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03 ‘Basın, önemli bir 
görev icra ediyor’ 04 Başkan Akkaya’dan 

gazetecilere ziyaret 06 10Takip ettiler, 50 
bin TL’yi çaldılar!

Yerli otomobil 
ucuz olamaz!

KONSEPTİ İLE 
DİKKAT ÇEKİYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine bağlı olarak 
hizmet veren Kafemler; farklı hizmet anlayışıyla 
büyük ilgi görüyor. Kısa süre öncesinde faaliyete 

açılan Kafem Şefikcan konsepti ile büyük beğeni aldı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

KENDİMİZE BAKALIM 
VE YOL GÖSTERELİM

Ekran Bağımlılığı Çalıştayı’nda konuşan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizim 

görevimiz ekran bağımlılığına karşı kılavuzluk etmek 
ama önce kendimize bakıp sonra çocuklarımıza 

doğru bir yol çizelim” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

2 MİLYON DEKAR 
TOPLULAŞTIRMA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 
Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde 1 Ocak 
2019 tarihinden bu güne kadar 36 proje dahilinde 2 
milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma ve tarla 
içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını söyledi. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

ZOR VE FEDAKARLIK 
İSTEYEN BİR İŞ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan sivil 
toplum kuruluşlarının temsilcileri, Konya’daki yerel 
basının başarılı işlere imza attığına dikkat çekerek, 
gazeteciliğin zor ve fedakarlık isteyen bir meslek 

olduğuna vurgu yaptılar. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Gazeteciliği 
sevdiler

Deha Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım 
Evi öğretmenleri ve öğrencileri Yenigün 

Gazetesi’ni ziyaret etti. Gazetecilik hakkında 
bilgiler alan minik öğrenciler için ziyaret 
önemli bir deneyim oldu.  n SAYFA 3’TE

‘Çalışmalar 
aralıksız sürüyor’

Yenigün’ü ziyaret eden AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç AK Parti Karatay 
İlçe Teşkilatı olarak AK Parti’ye olan inanç 
ve güvenle çalışmalarını sürdürdüklerini 

kaydetti.  n SAYFA 3’TE

Nefes olacak 
Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi kullanan üreticilerin 

borçlarına yeniden yapılandırma imkânının sağlanması, çiftçilere nefes aldıracak 
ALINAN KARAR ÇİFTÇİLERİ SEVİNDİRDİ
Doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik 
sebeplerden dolayı kredi geri ödemelerinde 
sorun yaşayan, tüm tarımsal faaliyetleri 
devam eden üreticilere yapılandırma imkânı 

getirilecek. Meram Ziraat 
Odası Başkanı Murat 

Yağız, yapı-
landırma-
nın umut 
olduğunu 

söyledi.

ÇİFTÇİYE NEFES 
ALDIRACAK
Yapılandırmanın 
çiftçiye rahat bir nefes 
aldıracağını belirten 
Altınekin Ziraat Odası 
Başkanı Bekir Kağnı-
cıoğlu da, “Borçlarına 
yeniden yapılandırma 
imkanının sağlana-
cağını açıklaması biz 
çiftçileri oldukça sevindirdi.  Karardan oldukça 
memnunuz” diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 12’DE

‘Konya basını önyargısız’ 
İl Emniyet Müdürü Mustafa 

Aydın, 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü münasebetiyle 
Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni 
(KGC) ziyaret etti. Gazetecilerin 
gününü kutlayan Aydın, Konya 
basının önyargısız habercilik 

yaptığını, en çok da bu yönünü 
beğendini söyledi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

Murat Yağız Bekir Kağnıcıoğlu
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Konya Büyükşehir Belediyesi iştiraklerine bağlı olarak hizmet veren Kafemler; farklı hizmet anlayışıyla 
büyük ilgi görüyor. Kısa süre öncesinde faaliyete açılan Kafem Şefikcan konsepti ile büyük beğeni aldı

Konsepti ile 
dikkat çekiyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
KONBELTAŞ bünyesinde bulunan 
Kafem markası 17 şubesi ile Kon-
ya’nın sosyal hayatına renk katıyor. 
Kaliteli ürün ve servis anlayışını, uy-
gun fiyatla şehir halkı ile buluşturan 
Kafem, yerli ve yabancı turistlerin de 
uğrak mekânları arasında. Her şu-
besinde, şubenin bulunduğu sosyal 
dokuya uygun menü içeriğine sahip 
KAFEM, içecek ve yiyecek menüle-
rinde dünya lezzetlerine yer verme-
nin yanı sıra Konya’ya özgü yiyecek 
ve tatlı çeşitlerini de misafirlerine 
sunuyor. Kafem yeni şubesi olan 
Kafem Şefikcan ile Konyalılarla bu-
luşuyor. Yeni bir konsept ile Konyalı-
larla buluşan Kafem Şefikcan Şubesi 
müşterilerini görsellik ve dizayn ba-
kımı ile hayran bırakıyor. Toplamda 
2 bin 400 metrekare açık ve kapalı 
alana sahip olan Kafem Şefikcan 
Şubesinde müşterilerinin memnu-
niyeti için her şey düşünülmüş du-
rumda.  Kafem Şefikcan Şubesinde 
ağaçlı yemek masa konsepti ön pla-
na çıkarken, bebek bakım odası, şa-
dırvan, bay, bayan WC, Engelli WC 
ve çevreye duyarlı bina tasarımı ile 
ön plana çıkıyor. Yine gözleri yorma-
yan led ışıklanması ile misafirlerinin 
günün yorgunluğunu atmasında 
yardımcı oluyor.

Kafem Şefikcan Şubesi ismini al-
mış olduğu büyük mesnevi tutkunu 
Şefik Can Parkında nüfus yoğunluğu 
20 bin yerleşkesi içerisinde akciğer 
görevi gören Şefikcan Parkı içerisin-
de doğa ile iç içe kaliteden ödün ver-
meden, müşteri memnuniyeti odak-
lı çalışmalarını sürdürüyor. Şefikcan 
Kafem 118 araçlık otoparkı ile misa-
firlerine ev sahipliği yapıyor. Engelli 
vatandaşlar için 9 tane engelli araç 
otoparkı bulunuyor.  Havuz ve ağaç-
lar içerisinde koru ortamında dizayn 
edilen uygulama ile Kafem’ gelen 
misafirler günün yorgunluğunu sev-
dikleri ile birlikte atıyor. Yeşil doğaya 
önem veren Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin iştiraki Kafem havuzda 
kullanılan suyu geri dönüşüm sis-
temiyle parkta bulunan cimlerin su-
lanmasına yardımcı oluyor.  

Tüm yaş grubunda bireylere hi-
tap eden Kafem 7-70’e herkesin uğ-
rak noktası. KAFEM Şefikcan Kitap 
Konsepti ile dikkat çekiyor. Kafem 
içerisinde ayrılan bölümde vatan-
daşlar hem çaylarını içiyor, hem de 
kitaplarını rahat bir şekilde okuya-
biliyor. Kafem Şefikcan Şubesinde 
hayata geçirilen bu konsept büyük 
beğeni alıyor. Sabah 7.30’da açılan 
Kafem Şefikcan 23.30’da kapanıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve beraberindeki heyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Yenigün’ü ziyaret etti. Gündeme 
ilişkin açıklamalarda bulunan Genç, AK Parti Karatay İlçe Teşkilatı olarak AK Parti’ye olan inanç ve güvenle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti

‘Çalışmalar aralıksız sürüyor’
AK Parti Karatay İlçe Başkanı 

Mehmet Genç, AK Parti Karatay 
İlçe Başkan Yardımcıları Muhittin 
Şener, Ali Karakaya, Alper Maroğ-
lu, Mustafa Bıçak Konya Yenigün 
Gazetesi’ne ziyarette bulundu. Zi-
yarette misafirlerle Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan, Sorumlu Yazı İşle-
ri Müdürü Abdullah Akif Solak ve 
Yeni Medya Koordinatörü Mehmet 
Ali Elmacı ilgilendi. 

‘GAZETECİLİK 
BİR KAMU HİZMETİDİR’

Ziyarette konuşan AK Parti Ka-
ratay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
Konya Yenigün Gazetesi çalışanla-
rının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Gününü kutlayarak, “Gazetecilik, 
bir iş ve meslek olmakla birlikte 
aynı zamanda yapılan işin niteliği 
ve vasfı itibarıyla bir kamu hizme-
tidir. Kamuoyunu bilgilendirmek 
adına doğru haber verme, tarafsız-
lık, objektiflik, özel hayata ve kişilik 
haklarına saygı gibi değerleri içeri-
sinde bulunduran önemli bir mes-
leği icra eden gazeteciler, vatanda-
şın en doğal hakkı olan zamanında 
doğru ve eksiksiz bilgi almalarını 
sağlayarak milletin vicdanına ses 
olmaktadırlar. Mesai mefhumu 
gözetmeksizin, her şartta görevle-
rini yerine getirirken basın meslek 
ve ahlak ilkelerini ve yöremizin iyi 
tanıtılması prensibini şiar edinen, 

Konya’nın kalkınmışlık düzeyine ve 
kamu hizmetlerinin yürütümün-

de önemli katkıları olan tüm basın 
mensuplarımızın “10 Ocak Çalı-

şan Gazeteciler Günü” nü en kalbi 
duygularımla kutluyor, ebediyete 
intikal eden basın çalışanlarını rah-
metle anar, tüm basın çalışanlarına 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum” 
ifadelerini kullandı.  
ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRÜYOR

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı 
olarak yapılan faaliyetler hakkın-
da da bilgi veren Genç, 7. Olağan 
Kongre delege seçimlerini tamam-
ladıklarını söyledi. Genç, “AK Parti 
Karatay İlçe Teşkilatı olarak Kara-
taylı hemşerilerimiz ile buluşarak 
Karatay’ın yaşam kalitesini yüksel-
mek için çalışmalara imza attık. AK 
Parti Karatay girdiği her seçimde 
oy oranları ile damga vurdu. 2014 

yılından sonra seçimlerde çıta hep 
yükseldi. Hem oy oranlarının üze-
rine koyduk.  

Konyalıların ve vatandaşları-
nızın AK Parti’ye olan güven ve 
inançla çalışmalarımızı aralıksız 
sürdürüyoruz.  AK Parti Karatay 
İlçe Başkanlığı olarak bin üye ça-
lışmamızı aralıksız sürdürüyoruz” 
diye konuştu. Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Arslan da ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet 
Genç nezdinden AK Parti Karatay 
İlçe Başkanlığında çalışımlarında 
başarılar diledi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç, beraberindeki heyetle 
Yenigün Gazetesi’ni ziyaret etti.

‘Basın, önemli bir 
görev icra ediyor’ 

Saadet Partisi Konya Millet-
vekili ve Gençlik Kolları Başkanı 
Abdulkadir Karaduman, Saadet 
Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam, Saadet Partisi Konya İl 
Başkan Yardımcısı Mehmet Kü-
çükgünay, Saadet Partisi Gençlik 
Kolları Başkan Yardımcıları Taha 
Aktulum, İsmail Fidan 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dola-
yısıyla Konya Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan ve Sorumlu Yazı İşleri Mü-
dürü Abdullah Akif Solak ilgilendi.  

‘TÜRKİYE ZOR BİR SÜREÇTEN 
GEÇİYOR’

Ziyarette konuşan Saadet Par-
tisi Konya Milletvekili ve Genç-
lik Kolları Başkanı Abdulkadir 
Karaduman, Türkiye’nin zor bir 
süreçten geçtiğini ifade ederek, 
“Türkiye zor bir süreçten geçiyor. 
Yaşanan bu zorlukları el birliği ile 
açacağız.  Doğru, ilkeli ve tarafsız 
gazetecilik anlayışı ile zor şartlar-
da fedakarca görev yapan değerli 
basın mensuplarımıza başarılarla 
dolu bir meslek yaşamı diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
‘BASINI OLDUKÇA ÖNEMSİYORUZ’

Saadet Partisi Konya İl Başka-
nı Hüseyin Saydam da Gazetecili-
ğin zor bir meslek olduğuna dik-

kat çekerek, “Gün itibariyle bütün 
gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Gününü kutluyorum. 
Bütün çalışan gazetecilerimize Al-
lah kolaylık versin.  Basını oldukça 
önemsiyoruz ve tarafsızlık ilkesi 
içerisinde bu mesleği icra edilme-
sini onlar açsından da çok doğru 
buluyoruz” dedi.

‘YEREL MEDYA DEĞERLERİMİZİ 
YAŞATIYOR’

Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti dile getiren Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan da, “Yerel medya 
bizim değerlerimizi bugün yaşa-
nılır. Yarın da yaşanabilir kılma 
adına önemli bir avantajımız ve 
olumlu manada kontrol edilemez 
vaziyette. 

Küçük küçük bulunduğu alan-
larda etkili, bir durumda. Yerel 
medyanın sürdürebilirliği sorunu 
ile karşı karşıyayız.  Ticaret ve 
siyaset bizim yerel medyamızın 
kurumsallaşmasına, editör ba-
ğımsızlığını tehdit eder vaziyette.  
Bizler ona rağmen ülkeye ve Kon-
ya’ya genç kalemler kazandırabil-
me noktasında olabildiğince ayak-
ta durmasına katkı sağlıyoruz” 
şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yenigün’ü ziyaret eden 
minikler gazeteciliği sevdi

Deha Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım Evi öğretmenleri ve öğrencileri Yenigün Gazetesi’ni 
ziyaret etti. Gazetecilik hakkında bilgiler alan minik öğrenciler için ziyaret önemli bir deneyim oldu 

Deha Çocuk Akademisi & Gün-
düz Bakım Evi öğretmenleri ve öğ-
rencileri 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü dolaysıyla Konya Yenigün 
Gazetesine ziyarette bulundu. Ga-
zetenin nasıl basıldığını merak eden 
minik öğrenciler, gazetenin hazırlık 
aşamasıyla ilgili sorular sorup, bilgi 
aldılar. Gerçekleşen ziyarete Deha 
Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım 
Evi Müdürü Hanife Yıldırım, Okul 
öncesi öğretmenleri Hikmet Kara-
man ve Büşra Yeşilbağ da hazır bu-
lundu. Ziyarette minikler Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan ve Yenigün Gazetesi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Abdul-
lah Akif Solak ve gazete çalışanları 
ilgilendi. Gazetemize gelen öğren-
ciler gazetecilikle ilgili merak ettik-
leri konularda sorular yönelttiler. 
Haberlerde yayınlanan fotoğrafların 
nasıl çekildiği, haberlerle ilgili bilgi-
lerin nereden alındığı ve gazetenin 
nasıl basıldığı gibi konularda sorular 
soran minik misafirlerimiz gazete bi-
namızı gezerek bilgi edindiler. Okul 
öncesi yaşların büyümenin ve geli-
şimin en hızlı ve etkili olduğu yaşlar 
olduğunu ifade eden eğitimciler bu 
tür sosyal faaliyetlerin çocukların 
gelişimi için önem taşıdığına dikkat 
çektiler.

‘OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİN 
FARKINDAYIZ’

Kreş hakkında bilgi veren Deha 
Çocuk Akademisi & Gündüz Bakım 
Evi Müdürü Hanife Yıldırım, “Deha 
Çocuk kreş ve gündüz bakımevi 
olarak okul öncesi eğitimin insan 

hayatında ne kadar önemli bir yere 
sahip olduğunun farkındayız. Deha 
Çocuk kreş ve gündüz bakımevi ola-
rak hedefimiz; Kaliteli ve sevgi dolu 
bir okul öncesi eğitimi ve bakımı ile 
kendi potansiyelini en üst düzeyde 
kullanan, duygu ve düşüncelerini 
çekinmeden anlatabilen, karşılaştığı 
sorunlara değişik çözümler üretebi-
len, bağımsız hareket eden, olaylar 

karşısında kendine güvenen, kendi-
ne ve çevresine saygılı, sorumluluk 
anlayışı gelişmiş, sosyal ve bedensel 
yeterliliklerinin farkında olacak top-
luma yararlı bireyler yetiştirmek.  
Bu nedenle Çocuk merkezli eği-
tim programımız ile çocuklarımızın 
her alanda gelişimi dikkatle izlenir 
ve desteklenmeye ihtiyaç duyulan 
noktalar, birebir ilgi ve paylaşımla 

geliştirilir. Bu vesile tüm gazetecile-
rimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Gününü kutluyor, çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi. Deha Ço-
cuk Akademisi & Gündüz Bakım Evi 
Müdürü Hanife Yıldırım tarafından 
günün anısına Yenigün Gazetesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Aslan’a plaket takdim etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan, minik öğrencilere çeşitli 
ikramlarda bulunarak çocukları mutlu etti. 
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Metal Sanat Evi Gazeteciler Günü’nü kutladı
Metal Sanat Evi Üretim So-

rumlusu Mahmut Ayvaz ve Satış 
Sorumlusu Melike Koş, 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı 
ile Yenigün Gazetesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Mustafa Arslan’ı zi-
yaret ederek, Gazeteciler Günü’nü 
kutladılar. Ziyarette konuşan Metal 
Sanat Evi Üretim Sorumlusu Mah-
mut Ayvaz, gazeteciliğin önemli bir 
meslek olduğuna dikkat çekti. Şeh-
rin yükselmesinde basının önemli 
bir görev üstlendiğini belirten ayvaz 
şunları söyledi, “Basın, toplumun 
haber alma noktasında özverili bir 
çalışma yürütüyor. Bu çalışmaları 
yürütürken zaman meftunu gözet-
meyen  siz değerli basın mensupla-
rımızın yaptıkları çalışmalar takdire 

şayan. Bizler üreticiler olarak nasıl ki 
Konya’mıza, ülkemize katkı sunma-
ya çalışıyorsak sizler de bizim sesi-
miz, gözümüz, kulağımız olarak bu 
şehre, topluma katkı sunmaya çalı-
şıyorsunuz. Bizim gibi sizler de birer 
üreticisiniz. Sizler de fikir üretiyor-
sunuz. Her işin zorlukları muhakkak 
vardır ancak sizlerin de işi oldukça 
zor. Bu anlamda, bu özel gününüzü 
tebrik ediyor, çalışma hayatınızda 
başarılar diliyoruz” dedi. Metal Sa-
nat Evi Satış Sorumlusu Melike Koş 
da, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-
nü’nü kutladı, Yenigün’e çalışmala-
rında başarılar diledi. 

MEMNUN OLDUK
Ziyaretten duyduğu memnuni-

yeti dile getiren Yenigün Gazetesi 

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Arslan da, Ayvaz ve Koş’a teşekkür 
etti. Türkiye’nin zor bir dönemden 
geçtiğini, bu anlamda herkese gö-
revler düştüğünü belirten Arslan, 
“Malumunuz üzere zor bir dönem-
den geçiyoruz. Sizler üreticiler ola-
rak bu zor dönemde elinizi taşın al-
tına koyuyor ve üretmeye, istihdam 
oluşturmaya devam ediyorsunuz. 
Bizler de bu anlamda durmuyor, 
çalışmalarımızı sürdürüyor. Yeni-
gün ailesi olarak daha azimli, daha 
kararlı bir şekilde çalışmak gerek-
tiğinin farkındayız. Bu kapsamda, 
projelerimizi yürütmeye, basın ola-
rak görevimizi sürdürmeye kararlı-
yız” ifadelerini kullandı. 
n MEVLÜT EGİN

Akşehir İlçe Belediye Başkanı 
Salih Akkaya, 10 Ocak Çalışan Gaze-
teciler Günü münasebetiyle ilçedeki 
yerel gazeteler ve radyoları ziyaret 
ederek çalışanların gazeteciler gü-
nünü kutladı. 

Başkan Akkaya’ya Akşehir Bele-
diyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 
İbrahim Öncel’de eşlik etti. Gazete-
ciliğin fedakarlık isteyen zor bir iş ol-
duğunu dile getiren Başkan Akkaya, 
“10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gü-

nü’nüz kutlu olsun. Allah sağlıcakla 
daha nice güzel günler kutlamayı 
nasip etsin. Sizlere; sağlık ve başarı 
dileklerimizi sunuyor, Akşehirimize 
yaptığınız güzel hizmetlerinizin de-
vamını diliyoruz. Kar, kış demeden 

halkımızın gözü, kulağı ve sesi olma 
noktasında gösterdiğiniz gayretle-
riniz için sizleri tebrik ediyor, tekrar 
10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü-
nüzü kutluyorum” dedi.
n İHA

Çumra Belediyesi zabıta 
ekiplerinden fırın denetimi

Formkampüs öğrencileri 
50 eserle sergi açtı

Özel Formkampüs Koleji ola-
rak öğrencilerinin hazırladığı Ak-
rilik ve taşboyama Resim Sergisi 
sanatseverlerle buluştu. Novaland 
Outlet’te açılan sergide 50 eser 
görücüye çıktı. Sergiyle ilgili Özel 
Formkampüs’ten yapılan açıkla-
mada, şu bilgilere yer verildi, “Her 
sanat eseri yaşanmış heyecanın 
duygusal karşılığıdır. Ne mutlu 
ki bizlere böylesine yüksek ruhlu 
öğrenciler yetiştirilmekte. Gelecek 
nesillere böyle değerli, bilinçli, sa-
natı seven bireyler yetiştirmenin 
önemini bilmekte ve bu temel 
inançla Formkampüs Koleji sanat-
sal faaliyetlerini yürütmektedir. 
Eğer öğrencilerimizin içlerinde sa-
nata dair ufacık bir kıvılcım varsa 
bunu geliştirmelerini temenni et-
mekteyiz, çünkü yaratıcılık, öğre-
nilebilen, geliştirilebilen bir güçtür. 

Özel Formkampüs Koleji Re-
sim Sergisi 5.6.7. sınıf öğren-

cilerinin hazırladığı 50 eserden 
oluşmaktadır. Eserlerini akrilik 
boya ve taş boyama tekniğiyle ile 
tuval üzerine uygulayan öğrenci-
ler eserleriyle usta sanatçılara taş 
çıkartmaktadırlar. Yapmış olduğu 
eserlerdeki güzelliği anlatmakta 
kelimeler yetersiz kalıyor. Genç 
sanatçılarımızın eserleri Novaland  
Outlet de 10-11-12 Ocak 2020 
(Cuma, Cumartesi, Pazar) günle-
rinde  de ziyarete açıktır. Eğitim 
dediğimiz zaman çocuğu her yö-
nüyle geleceğe hazır hale getirmek 
akla gelir. Yani kişilik olarak çocu-
ğun her yönüyle yetişmiş olması 
gerekir. Okuldaki eğitimin yanında 
sosyal, kültürel ve sportif faaliyet-
lerle de çocuklarımıza eğitim vere-
rek gelişmiş birer fert olarak onları 
topluma kazandırabiliriz. Açmış 
olduğumuz sergi ile burada söyle-
diğimize örnek olabilecek bir çaba 
içerisindeyiz.” n HABER MERKEZİ

Çumralıların gönül rahatlığı 
ile ekmek alabilmeleri için zabıta 
ekipleri ekmek fırınlarının deneti-
mine aralıksız olarak devam edi-
yor. 

İlçe halkının sağlığını korumak 
amacıyla Çumra Belediyesi Zabı-
ta Ekipleri yapılan denetimlerde 
işyerleri sağlıklı üretim yapmaları 
konusunda uyarıldı. 

Bu konuda fırınlarda yapılan 
denetimlerde genel olarak ekmek 
gramajının yanı sıra hijyen kural-
ları açısından da kontroller gerçek-
leştirildi. 

Temizlik, hijyen ve ekmek gra-
majları ile ilgili kontrolleri yaparak 
denetim esnasında eksiklikleri olan 

esnaflar uyarıldı.
Gıda denetimlerine hız verdik-

lerini ifade eden Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz; “Amacımız 
hemşehrilerimizin sağlıklı gıda 
tüketmesini sağlamak. Vatanda-
şımız sofrasına gelen ekmeği gö-
nül rahatlığı ile tüketebilmeli… 
Bu açıdan belediye olarak bizlere 
de denetim açısından büyük gö-
rev düşüyor. Bu bilinçle hareket 
ederek denetimlerimizi arttırarak 
devam ettireceğiz. Kurallara uyan 
esnaflarımıza çok teşekkür ediyo-
ruz. Denetimlerde gördüğümüz 
eksiklikler sonrası uyarı yaptığımız 
işletmeleri yeniden kontrol edece-
ğiz” dedi. n HABER MERKEZİ 

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Konya Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret eden Konya İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın, Konya basının önyargısız habercilik yaptığını, en çok da bu yönünü beğendini söyledi

‘Konya basınının en çok 
bu yönünü seviyorum’

İl Emniyet Müdürü Mustafa 
Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü münasebetiyle Konya Gaze-
teciler Cemiyeti’ni (KGC) ziyaret 
etti. KGC Yönetim Kurulu Başkanı 
Sefa Özdemir ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri’nin yanı sıra Konya’daki 
basın kuruluşlarının temsilcilerinin 
de bulunduğu ziyarette İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın, tüm Konya 
basınının 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü’nü kutladı. 

Konya’ya geldiği günden bu 
yana Konya basını ile birlikte güzel 
işlere imza attıklarını, Konya bası-
nının kamu yararına çalıştığını dile 
getiren Konya İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, “Konya basınında 
şunu gördüm ki, hakikaten önyar-
gılardan arınmış bir şekilde haber-
cilik yapıyor. Ben Konya basınının 

en çok da bu yönünü seviyorum” 
dedi. 

Konya Emniyeti’nin yaptığı ça-
lışmalardan da söz eden İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın, “Konya 
huzurlu bir şehir. Konya’nın huzu-
runun korunması açısından biz de 
elimizden gelen gayreti gösteriyor, 
bu uğurda taşın altına elimizi koy-
maktan beri durmuyoruz. Narkote-
rör, trafik terörü gibi terör örgütle-
rinin yanında ülkemizin başına bela 
olmuş olan FETÖ ile de etkin bir şe-
kilde mücadelemizi sürdürüyoruz. 
Yaptığımız çalışmaların kamuoyuy-
la paylaşılması noktasında birlikte 
çalıştığımız basın kuruluşlarımıza 
bize vermiş olduğu büyük destek-
ten dolayı teşekkür ediyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

Üzerine titizlikle eğildikleri bir 

diğer konunun da şiddet olduğuna 
dikkat çeken İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, “Yakın zamanda 
bir gazeteci kardeşimiz 3 kişi tara-
fından canlı yayında olduğu esnada 
saldırıya uğramıştı. Biz de hızlı bir 
şekilde bu saldırının faillerini gözal-
tına alıp gereken cezayı almalarını 
sağladık. Diğer yandan Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirerek Konya’da 
Aile İçi Şiddetle Mücadele Birimi’ni 
kurduk. Bu birimimiz de toplumun 
temelini oluşturan aile kurumunun 
korunması, aile içi şiddetin önlen-
mesi hususlarında etkin bir şekilde 
faaliyet gösteriyor” diye konuştu. 

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren KGC Yönetim Ku-
rulu Başkanı Sefa Özdemir de, “10 
Ocak tarihinde hatırlanmak güzel. 
Ancak ne yazık ki, mesleğimizin 

içinde bulunduğu zor durumları 
göz önünde bulundurarak, bugünü 
bir bayram havasında yaşayamı-
yoruz. Başta ekonomik zorluklar 
olmak üzere mesleki anlamda cid-
di sorunlarla karşı karşıya kaldık. 
Son bir yıl içinde 3’ü merkezde ol-
mak üzere 8 gazetemiz kapanmak 
zorunda kaldı. Tüm bu zorlukları 
göz önünde bulundurarak, daha 
iyi şartlarda mesleğimizi icra et-
mek arzu ve temennisi taşıyoruz. 
Yaşadığımız olumsuzlukları dile 
getirmek için fırsat bulduğumuz 
bu günde tekraren tüm meslektaş-
larımızın gününü tebrik ediyorum. 
Emniyet Müdürümüz Mustafa Ay-
dın Bey’e de nezaketinden dolayı 
şükranlarımı sunuyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Başkan Akkaya’dan gazetecilere ziyaret
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde 1 Ocak 2019 tarihinden bu güne 
kadar 36 proje dahilinde 2 milyon 98 bin 10 dekar alanda toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışmalarının tamamlandığını söyledi

Toplulaştırmada önemli adım
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Ay-

dın, arazi toplulaştırması ile birlikte 
diğer altyapı hizmetlerinin de (su-
lama, tarla içi geliştirme işlemleri 
gibi) birlikte düşünülmesi gerek-
tiğini söyleyerek, “Bu düşünceyle 
2018 yılında yapılan yasal düzenle-
me sonucu ülkemiz genelinde ara-
zi toplulaştırma çalışması yapma 
yetkisi DSİ Genel Müdürlüğümüze 
verilmiştir. 

Sulama projeleri arazi toplulaş-
tırmasına bağlı olarak uygulandığı 
takdirde parsel sınırlarına bağlı kal-
madan en ekonomik şekilde, sula-
ma, yol ve tahliye planlaması ya-
pıldığından, yatırım maliyetlerinde 
tasarruf sağlanmaktadır. Diğer ta-
raftan arazi toplulaştırma projeleri 
ile kamulaştırma maliyetleri yüzde 
90 oranında azalmaktadır” dedi.

“ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI 
MODERN SULAMA METOTLARININ 
UYGULANMASINI KOLAYLAŞTIRIR”

Mevlüt Aydın, “Arazi toplulaş-
tırması ile parseller büyür, tarım 
teknikleri ve sulama metotlarının 
uygulanması kolaylaşır. Parsel sa-
yısı azalır. Parsel büyüklüğü artar. 
Düzenli ve ideal parsel şekilleri 
oluşturulur. 

Her parsel yola ve kanala ka-
vuşur. İşletme merkezi ile parseller 
arasındaki mesafeler azalır, ulaşım-
dan dolayı meydana gelen kayıplar 
azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Zirai 
mücadele ve gübreleme kolaylaşır. 

Sulama oranı ve randımanı artar. 
Sağlanan katma değerden dolayı 
arazi değeri en az iki kat artmakta-
dır” diye konuştu.

Türkiye genelinde tarla içi ge-
liştirme ve toplulaştırma çalışma-
larının devam ettiğini açıklayan 
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 
‘2019 yılında Konya, Karaman, 
Aksaray ve Niğde illerinde yürütü-
len çalışmalar hakkında da açıkla-
mada bulundu.
2019 YILINDA KONYA’DA 857 BİN 90 

DEKAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILDI”
Aydın, Konya ilinde 2019 yılın-

da 23 adet projede toplam 7 milyon 
411 bin 610 dekar alanda yürütü-
len toplulaştırma ve tarla içi geliş-

tirme hizmetleri kapsamında 857 
bin 90 dekar alanda arazi toplulaş-
tırma çalışmalarının tamamlanarak 
tapu tescil işlemlerinin yapıldığını 
ve çalışmalar devam etmekte oldu-
ğunu belirtti.

2019 YILINDA KARAMAN’DA 224 BİN 
710 DEKAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILDI

Mevlüt Aydın, Karaman ilin-
de de 2019 yılında 7 adet projede 
toplam 1 milyon 426 bin 230 dekar 
alanda yürütülen toplulaştırma ve 

tarla içi geliştirme hizmetleri kap-
samında 224 bin 710 dekar alan-
da arazi toplulaştırma çalışmaları 
tamamlanarak tapu tescil işlemleri 
gerçekleştirilmiş olup toplulaştırma 
çalışmalarının aralıksız devam etti-
ğini kaydetti.
2019 YILINDA AKSARAY’DA 770 BİN 
650 DEKAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILDI

Aydın, Aksaray ilinde ise 2019 
yılında 4 adet projede toplam 1 
milyon 274 bin 660 dekar alanda 
yürütülen toplulaştırma ve tarla 
içi geliştirme hizmetleri kapsamın-
da 770 bin 650 dekar alanda arazi 
toplulaştırma çalışmaları tamamla-
narak tapu tescil işlemlerinin ger-
çekleştirilmiş olduğunu çalışmala-

rın da devam ettiğini aktardı
2019 YILINDA NİĞDE’DE 245 BİN 560 

DEKAR ARAZİ TOPLULAŞTIRILDI
DSİ Genel Müdürü Aydın, Niğ-

de ilinde de 2019 yılında 2 adet 
projede toplam 630 bin 460 dekar 
alanda yürütülen toplulaştırma ve 
tarla içi geliştirme hizmetleri kap-
samında 245 bin 560 dekar alan-
da arazi toplulaştırma çalışmaları 
tamamlanarak tapu tescil işlemleri 
gerçekleştirildiğini çalışmalarında 
devam ettiğini söyledi.

Ayrıca çalışmalar kapsamında; 
sınırları düzeltilme, arazi tesviyesi, 
ağaç kök sökümü ve tarla içi yol ya-
pımı gibi tarla içi geliştirme hizmet-
leri işlerinin yapıldığını da açıklayan 
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 
“Konya, Karaman, Aksaray ve 
Niğde illerimizde de 1 Ocak 2019 
tarihinden bu güne kadar 36 proje 
dahilinde 2 milyon 98 bin 10 dekar 
alanda tarla içi geliştirme çalışma-
ları tamamlanmıştır. 

Projelerin tamamının uygu-
lanması sonucu 2020 yılı sonuna 
kadar 1 milyon 609 bin 470 dekar 
alanda tarla içi geliştirme çalışma-
sının tamamlanması planlanmıştır” 
şeklinde konuştu. DSİ Genel Mü-
dürü Mevlüt Aydın, bu projelerin 
yapılmasında en büyük destekçileri 
olan Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli’ye de şükranları 
sunarak, emeği geçenlere teşekkür 
etti. n İHA

Özel İdeal Koleji öğretmen ve 
öğrencileri Muhsin Kaleli ve Oğuz 
Kaleli öğrencilerinin açmış olduğu 
Suluboya Portre Resim Sergisini 
gezdiler. Okul Görsel Sanatlar Öğ-

retmeni Şengül Koru konuyla ilgili 
yaptığı açıklamada, “Sergi öğren-
cilerimiz için yeni bakış açıları ve 
ilham kaynağı olması açısından zen-
gin bir sergiydi. Sulu boyanın naifli-

ği ve estetiği tümüyle göze çarpan 
güzel bir sergi olmuş. Tüm emeği 
geçenlere Özel ideal Koleji olarak te-
şekkür ederiz. Okulumuz Özel İdeal 
Koleji yönetim ve idarecilerinin Sa-

nata ve Sanatçıya vermiş oldukları 
destek 1989’dan bu yana devam 
etmektedir” dedi. Sergi öğrencilerin 
büyük ilgisiyle karşılaştı. 
n HABER MERKEZİ

‘Ücretli öğretmen 
sayısı çok yüksek’ 

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, Türk 
Eğitim-Sen olarak Türkiye geneli 
yapılan ücretli öğretmen araştır-
masıyla ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. 81 ilin tamamında ücretli 
öğretmen rakamlarının araştırıldı-
ğını kaydeden Başkan Ata, sayının 
çok fazla olduğunun bu araştırma 
vesilesiyle ortaya çıktığını paylaş-
tı. Ata, konuyla ilgili şu cümlelere 
yer verdi, “81 ildeki ücretli öğret-
menlerin mezuniyet durumlarına 
bakarsak; 37 bin 208’i eğitim fa-
kültesi mezunu, 33 bin 280’i lisans 
mezunu, 8 bin 268’i de ön lisans 
mezunudur. Özel uzmanlık gerek-
tiren zihinsel-görme-işitme engel-
liler sınıf öğretmenliğinde dahi ön 
lisans mezunu ücretli öğretmen 
görevlendirmesi yapılmaktadır. Zi-
hinsel-görme-işitme engelliler sı-
nıf öğretmenliğinde ön lisans me-
zunu ücretli öğretmenlerin sayısı 2 
bin 261’dir. 

Hatta zihinsel-görme-işitme 
engelliler sınıf öğretmeni olarak 
derslere giren ön lisans mezunu 
ücretli öğretmenlerin sayısı, bazı 
illerimizde eğitim fakültesi me-
zunu ya da lisans mezunu ücretli 
öğretmenlerden fazladır.   Branş 
öğretmeni olarak görev yapan ön 
lisans mezunu ücretli öğretmen-
lerin sayısı 3 bin 400’dür. Sınıf 
öğretmeni olarak görev yapan ön 
lisans mezunu ücretli öğretmen-
lerin sayısı 69 il valiliğinden gelen 
verilere göre ise ülkemizde norm 
kadro açığı 103 bin 527’dir. 81 ilin 
tamamından norm kadro ihtiyacı 
elimize ulaşsaydı, bu sayı daha da 
yüksek olacaktı. 80 bin 583 üc-
retli öğretmen görevlendirmesine 
rağmen ücretli öğretmen sayısı 
norm kadro ihtiyacının altında 
kalmaktadır. Araştırma ile ilgili 
değerlendirmede bulunan Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata, şunları kay-
detti: “Türk Eğitim-Sen’in ücretli 
öğretmen araştırması ülkemizdeki 
öğretmen ihtiyacını tüm gerçek-
liğiyle ortaya koymaktadır. Ülke-

mizde kadrolu öğretmen ihtiyacı 
kadar öğretmen ataması ne yazık 
ki yapılmamaktadır. Tabi arazlı 
da olsa görevlendirilen ücretli öğ-
retmenlerle de öğretmen ihtiyacı 
karşılanamamaktadır. Ayrıca bu 
tablodan okullarda kadrolu branş 
öğretmenlerinin, branşları dışında 
ek ders karşılığı derslere girdiğini 
görüyoruz. Özellikle büyükşehirle-
rimizdeki ücretli öğretmen sayıla-
rının yüksekliği de dikkat çekicidir. 
Yıllardır hep söylüyoruz: Ücretli 
öğretmen görevlendirmesi eği-
timde kaliteyi düşüren en önemli 
etkendir. Öğretmen yeterliliğine 
sahip olmayan iki yıllık ön lisans 
mezunlarının bile ücretli öğretmen 
olduğu ülkemizde, MEB’in bu ata-
ma politikası aslında geleceğimiz 
adına önemli bir tehlikedir. Ayrıca 
bu öğretmenlerin güvencesi yok-
tur. Hiçbir hakka sahip değillerdir. 
Büyük çoğunluğunun aylık ücreti 
asgari ücreti bile bulmamaktadır. 
MEB’in bu şekilde ucuz iş gücü 
çalıştırması insan haklarına aykırı 
bir uygulamadır! Eğitimde tasar-
ruf yapılamayacağını her defasında 
tekrarlıyoruz. Eğitim gibi ülkemi-
zi geleceğe taşıyan bir alanın en 
önemli unsuru olan öğretmenden 
tasarruf yaparsak, dünyada reka-
bet iddiamızı da kaybederiz. Bu 
noktada talebimiz nettir: Hükü-
met kendisine yakışanı yapmalı ve 
kadrolu alım dışındaki öğretmen 
istihdamına son vermelidir. 81 
bin ücretli öğretmenin görevlen-
dirildiği ve 100 binin çok üzerinde 
öğretmen açığı göz önünde bulun-
durulduğunda MEB’in, 2020 yılı 
için 20 bin atama yapması kabul 
edilemez. Bundan dolayı Şubat’ta 
ilave 40 bin öğretmen ataması 
yapılması için ivedilikle tedbir alın-
malıdır. Çocuklarımızı yetiştiren 
öğretmenlerimizin sadece kadrolu 
ve KPSS puan üstünlüğüne göre 
atanması gerekir. Hele hele insani 
boyutu zerre kadar olmayan ücret-
li öğretmenlik uygulaması eğitimin 
hiçbir kademesinde olmamalıdır.”
n HABER MERKEZİ

Çocuklarla kartopu oynadı
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak, Derebucak’ta okul bahçe-
sinde kartopu oynayan çocukların 
eğlencesine ortak oldu. Toprak, ye-
rel yöneticilerle bir araya gelmek 
üzere gittiği Derebucak’ta, Şehit 
Hüseyin Albaşgil İlkokulunun bah-
çesinde kardan adam yapan çocuk-
ları gördü. Kar kalınlığının yarım 
metreye ulaştığı ilçede, çocukların 
eğlencesine ortak olan Toprak, ha-
vuçtan burun yaptığı kardan adama 
Konyaspor atkısı taktı. Toprak’a soh-
bet ettiği ilkokul öğrencilerinden biri 
kartopu atınca, Vali de ona karşılık 
verdi. Öğrencilerle bir süre kartopu 
savaşı yapan Vali Toprak’a, çok sa-
yıda kartopu isabet etti. İl Emniyet 
Müdürü Mustafa Aydın ile İl Jan-
darma Komutanı Tuğgeneral Şakir 

Uslu da çocuklarla kartopu oynadı. 
Öğrencilerin eğlenceli anları gö-
rüntülere de yansıdı. Toprak, “Size 

hediye verecektim ama bana savaş 
açtınız” sözleriyle şakalaştığı öğren-
cilere oyuncak verdi.

Vali Toprak, burada, okul yöne-
ticilerinden eğitim ve öğretim hak-
kında bilgi aldı ve onların taleplerini 
dinledi. Toprak ve beraberindekiler 
daha sonra toplantıya katılmak üze-
re kaymakamlığa hareket etti.

Okulun ilkokul 4’üncü sınıf öğ-
rencilerinden Hüseyin Ballı, Vali 
Toprak’ı karşılarında görünce he-
yecanlandıklarını belirterek, “Vali, 
kardan adam yapınca yanımıza gel-
di. Sonra ben ona kartopu attım, o 
da bize attı. Sonra herkes attı. Onlar 
attı, biz attık böyle devam etti, gitti. 
Biz yendik. Tabii hediye aldık, yene-
meseydik hediyeyi unutacaktık. Çok 
eğlenceliydi. Çok sayıda isabet ettir-
dim. Valinin adamlarına da attık.” 
diye konuştu.
n AA

Minikler sergideki resimlere hayran kaldı

Mevlüt Aydın
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Minibüsle otomobil çarpıştı, 16 kişi yaralandı
Aksaray’da servis minibüsü 

ile otomobilin çarpışması sonucu 
meydana gele trafik kazasında 16 
kişi yaralandı. Kaza, Aksaray Ara-
tol Mahallesi Hırkatol köy girişin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray Organize Sanayi böl-
gesine işçi taşıyan Ali S. (45) idare-
sindeki 68 S 0197 plakalı servis mi-
nibüsü, iddiaya göre karşı yönden 
gelen Adem D. (23) yönetimindeki 
68 AAK 958 plakalı otomobille kafa 
kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler 
ile birlikte otomobil ve minibüste 
bulunan 16 kişi yaralandı. Kazada 
çarpışmasının etkisiyle otomobil 
adeta ikiye bölünürken, sağ ön 
tekeri de yerinden koptu. Servis 
minibüsü ise şarampole devrildi. 
Diğer sürücüler tarafından haber 
verilmesi üzerine olay yerine çok 

sayıda ambulans ve itfaiye ile İl 
Afat Acil Durum (AFAD) ekipleri 
sevk edildi. Kısa sürede olay yerine 
gelen kurtarma ve sağlık ekipleri 
yaralılara ilk müdahaleyi olay yerin-
de yaparken, polis ekipleri de yolda 
geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir 
süre trafiğe kapatılan yol yaklaşık 
yarım saat süren çalışmanın ardın-
dan tek şeritten trafiğe açıldı. Yara-
lılardan sürücüler ve Kadir T. (15), 
İsmail A. (25), Ahmet Can D. (17), 
Ömer A. (23), Ömer K. (28), Resul 
T. (19), Hacı D. (17) ve Şaban U. 
(34) olmak üzere 10 yaralı Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Acil Servisine kaldırılır-
ken, 6 hafif yaralı ise ayakta tedavi 
edildi. Yaralıların durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.n İHA

Trafik kazasında 
5 kişi yaralandı 

Kaçak elektronik 
sigaraya geçit yok! 

Tarım malzemesi almak için bankadan para çeken şahıs tarım malzemesi almak üzere 
durduğu sırada kendisini takip eden hırsızlar şahsın 50 bin lirasını çalıp kayıplara karıştılar

Takip ettiler, 50 
bin TL’yi çaldılar!

Konya’da bankadan para çek-
tikten sonra kamyonetine binerek 
giden bir kişiyi takip eden iki şüp-
heli, şahıs tarım malzemesi almak 
için durduğu sırada kamyonetin 
torpidosundaki 50 bin lirayı alarak 
kayıplara karıştı. Bu anlar ise gü-
venlik kamerasına saniye saniye 
yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında 
merkez Karatay ilçesi Fevzi Çak-
mak Mahallesi Adak Caddesi üze-
rinde meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre Fatih E., sattığı mısırın 
parası olan 50 bin lirayı bankadan 
çektikten sonra 42 ACB 837 plakalı 
kamyonetiyle tarım malzemesi al-
mak için cadde üzerindeki bir iş ye-
rinin önüne aracını park etti. Fatih 
E. aracından inerek tarım malze-
meleri satışı yapılan iş yerine girdi. 
Bu sırada kendini takip ettiği iddia 
edilen bir araçtaki iki şüpheli, kam-
yonetin torpidosundaki 50 bin lirayı 

alarak kaçtı.
Bu anlar ise bir iş yerinin gü-

venlik kamerası tarafından saniye 
saniye görüntülendi. Görüntülerde, 
şüphelilerin bulunduğu beyaz bir 
aracın kamyonetin yanına geldiği, 
araçtan inen bir kişinin kamyonetin 
torpidosundaki 50 bin lira bulunan 

çantayı alarak olay yerinden kaçtık-
ları görülüyor.

Olay sırasında sokakta bulunan 
vatandaşlar tarafından kamyonet 
sahibi Fatih E.’ye bilgi verildi. Ara-
cının içindeki malzemeleri kont-
rol eden Fatih E., torpidodaki para 
çantasını bulamayınca durumu 

polis ekiplerine bildirdi. İhbar üze-
rine olay yerine sevk edilen Asayiş 
Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro 
Amirliği ekipleri çevredeki görgü 
tanıklarının tarifi üzerine şüphelile-
rin kaçtığı aracın yakalanması için 
güvenlik kameralarını da inceleye-
rek çalışma başlattı. n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Ermenek ilçesindeki rehabilitas-
yon merkezinde ‘zimmet’ suçundan 
yargılanan ve görev yeri değişen 
kurumun eski müdürü Mehmet Y., 
ekim ayında kızının düğün daveti-
yelerini dağıtmak için eski iş yerine 
geldiği anlara ait fotoğraflar, yerel 
internet haber sitelerinde yayınlan-
dı. Mehmet Y.’nin fotoğrafların te-
mizlik görevlisi Sevcan S. tarafından 
basına sızdırıldığı iddiasıyla Cum-
huriyet Başsavcılığı’na şikayetinde, 
kavuşturmaya yer olmadığına dair 
karar verildi. Aynı şikayet üzerine 
soruşturma başlatan Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
ise Sevcan S. ile 2 güvenlik görevlisi 
hakkında ücret kesme cezası verip, 
başka kurumlara gönderilmesine 
karar verdi. Ermenek’te faaliyet gös-
teren 168 yaşlı ve engellinin kaldığı 
yaklaşık 180 personelin çalıştığı Ali 
Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon 
Merkezi’nde çalışan Aziz K., 2018 
yılında Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
giderek suç duyurusunda bulundu. 
Aziz K., görevli olarak gittikleri şe-
hir dışı gezilerinde almaları gereken 
harcırah ve yolluk ücretlerini ala-
madıklarını, işe başladığında kurum 
müdürü Mehmet Y.’nin kendisin-
den bir maaş para talep ettiğini, işe 
başlayan istisnasız herkesten ortala-
ma bir maaşlık ücret talep edildiğini, 
bu paraları Mehmet Y.’nin talimatı 
ile kurum çalışanı Mehmet Ali B.’nin 
topladığını belirtti. Bunun üzerine 
soruşturma başlatıldı. Soruşturma 
kapsamında kurumda çalışan 70 
kişi, müşteki olarak ifade verdi. İş-
çilerin çoğu, ifadelerinde Aziz K.’nin 
iddialarını doğrulayarak, il dışı gö-
revlerinde çoğunlukla harcırah al-
madıklarını ve kendilerinden bin 
500 ila 2 bin lira arasında bağış adı 
altında para istendiğini öne sürdü. 
Soruşturma başladıktan sonra görev 
yeri değişen rehabilitasyon merke-
zinin eski müdürü Mehmet Y. ve 
eski hemşiresi Makbule G. hakkında 

‘zincirleme zimmet’, müdür yardım-
cısı Öznur K. ‘suçu bildirmeme ve 
gizleme’, merkezle bağlantısı olan 
Engellileri Koruma Derneği Başka-
nı Hasan A. hakkında da ‘Dernekler 
ve Vakıfların Kamu Kurum ve Ku-
ruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna 
Muhalefet’ suçundan iddianame ha-
zırlandı.

ZİMMETE 130 BİN LİRA 
GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

Bazı belgelerin kağıt kıyma ma-
kinesiyle yok edildiği belirtilen iddi-
anamede, ‘’Konu ile ilgili olarak ya-
pılan araştırmada kurum yetkilileri 
tarafından çalışanlardan istenildiği 
iddia edilen ve tanıkların verdikle-
rini iddia ettikleri para miktarının 
yaklaşık 130 bin lira civarında oldu-
ğunun alınan ifadelerden anlaşıldı-
ğı’’ denildi. İddianamenin Ermenek 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul 
edilmesinin ardından 4 sanığın tu-
tuksuz yargılanmasına devam edi-
liyor. Şüphelilerden Makbule G., 

savunmasında suçlamaları kabul 
etmedi. Makbule G., ‘’İddianamede 
anlatılan ve 5 ayrı tarihte hesabıma 
yatan miktarların tamamını ben ku-
rum personeli ve engellilerle birlikte 
gittiğimiz gezilerde otel ve araç gö-
revlilerine ödedim’’ dedi. Merkezin 
eski müdürü Mehmet Y. de dernek 
tarafından kuruma alınacak aracın 
ücretinin yarısının bir hayırsever 
tarafından karşılanacağı, kalan ya-
rısı için de para temin edilememesi 
üzerine idari personelle yaptıkları 
toplantıda bağış yapılabileceği yö-
nünde tavsiyede bulunduğunu; an-
cak kimin ne kadar bağış yaptığını 
bilmediğini söyledi. Kendisinin de 
bağış yaptığını belirten Mehmet Y., 
kimseye bağış yapması konusunda 
baskı yapmadığını öne sürdü.  Diğer 
şüpheliler Hasan A. ve Öznur K. de 
suçlamaları kabul etmedi. 

KOVUŞTURMAYA 
YER YOKTUR KARARI

Şüphelilerin yargılanması de-
vam ederken eski müdür Mehmet 
Y., 23 Ekim 2019 tarihinde kızının 
düğün davetiyelerini dağıtmak için 
kuruma geldi. Mehmet Y., kurum 
içerisinde eski mesai arkadaşlarıyla 
bir süre sohbet etti. Bu anlara ilişkin 
fotoğraflarda yerel internet haber 
siteleri tarafından haberleştirildi. 
Mehmet Y. bunun üzerine ‘özel ha-
yatın gizliliği ihlal edildiği’ gerek-
çesiyle fotoğrafları basına verdiğini 

iddia ettiği kurumda temizlik per-
soneli olarak görev yapan Sevcan S. 
ile bunu haberleştiren gazeteci hak-
kında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şi-
kayette bulundu. Başsavcılık yapılan 
soruşturma sonucunda, kovuştur-
maya yer olmadığına karar verdi. 

İL MÜDÜRLÜĞÜ YEVMİYE 
KESME CEZASI VERDİ

Mustafa Y.’nin aynı şikayeti 
üzerine Karaman Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de 
Valilik onayıyla soruşturma başlattı. 
Yapılan soruşturma sonunda geçen 
yıl kasım ayında şirket personeli olan 
temizlik görevlisi Sevcan S. hakkın-
da, ‘Amirleri, iş yeri mensupları, iş 
yeri arkadaşları veya maiyeti hakkın-
da yalan ve yanlış şayialar çıkarmak, 
asılsız ihbar ve şikayetlerde bulun-
mak, görevini ihmal etmek veya 
lakayt davranmak, kendisine verilen 
yetki dışında iş yapmak’ maddeleri 
nedeniyle maaşında 5 yevmiye ke-
simi ve mevcut çalışmakta olduğu 
kuruluşta çalışmaya devam etme-
sinin kendisi ve kurumun işleyişi 
açısından sakınca oluşturacağından 
İl Müdürlüğü’nce belirlenecek baş-
ka bir kurumda görevlendirilmesine 
karar verildi. Ayrıca konunun daha 
detaylı incelenmesi için Ermenek 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet-
te bulunuldu.  Güvenlik görevlileri 
Hüseyin K.ve Hasan B. hakkında 
ise, ‘Görevini ihmal etmek veya la-
kayt davranmak, kendisine verilen 
yetki dışında iş yapmak’ maddeleri 
nedeniyle maaşından 5 yevmiye ke-
simi yapılarak, mevcut çalışmakta 
olduğu kuruluşta çalışmaya devam 
etmesinin kendisi ve kuruluş işleyişi 
açısından sakınca oluşturacağından 
İl Müdürlüğü’nce belirlenecek baş-
ka bir kurumda görevlendirilmesi-
ne karar verildi. Yevmiye kesme ve 
başka kuruma gönderilme cezası 
alan çalışanlar ise bu duruma üzül-
düklerini, haklarını arayacaklarını 
söyledi. n DHA

Ziyareti basına sızdıran çalışanlara ceza

Hadim ilçesinde kamyonetle 
otomobilin çarpışması sonucu 5 
kişi yaralandı. 

İsmail Yaşadı idaresindeki 42 
EEG 26 plakalı kamyonetle Ah-
met Sait Özçelik yönetimindeki 06 
HUR 45 plakalı otomobil, buzlan-
manın olduğu Hadim-Konya yolu-

nun Kurudere mevkisinde çarpıştı. 
Kazada yaralanan 5 kişi, 112 Acil 
Servis ekiplerince Hadim Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sü-
rücü Özçelik, ilk müdahalesinin ar-
dından Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine sevk edildi.
n AA

Aksaray’da bir iş yerine ope-
rasyon düzenleyen KOM ekipleri 
çok sayıda kaçak elektronik sigara 
ve likit ele geçirdi. Operasyon, Hacı 
Hasanlı Mahallesi’nde bulunan bir 
iş yerine yönelik gerçekleştirildi. 
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele (KOM) Şube-
si ekipleri, bir iş yerinde gümrük 
kaçağı elektronik sigara ve malze-
meleri satıldığı bilgisine ulaştı. İş 
yerini takibe alan KOM ekipleri bir 
süre teknik ve fiziksel takip yaptı. 

Yapılan takibin ardından yeter-
li delil ve bulgulara ulaşan KOM 
ekipleri operasyon için düğmeye 
bastı. İş yerine gerçekleştirilen 
operasyonda iş yeri sahibi M.A.Y. 
(37) gözaltına alınırken, iş yerin-
de yapılan aramalarda çok sayıda 
gümrük kaçağı elektronik sigara 
ve malzemeleri ele geçirildi. Gözal-
tına alınan iş yeri sahibi emniyette-
ki sorgusunun ardından çıkarıldığı 
adli makamlarca adli kontrol şartı 
ile serbest bırakılırken, 8 bin TL 
para cezasına çarptırıldı. n İHA
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‘Soydaşlarımızın hakları kısıtlanıyor’
Türkiye Kamu-Sen Konya İl 

Temsilcisi Veli Doğrul, Dünya İn-
san Hakları Günü nedeniyle bir 
açıklama yaptı. “Evrensel bir değe-
ri, bir zümrenin uhdesine bırakırsa-
nız, artık o değer evrensel olmaktan 
çıkar” diyen Doğrul, “İnsan hakkı 
denilen olgu, belli nitelikteki dü-
zenin sağlanabilmesi için gereken 
ilkeler bütünüdür ve zamana ve 
ortama göre değişir, gelişir. İnsan 
hakkı kavramı, temel tanımıyla, in-
sanın sadece insan olarak doğmuş 
olmasından dolayı sahip olduğu 
hakları ifade eder. Bu haklar, insa-
nın yapısına ve değerlerine ilişkin 
bilgilerden türetilmiştir.  İnsanın 
sahip olduğu değerleri geliştirmek, 
insanlığın davası olmalıdır. İnsan 
haklarını var edebilmek; eldeki im-
kânlarla, insanlığın geldiği noktayı 
ve insan olarak değerini korumakla 
olur. Bir canlının en önemli hakkı, 
yaşama hakkıdır. Ona yaşama hak-
kı tanımadan başka hak ve özgür-
lüklerden faydalandırmaya çalış-
mak anlamsızdır. Bugün dünyanın 
birçok bölgesinde hak ve özgürlük 
kisvesi altında katliamlar yaşan-
maktadır. Eğer evrensel bir değeri, 
bir zümrenin uhdesine bırakırsanız, 
artık o değer evrensel olmaktan çı-

kar ve kişisel bir durum halini alır. 
Ne yazık ki; tüm dünyada temel 
hak ve özgürlükler konusunda ya-
şanan sorunlar, evrensel değerlerin 
bir grubun eline teslim edilmesin-
den dolayı ortaya çıkmaktadır. Bas-
kın güçler, kendi çıkarlarına uygun 
bulduğu toplumlar için demokrasi 
ve insan hakkını öngörmekte, bu-
nun dışındaki toplumlara ise ya-
şama hakkı dahi tanımamaktadır” 
ifadelerini kullandı.

‘DOĞU TÜRKİSTANLI 
SOYDAŞLARIMIZIN 

HAKLARI KISITLANIYOR’
“1757 yılından beri Çin işgali 

altındaki Doğu Türkistan, boğazı-
mızda düğümdür” diyen Doğrul, 
İslam ülkelerinde yaşanan acı tab-
loya dikkat çekti.  Doğrul sözlerine 
şöyle devam etti, “Hep söylediği-
miz gibi, biz yüreğimizde Irak’ta 
dökülen kanın sızını duyuyoruz. Biz 
dağlık Karabağ’da yaşanan Hocalı 
soykırımına ağıtlar yakıyoruz. Filis-
tin’de, Arakan’da yaşananlara ağ-
lıyoruz. 1974 Kıbrıs Harekâtından 
önce Türklere yapılan soykırıma 
varan etnik temizlik mezalim hafı-
zalarımızdan silinmez. İran Türklü-
ğünü unutmayız, unutamayız. Batı 
Türklüğüne karşı Avrupalı ülkele-

rin yürüttüğü asimilasyon temelli 
entegrasyona, inançlarımıza ve di-
limize karşı yürüttüğü anlaşılmaz 
tutuma hep birlikte “Hayır” deriz. 
1757 yılından beri Çin işgali altın-

daki Doğu Türkistan, boğazımızda 
düğümdür. Bir buçuk asırdan beri 
zulme uğrayan, soykırım gören, 
evlerinden yurtlarından edilen soy-
daşlarımızın görmezden gelinmesi 

ne Türkiye ne de dünya nezdinde 
bir anlam ifade etmiyorsa bugün 
dünyada insan haklarından söz 
etmek mümkün değildir. Çin zul-
münden kaçan soydaşlarımız, ana-
yurtlarında yaşayan yakınlarından 
haber dahi alamazken, zulmün bo-
yutlarının soykırıma dönüştüğü gö-
rülmektedir. Doğu Türkistanlı soy-
daşlarımızın binlerce yıldır yaşadığı 
topraklar işgal altında olduğu gibi 
seyahat özgürlükleri kısıtlanmakta, 
doğum kontrolü yoluyla nüfusları-
na müdahale edilmektedir.” 

‘BİRLEŞMİŞ MİLLETLER’İN 
DÜNYANIN KANAYAN YARASI 

HALİNE GELMİŞ OLAN BU SORUNA 
EĞİLMESİNİ İSTİYORUZ’

Bir sendika olarak örgütlenme 
ve hak arama mücadelemizi temel 
insan hakkı olarak kabul etmekte 
olduklarına dikkat çeken Doğrul, 
“Çin hükümeti, zorla kendi top-
raklarına kattığı ve zorla vatandaş 
yaptığı soydaşlarımızdan yaşama 
hakkını dahi esirgerken hangi in-
san hakkından bahsedecek, hangi 
değerleri savunacağız? Bu nedenle 
özellikle Birleşmiş Milletler’in dün-
yanın kanayan yarası haline gelmiş 
olan bu soruna eğilmesini istiyoruz. 
Dünya İnsan Hakları Günü’nde 

Türk hükümetinin de Birleşmiş 
Milletler nezdinde derhal girişim-
lerde bulunmasını bekliyoruz.  Bir 
sendika olarak örgütlenme ve hak 
arama mücadelemizi temel insan 
hakkı olarak kabul etmekte, kutsal 
bir hak olarak telakki etmekteyiz. 
Bu hakkımızı kullanmak nokta-
sında, ülkemizdeki düzenlemeleri 
ve uygulamaları uluslararası söz-
leşmelerle belirlenen standartlara 
çıkarmak için mücadele vermek-
teyiz. Ülkemizi yönetenlerden ta-
lebimiz, uygar toplumlarda olan 
ekonomik, sosyal ve sendikal hak-
ların ülkemiz çalışanlarına da sağ-
lanması yönündedir. Günümüzde 
değişen toplumsal ve ekonomik 
yapı nedeniyle, insanların büyük 
çoğunluğunun yegâne yaşam kay-
nağı, sahip oldukları iş ve elde et-
tikleri gelirdir. Dolayısıyla en temel 
insan hakkından biri olan çalışma 
hakkı, giderek daha yaşamsal hale 
gelmektedir. Küreselleşen dünya-
da, küresel sermayenin, çalışanla-
rın elinden insanca yaşama hakkını 
almaması için her çalışana kendisi 
ve ailesinin insanca yaşamasına 
yetecek kadar ücret alması hakkını 
vermek zorundayız” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Bozkır’da kriz 
masası oluşturuldu

İlçe genelinde afet boyutunda 
yağan kar yağışı sonrasında Boz-
kır’a bağlı birçok mahallede ya-
şanan elektrik ve su esintisinden 
dolayı kriz masası oluşturuldu. 
Oluşturulan kriz masasında elekt-
rik ve su kesintilerinin giderilebil-
mesi için çalışmalar istişare edildi, 
çevre ilçelerden araç ve ekipman 
yardımı istenildi. 

İlçede yaşanılan afet durumuy-
la ilgili kriz masasında toplanan 
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayrak-
tar, Bozkır Belediye Başkanı Sa-
dettin Saygı, İlçe Garnizon Komu-
tanı Batuhan Duran, KOSKİ Bozkır 
Şube Şefi Bekir Küsen ve İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Ramazan Tunç, 
mevcut durumu değerlendirerek 
elektrik ve su kesintilerinden do-
ğan mağduriyetin giderilmesi için 
planlama yaptı. Bozkır ve Hadim’e 
bağlı birçok mahallede 1000’in 
üzerinde devrilen elektrik direkle-
rinin tamiri için ilk günden bu yana 
90 kişilik ekiple çalışan MEDAŞ, 
ekip sayısını her geçen gün arttı-
rarak sahadaki yoğun mesaisine 
devam ediyor. 

KOSKİ Personelleri ise yaşa-
nılan elektrik kesintisi sebebiyle 
mahallelere su hizmeti verebilmek 
için tüm su depolarına jeneratör 
kurmaya devam ediyor. Elektrik 
kesintisinden dolayı iletişimin de 
kısıtlı olduğu yerlerde operatör 
şirketleri baz istasyonlarını çalış-
tırmak için jeneratör temin edi-
yor.  Yaşanılan olumsuzlukların en 
kısa sürede giderilebilmesi için 5 
gündür kriz ekibinin yoğun mesai 
harcadığını belirten Bozkır Kay-
makamı Oltan Bayraktar, Beledi-
ye ekipleri, MEDAŞ ve KOSKİ’nin 
gece ve gündüz olmak üzere 2 

vardiyada yoğun çalıştığını belirtti. 
İlçe genelinde sorunların çok bü-
yük olduğunu dile getiren Bozkır 
Belediye Başkanı Sadettin Saygı, 
çevre ilçelerden de araç ve ekip-
man desteği aldıklarını ve sorunları 
biran önce çözüme kavuşturmaya 
çalıştıklarını söyledi. Başkan Saygı, 
“ilçe genelindeki bu büyük sorun-
ları biran önce çözüme kavuştu-
rabilmek için Ahırlı ve Yalıhüyük 
ilçelerimizden takviye iş makinesi 
ve kamyonlar aldık. Büyükşehir 
Belediyemizden de takviye iş ma-
kineleri aldık ve gece gündüz çalı-
şıyoruz. AFAD Müdürlüğümüzden 
de yine aynı şekilde takviye araç ve 
ekipman temini sağladık. MEDAŞ 
iş makineleri temin etti. Beledi-
yemiz bünyesindeki tüm araç ve 
ekipmanlar da aynı şekilde sefer-
ber edilmiş durumdadır. İş maki-
neleriyle, kar yağışından yıkılan di-
reklere ulaşıp MEDAŞ’ın bu hatları 
tamir etmesini sağlamaya çalışıyo-
ruz. Aynı zamanda su depolarının 
yollarını açarak jeneratörle mahal-
lelerimize su vermeye çalışıyoruz. 
Baz istasyonlarına da aynı şekilde 
ulaşıp jeneratör teminini sağlaya-
rak iletişimi sağlıklı hale getirmeye 
çalışıyoruz. Şuanda Bozkır’ımıza 
bağlı mahallelerimizden yarısın-
dan fazlası elektrik ve su hizmetine 
ulaşamıyor. İnşallah pazar gününe 
kadar çalışmalarda büyük mesafe-
ler almış olacağız. İlçemizde yaşa-
nan böylesi büyük bir afetten dola-
yı oluşan olumsuzluklardan dolayı 
ilçe sakinlerimizin sabırlı olmasını 
diliyor, anlayışla karşılamalarını 
temenni ediyorum, tüm ilçe sakin-
lerimize geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum” diye konuştu.           
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Mediha Hasan Tahsin Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı’yı ziyaret etti. Başkan Pekyatırmacı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için projeler ürettiklerini söyledi 

‘Engelli vatandaşlarımızın 
hayatını kolaylaştırıyoruz’

Selçuklu Mediha Hasan Tahsin 
Alaylı Görme Engelliler Ortaokulu 
öğrencileri 7-14 Ocak tarihlerinde 
kutlanan Beyaz Baston Görme En-
gelliler Haftası kapsamında Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı’yı makamında ziyaret etti.

Mediha Hasan Tahsin Alaylı 
Görme Engelliler Ortaokulu Müdü-
rü Adem Fesli ve okuldan oluşan 
bir grup öğrenci Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmcı’yı ma-
kamında ziyaret etti. Her yıl 7 – 14 
Ocak tarihlerinde kutlanan Beyaz 
Baston Görme Engelliler Haftası 
kapsamında gerçekleştirilen ziyaret-
te öğrenciler, Başkan Pekyatırmacı-
ya çiçek takdim ettiler. Selçuklu Be-
lediyesi tarafından Ahmet Keleşoğlu 
Kültür Merkezinde bu yıl faaliyete 
sunulan sanat – tasarım atölyesin-
de kendi el becerileri ile yaptıkları 
ürünlerden Başkan Pekyatırmacı’ya 
hediye eden öğrenciler, sanat tasa-
rım atölyesinde el becerilerini geliş-
tirmekten dolayı mutlu olduklarını 
söylediler. 

Mediha Hasan Tahsin Alaylı 
Görme Engelliler Ortaokul Müdü-
rü Adem Fesli, öğrencilerin SEDEP 
kapsamındaki etkinliklere ve sanat 
tasarım atölyelerindeki el beceri ile 
ilgili faaliyetlere katılmaktan dola-
yı çok memnun olduklarını ifade 
ederek, görme engelli öğrencilerin 
istifadesine sunulan tüm hizmetle-
rin önemli olduğunu, çocukların iyi 
bir eğitim alma ve toplumla bütün-
leşme yönünde önemli gelişmeler 
kaydettiklerini söyledi. Çocuklarda-
ki başarının sırrının onlara gösteri-
len ilgi ile mümkün olduğunu ifade 
eden okul müdürü Fesli, Selçuklu 
Belediyesinin öncülüğünde çocukla-
rın eğitimi, mutluluğu ve yüzlerinin 
gülümsemesi için yapılan faaliyetler 
adına teşekkür etti. 

Ziyaretten dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, görme engelli öğrenciler adı-

na bir yandan farklı yaşam alanları 
inşa ederken bir yandan da onların 
sosyal hayatta kendilerini yalnız his-
setmemeleri için gayret gösterdikle-
rini ifade etti. Başkan Pekyatırmacı, 
“Görme engelli öğrencilerimizin 
hayatını kolaylaştırmak, onların sos-
yal, kültürel ve sportif faaliyetlerde 
bulunmalarını sağlamak amacıyla 
çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizde 
engellilerin eğitimi, sağlığı, bakımı, 
rehabilitasyonu, istihdamı, teknolo-
jik gelişmeleri ile ilgili güzel geliş-
meler oluyor. Günümüz belediyeci-
lik anlayışında, sosyal sorumluluğu 
ön planda tutan, engellilerimizin de 
her türlü ihtiyacına cevap verecek 
projeler uygulanıyor. Hayata ge-
çirdiğimiz tüm hizmetlerde engelli 
hemşehrilerimizi, öğrencilerimizi 
de düşünerek planlama yapıyoruz. 
Selçuklu Kent Konseyi kapsamında 
kuracağımız Engelli Meclisi ile tüm 
engelli hemşehrilerimizin, öğrenci-
lerimizin daha iyi temsil edilmelerini 
sağlayacağız” dedi.

Ziyarete katılan öğrenciler, gü-
nün anısına Başkan Pekyatırmacı 
ile birlikte fotoğraf karesinde bu-
luştular. Günlük kullandıkları beyaz 
bastonlarla poz veren öğrenciler, 
farkındalık oluşturma adına elinde 
beyaz baston bulunduran Başkan 
Pekyatırmacı’ya teşekkür ettiler.                     
n HABER MERKEZİ

Veli Doğrul
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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.

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır

Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 

makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 

Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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-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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Her konuda olduğu gibi Doğu Ak-
deniz meselesi ve Libya ile yapılan an-
laşmayla ilgili olarak makul çerçevede 
bir bilgilendirme, tartışma göremedik. 
Bilgilerin manipüle edilerek toplumun 
duyguları üzerinden destek ya da karşı 
duruş açıklamalarının yapılması as-
lında şaşırtıcı bir durum değil. Ancak 
böylesine önemli meselelerde bunun 
ötesine geçmek zorundayız. Duygu-
larımıza hitap edilerek ‘’gerçek bilgi’’ 
üzerinden bir akıl yürütmenin sağlana-
mamasını doğru bulmuyorum. 

Bu çerçevede herkesin bir yoru-
munun olduğu ve sahiden Doğu Ak-
deniz denkleminin ne olduğuna dair 
bir soru işareti bulunduğunu söyleye-
bilirim.  ‘’General Hafter kimdir?’’ , 
‘’Bizi Libya’ya kim davet etti?’’, ‘’Doğu 
Akdeniz’de bulunmalı mıyız?’’ , ‘’Lib-
ya’da ne işimiz var?’’ gibi sorular ya 
da bu sorular üzerinden analizlerin(!) 
ardı arkasının gelmediğini görmekte-

yiz. 
Öncelikle Türkiye’nin Doğu 

Akdeniz’deki denklemden kolay kolay 
çıkmayacağını belirmekte fayda  var. 
Orada yürütülen enerji arama faa-
liyetleri ve bu bağlamda planlanan 
Doğu Akdeniz politikalarının özellikle 
Türkiye’nin denklem dışı tutma üzeri-
ne inşa edildiğini söyleyebiliriz. Ancak 
Türkiye’nin izlediği politikalar ve bu 
politikalar çerçevesinde atmış olduğu 
adımlar bunun pekte kolay olmaya-
cağını göstermektedir. Arama faali-
yetleri için gönderdiğimiz gemi ve o 
geminin korumasını sağlayan diğer 
unsurlardan tutun da Libya ile yapı-
lan anlaşma ve sonrasında çıkarılan 
tezkereye kadar, Türkiye bu konuda-
ki ciddiyetini ve göze alabileceklerini 
ortaya koymuştur. 

İlk olarak Türkiye’nin KKTC sonrası 
Doğu Akdeniz’de ikinci kıta sahanlığın 
anlaşması olan Libya-Türkiye deniz 

yetki alanları mutaba-
kat muhtırasına değin-
mekte fayda var.  Libya 
Ulusal Hükümeti Baş-
kanlık Konseyi Başkanı 
Fayiz es-Serrac ile Tür-
kiye arasında 27 Kasım 
2019’da imzalanan an-
laşma ile Türkiye bölge-
de elini önemli derecede 
güçlendirmiştir. Türkiye, 
esasen Doğu Akdeniz 
enerji jeopolitiğini değiştirecek, strate-
jik ve tarihsel süreçte oyun değiştirici 
bir hamle anlamına gelen Türkiye-Li-
bya anlaşmasıyla, bölgede yeni bir 
hukuki ve ekonomik inisiyatif almıştır.  
Bu anlaşma ile ilan edilen ‘’Münhasır 
Ekonomik Bölge’’ sayesinde hem etki 

alanı genişletilmiş hem de 
bizim bu politikada göz 
ardı edilemeyeceğimiz 
gösterilmiştir. 

Her ne kadar bu an-
laşmanın hem diğer kıyı-
daş ülkelerin onayı olma-
dığı ve Libya hükümetinin 
meşruluğu tartışmaları 
ile kabul edilemeyeceği 
söyleniyor olsa da bunun 
sağlıklı bir tez olmadığını 

rahatlıkla ifade edebiliriz. Özellikle Mı-
sır ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin bu yönlü girişimle-
rinin olması her ne kadar süreçte ger-
ginlikler yaratsa da Türkiye burada geri 
adım atmayacağını yeni bir politika ile 
göstermiş oldu. ‘’Güvenlik ve Askeri 

İşbirliği Mutabakatı’’ bu noktada bü-
yük önem arz etmektedir. 

Bingazi’de bulunan ve Kadda-
fi’nin geldiği dönemde destekçisi olan 
Hafter daha sonra Kaddafi düşmanı 
olmuştu. Kaddafi’nin en güvendiği 
adamların başında gelirken 1986’da 
Çad’daki görevi esnasında CIA ile an-
laştığına dair suçlandı. Daha sonra ha-
pis yatarken CIA ile anlaşıp ABD’ye 
sığındı ve Virginia eyaletinde bu-
lunan CIA merkez ofisi yakınlarına 
taşındı. Sonrasında ise Kaddafi karşıtı 
olarak Libya’ya döndü. 

Tam da böyle bir geçmişe yakı-
şacak bir üslup ile de Türkiye’yi tehdit 
etti. Türkiye’nin gemilerini vurmak gibi 
beyhude tehditlerine karşı Türkiye’nin 
tezkereyi çıkarmasına engel olama-
dı. Üstelik Trablus’ta bulunan meşru 
hükümetin Birleşmiş Milletler tarafın-
dan da tanınıyor olması ve bu meşru 
hükümetin başka meşru bir hükümet 

ile askeri anlaşma yapmasına karşı 
‘’hukuksuzluk’’ eleştirilerini mantıklı 
görmek mümkün değildir. 

Üstelik çıkarılan tezkere ile köşeye 
sıkıştırılmaya çalışılan Türkiye’nin göze 
alabileceği şeyleri gösterdiğini söy-
lemeliyiz. Gerektiği noktada her türlü 
planı hazır olduğu ve gerektiği noktada 
bu planların devreye sokulabileceğinin 
gösterilmesi önemlidir. 

Hem tarihsel anlamda hem de 
coğrafi bağlamda Doğu Akdeniz’den 
Türkiye’nin denklemin dışına itilmesine 
müsaade edil(e)meyecektir. Bu tezke-
re ile gerektiği vakit elini yükseltebile-
ceği mesajının verilmesi de önemlidir.

 Bu açıdan atılan adımların des-
teklenmesi elzemdir. Yakın dönem-
de yapılan ‘’dış politika hataları’’ ile 
ilgili eleştiri hakkımı saklı tutuyo-
rum. Ancak şu an ki hamleleri des-
tekliyorum. 

DOĞU AKDENİZ DENKLEMİ VE
LİBYA ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN TARTIŞMALAR 

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Sokak hayvanları sahipsiz bırakılmıyor

Bozkır’a yeni oto galericiler sitesi yapılacak

Akşehir İlçe Belediyesi zorlu kış 
şartlarında yem bulmakta zorlanan 
kuşlar ile sokaklardaki kedi ve kö-
pekler için uygun yerlere ve beslen-
me odaklarına yem ve mama bırak-
maya devam ediyor.

Soğuk havada sokak hayvanları-
nın yaşamlarını sürdürebilmesi için 
mama ve yiyecekleri ilçenin muh-
telif yerlerinde oluşturulan beslen-
me noktalarına bırakılmaya devam 
ettiklerinin altını çizen Akşehir Be-
lediye Başkanı Salih Akkaya, “5199 
Sayılı Hayvan Hakları koruma kanu-
nuna göre kısırlaştırdığımız ve aşı-
larını yaptığımız sokak hayvanlarını 
kanun gereği aldığımız noktaya bı-
rakmak zorundayız. Bu sokak hay-
vanlarının soğuk kış günlerinde aç 
ve susuz kalmamaları için de Temiz-

lik İşleri Müdürlüğümüz tarafından 
başlatılan yemleme ve mama bırak-
ma çalışmalarımız devam ediyor. 
Kış mevsimi nedeniyle soğuk hava 
ve kar yağışları sokaklarda kalan 
hayvanlarımız için ölümcül olabili-
yor. Soğuk hava şartlarında yaşam-
ları zorlaşan bu sevimli dostlarımız 
için alınacak küçük önlemlerle ha-
yatlarını kurtarmak mümkündür. 
Başta sokak hayvanları olmak üzere 
tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk 
günlerde aç ve susuz kalmamaları 
için tüm yurttaşlarımızın duyarlı ol-
ması bekliyoruz. Akşehir Belediyesi 
olarak bu minik dostlarımızın so-
ğukla mücadele edebilmesi için be-
lirli periyodlarla kış mevsimi boyun-
ca beslenme çalışmalarına devam 
edilecektir” dedi. n İHA

Bozkır Kaymakamı Oltan Bay-
raktar ve Bozkır Belediye Başkanı 
Sadettin Saygı, Bozkır’da faaliyet 
gösteren oto galerici esnafıyla bele-
diye konferans salonunda bir araya 
gelerek istişarelerde bulundu. 

Oto galerici esnaflarının daha 
geniş ve site halinde bir arada bu-
lunmaları için yeni oto galeri si-
tesi yapılmasının istişare edildiği 
toplantıda, TOKİ ile birlikte Bozkır 
çevre yolunda yeni oto galerici si-
tesinin yapılması planlandı.  Oto 
galerici esnaflarıyla istişare eden 
Kaymakam Bayraktar ve Başkan 
Saygı, girişimlerin başlatılacağını 
belirterek yakın zamanda somut 

adımların atılacağını belirtti. TOKİ 
ile işbirliği içerisinde yapılması 
planlanan site ile birlikte oto ga-
lerici esnaflarının daha konforlu 
ve daha geniş alanlarda esnaflık 
yaparak sektörün Bozkır’da daha 
da gelişmesi hedefleniyor. İstişare 
toplantısında konuşan Bozkır Kay-
makamı Oltan Bayraktar, oto ga-
lericilik sektörünün Bozkır’da daha 
da gelişmesi için esnaflardan gelen 
talep doğrultusunda çalışmalara 
başladıklarını belirterek yakın za-
manda somut adımların atılacağını 
söyledi.  Bozkır Belediye Başkanı 
Sadettin Saygı ise,  Bozkır’da oto 
galerici sektörünün ciddi anlamda 

Bozkır’a katma değer sağladığını, 
bu kapsamda bu sektörün daha da 
gelişmesi için Kaymakamlık ve Be-
lediye işbirliğiyle ilçeye yeni bir oto 
galerici sitesinin kazandırılması için 

düğmeye bastıklarını vurgulayarak 
hızlı bir şekilde TOKİ ile işbirliği içe-
risinde çalışmalara başlayacaklarını 
belirtti. 
n HABER MERKEZİ      

Bayındır, kar kürüme 
çalışmalarını inceledi

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Beyşehir Belediyesi 
ekipleri tarafından yürütülen kar-
la mücadele çalışmalarını yerinde 
inceledi.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekiplerinin karla mü-
cadele çalışmaları kar yüksekliği-
nin 1 metreyi aştığı dağlık kesim-
lerdeki güzergahlarda da  devam 
ediyor.  Beyşehir merkez  ve dış 
mahallelerde yürütülen yoğun 
mesai sonrası ulaşıma kapalı yol 
kalmazken, ekipler çalışmalarını 
Dumanlı-İslibucak bölgesi arasın-
daki güzergah üzerinde yoğunlaş-
tırdı. Bu bölgede iş makineleriyle 
yürütülen  faaliyetlerle yol ulaşıma 
açılırken, Belediye Başkanı Adil 
Bayındır da çalışmaları yerinde 
inceleyerek bir süre sohbet ettiği 
çalışanlara kolaylıklar diledi. 

Başkan Adil Bayındır, Beyşehir 

Belediyesi olarak karla mücadele 
çalışmalarını başlattıkları günden 
bu yana ekiplerinin ilçe genelinde 
sahanın her tarafında olduklarını, 
en ücra köşeye kadar gidilerek ula-
şıma açık güzergah bırakmamak 
adına personelinin özveri ile üstün 
bir performans sergilemesini gör-
menin memnuniyetini yaşadıkları-
nı dile getirerek, “Karla mücadele 
mesaisinde farklı görevlerde yer 
alsa da ek görev vermemizden 
dolayı çalışmalara nezaret ederek 
bu sınavı başarıyla geçen birim 
müdürlerimize de teşekkür ediyo-
rum.”ifadelerini kullandı.  

 Bayındır, karla mücadele ça-
lışmasında artık ekiplerin yollarda 
araçların daha rahat bir ulaşım 
sağlaması için genişletme çalışma-
sına yönelik mesai gerçekleştirdi-
ğini sözlerine ekledi.
n HABER MERKEZİ

Yerli otomobille ilgili değerlendirmelerde bulunan Ömer Serhan Turp, yerli otomobilin aynı segmentteki diğer 
araçlardan çok ucuz olamayacağını, bu duruma Rekabet Kurulu’nun izin vermeyeceğini söyledi 

Yerli otomobil önemli adım
Teknik Elemanlar Derneği (TEK-

DER) Konya Şubesi’nin aylık olarak 
düzenlemiş olduğu TEKDER Ko-
nuşmaları’nın yedincisi Mak. Yük. 
Müh. Ömer Serhan Turp’un “Geç-
mişten Geleceğe Araba Sevdası” 
konulu sunumuyla YENİAD (Yeni 
Bir Dünya Sanayici ve İş Adamları 
Derneği) Konya Şubesi’nde gerçek-
leştirildi. Çok sayıda mühendis, mi-
mar, teknik eleman ve öğrencilerin 
bulunduğu programa Saadet Partisi 
Konya İl Başkan Yardımcıları Sinan 
Toprak ve İsmail Hakkı Bacak da 
katıldı.

Uzun süreler Mercedes-Benz, 
Ford ve Hyundai gibi dev firmaların 
AR-GE bölümünde ve diğer yöne-
tim kademelerinde çalışan Ömer 
Serhan Turp, konuşmasında otomo-
tivin tarihçesi, motor teknolojisi ve 
enerji kaynakları, Türkiye Otomotiv 
Sanayi, otomotivin bugünü ve gele-
ceği, elektrikli araçlar gibi konulara 
değindi.

OTOMOTİV SEKTÖRÜ ÇEVRECİ 
MOTORLARA KAYIYOR

Otomotiv tarihinde 1907 yılına 
kadar toplam üretilen otomobille-
rin %33’nün elektrikli olduğunu, 

1908 yılında Ford’un içten yanmalı 
motorların sızdırmazlık problemini 
gidermesi ve seri üretime geçme-
siyle birlikte fiyatların ucuzladığını 
ve elektrikli araçların üretiminin 
durduğunu belirten Turp, otomo-
tiv tarihinde yaşanan bu kırılma ile 
birlikte sektörün bütün ARGE ve 
yatırımlarını dizel ve benzinli araçlar 
üzerine yapıldığını belirtti. 

Benzinli motorların gücünün 
yetmemesi ve yakıt tüketiminin 
yüksek olması sonucu, dizel motor-
ların bulunması sebebiyle yük taşı-

macılığının arttığı ve yakıt tüketimin 
azaldığını dile getiren Turp, bugün 
ise Euro 6 ve yeni çıkacak olan Euro 
7’nin yakıt ve çevre temizliği, gü-
venlik ve insan hayatıyla ilgili ge-
tirmiş olduğu şartların geliştirme 
ve uygulamasının, aracın bir çok 
aksamından çok daha masraflı ol-
ması sonucu otomotiv sektörünün, 
zorunlu olarak hibrit ve elektrik mo-
torlu araçların üretimi ve geliştiril-
mesine doğru kaydığını belirtti.

Elektrikli arabaların üretim ko-
laylığı ve verimin yüksek olmasına 

karşın geliştirme maliyetlerinin yük-
sek ve bazı güvenlik risklerinin ol-
duğunu belirtirken, geçtiğimiz sene 
içerisinde iki adet elektrikli arabanın 
pil kaynaklı arıza sonucu yandığını 
aktardı.
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE İHRACAT 
İÇİN EN ÖNEMLİ HUSUS LOJİSTİK 

Dünya’da yılda ortalama 90 mil-
yon araba satıldığını belirten Turp, 
Türkiye’de ise 1,5 milyon aracın 
üretildiği ve bu araçlardan 1,2 mil-
yonunun ihraç edilerek ülkeye döviz 
getirisi sağlandığını söyledi. Turp, 

bu rakamın artabileceğini ancak 
Türkiye’deki lojistik firmalarının bu-
nun için yeterli olmadığını belirtti.

YERLİ OTOMOBİL (TOGG)
 İSTESE DE UCUZ OLAMAZ

Türkiye’de acil bir şekilde yerli 
bir firmanın ve üretmiş olduğu ara-
cın satışa çıkması gerektiğini belir-
ten Turp, Türkiye’nin bu pazarda 
pay sahibi olabileceğini ancak müş-
teri kitlesinin ithale büyük bir ilgi-
sinin olduğunu söyledi. Türkiye’nin 
değişimlere çok çabuk bir şekilde 
adapte olduğunu belirten Turp, yeni 

gelecek teknolojiler için bunun bir 
fırsat olduğunu da dile getirdi. 

Sorulan soru üzerine geçtiğimiz 
günlerde lansmanı gerçekleştirilen 
TOGG’un çok önemli bir girişim ol-
duğunu, projenin start-up şeklinde 
geliştirildiğini belirten Turp, aracın 
satış fiyatının diğer markaların aynı 
segmentindeki araçların fiyatların-
dan çok fazla aşağıda olamayacağını, 
bu duruma Rekabet Kurumu’nun 
izin vermeyeceği ve böyle bir durum 
olursa çok yüksek oranlarda tazmi-
natların açığa çıkacağını söyledi. 

ÖNÜMÜZDEKİ AY 
SÜRPRİZ BİR KONUK GELİYOR
Sunumun ardından konuşan 

TEKDER Konya Şube Başkanı İs-
mail Bulut, bu programları her ay 
gerçekleştirmeye devam edecekle-
rini ve önümüzdeki ay yapacakları 
programı Türkiye’de çok önemli iş-
lere imza atmış sürpriz bir konukla 
gerçekleştireceklerini, programın 
detaylarını ise ilerleyen günlerde 
duyuracaklarını belirtti. Program, 
Mak. Yük. Müh. Ömer Serhan 
Turp’a plaket ve hediye takdiminin 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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‘Gazetecilik zor meslek’‘Ereğli için çalışıyoruz’
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü münasebeti ile ilçe-
de görev yapan ulusal ve yerel basın 
mensupları ile bir araya geldi. Adile 
Baysal Kültür ve Sanat Evinde dü-
zenlenen programa Kaymakam Ay-
dın Erdoğan, Belediye Başkanı Meh-
met Tutal, İlçe Jandarma Komutanı 
Üst Tğm. Salih Yahya Koca, Emni-
yet Müdür Vekili Kasım Özdemir, 
AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin 
Atalay, MHP İlçe Başkanı Eyüp Gül, 
Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Sefa Özdemir, Seydişehir Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Ali Saylam ve 
basın mensupları katıldı. Başkan 
Tutal’ın her yıl 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler gününde Seydişehir’de 
görev yapan basın mensuplarının 
onuruna yemek verdiğini kaydeden 
Cemiyet Başkanı Saylam, Başkan 
Tutal’a teşekkür etti. Teknolojinin 
gelişmesi ile birlikte İnternet ga-
zeteciliğinin, yazılı basını yok etme 
noktasına getirdiğini kaydeden Sefa 
Özdemir, bu konu üzerine gerekli 
çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal; gazetecilik zor bir meslek. Biz 
bunu araçları bombalanan, kur-
şunlanan gazetecilerden biliyoruz. 
Gazetecilik zor olmasına rağmen 
aynı zamanda kutsal bir görev. Ben 
bir eğitimci olarak gazetecilerle 
eğitimcileri birbirinden ayırmıyo-
rum. Çünkü bir nesle şekil veren 
öğretmenlerdir. Aynı zamanda bir 
topluma şekil verende gazeteciler-
dir. Bu memleketin parçalanması 
noktasında dış kaynaklı basının na-

sıl roller üstlendiğini hepimiz bili-
yoruz. Bu bağlamda siyasetçilere, 
eğitimcilere görev düştüğü kadar 
gazetecilere de görev düşmekte” 
dedi. Gazetecilerin meslekle ilgili 
konuları bilmesi gerektiğini belirten 
Başkan Tutal; ekonomi, sanat, siya-
set her konuda bilgileri olmalıdır. Bu 
bağlamda gazetecilik zor bir meslek, 
kabul görme anlamında zordur. İsa-
betli yorumlar yapmak ve topluma 
aktarmak zorundadır. Bu zorlu bir 
iştir. Bu zorlu çalışmada biz size ko-
laylıklar ve başarılar diliyoruz” şek-
linde konuştu. Bilgi üreten, haber 
üreten tüm medya personelinin gü-
nünü kutlayarak sözlerine başlayan 
Kaymakam Aydın Erdoğan; medya 
gerçekten çok önemli bir güç. İn-
sanlarımzın haber alma özgürlü-
ğünü temin ediyor. Demokrasinin 
temini, yaygınlaşması, etkin bir 
hale gelmesi için, objektif ve tarafsız 
kriterlere göre hareket eden med-

ya mensupları çok ciddi anlamda 
hizmet vermekteler. Ülkemizde de 
gerçekten medya anlamında kendi 
alanlarında çok ciddi mesafe katetti-
ler. Bunlara çok teşekkür ediyorum. 
Sosyal medya ve internet gazetecili-
ği nerden bakarsanız bir yara, bir vi-
rüs gibi, emin ellerde hayra hizmet 
ediyor fakat emin olmayan negatif 
düşünceye sahip olmayan insan-
larda zarar veriyor. İlgili Bakanlık 
bu konuda gerekli çalışmaları yapı-
yor. Ben Belediye Başkanımıza bu 
günü bize hazırladığı için teşekkür 
ediyor gününüzü kutluyorum “dedi. 
Başkan Tutal programda basın 
mensuplarına ilçeye yapmış olduğu 
yatırımlar, çalışmalar ve yapmayı 
hedeflediği projeler hakkında fikir 
alış verişinde bulundu. Basın men-
suplarına günün anısına Başkan 
Tutal, tarafından çeşitli hediyeler 
takdim edildi.
n HABER MERKEZİ 

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler Günü münasebetiyle Ereğli’deki 
basın mensupları ile bir araya geldi. 
Başkan Oprukçu: “Bu özel günde 
sizlerle bir arada olmanın mutlulu-
ğu içerisindeyim. Gerek yazılı ge-
rekse görsel basının değerli temsil-
cileri olan sizlerin 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü tebrik ederim” 
dedi.

“ŞARTLAR NE OLURSA 
OLSUN EREĞLİ’YE HİZMET 

ETMEYE KARARLIYIZ”
Hizmet etmeye kararlı oldukla-

rını ve gereken çalışmaları yaptıkla-
rını belirten Başkan Oprukçu: “Be-
lediye Başkanlığı makamı ağlama 
yeri değil, göreve başladığımız ilk 
günden bu yana hizmetine memur 
edildiğimiz, Hak Teala’nın lütfettiği, 
halkımızın teveccüh gösterdiği bir 
tabloda halkımızı mahcup edecek, 
onları inandıkları ve güvendikleri 
için pişman edecek bir ayıbın sahi-
bi olmamaya azami gayreti sarf et-
tik. Fen İşleri Müdürlüğümüz, Park 
Bahçeler Müdürlüğümüz, Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz vs. 
tüm birimlerimiz yoğun bir tempo-
da, samimi bir çaba ile tertemiz bir 
şehir, güzel bir şehir inşa etme ve 
muhafaza etme adına Ereğli Bele-
diyesi’nin varlığını gösterdiler. Biz 
Belediye’nin alelade, sıradan hiz-
metlerini eksiksiz yapmaya şartlar 
ne olursa olsun kararlıyız, buna da 
geçen süre içerisinde hemşerile-
rimizin şahit olduğunu değerlen-
diriyoruz ama öbür taraftan ciddi 

manada finansal sıkıntıyı yaşadığı-
mız ortada. Kavga etmeye gelme-
dik hizmet etmeye geldik, hizmet 
edeceğiz. Sıradan hizmetler dışında 
Ereğli’nin geleceğini inşa etmek gibi 
bir mecburiyetimizin hatta mahku-
miyetimizin olduğunun da farkında-
yız” ifadelerini kullandı.

“GEÇMİŞTE YAPTIKLARIMI 
BİLİYORSUNUZ, BENİMKİ 

KARA SEVDA” 
Geçmişte yaptıklarının gele-

cekte yapacaklarına ışık tutacağına 
vurgu yapan Başkan Oprukçu şu 
ifadelerle sözlerini noktaladı: “Bura-
sı Oğuz Ata’nın, Türklerin Soy Ata-
sı’nın adını taşıyan bir alan burayı 
bu çerçevede inşa etmenin onuru-
nu yaşıyoruz. Yunus Emre’yi hatır-
lıyorsunuz, Yunus Emre’de Çukur 
Cami diye adlandırıyordunuz, şimdi 
Uğurlu Cami diye anıyorsunuz. Ak-
bank’ın önünü, Ulu Cami önündeki 

Devlet Bahçeli Meydanı’nı hatırla-
yın gelir gelmez yaptıkları ilk iş ora-
dan Sayın Devlet Bahçeli’nin ismini 
silmek oldu. Çimlere basmayın gibi 
bir levhayla meclis kararının gere-
ğini yaptıklarını belirttiler. Şimdi o 
Devlet Bahçeli bunların onurunu 
kurtardı, yatıp kalkıp dua etmeleri 
lazım Ereğli’den adını silmeye ça-
lıştıkları adam. Netice itibariyle ne 
düşünüyor, ne yapıyorsak Ereğli’nin 
hayrına yapıyoruz. Amiyane tabirle 
garip geldik, garip gideceğiz. Ya-
lın ayak, başı kel, yayan yapıldak, 
koştura koştura, çırpına çırpına bu 
memlekete hizmet etmeye çalıştık 
ve onun gereğini yapıyoruz. Benim-
ki bir kara sevda, anlaşılmak filan 
da istemiyorum. Şerefimizle, onu-
rumuzla hizmet ederek ömrümüzü 
tamamlaya kararlıyız. Sizleri seviyo-
rum ve Allah’a emanet ediyorum”
n HABER MERKEZİ

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Konya’daki yerel basının başarılı 
işlere imza attığına dikkat çekerek, gazeteciliğin zor ve fedakarlık isteyen bir meslek olduğuna vurgu yaptılar 

‘Önemli görev üstleniyorlar’
10 Ocak Çalışan Gazeteciler 

Günü’nü unutmayan Konya’daki 
sivil toplum kuruluşları, basın men-
suplarının bu özel günlerini kutladı. 
Yayımlanan mesajlarda gazetecili-
ğin önemli ve fedakarlık isteyen bir 
meslek olduğuna dikkat çekilirken, 
Konya’daki yerel basının başarılı bir 
şekilde çalışmalarını yürüttüğüne 
değinildi. 

GAZETECİLER GÜNÜ’NÜ 
KUTLUYORUM

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, gazetecilerin 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. 
Gazetecilerin takdire şayan bir ça-
lışma yürüttüklerini belirten Büyük, 
“Birey ve toplumların doğru, hızlı ve 
tarafsız haber almalarını sağlayan, 
toplumların demokratik olgunluğa 
erişmelerine büyük katkılar sunan 
gazetecilerimiz, büyük fedakârlıklar-
la görevlerini ifa etmekte, gayretle-
riyle her türlü takdirin üzerinde bir 
çalışma sergilemektedirler. Ülkemiz 
ve Konya’mızda yazılı ve görsel ba-
sın ile internet gazeteciliği alanların-
da çok kıymetli çalışmaların altına 
imza atan basın emekçilerimiz, bilgi 
akışında ve bilginin paylaşımında 
da çok önemli bir rolü üstlenmekte; 
toplumsal fırsat eşitliğinin sağlan-
masında çok önemli bir işlevi yerine 
getirmektedirler. Toplumu aydınlat-
ma görevini layıkıyla yerine getiren 
gazetecilerimiz, toplumsal vicdanın 
da dili olmakta; pek çok vakit yöneti-

cilerimiz ve halkımız arasında köprü 
vazifesini görmektedirler. Bu duygu 
ve düşünceler içerisinde milli men-
faatleri en önemli önceliği sayarak 
kamuoyunu aydınlatan, bilgilendi-
ren ve toplumun haber alma ihtiya-
cını karşılayan başta Konya’daki ba-
sın mensubu arkadaşlarımız olmak 
üzere, tüm gazetecilerimizin ‘10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü 
kutluyor, çalışmalarında başarılar di-
liyorum” dedi. 
‘FEDAKARCA GÖREV YAPIYORLAR’ 

Makina Mühendisleri Odası 
Konya Şube Başkanı Aziz Hakan 
Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler 
Günü dolayısıyla yaptığı açıklama-
da, gazetecilik mesleğinin fedakarlık 
ve sorumluluk isteyen bir meslek 

olduğuna dikkat çekti. Bu anlamda, 
basın mensuplarının zor bir görev 
yürüttüklerini belirten Altun, şun-
ları söyledi, “Gücünü halktan alan 
basın mensuplarının, mesleklerini 
ifa etmek için zor şartlarda büyük 
bir fedakârlık gösterdikleri aşikârdır. 
Kamu yararına hizmet yapmakta 
olan gazetecilerimiz; ülkemizin ol-
duğu gibi ilimizin de sosyal, kültürel 
ve ekonomik gelişmesine önemli 
katkılar sağlamaktadırlar.  Halkın 
tarafsız, eksiksiz ve doğru haber akı-
şıyla bilgilendirilmesi, demokratik 
ve şeffaf toplum olmanın öncelikli 
şartlarından birisidir. Bu haber akışı 
ve bilgilendirme ancak gazetecileri-
mizin dinamik ve özverili çalışmaları 
sayesinde ortaya çıkabilmekte, Ülke 

ve şehrimizdeki tüm gelişmeler ba-
sın mensuplarımız sayesinde halkı-
mıza aktarılmaktadır. Ülkemizde zor 
koşullarda, hassasiyetle görevlerini 
yerine getiren, doğru, ilkeli ve ta-
rafsız habercilik yapan medyamızın 
her türlü kolunda çalışan değerli 
gazetecilerimizin ‘10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutlar, sağlık, 
mutluluk ve esenlikler dilerim.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER 
GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN

Konya Sarraflar ve Kuyumcular 
Derneği Başkanı Mehmet Kuşde-
mir, yaptığı açıklamada, gazetecile-
rin kamuyu aydınlatmada yürttüğü 
önemli göreve dikkat çekti. Gazete-
ciliğin sorumluluk isteyen bir mes-
lek olduğuna dikkat çeken Kuşdemir 

şunları kaydetti, “Mesai mefhumu 
olmayan, her türlü zorluğa göğüs 
gererek halka ve kendi vicdanına 
karşı sorumluluklarını yerine geti-
ren fedakâr gazeteci kardeşlerimiz 
yılın sadece bir günü değil; her günü 
hatırlarda tutulmalıdır. Tarafsız ve 
evrensel normlara uygun ilkeler çer-
çevesinde yayıncılık yaparak kamu-
oyunu aydınlatan, bu yolda her an 
haber peşinde koşan basın çalışan-
ları, halkımızın talep ve beklentileri-
ni yansıtarak da kamusal bir görevi 
yerine getirmektedirler. basınımız; 
bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve 
sesimizdir. Gerçekleştirilenleri ve 
beklentileri karşılıklı anlamda etkile-
şime bağlı olarak taşıyan ve aktaran 
yine basın mensuplarımızdır. Tüm 

gazetecilerin bu anlamlı gününü 
Konya Sarraflar ve Kuyumcular Der-
neği olarak kutluyor; çalışmalarında 
gazetecilerimize başarılar diliyoruz.”  
GAZETECİLERİN GÜNÜ KUTLU OLSUN 

Konya Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 
Başkanı Abdil Erdal, “10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü” dolayısıyla 
kutlama mesajı yayımladı. Baş-
kan Erdal, yayımladığı mesajında, 
“Demokrasinin vazgeçilmez un-
surlarından biri özgür bir basındır. 
Basın Mensuplarımız kamuoyunun 
tarafsız haber ve bilgi ihtiyacının 
karşılanması için zor şartlar altın-
da özveriyle görevlerini yerine ge-
tirmektedirler. Toplumun olayları 
doğru bilmelerini ve bilinçlenme-
lerini sağlayan ilkeli gazetecilerdir. 
Tarafsız basın yayın yani gazetecilik 
kamuoyunun vicdanıdır.   Yaptığı 
görev itibariyle sadece haber alma 
ihtiyacımızı karşılamakla kalmayan, 
aynı zamanda toplumun tarafsız ve 
doğru bilgilendirilmesinde önemli 
bir görev üstelenen basın, kamusal 
kalkınma ve gelişmeye de olumlu 
katkılar sunmaktadır. Bu düşünce-
lerle, zor şartlarda, zaman kavramı 
olmadan görevlerini ifa eden basın 
mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü’nü kutlar, ara-
mızdan ayrılan değerli basın men-
suplarımıza da Allah’tan rahmet 
dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Seyit Ali Büyük Aziz Hakan Altun Mehmet Kuşdemir Abdil Erdal
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Ekran Bağımlılığı Çalıştayı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bizim görevimiz ekran 
bağımlılığına karşı kılavuzluk etmek ama önce kendimize bakıp sonra çocuklarımıza doğru bir yol çizelim” dedi

‘Önce kendimize bakalım
sonra yol gösterelim’

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin “Ekranla Oynama, Akranla 
Oyna” projesi kapsamında Ekran 
Bağımlılığı Çalıştayı düzenlendi. 
Meram Belediyesi Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen 
çalıştayın açılışında konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, çocuklarda ekran 
bağımlılığının, üzerinde istişare edi-
lerek çözüm oluşturulması gereken 
çok önemli bir konu olduğunu be-
lirtti. Teknolojiye asla karşı olma-
dıklarını ifade eden Başkan Altay, 
“Derdimiz bunun bir disipline edil-
mesiyle ilgili. Biz bu anlamda çocuk-
larımızın teknolojiyle daha yakından 
tanışmaları için Bilim Merkezimizle 
çok ciddi çaba sarf ediyoruz. Geçtiği-
miz ay Çin’de Konya’yı temsil eden 
çocuklarımız Dünya Eğitim Robot-
ları Yarışması’nda ciddi ödüller aldı. 
Bu konuda çocuklarımızın teknoloji-
yi sadece kullanan değil, teknolojiyi 
üreten bireyler haline gelmesi için 
ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Ama 
toplumsal olarak çocuklarımızı ek-
ranların değil, bizim yetiştirmemiz 
gerekir” dedi.

UMUYORUM BU BİR 
BAŞLANGIÇ OLUR

Kültürümüzü anlatmanın yolu-
nun geçmişte nesilden nesile akta-
rıldığını ancak bu durumun yerini 
günümüzde ekranların aldığını an-
latan Başkan Altay konuşmasına 
şöyle devam etti: “Bu alan kontrol 
edemediğimiz bir alana dönüştü. 
Her türlü şiddet içeriğinin çocukları-
mızın yaşlarına uygun olmayan içe-

riklere çok kolay ulaşımın olduğu bir 
dönem yaşıyoruz. Bizim görevimiz 
kılavuzluk etmek ama önce ken-
dimize bakıp sonra çocuklarımıza 
doğru bir yol çizelim. İnşallah bu so-
runun üstesinden geleceğiz. Bu ko-
nuda Necmettin Erbakan Üniversi-

tesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Uygulama 
ve Araştırma Merkezimize, üniver-
sitemize ve organizasyonda emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum. Umu-
yorum ki, bu bir başlangıç olur. Bu 
konuyu daha çok çalışmamız daha 
çok konuşmamız gerekiyor. Bugün 
önemli bir adım atıyoruz, bir mum 
yakıyoruz. Bu mum inşallah sadece 
Konya’da değil, tüm Türkiye’de bir 
karşılık bulur ve genç nesillere bir 
kılavuzluk edebiliriz.”

MELEZ HAYATLARDAN KURTULUP 
ORGANİK, SAHİCİ İNSAN 

İLİŞKİLERİNE DÖNMEMİZ LAZIM
Açılış konuşmasının ardından 

Psikiyatri Uzmanı ve Yazar Kemal 
Sayar “Ekran Bağımlılığı” hakkında 
konferans verdi. Herkesin sanal or-
tamda gerçek ortama istikametini 
çevirmesi gerektiğini kaydeden Sa-
yar, “Günümüzün en önemli sorun-
larından biri sanallıkla gerçek hayat 
arasında melez hayatlar yaşıyor ol-

mamız. Bir ekrana baktığımız süre 
içinde biz orada değiliz. Bir lokanta-
ya gidin, bir kafeye gidin. İnsanların 
karşısındakilerin yüzüne bakmak 
yerine ekrana bakıyor. Ben buna 
‘çevrimiçi hayat’ diyorum. Bizim 
çevrimiçi hayatlardan çevrimdışı 
hayatlara daha çok çıkmamız gere-
kiyor. Melez hayatlardan kurtulup 
organik sahici insan ilişkilerine dön-
memiz lazım. Çünkü insanın yüz 
yüze bakabilmesi büyük bir nimet. 
Bir insanın yüzüne baktığımız za-
man aynı zamanda o yüzü görmekle 
daha ahlaklı davranmaya mecbur 
oluyoruz” ifadelerini kullandı. Çalış-
tayın açılışına; Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, akademisyen-
ler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. 
Çalıştay kapsamında 60 akademis-
yen gün boyu ekran bağımlılığı ile 
sürdürülebilir mücadele konusunda 
fikir alışverişinde bulunacak.
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak ve Kılca 
muhtarlarla buluştu

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Karatay İlçe Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar ve Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca; Ka-
ratay Muhtarlar Derneği’nde dü-
zenlenen toplantıda muhtarlarla 
buluştu. Göreve geldikleri günden 
bu yana Karatay’ın nitelikli hizmet 
alması için çaba gösterdiklerini dile 
getiren Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca, “Sayın Valimiz ve 
Kaymakamımızın başkanlığında 
Karatay’ın tüm mahallelerine hiz-
met ediyoruz. Göreve gelir gelmez 
ilçemizin 80 mahallesini ziyaret et-
tik. Muhtarlarımızın taleplerini ye-
rinde aldık. Birçoğunu da çözmeye 
gayret ediyoruz. Muhtarlarımız, 
mahallelerdeki önemli destekçile-
rimiz. Belediye ile muhtar işbirliği-
nin en güzel örneği de Karatay’da. 
Bu güzel işbirliği, ilçemizde daha 
nitelikli ve verimli hizmetlere vesi-
le oluyor.” dedi.  Verdiği destekler-
den dolayı Vali Toprak’a teşekkür 
eden Başkan Hasan Kılca; “Önceki 
hafta Hakkari’deydik Sayın Valimi-
zin orada nasıl hizmetler gerçek-
leştirdiğine şahit olduk. Valimize 
orada sevgi seli oluşmuş buna da 
bizzat şahitlik ettik. Valimiz Konya 
için büyük bir şans.” ifadelerine yer 
verdi. 

Toplantıda konuşan Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, 
Konya’nın ilçelerinde görev yapan 
mahalle muhtarlarıyla bir araya 
gelerek onların dile getirdikleri ve 
kendilerine aktardıkları sorun ve 
talepleri istişare etmek üzere Kon-
ya’daki tüm muhtarlarla sık sık bir 
araya geldiklerini söyledi.  Muh-
tarların üstlendiği rolün önemine 
değinen Vali Toprak; “Bizim eli-

miz kolumuz, vatandaşla buluşma 
noktamız, hizmet götürme nokta-
mız, köprümüz, her zaman muh-
tarlar oldu. Muhtarlar bizim en 
yakın mesai arkadaşlarımız. Hal-
kımızla devletimizin buluştuğu en 
uçtaki noktamız. Onun için muh-
tarlarımızla ne kadar sık bir araya 
gelirsek vatandaşlarımıza o kadar 
çok ulaşıyor ve hizmet elimizi daha 
çok yaklaşmış hissediyoruz.” dedi.  
Konya’daki muhtarların şanslı ol-
duklarını dile getiren Vali Orhan 
Toprak sözlerine şöyle devam etti: 
“Konya idarenin desteklemesi 
manasında çok aktif, dinamik bir 
şehir. Belediye Başkanlarımız 24 
saat esasına göre bir hizmet anla-
yışı ile şehrin her yönden çalışması 
için hizmet ederken, bir taraftan da 
vatandaşlarımızın gönlüne girmek 
için çaba sarf ediyor. Hasan Başka-
nımız da bizim ve vatandaşlarımı-
zın taleplerine büyük hassasiyetle 
yaklaşan ve bunu kendine dert 
edinen bir idareci. Kendisi duruşu 
ve hizmet aşkıyla takdire şayan 
bir tavır sergiliyor. Kaymakamı-
mız da aynı şekilde devletin uzun 
yıllar hizmetinde çalışmış tecrübe 
sahibi olmuş. Sevilen sayılan bir 
arkadaşımız. Bu doğrultuda hep 
birlikte istişare yoluyla şehrimiz 
ve Karatay’ımız adına güzel işler 
yapma gayreti içerisinde olacağız.” 
Konuşmaların ardından, mahalle 
muhtarları söz alarak taleplerini 
dile getirdiler. Toplantının sonun-
da Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
Başkan Kılca ve Kaymakam Ab-
dullah Selim Parlar, muhtarlarla 
günün anısına toplu fotoğraf çek-
tirdi. 
n HABER MERKEZİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın doğal afetlerden etkilenen veya ekonomik sebeplerden dolayı kredi kullanan 
üreticilerin borçlarına yeniden yapılandırma imkânının sağlanacağını açıklaması, Konya çiftçisini mutlu etti

Yapılandırmayla rahatlayacaklar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 

Albayrak’ın, doğal afetlerden etki-
lenen veya ekonomik sebeplerden 
dolayı kredi geri ödemelerinde 
sorun yaşayan, tüm tarımsal faali-
yetleri devam eden üreticilere ya-
pılandırma imkânı getireceklerini 
açıklaması çiftçileri sevindirdi.  
Çiftçi temsilcileri kredi kullanan 
çiftçilerin borçlarına yeniden ya-
pılandırma imkânının sağlanması 
üzerine, çiftçinin üretime ağırlık 
vereceğini belirttiler.

‘ÇİFÇİ RAHAT BİR NEFES ALACAK’
Merkez Meram Ziraat Odası 

Başkanı Murat Yağız, kötü geçen 
2019 yılından sonra yeni yıl ile be-
raber önce faizlerin düşürülmesi, 
akabinde borçlar yapılandırılacak 
açıklamasının üreticiyi yeniden 
umutlandırdığını ifade etti. Bakan 
Albayrak’ın açıklamasını olumlu 
bulduklarını dile getiren Başkan 
Yağız, “Bu yapılandırma müjdesi 

çiftçiye rahat bir nefes aldıracak 
ve üretime olumlu katkı sağlaya-
caktır” diye konuştu. Üreticilerin 
kamu bankaları ve tarım kredi 
kooperatiflerine olan borçlarının 
uzun vadeye yayılarak yeniden 
yapılandırılacağını ve faiz oranla-
rının yüzde 9 olacağı açıklaması-

nın çiftçiye verilen değeri bir kez 
daha ortaya koymuştur diyen Baş-
kan Yağız, “Faiz oranının yüzde 9 
değil de daha aşağı olmasını bek-
lerdik. Yine de çiftçi bu açıklama 
ile üretime daha ağırlık verecek 
ve ülke ekonomisi için çalışmala-
rına devam edecektir” dedi. Baş-

kan Yağız son olarak, tüm Türkiye 
ve Konya’daki çiftçilerimiz, üreti-
cilerimiz adına Bakan Albayrak’a 
teşekkür ettiğini söyledi.

‘YAPILANDIRMA 
ÇİFÇİLERİMİZE UMUT OLDU’
Yapılandırmanın çiftçiye rahat 

bir nefes aldıracağını belirten Al-

tınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir 
Kağnıcıoğlu, “Hükümetimizden 
ve bakanımızdan çiftçilerin borç-
larını 5 yıl yeniden yapılandırıl-
ması ile ilgili bir talebimiz vardı. 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’ın doğal afetlerden etki-
lenen veya ekonomik sebeplerden 

dolayı kredi kullanan üreticilerin 
borçlarına yeniden yapılandırma 
imkanının sağlanacağını açıkla-
ması biz çiftçileri oldukça sevin-
dirdi.  Karardan oldukça memnu-
nuz. Çiftçilerimiz ve üreticilerimiz 
adına Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’a, Tarım ve Or-
man Bakanı Bekir Pakdemirli’ye, 
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Al-
bayrak’a teşekkür ederiz. İnşallah 
bizlerin Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’dan, Tarım ve 
Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 
ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak’dan bir talebimiz daha 
var. Enerji maliyetleri ülkemizde 
tarımsal sulamada çok yüksek. 
Bu maliyetlere de hükümetimi-
zin gereken adımları da atmasını 
istiyoruz. Çiftçiler olarak ülke tarı-
mını kalkındırmak için çalışmaya 
devam edeceğiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Murat Yağız Bekir Kağnıcıoğlu
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Büyükşehir Belediye Başkanı Altay ve Karatay Belediye Başkanı Kılca Cuma sonrası vatandaşlarla bi-
raraya geldi. Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı da yine farklı bir camide vatandaşlarla buluştu 

Gelenek sürüyor
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma 
Buluşmalarında vatandaşlarla ve 
esnaflarla bir araya gelmeyi sür-
dürüyor. Başkan Altay, bu hafta 
Karatay Belediye AK Parti Konya İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem, 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ve AK Parti İl Gençlik 
Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru 
ile birlikte Karayolları Camii’nde 
Cuma namazı sonrası esnaflarla ve 
vatandaşlarla görüşerek istişareler-
de bulundu. Cuma Buluşmalarının 
güzel bir gelenek haline geldiğini 
belirten Başkan Altay, “Her fırsatta 
bir araya geldiğimiz hemşehrileri-
mizle Cuma gününün bereketine 
ortak oluyoruz. Bizlere her zaman 
destek olan hemşehrilerimize te-
şekkür ediyorum” dedi.
PEKYATIRMACI CUMA’DA BULUŞTU 

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Cuma buluş-
maları kapsamında Feritpaşa   Ma-
hallesi’nde vatandaşlarla bir araya 
geldi. Cuma Namazı’nı İmamoğlu 
Camii’nde kılan Başkan Pekyatır-
macı, namaz sonrasında esnaf ve 
vatandaşlarla sohbet etti. Selçuk-

lu Belediyesi tarafından her hafta 
farklı bir mahallede gerçekleştirilen 
Cuma buluşmaları devam ediyor.  
Hizmet kalitesine katkı sağlayan ve 
vatandaşların Başkan Pekyatırma-
cı ile görüşerek istek ve önerilerini 
ilettikleri buluşmalarının bu hafta-
ki adresi Feritpaşa Mahallesi oldu. 
İmamoğlu Camii’nde kılınan Cuma 
Namazının ardından esnaf ve va-
tandaşlarla bir araya gelen Selçuklu 

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, belediye hizmetleriyle ilgili 
olarak gelen istek ve önerileri din-
ledi. Programda Başkan Pekyatır-
macı’ya, Ak Parti Selçuklu İlçe Baş-
kanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu 
Muhtarlar Deneği Başkanı Mustafa 
Avcıoğlu, Feritpaşa Mahalle Muh-
tarı Yaşar Barışık, Ak Parti Selçuklu 
İlçe Teşkilatı üyeleri, Selçuklu Bele-
diyesi Başkan Yardımcıları, beledi-

ye meclis üyeleri ve birim müdür-
leri eşlik etti.  Selçuklu’da Cuma 
Buluşmaları’nın birlik, beraberlik 
ve kardeşlik ilişkilerinin gelişmesi-
ne vesile olduğunu ifade eden Baş-
kan Pekyatırmacı, “Bu buluşmalar 
ile belediye hizmetlerini halkımıza 
anlatırken,   mahallelerimizin ihti-
yaçlarını da yerinde tespiti nokta-
sında büyük katkı sağlıyor” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası 
Başkan Yardımcısı

   

Ömer SAYLIK’ın
 

babası

Niyazi 
SAYLIK’ın

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Kalbin hastalıklar-
dan temizlenebilmesi 
için ibadetleri huşu ile 
yapmaya gayret etmek 
icab eder. Zira Cenabı 
Hak huşu¬suz bir iba-
deti istememekte ve 
şöyle buyurmaktadır: 
“Vay o namaz kılan-
ların haline ki onlar 
namazlarından gafil-
dirler.” (el-Mâûn, 4-5) 
Müfessir Elmalılı Hamdi Yazır, bu 
ayetin tefsirinde şöyle demektedir: 
“Onlar namazın ehemmiyetinden 
gaflet edip, onu gereği gibi ciddi bir 
vazife olarak yapmazlar, Kılınıp kılın-
madığına aldırmazlar, Vaktine dikkat 
etmezler, vaktin geçip geçmediğine 
aldırmayıp tehir ederler, Namazın 
terkinden müteessir olmazlar, Kıl-
dıkları vakit de, Allah için halis niyetle 
kılmayıp dünyevi birtakım maksatlar 
için kılarlar, İnsanlarla beraber bu-
lunduklarında namaz kıldıkları halde, 
yalnız kaldıklarında kılmazlar; kılsalar 
bile Hakk’ın huzurunda imiş gibi bir 
huşu ve tazim içinde değil, gösteriş-
le kılarlar.” (Hak Dîni Kur’ân Dili, IX, 
6168)

Mü’minun Suresi’nde de: “Mu-
hakkak ki (şu) mü’minler felah bul-
muştur: Onlar, namazlarında huşu 
içindedirler.” (el-Mü’minûn, 1-2) 
buyrulmaktadır. Diğer bir ayeti keri-
mede ise namazı huşu ile kılmanın 
nasıl mümkün olabileceği şöyle izah 
edilmektedir: “Sabır ve namaz ile 
Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz ki 
o, huşu sahibi olanlardan başkasına 
elbette ağır gelir. Onlar ki kendilerinin 
hakikaten Rablerine kavuşacaklarına 
ve O’na rücu edeceklerine inanırlar.” 
(el-Bakara, 45-46)

Huşu, bazıları korku, çekingenlik 
gibi kalbi fiillerden biri olarak tarif 
etmiş; bazıları da onu, gereksiz hare-
ketleri terk etmek ve sükunet içinde 
olmak gibi azalara ait fiillerden gös-
termiştir. Doğrusu huşu, aslı kalb 
de, tezahürü bedende olmak üzere 
ikisini de içinde bulundurur. Kalbe 
ait tarafı, Rabbin azamet ve celali 
karşısında kendi hiçliğini görerek, 
nefsi, Hakk’ın emrine baş eğdirmek, 
son derece yüksek bir edeb, tazim ve 
saygı hissi duymaktır. Dış görünüşle 
alakalı yönü de, vücut organlarında 
bu duygunun zuhuruyla bir sakinlik 

meydana gelmesi, na-
mazda gözlerin etrafa 
değil, önüne ve secde 
mahalline bakmasıdır. 
Dikkat edilecek olursa 
ayeti kerimede, namazı 
huşu ile kılabilmek için 
kişinin, “Allah’a kavu-
şuyormuşçasına” ve 
“O’na dönüyormuşça-
sına” bir haleti ruhiye 
içinde bulunmasının 

lüzumu açıkça belirtilmektedir. Yani 
namazın beden ve kalb ahengi içinde 
kılınması zaruridir. Ancak böyle bir 
namaz mümini fahşa ve münkerden 
koruyabilir. Bahaeddin Nakşibend 
kuddise sirruha sordular: “Bir kul, 
namazda nasıl huşua erer?”

O da cevaben: “Dört şeyle.” bu-
yurdular:

Helal lokma,
Abdest sırasında gafletten uzak 

durmak,
İlk tekbiri alırken kendini huzur-i 

ilahi’de bilmek,
Namaz dışında da Cenabı Hakk’ı 

asla unutmamak.”
Nitekim ayeti kerimede şöyle 

buyrulur: “Onlar namazlarında de-
vamlıdırlar.” (el Mearic, 23) İbadet-
lerde huşuu yakalayabilmek ve iba-
det haricinde de sanki namazdaymış 
gibi manevi bir haleti ruhiye içinde 
olabilmek için diri bir kalble fuzuli söz 
ve davranışlardan azami derecede 
uzak durmak gerekmektedir. Ayeti 
kerimede şöyle buyrulur: “Onlar ki, 
boş ve faydasız şeylerden yüz çevi-
rirler.” (el-Mü’minûn, 3)

Diğer ibadetler de böyledir. Bu 
hususta Cenabı Hak şöyle buyurur: 
“O müminler ki, verdikleri (hayır ve 
sadakaları), kalbleri her an Rablerine 
dönüyor olmanın haşyetiyle ürpere-
rek verirler. (Diğer bir kıraata göre 
ise): Yaptıkları her işi bu haşyet, 
korku ve ürperme hissiyatı içinde ya-
parlar.” (el-Müminun, 60) “Şüphesiz 
ki Allah, kullarının (samimi) tevbesini 
kabul eder ve (gönülden verdikleri) 
sadakaları alır!..” (et-Tevbe, 104) 
Ayette sadakanın, yani infakın da, na-
maz gibi riyadan uzak ve huşu içinde 
verilmesi istenmektedir. Bu incelik, 
hadisi şerifte “sağ elin verdiğinden 
sol elin haberdar olmaması” (Buhari, 
Ezan, 36) şeklinde ifade buyrulmuş-
tur.

İBADETTE HUŞU ZARURİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Konya Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ömer Saylık’ın babası Niyazi Saylık 82 yaşında hayatını 
kaybetti. Merhum Niyazi Saylık’ın cenazesi Uluırmak mezarlığında toprağa verildi

Niyazi Saylık 
dualarla defnedildi

Konya Sanayi Odası Başkan 
Yardımcısı Ömer Saylık’ın babası 
Niyazi Saylık 82 yaşında hayatını 
kaybetti. 

Merhum Niyazi Saylık’ın cena-
zesi dün İkindi namazına müteakip 
Uluırmak Mezarlığı Namazgahında 
kılınan cenaze namazının ardından 
Uluırmak Mezarlığında toprağa 
verildi. Niyazi Saylık 5 erkek 2 kız 
olmak üzere toplam 7 çocuk baba-
sıydı. 

Saylık ailesini acı günlerinde 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükçü, Konya Sanayi Odası Mec-
lis Başkanı ve Helvacızade Şirketler 
Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ta-

hir Büyükhelvacıgil, AK Parti Konya 
İl Başkanı Hasan Angı, iş adamları 
ve sevenleri yalnız bırakmadı. Say-
lık ailesi bu acı günlerinde yanların-
da olan sevenlerine ve yakınlarına 

teşekkür etti. Yenigün Gazetesi ola-
rak Merhum Niyazi Saylık ‘a yüce 
Allah’tan rahmet, sevenlerine ve 
yakınlarına başsağlığı dileriz.  
n BERKCAN BAŞ
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Gaziantep Yuri Lodygin 
ile yollarını ayırdı

Gaziantep Futbol Kulübü, sezon başında kadrosuna 
kattığı Rus kaleci Yuri Lodygin ile yollarını ayırdı.

Süper Lig’in ikinci yarısı için hazırlıklarına Antalya’da 
devam eden Gaziantep FK, sezon başında transfer ettiği ve 
ligin ilk yarısında sadece bir maçta forma şansı bulan Rus 
kaleci Yuri Lodygin ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Konu ile ilgili Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıkla-
mada, “Profesyonel Futbol Takımımız kalecilerinden Yuri 
Lodygin ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak anlaşılarak 
feshedilmiştir. Yuri Lodygin’e kulübümüze yapmış oldu-
ğu katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan 
sonraki aşamalarında sonsuz başarılar dileriz” ifadelerini 
kullandı.n İHA

Milli futbolcu Cenk Tosun 
Crystal Palace’a kiralandı
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, milli futbolcu 

Cenk Tosun’u sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.
Beşiktaş’tan rekor bonservis bedeliyle Everton’a trans-

fer olan Cenk Tosun, bir başka Premier Lig ekibi Cyrstal 
Palace’a kiralandı. Londra ekibi, 28 yaşındaki golcünün 
sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Milli futbolcu 
2018-2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş’ta göster-
diği performansın ardından Everton’ın yolunu tutmuş an-
cak istediği forma şansını bulamamıştı.

Crystal Palace transferi sosyal medyadan Türkçe ola-
rak, “Hoş geldin Cenk!” sözleriyle duyurdu. Cenk’in satın 
alma opsiyonun da 20 milyon Euro olduğu ifade edildi.

Başarılı futbolcu yeni takımıyla ilk antrenmanına çık-
tı. Öte yandan Cenk yeni takımında 20 numaralı formayı 
giyecek. Londra ekibi Premier Lig’de 21 maç sonunda 
topladığı 28 puanla 9. sırada yer alıyor. n İHA

Tarkan Serbest 
yeniden Kasımpaşa’da

Kasımpaşa, Avusturya ekiplerinden Austria Wien’de 
oynayan 25 yaşındaki futbolcu Tarkan Serbest ile 3.5 yıllık 
sözleşme imzaladı. Tarkan geçtiğimiz sezon da kiralık ola-
rak Paşa forması giymişti.

Devre arası çalışmalarını Antalya’da sürdüren Kasım-
paşa, transferde de boş durmuyor. Lacivert-beyazlılar, 
Avusturya Bundesliga takımlarından Austria Wien’de oy-
nayan Tarkan Serbest’i kadrosuna kattı. Kulübün resmi in-
ternet sitesinden yapılan açıklamada, Tarkan ile 3.5 yıllık 
sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bu sezon Austria Wien ile 18 karşılaşmada görev alan 
Tarkan Serbest 1 gol, 2 asist ile mücadele etti.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2018-2019 sezonun-
da da Kasımpaşa’da kiralık olarak forma giymişti. n AA

Jailson: Fenerbahçe’de kalmak istiyorum
Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Jailson, 

transferle ilgili olarak, “Öncelikle bu tarz kararları 
menajerime bırakıyorum. Ben burada kalmak isti-
yorum, asla gitmek istemem. Ailem ve ben burada 
mutluyuz” dedi.

Fenerbahçe devre arası kamp çalışmalarını An-
talya Belek’te sürdürüyor. Çalışmalar sonrasında 
basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-la-
civertlilerin Brezilyalı futbolcusu Jailson, devre ara-
sı kampının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Bir 
dönem daha fazla çalışmak için, hocamızın bizden 
istediklerini yerine getirebilmek için önemli. Bizim 
en büyük hedefimiz ikinci yarıya daha güçlü şekilde 
hazırlanıp hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşmak” 
diye konuştu.

“NEREDE İHTİYAÇ OLURSA OYNARIM”
Hem stoper hem de orta sahada görev almasıy-

la ilgili sorulan soruya Jailson, “Ben orijinal olarak 
orta saha oyuncusuyum. Ama ben hocamın nerede 

ne zaman ihtiyacı olursa hazırım. Savunma pozis-
yonuna her geçen gün daha çok adapte oluyorum. 
Ben her zaman elimden gelenin en iyisini yaparım. 
Konsantre bir şekilde çalışıyorum” cevabını verdi.

Çaykur Rizespor maçında attığı golle ilgili de 
konuşan Brezilyalı futbolcu, “Gol için çok mutluyum 
bizim için çok önemliydi. Şampiyonluk yolunda alı-
nabilecek her galibiyet bizim içim çok önemli her 
idmandan sonra takım olarak bitiricilik çalışmaları 
yapıyorum” ifadelerini kullandı.

‘Rodrigues mi sen mi daha hızlısın’ sorusuna ce-
vap veren 24 yaşındaki futbolcu, “O gerçekten mü-
kemmel bir futbolcu çok hızlı. Hız konusunda onunla 
yarışamam” dedi.
“GUSTAVO İLE AYNI FORMAYI GİYMEK BİR ONUR”

Takıma sezon başında transfer olan Gustavo 
hakkında görüş belirten Jailson, “Milli takımda oy-
nadığı zamanlardan beri takip ettiğim bir oyuncuydu. 
Bayern, Marsilya kariyeri elde etti. Çok tecrübeli bir 

oyuncu. Onunla aynı formayı giymek benim için bir 
onur. Ben de gerçekten minnettarım, çok mutluyum. 
Bana gerçekten yardım ediyor. Futbolumu geliştir-
mek için sürekli konuşuyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE LİGİ REKABETLİ”
Süper Lig’in durumu ile ilgili Jailson, “Türkiye 

liginin rekabetinin ne seviyede olduğunu biliyoruz. 
4-5 takım şampiyonluk için savaşacaktır. Konsant-
re olup işimizi yapacağız ki taraftarımıza hak ettiği 
şampiyonluğu verelim” şeklinde konuştu.

“BURADA KALMAK İSTİYORUM”
Transfer döneminde kendisiyle ilgilenen kulüp-

ler olduğunun belirtilmesi üzerine Brezilyalı futbol-
cu, “Öncelikle bu tarz kararları menajerime bırakı-
yorum. Ben burada kalmak istiyorum, asla gitmek 
istemem. Ailem ve ben burada mutluyuz. Kontra-
tımın sonuna kadar kalmak istiyorum. Burada bir 
şampiyonluk kazanıp Fenerbahçe tarihine geçmek 
istiyorum” açıklamasını yaptı. n İHA

Ankaragücü’nün transfer 
yasağını kaldırması zor

İttifak Holding Konyaspor’un Cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaragücü’nün transfer 
yasağını kaldırması zor. Konu ile ilgili açıklama yapan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, 

“Kaldırabilmiş değiliz bu yasağı. Bunu açmak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz” dedi

Transfer yasağı devam eden Ankaragü-
cü’nde Başkan Fatih Mert, takımın Antalya 
kampını ziyaret etti. Mert, transfer yasağını 
kaldırmanın kolay olmadığını söylerken, 
bütün kulüplerin ekonomik zorluk çektiğini 
belirtip, “7-8 gün oldu ama doğru düzgün 
transfer yapan takım yok. Harcama limiti 
olsa da kulüplerde para yok” dedi.

Süper Lig’in ilk yarısında sancılı bir sü-
reç geçiren ve 12 puan toplayarak devreye 
17. sırada düşme hattında giren Ankara-
gücü, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya’da 
devam ediyor. Ankaragücü Başkanı Fatih 
Mert, takımın Antalya kampını ziyaret eder-
ken İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalar 
yaptı. İlk yarıyı istemedikleri bir noktada 
tamamladıklarını söyleyen Mert, “Hoş bir 
noktada değiliz ama ümitsiz de değiliz. Puan 
durumunda önümüzdeki rakiplerimizle ara-
mızda çok fark yok. İkinci yarıya devam edi-
yoruz” diye konuştu.

“YASAĞI KALDIRMAK KOLAY DEĞİL”

Transfer yasağının devam ettiğini söyle-
yerek sözlerini sürdüren Fatih Mert, “Kaldı-
rabilmiş değiliz bu yasağı. Bunu açmak için 
elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Eli-
mizdeki kadroyla yapabildiğimizin en iyisini 
yapacağız. Ben bu kadroya güveniyorum. 
Bunu defalarca söyledim. Son 3 maçta ta-
kımımız kendine geldi ve özgüven kazandı. 
Bizimle birlikte onlar da toparlanma süreci-
ne girdiler. Transfer yasağı kalkmazsa da bu 
kadro elinden geleni yapacaktır, ben bun-
dan ümitliyim. Elimizdeki diğer futbolcuları 
da görme şansımız oluyor kampta. Hocamız 
da bu isimleri değerlendiriyor. Yasağın 
kalkması için mücadelemiz sürüyor. Ama 
çok da kolay değil bunu düzeltmek, yasağı 
kaldırmak. Çünkü her bir futbolcuda milyon 
Euro’luk rakamlar var. Biz göreve geldiği-
mizde futbol ailesine olan borç 110 milyon 
TL, transfer yasağına neden olan borç 85-90 
milyon TL. Bunun yanında vergi ve sigorta 
borçları var. Uğraşıyoruz. Bir noktaya getir-

dik ama bitti diyemiyorum maalesef. Ama 
bitmesini en çok ben istiyorum. Bu yasak 
kalksın, takviye yapalım ve ikinci yarıda 
rahat bir nefes alalım. Herhalde bunu en 
çok ben istiyorumdur camiada. Mücadele 
ediyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz” 
açıklamasını yaptı.

“LİMİT OLSA DA 
HARCAYACAK PARA YOK”

Bütün kulüplerin ekonomik sıkıntıdan 
geçtiğini dile getiren Ankaragücü Başkanı 
Fatih Mert, “Bütün kulüplerde ekonomik 
sıkıntılar var. Zaten transfer dönemine bakı-
yorsunuz, 7-8 gün olmuş ama doğru düzgün 
transfer yapabilen bir takım da yok. Limit 
olsa bile harcayacak para da yok. Bizim 
belli bir miktar limitimiz var ve bu konuyla 
ilgili söyleyeceğimizi söyledik. Bu konu ar-
tık kapandı çünkü sonra polemik oluşuyor, 
tartışma konusu oluyor. Kulüplerin önceden 
söyledikleri var, sonradan söyledikleri var. 
Biz kulüp olarak mevcut durumdan razıyız” 

ifadelerini kullandı.
“TARAFTARIMIZ BİZE 
İNANSIN, GÜVENSİN”

Ankaragücü taraftarını mutlu etmek is-
tediklerini ifade eden Mert, “Taraftarımızı 
mutlu etmek istiyoruz. Ankaragücü taraf-
tarı cefakar. Yıllardır yağmurda, çamurda, 
soğukta, alt liglerde takımın hep yanında 
oldular. Ankaragücü hak ettiği Süper Lig’e 
geldi ve burada kalmak için elimizden gele-
ni yapıyoruz. Onlar beni tanıyorlar, yönetimi 
tanıyorlar, bizim niyetimizi biliyorlar. Hangi 
noktada göreve geldiğimizi de biliyorlar. 
Bize inansınlar, güvensinler. Biz Ankara-
gücü’nün geleceğini kurtarmak adına ciddi 
işler yapıyoruz. Bunları ileride kendilerine 
açıklayacağız. Kulübü nereden aldık, hangi 
pozisyondan nerelere geldi, neler yapılıyor 
ve neler yapılacak, bunları hep beraber gö-
receğiz. Taraftarlarımızın hepsine buradan 
sevgi ve saygılarımı sunuyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. n İHA

Guilherme büyük takımlara gitmek istiyor
Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı orta saha 

oyuncusu Marguez Guilherme hakkındaki trans-
fer iddiaları ile ilgili olarak, “Büyük takımlardan 
teklif gelirse düşünülür. Buraya gelirken hede-
fim büyük takımlarda oynamaktı. Buna yakınım. 
Takım ismi vermek istemiyorum” dedi.

Devre arası çalışmalarını ve ligin ilk yarısını 
kulüp televizyonuna değerlendiren Yeni Malat-
yasporlu futbolcu Guilherme, önemli açıkla-
malarda bulundu. Guilherme, “Bu sezon lige 
iyi başladık. Trabzonspor haricinde büyüklere 
kaybetmedik. Beşiktaş maçının ardından per-
formansımız düştü ama bu normal. Şimdi ligin 
ikinci yarısı için hazırlanıyoruz. Sezona erken 
başlamak bizi çok etkilemedi. Bizi etkileyen şey 
kadro derinliğimizin olmaması oldu sanırım. Bu 

da sonlara doğru bizim performansımızı etkile-
di. Şehri yeniden Avrupa’ya götürmek istiyoruz. 
Şu an kampımız çok iyi gidiyor. Güzel bir çalış-
ma ortamımız var” ifadelerini kullandı.

“BUNA YAKINIM, 
TAKIM İSİM VERMEK İSTEMİYORUM”
Guilherme hakkındaki Titransfer iddiaları ile 

ilgili de konuşarak şunları söyledi:
“Ben şu an Yeni Malatyaspor’un futbolcu-

suyum. Transferimle ilgili görüşecek menaje-
rim var. Şu an için sadece Yeni Malatyaspor’u 
düşünüyorum. Teklif gelirse menajerimle oturur 
konuşurum. Büyük takımlardan teklif gelirse 
düşünülür. Buraya gelirken hedefim büyük ta-
kımlarda oynamaktı. Buna yakınım. Takım ismi 
vermek istemiyorum.” n İHA

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

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

Konya’da hentbolda 
birinciler belli oldu

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faaliyet 
takviminde yer alan Okullar arası Yıldız Kız-Erkek Hentbol 
İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. 16 Aralık 2019 - 09 
Ocak 2020 tarihleri arasında Yazır Spor Salonunda düzen-
lenen Hentbol Müsabakalarına Yıldız Kız ve Erkek kate-
gorilerinde 11 okuldan 154 sporcu katıldı. Yıldız Erkekler 
final müsabakalarında; 1.Osman Gazi Ortaokulu, 2.Hoca 
Ahmet Yesevi Ortaokulu, 3.Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu

Yıldız Kızlar final müsabakalarında ise; 1. Ahmet Ha-
zım Uluşahin İHO., 2. Osman Gazi Ortaokulu, 3.Sancak 
Ortaokulu, 4.Gazi Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara 
kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. 
Yıldız Erkeklerde birinci olan Ahmet Hazım Uluşahin İmam 
Hatip Ortaokulu ve Yıldız Kızlarda birinci olan Osman Gazi 
Ortaokulu 20-23 Şubat 2020 tarihleri arasında düzenlene-
cek olan Hentbol Yıldızlar Kız-Erkek Grup Müsabakaların-
da Konya’yı temsil edecekler. n SPOR SERVİSİ

Futbolcular Cuma 
namazında buluştu

Antalya Belek’te devre arası kamp çalışmalarını sür-
düren futbolcular, teknik direktörler ile yöneticiler cuma 
namazını Dinler Bahçesi’nde kıldı.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek’te sür-
düren Süper Lig, TFF 1. Lig ile TFF 2. ve 3. Lig futbolcula-
rı, teknik adamları ve yöneticileri cuma namazı için Dinler 
Bahçesi’nde bir araya kaldı. Namaz çıkışında vatandaşla-
rın futbolculara yoğun ilgisi vardı.

Kasımpaşalı Koita, Sivassporlu Samassa ve Yata-
bare, Malatyasporlu Farnolle ile Fofana, Konyaspor’dan 
Uğur Demirok ise cuma namazının ardından bir süre soh-
bet etti. nİHA

Konyaspor Basket Bandırma Kırmızı karşısında
Türkiye Basketbol 1. Lig’i temsilcimiz 

Konyaspor Basket, ilk yarının son maçında 
yarın deplasmanda Bandırma Kırmızı ile kar-
şılaşacak. Saat 14.00’te başlayacak kritik mü-
cadele Teksüt Kara Ali Acar Spor Saloun’nda 
oynanacak. Kötü dönemin ardından aldığı 2 
galibiyetle zirve yarışında kendini yeniden his-
settirmeye başlayan Yeşil Beyazlılar, bu maçı 
kazanarak ilk yarıyı moralli kapatmak istiyor.

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde (TBL) ilk yarı 
heyecanı sona eriyor. Ligde haftanın ve ilk ya-
rının kapanış maçında Konyaspor Basket, yarın 
deplasmanda Bandırma Kırmızı ile karşılaşa-
cak. Dün otobüsle Bandırma’ya giderek kampa 
giren yeşil-beyazlı ekip, bugün maçın oynana-
cağı salonda yapacağı son antrenmanın ar-
dından hazırlıklarını tamamlayacak. Dev Kar-
tal’da cezalı Mitchell Wilbekin ile beraber aşil 
tendonu koparak sezonu kapatan Ceyhun Altay 

forma giyemeyecek. Geçen hafta işlemleri ye-
tişmediği için Mamak Belediyespor maçında 
forma giyemeyen pota altı oyuncusu Azizcan 
Özdemir, yarın ilk maçına çıkacak. Hafta içi 
Pınar Karşıyaka’dan kiralanan genç skorer Alp 
Karahan’ın da kadroda olması bekleniyor. 

Ligde son 2 maçını kazanarak çıkışa geçen 
Konyaspor Basket, ilk yarıda son haftaya 8 ga-
libiyet ve 6 yenilgi ile averajla 8. sırada giriyor. 
Temsilcimiz, maçta galibiyetle ayrılarak hem 
üst sıralara bir adım daha yaklaşmak hem de 
devre arasına moralli girmek amacında.

Süper Lig’de mücadele veren Teksüt Ban-
dırmanı’nın pilot takımı olan Bandırma Kırmızı 
ise aynı galibiyet ve yenilgi sayısıyla 6. sırada 
yer alıyor. Balıkesir ekibinin kadrosu tamamen 
genç oyunculardan oluşuyor. Bandırma Kara 
Ali Acar Spor Salonu’nda saat 14.00’de baş-
layacak maçı Tekin Özübir, Halil Erkoç, Burak 

Yılmaz hakem üçlüsü yönetecek. Zorlu mü-
cadele TBF TV’nin YouTube adresinden canlı 
olarak yayınlanacak. 

WİLBEKİN YOK
Geçtiğimiz hafta 79-63 kazanılan Mamak 

Belediyespor maçının son çeyreğinde başkent 
ekibinin oyuncusu Efekan Coşar ile gerginlik 
yaşayan, daha sonra da sinirlerine hakim ola-
mayarak rakibine yumruk atan Mitchell Wilbe-
kin’e ağır bir ceza verildi. TBF Disiplin Kurulu, 
25 yaşındaki skorer oyuncuya 4 maç men ve 
22 bin 500 TL para cezası verdi. Ceza ilk ola-
rak 8 maç men ve 45 bin olarak belirlenirken, 
Wilbekin’in samimi pişmanlığını belirtmesi ve 
savunmasını vermesinden ötürü yarı yarıya dü-
şürüldü. Amerikalı oyuncu yeşil-beyazlı ekibin 
oynayacağı Bandırma Kırmızı, Gemlik Basket, 
Akhisar Belediyespor, Fethiye Belediyespor 
maçlarında forma giyemeyecek. n AA

2. Lig’de heyecan 
yeniden başlıyor

Devrearasına giren TFF 2. Lig ve 3. Lig’de heyecan yeniden başlıyor. Beyaz Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor evinde 
Pazar günü Çorumspor ile karşılaşacak. Selçuk Üniversitesi Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 13.30’da başlayacak

TFF 2. Lig ve 3. Lig’de ikinci yarı he-
yecanı bugün başlıyor. Temsilcimiz 1922 
Konyaspor yarın evinde Çorumspor’u ağır-
layacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 
13.30’da başlayacak. 

Bu sezon iki grupta 18’er takımın mü-
cadele ettiği TFF 2. Lig’de ve üç grupta 53 
ekibin yer aldığı TFF 3. Lig’de ikinci devre 
heyecanı, bugün ve yarın oynanacak mü-
sabakalarla başlayacak. Sezon sonunda 
Beyaz ve Kırmızı Grup’ta ilk sırada yer alan 
takımların doğrudan TFF 1. Lig’e yüksele-
ceği TFF 2. Lig’de, zirvede bulunanları ta-
kip eden dörder ekip, play-off oynayacak. 
Play-off oynayacak 8 ekipten 1’i daha TFF 
1. Lig vizesi alacak. Gruplarda son 3 sırada 
yer alacaklar ise TFF 3. Lig’e düşecek.  TFF 
2. Lig’de mücadelesini sürdüren ekipler 

içinde Beyaz Grup’ta Yılport Samsunspor, 
Hacettepe ve Sarıyer, Kırmızı Grup’ta ise 
Ankara Demirspor, Sakaryaspor, Piserro 
Kahramanmaraşspor, Birevim Elazığspor 
ve Kardemir Karabükspor, daha önce Sü-
per Lig’de yer almıştı.

BEYAZ GRUP
Her iki grupta da lideri takip eden ta-

kımların 2 puan geride yer aldığı ligde 
Beyaz Grup’ta 42 puana sahip Manisa Fut-
bol Kulübü’nün ardından 40 puanla Yılport 
Samsunspor ikinci sırada bulunuyor. Daha 
önce 30 sezon Süper Lig’de yer alan ve eski 
günlerine dönmeyi planlayan Yılport Sam-
sunspor ile Manisa Futbol Kulübü’nün ikin-
ci yarıdaki mücadelesi büyük bir heyecana 
sahne olacak.   Bu iki takımı takip eden 32 
puanlı Hekimoğlu Trabzon, 31 puana sahip 
Yeni Çorumspor ve 30 puanlı Sancaktepe 

Futbol Kulübü de play-off barajında yer alı-
yor. Grupta 15 puana sahip Başkent Akade-
mi’nin yanı sıra 14 puanlı 1922 Konyaspor, 
eksi 15 ceza puanı alan -14 puanlı Şanlıur-
faspor düşme hattında bulunuyor.

KIRMIZI GRUP
Ankara Demirspor’un 36 puanla ilk sı-

rada yer aldığı Kırmızı Grup’ta ise başkent 
ekibini 34’er puanla Bandırmaspor ve Tuz-
laspor izliyor. Grupta 31 puanlı GMG Kasta-
monuspor ile 30 puan ve averajla beşinci-
likte kendisine yer bulan Vanspor, play-off 
hattında yer alıyor. Grubun son 3 sırasında 
14 puan toplayan Eyüpspor, 7 puanlı Niğde 
Anadolu ve 1 puanlı Kardemir Karabükspor 
var.

TFF 3. LİG
TFF 3. Lig’de 3 grubu zirvede bitire-

cek ekipler, TFF 2. Lig’e yükselecek. Her 

gruptan dörder takımın play-off mücade-
lesi vereceği ligde, gruplarda birer ekip 
daha TFF 2. Lig vizesi alacak. Ligde 18’er 
takımın yer aldığı 1. ve 3. Grup’ta 3, 17 
ekibin mücadele ettiği 2. Grup’ta ise 2 ekip 
ise Bölgesel Amatör Lig’e gerileyecek. Bu 
sezon TFF 3. Lig 2. Grup’ta yer alan köklü 
kulüplerden Kocaelispor ile Karşıyaka, TFF 
2. Lig’e yükselmek için mücadele ediyor. 
Kocaelispor’un lider durumda bulunduğu 
2. Grup’ta Karşıyaka ise play-off barajında 
yer alıyor. Ege Bölgesi’ni 6 sezon Süper 
Lig’de temsil ettikten sonra 3. Lig’e kadar 
gerileyen Manisaspor, 6 ceza puanı aldığı 
1. Grup’ta -3 puanla son sırada bulunuyor. 
İkinci devre öncesinde 1. Grup’ta Anagold 
24Erzincanspor, 3. Grup’ta ise Karacabey 
Belediyespor lider durumda yer alıyor.
n AA

Okullararası halter müsabakaları sona erdi
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Spor-

ları faaliyet takviminde yer alan Okullar arası 
Gençler A ve B Gençler Halter İl Birinciliği Müsa-
bakaları tamamlandı. Müsabakalarda sporcular 
silkme ve koparma dallarında birbirlerine üstün-
lük sağlayarak Türkiye Birinciliği yarışmalarında 
Konya’yı temsil etmek için ter döktüler. Müsa-
bakalar sonucunda dereceye giren sporculara 
madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. 
Dereceye giren sporcular Gençler B kategori-
sinde 18-20 Şubat 2020 tarihleri arasında Muğ-
la’da, Gençler A kategorisinde ise 25-27 Mart 
2020 tarihleri arasında Isparta ilinde yapılacak 
olan Türkiye Birinciliği Müsabakalarında ilimizi 
temsil edecekler. Konya Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü Halter Salonunda yapılan müsabakalar 
sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde; 
Gençler A Kız: 49 Kilo; 1.Nida Karasakal 55 
Kilo; 1.Gamze Nur Sarıkaya, 2.Saniye Sağıroğ-
lu,3.Tuğba Sak,4.Ümmü Kuzukerpiç, 59 Kilo; 
1.Buse Nur Şahin,2.Reyyan Akgöz

64 Kilo; 1.Zeynep Usul, 71 Kilo; 1.Sara Ye-
nigün, 2.Güzide Kaykaç, 76 Kilo; 1.Melisa Koca, 
2.Melike Şahin, 81 Kilo; 1.Dilara Akalan, +81 
Kilo; 1.Nuran Yalçın,2.Seher Gizem Kahriman

Gençler A Erkek: 61 Kilo; 1.Sefa Güneş, 
2.Yusuf Doğaç, 67 Kilo; 1.Muhammed Sevgi, 
2.Yılmaz Gürel

73 Kilo; 1.Emre Yaralı, 2.Abdullah Dilber, 
3.Burhan Avcı, 81 Kilo; 1.Kamber Kızılkuyu,2.
Ömer, Daşkın,3.Furkan Pekerman, 89 Kilo; 
1.Ramazan Demir, 2.Furkan Arpa, 96 Kilo; 
1.Ekrem Kıymet

102 Kilo; 1.Kadir Akın, +102 Kilo; 1.Ali Oflaz
Gençler B Kız: 59 Kilo; 1.Hicran Çoban, 

2.Kevser Karaca, 64 Kilo; 1.Edibe Nur Akbulut
71 Kilo; 1.Burçin Avşar, 2.Havva Özuzun, 

+81 Kilo; 1.Fatıma Türk
Gençler B Erkek: 49 Kilo; 1.İsmet Çoban, 

2.Ali Arı, 55 Kilo; 1.Süleyman Emre Horuz, 
2.Cevat Sayar,3.Yunus Emre Mutlu, 61 Kilo; 
1.Ali Sönmez, 2.Osman Emir, 3.Enis Efe Ünve-
ren,4.Ekrem Çoban

67 Kilo; 1.İsmet Burak Çavdar, 2.Furkan 
Kaya, 3.Mehmet Yurttaş, 4.Furkan Doğan, 73 
Kilo; 1.Ömer Kürşat Uykür, 81 Kilo; 1.Ahmet 
Furkan Genç, 89 Kilo; 1.Muhammed Emin Bu-
run, 96 Kilo; 1.Polat Şahinkul, +102 Kilo; 1.Yu-
nus Emre Karabacak oldu.  
n SPOR SERVİSİ

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



Şakası yok!
Antalya kampının sonuna gelen İttifak Holding Konyaspor’da gözler Cuma günü oynanacak Ankaragücü 

maçına çevrildi. İkinci yarının ilk 7 haftasında düşme hattındaki rakiplerinin tamamı ile karşılaşacak 
Anadolu Kartalı’nın durumu oldukça kritik. Yeşil Beyazlılar bu seride düşme hattından çıkmayı hedefliyor

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Hol-
ding Konyaspor’da Antalya kampında sona 
gelindi. Yeşil Beyazlılar bugün oynanacak 
Bursaspor maçı ile birlikte Konya’ya döne-
cek. Pazartesi gününden itibaren de Ankara-
gücü maçı hazırlıklarına başlayacak. 

Devre arası kamp çalışmalarını 4 
Ocak’tan bu yana Antalya’nın Belek belde-
sinde sürdüren İttifak Holding Konyaspor 
dün sabah saatlerinde salon ve saha olmak 
üzere iki bölümde yaptığı antrenmanla ça-
lışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yar-
dımcı antrenörler yönetiminde gerçekle-
şen antrenmanın ilk bölümünde oyuncular 
salonda CORE ısınma ve ağırlık çalışması 
yaptı.

Antrenmanın sabah bölümüne ağrıla-
rı bulunan ve takımdan ayrı çalışan takım 

kaptanlarından Ali Turan’ın yanı sıra Serkan 
Kırıntılı, Ömer Ali Şahiner, Deni Milosevic, 
Ertuğrul Taşkıran katılmazken , Levan Shen-
gelia ve Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak 
fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde çalış-
tı.

Alt yapıdan İzzet Karaboğa’nın da yer al-
dığı antrenman çabukluk hareketleri ve 6’ya 
3 ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile 
sona erdi.

GÖZLER ANKARAGÜCÜ MAÇINDA
Kamp defterini bugün kapatacak olan 

Konyaspor gözünü ikinci yarının ilk maçında 
karşılaşacağı Ankaragücü’ne dikti. Cuma 
günü saat 20.00’da başlayacak kritik müca-
dele ile ikinci yarı serüvenine start verecek 
olan Anadolu Kartalı’nın çok zorlu maçlar 
bekliyor. Yeşil beyazlılar bu zorlu seriye An-
karagücü’nü yenerek başlamak istiyor.

RAKİPLERİ İLE KARŞILAŞACAK
15 puanla ilk yarıyı düşme hattında ka-

patan Konyaspor, ikinci yarının ilk 7 hafta-
sında puan durumunda altında ve yakınında 
bulunan takımların tamamı ile karşılaşacak. 
Ankaragücü maçı ile seriyi açacak olan Ana-
dolu Kartalı, Antalyaspor, Kayserispor ve 
Kasımpaşa ile ilk 7 hafta içinde mücadele 
edecek. Bu 4 maçın 3’ü deplasmanda oy-
nanacak. 

İÇ SAHADA DAHA FAZLA 
MAÇ OYNANACAK

Konyaspor’un ilk 7 haftada deplasman-
da karşılaşacağı Ankaragücü, Antalyaspor 
ve Kayserispor maçları dışındaki diğer kar-
şılaşmalar iç sahada oynanacak. Konyaspor 
sırasıyla iç sahada Galatasaray, Denizlispor, 
Göztepe ve Kasımpaşa ile karşılaşacak. 

Konyaspor düşme hattındaki rakipleri 

ile deplasmanda oynama dezavantajına 
sahipken, özellikle orta sıra takımları ile iç 
sahada karşılaşacak olmaları bir avantaj 
olarak değerlendiriliyor. 

İLK 7 HAFTADA BİTİR İŞİ
Konyaspor ilk 7 haftada istediği sonuç-

ları alarak bir an önce alt sıralardan kurtul-
mak istiyor. İç sahada puan kaybetmeyen ve 
deplasmanda rakiplerine mağlup olmayan 
bir Konyaspor’un ilk 7 hafta sonunda en 
yakın düşme adayına en az 7-8 puanlık bir 
fark atacağı tahmin ediliyor. Ancak beklen-
medik mağlubiyetler ise Konyaspor’u dibe 
çekebilir. 

Çünkü Konyaspor’un sezon sonu fikstü-
rü rakiplerine göre oldukça zor. Taraftarlar 
camianın işin ciddiyetinin farkında olmasını 
ve buna uygun planlama yapılmasını istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor son hazırlık 
maçında Bursa karşısında

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 
Antalya’da devam eden hazırlık kampında sona geldi. Ye-
şil Beyazlılar, bugün Bursaspor ile oynayacağı hazırlık ma-
çının ardından Konya’ya dönerek, Ankaragücü ile oynaya-
cağı 18. Hafta mücadelesinin hazırlıklarına başlayacak. 4 
Ocak’ta Antalya Belek’te başlayan ve 8 gün süren kampta 
Yeşil Beyazlılar bugün karşılaşacağı Bursaspor dışında, 
Altınordu ve Ümraniyespor ile karşılaştı. İzmir temsilcisini 
2-1 mağlup eden Konyaspor, İstanbul ekibi ile de 0-0 be-
rabere kaldı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan 
Elazığ’a transfer oldu

Elazığ Belediyespor, Gölcükspor’dan Oktay Pop ve İH 
Konyaspor’dan Ahmet Gökbayrak ile 1,5 yıllık sözleşme 
imzaladı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Elazığ Belediyespor 
FK, kadrosunu iki isimi dahil etti. Kırmızı - Lacivertli ekip 
Gölcükspor forması giyen 32 yaşındaki kanat oyuncusu 
Oktay Pop ve 21 yaşındaki forvet Ahmet Gökbayrak’la 1.5 
yılık sözleşme imzaladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen 
imza töreninde Elazığ Belediyespor Kulüp Müdürü Mete-
han Kaçar’ın katılımıyla yapıldı. n İHA

Milli atıcı Nur Banu Özpak, gözünü Tokyo’ya dikti
2017’de Azerbaycan’da düzenlenen 4. İsla-
mi Dayanışma Oyunları’nda şampiyonluğa 
ulaşan milli atıcı Nur Banu Özpak, 2020 Tok-
yo Olimpiyatları’na katılmayı ve şampiyon-
luğu hedefliyor. 
Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 
yüksek lisans öğrencisi 23 yaşındaki Nur 
Banu Özpak, babasının desteğiyle 2010 yı-
lında atıcılıkla ilgilenmeye başladı.
Nur Banu, ilk atışını Meram ilçesi Saraçoğ-
lu Mahallesi’ndeki poligonda, Trap-Skeet 
Milli Takımlar Antrenörü Ali Rıza Bilgin ile 
gerçekleştirerek bu spora adım attı. Kısa 
zamanda gösterdiği başarılı performansla 
2011 yılında milli takıma seçilen, yurt içi ve 
yurt dışında çeşitli ödüller alan Nur Banu, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, özveriy-
le hazırlandığı İtalya’da düzenlenen Avrupa 
Şampiyonası’nda finale kaldığını, ancak 
olimpiyat kotasını alamadığını söyledi.
Kotayı kazanamamasının kendisinde olum-
suz bir etki oluşturmadığını, aksine daha 

çok hırslandığını belirten Nur Banu Özpak, 
şunları kaydetti: “2016 Azerbaycan Gençler 
Dünya Kupası bireysel dünya üçüncülüğü, 
2016 Azerbaycan Gençler Dünya Kupası 
takım birinciliği, 2016 Almanya Gençler 
Dünya Kupası takım üçüncülüğü, 2016 İtal-
ya Avrupa Şampiyonası takım üçüncülüğü, 
2017 Azerbaycan İslami Dayanışma Oyun-
ları bireysel birinciliği ve 2017 Azerbaycan 
İslami Dayanışma Oyunları karma takım 
üçüncülüğü gibi başarılar elde ettim. Düşün-
celerimde karamsarlığa yer yok. Bu sporu 
severek yapıyorum ve Ali hocamla sıkı bir 
şekilde çalışıyoruz. 2020 yılında kota için 
3 yarışmamız daha var. Bu yarışmalar için 
hazırlanıyorum, inşallah kotayı alacağımı 
düşünüyorum.” 
Nur Banu, hedefinin 2020 Tokyo Olimpi-
yatları’nda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil 
etmek ve şampiyonluk kazanmak olduğunu 
ifade ederek, bunun için canla başla çalıştı-
ğını vurguladı. n AA

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Altınordu, Konyaspor’dan 25 yaşında-
ki sol bek oyuncusu Ali Yaşar’ı tekrar ki-
raladı.TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, 
geçen sezon 11 maçta kırmızı-lacivertli 
formayı giyen ve sezon bitiminde Kon-
yaspor’a dönen Ali Yaşar ile tekrar kiralık 
olarak sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki 
sol bek oyuncusu, kendisini sezon sonu-
na kadar kırmızı-lacivertli renklere bağ-
layan sözleşmeye imzayı atmasının ar-
dından takımın Antalya kampına katıldı. 
Ali Yaşar, Altınordu’ya dönmekten dolayı 
çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Ta-
nıdığım, bildiğim ve formasını severek 

giydiğim bir kulübe geldim. Ligin ikinci 
yarısında çıkış yakalayıp yine iddialı 
duruma yükseleceğimize inanıyorum” 
dedi.Devre arasındaki ilk transferini dün 
Osmaniyespor’dan sol kanat kanat Me-
tehan Mimaroğlu’nu kadrosuna katarak 
gerçekleştiren Altınordu, böylelikle sol 
bek ve sol kanat bölgelerine iki takviye 
yapmış oldu. Belçika U15, U17, U18 ve 
U9 milli takımlarında 18 kez forma giyen 
Ali Yaşar, Belçika’da Standard Liege, 
Hollanda’da Roda JC U21, Türkiye’de ise 
1922 Konyaspor ve Konyaspor’da görev 
almıştı. n AA

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol 
Güneş, devre arası kamp hazırlıklarını 
Antalya Belek’te sürdüren İttifak Holding 
Konyaspor’un kampını ziyaret etti. Teknik 
Direktör Aykut Kocaman, kulüp Menajeri 
Seçkin Özdil ve Sportif Direktör Mehmet 
Yıldırım tarafından karşılanan Şenol Gü-
neş’e A Milli Takım Yardımcı Antrenörü 
Bayram Bektaş ve TFF Milli Takımlar 

Müdürü Hüseyin Coşkun da eşlik etti.
Konyaspor Genel Sekreteri Mehmet 

Günbaş’ın da hazır bulunduğu ziyarette 
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol 
Güneş, kamp çalışmaları hakkında bilgi 
aldığı Teknik Direktörü Aykut Kocaman 
ile bir süre sohbet etti.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.
n SPOR SERVİSİ

Ali Yaşar yeniden Altınordu’da

Şenol Güneş Konyaspor kampını ziyaret etti

RPS
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