ettiriyor. Özellikle çocukların 
pasif olarak televizyon seyretmele-
rinden ziyade, boş vakitlerinde ai-
leleriyle bu aktiviteleri yapmaları, 
her açıdan önemli.” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından dualar 
eşliğinde kurdele kesilerek Mer-
kez Anaokulu “Neşeli Kelebekler 
Çocuk Kulübü” Satranç Sınıfı’nın 
açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra 
satranç sınıfını gezen Yunak Kay-
makamı Mehmet Erdem Akbulut 
ve protokol üyeleri öğrenciler ile 
satranç oynadı. Kaymakam Akbu-
lut açılan satranç sınıfının hayırlı 
olmasını ve nice şampiyonlar ye-
tiştirmesi temennisinde bulundu. 
Bir süre satranç sınıfını gezen pro-
tokol üyeleri çalışmalar hakkında 
bilgi aldı. Açılışa Kaymakam Ak-
bulut’un yanı sıra Yunak İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mahmut İşcan, İş 
Bankası Yunak Şube Müdürü Ya-
vuz Engincan ,  daire ve kurum 
amirleri ile davetliler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi 
Ahmet Özkan’ın “Tefsir Sohbet-
leri” İrfan Medeniyeti Araştırma 
ve Kültür Merkezi’nde başladı. 
Önceki yıllarda Tasavvuf ve Tarifi 
sohbetlerine devam eden Ahmet 
Özkan’nın Gönüllere şifa veren 
ayetlerin manevi ikliminde soluk-
lanmak gayesiyle başlatılan Tefsir 
Sohbetleri’ne Konyalılar ilk günden 

büyük ilgi gösterdi.  Yüce kitabımız 
Kur’an-ı Kerim’in çağları aşan me-
sajının nesillere aktarılması ve top-
lumumuzun Kur’an’la buluşması-
na katkı sunması amacıyla Ahmet 
Özkan ile Tefsir Sohbetleri Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları 
ile Her Cuma saat 19.00’da İrfan 
Medeniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi’nde. n HABER MERKEZİ

Afganistan’da gönüllü sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları Derneği, 
başkent Kabil’de 100 hastanın kulak burun boğaz ameliyatını gerçekleştirecek

Yeryüzü Doktorları
hastalara şifa oluyor

Yeryüzü Doktorları Derneği 
(YYD), Afganistan’ın başkenti Ka-
bil’de 100 hastanın kulak burun 
boğaz (KBB) ameliyatını gerçekleş-
tirecek. Dernek, kişi başına düşen 
sağlık çalışanı bakımından son sıra-
larda yer alan ülkelerde faaliyetlerini 
sürdürüyor. Yaklaşık 50 ülkede 20 
bini aşkın gönüllüsünün desteğiyle 
sağlık hizmeti veren Yeryüzü Dok-
torları, 2’şer KBB cerrahı, anestezi 
uzmanı ve hemşireden oluşan 6 
kişilik ekiple Kabil’e geldi. Ekip, 17 
Ocak’a kadar kentte kulak burun bo-
ğaz rahatsızlığı bulunan 100 hastayı 
ameliyat edecek. Yaklaşık 250 hasta 
ise sağlık taramasından geçirilecek. 
Yeryüzü Doktorları Derneği Proje 
Koordinatörü Yahya Tanrıkulu, yap-
tığı açıklamada, farklı coğrafyalarda 
her yıl binlerce kişiye sağlık hizmeti 
ulaştırdıklarını söyledi. Projeye, Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş-
kanlığının (TİKA) da destek verdiği-
ni anlatan Tanrıkulu, “Yeryüzü Dok-
torları olarak elimizden geldiğince 
tüm dünyada bize ihtiyacı olan her 
hastaya ulaşmaya çalışıyoruz. Bu 
kapsamda Kabil’de 100 hastaya ku-
lak burun boğaz ameliyatı yapaca-
ğız. İmkanları kısıtlı olduğu için bu-
radaki insanlar tedavi olamıyordu. 

İnşallah bu projeyle, tedavi bekleyen 
hastaların iyileşmesine yardımcı ola-
cağız.” diye konuştu.

“ZORLU KIŞ GÜNLERİNDE YAŞAM 
MÜCADELESİ VERİYORLAR”
Tanrıkulu, proje kapsamında 

kent merkezindeki Helman Mül-
teci Kampı’nı da ziyaret ettiklerini 
belirterek, “Oradaki insanlar, özel-
likle çocuklar sevgiye çok muhtaç. 
İmkansızlıklar içerisinde bu zorlu 
kış günlerinde yaşam mücadelesi 
veriyorlar. O çocukların başını ok-
şamak veya bir balon vermek bile 
mutlu olmalarına yetiyor.” ifadele-
rini kullandı.   Derneğin gönüllüle-
rinden KBB cerrahı Prof. Dr. Harun 
Cansız da böyle bir organizasyonu 
yapmaktan duyduğu memnuniye-
ti dile getirerek, şunları kaydetti: 
“YYD ve TİKA’nın organizasyo-
nuyla Kabil’de sağlık çalışması ya-
pıyoruz. Alanımızla ilgili hastaların 
sorunlarına çare olacak ameliyat-
lar gerçekleştiriyoruz. Burada he-
kimlerin yetersiz olması nedeniyle 
büyük problem yaşanıyor, en basit 
bademcik ameliyatı bile yapılamı-
yor. İnsanlar mağduriyet yaşıyor. 
Bizler burada olduğumuz sürede 
elimizden geldiğince kardeşlerimi-
zin hastalıklarına şifa olmaya çalı-
şacağız. Kardeş ülke Afganistan’da 
bulunmaktan son derece mutlu-
yuz. Kardeşlerimizin dertlerine bir 
nebze deva olabildiysek ne mutlu 
bize.”
n AA

Yardıma muhtaçlara yardım eli uzatacaklar
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PVC EXTRUDER 
OPERATÖRÜ

 VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

DÜZGÜNLER PLASTİK MAK. MET. 
NAK. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

3 Nolu Sokak No: 16 • Tel:0332 239 11 12 

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

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

Tel: 444 75 92

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

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRİK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VİNÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek 
Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda makul ücret yeterlidir
Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Eğitim-Bir-Sen Konya 1 Nolu Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltı programında biraraya geldi 

Eğitim-Bir-Sen bu yıl da
gazetecileri unutmadı

Eğitim-Bir-Sen Konya 1 Nolu 
Şubesi 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü nedeniyle basın mensup-
larıyla kahvaltı programında bir 
araya geldi. Gazetecilerin 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutla-
yan Eğitim-Bir-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Nazif Karlıer, “Basın 
insanların doğru bilgi alması, gün-
lük olaylardan haberdar olması, 
dünyada olup bitenlerin farkına va-
rabilmesi için gerekli ve önemlidir. 
Objektif, özgür ve mesleğin ahlak 
kurallarına uyan bir basın, demok-
rasinin vazgeçilmez kurumlarından 
biridir. Tarafsız bir basın, sağlıklı 
bir kamuoyunun oluşmasına, hal-
kın gerçekleri öğrenmesine, temel 
hak ve özgürlüklerin gelişmesine 
de katkıda bulunur. Bu bağlamda 
çaba harcayan basın mensupları-
nın ’10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutluyor; bugünün basın 
ve medya emekçilerinin görevlerini 
daha verimli ve rahat yapabilmeleri 
için, hukuki düzenlemelerle çalışma 
şartlarını iyileştiren, mağduriyetleri 
gideren, güven ve imkân sağlayıcı 
çalışmaların yapılmasına vesile ol-
masını temenni ediyoruz” ifadeleri-
ni kullandı.

‘GAZETECİLER KAMU VE 
İNSANLIK YARARINA ÇALIŞMA 

GERÇEKLEŞTİRİYOR’
Gazeteciler, kamu ve insanlık 

yararına hayati bir iş yapmakta ol-
duğuna dikkat çeken Karlıer, “Esa-
sen basını ‘dördüncü kuvvet’ olarak 
onu güçlü kılan, halkın sesi olması, 
hak ve özgürlük taleplerinin karşı-
lanmasını arzulayan geniş kitlele-
rin haber ve bilgi kaynağı olması-
dır. O nedenle, gelişmişlik, basının 
özgürlüğünden ve rahat çalışma 
şartlarından bağımsız düşünülemez 
olmuştur. Daha net bir ifadeyle, 
genelde bütün özgürlüklerin özel-
de basın özgürlüğünün sağlanma 
oranı, demokratik gelişmişliğin ve 
olgunluğun göstergesi sayılmıştır. 
Ülke olarak, 28 Şubat darbesi ve 
son olarak 15 Temmuz işgal giri-
şiminde görüldüğü gibi, yakın tari-

himizde çok hazin, iğrenç ve kimi 
durumlarda gülünç çelişkileri hep 
yaşadık. İnsan hak ve özgürlükle-
rini ihlal etmeyi amaçlayan yasak-
çı, vesayetçi, darbeci girişimlerin 
oluşturmak istedikleri karanlık ku-
şatmayı aydınlatmak gibi temel bir 
görevi ve sorumluluğu olması gere-
ken basın, hak ve özgürlüklere her 
zamankinden daha fazla duyarlı ol-
malıdır. Bu, onun hem amacı hem 
varlık sebebidir. Tabii afetlere, sos-
yal olaylara ilaveten savaş ve terör, 
gazetecilerin işini zorlaştırmaktadır. 
Ölüm dahil her türlü risk altında 
haber peşinde koşturan gazeteciler, 
kamu ve insanlık yararına hayati bir 
iş yapmaktadır. Aç kalma, yaralan-
ma, kaçırılma, tutuklanma, işkence 

görme, ölme veya öldürülme gibi 
pek çok zorluğa, engellemeye rağ-
men, gerçekleri onların kalemin-
den, objektif veya kameralarından 

öğreniyoruz. Bazen bir fotoğraf 
karesi, bazen bir çığlık, kitleler üze-
rinde başkentlerin, lobilerin ışıltı-
lı salonlarında oluşturulan politik 
baskıdan daha güçlü etki yapmak-
ta, kitleleri harekete geçirmektedir. 
Memur-Sen olarak, basın meslek 
ilkelerine bağlı kalarak, mesleki ve 
toplumsal hassasiyet içinde çalış-
malarını sürdüren gazetecilerin gü-
nünü kutluyor; Bugünün, çalışma 
şartlarının iyileştirilmesine, sosyal 
ve ekonomik haklarının teslim edil-
mesine, mağduriyetlerinin gideril-
mesine, güven ve imkân sağlayıcı 
çalışmaların yapılmasına vesile ol-
masını temenni ediyoruz” şeklinde 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cansuyu İdlib’e 
insani yardım ulaştırdı

Nerede bir gözyaşı nerede bir 
felaket varsa orada olmayı kendi-
sine şiar edinen Cansuyu Derneği 
dünya mazlumlarına ve gerçek 
muhtaçlara ulaşmaya devam edi-
yor.  İç savaşın dinmediği, her 
geçen gün yaşanan dramın daha 
da büyüdüğü sınır komşumuz Su-
riye’de acil insani yardım ihtiyacı 
artıyor. Cansuyu Derneği tarafın-
dan organize edilen ve toplanan 
yardım malzemeleri tırlara yükle-
nerek Kilis üzerinden Öncüpınar 
Sınır Kapısı’ndan geçerek konvoy 
eşliğinde Suriye’ye ulaştı. Özellikle 
İdlib bölgesinde yaşanan sıkıntı-
lardan dolayı harekete geçen Can-
suyu Derneği ekipleri, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki hayırsever va-
tandaşlardan aldıkları acil yardım 
emanetlerini İdlib’e ulaştırdı. İçeri-
sinde temel yiyecek maddelerinin 
olduğu gıda kumanyaları, giyecek 
ve ısınma malzemelerinden olu-
şan 125 tonluk acil insani yardımı 
Suriyeli binlerce muhtaca dağıtan 
edipler, bölgedeki insanlara umut 

ışığı oldu. 
‘İDLİP’DE BÜYÜK 

DRAM YAŞANIYOR’
Gerçekleştirilen Acil Yardım 

Organizasyonu hakkında açıkla-
malarda bulunan Cansuyu Der-
neği Ankara Temsilcisi Mehmet 
Savaş, bölgede büyük bir dramın 
yaşandığına dikkat çekti. Savaş:” 
Suriye’nin İdlib bölgesindeyiz. 
Burada büyük bir felaket ve dram 
yaşanıyor. İnsanlar aç, açıkta ve ça-
resiz durumda yardım bekliyorlar. 
Türkiye’den hayırsever vatandaş-
larımızın bize emanet ettiği gıda, 
giyecek ve ısınma malzemelerin-
den oluşan 125 tonluk yardımı-
mızı muhtaçlara ulaştırdık. Savaş 
bölgesinde kimsesiz kalan çocuk-
larımız için buradaki yetimhane-
leri ziyaret edip onların yüzünde 
tebessüm olduk. Burada zor şartlar 
altında yaşayan mazlum kardeşle-
rimizin çaresizliğine bir nebze de 
olsa çare olmak istedik. İnşallah 
bölgedeki faaliyetlerimiz devam 
edecek” dedi. n HABER MERKEZİ

Konya Ticaret Odası (KTO) tarafından Konya’da faaliyet gösterilen çeyrek asrı aşan Konya işletmeleri kitaplaştırırdı. Dr. 
Öğretim Üyesi Mehmet Akif Çini tarafından hazırlanan ve Eğitim Yayınevi yayınlarından çıkan kitap büyük beğeni aldı 

Çeyrek asrı aşan başarılar
Konya Ticaret Odası (KTO) tara-

fından Konya’da faaliyet gösterilen 
çeyrek asrı aşan Konya işletmeleri 
kitaplaştırırdı. Dr. Öğretim Üyesi 
Mehmet Akif Çini tarafından hazır-
lanan ve Eğitim Yayınevi yayınla-
rından çıkan Çeyrek asrı aşan Kon-
ya İşletmeleri başarı hikâyeleri ve 
yönetim yaklaşımları kitabı okuyu-
cuları tarafından yoğun ilgi gördü. 

‘KONYA, 19 ŞİRKET İLE 
ANADOLU’DA EN  ÇOK ANONİM 

ŞİRKETE SAHİP OLAN İL’
Kitap hakkında açıklamalarda 

bulunan Konya Ticaret Odası (KTO) 
Başkanı Selçuk  Öztürk, Konya’nın 
19 şirket ile Anadolu’da en çok 
anonim şirkete sahip olan bir il ol-
duğuna dikkat çekerek, “ On bin 
yıllık medeniyete sahip olan Konya, 
tarihi İpek Yolu başta olmak üze-
re dönemin önemli ticaret yolları 
üzerinde bulunmuş, batıyla doğru 
arasında köprü olmuş, tarihi zen-
ginliğini ticaret kültürü ile birleşti-
rerek önemli her dönemde artıran 
bir şehirdir. Tarihsel sürecinde hep 
önemli bir misyon üstlenen Konya, 
Selçukluların Anadolu’yu fethede-

rek kurdukları devletin başkent-
liğini yapmasıyla dönemin ticari 
faaliyetlerinin çok yoğun olduğu 
bir merkez konumuna gelmiştir. 
Anadolu’nun Türk hakimiyetinde 
olduğu 13. yüzyılda sosyal ve eko-
nomik hayata yön veren “Ahilik” 
kurumunun Konya’da ortaya çık-
ması şehrimize iş ahlakı, kültürü ve 
disiplini konusunda değerler kat-
mıştır. Yüzyıllarca ticaretin ve eko-
nominin merkezi olma özelliği gös-
teren Konya, Cumhuriyet tarihinin 
ilk yıllarında bu özelliğini devam et-
tirmiştir. 1920 yılında Anadolu’da 
76 anonim şirketi bulunmaktaydı. 
Bu dönemde Konya, 19 şirket ile 
Anadolu’da en çok anonim şirkete 
sahip olan ildir” ifadelerini kullandı. 

‘KONYA DÜNYA’YA HIZLA 
AÇILAN BİR TİCARET ŞEHRİDİR’
Konya’nın dünyaya hızla açılan 

bir ticaret şehri olduğuna dikkat çe-
ken Öztürk, “ Bugün Konya, organi-
ze sanayi bölgeleri, sanayi kuruluş-
ları, ve işletmeleri ile dünyaya hızla 
açılan bir ticaret şehridir. Konya’yı 
ticarette ön plana çıkaran avantaj , 
işletmelerinin farklı sektörlerde üre-

tim yapabilmesidir. Hem ilimizin 
hem de ülke ekonomisinin gelişimi,-
refahı ve sürdürebilirliği noktasında 
aile işletimleri büyük katkı sağla-
maktadır. Bu kitapta asgari 25 Yıl 
Konya Ekonomisinde faaliyet gös-
termiş ve hala aktif olarak işletm-
lerin başarı hikayeleri ve yönetim 
hikayeleri anlatılmıştır. Bu projenin 
amacı ifade edilen  başarı hikayele-
ri ve yönetim yaklaşımlarının diğer 
işletmelere ilham vermesidir. Bu 
anlamda Dr. Mehmet Akif Çini’nin 

hazırladığı “Çeyrek Asrı Aşan Konya 
İşletmeleri: Başarı Hikayeleri ve Yö-
netim Yaklaşımları -1” adlı çalışma 
özellikle yeni girişimcilere rehber 
olabilecek bir eserdir. Kitapta yer 
alan işletmelerimizin temsilcilerini 
şehrimiz için önemli bir çalışmaya 
katkı sağladıkları için kutluyorum. 
Tüm okurlara faydalı bir çalışma 
olması temennisiyle; Dr. Mehmet 
Akif Çini ve kitabın hazırlamasında 
emeği geçenlere teşekkür ediyor, 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” 

şeklinde konuştu.
‘ESERDE 27 İŞLETME YER ALIYOR’

Kitap oluşturan Dr. Mehmet 
Akif Çini ise kitap hakkında şu bil-
gileri verdi, “Proje kapsamında 
asgari 25 yıl faaliyet göstermiş ve 
hala aktif ticari hayatına devam 
eden aile işletmelerinin başarı 
hikâyeleri ve yönetim yaklaşımla-
rı kendi ifadeleri ile anlatılmıştır. 
İşletme listelerinin oluşturulması 
aşamasında Konya Ticaret Odası 
verileri kullanılmış ve bu veriler 
eşliğinde 25 yıl şartını sağlayan 
işletmelerin listesi elde edilmiştir. 
Ardından tüm bu işletmelere mail 
aracılığıyla ulaşılarak böyle bir proje 
içinde yer alıp almak istemedikleri 
sorulmuştur. Olumlu geri dönüş 
aldığımız işletmelerle, bir röportaj 
takvimi oluşturularak görüşmeler 
gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda, 
görsel açıdan hikâyelerde derinlik 
oluşturmak amacıyla fotoğraf çeki-
mi yapılmış ve geçmişe ait görseller 
talep edilmiştir. Daha sonra alınan 
bu ses kayıtları hikâyeleştirilerek, 
her bir işletmemize ait bu eser or-
taya çıkarılmıştır. Tabi bu süreçte 

işletmelerimizle sürekli irtibatta 
kalarak hikâyeler için tüm hukuki 
onayları alınmıştır. Bu eserimizde 
27 işletmemiz katılımcı olmuştur. 
Ancak eserin isminde de anlaşıla-
cağı üzere, bu sürekliliği esas olan 
bir çalışmadır. Yani eğer işletme-
lerden yeni talepler gelirse serinin 
devamı da oluşturulacaktır. Eserin 
oluşturulmasında ki esas amaç, iş-
letmelerimizin bu başarı hikâyeleri-
nin yeni girişimcilere bir rol model 
olmasıdır. Ayrıca bu eser aracılığıy-
la sürdürülebilirliğini sağlamış bir 
işletmenin nasıl yönetildiği, nasıl 
bir büyüme gerçekleştirdiği, çatış-
ma ve kaynak paylaşımlarını nasıl 
yaptığının somutlaştırılmıştır. Yani 
yeni bir girişimci bu eseri okuyarak, 
köklü bir işletmenin iş deneyimleri-
ni ve bakış açılarını edinebilir. Tabi 
tek amaç bu değil. Bu eser aynı za-
manda tarihte bir almanak vazifesi 
de görecektir. Hem Konya ekonomi 
tarihi  hem de katılımcı işletmelerin 
varisleri açısından işletmelerin tari-
hi, aktörleri ve yaşadıkları da anla-
tılmıştır” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nazif Karlıer

Selçuk Öztürk Dr. Mehmet Akif Çini
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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımlanan mesajlarda, basının toplumun iyiliğini göz önünde bulundurarak halkın doğru haber alma 
özgürlüğü yolunda hizmet etmek gibi bir görevin üstlendiği belirtildi. Bu nedenle basının toplumun sesi,gözü,kulağı olduğuna vurgu yapıldı

Basın, önemli görev üstleniyor 
Gazetecilik mesleğini icra 

edenleri onurlandırmak  için 
1961’den beri 10 Ocak günü 
kutlanan “ Çalışan Gazeteciler 
Günü” , gazetecilerin önemli bir 
günü olarak dikkat çekiyor. Gaze-
tecilerin bu gününü unutmayan 
Konya yerel yöneticileri, siyasiler; 
sivil toplum kuruluşu başkanları, 
iş dünyası kutlama mesajları ya-
yımladılar. Basın mensuplarının 
önemli bir görev üstlendiğini ve 
basının demokrasinin olmazsa ol-
mazı olduğunun vurgulandığı me-
sajlarda , basının toplumun ortak 
sesi olduğu belirtildi.

FEDAKARLIK İSTER
Vali Cüneyit Orhan Toprak 10 

Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
sebebiyle bir mesaj yayınladı. 
Vali Toprak mesajında Gazetecilik 
mesleğinin fedakarlık mesleği ol-
duğuna dikkat çekerek, “Gazeteci-
lik, fedakârlık isteyen, şartları ağır 
olan önemli bir meslektir. Temel 
işlevi insanlara bilgi akışını sağla-
mak ve “toplumsal olaylara ayna 
tutmak” olan medya, demokrasi-
lerin vazgeçilmez unsurlarından 
biridir. İletişim ve haberleşme 
alanlarında yaşanan hızlı gelişim 
ve dönüşümle birlikte bilgiye ve 
habere erişim kanallarının arttığı 
ve hızlandığı günümüz dünyasın-
da, basın mensupları; demokratik 
bir toplumun en başta gelen hak-
larından olan doğru ve tarafsız 
haber alma özgürlüğünü sağla-
yarak çok önemli bir görevi icra 
etmektedir. Günümüzde bilgi ve 
haberlerin en hızlı yayıldığı kanal-
ların başında gelen sosyal medya; 
hayatımıza sağladığı kolaylıkların 
yanında yoğun bir bilgi kirliliğine 
sebebiyet vermesi ve kötü amaçlı 
kullanıma çok açık olması sebe-
biyle, oldukça hassas bir noktada 
bulunmaktadır. İlimizde kamuo-
yunun gözü kulağı olan, ilkeli ve 
tarafsız yayıncılık anlayışı ile gö-
rev yapan tüm basın çalışanlarına 
teşekkür eder, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutlar, sağlık 
ve esenlikler dilerim” ifadelerini 
kullandı.

BAŞKAN ALTAY’DAN KUTLAMA
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle yayımladığı mesajı şöy-
le: “Halkımız ile yöneticiler arasın-
da bir köprü olan; günün 24 saati, 
haftanın 7 günü görev başında 
olan medya çalışanları önemli bir 
kamu görevini ifa etmektedir. Ga-
zetecilik mesleği, vatandaşlarımı-
zın eksiksiz ve objektif haber an-
layışı ile doğru bilgiye ulaşması ve 
toplumsal farkındalığın artırılması 
bakımından son derece önemlidir. 
Günümüzdeki teknolojik gelişme-
lerle birlikte yazılı, görsel ve işitsel 
basının yanında internet gazete-
ciliği ve sosyal medyanın etkinlik 
alanı genişlerken bu süreçte doğ-
ru, tarafsız, dürüst ve objektif ha-
bercilik anlayışı her zamankinden 
önemli hale gelmiştir. 

Konyamız basın-yayın kuru-
luşları açısından çok güçlü bir şe-
hirdir. Şehrimizin tanıtımında, ge-
lişiminde önemli rol oynayan tüm 
basın mensuplarımıza şehrimiz 
adına teşekkür ediyorum. Kamuo-
yunu aydınlatmak için her ortam-
da, sorumluluk duygusu içinde, 
toplumu haberdar etme adına gö-
revlerini yerine getiren, medyamı-
zın her kolunda fedakarca çalışan 
tüm medya çalışanlarının 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü’nü teb-
rik ederim.”

‘MİLLETİN VİCDANINA SES 
OLUYORLAR’

AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü dolayı ile yaptığı 
açıklamada şunları söyledi, “De-
mokrasinin temel taşlarından olan 
basın, düşünce, anlatım ve haber 
alma özgürlüğünün en etkili aracı-
dır. Bu anlamda kurumlarla birey-
ler arasında veri akışını sağlaya-
rak demokrasinin korunması için 
önemli bir görev üstlenmektedir. 
Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle 
basın, sivil toplumun dinamizmini 
beslemekte, demokrasinin sağlıklı 
şekilde işlemesinde ve güçlenme-
sinde önemli rol üstlenmektedir” 
dedi.

MİLLETİNİN AYNASI VE SESİ 
GAZETECİLERDİR

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı Remzi 
Karaarslan 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü sebebiyle bir mesaj 
yayınladı.  Karaarslan mesajında 
şu ifadelere yer verdi: Yerel ba-
sın, toplumun nabzını en iyi tutan 
mecradır. Üstlenmiş olduğu görev 
ve sorumluluğu çok fazladır. Ye-
rel basının ayakta kalması ve işini 
sağlıklı yapabilmesi için gelirinin 
de iyi olması gerekir. Bu açıdan ye-
rel basın ihtiyaçları doğrultusunda 
devlet tarafından desteklenmeli, 
çalışanların özlük hakları iyileş-
tirilmelidir. Şartlar ne olursa ol-
sun, görevinin başında olan, doğ-
ru haberin peşinde koşan, mesai 
kavramına yer vermeden çalışan; 
muhabirinden sayfa editörüne, 
yazarlarından matbaada çalışan 
kıymetli kardeşlerimizin ‘10 Ocak 
Gazeteciler Günü’nü kutluyor, iyi 
ki varsınız diyorum” ifadelerini 
kullandı. 

BASIN ÖNEMLİ GÖREV 
YÜRÜTÜYOR 

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, gazetecilerin kamuoyu-
nun ve vatandaşların doğru ha-
ber almasında önemli bir görevi 
yerine getirdiklerini belirterek, 
“Toplumun aydınlatılması, bilinç-
lendirilmesi, halkın talep ve bek-
lentilerinin kamuoyuna iletilmesi, 
ülkemizin ve şehrimizin birçok so-
runlarının dile getirilmesi gibi pek 
çok konuda en önemli görevleri 
yerine getirmek Çalışan Gazeteci-
lere düşmektedir. Bu önemli göre-
vi üstlenen şehrimizdeki ve Ana-
dolu’daki basınımız, son yıllarda 
başta ekonomik olmak üzere zor 
günler geçiriyor. Oysa demokrasi 
ve hukuk kuralları çerçevesinde 
basın ve basın çalışanları hür ola-
rak görevini yerine getirmelidir. 
Sessizlerin sesi, kulağı ve gözü 
olan basınımız ve çalışan gazete-
ciler rahat bir ortamda görevini 
yerine getirebilsin ki demokrasi-
miz gelişsin. Kamuoyunun bek-
lentilerini duyurabilsin” ifadelerini 
kullandı. 

‘MEDYA ZORLU BİR SÜREÇTEN 
GEÇİYOR’

Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü nedeniyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. Başkan 
Saydam Gazeteciliğin fedakarlık 
isteyen bir meslek olduğunu ifade 
eden Saydam, “Medya organları-
nın çok zorlu bir dönemden geç-
tiği bugün bile kamuoyuna haber 
ve bilgi akışını objektif bir şekilde 
sağlamak, toplumsal sorunlar kar-
şısında kamuoyu oluşturmak gibi 
önemli misyonu taşıyan basın-ya-
yın organlarında çalışan tüm kar-
deşlerimizin, 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü tebrik eder, 

çalışmalarında başarılar dilerim” 
dedi.

‘KONYA BASINI, HAYATIMIZIN 
AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDU’
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-

met Pekyatırmacı, 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler Günü dolayısıyla 
yayınladığı mesajında tüm çalışan 
gazetecilerin gününü kutladı. Ga-
zetecilik mesleği zor ve meşakkatli 
bir iş olduğunu ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı,”Kamuoyunun ülke 
ve dünya gündeminde yaşanan 
tüm gelişmelerden anında haber-
dar olması amacıyla gece gündüz 
demeden özverili bir şekilde çalı-
şan tüm basın mensuplarımızın 
ortaya koydukları gayret ve özve-
rili çalışmaları takdirle karşılıyo-
rum” dedi.  

TÜM GAZETECİLERE BAŞARILAR 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, yayınladığı mesajla 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
dolayısıyla bütün gazetecileri teb-
rik etti.  Günümüzün vazgeçilmez 
unsurlarından biri olan basının ka-
muoyunu doğru, eksiksiz ve hızlı 
şekilde bilgilendirilmesi bağlamın-
da büyük önem taşıdığını belirten 
Başkan Hasan Kılca’nın mesajı 
şöyle: “Özellikle halkımızın gözü, 
kulağı ve sesi konumundaki Kon-
ya basını çok önemli bir kamu gö-
revi yapıyor. Bir kamu görevi icra 
eden Konyalı basın mensuplarının 
ve medya kuruluşlarının yaptığı 
yayınlar, ortaya çıkardığı ürünler 
ile geldiği seviye takdir edilecek 
konumda. Bu başarının artarak 
devam edeceğine olan inancım 
tamdır.”
‘GERÇEK KAHRAMANLAR PELERİN 

TAKMAZ, KALEMİNİ KULLANIR’
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü ile ilgili olarak bir 
mesaj yayımladı.  Kavuş’un mesajı 
şöyle, “Gazeteciler, kamuoyunun 
eksiksiz, tarafsız, doğru bilgilen-
dirilmesi ve vatandaşların haber 
alma hakkını kullanmaları ile de-
mokrasinin işlerliği açısından ha-
yati bir görev yürütmektedirler. 
Ülkesinin ve insanlığın mesele-
lerini cesaretle bizlere ulaştıran, 
toplumun sesi ve vicdanı olmayı 
başarabilmiş, kalemini insanlığın 
yararına adayan, katılımcı ve öz-
gür bir demokrasi adına canla baş-

la mücadele eden, 
gerçeklerle insanla-
rın ve toplumların 
yolunu aydınlatmayı 
ilke edinmiş, farklı 
seslerin kendilerini 
ifade edebilmesinin 
gerekliliğine inan-
mış, insana, fikirlere 
ve inançlara saygılı 
bir yol izlemiş, fikir 
özgürlüğünün yılmaz 
bekçileri tüm gazete-
cilerimizin 10 Ocak 

Çalışan Gazeteciler Gününü en 
içten duygularımla kutluyorum.”

‘GELECEĞİN GÜÇLÜ 
TÜRKİYE’Sİ İÇİN YEREL BASIN 

DESTEKLENMELİ’
Konya Gazeteciler Cemiyeti 

Başkanı Sefa Özdemir, “10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü” ne-
deniyle yazılı bir açıklama yaptı. 
Özdemir, “Başkan Özdemir, “Da-
yanışma günü olarak kutladığımız 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
nedeniyle, çözüm bekleyen sorun-
larımızı kamuoyuyla bir kez daha 
paylaşmak istiyorum. Ülkemiz, 
medya alanında kapsamlı bir de-
ğişime, yenilenmeye ihtiyaç duy-
maktadır. Özgürlüklerden çalışma 
koşullarına, mesleki standartlar-
dan yasal düzenlemelere kadar 
bir dizi sorunumuz, geniş katılımlı 
çalıştaylar dizisi ile çözümlenmeli 
ve alınan kararlar ivedilikle uygu-
lamaya konulmalıdır. Özellikle ye-
rel basının en büyük sorunu olan 
ekonomik sorunlar çözülmeli ve 
buna bağlı olarak da gazeteci mes-
lektaşlarımızın çalışma koşulları 
mutlaka iyileştirilmelidir” dedi. 
BAŞKAN KARABACAK’TAN ÇALIŞAN 

GAZETECİLERE KUTLAMA
KONESOB Başkanı Muhar-

rem Karabacak 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı 
bir mesaj yayınladı. Başkan Kara-
bacak mesajında, “Esnaf Teşkila-
tı adına kamuoyunun sesi basın 
ve medya kuruluşlarında çalışan 
basın emekçilerine gösterdikleri 
gayretli çalışmalardan ötürü mü-
teşekkiriz. Zor şartlarda görev ya-
pan basın çalışanlarımız bizlerin, 
esnaf ve sanatkârlarımızın her 
daim sesimizi duyurma gayreti 
içerisinde olmuşlardır. Bu duygu 
ve düşüncelerle görevleri gereği 
bir anlamda kamu hizmetini de 
ifa eden değerli basın çalışanları-
mızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü’nü kutlar, ebediyete intikal 
eden basın çalışanlarını rahmetle 
anar, tüm basın çalışanlarına sevgi 
ve saygılarımı sunarım” dedi.

BAŞKAN OFLAZ’DAN 10 OCAK 
ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ 

MESAJI 
Çumra Belediye Başkanı Halit 

Oflaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü dolayısıyla bir kutlama 
mesajı yayınladı. 10 Ocak Çalışan 

Gazeteciler Günü nedeniyle bir 
mesaj yayımlayan Çumra Beledi-
ye Başkanı Halit Oflaz, basın çalı-
şanlarının, kamuoyunun eksiksiz, 
tarafsız, doğru bilgilendirilmesi ve 
vatandaşların haber alma hakkı-
nın korunması açısından önemli 
bir görev üstlendiğini belirtti.  Of-
laz açıklamasında şunları kaydetti: 
“Kamuoyunun aydınlatılması ve 
bilgilendirilmesi için her şartta gö-
revleri peşinde koşan, mesleğinin 
zor şartlarına rağmen mesai kav-
ramı gözetmeksizin hizmet eden, 
başta Konya ve Çumra olmak üze-
re bütün basın çalışanlarının ve 
gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü’nü kutlar, meslek 
hayatlarındaki başarılarının deva-
mını dilerim.”
BASIN ÖNEMİNİ KAYBETMEYECEK

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayı-
sı ile bir mesaj yayımladı. Yaptığı 
açıklamada basının önemine vur-
gu yapan Doğrul, basının önemini 
hiçbir zaman kaybetmeyeceğini 
söyledi. Türk tarihine bakıldığın 
basının milli ve manevi konularda 
ortaya koyduğu hassasiyeti ülke 
açısından büyük bir değer olarak 
yorumlayan Doğrul, sözlerini şöy-
le sürdürdü, “Basınımız hangi ko-
şullar altında olursa olsun, doğru, 
tarafsız, özgürlük ilkelerine göre 
hareket ederek, toplumun haber 
alma ihtiyacını en iyi şekilde or-
taya koymak zorundadır. Bunun 
için ise gerekli şartlar sağlanmalı 
ve basınımıza sahip çıkılması ge-
rekiyor. Bu anlamda, değerli basın 
çalışanlarımızın bu özel günlerini 
kutluyor, özverili çalışmalarında 
kendilerine başarılar diliyorum.” 

10 OCAK GAZETECİLER 
GÜNÜ KUTLU OLSUN

Konya Emlakçılar odası Başka-
nı Sedat Altınay, 10 Ocak Gazete-
ciler Günü dolayısıyla yayımladığı 
mesajında, “Toplumun aydın-
lanmasında önemli bir işlevi olan 
ve özverili çalışmalarıyla halkın 
takdirini toplayan tüm gazetecile-
rin 10 Ocak Gazeteciler Günü’nü 
kutluyorum” dedi. Konya’da ga-
zetecilerin özveri ve fedakârlıkla 
görevlerini yerine getirdiklerini 
belirten Başkan Altınay, mesa-
jında, “Gazeteciler, halkın Konya, 
Ülke genelindeki ve dünyadaki ge-
lişmelerden doğru ve hızlı bir şe-
kilde haberdar olmaları için mesai 
saati gözetmeden, büyük özveri ve 
fedakârlıkla görevlerini yapmakta-
dır. Bütün bu fonksiyonlar dikkate 
alındığında basın mensuplarımızın 
son derece önemli bir görevi ifa et-
tikleri açıkça ortaya çıkmaktadır” 
dedi.

YİĞİT; “ÇALIŞAN GAZETECİLERİN 
GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ.”

Eğitim- İş Konya Şube Başka-
nı Özgür Ulaş Yiğit 10 Ocak Ça-

lışan Gazeteciler günü nedeniyle 
yayımladığı kutlama mesajında, 
Ulusumuzun gözü kulağı olan, her 
türlü koşulda kamuoyunu aydınla-
tan basın emekçilerinin 10.Ocak 
Çalışan Gazeteciler Gününü kut-
ladıklarını söyledi. Gazetecilerin 
güç koşullarda görevlerini yerine 
getirdiklerini belirten Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür Ulaş 
Yiğit, “Bugün çalışan gazetecile-
re önemli ekonomik ve toplumsal 
olanaklar tanıyan 212 Sayılı Ya-
sa’nın kabulünün 59. yıl dönümü. 
Ne yazık ki, basın emekçileri bugün 
59 yıl öncesinden bile daha güç 
koşullarda görev yapmaktadır” 

‘GAZETECİ, MİLLETİMİZİN 
MENFAAT VE VİCDANINDAN 

TARAFTIR’
Ereğli Belediye Başkanı Hü-

seyin Oprukçu 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebetiyle 
bir mesaj yayınladı. Mesajında ga-
zetecilik mesleğinin önemine vur-
gu yapan Başkan Oprukçu: “Türk 
Milleti’nin menfaat ve vicdanın-
dan taraf olan gazetecilerimiz, top-
lumsal bilincin oluşturulmasında 
önemli bir görevi ifade etmektedir. 
Gerçek gazeteci, milletinin ve dev-
letinin çıkarını koruyan, kollayan-
dır. Bu sorumlulukların bilinciyle 
her türlü zorluğa karşı halkımızı 
aydınlatmaya özen gösteren tüm 
gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutlar, sevgi 
ve muhabbetle selamlarım” dedi.

ÇEVİK GAZETECİLERİN 
GÜNÜNÜ KUTLADI 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla mesaj yayınlayan 
Konya Ticaret Borsası Yönetim 
Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, 
demokrasinin temel taşlarından 
olan basının, kamuoyunun sesi ve 
vicdanı olduğunu söyledi. Çevik, 
“Gazetecilik her türlü şartta,  me-
sai kavramını gözetmeksizin halkı 
bilgilendirmeye yönelik fedekarlık 
isteyen kutsal bir meslektir. Top-
lumun sesi olan basın mensupları, 
doğru, tarafsız ve güncel bilgiye 
hızlı bir şekilde ulaşılması için sü-
rekli kendilerini geliştirip, anın ta-
kipçisi olmak durumundalar.  Bir 
asrı aşan zamandır varlığını sür-
düren Konya basını, günümüzde 
de güçlü yayıncılık çizgisiyle ka-
munun sesi olmakta, demokrasiyi 
güçlendirmektedir” diye konuştu 

GAZETECİLER GÖREN GÖZDÜR
25. ve 26. Dönem AK Parti 

Karaman Milletvekili ve PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Ko-
nuk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla bir mesaj yayın-
ladı. Ülkemizde 1961 yılından beri 
10 Ocak’ın “Çalışan Gazeteciler 
Günü” olarak kutlandığını hatır-
latan Konuk, zor ancak son dere-
ce önemli bir görevi fedakârca ifa 
eden gazetecilerin; milletimizin 
duyan kulağı, gören gözü, konu-
şan dili, yazan eli ve hak terazisin-
den sapmayan vicdanı olduğunu 
kaydetti. Demokrasi ve sosyal ha-
yatın gazeteciler olmadan sağlıklı 
işlemeyeceğine dikkat çeken Baş-
kan Konuk, “Çünkü yönetenler ile 
yönetilenler, birey ile toplum, dün 
ile bugün, bugün ile gelecek ara-
sındaki tüm yolların kavşak nokta-
sında gazeteciler var” dedi. 

GAZETECİLİK ZOR VE ÖZVERİ 
İSTEYEN BİR MESLEKTİR.

Yalçın Eğitim Kurumları ve 
Özel Yalçın Öğretim Kursları Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Yalçın, 10 Ocak Gazeteciler mü-
nasebetiyle yayınladığı mesajında; 
“Basın, halkın çevresinde ve ülke-
sinde meydana gelen gelişmeler-
den doğru ve tarafsız bir şekilde 
haber alma hakkını kullanması 
bakımından son derece önemli bir 
işlevi yerine getirmektedir. Yerel 
basın kuruluşları faaliyet göster-
dikleri bölgenin sesi olmakta, o 
bölge insanının çevresinde olup 
bitenlerden doğru ve objektif bir 
biçimde haberdar olmasını, halkın 
düşünce ve taleplerinin duyurul-
masını, bölgenin içinde bulundu-
ğu sorunlarla ilgili çözüm öneri-
lerinin sunulmasını ve bunların 
takibini sağlayarak idarenin ka-
muoyu adına denetlenmesi fonk-
siyonunu da yerine getirmektedir 
” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Cüneyit Orhan Toprak Uğur İbrahim Altay Hasan Angı Remzi Karaarslan Barış Pektaş Hüseyin Saydam

Ahmet Pekyatırmacı

Veli Doğrul 

Sedat AltınayMehmet Yalçın

Babür Özçelik Özgür Ulaş Yiğit Hüseyin Oprukçu Hüseyin Çevik Recep Konuk 

Hasan Kılca Mustafa Kavuş Sefa Özdemir Muharrem Karabacak Halit Oflaz
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‘Tarımsal üretim önemini koruyor’
Konya Ticaret Borsası (KTB) 

Başkanı Hüseyin Çevik, Tarımsal 
Öğretimin 174. Yılı nedeniyle bir 
açıklama yaptı. Tarımın dünyada 
stratejik bir sektör olarak önemini 
koruduğuna dikkat çeken Başkan 
Çevik, tarihten buyana ülkemizde 
tarımın önemli bir yeri olduğunu 
vurguladı. “Şanlıurfa’daki Göbek-
litepe, Konya’daki Çatalhöyük’te 
görüldüğü gibi ilk medeniyetlerden 
günümüze tarım uygarlıkların vaz-
geçilmesi olmuş, tarımsal üretime 
önem verilmiştir” diyen Çevik, söz-
lerine şöyle devam etti, “Tarımsal 
üretiminin yanında tarımsal eği-
timimiz de Osmanlı Devleti’nden 
bugüne devam etmektedir. İlk 
tarımsal eğitim-öğretim faaliyetle-
ri, Osmanlı Devleti döneminde 10 
Ocak 1846 yılında İstanbul-Yeşil-

köy Ayamama Çiftliğinde Kurulan 
Mekteb-i Zirai Şahane ile başlamış 
ve bu tarihten itibaren 10 Ocak 
gününü kapsayan hafta ülkemizde 

Tarım Haftası olarak kutlanmak-
tadır. 174 yıl önce 1891 tarihinde 
Bursa Ziraat Mektebi ile 1893 ta-
rihinde de İstanbul Halkalı Ziraat 

Mektebi’nin açılmasıyla başlayan 
süreç Cumhuriyet döneminde 
1948 yılında ziraat fakültelerinin 
kurulması ile devam etmektedir.  

Günümüzde ziraat fakültelerin 
sayısı 40’ı bulmaktadır. Bugüne 
kadar binlerce ziraat mühendisi 
bu fakültelerden mezun olmuş, 
ülkemiz tarımına değer katmıştır.  
Ancak tarımsal eğitim; çok kap-
samlı bir bilim dalı olup, insanların 
neredeyse tüm ihtiyaçlarının kar-
şılanmasında rol oynayan temel 
bir sektördür. Bu nedenle ziraat 
fakültelerinin sayılarını çoğaltmak, 
tarım bilimleri, doğa bilimleri gibi 
isimlerle yenilerini açmak, gerek 
istihdam önceliklerinde ve gerekse 
piyasa koşullarında fayda sağlama-
maktadır. Sayıları hızla artan fakül-
teler yerine niteliğe önem verilmesi 
gerekmektedir. Ulusal güvenlik ka-
dar stratejik değer kazanan tarım 
ve gıda sektöründe temel hedef 
verimliliğin arttırılması kadar kali-

teli ve sağlıklı üretiminin yapılması 
da oluşturmaktadır. Burada ziraat 
fakültelerimize, ziraat mühendis-
lerimize, araştırma enstitülerimize, 
sektörümüze büyük görev düş-
mektedir. Mesleğin kendilerine 
yüklediği görev ve sorumluluk-
larla ülkemizin olası bir gıda krizi 
yaşamaması, sürdürülebilir tarım 
için doğru teknik ve yöntemler ile 
üretimin yapılması için çalışmalı-
dırlar. Bunun sağlanması için de iyi 
yetişmiş, donanımlı, doğru tarım 
noktasında üreticileri bilgilendire-
cek ziraat mühendislerine, teknis-
yenlere ihtiyaç vardır.  Bu vesile ile 
174 yıl boyunca ülkemiz tarımına 
ve tarımsal öğretimine hizmet et-
miş tüm ziraat mühendislerimize, 
hocalarımıza şükranlarımı sunuyo-
rum.” n EMİNE ÖZDEMİR  

Çumra OSB yeni yol 
haritasını belirliyor

Çumra Organize Sanayi Böl-
gesi Yönetim Kurulu, Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz Baş-
kanlığında yeni yılda belirlenecek 
faaliyetler için toplandı.  

Toplantıda Çumra OSB’nin ih-
tiyaçları, 2019 yılında yapılan çalış-
malar, geleceğe dönük proje ve fa-
aliyetler masaya yatırılarak bir yol 
haritası belirlendi.  Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, Meclis üyele-
ri, Belediye Başkan Yardımcısı ve 
Çumra Sanayi ve Ticaret Odası 
Başkanı Metin Kural’ın da yer al-
dığı toplantıda Çumra ekonomisin 
geçmiş yıllara oranla 2019 yılında 
büyük bir sıçrama yaptığını dile 
getirdi. Yıl sonu değerlendirmesin-
de bulunan Oflaz, Çumra ve bölge 
ekonomisine, geleceğe dönük ya-
tırımlar ile büyük katkı sağlayacak 
Organize Sanayi Bölgesinde 2019 
yılında yaptıkları çalışmalar ile bü-
yük sonuçlar aldıklarını dile getirdi. 
Başkan Oflaz, genişleme sahasının 
OSB için kullanılabilir hale geti-
rilebilmesi ve akabinde devrinin 
gerçekleşmesi yönünde Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ile yapılan gö-
rüşmeler sonucu başlayan süreç-
ten bugüne Tarım Kredi’nin en 
büyük Yem Fabrikasının Çumra’ya 
kurulacak olmasıyla 6 ay gibi kısa 
bir zamanda Çumra için dev adım-
lar attıklarını kaydetti.   
ÇUMRA CAZİBE MERKEZİ OLACAK 

2019 yılı hakkında Organize 
Sanayi Bölgesi yönelik değerlen-
dirmelerde bulunan Çumra Bele-
diye Başkanı Halit Oflaz, “2019 yılı 
bizim için, Çumra ekonomisinin 
gelecekte Organize Sanayi Bölge-
siyle birlikte bölgenin yatırım ca-
zibe merkezi olacağının habercisi 

olan bir yıl oldu.  Göreve geldiğimiz 
günden bu yana kısa bir zaman di-
liminde Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığımız’ın da destekleri ile Çum-
ra’mızın daha işlevsel bir Organize 
Sanayi Bölgesi haline gelebilmesi 
için yoğun uğraşlar verdik. Bugün 
görüyoruz ki bu zaman dilimi içe-
risinde yaptığımız çalışmalar mey-
vesini vermiş, ilçemizin ekonomik 
kalkınmada üst seviyeye gelme-
si adına önemli adımlar atılmış. 
Çumra’mızda heyecanını duydu-
ğumuz Organize Sanayi Bölgemi-
zin çalışma ve yatırımlarının önü-
nü açacak, işlerini kolaylaştıracak 
ve hepimizin arzu ettiği ülkemizin 
yararına olacak istikamette de iler-
leyip sonuçlanmasını sağlayacak-
tır” ifadelerini kullandı. 

YENİ ADI ÇUMRA SANAYİ 
VE TİCARET ODASI 

Milli Emlak’tan devraldığımız 
Çumra Organize Sanayi Bölgemi-
zin 8 milyon 500 bin metrekare-
lik genişleme alanının tapusu ile 
birlikte, parselasyon işlemlerinin 
hangi aşamada olacağını belirle-
meye çalışacağız ve bundan son-
raki dönemler için yol haritamızı 
belirleyeceğiz. Bu planlamayı ya-
parken Organize Sanayi Bölgemizi 
Çumralı hemşehrilerimiz, Çumralı 
ve Konyalı sanayicilerimiz için yatı-
rımların önünü açarken istihdama 
da katkı adına davet aşamasına 
getireceğiz. 6 aydır emek veriyo-
ruz ve bu emeklerimizin karşılığın 
aldık. 6 aylık çalışmalarımızın ya-
nında Çumra Ticaret Odamız artık 
resmi adıyla Çumra Sanayi ve Ti-
caret Odası oldu. Buda Çumra’mız 
adına sevindirici bir gelişme” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi ‘Bizim Meram Masası’, hizmete girdiği günden buyana 191 farklı konuda on bin 
400’e yakın başvuruya yanıt vererek Meram ve Meramlıların sorunlarının çözüm noktası oldu

Bizim Meram Masası 
çözüm noktası oldu

İstek, dilek ve şikayetlerin anında 
yanıt bulması ve sorunların hızlı çö-
zümü için hayata geçirilen ‘Bizim Me-
ram Masası’ hizmetleriyle 2019 yılına 
adeta damga vurdu. Gelen on binden 
fazla talep ve şikayetin en hızlı bir şe-
kilde yanıtlandığını kaydeden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
birimin çalışmalarıyla, hem hizmet 
kalitesinde hem vatandaş memnuni-
yetinde hem de belediyenin çalışma-
larında verimliliği artırdığına dikkat 
çekti. Hayata geçtiği günden bu yana 
çözüm odaklı çalışan Meram Beledi-
yesi ‘Bizim Meram Masası’, bu süre 
zarfında 191 farklı konuda on bin 
400’e yakın başvuruya yanıt vererek 
Meram ve Meramlıların sorunlarının 
çözüm noktası oldu. 
BAŞVURILARI BAŞKAN TAKİP EDİYOR 

Vatandaşlar sorunlarını, Bizim 
Meram Masası üzerinden ‘Başkana 
ve Başkanlığa Mesaj, CİMER, Mail, 
Sosyal Medya, Telefon, Valilik Açık 
Kapı, WhatsApp ve yüzyüze olmak 
üzere 9 ayrı kanaldan iletebiliyorlar.  
Açıldığı 23 Haziran 2019 tarihinden 
bu yana geçen 6 aylık süre zarfında 
aylık yaklaşık iki bin başvuruya ya-
nıt veren birim hızlı çözümleriyle 
vatandaşların yüzünü güldürüyor.  
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un talimatları doğrultusunda 
en geç iki gün içinde yanıtlanmak 
zorunda olan başvuruların durumu 
ve süreci bizzat Başkan Mustafa 
Kavuş tarafından da takip ediliyor. 
Eğer yanıt gecikecekse, gecikme-
nin neden yaşandığı ve yanıtın ne 
zaman bildirileceği ya da sorunun 
çözümünün ne zaman olacağı yine 
en geç bu ikinci günün sonunda va-
tandaşlara iletiliyor.

HIZ VE KALİTE VATANDAŞA DA 
MEMNUNİYET KAZANDIRDI 

Birime gelen on bin 369 baş-
vurunun 5371’i telefon üzerinden, 
2862’si yüzyüze, 623’ü başkana 
mesaj 418’i e-mail, 281’i sosyal 
medya 54’ü ise valilik açık kapı üze-
rinden geldi. En fazla başvuru 2515 
başvuru ile Veteriner İşleri Müdür-
lüğüne gerçekleştirildi. Veteriner İş-
leri Müdürlüğünü 2077 başvuru ile 
Fen İşleri Müdürlüğü, 1754 başvuru 
ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 
1447 başvuru ile Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü, 1424 başvuru 
ile de Zabıta İşleri Müdürlüğü izle-
di. En az başvuru ise Hukuk İşleri 
Müdürlüğüne gerçekleştirildi. Bizim 
Meram Masasının kendisine yapılan 
başvuruları hızlı bir şekilde çözüme 
kavuşturarak Meram’da yeni bir 

hizmet anlayışı dönemini başlattığı-
nı ifade eden Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, böylelikle hem 
hizmet kalitesinde hem vatandaş 
memnuniyetinde hem de belediye-
nin çalışmalarında verimliliğin arttı-
ğına dikkat çekti.

SORUNLAR ÇÖZÜME KAVUŞUYOR 
Bizim Meram Masası’nın, istek 

ve şikayetlerin tek elden toplanması 
ve takip edilmesi sayesinde hızlı çö-
zümlerin üretildiği, hizmetlerimize 
hız ve kalite kazandıran, vatandaş-
ları ilçe ile ilgili sorunlara ve çözüm-
lerine dahil eden bir birim haline 
geldiğini belirten Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Hemşeh-
rilerinin memnuniyeti önceleyen 

bir yönetimin ilk yapması gereken 
onların, talep, şikayet ve beklenti-
leri noktasında sürekli bilgi akışını 
sağlamasıydı. Biz de göreve baş-
lamamızın hemen akabinde Bizim 
Meram Masasını faaliyete geçirerek 
bu sürekli bilgi akışını sağlamış, va-
tandaşımızın beklentileri için anın-
da bize ulaşmasını sağlamış olduk. 
Ekibimiz, kendisine ulaşan her baş-
vuruyu titizlikle takip ediyor. O baş-
vurular benim ve yardımcılarımın 
da sürekli takibinde. Bunun aynı za-
manda bizim çalışma verimliliğimi-
zi artırıyor olması bizim içinde işin 
bir diğer sevindirici kısmı. Vatan-
daşlarımızı belediye hizmetleri ile 
ilgili konularda yardım alabilecek-
leri birimimizde ağırlamaktan ve 
sorunlarını hızlı bir şekilde çözüyor 
olmaktan dolayı biz çok mutluyuz. 
Allah bizim de hemşehrilerimizin 
de bu mutluluğunu daim kılsın.”  
n HABER MERKEZİ

Hüseyin Çevik
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KOSKİ’den kademeli indirim kararı Vali Toprak çalışmaları inceledi
KOSKİ Genel Müdürlüğü, hanede ya-

şayan kişi sayısı 6 ve üzeri olan abonelere 
kademeli indirim yapma kararı aldı.  Alı-
nan kararla birlikte; vukuatlı nüfus kâğıdı 
örneğiyle müracaat eden aboneler için 
1. kademe uygulaması, 0-15 metreküp 
yerine 0-20 metreküp olarak yapılacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü tarafından, genel ku-
rulda alınan karar gereğince 02.01.2020 
tarihinden itibaren kademeli tarifeye ge-
çildi. Kademeli tarifede hanede yaşayan 
kişi sayısı 6 ve üzerinde olan aboneler, 1. 
Kademede 00 metreküp ile 15 m³ tarifesi 
yerine 00 metreküp ile 20 m³ su tarife-
sine göre ücret ödeyecek.  Uygulamadan 
yararlanmak isteyen abonelerin, e-devlet 
üzerinden alınacak vukuatlı nüfus kağıt 
örneği ile KOSKİ Genel Müdürlüğü Müş-
teri Hizmetleri birimine şahsen başvuru 
yapması veya musteri.hizmetleri@koski.
gov.tr adresine belgelerini ibraz etmele-
ri gerekiyor. Aboneler, bu uygulamadan 
müstakil sayaç takılı olması ve abonelik 
kaydının kendi üzerine olması şartı ile 
faydalanabilecek. n HABER MERKEZİ

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
yoğun kar yağışı olan bölgelerde kar te-
mizleme çalışmalarını yerinde izliyor. 
Konya’nın birçok ilçesinde kar yağışı 
ve fırtına günlük hayatı olumsuz yön-
de etkiledi. Yağış ve sonrasında oluşan 
buzlanma en çok da sürücüleri zorladı. 
Belediyeler ve karayolları ekipleri yolları 
açık tutmak ve mağduriyetlerin önüne 
geçmek için hummalı bir çalışma yürütü-
yor. Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
da bugün o çalışmaları yerinde denetledi. 
Kar yağışı altında çalışan ekiplerle gö-
rüşen Vali Toprak, ilgililerden bilgi aldı. 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Karayolları 
ekiplerinin kar temizleme ve yol açma 
çalışmalarını yerinde inceleyerek, görev-
lilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 
Cüneyit Orhan Toprak Beyşehir Derebu-
cak Yolu 40. Kilometre’de karla mücade-
le çalışmalarını yürüten ekiplere, gayretli 
ve özverili çalışmalarından dolayı teşek-
kür etti. Öte yandan yol açma çalışmaları 
yapan ekipleri kontrol eden heyet arasın-
da İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da 
yer aldı. n HABER MERKEZİ

TÜRSAB Konya Bölge Temsil 
Kurulu binasında hac kayıtlarına 
ilişkin bilgilendirme toplantısı dü-
zenlendi. TÜRSAB Bölge Temsil 
Kurulu (BTK) Konya Hac ve Umre 
İhtisas Başkanı Mustafa Ulu,“Kon-
ya’dan toplam 3 bin 200 kişi hacca 
gidecek. Bunun yüzde 40’ı seyahat 
acenteleri aracılığıyla, yüzde 60’ı da 
Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla 
gidecek” dedi

Düzenlenen toplantıya TÜR-
SAB Konya BTK Başkanı Özdal Ka-
rahan, Başkan Yardımcısı Arif Ka-
vak, Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem 
Çeçen ve basın mensupları katıldı. 
Açılış konuşmasını yapan TÜRSAB 
Konya BTK Başkanı Özdal Kara-
han, “Bu yıl ilk defa hacca gitmeye 
hak kazanan hacı adayları e-devlet 
üzerinden kayıt yaptıracaklar. Hacı 

adaylarının e-devlet şifrelerini bil-
meleri şarttır. Vatandaşların hak-
larının korunması adına yapılan bu 
uygulamayı doğru buluyoruz” şek-

linde konuştu.
“KONYA’NIN HAC 

KONTENJANI 3 BİN 200”
TÜRSAB BTK Konya Hac ve 

Umre İhtisas Başkanı Mustafa 
Ulu,“2020 yılında Türkiye geneli 
toplam 2 milyon 298 bin 800 kişi-
yi hac kurası heyecanı sardı. Kon-
ya’dan toplam 3 bin 200 kişi hacca 
gidecek. Bunun yüzde 40’(1380)ı 
seyahat acenteleri aracılığıyla, yüz-
de 60(1820)’ı da Diyanet İşleri Baş-
kanlığı aracılığıyla gidecek. 9 Ocak 
2020 tarihinde çekilen kura sonucu 
hacca gitmeye hak kazanan hacı 
adayları 13 Ocak Pazartesi günü 
kesin kayıtlarını yaptırmış olacak-
lar. Bu yıl ilk defa hacı adaylarının 
kurada çıktıktan sonra kayıt için 
e-devlet şifresine sahip olması zo-
runlu. E-devlet şifresi olmayan hacı 
adayları PTT şubelerinden kimlik-
leri ile giderek şifre edinebilirler” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Hadim’de karlar 
ilçe dışına taşınıyor

Kahvehaneye 
kumar operasyonu!

Hadim Belediye Başkanı Ah-
met Hadimioğlu, yaptığı açıklama-
da, yaklaşık 1 hafta önce başlayan 
ve aralıklarla devam eden kar ya-
ğışının hayatı olumsuz etkilediğini 
söyledi. Hadim’in Türkiye’nin en 
çok kar alan yerlerinden biri oldu-
ğunu belirten Hadimioğlu, şunları 
kaydetti: “Belediye ekiplerimiz, 
vatandaşların kar nedeniyle sıkıntı 
yaşamaması için yoğun çaba sarf 
ediyor. Yaklaşık 1,5-2 metre böl-

gesel olarak değişken şekilde kar 
yağışı meydana geldi. İlçe merke-
zi ve bağlı 15’den fazla mahalle-
mizde elektrik kesintisi yaşanıyor, 
150-200 civarında elektrik direği 
yıkıldığı haberini aldık. Yaklaşık 
olarak ilçe merkezimizde 10 gün-
dür kar temizleme, yol açma çalış-
malarımız devam ediyor. Bugün 
de ilçe merkezinde biriken kar yı-
ğınlarını kamyonlarla şehir merke-
zi dışına taşıyoruz.”n AA

Akşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü kumar oynatıldığı iddia edilen 
bir kahvehaneye baskın düzenledi. 
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mey-
dan Mahallesinde bir kahvehanede 
kumar oynandığı yönündeki ihbar 
üzerine harekete geçti. Kahveha-
neye operasyon düzenleyen polis, 
masa üzerinde siyah beyaz pullar, 
kağıt para ve oyun kağıdı ile ku-
mar oynayan H.O. (44), E.E. (25), 
E.Y.(44), A.E. (24) suçüstü yakala-

dı. 4 şahsa 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu 34. maddesi gereğince 
kumar oynamak suçundan kişi 
başı bin 225 TL olmak üzere top-
lam 4 bin 900 TL idari para cezası 
uygulandı. İş yeri sahibi K.Ö.S.’ye 
(37) ise kumar oynamak için yer 
ve imkan sağlamak suçundan adli 
işlem yapıldı.

Operasyonda ele geçirilen 
para, oyun kağıdı ve pullara el ko-
nuldu.
n İHA

Konya Aydınlar Ocağı’nda konuşan Eğitimci Hasan Arslan, “Avrupa’nın kadını erkekle eşit olmaktan dolayı yorgun 
düşmüştür” dedi. Arslan bu durumunun Avrupalı kadınları Müslüman erkeklerle evlenmeye teşvik ettiğini söyledi

‘Avrupa’da kadın 
yorgun düşmüştür’

Konya Aydınlar Ocağı’nın yeni 
yılın ilk Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, Eğitimci Hasan Arslan “Kitap 
ve İnsanlık Halleri Üzerine” sohbet 
etti. Fransız asıllı Müslüman Yazar 
Roger Garaudy’in kaleme aldığı 
“Yüzyılımızda Yalnız Yolculuğum” 
adlı ‘Hatıralar’ kitabında yer alan 
anıları paylaşan eğitimci Hasan 
Arslan, Garaudy’in 20’li yaşlarda 
askerden döndüğünde komünist 
faaliyetlerde bulunduğunu söyledi. 
Fransız devletinin topladığı komü-
nist gençleri Cezayir’de bir çöl ha-
pishanesine sürgüne gönderdiğini 
ifade eden Arslan, o hapishanede 
yaşanan, Garaudy’nin başından ge-
çen insanlık halini şöyle dile getirdi:

“Bir sivil toplum kuruluşunun 
bize yaklaştığını gördük. Ve toplu 
olarak marş söylemeye başladık. 
Bunun üzerine komutan bize bir-
kaç defa susmamız gerektiğini söy-
lemesine rağmen onu dinlemedik, 
şevkle marşı okumaya devam ettik. 
Bunun üzerine komutan askerlere 
“vurun” emrini verdi. Komutan vu-
run emrini tekrarlamasına rağmen 
askerler hiçbir şey yapmadı. Komu-
tanın “vurun” emrini dinlemeyen 
Cezayirli Müslüman askerler, ko-
mutanlarına “Biz silahsız insanlara 
kurşun sıkmayız.” diyor. Garaudy, 
bu olay üzerine o hatıratında “De-
mek yeryüzünde bizden daha haki-
katli insanlar varmış.” diyor. Ceza-
yirli askerlerin tavrını “muhteşem” 
olarak nitelendiren Arslan, “fisebi-
lillah” ve “gök katı” için yapılan iş-
lerin bereketli olmasının kaçınılmaz 
olduğunu ifade ederek “O samimi, 
yürekten yapılan işin bir ıslah eli 
olarak yeryüzüne yayılmasının so-
rumluluğunu Allah üzerine alıyor. 
İşte o adını sanını bile bilmediğimiz 
Cezayirli Müslümanları biz, 2020 
yılında Konya’da konuşuyoruz.” 
dedi.

GARAUDY, SADDAM HÜSEYİN’LE 
NASIL GÖRÜŞTÜ?

İnsanların “Hayata iyi olarak 

başlayıp iyiliğin ağır bedellerini 
gördükçe yollarından dönenler ile; 
hayata iyi olarak başlayıp iyiliğin 
ağır bedellerini görmelerine rağ-
men yollarına devam edenler” şek-
linde iki kısma ayrıldıklarını ifade 
eden Arslan, Garaudy’nin Kuveyt’i 
işgal eden Saddam Hüseyin’le, 
Fransa’dan Irak’a pek çok zorluk 
yaşamasına rağmen giderek na-
sıl konuştuğuyla ilgili hatıratta yer 

alan bölümü şöyle aktardı: “Sad-
dam önce beni kabul etmedi. Sonra 
kabul ettiğinde Saddam’a dedim ki, 
Kuveyt’e girmen için sana müsa-
ade ettiler. Çünkü Irak’ı işgal ede-
cekler. Ona şu teklifte bulundum. 
Dedim ki, dünya kamuoyu karşısı-
na çık ve ilan et. Hakem ülke iste. 
O hakem gözetiminde ordunu Ku-
veyt’ten çek. Çünkü işgal edecekler 
Irak’ı. Saddam beni 8 saat boyunca 

dinledi. Ben Irak’tan ayrıldım. Ama 
o hiçbir şey yapmadı.”

İSLÂM, AVRUPA’DA 
NASIL YAYILIYOR?

Ahmet bin Belle, Gandi, Meh-
met Akif ve Ali Ulvi Kurucu’dan 
hatıralar paylaşan Arslan, İspanya/
Kurtuba’yı gezerken Kurtuba Mes-
cidi’ne yakın bir yerde Roger Ga-
raudy’in eşi Selma Garaudy’le de 
görüştüklerini ve kendisiyle sohbet 
ederek pek çok hatıra dinledikleri 
ifade ederek şu açıklamayı yaptı: 
“Biliyor musunuz? İslâm Avru-
pa’da nasıl yayılıyor? Avrupa’nın 
kadını yorgun düşmüştür. Erkek-
le eşit olmaktan, erkekle hayatın 
sorumluluğunu, para kazanmayı 
yüklenmekten dolayı yorgun düş-
müştür. Ne zaman ki kendisini o 
yüke sevketmeyecek Müslüman 
bir adam buluyor, hemen evleni-
yor. Avrupa’da İslâm en çok böyle 
yayılıyor.”

İl Halk Kütüphanesi’nde karşı-
lıklı diyalog halinde gerçekleştirilen 
sohbetten sonra Konya Aydınlar 
Ocağı Genel Başkanı Dr. Mustafa 
Güçlü, Hasan Arslan’a “Büyük Sel-
çuklu Mirası” adlı eseri hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Hacca gitmek için e-devlet şifresi zorunlu
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Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2 milyon 298 bin 800 kişinin katıldığı hac kuraları çekildi. 
Hacı adayları, kura çekiminin ardından sonuçları saat 21.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek

2020 hac kuraları çekildi
Diyanet İşleri Başkanlığı Kon-

ferans Salonu’nda bilgisayar orta-
mında ve noter huzurunda kamu-
oyuna açık yapılan kura çekimi, 
Mushafları İnceleme ve Kıraat Ku-
rulu Başkanı Hafız Osman Şahin’in 
Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

“2020 YILI HAC 
KURA ÇEKİMİ” TÖRENİ

Burada konuşan Diyanet İşleri 
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ba-
rış Pınarı Harekatı bölgesinde yol 
kontrolü sırasında meydana gelen 
bombalı araç saldırısında şehit olan 
askerlere Allah’tan rahmet dile-
yerek, şehitlerin ruhu için Fatiha 
okunmasını istedi. Hac ibadetinin 
bir Müslüman için en büyük özlem, 
aşk ve heyecan olduğunu belirten 
Erbaş, milletin her yıl bu özlem ve 
heyecanına şahitlik ettiklerini söy-
ledi.

“ÖNEMLİ OLAN HAC İBADETİNİ 
YAPMAYA NİYET ETMEK VE 

BAŞVURU YAPMAK”
İslam fıkhına göre önemli ola-

nın, müminlerin hac ibadetini 
yapmaya niyet etmesi ve başvuru 
yapması olduğunu bildiren Erbaş, 
“Hac ibadetiyle mükellef olan kar-
deşlerimizin ‘Ya Rabbi, ben niye-
timi ortaya koydum, müracaatımı 
yaptım, sıramı bekledim ama dün-
yadaki imkanlar buna el vermedi.’ 
diyebilmesi önemlidir.

Niyetler böyle olunca kura so-
nucunda sevinç ve hüzün gözyaşla-
rı Allah katında inanın aynı değer-

de olacaktır.” diye konuştu.
“HAC SAĞLIKLI İNSANLARIN 

DAHİ ZORLANDIĞI BİR İBADET”
Başvuru yapmasının ardından 

vefat eden veya sağlık sorunu ne-
deniyle kutsal topraklara gideme-
yenlerin hac ibadetinden sorumlu 
olmayacağını hatırlatan Erbaş, 
şu değerlendirmelerde bulun-
du: “Hacda günlük aktivitelerini 
yapamayacak derece hastalıkla-
rı olan ve bu hususta başkasının 
yardımına ihtiyaç duyan kardeş-
lerimize kuradan hac çıkarsa, bu 
kardeşlerimizin bizzat kendileri 
değil de vekil göndermek suretiy-
le hac farizalarını eda etmelerini 
tavsiye ediyorum. Çünkü hac sağ-
lıklı insanların dahi zaman zaman 
zorlanarak eda edebildikleri bir 
ibadettir.”

“TÜRKİYE’DEKİ SİSTEMİ DİĞER 
ÜLKELER BEĞENİYOR”

Kaydı yenilenen ve ön kayıt 
yaptıran toplam 2 milyon 298 bin 
800 kişinin hac kurasına katıldığı-
nı belirten Erbaş, Türkiye’de hacca 

gidecek kişilerin belirlenmesi için 
katsayılı kura sisteminin uygulan-
dığını kaydetti. Bu sistemin diğer 
ülkeler tarafından beğenildiği-
ni anlatan Erbaş, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Elbette bu ibadeti ifa 
etmek için müracaatını yapmış 
kardeşlerimizin bekledikleri süre-
nin uzadığının da farkındayım ve 
inanın bu durum, en az sizin kadar 
beni de üzüyor. Fakat takdir eder-
siniz ki mevcut imkan ve sınırlılık-
lar çerçevesinde hakkaniyete uy-
gun bir tespiti ancak kura yoluyla 
gerçekleştirebiliyoruz. Buna göre, 
hac başvurusuna önce müracaat 
eden kardeşlerimizin, diğer kar-
deşlerimize nispetle daha avantajlı 
olduğunu buradan yeniden ifade 
etmek istiyorum.” Konuşmaların 
ardından Erbaş ve Bakanlıklararası 

Hac ve Umre Kurulu üyelerinin de 
katılımıyla kura çekildi. Ankara’dan 
başlayan kura çekimi, illerin plaka 
sırasına göre devam etti.

Kuralar, hacı adaylarının kayıt 
yaptırdıkları il bazında “oda tercihli 
ve otel” konaklama türlerinde sıra-
lamaya konulmaları şeklinde çekil-
di. Asıl ve yedek tasnifi yapılmayan 
kurada, Diyanet ve acente ayrımı-
na da gidilmedi.

KESİN KAYITLAR 
13-24 OCAK’TA YAPILACAK

Kura sonucunda 83 bin 430 
kişi kutsal topraklara gitmeye hak 
kazandı. Kura sonuçları bugün saat 
21.00’den itibaren e-Devlet üze-
rinden öğrenebilecek. Ayrıca hacı 
adaylarına kısa mesaj yoluyla kura 
sonucuna ilişkin bilgi iletilecek. 
Kurada adı çıkanlar, 13-24 Ocak 

2020’de “Kesin Kayıt Yaptırabilir” 
belgesini e-Devlet sistemi üzerin-
den alarak kayıtlarını müftülükler 
ve acentelere yapabilecek. Belirle-
nen sürede kesin kayıt yaptırma-
yanların yerine, hac konaklama 
türlerine göre kura sırası gözeti-
lerek 30 Ocak-7 Şubat 2020’de 
dağıtılan kontenjanlar çerçevesin-
de kayıtlar alınacak. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, 2007-2020’de kayıt 
yaptırıp da daha önce hiç hacca 
gitmemiş şehit anne, baba, eş ve 
evlenmemiş çocukları ile gazi ve 
eşlerinden müracaat edenleri kura-
sız hacca götürecek.
HACI ADAYLARININ KURA HEYECANI

Kutsal topraklara gitmek için 
hac kurasına katılan yüzlerce An-
karalı, Diyanet İşleri Başkanlığı 
Konferans Salonu’nda heyecanlı 
bekleyiş yaşadı. Kurada isimleri-
ni görmek için sabırsızlanan hacı 
adaylarının bir kısmı gözyaşı dök-
tü. Hac kurasında isminin çıktığını 
gören Emine Bağce, 11 yıldır kura-
ya katıldığını ve senelerdir bu anı 
beklediğini söyledi. Eşi Ali Bağce’yi 
telefonla arayarak sevinci paylaşan 
Emine Bağce, “Allah’ım herkesi 
hayırla ulaştırsın ve kavuştursun.” 
ifadesini kullandı. Hac kurasında 
ismi çıkan adaylardan Vahit Ünlü 
de sevincini oğlu Serkan Ünlü ve 
kızını arayarak paylaştı. Ünlü, tele-
fon görüşmesinin ardından “Hacca 
eşimle gideceğim. Allah’ın huzuru-
na gidiyorum.” dedi. n AA

Yeşil Tekke Mahallesi 
İdlib’e yardımeli uzattı

KONFAD’ın konuğu 
Güler Ünal oldu

Konya Fotoğraf Amatörle-
ri Derneği (KONFAD) Fotoğraf 
gösterimi ve söyleşi programının 
konuğu Güler Ünal oldu.  Tropi-
kal Kelebek Bahçesinde biyolog 
olarak çalışan Güler Ünal amatör 
olarak ilgilendiği fotoğrafla kele-
bekleri buluşturduğu ‘’ MADAME 
BUTTERFLY’’ isimli gösterisini 
gerçekleştirdi. Güler Ünal prog-
ram başında kelebekler hakkında 

ve çektiği fotoğraflar hakkında kısa 
bilgi verdi. Katılımın yoğun olduğu 
gösterim beğeni toplarken, dernek 
üyesi usta fotoğrafçılar da yaptıkla-
rı yorumlarda takdirlerini dile ge-
tirdiler. Güler Ünal’ın Kurs bitirme 
belgesini KONFAD Başkanı Erkan 
Mumcu; gösterinin teşekkür bel-
gesini ise, 23. 24. Dönem Konya 
Milletvekili Mustafa Kabakçı verdi.
n HABER MERKEZİ

 Rejim güçlerinin son zaman-
larda İdlib ve kırsalını bombardı-
man altına aldıktan sonra İdlib ve 
kırsalından kaçan binlerce yaşlı, 
kadın ve çocuk Türkiye sınırları-
na göç etmeye başladı. İdlib’den 
Türkiye sınırlarına kaçan mazlum 
ve mağdur Müslümanlara yardım 
etmek için Kampanya başlatan 
Konya İHH İnsani Yardım Derneği 
bu kapsamda İdlib’e yardım gön-
dermeye devam ediyor.

Yaşanan insanlık dramına 
sessiz kalmayan Konyalı vatan-
daşlar dernek binasına yardım-
ları getirmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda Meram Yeşil Tekke 
Mahallesi ve çevre mahalleler, 

Konya (İHH) İnsani Yardım Der-
neğinin başlatmış olduğu İdlib’e 
yardım kampanyasına destek 
verdi. Mahalleli topladıkları yar-
dımları Konya İHH’ya teslim etti. 
Konya İHH İdlib için başlattığı 
kampanyaya Konya’nın her ke-
siminden yardımlar gelmeye de-
vam ediyor. Kampanyaya destek 
vermek isteyen vatandaşlar ister-
lerse 2. el battaniye, halı, kilim ve 
montun yanı sıra kullanılmamış 
kıyafetleri Konya İHH dernek bi-
nasına götürebildikleri gibi onli-
ne.konyaihh.org.tr internet adresi 
üzerinden de kampanyaya katkı-
da bulunabilirler.
n HABER MERKEZİ 

‘Ortak paydamız Ereğli’
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 

Oprukçu ve Belediye Meclis Üye-
leri Ocak Ayı Meclis Toplantısı’nın 
ardından Akhüyük Termal Tesisle-
ri’ni gezerek 2250 metreye ulaşacak 
sondaj çalışmasını yerinde inceledi. 
Ereğli’nin geleceğinin inşasında 
önemli bir yere sahip olan Akhüyük 
Termal Tesisleri ziyaret eden Bele-
diye Meclis Üyeleri Başkan Opruk-
çu’ya bu kıymetli hizmet için teşek-
kürlerini ilettiler. 

“MECLİS SONRASI 
SONDAJ İNCELEMESİ”

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu ve Belediye Meclis 
Üyeleri Ocak Ayı Meclis Toplantı-
sı’nın ardından Akhüyük Termal 
Tesisleri’ni gezerek 2250 metreye 
ulaşacak sondaj çalışmasını yerinde 
inceledi. Ereğli’nin gelecek yüzyılı 
için en önemli adımlardan bir tanesi 
olan Başkan Oprukçu’nun 1. beş yıl-
lık hizmet döneminde başlattığı ve 
2019 Nisan ayı itibariyle tekrar fiziki 
rehabilite çalışmalarını tamamladı-
ğı Akhüyük Termal Tesisleri’nde, 
Ereğli Belediye Meclis Üyeleri ile bir-
likte 2250 metreye kadar ulaşacak 
olan sondaj çalışmalarını yerinde in-
celeyen Başkan Oprukçu, siyasi par-
ti ayrımı gözetmeksizin tüm meclis 
üyelerinin Ereğli’nin geleceği ortak 
paydasında buluşacak tesisi yerinde 
görmelerini önemsediğini belirtti.

“EREĞLİ’NİN GELECEĞİ 
AKHÜYÜK’TE SAKLI”

Akhüyük Termal Tesisleri hak-
kında meclis üyelerine bilgiler ve-
ren Başkan Oprukçu: “Akhüyük’te 
biri 120 metrede biri 480 metrede 
olmak üzere iki tane kuyu açılmış, 
ikisinde de termal suya ulaşılmış-
tır. 120 metreden çıkan suyumuz 
35-36 derece, 480 metrelik kuyu-
dan çıkan su da taban sıcaklığı 40, 
yüzey sıcaklığı da 38 derecedir. Şu 
anda kuyularımız çalışıyor. Kuyula-
rımızda su gelişiyle birlikte önemli 

ölçüde bir karbondioksit gazı gelişi 
var. Karbondioksit gazı da sana-
yide ve gıda sektöründe kıymeti 
harbiyesi olan bir gazdır. İnşallah 
buradan pazarlayacağımız termal 
seralar, termal su ve karbondioksit 
ile Ereğli Belediyesi’nin personel 
giderini karşılamayı planlıyoruz. 
Ve nihayetinde Ereğli’nin termal 
turizminin gelişmesi ile turizm 
gelirlerinden de Ereğli’mizin ciddi 
manada istifade etmesi ve istih-
dam olanağının oluşacağı gerçeğini 
değerlendiriyoruz. İki kuyumuza 
ilaveten artı, eksi 250 metre olmak 
üzere takriben 2000 metrelik bir 
termal arama sondajı başlattık. 6 
Milyon 550 Bin Türk Lirası bedelle 
ihale edildi. Bu bedelin herhangi bir 

deprem, çatlak, patlak ve korozyona 
mahal vermemek adına 4 Milyon 
300 Bin TL’lik kısmı sadece orada 
kullanılacak boru bedelidir. 40 tane 
tır ile sondaj malzemeleri taşındı ve 
montajı dün itibariyle bitti, bugün-
de resmen çalışmaya başlıyoruz. 
Ayrıca burada hazine arazileri var 
Çevre Bakanlığı’ndan bu noktada 
destek istedim, buralara evsiz-
ler, kimsesizler, yaşlılar, engelliler 
öncelikli termal sudan da istifade 
edecek Bungalov Evleri ve turizm 
tesisleri yapmayı planlıyorum. Bu 
konuda yatırımcılara gönlümüz ve 
kapılarımız açıktır. Siz değerli mec-
lis üyelerimize ve bu projede emeği 
geçenlere, personellerimize çok te-
şekkür ediyorum” dedi. 

“BU BİR KARA SEVDANIN 
DOĞAL TEZAHÜRÜDÜR”

Başkan Oprukçu şu ifadelerle 
sözlerini noktaladı “Önceki Belediye 
Başkanlığı dönemimizden bu yana 
Akhüyük Jeotermal Tesisleri projesi 
biz de büyük bir sevda haline geldi. 
Bu proje kara sevdanın doğal tezahü-
rüdür. O dönem ilk adımları atmıştık 
fakat tamamlamak nasip olmamıştı. 
Şükürler olsun ki Ereğli’miz için çok 
değerli bu projeyi tamamlamak yine 
bize nasip oldu, bundan dolayı çok 
mutluyuz. Ereğli’mizin yüzyılını inşa 
etme noktasında çıktığımız yolda en 
önem verdiğimiz proje olan Akhü-
yük Jeotermal Tesisleri gelecek ne-
sillerimize bırakacağımız büyük bir 
hizmet olacak” n HABER MERKEZİ

Prof. Dr. Ali Erbaş



15 SPOR 2 10 OCAK 2020

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 17 13 3 1 47 16 31 42
2.Y. SAMSUNSPOR 17 12 4 1 39 7 32 40
3.H. TRABZON 17 10 2 5 31 27 4 32
4.YENİ ÇORUMSPOR 17 10 1 6 25 20 5 31
5.SANCAKTEPE FK 17 9 3 5 29 15 14 30
6.İNEGÖLSPOR 17 8 3 6 26 16 10 27
7.PENDİKSPOR 17 7 4 6 23 20 3 25
8.TARSUS İY 17 8 1 8 23 24 -1 25
9.ZONGULDAK 17 6 5 6 22 22 0 23
10.HACETTEPE SPOR 17 7 2 8 22 29 -7 23
11.AFJET AFYONSPOR 17 6 4 7 25 22 3 22
12.SARIYER 17 5 6 6 18 19 -1 21
13.KIRKLARELİSPOR 17 5 6 6 13 21 -8 21
14.AMED SF 17 5 5 7 13 26 -13 20
15.GÜMÜŞHANESPOR 17 5 3 9 20 24 -4 18
16.BAŞKENT AKADEMİ 17 4 3 10 18 24 -6 15
17.1922 KONYASPOR 17 4 2 11 19 30 -11 14
18.ŞANLIURFASPOR 17 0 1 16 4 55 -51 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

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

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

Karatay Gezen Bilir 
Derneği genel kurul yaptı 
Karatay Gezen Bilir Bisiklet Derneği 1.  Genel Kurulu-

nu gerçekleştirdi. 
Karatay Gezen Bilir Bisiklet Derneği 1.  Genel Kurulu-

nu gerçekleştirdi. Tek liste ile girilen seçime Yahya Yakut 
başkanlığa seçildi. Emre Çetin Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı İbrahim Akbaba’nın  Genel Sekreter, Abdul-
lah Tekin’in saymanlığa getirildiği derneğin kurucu üyeler 
şu isimlerden oluştu:  Tayyar Vural,  Ufuk Şahin, Bekir 
Dönmez, Muammer Şen, Fevzi Gezici. 

Yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Başkan 
Yahya Yakut, “İnşallah bisiklet sporu adına güzel işler 
yapacağız. Önümüzdeki aylarda bir basın toplantısı ile 
çalışmalarımızı ve projelerimizi de paylaşacağız ama en 
büyük hedefimiz bu spor ile gençleri kötü alışkanlıklardan 
uzak tutmak. Bunun yanında Konya’nın tarihi güzelliklerini 
de günyüzüne çıkarmak istiyoruz” dedi. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor ikinci hazırlık 
maçında berabere kaldı

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya’da devam eden İttifak 
Holding Konyaspor ikinci hazırlık maçında dün Ümrani-
yespor ile karşılaştı. Anadolu Kartalı yeni transfer Thu-
ram’ın da forma giydiği maçta rakibi ile 0-0 berabere kal-
dı. Konyaspor karşılaşmaya Ertuğrul, Opanasenko, Uğur 
Demirok, Marin Anicic, Leonard Zuta, Şener Kaya, amir 
Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, Farouk 
Miya ve Riad Bajic 11’i ile başladı. 

İkinci yarıda ise oyuna Selim Ay, Jevtovic, Jens, Alper, 
Skubic, Ömer Ali, Erdon, Milosevic, Thuram dahil oldu. 

Mücadelede iki takım da birbirine net bir üstünlük ku-
ramadı ve maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı. 
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Kayhan Kaynak’ı unutmadı
İttifak Holding Kon-

yaspor’un tarihine damga 
vurmuş isimlerden olan 
Kayhan Kaynak unutulmadı. 
Konyaspor yönetimi Kayhan 
Kaynak’ın vefat yıl dönü-
münde bir mesaj yayınladı. 
Konyaspor resmi sitesin-
den yapılan açıklamada, 
“Konyaspor’umuzun efsane 
futbolcularından Kayhan 
Kaynak’ı ölümünün sene-i 
devriyesinde rahmet, minnet 
ve özlemle anıyoruz” denildi. 

1988-1991 arasında Kon-
yaspor forması giyen Kayhan 
Kaynak, uzaktan attığı şık 
goller ile taraftarın sevgi-
lisi haline gelmişti. Daha 
sonra Aydınspor ve Adana 

Demirspor formaları giyen 
Kayhan, 1994 yılında hazırlık 
maçında kalp krizi geçirerek 
hayata gözlerini yumdu. 

Konyaspor tarihi üzeri-
ne araştırmaları ile tanınan 
Araştırmacı-Yazar Mustafa 
Solak Kayhan Kaynak ile il-
gili, “Anadolu’da 80’li 90’lı 
yıllarda hakim anlayış; İs-
tanbul’un 3 takımından gelen 
futbolcuların takım kimliğini 
gelir gelmez değiştireceği 
yönündeydi. Bir Konyaspor 
efsanesi haline gelen Kay-
nak Kaynak’da bu profilde bir 
transfer olmuştu Konya için. 
Beklentiler çok büyüktü. İlk 
sezonunda bu beklentilere 
yanıt verdi. İlk sezonunda lig-

de 9, kupada 2 gol attı. Attığı 
jeneriklik goller taraflı tarafsız 
herkes tarafından alkışlandı. 
Konyaspor’da ki diğer 2 sezo-
nunda sakatlığı nedeniyle is-
tikrar yakalayamasa da yaşı 
40’ın üzerinde ki Konyaspor 
taraftarları Konya’da Galata-
saray’a attığı aşırtma gol ve 
deplasmanda Trabzonspor’u 
tek başına yıktığı maçta attı-
ğı golle hatırlar. Fiziki yapısı 
ve sürati nedeniyle çok ko-
lay adam eksiltebilen, golcü 
kimliğinin yanı sıra attığı şık 
paslarla hafızamıza kazınan 
unutamadığımız futbolcular-
dan biridir. Nur içinde yatsın” 
ifadelerini kullandı. 
n SPOR SERVİSİ

Çatı sorunu çözüldü!
Konya’nın en önemli spomerkezlerinden olan Konya Spor ve Kongre Merkezi’nin yağışlı günlerde müsabaka 

oynanmasını engelleyecek şekilde çatısının akması tepki çekmişti. Sorunun ortaya çıkmasının ardından 
harekete geçen Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, problemi çözdü. Kalıcı çözüm ise yaz dönemi bekleniyor

Konya’nın en önemli spor merkezle-
rinden olan Konya Spor ve Kongre Mer-
kezi’nin aşırı yağışlarda çatısının akması, 
özellikle okullar arası basketbol müsaba-
kalarının oynanmasına engel olmaya baş-
lamıştı. Çatının tamir ve onarımı için geçen 
sezon başında bir çalışma yapıldığı, ancak 
yağışlarla birlikte sorunun yeniden nükset-
tiği ortaya çıkmıştı. Bazı müsabakaların ya-
rıda kalmasının ardından Konya Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü harekete geçti ve sorun 
çözüldü. Kompleksin bakım ve onarımın-
dan sorumlu firma yaptığı çalışma ile ilk 
etapta sorunu ortadan kaldırdı. 

KALICI ÇÖZÜM YAZ DÖNEMİNDE
Mimari yapısı gereği bazı bölümle-

ri camlı olan spor ve kongre merkezinin 
çatısının parçalı yapısı daha önce yapılan 
onarımın sonuca ulaşmamasına neden 
olmuştu. Özellikle mevsimsel değişimler-
den kolay etkilenen merkezin çatısı, daha 
önce birkaç kez işlem gördü ancak isteni-
len sonuç bir türlü alınamadı. Son yapılan 
çalışmanın ardından merkez kış dönemin-
de sorunsuz bir şekilde hizmet verebile-
cek. Ancak gelecek yaz yapılacak köklü 
bir çalışma ile sorunun tamamen ortadan 
kaldırılması planlanıyor. Bakanlık tarafın-

dan onaylanan projeye göre Konya Spor ve 
Kongre Merkezi’nin çatısı tek parçalı olarak 
yeniden şekillendirilecek.

İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARINA DA 
EV SAHİPLİĞİ YAPACAK 

Konya Spor ve Kongre Merkezi 2021 
yılında Konya’da düzenlenecek olan İslam 
Dayanışma Oyunları’nın en önemli mer-
kezlerinden biri olacak. Daha önce de pek 
çok uluslararası organizasyona ev sahipliği 
yapan spor kompleksinin fiziki durumu iyi 
olmasına rağmen mimari yapısı nedeniyle 
çatısında zaman zaman sıkıntılar yaşan-
mıştı. 

ERDOĞAN’IN İSTEĞİ İLE YAPILMIŞTI
202 Şeb-i Arus törenlerinde dönemin 

Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Kon-
ya’ya daha büyük ve modern bir salon yakı-
şır” sözlerinin ardından inşaatına başlanan 
ve 1 yıldan kısa bir sürede bitirilerek, 2013 
yılında hizmete açılan 10 bin kişilik Konya 
Spor ve Kongre Merkezi, yıllardır Konya’ya 
hizmet etmeye devam ediyor. Bugüne ka-
dar pek çok ulusal ve uluslararası organi-
zasyona ev sahipliği yapan Spor ve Kongre 
Merkezi Konya’nın marka tesislerinden 
birisi olarak dikkat çekiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor 12 Yaş Altı İzmir Kupası’na katılacak 
Altınordu Kulübünün nisan 

ayında 7. kez düzenleyeceği ve 48 
ekibin katılacağı 12 Yaş Altı İzmir 
Kupası’nda, yurt dışından önemli 
kulüplerin takımları da mücadele 
edecek. Temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor da İzmir Kupası’nda mü-
cadele eden ekiplerden biri olacak.

Altınordu Kulübünden yapılan 
yazılı açıklamada, Selçuk ilçesin-
deki İsmet Orhunbilge Tesisleri’n-
de 3-5 Nisan’da gerçekleştirilecek 
organizasyonda, İngiltere’den 
Chelsea, Leicester City, İtalya’dan 
Milan, Atalanta, İspanya’dan Ath-
letic Bilbao, Valencia, Fransa’dan 
Marsilya, Portekiz’den Benfica, 
Porto, Hollanda’dan AZ Alkma-
ar, Twente, Rusya’dan Zenit ile 
Krasnodar, İsveç’ten Hammarby, 
Danimarka’dan Midtjylland, Belçi-
ka’dan Sint Truiden, Polonya’dan 

Legia Varşova, Yunanistan’dan 
PAOK, Katar’dan Aspire Akademi, 
Bulgaristan’dan Beroe, İsviçre’den 
Grasshopper ve Slovenya’dan NK 
Olimpija’nın 12 yaş altı ekiplerinin 
de yer alacağı belirtildi.

Süper Lig’den Beşiktaş, Fe-
nerbahçe, Galatasaray’ın yanı sıra 
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Aytemiz 
Alanyaspor, Antalyaspor, Medipol 
Başakşehir, Yukatel Denizlispor, 
Gaziantep FK, Göztepe, Kasımpa-
şa, İstikbal Mobilya Kayserispor, 
Atiker Konyaspor, Çaykur Rizespor 
ve Demir Grup Sivasspor ile İz-
mir’den Altınordu, Altay, Bucaspor, 
Karşıyaka, İzmirspor ve İzmir Bü-
yükşehir Belediyespor’un da orga-
nizasyonda bulunacağı bildirildi.

Bu ekiplerin dışında turnuvaya 
katılacak takımlar için görüşmele-
rin devam ettiği kaydedildi.  n AA

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin, çatı sorununu kısa süre içinde çözdüklerini, kalıcı çözüm için de yaz dönemini beklediklerini söyledi



İzzet Karaboğa 
A takıma çağırıldı

Konyaspor U17 Takımı’nın genç yıldız adaylarından İz-
zet Karaboğa Konyaspor’un Antalya’da devam eden ikinci 
yarı hazırlık kampına davet edildi. 

Konyaspor Futbol Akademisi futbolcularından Erdon 
Daci ve Ali Karakaya geçtiğimiz sezonun devre arasında 
A takım hazırlık kampına katılmış, teknik heyetin isteği 
doğrultusunda A takım antrenmanlarına katılmayı sür-
dürmüştü. Sezon başından bu yana Aykut Kocaman ve 
ekibinin daveti üzerine A takım antrenmanlarına katılan 
Akademi futbolcularından Şener Kaya da ikinci yarı hazır-
lık kamp kadrosunda yer alarak 1 yıl içerisinde A takıma 
giden üçüncü oyuncu olmuştu. Son olarak İttifak Holding 
Konyaspor teknik kadrosu tarafından dikkatle takip altında 
tutulan ve sık aralıklarla A takım antrenmanlarına katılan 
U17 takımının milli futbolcusu İzzet Karaboğa da Antal-
ya’da sürdürülen Süper Lig ikinci yarı hazırlık kampına 
davet edildi. n SPOR SERVİSİ

Ankaragücü ikinci yarı 
hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, ikinci yarı 
hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli takım, kamp yap-
tığı Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde çalışmalarına 
devam etti. Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 
Dayanıklılık ve çabukluk çalışmasının ardından dar alan-
da çift kale maç yapıldı. İdman, orta ve şut organizas-
yonlarıyla tamamlandı. Antrenmanın ardından Mustafa 
Kaplan, futbolculardan İlhan Parlak, Michal Pazdan ve 
Stelios Kitsiou’ya şut çalışması yaptırdı. Öte yandan Kit-
siou, antrenmanda elinden kısa süreli bir sakatlık yaşadı. 
Yunan oyuncu, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından 
idmana devam etti. Antrenmanı MKE Ankaragücü Kulübü 
Başkanı Fatih Mert de takip etti. MKE Ankaragücü, akşam 
saatlerinde TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile hazırlık maçı 
yapacak. n AA

Kartal kanatlanıyor!
Devrearası transfer döneminin ilk transferini Brezilyalı golcü Thuram ile yapan İttifak Holding 

Konyaspor, taraftarı heyecanlandıracak bir kanat oyuncusu için çalışmalarını sürdürüyor. Oyuncu 
için resmi teklif yapılırken, anlaşma sağlanması durumunda kısa süre içinde Konya’ya getirilecek

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını 
Antalya’da sürdürüyor. 

İlk yarıyı sıkıntılı bir şekilde geçiren 
Anadolu Kartalı, devre arasında yapacağı 
takviyelerle ligdeki sorunlu konumundan 
kurtulmayı ve ilk yarıda hayal kırıklığına 
uğrattığı taraftarını heyecanlandırmayı 
planlıyor. Bu amaç doğrultusunda ilk tak-
viyeyi gol bölgesine yapan Yeşil Beyazlı-
lar, Brezilyalı golcü Thuram’ı kadrosuna 
katmıştı. Gözler şimdi de kanat transferine 
çevrildi. 

TARAFTARI 
HEYECANLANDIRACAK BİR İSİM
Aykut Kocaman’ın her iki kanatta da oy-

nayabilecek bir ismin kadroya katılmasını 
istemesinin ardından harekete geçen Ye-
şil Beyazlılar, taraftarı heyecanlandıracak 
ve oyun stili itibari ile saha içinde farklılık 
oluşturabilecek bir ismi gündemine aldı. 
Oyuncu ve kulübü ile görüşmeler sürerken, 
kulübüne resmi teklif yapıldı. Anlaşma 
sağlanması durumunda oyuncu kısa süre 
içinde Konya’ya getirecek. 

Oyuncunun sözleşmesinde Kon-
yaspor’un elini güçlendiren şartların oldu-
ğu, bu nedenle transferin gerçekleşebile-
ceği gelen bilgiler arasında. 

KANATTAN SONRA 3. BÖLGE
Konyaspor’da kanat transferinin ger-

çekleşmesi durumunda transfer için yeni 

planlama yapılacak. Teknik heyet ve yö-
netim kampın ardından takımın son halini 
değerlendirecek ve üçüncü transferin hangi 
bölgeye yapılacağı belirlenecek. Ferhat’ın 
sakatlığı nedeniyle sol bek transferi ihtima-
li konuşulurken, Riad Bajic’in durumuna 
göre yeni bir santrfor ya da 8 numara için 
karar verilecek. 

GİDECEK OYUNCULARDA 
SON HAMLELER

Konyaspor’u transferde sınırlayan bir 
diğer konu ise takımdan ayrılması istenen 
oyuncuların durumu. 

Anadolu Kartalı Fallou Diagne ile söz-
leşme feshi için anlaşma sağlarken, Opa-
nasenko’nun ise eski takımı Zorya ile ma-

sada olduğu gelen bilgiler arasında. 
Geçen sezon devre arasında kadroya 

katılan ve sezon başında kendisinden ta-
kım bulması istenen Leonard Zuta için ise 
herhangi bir teklif yok. 

ZORLU SERİ BAŞLIYOR
Konyaspor ikinci yarının ilk haftasında 

deplesmanda Ankaragücü ile karşılaşacak. 
Yeşil beyazlılar düşme hattındaki direk ra-
kiplerinden Ankaragücü maçının ardından 
iç sahada Galatasaray ile karşılaşacak. 
Ardından sırasıyla deplasmanda Antal-
yaspor, iç sahada Denizlispor ve Göztepe 
ile mücadele edecek olan Yeşil Beyazlılar, 
bu maçlarda adeta kaderini belirleyecek. 
n SPOR SERVİSİ

Rakip Ankaragücü 3 hücumcu transfer etmek istiyor
İttifak Holding Konyaspor’un ikinci yarının ilk ma-

çında deplasmanda karşılaşacağı rakibi Ankaragücü 
bir santrafor ve 2 kanat oyuncusu kadrosuna katmak 
istiyor.

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, 
transfere ilişkin olarak, “3. bölgede alternatifli oyuncu-
larımız olması lazım. 2 kenar, 1 santrfor olması lazım. 
Bizim tercih ettiğimiz mevkiler bunlar” dedi. Süper 
Lig’de devre arası çalışmalarını Antalya Belek’te sürdü-
ren Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, 
açıklamalarda bulundu. 6 maçtır takımda olduklarını 
ve geçen seneden beraber oldukları arkadaş grubu ol-
duğunu belirten Kaplan, “Bizden önce çalışan arkadaş-
lar elinden geldiği kadar çalıştı. Verdikleri ortada, biz 
onlara teşekkür ediyoruz. Biz Trabzonspor maçından 
bu yana elimizdeki mevcut kadrodan 11 kurarak çıktık. 
Peş peşe 3 maç kaybettik. İçeride iyi oynadığımız Göz-
tepe maçını kaybetmek daha üzücü olduk. Sonra oyun 
formatımızı değiştirdik. Geriye düştüğümüz maçlarda 
3-5-2 formatına döndük. 6 gol attık 6 gol yedik. Geriden 
gelerek beraberliği yakaladığımız için bizim adımıza 
sevindiriciydi. Galatasaray’dan 1 puan aldık. İçeride 
Denizlispor ile kazanmamız gereken maçı berabere 
bitirdik. Ondan sonra bir çıkışımız oldu. Takım içerisin-
de birlik beraberlik oldu. İnşallah bunu ikinci yarıdaki 
oynayacağımız Konyaspor maçıyla 3 puanla başlayıp 
takımımızı bu ligde tutmak için hepimiz el ele verip 
üzerime geleni yapacağız” diye konuştu.

“GEÇEN SENEKİ ORGİLL İLE BU SENEKİ 
ORGİLL ARASINDA DÜŞÜŞ VAR”

İyi bir kamp ortamı olduğunu belirten Kaplan, “Alt-
yapımızdan 4-5 genç oyuncu getirdik. Geçen seneden 
elimizdeki gençlerle karma yaparak iyi bir Ankaragücü 
yaptık. Hem abiler hem gençler kendi aralarında moti-
ve oldular. İkinci yarı iyi bir çıkış yapmamız lazım, bu 
takımı ligde tutmak lazım. Ankaragücü’nün yeri her 
zaman Süper Lig’dir. Camia, taraftar olarak kenetlenip 
ligde tutmak için gecemizi gündüzümüze katacağız. 
Kamp çok iyi geçiyor ama alternatif kadro olarak eli-
mizde bir sıkıntı var. Elimizde sağ ön, sol ön bireysel 
yeteneği olan iki oyuncumuz olsaydı daha iyi olacaktı. 
Boyd ve Sacko bize büyük bir katkı yapmıştı. İlhan’ı, 
Aydın’ı oynatıyoruz ama top bizdeyken savunma ar-
kasına derin koşan oyuncular olmadığı için durağan 
olarak gözüküyor. Geçen seneki Orgill ile bu seneki 
Orgill arasında düşüş var. Konyaspor maçında Hector 
sakatlığından dolayı, Orgill cezadan dolayı oynamaya-
cak. Biz elimizdeki kadroyla iç sahadaki takımı değiştir-
dik. Daha cesaretli, daha dirençli olacağız. Elimizdeki 
mevcut kadrodan en iyi formayı sahaya sürerek sahaya 
çıktığında görevini sonuna kadar yapacak” ifadelerini 
kullandı.

“BOYD İYİ BİR KARAKTER VE FUTBOLCU”
Beşiktaş’ta oynayan eski futbolcusu Tyler Boyd 

hakkında da konuşan Mustafa Kaplan, “Ben Beşiktaş’ın 
Boyd’dan daha farklı faydalanacağını düşünüyordum. 

Boyd iyi bir oyuncu. Belki Beşiktaş’ta o sürecin içeri-
sinde Boyd ile başladığı maçlarda istediğini veremedi 
ve Abdullah hoca tercihini başka yönde kullandı. Boyd 
iyi bir karakter ve futbolcu” değerlendirmesini yaptı. “2 
Kenar, 1 Santrfor Oyuncusuna İhtiyacımız Var” Transfer 
çalışmaları ile ilgili görüşlerini belirten Kaplan, “Bizim 
geçen sene kalan oyuncularımızdan orta sahada Hec-
tor, Faty gibi tecrübeli oyuncularımız var. Önde bir tek 
santrfor Orgill var. Alternatif Alper var bir de Çeçen 
Sadaev var. Biz hep şunu söylüyoruz. 3. bölgede alter-
natifli oyuncularımız olması lazım. 2 kenar, 1 santrfor 
olması lazım. Bizim tercih ettiğimiz mevkiler bunlar. 
Biz yasağımız kalkmayacak gibi takımdan bir santrfor 
yapacağız. Orta sahada bizim sıkıntımız yok, savunma-
da yok. Kaleci Korcan’ın alternatifi var. Korcan sezona 
iyi bir giriş yaptı. Ona bir gün bir şey olsa elimizde mev-
cut kadroda tecrübeli kalecimiz yok. Biz geçen sena alt-
yapıda böyle oynattık şimdi fenerbahçe’de oynuyor. Hiç 
kimse Altay’ın buralara geleceğini düşünmüyordu. Biz 
ona şansı verdik ve Türk futboluna hizmet ediyor” dedi.

“TARAFTAR GECESİNİ GÜNDÜZÜNE 
KATARAK DESTEK OLDU”

Ankaragücü taraftarı hakkında da konuşan Kaplan, 
“Onlar gecesini gündüzünü katarak destek oldular. 
Geçen sene kümede kalmamızın sebebi onlar. Erya-
man’da oynadığımız tüm maçlarda bize destek oldular, 
deplasmanlarda kar kış demeden geldiler. Biz onların 
hepsini seviyoruz” dedi. n İHA

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