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Tantavi Meram’a 
ödül getirdi

SOBE Konya’nın 
önemli markası

Tarihi Kentler Birliği tarafından 
bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Ta-
rihi ve Kültürel Mirası Koruma 
Projelerini ve Uygulamalarını 
Özendirme Yarışmasında’ Tan-
tavi Kültür ve Sanat Merkezi 
restorasyonu ile uygulama ödü-
lü almaya hak kazanan Meram 
Belediyesi ödülünü aldı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu Belediyesi tarafından 
Türkiye’ye kazandırılan Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim 
Vakfı’nın 4.Olağan Mütevelli 
Heyet Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleştirildi. Başkanlığa 
yeniden seçilen Mustafa Ak, 
SOBE’nin Konya’nın bir marka-
sı olduğuna dikkat çekti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

İhracata odaklandılar 
Deterjan sektöründe; Türkiye’de yerli olarak 4. olan toz 
deterjan kulesini kurarak 2004 yılında toz deterjan üretimine 
başlayarak Anadolu’nun önemli bir üretim merkezi haline gelen 
Etap Kozmetik Kimya, yoluna emin adımlarla devam ediyor. 
Bünyesinde barındırdığı markalarla Avrupa, Asya ve Afrika 
kıtalarında birçok ülkeye ihracat yapan Etap Kozmetik Kimya, 
2019 yılında ihracatını yüzde 40 artırmayı hedefliyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

BAYRAĞINI SEVEN 
NESİLLER YETİŞİYOR

TÜM DARBELERDE DIŞ 
GÜÇLERİN ETKİSİ VAR

YALNIZLIK İNTERNETE 
YÖNLENDİRİYOR

Altay, Bilgehane öğrencilerini ağırladı

Eğitimci Yazar Ersöz: 

Prof. Dr. Birol Gülnar: 

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, Barış Pınarı Harekatındaki askerlerimize mektup 
yazarak ulaştıran Bilgehane öğrencileriyle buluştu. 
Tüm öğrencileri temsilen gelen üç öğrenciyi tebrik 
eden Başkan Altay, Bilgehanelerin vatanını, milletini, 
devletini, bayrağını seven nesiller yetiştirmek için 
eğitim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Darbelerin tarihini araştıran ve araştırmasının sonuç-
larını kitaplaştıran Eğitimci Yazar Salih Sedat Ersöz, 
dış destekli ilk darbenin 1876 yılında yapıldığını, o 
dönemden bu yana yapılan tüm darbelerde dış güç-
lerin etkisinin var olduğunu dile getirdi.

3 bin üniversite öğrenci-
siyle yapılan araştırmanın 
sonuçlarını değerlendiren 
SÜ İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bö-
lümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Birol Gülnar, üniversite-
lilerin yalnızlıktan internete 
yöneldiklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 9’DA

n HABERİ SAYFA 13’TE

04 Eğitim ve terapiyle 
engelleri aşıyorlar! 05 Ahi adayları Kaymakam 

Parlar’ı ziyaret etti 06 13İki polisi yaraladı
Kayseri’de yakalandı

KONSİAD’dan 
Büyükşehir’e ziyaret

‘Hedef olma, 
Hedefsiz kalma’

Rüstem Paşa, 
ayağa kaldırıldı

Bağımlılıkla mücadele kapsamında ‘Hedef 
Olma, Hedefsiz Kalma’ projesi çerçeve-

sinde hazırlanan Narkotik Eğitim TIR’ı, 4-8 
Aralık tarihlerinde Konya’da düzenlenecek 
eğitim etkinliğinde ziyarete açık olacak.  

n SAYFA 6’DA

Ereğli’de Mimar Sinan’ın eseri ve geçmişte 
hac yolcularının uğrak yeri olan Rüstem 
Paşa Kervansarayı, restorasyon çalışma-
larının ardından tüm görkemiyle Millet 

Kıraathanesi olarak gençlere ve okurlara 
hizmet ediyor.  n SAYFA 7’DE

Konyalı Sanayici ve İşadamları 
Derneği (KONSİAD) tarafından 
12-15 Kasım tarihleri arasında 
İstanbul Yenikapı etkinlik 
alanında fuar düzenlenecek. 
Düzenlenecek fuar hakkında bilgi 
veren KONSİAD Genel Başkanı 
Kemal Çelik, “Fuarda Konya’nın 
tarih ve kültürel değerleri, 
yöresel ürünleri yer alacak. 
Dolu dolu bir organizasyon 
gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konyalılar İstanbul’da buluşacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’nde, Konyalı 
sanayiciler ile istişare toplantısına 
katıldı. Konya sanayisinden övgü 
ile bahseden Bakan Varank, 
“Yılın ilk 10 ayında, Konya 
ihracatını geçen seneye göre 
yüzde 14 artırdı. Konya tek başına 
173 ülkeye ihracat yapabilen ve 
gittikçe üretim kapasitesini de 
artıran bir şehir” dedi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Bakan Varank’tan Konya’ya övgü

Ara tatil ilaç olacak
Anıt Özel Öğretim Kursu Rehber Öğretmeni Özcan Aladağ, bu yıl ilk defa uygulanacak olan ara tatilin sınava hazırlanan öğrenciler için ilaç gibi geleceğini söyledi

İLLERE ARA TATİL PROGRAMI
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), bu 
yıl ilk defa uygulanacak olan ilk ara 
tatilde öğretmenlere ve öğrencilere 
yönelik “18-22 Kasım 2019 Ara Tatil 
Etkinlik Programı”nı hazırlayarak ge-
rekli planlamaların yapılması için 81 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı. 
Bu kapsamda her il Müdürlüğü kendi 
etkinlik programını tasarlayacak.

‘ÖĞRENCİLER NEFES ALACAK’
Ara tatille ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Anıt Özel Öğretim Kursu Reh-
ber Öğretmeni Özcan Aladağ, “Ara ta-
tilde öğrenciler nefes alacak. Özellik-
le uzun süredir sınava hazırlanan YKS 
ve LGS öğrencileri için ‘ilaç gibi ge-
lecek’ bu dönemi öğrenciler; bugüne 
kadar öğrendikleri bilgileri tekrar edip 
pekiştirecek” dedi. n HABERİ SAYFA 3’TE Özcan Aladağ
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Deterjan sektörünün önemli oyuncularından olan Etap Kozmetik Kimya, bünyesinde barındırdığı markalarla Avrupa, Asya ve 
Afrika kıtalarında birçok ülkeye ihracat yapıyor. Etap Kozmetik Kimya, 2019 yılında ihracatını yüzde 40 artırmayı hedefliyor 

Hedef yüzde 40 büyüme!

Deterjan sektöründe; Türkiye’de 
yerli olarak 4. olan toz deterjan kule-
sini kurarak 2004 yılında toz deterjan 
üretimine başlayarak Anadolu’nun 
önemli bir üretim merkezi haline 
gelen Etap Kozmetik Kimya, yoluna 
emin adımlarla devam ediyor. Kon-
ya Organize Sanayi Bölgesi’nde 40 
bin metrekaresi kapalı, 20 bin met-
rekaresi açık olmak üzere toplamda 
60 bin metrekarelik üretim tesisinde 
Toz Deterjan, Sıvı Deterjan ve Asit 
Grubu Deterjanlar ile Endüstriyel Te-
mizlik Ürünleri üreten Etap Kozmetik 
Kimya, bünyesinde önemli markaları 
barındırıyor. 3 kıtada birçok ülkeye 
ihracat yaparak ülke ekonomisine bü-
yük bir girdi sağlayan Etap Kozmetik 
Kimya, 2019 yılında ihracattaki pay-
larını yüzde 40 artırmayı hedefliyor. 
Etap Kimya Yönetim Kurulu Başkanı 
Hasan Akpınar, Etap Kimya’nın geli-
şim süreci, üretim faaliyetleri ve he-
defleriyle ilgili önemli açıklamalarda 
bulundu. 

Etap Kimya hakkında kısaca 
bilgi verebilir misiniz? Etap Kozme-
tik’in yapılanması nasıl?

Etap Kozmetik Kimya San. A.Ş., 
Türkiye’nin önde gelen toz ve sıvı 
grubu temizlik üreticilerinden olup, 
toz deterjan üretiminde Türkiye’de 
yerli olarak 4. Toz deterjan üretim 
kulesine sahiptir. Toz deterjan üretim 
kapsamında her türlü matik deterjan 
ve elde yıkama deterjan üretimi, sıvı 
üretim alanında sıvı ve jel bulaşık 
deterjanı, çamaşır yumuşatıcı, cam 
temizleyici, yüzey temizleyiciler, sıvı 
arap sabunu, halı şampuanı, kozme-
tik üretim alanında sıvı el sabunu, 
oda parfümü ürünleri, kuvvetli asit ve 
baz grubu deterjan üretim alanında 
ise çamaşır suyu, ultra çamaşır suyu, 
tuz ruhu, jel lavabo açısı, yağ ve kireç 
çözücü üretimlerini yapmaktadır. 

Üretimi yapmakta olduğunuz 
ürünler iç ve dış piyasada Yetiş, Puffy, 
Yetgon, Şef ve Colgoclin markaları ile 
market raflarında yerini almakla bir-
likte, Türkiye’de mevcut ulusal mar-

ketler zincirlerine de Private Label 
olarak üretim de yapmaktayız.

Genel olarak temizlik sektörüne 
baktığımızda 2018 yılını ilk 6 ay ve 
ikinci 6 ay olarak ayrı ayrı değerlen-
dirmek daha doğru olacaktır. 

2018 yılı ilk altı ayı, yapmış ol-
duğumuz yıllık üretim ve satış stra-
tejileri planlarımıza ulaşmak için çok 
önemli bir basamak oluşturmakla 
birlikte, ikinci altı ay sonrası yaşanan 
ve sadece Türkiye ile sınırlı kalmayan 
global ekonomik problemler, döviz 
piyasalarındaki öngörülemeyen dal-
galanmalar her ne kadar satış strate-
jilerimizde bir sorun oluşturmasa bile 
üretim- hammadde girdi-tedarikçi 
üçlemindeki yaşanan sorunlar üre-
tim ve satış öngörülerimizi olumsuz 
etkilemiştir. Neyse ki hızlı bir şekilde 
yapılan kriz yönetimi ve atılan ye-
rinde ve doğru adımlarla 2018 yılı 
hedeflerimize artı toleransla ulaşmış 
bulunmaktayız.

2019 yılı nasıl geçiyor? Yeni 
ürünler pazara sunuldu mu?

2019 yılında daha önceki yıllarda 
yaptığımız ilk altı ay ve ikinci altı aylık 
planlarımızı, 3’er aylık planlar şek-
linde yaparak daha etkin ve dinamik 
bir strateji izleme kararı almış bulun-
maktayız. 2019 yılı için geride bırak-
tığımız ilk 3 aylık periyod verilerine 
baktığımızda da bu dinamik strateji-

nin olumlu sonuçları görülmektedir. 
2019 yılını aynı zamanda bir AR-GE 
atılımı olarak planlamaktayız. Yuka-
rıda detaylı vermiş olduğumuz mev-
cut ürünlerimize ilave olarak özel-
likle kozmetik grubuna yeni ürünler 
katmak için AR-GE çalışmalarını 
tamamlamak üzereyiz. Şu anki veri-
lere baktığımızda 2019 yılı dördüncü 
3 aylık periyodda sonuçlandırmayı 
planlamaktayız.

Temizlik ürünleri pazarındaki ye-
riniz nedir?

Üretimini yaptığımız tüm ürün 
gruplarında (matik ve elde yıkama 
toz deterjan, sıvı temizlik grubu, asit 
grubu) Private Label çalışmalarımız-
da devam etmektedir. Private Label 
üretimimiz tamamiyle iç piyasaya 

yönelik olup başta Migros ve Şok 
marketler olmak üzere ulusal market 
zincirleri önemli yer tutmaktadır.

İhracat çalışmalarınız hakkında 
neler söylemek istersiniz?

İhracat konusu artık günümüz 
global dünyasında büyük ölçekli işlet-
melerin vazgeçilmez unsurlarından 
biridir. Biz de bu anlayışla kendi bün-
yemizde oluşturduğumuz ihracat de-
partmanı ile tüm Avrupa, Asya ve Af-
rika ülkelerine ihracat yapmaktayız.

Türkiye, yeni vizyon, yeni yol ha-
ritası ile ihracatta büyük dönüşüme 
ve rekorlara hazırlanıyor…  Bu ko-
nudaki görüşlerinizi bizimle paylaşır 
mısınız? 

-Burada daha doğru bir yorum 
yapabilmek için detaya inmek ve ih-

racat artışının sebeplerine bakmak 
gerekir. İhracat rakamlarında ki ar-
tış, kırılan rekorlar kur artışından 
kaynaklı bir artış ise şayet bu bilgide 
belirtildiği gibi Türkiye yeni bir dönü-
şüme gitmemekte. Diğer durumda, 
yani ihracattaki artış satış hacmindeki 
bir artıştan kaynaklanıyorsa bunu dış 
ticarette iyiye giden bir Türkiye olarak 
yorumlamak doğru olabilir. Ancak 
burada şu noktayı göz önünde bu-
lundurmak gerekir. Türkiye geçmişte 
cari açığın olduğu yıllarda büyüyebil-
miştir. Yani ithalatın ihracattan fazla 
olduğu yıllarda. Yapısal bir değişiklik 
yapılıp ihracat bazlı büyüme gerçek-
leşiyorsa tabii ki bu ülkemiz için yeni 
bir vizyona, yeni bir yol haritasına işa-
ret eder.

Şirket olarak siz, bu yeni döneme 
ne tür katkılarda bulunacaksınız? 
2019’da ne kadar ihracat gerçekleş-
tirmeyi hedefliyorsunuz?

2019 yılında geçen yıla oranla 
yüzde 40 büyüme gerçekleştirmeyi 
planlamaktayız. 

Faaliyet gösterdiğiniz alanda kü-
resel pazar koşulları (pazar büyüklü-
ğü, potansiyel, rekabet, ürün ve tek-
nolojik gelişmeler vb.) hakkında en 
son bilgileri paylaşır mısınız?

Üretimde teknolojik yapımızı de-
vamlı yenilemekte ve bu doğrultuda 
yatırımlar yapmaktayız.  Lakin ülke-

mizdeki maliyetlerin yüksek olmasın-
dan dolayı dünya pazarında rekabette 
başarı konusunda biraz zorlanıyoruz. 

Sektördeki gücünüz ve ihracat 
performansınız hakkında detaylı bil-
gi verir misiniz? 

Üretimimizin yüzde 25’lik kısmı-
nı ihraç etmekteyiz. Fakat bu oranı 
yüzde 40’lara taşımak gibi bir zorun-
luluğumuz var. İç piyasada ekonomik 
ürünlerde firmamız ön sıralardadır. 

Sektörde içerde ve küresel pa-
zarda sizi farklı kılan (Ar-Ge, inovas-
yon, tasarım, teknoloji, üretim mo-
deli, rekabet vb.) yanınız nelerdir? 

Marka bilinirliğimizin az olmasın-
dan dolayı ve iç piyasada marka ma-
liyetlerinin yüksek olmasından dolayı 
firmamız ekonomik segmentte ciddi 
performans göstermektedir. 

İhracat alanında yeni çalışmala-
rınız, pazar arayışlarınız ya da daha 
da etkin olmak istediğiniz yerler var 
mı? 

Fırsat ülkelerini devamlı takip 
etmekteyiz. 2019 yılı için 40 ülke 
ziyareti hedeflemekteyiz. Ziyaretini 
gerçekleştirdiğimiz ülkelerde distri-
bütör yapısını oluşturamadığımız za-
manlarda ortaklık yapısı ile risk alarak 
ihracatımızı arttırmaya çalışıyoruz.

Hükümetin PL’ye sınır getirilme-
sini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Yeni alınan kararlar gereği Priva-
te Label ürünlere getirilen sınırlama-
ların yerinde bir karar olduğu kanaa-
tindeyiz. Üretim kapasitesinin büyük 
bölümünü PL ürünlere ayıran firma-
lar, tedarikçi firmaları ile gelecekte 
yaşayacakları anlaşmazlıklar sonra-
sında kendi markaları ile kaybetmiş 
oldukları piyasayı tekrar kazanmada 
zorluklar yaşamakta, pek çok zaman 
da bunda başarılı olamayarak üre-
timlerini durdurmak zorunda kal-
maktadırlar. PL ürünlere getirilen kı-
sıtlamalar, firmaların kendi markaları 
ile büyümeye çalışmaları konusunda 
olumlu sonuçlar verecektir diye dü-
şünüyoruz.
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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Altay, askere mektup gönderen öğrencileri ağırladı
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Barış 
Pınarı Harekatındaki askerlerimi-
ze mektup yazarak ulaştıran Bilge-
hane öğrencileriyle buluştu. Tüm 
öğrencileri temsilen gelen üç öğ-
renciyi tebrik eden Başkan Altay, 
Bilgehanelerin vatanını, milletini, 
devletini, bayrağını seven nesiller 
yetiştirmek için eğitim faaliyetleri-
ne devam ettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye-
si Bilgehanelerinde Barış Pınarı 
Harekatındaki Mehmetçiklere 
gönderilmek üzere mektup yazan 
öğrenciler, Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı zi-
yaret etti. Bu yılki ilk derslerinde 
Barış Pınarı Harekatına katılan 
kahraman Mehmetçiğimize Fe-
tih Suresi okuyan ve mektup ya-
zan öğrencilerden Kemal Gültaş, 
Musa Bayram ve Mehmet Yaren 
yazdıkları mektupları Başkan Al-
tay’a okudu. 

Bilgehane öğrencilerine teşek-
kür eden Başkan Altay, Bilgehane-
lerin vatanını, milletini, devletini, 
bayrağını seven bir nesil yetiştir-
mek için eğitim faaliyetlerini yü-

rüttüğünü ifade etti. 
Başkan Altay, “Şu an 3 Bilge-

hanelerimizde 2 binin üzerinde 
öğrencimizin iyi ve dindar bir nesil 
olmaları için çalışmalar yürütüyo-

ruz. İnşallah Bilgehanelerin sayı-
sını hem merkezde hem de ilçe-
lerimizde artırmayı hedefliyoruz. 
Böyle imanlı bir nesil yetişmesine 
vesile oldukları için tüm eğitim 

kadromuza ve hocalarımıza teşek-
kür ediyor, tüm öğrencilerimize de 
ömür boyu başarılar diliyorum” 
dedi. Bilgehane öğrencileri ilk 
derslerinde yazdıkları mektupları, 

Barış Pınarı Harekatındaki asker-
lerimize ulaştırılmak üzere Konya 
Asker Alma Şubesi\’ne teslim et-
mişlerdi. 

Keykavus, Aliya İzzetbegoviç 
ve Ali Ulvi Kurucu olarak 3 ayrı 
merkezde 4-5-6-7 ve 8.sınıf öğ-
rencilerine yönelik eğitimler veren 
Bilgehanelerde; Kuran-ı Kerim, 
İbadet, Siyer, İlmihal, Değerler 
Eğitimi, Geleneksel ve Olimpik 
Okçuluk, Bilişim Atölyesi, Ahşap 
Atölyesi, Görsel Sanatlar Atölyesi, 
Zeka Oyunları Atölyesi, Binicilik, 
Yüzme, Futbol, Doğa Kampları ile 
Türkçe, Matematik, Fen Bilimle-
ri, İngilizce, Tarih, Din kültürü ve 
Ahlak Bilgisi dersleri veriliyor. 

Bu yıl zenginleştirilmiş atölye 
çalışmaları kapsamında Drama, 
Mehter, Koro, Bağlama, Gitar, 
Ney, Halk Oyunları; Şehrimi Tanı-
yorum projesi kapsamında ise tari-
hi ve kültürel geziler düzenleniyor.
 n HABER MERKEZİ

Karatay HEM kursiyerleri
sinema etkinliğinde buluştu

Tantavi Kültür ve Sanat 
Merkezi ödülünü aldı

Karatay Belediyesi, Karatay 
Halk Eğitim Merkezi kurslarında 
eğitim gören kursiyerlere yönelik 
sosyal aktivitelerini sürdürüyor. 
Karatay Belediyesi Kent Konseyi 
Kadın Meclisi tarafından düzenle-
nen etkinlikte Karatay Halk Eği-
tim Merkezi Kursiyerleri; araların-
da çok özel ve güçlü bir bağ olan 
baba ile kızının hikayesini anlatan 
“Yedinci Koğuştaki Mucize” filmini 
izledi.

Sinema etkinliğine Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit ve 
Kent Konseyi Kadın Meclisi Üye-
leri, Karatay Halk Eğitim Merkezi 
Müdür Yardımcıları ile çok sayıda 
kursiyer katıldı. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, Halk Eğitim 
Merkezi’nden faydalanan kursiyer-

lere yönelik mesleki eğitimin yanı 
sıra geziler, piknikler, huzurevi ve 
müze ziyaretleri, tiyatro ve sinema 
etkinlikleri gibi birçok etkinlikle 
kursiyerlerin sosyal hayatlarına 
katkı sunmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Karatay Belediyesi Kent Kon-
seyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet 
Koçyiğit da Karatay’da yapılan her 
etkinliğin ilçedeki birlik ve beraber-
lik için önemli olduğunu belirterek 
emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Kursiyerler ise “Yedinci Koğuştaki 
Mucize” adlı filmi izleyerek keyif-
li saatler geçirirken; bu tür sosyal 
etkinlikler için Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ve Karatay 
Belediyesi Kent Konseyi Kadın 
Meclisi’ne teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Tarihi Kentler Birliği tarafından 
bu yıl 18’incisi düzenlenen ‘Tarihi 
ve Kültürel Mirası Koruma Projele-
rini ve Uygulamalarını Özendirme 
Yarışmasında’ Tantavi Kültür ve 
Sanat Merkezi restorasyonu ile uy-
gulama ödülü almaya hak kazanan 
Meram Belediyesi ödülünü aldı.

Kültürel mirası koruma pro-
jelerini teşvik etmek, bu alanda 
farkındalık oluşturup çalışmaları 
özendirmek amacıyla 2001 yılın-
dan bu yana düzenlenen ‘Tarihi ve 
Kültürel Mirası Koruma Projelerini 
ve Uygulamalarını Özendirme Ya-
rışması’nın 18. yılında değerlen-
dirmeye 36 belediyeye ait 60 proje 
katıldı. TKB jürisi yapılan çalışma-
ları, mimarlık, şehircilik, arkeoloji, 
sanat tarihi, hukuk ve kent yö-
netimi alanlarında değerlendirdi. 
‘Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi’ 
değerlendirmelerin sonunda uy-
gulama ödülü almaya hak kazandı. 
Meram Belediyesi tarafından res-
tore edilerek Konya’nın kültür ve 
sanat hayatına kazandırılan Tan-
tavi bu ödülünü, 9’uncusu gerçek-
leştirilen YAPEX Fuarı kapsamında 
düzenlenen organizasyon ile aldı.

Yarışmaya katılan belediyele-
rin projeleri; Metin Sözen Koru-
ma Büyük Ödülünün yanı sıra, 2 
proje Jüri Özel Ödülüne, 6 Proje, 

6 Uygulama ve 6 adet Korumada 
Süreklilik Ödülü, 14 proje ise Ba-
şarı Ödülüne değer görüldü. Ödü-
lü Meram Belediyesi Meclis Üyesi 
Ahmet Samet Baykara, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Eski Genel 
Müdürü Yalçın Kurt’un elinden 
aldı. Kendilerini ödüle layık gören 
Tarihi Kentler Birliği’ne teşekkür 
eden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş yaptığı açıklamada, 
projeyi bir ödülle taçlandırmış ol-
manın mutluluğunu yaşadıklarını 
ifade etti. Tarihi ve kültürel doku-
yu yeniden şehre kazandırmanın 
şehircilik anlamında diğer tüm 
yatırımlar kadar önemli olduğuna 
vurgu yapan Başkan Kavuş, “Titiz 
ve özverili çalışmalar sonrasında 
ilçemize ve şehrimize kazandırılan 
Tantavi Kültür ve Sanat Merke-
zi’nde gerçekleştirilen sergi, söyle-
şi ve programlar böylesi bir alana 
duyulan ihtiyaç duyulduğunun en 
önemli göstergesi oldu. Konya’nın 
abide eserlerinden biri haline gelen 
bu mekanın taşıdığı ruh, düzenle-
nen her programa ayrı bir güzellik 
katıyor. Bu sebeple hemşehrileri-
mizden aldığımız övgü ve takdir 
bizim için ne denli büyük bir ödül 
ise aldığımız bu ödül de bizim için 
apayrı bir öneme haiz” şeklinde ko-
nuştu.  n HABER MERKEZİ

‘Ara tatil öğrenciye
ilaç gibi gelecek!’

Bu yıl ilk defa yapılacak olan ‘ara tatil’ uygulamasına kısa bir süre kaldı. Öğrenciler, 18 Kasım’da başlayacak olan ara tatilin 
gelmesini dört gözle beklerken, uzmanlar tatil döneminin özellikle sınavlara hazırlanan öğrencilere iyi geleceğini söylüyor

“Yeni Eğitim-Öğretim Çalışma 
Takvimi Modeli” doğrultusunda 
18 milyona yakın öğrenci ve 957 
bin öğretmen, 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının ilk ara tatilini 18-22 
Kasım 2019’da yapacak. 

Milli Eğitim Bakanlığınca 
(MEB), ilk ara tatilde öğretmenlere 
ve öğrencilere yönelik “18-22 Ka-
sım 2019 Ara Tatil Etkinlik Prog-
ramı”nı hazırlayarak gerekli plan-
lamaların yapılması için 81 İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile paylaştı. 

Her il müdürlüğü, etkinlik liste-
sinde yer alan temalar çerçevesin-
de, başta yerel yönetimler olmak 
üzere üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşları iş birliğiyle kendi et-
kinlik programını tasarlayacak. 
Bakanlık, ilk ara tatille birlikte ülke 
genelinde yapılacak etkinliklerin 
planlanması ve duyurulması için 
“Ara Tatil Çocuk Etkinlik İletişim 
Koordinasyon Birimi” de kurdu. Bu 
birim, etkinliklerin gerçekleştirilme 
sürecinde Bakanlık ile İl Müdürlük-
leri arasındaki koordinasyonu sağ-
layacak. 

Etkinliklerin illerdeki takip ve 
planlaması ise İl Milli Eğitim Mü-
dürlükleri tarafından oluşturulan 
“Ara Tatil Çocuk Etkinlik Komis-
yonları” aracılığıyla dijital ortamda 
yapılacak ve kamuoyuna duyuru-
lacak.

İlk ara tatilde öğrencilerin ter-
cihine sunulmak üzere hazırlanan 
etkinlik programı, gezi, sağlık doğa 
ve çevre, bilgi ve teknoloji, iletişim, 
okuryazarlık, sanatsal faaliyetler, 
sportif faaliyetler, araştırma ve 
gözlem, oyun oynama ve bulmaca 
çözme, sosyal sorumluluk, günlük 
yaşam becerileri, el sanatları, bi-
lim, yardımlaşma, kariyer planlama 

ve aile günü olmak üzere 16 ana 
başlıktan oluşuyor. Özel Anıt Özel 
Öğretim Kursu Rehber Öğretmeni 
Özcan Aladağ ise yaklaşan ara tatil 
öncesinde anne ve babalar ile eği-
timcilere uyarılarda bulundu. 

‘ÖĞRENCİLER NEFES ALACAK’
Bu yıl ilk defa uygulanacak ilk 

ara yıl tatili ile öğrencilerin nefes 
alacağını ifade eden Anıt Özel Öğ-
retim Kursu Rehber Öğretmeni Öz-
can Aladağ, “Milli Eğitim Bakanlığı 
18-22 Kasım tarihleri arasında ara 
tatil uygulamasını başlatacak. Bu 
dönemde öğrenciler tatil yaparken 
öğretmenler de okullarında mesleki 
ve kişisel gelişimle ilgili çalışmalar-
da bulunacak.  Ara tatilde öğrenci-
ler nefes alacak. 

Özellikle uzun süredir sınava 
hazırlanan YKS ve LGS öğrencileri 
için ‘ilaç gibi gelecek’ bu dönemi 
öğrenciler; bugüne kadar öğren-
dikleri bilgileri tekrar edip pekişti-
rerek, önceden tespit ettikleri eksik 

konularını gidererek, deneme sına-
vı yapıp başarı durum değerlendir-
mesinde bulunarak verimli olarak 
geçirmelilerdir” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLER SOSYAL VE 
KÜLTÜREL FAALİYETLERE ZAMAN 

AYIRABİLECEK’
Öğrencilerin ara tatil diliminde; 

doğaya, spora, kültür, sanat ve bi-
limsel etkinliklere daha fazla zaman 
ayırabileceklerine dikkat çeken Ala-
dağ, “Ara tatil, okula uyum sürecini 
tamamlamış, okula yeni başlayan 
1.sınıf ve anaokulu öğrencilerinin 
okula tekrar uyum sağlama konu-
sunda güçlük yaşatabilir. 

Ailenin yanından uzun süre-
liğine ayrılan ve yeni bir ortamla 
tanışan çocukları bu ara tatil dö-
neminde okul kazanımlarından 
uzaklaştırmadan; dinlenmeye, eğ-
lenmeye bırakmak uygun olacaktır. 
Öğrencileri bu zaman diliminde; 
doğaya, spora, kültür, sanat ve bi-
limsel etkinliklere daha fazla zaman 

ayırabileceklerdir. Bakanlığın, okul-
lara göndermiş olduğu etkinlik tak-
viminde bulunan; gezi, doğa, tek-
noloji, iletişim, sosyal sorumluluk, 
araştırma ve gözlem, oyun, bulma-
ca çözme, günlük yaşam becerileri, 
el sanatları, yardımlaşma, kariyer 
planlama, ve aile günü temalarında 
öğrencilere uygulayacağı bu zaman 
dilimini öğrencilerin boş zaman 
olarak değerlendirip, verimsiz uğ-
raşlarla doldurması oldukça yanlış 
olacaktır. 

Öğrenciler bu dönemde; gece 
geç saatlere kadar bilgisayar oyunu 
oynama, sosyal medyada fazla vakit 
geçirme, televizyon karşısında va-
kit öldürme veya uykuya fazla vakit 
ayırmaktan ziyade, bu dönemi ki-
şisel gelişime fırsat olarak görerek, 
bakanlığın sunduğu temaları konu 
edinmeleri gerekmekte, ailelerin 
ve eğitimcilerin ise öğrencileri bu 
kazanımları sağlayacak faaliyetlere 
yönlendirmeleri önem arz etmekte-
dir” şeklinde konuştu.

‘EĞİTİMCİLERİN VE AİLELERİN 
ÖĞRENCİLERE ÖRNEK OLMASI 

GEREKMEKTEDİR’
Eğitimcilerin ve ailelerin öğren-

cilere örnek olması gerektiğini ifa-
de eden Aladağ, “Eğitimcilerin ve 
ailelerin öğrencilere örnek olması 
gerekmektedir. 

Kitap okumayan anne babanın 
çocuğuna kitap okumasını tavsi-
ye etmesinin ya da bireylerin evin 
içinde bile telefonla haberleştiği bir 
ortamda ailenin çocuğuna telefona 
vakit ayırmamasını öğütlemesinin 
çok etkisi olmayacaktır.

 Bu nedenle öğüt vermek yeri-
ne örnek olmak daha güzeldir” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Özcan Aladağ
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SOBE, 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı yaptı
Selçuklu Belediyesi tarafından 

Türkiye’ye kazandırılan ve otizm-
li bireyler ile ailelerine umut ışığı 
olan Selçuklu Otizmli Bireyler Eği-
tim Vakfı’nın 4.Olağan Mütevelli 
Heyet Genel Kurul Toplantısı ger-
çekleştirildi. 

SOBE Vakıf binasında gerçek-
leştirilen Mütevelli Heyet Genel 
Kurul toplantısına Vakıf Başkanı 
Mustafa Ak, Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, TÜBA Başkanı Prof. 
Dr. Muzaffer Şeker, Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr.Mustafa 
Şahin ve mütevelli heyet üyeleri 
katıldı. 

Divan başkanlığını Prof. Dr. 
Muzaffer Şeker’in yaptığı 4.Olağan 
SOBE Genel Kurulu  divan teşek-
külünün oluşturulması, SOBE fa-
aliyetlerinin anlatıldığı sunum ve 
konuşmalarla devam etti. 
BAŞKAN AK: SOBE MODEL OLUYOR 

SOBE Vakfı Başkanı Musta-
fa Ak, SOBE’nin kurulma amacı 
ve önemine değinerek, “Otizmli 
çocukların ailelerini rahatlatmak 
amacı ile kurulan SOBE hedefleri-

miz doğrultusunda Türkiye’de ih-
tiyaç sahibi çocuklarımıza yardım 
ulaştırırken oluşturmak istediğimiz 
bir modelin ismidir. SOBE beledi-
yemiz, vakfımız ve üniversitemiz iş 
birliği ile oluşturmaya çalıştığımız 
bir modeldir. Şuan SOBE’de eğitim 
görmekte olan 130’un üzerinde öğ-
rencimiz var. SOBE Konya’nın bir 
markası oldu” dedi.
BAŞKAN ALTAY: SOBE UMUT IŞIĞI 

OLMAYA DEVAM EDECEK
Bir işi başlatabilmek kadar sür-

dürebilmenin de önemli olduğuna 
dikkat çeken Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
SOBE’nin kurumsal olarak, otizmle 
ilgili herkesin bildiği bir marka ha-
line dönüştüğünü, eğitim kalitesi-
nin daha da yükseldiğini ifade etti. 
Altay, “Bundan sonra yapılacak en 
güzel iş vakfın kendi ayakları üs-
tünde durabilmesini sağlamaktır. 
Her başvuran öğrenciye eğitim 
verme kapasitesini sağlamak ge-
rekiyor. Bu nedenle Selçuklu Be-

lediye Başkanımıza çok teşekkür 
ediyoruz. Vakfımızın geleceğinin 
çok daha aydınlık olacağına inanı-
yorum. İnşallah SOBE büyüyerek 
gelişerek otizmli çocuklara ve aile-
lere bir umut ışığı olmaya devam 
edecektir” diye konuştu. 
BAŞKAN PEKYATIRMACI: SOBE’YE 

DESTEĞİMİZ SÜRECEK
SOBE’nin 2011 yılından bu 

yana verilen emeklerin bir ürünü 
olduğunu dile getiren Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-

cı ise, “Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a; 
bu fikrin oluşmasında, projenin or-
taya çıkmasında, bu binanın tam 
teşekküllü oluşmasında, vakfın her 
aşamasında bulunmasından dolayı 
hassaten teşekkür ediyorum. Bura-
ya insanlar dışarıdan baktıkları za-
man ne olduğunu tam anlamıyor-
lar. Fakat bu binanın içine girdikleri 
zaman, çocukları gördükleri zaman 
nasıl bir çalışmanın cereyan ettiğini 
daha net görüyorlar. Bundan son-

raki süreçte vakfımızın daha görü-
nür hale gelmesi, daha fonksiyonel 
olması, eğitim faaliyetlerinin daha 
ileri düzeye çıkması ve geliştirilme-
si noktasında daha gayretli olaca-
ğız” ifadelerini kullandı. 

Mütevelli Heyetine teşekkürle-
rini sunan Selçuk Üniversitesi Rek-
törü Mustafa Şahin “Sürecin başın-
dan bu yana ihtiyaç duyuldukça, 
talep edildikçe elimizdeki tüm im-
kanlar ile üniversitemiz SOBE’nin 
destekçisi olmuştur. 

Bu kurumda emeği ve desteği 
geçen herkese teşekkürlerimi su-
nuyorum.” dedi.

Yapılan seçimle mevcut başkan 
Mustafa Ak SOBE Vakıf Yönetim 
Kurulu Başkanlığına yeniden seçil-
di. 9 üyeden oluşan SOBE Yönetim 
Kurulu 3 yıl boyunca görev yapa-
cak. 

SOBE Yönetim Kurulu Üyeleri 
şu isimlerden oluşuyor; Mustafa 
Ak, Mehmet Güvenç, Süleyman 
Vehbi Ağırbaşlı, Mustafa Büyüke-
ğen, Mustafa Yağcı, Mevlüt Büyük-
mesci, Ayşegül Ünal, Zerrin Özel, 
Targun Polat.  
n HABER MERKEZİ

Farklılıklar bitecek,
sorunlar çözülecek

Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nün Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ile işbirliği içinde yürüttüğü 
‘Konya İnsan Mektebi Projesi Ge-
lişim Davamız’ ekseninde hazır-
lanan Konya 2023 Hedefine Elele 
Projesi’nin tanıtımı yapıldı. 

Vali Cüneyit Orhan Toprak 
ve eşi Dr. Funda Toprak’ın yanı 
sıra Konya Cumhuriyet Başsavcısı 
Ramazan Solmaz, Milli Eğitim Ba-
kan Danışmanı Prof. Dr. Mustafa 
Yavuz’un da katıldığı toplantıda 
konuşan İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, bir milletin gerçek 
manada ilerlemesinin yerli ve milli 
değerlerimize dayanan bir eğitimle 
mümkün olabileceğini ifade etti. 

2023 Eğitim Vizyonu çerçe-
vesinde Vali Cüneyit Orhan Top-
rak’ın himayesinde Konya İnsan 
Mektebi Projesini hazırladıklarını 
belirten İl Milli Eğitim Müdürü Bü-
yük, “Bu kapsamda öğrenci, öğret-
men ve velilerin el ele vereceğimiz 
bir çalışmayı ortaya çıkardık. 

Konya 2023 Hedefine El Ele 
Projesi ile okullar arasındaki öğren-
me farklılıklarını en aza indirmeyi 
hedefliyoruz. 

Anasınıfları ile anaokulları, bir-
leştirilmiş sınıflarla ilkokullar ve 
özel eğitim sınıfları ile özel eğitim 
okullarının el ele verecekler” dedi. 

MEB Bakan Danışmanı Prof. 
Dr. Mustafa Yavuz da Konya 

2023 Hedefine El Ele Projesini çok 
önemli bulduklarını ifade ederek 
Vizyon Belgesinin kalbini de bu 
noktanın oluşturduğunu söyledi. 

Okullar arası başarı farklılıkları-
nın öğrenci ve veliler arasında bü-
yük sorunlar meydana getirdiğini 
de dile getiren Yavuz, Milli Eğitim 
dışındaki kurumların da bu çalış-
maya destek olmaları gerektiğini 
söyledi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak da, 
insanların evlatlarını eğitimcilere 
teslim ettiğini, bu açıdan öğret-
menliğin çok özel bir meslek oldu-
ğunu ifade etti. 

Konya 2023 Hedefine El Ele 
Projesinin çok önemli bir çalışma 
olduğunu vurgulayan Vali Toprak, 
projenin özünde yer alan anlam, 
ruh ve eylem bütünlüğü konusu-
nun önemine de dikkat çekti. 

Konya’da çok canlı bir eğitim 
kadrosu olduğunu kaydeden Vali 
Toprak, İl Milli Eğitim Müdürü Se-
yit Ali Büyük nezdinde Konya’daki 
eğitim camiası mensuplarına te-
şekkürlerini iletti. 

Çocuklardan oluşan bir koro 
tarafından Konya 2023 Hedefine 
El Ele şarkısının söylenmesi, İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 
Sakarya’nın proje tanıtım sunu-
munu yapması ve atölyelerin ge-
zilmesinin ardından program sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi’nde (SOBE) aldıkları eğitim ve rehabilitasyonlarla günlük hayat beceri-
leri artan otizmli bireyler, bu merkezde at binicçiliği, spor ve yüzme gibi terapilerle de gelişimlerini hızlandırıyor

Eğitim ve terapiyle 
engelleri aşıyorlar!

Konya’da otizmli öğrenciler, Sel-
çuklu Otizmli Bireyler Eğitim Mer-
kezi’nde (SOBE) aldıkları eğitim ve 
rehabilitasyonlarla engelleri aşıyor. 
Günlük yaşam becerilerin arttırıldığı 
merkezde, at biniciliği, spor ve yüz-
me gibi terapilerle de gelişimlerin 
hızla sağlanmasına çalışılıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından 
sosyal sorumluluk projesi kapsa-
mında 2016 yılında 21 bin metre-
kare alana otizmli bireylerin eğitim 
ve rehabilitasyon alması için Selçuk-
lu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi 
yapıldı. İçinde at biniciliği, yüzme 
havuzu, spor salonları ve birebir eği-
timlerin görüldüğü sınıfların olduğu 
merkezin, eğitim faaliyetlerini yü-
rütmek amacıyla da aynı adı taşıyan 
vakıf kuruldu. 

Necmettin Erbakan Üniversite-
si’nin de desteğiyle belediye ve vakıf 
işbirliğinde yürütülen eğitim mer-
kezinde otizmli bireyler için eğitim 
veriliyor.  

‘ERKEN TANI KADAR, 
ERKEN EĞİTİM ÖNEMLİ’

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakıf 
Başkanı Mustafa Ak, otizmde erken 
tanı kadar, erken eğitimin de önemli 
olduğunu, bu nedenle de çocukların 
eğitim merkezinde yoğun bir eği-
timden geçtiğini söyledi. Erken ve 
yoğun bir eğitim sonucu 3 öğrenci-
lerinin otizm rahatsızlığından kur-
tulduğunu vurgulayan Ak, şunları 
söyledi:

‘’Otizmle mücadelenin tek yolu, 
erken yaşta başlayan sürekli bir yo-
ğun eğitimdir. Biz, 2 ila 5 yaş ara-
sındaki çocuklarımıza yoğun eğitim 
vermeye çalışıyoruz. 

Aldıkları eğitim sonucu çocukla-
rımızda değişim ve gelişimin oldu-
ğunu görüyoruz. 

Eğitim çağını tamamlamış ço-
cuklar için ise spor ve terapi bölüm-
lerimiz var. Bu çocuklarımıza ise 
günlük yaşamlarını kolaylaştırıcı, 
çamaşır yıkama, sofra kurma, sera-
mik ve boya yapma ile seracılık gibi 
eğitimler veriyoruz.’’

‘AT BİNİCİLİĞİ VE YÜZME GELİŞİME 
KATKI SAĞLIYOR’

At biniciliği, yüzme ve spor te-
rapilerinin çocukların gelişiminde 
katkısı olduğunu ifade eden Ak, 
‘’Bilimsel olarak tam kanıtlanmamış 
olmasına rağmen spor, at binme ve 
yüzmenin çocukların gelişimi konu-
sunda müthiş etkisinin olduğunu 
gördük. 

Dışarıda hiç göz teması ve diya-
loga girmeyen çocuklarla, suyun ve 
ata binmenin rahatlatıcı etkisiyle ile-
tişim sağlayabiliyoruz. Böyle olumlu 
tepkileri var’’ diye konuştu.

140 öğrencinin eğitim gördüğü-
nü ve 100 civarında öğrencinin de 
eğitim almak için sırada beklediğini 
belirten Ak, ‘’Otizmde, birebir eği-
tim verildiği için masrafı fazla oluyor 
ve velilerin yükü de ağır oluyor. Biz 
vakıf olarak bir nebze de olsun bu 
yükü imkanımız dahilinde hafiflet-
meye çalışıyoruz’’ ifadelerini kullan-
dı.

‘OTİZM YOK EDİLEBİLİR’
SOBE’de eğitim alan 3,5 yaşın-

daki Sıraç Topbaş’ın annesi Beyza 
Topbaş, oğlu 21 aylık iken  konuşma 
geriliğinden dolayı götürdükleri psi-
kiyatrist sayesinde otizm tanısının 
konduğunu söyledi. 

O günden itibaren de eğitim al-
maya başladıklarını belirten Topbaş, 
‘’SOBE’den önce Sıraç, çok donuk 

bir çocuktu, tepkisizdi. Normal yaşıt-
ları gibi değildi. Şu anda normal ya-
şıtlarına çok yaklaştı. Eğitimlerimiz 
devam ediyor. Daha önce arkadaşla-
rıyla çok fazla etkileşim içinde değil-
di. Şu an daha fazla etkileşim içinde. 
En güzeli ise konuşmaya başladı. 
Hızlı bir şekilde ilerliyor. Gün geçtik-
çe daha çok yaşıtlarına yaklaşıyor’’ 
dedi.  Otizmin yok edilebileceğin 
ifade eden Topbaş, aynı durumda-
ki annelere de tavsiyede bulundu. 
Topbaş, şunları söyledi:‘’Otizm as-
lında yok edilebilir; ama kesinlikle 
erken teşhis edilmesi gerekir. Özel-
likle toplumumuzda erkek çocuklar 
geç konuşur gibi bir algı var. Artık 
bunu biraz aşmamız lazım.  Eğer bir 
çocuk konuşmuyorsa, özellikle işa-
ret parmağını kullanmıyorsa, ismine 
bakmıyorsa,  sanki biraz tepkisiz gibi 
geliyorsa ve bu durumu çok az bile 
hissetseniz muhakkak psikiyatristle 
görüşün. Küçük yaşlardan itibaren 
bu tanıyı aldırmaktan korkmayın. 
Bu tanıya sahip olmak çok utanıla-
cak bir durum değil. 

Çocuğunuzu kurtarmaya he-
deflenin. Tanılara ya da raporlara 
hedeflenmeyin. O yüzden annelere 
ilk tavsiyem, çocuklarını sürekli gö-
zetlemeleridir. İyi dikkatli olmaları 
ve küçük yaştan itibaren de bu tanı 
varsa, muhakkak uzman biriyle gö-
rüşmeleri gerekiyor. Bu ikisi oldu-

ğunda Allah’ın izniyle aşılabiliyor; 
ama bunlardan kaçındığınızda çocu-
ğunuzu kaybetmeye kadar gidebili-
yorsunuz.’’
‘TOPLUM, BU ÇOCUKLARI SEVLEYİ 

VE KORUMALIDIR’
Otizmli bireylere karşı toplumun 

bakış acısının da değişmesi gerek-
tiğini ifade eden Topbaş, ‘’Toplum-
dan beklentimiz, otizmi bir farklılık 
olarak görmeleridir. Bu çocukları 
kabul etmeleri, sevmeleri ve koru-
malarıdır. Çünkü bu çocuklar için 
sosyalleşmek çok önemli. Maale-
sef  normal bir okula gidenler için 
şunu duyuyoruz, ‘Onun yeri burası 
değil’. Peki neresi? Bu çocuklar nor-
mal okullarda olmayacak da, nereye 
göndereceğiz? Onların yeri bizim 
yanımız, bizim okullarımız. Her 
türlü sosyal ortam. Ne kadar sosyal 
ortama girerlerse, onlar o kadar iyi-
leşecekler’’ diye konuştu.

6,5 yaşındaki Nisanur’un an-
nesi Rabia Ateş de, kızının aldığı 
eğitimler sayesinde yaşıtları gibi 
davranmaya başladığını ifade etti. 
Ateş, ‘’Daha önce çok problemliydi. 
Otizmliliğinin ağırlığını yaşıyorduk. 
Şu an hiç fark edilmiyor. Dün tiyat-
roya gittik. Görevliye kızımın engelli 
kartını gösterdiğimde, ‘Bu çocuk mu 
otizmli?’ diye sordular. Her şey nor-
mal gidiyor’’ dedi. 

Daha önce davranışlarıyla, şu an 
arasında çok büyük farklar olduğu-
nu belirten Ateş, ‘’Daha önce el çır-
pardı, kafasını yere vururdu, ısırırdı, 
saçını çekerdi. 

Her şeyi sıralardı. İnsanların 
bile dağınık durmasına tahammül 
edemezdi. Bir tren yolculuğumuzda 
kadın ve erkeğin elini tuttu, onla-
rı birleştirmek istedi. ‘Ne yapıyor?’ 
diye sorduklarında, ‘Sizi çok sevdi’ 
diye cevap vermiştim. Çünkü Nisa-
nur’un yanında, onun sıkıntıların-
dan bahsetmemek istemiştim. Ama 
şu an hiç fark edilmiyor. Ata biniyor, 
yüzüyor, spora geliyoruz. Daha önce 
hayvandan korkardı, şimdi her şey 
çok güzel’’ diye konuştu. n DHA
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KSO Başkanı Memiş Kütükcü’nün Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda ön başvuru süresinin uzatılması tale-
bine olumlu yanıt verdi. Bakan Varank, 22 Kasım olan ön başvuru süresini 15 gün daha uzatacaklarını söyledi.

Kütükcü istedi, Bakan
Varank, kabul etti!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, Konya Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, Konyalı sanayiciler ile 
istişare toplantısına katıldı. Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak ile çok 
sayıda Konyalı sanayicinin katıldığı 
toplantıda, Konya’nın sanayi üreti-
mindeki başarısından, ihracatından 
övgüyle bahsedilirken, Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’n-
da başvuru süresinin uzatılması 
müjdesi de paylaşıldı.

Toplantıda ilk olarak söz alan 
Konya Sanayi Odası ve Organize 
Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OS-
BÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Kon-
ya’nın Anadolu’nun sanayi üretim 
merkezlerinden biri olduğunu aynı 
zamanda bir sanayi şehri olduğunu 
söyledi. Kütükcü, Konya’nın 9 orga-
nize sanayi bölgesi, özel sanayi ve 
küçük sanayi siteleriyle, 28 Ar-Ge 
ve tasarım merkezi ve 2 teknoloji 
geliştirme bölgesi ile birlikte sanayi 
üretimine odaklandığını ifade etti.

KÜTÜKCÜ’DEN BAKAN VARANK’A 
TEŞEKKÜR

Savunma ve havacılık sanayin-
de Konyalı sanayicilerin kararlılığı 
ile çok mesafe kat edildiğini aktaran 
Kütükcü, şehrin bu alandaki başa-
rılarını anlatarak, Bakan Varank’a 
teşekkür etti. Kütükcü, şöyle devam 
etti: “Şu anda sektörde yeni bir dö-
nüm noktasındayız. Cumhurbaşka-
nımızın imzasıyla şehrimize Aselsan 
Konya Silah Sistemleri Fabrikası 
kuruluyor. Aselsan fabrikasının da 
bulunduğu toplam 1 milyon 800 bin 
metrekarelik alan, Sanayi ve Tekno-
loji Bakanlığımız tarafından Karma 
Endüstri Bölgesi ilan edildi. Bu sade-
ce sektör için değil, Konya’nın sanayi 
tarihi açısından da bir dönüm nokta-
sı olacak inşallah. Bu tarihi adım için 
şahsınıza Konyalı sanayicilerimiz ve 
hemşehrilerimiz adına sonsuz teşek-
kür ediyorum.”

SANAYİCİLERİN TALEPLERİ BAKAN 
VARANK’A İLETİLDİ

Konuşmasında sanayicilerden 
gelen talepleri de Sanayi ve Tekno-
loji Bakanı Mustafa Varank’a ileten 
Başkan Kütükcü, ön başvuru bitiş 
tarihi 22 Kasım olan Teknoloji Odak-
lı Sanayi Hamlesi Programı’nda baş-
vuru süresinin uzatılmasını talep 
etti. Kütükcü, “Teknoloji Odaklı Sa-
nayi Hamlesi Programını başlattınız. 
Odak sektör olarak ilk, Konya’mız 
için çok önemli olan, uzun dönem-
dir ihracatımızda ilk sırada yer alan 
makine sektörünü belirlediniz, 
ürün listesini yayımladınız. Ancak 
biz burada ilan edilen 22 Kasım ön 
başvuru bitiş tarihinin uzatılmasını 
talep ediyoruz. Sanayicilerimizin bu 
kadar kısa bir sürede bu program 
için iyi bir dosya hazırlaması çok zor” 
şeklinde konuştu. TSE Belge ücret-
lerinde de indirim talep ettiklerini 
aktaran Kütükcü, ayrıca fiyatların 
çok yüksek olmasından dolayı Kon-
ya’da Eşdeğer Parça Uygunluk Bel-
gesi olan firmanın bulunmadığını, 
bu noktada sektörü teşvik edecek 
yeni bir fiyat düzenlemesine ihtiyaç 

olduğunu da aktardı.
‘KONYA MÜTHİŞ BİR 
ÜRETİM MERKEZİ’

Daha sonra konuşan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da, 
Konya sanayisinden övgü ile bahset-
ti. Konya’nın müthiş bir üretim mer-
kezi olduğunu vurgulayan Varank, “ 
Yılın ilk 10 ayında, Konya ihracatını 
geçen seneye göre yüzde 14 artırdı. 
Konya tek başına 173 ülkeye ihracat 
yapabilen ve gittikçe üretim kapasi-
tesini de artıran bir şehir. Bunlar bir 
günde olmadı. Biz de her aşamada 
bu şehrin sanayicilerinin, üreticileri-
nin, girişimcilerinin yanında olmaya 
hükümet olarak özen gösterdik. Bu-
güne kadar Konya’da 15 milyar lira-
lık sabit yatırımı teşvik edip, 30 bin 
vatandaşımızın istihdam edilmesini 
sağladık. Bu yatırımlar, enerji, ma-

den, imalat ve tarım sektörlerinde 
güçlü bir kapasitenin oluşmasını 
sağladı. Girişimcilik, Ar-Ge ve fi-
nansman gibi alanlarda yaklaşık 17 
bin KOBİ, KOSGEB’ten faydalanı-
yor” dedi.
TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ 

PROGRAMI’NIN ÖN BAŞVURU 
SÜRESİ 15 GÜN UZATILACAK
Konyalı sanayicilerden gelen 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı’nın ön başvuru süresini 
uzatma talebini dikkate aldıklarını 
ve süreyi 15 gün daha uzatacakla-
rını ifade eden Bakan Varank, “Ön 
başvuru tarihi olarak 22 Kasım’ı 
ilan etmiştik. Sanayicimizin bir süre 
uzatım talebi var, biz de bunu ce-
vapsız bırakmayız. Sizlerin talebi 
üzerine, başvuru süremizi 15 gün 
daha uzatmanın doğru olacağını 

düşünüyorum. Bu programdan ve 
sunduğu teşviklerden en iyi şekilde 
faydalanmanızı istiyoruz. Makine 
sektöründen sonra, diğer öncelik-
li sektörler ve ürün grupları için de 
çağrılara çıkacağız. Biz oldukça he-
yecanlıyız. Sizin de bu heyecanın bir 
parçası olmanızı ve tam ekonomik 
bağımsızlık yolunda bizimle birlik-
te hareket etmenizi istiyoruz” dedi. 
Konuşmasında sanayicilere sanayi 
sicil sistemine kayıt olma çağrısında 
da bulunan Bakan Varank, sistemin 
faydalarını şöyle sıraladı: “Sisteme 
girmenizle birlikte, KDV tecil-ter-
kin işlemlerinden faydalanıyorsu-
nuz. TRT payı ödemiyorsunuz. Yerli 
malı belgesi almak için de sanayi 
sicil sistemine kayıt olmak mecbu-
ri. Biliyorsunuz, yerli malı belgeniz 
olduğunda kamu ihalelerinde yerli 
lehine yüzde 15 fiyat avantajından 
faydalanmak mümkün oluyor. Eğer 
aranızda sisteme girmemiş olanlar 
ya da güncelleme yapmamış olanlar 
varsa, ellerini çabuk tutsunlar diyo-
rum.” Konuşmaların ardından isti-
şare toplantısına geçildi. Toplantıda 
ayrıca Konya OSB’de eğitim-öğretim 
hayatına devam eden Mehmet Tuza 
Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri, Bakan Varank’a 
kendi yaptıkları ahşap yakma tablo 
ve top arabası hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Mustafa Varank Memiş Kütükçü

İstanbul’daki Konyalılar bu fuarda buluşacak
Konyalı Sanayici ve İşadamları 

Derneği (KONSİAD) tarafından 12-
15 Kasım tarihleri arasında İstan-
bul Yenikapı etkinlik alanında fuar 
düzenlenecek. 

Düzenlenecek fuar hakkında 
bilgi vermek amacı ile KONSİAD 
Genel Başkanı Kemal Çelik, KON-
SİAD Konya Şube Başkanı Hasan 
Hüseyin Aydın, çok sayıda davetli 
katılımı ile basın toplantısı düzen-
lendi. 

KONSİAD Genel Başkanı Ke-
mal Çelik, “2009 yılında İstanbul 
merkezli olarak kurulan ve bu sene 
10. Yılını dolduran derneğimiz çok 
şükür bu süreç içerisinde sadece İs-
tanbul’da kalmadı. 

Türkiye genelinde 4 şubemiz 
ve bunun dışında da yurtdışında 
2 temsilciğimiz var. Dolayısıyla 
sadece İstanbul merkezli bir der-
nek değil. Türkiye’nin en büyük 
ve faaliyet alanı en geniş hemşeri 
derneklerinden biri olma özelliğini 

taşıyoruz” ifadelerini kullandı. 
KONSİAD, KONYA TANITIM 
GÜNLERİ’NE DAVET EDİYOR
KONSİAD olarak 5 yıl önce il-

kini gerçekleştirdikleri ve gelenek-
sel hale getirdikleri Konya Tanıtım 
Günleri etkinliği hakkında da bilgi 
veren Genel Başkan Kemal Çelik, 
“İstanbul Yenikapı etkinlik alanın-

da 5.’sini düzenleyeceğimiz Konya 
Tanıtım Günleri etkinliğimiz 12-15 
Kasım tarihleri arasında yapılacak. 
Festival havasında geçecek olan 
fuarımızda İstanbul’da ve çevre il-
lerde yaşayan hemşerilerimizi bira-
raya getireceğiz. Fuarda Konya’nın 
tarih ve kültürel değerleri, yöresel 
ürünleri yer alacak. Dolu dolu bir 

organizasyon gerçekleştirmiş ola-
cağız. Organizasyona ilginin her 
geçen yıl biraz daha artıyor olması, 
bizi bir sonraki organizasyon için 
daha çok heyecanlandırıyor” dedi.

GELİRİ KONYASPOR’A 
BAĞIŞLANACAK

Çelik, “Kurumsal alanda Kon-
ya Valiliğimiz, Büyükşehir ve İlçe 

Belediyelerimiz, üniversitelerimiz, 
sivil toplum kuruluşlarımız ve ku-
rumsal firmalarımızın yer alacağı 
bu etkinlikte yöresel alanda Kon-
ya’ya özgü ürünler bulunacaktır. 

Hazır gıda alanında ise Kon-
ya’mızın sevilen mutfağı hazır 
bulunacaktır. Buradaki amacımız 
İstanbul’da yaşayan hemşerilerimi-

zin birlik ve beraberlik duygusunu 
artırıp STK’larla birlikte Konya kül-
türünü tanıtmak ve temsil etmek-
tir. 

Daha önceden bildirdiğimiz 
gibi buradan elde ettiğimiz geliri 
Konyaspor’a bağışlayacağız” ifade-
lerini kullandı.
n BERKCAN BAŞ

Ahi adayları Kaymakam 
Parlar’ı ziyaret etti

Ilgın Ticaret Odası ‘sanayi’
unvanını yeniden aldı

Karatay Ahi Evran Mesleki Eği-
tim Merkezi Okul Müdürü Vahit 
Gedik, Kulüp Rehber öğretmenle-
ri Mustafa Başoğlu, Adem Mekin, 
S. Doğan Tezgel, Hayrettin Kazan 
ve öğrenciler Karatay Kaymakamı 
Abdullah Selim Parlar’a nezaket 
ziyaretinde bulundu. 

Ziyarette Okul Müdürü Vahit 
Gedik tarafından Karatay Kayma-
kamı Selim Parlar’a Karatay Ahi 
Evran Mesleki Eğitim Merkezi ve 

Konya Genç Esnaf ve Sanatkârlar 
Kulübü hakkında bilgi verdi. Ziya-
retten duyduğunu memnuniyeti 
dile getiren Kaymakam Abdullah 
Selim Parlar öğrenci ve öğretmen-
lere çalışmalarında başarılar diledi. 
Konya Genç Esnaf ve Sanatkârlar 
Kulübü öğrencileri günün anısına 
Ahi Baba’nın Nasihatı adlı tablo-
sunu Kaymakam Selim Parlar’a 
hediye etti.
n EMİNE ÖZDEMİR

Ilgın Ticaret Odası Başkanı 
Vehbi Özlen, Ilgın Ticaret Oda-
sı’nın, 45 yıl sonra tekrar “sanayi” 
unvanını aldığını açıkladı. Öz-
len, oda binasındaki toplantıda, 
1968’da ticaret ve sanayi odası 
olarak kurulan odadan, 1974’de 
sanayi ibaresinin kaldırıldığını be-
lirtti. Odanın, bugüne kadar tica-
ret odası olarak hizmet verdiğini 
anlatan Özlen, şunları kaydetti: 
“2013 yılından beri hem Ilgın 
Organize Sanayi Bölgesi hem de 
Sanayi Odası olma konusunda ça-
lışmalarımızı aralıksız sürdürdük. 
Odamızın kuruluşunun 51. yılında 
hem Organize Sanayi Bölgesi’nin 
resmi kuruluşunu hem de Sanayi 

unvanının geri alınmasını tamam-
ladık. Gerek yönetimimiz gerekse 
de meclisimizle beraber yoğun bir 
çalışma ve iyi ilişkiler sonucunu 
hakkımız olan Sanayi unvanını geri 
kazandık. Artık sanayicimiz işlerini 
Konya’da değil odamızda görebi-
lecek. Gerek üst kurulumuzla ge-
rekse ikili ilişkiler içerisinde oldu-
ğumuz Konya’da faaliyet gösteren 
büyük odalarımızla bu konuya ge-
rekli ağırlığı vererek Ilgın’ın İade-i 
İtibarını sağladık. Ilgın’ımıza hayırlı 
uğurlu olsun.” Özlen, bu konuda 
emek veren Rifat Hisarcıklıoğlu 
başta olmak üzere destek verenle-
re teşekkür etti.
n AA
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İki polisi yaraladı
Kayseri’de yakalandı

Beyşehir’de kaçak silah 
imalathanesine baskın

Konya’da açık cezaevinden fi-
rar eden ve kovalamaca sırasında 
otomobille iki polisi yaralayarak 
kaçan hükümlü, Kayseri’de yaka-
landı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi ekipleri, kasten öldürme, 
kasten yaralama, hırsızlık, uyuş-
turucu madde ticareti, tehdit ve 
hakaret suçlarından 11 yıl 10 ay 
5 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla 
bulunduğu cezaevinden firar eden 
Ekrem Özgün’ün (24) bulunması 
için çalışma başlattı. Ekipler, Öz-
gün’ün 2 Kasım’da kentteki bir 
hastanede olduğunu tespit ederek 
harekete geçti. Polisleri fark eden 
Özgün, yaşanan kovalamacada 
otomobille iki polisi yaralayarak 

kaçtı. Titizlikle yürütülen çalışma-
lar sonucu otomobille Kayseri’ye 
kaçtığı belirlenen Özgün, Konya ve 
Kayseri polisinin ortak çalışmasıyla 
Kayseri’de yakalandı.n AA

Beyşehir ilçesinde bir evin alt 
katındaki kaçak silah imalathane-
sine düzenlenen baskında ev sa-
hibi gözaltına alınırken, çok sayıda 
silah ve silah yapımında kullanı-
lan malzeme ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 
Beyşehir ilçesi Üzümlü Mahal-
lesi’nde bir evde yasa dışı silah 
üretildiği ve satışı yapıldığı iddiası 
üzerine operasyon için düğmeye 
bastı. 

Fiziki takibin ardından adrese 
yapılan baskında H.O. gözaltına 
alındı. Ekipler tarafından evde 

yapılan aramada 20 adet av tüfe-
ği namlusu, 2 adet faturasız kuru 
sıkı tabanca, 2 takım seri numa-
ra ve markalama basma aparatı, 
8 adet çifte başlığı, 10 adet çifte 
açma kilidi, 7 adet çifte av tüfeği 
kafası, 1 takım Pafta klavuzu, 5 
adet otomatik dipçik, 4 adet kuru 
sıkı şarjörü, 4 adet tüfek mekaniz-
ması, 7 adet tesfi aparatı, 46 adet 
matkap ucu taşı, 5 adet klavuz, 1 
adet tüfek dipçiği, 59 adet ele ge-
çirildi. Gözaltına alınan şüphelinin 
jandarma karakolundaki işlemle-
rinin ardından serbest bırakıldığı 
öğrenildi. n İHA

Bağımlılıkla mücadele kapsamında ‘Hedef Olma, Hedefsiz Kalma’ projesi çerçevesinde hazırlanan Narkotik 
Eğitim TIR’ı, 4-8 Aralık tarihlerinde Konya’da düzenlenecek eğitim etkinliğinde ziyarete açık olacak

Narkotik Eğitim TIR’ı 
Konya’ya geliyor

Bağımlılıkla mücadele kapsa-
mında oluşturulan ve Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’ın başkanlı-
ğında geçtiğimiz aylarda toplanan 
Bağımlılıkla Mücadele İl Koordi-
nasyon Kurulu, İstanbul İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Müdürlüğünün “Hedef 
Olma Hedefsiz Kalma” projesi 
çerçevesinde hazırlanan Narkotik 
Eğitim TIR’ının, 2019-2020 eği-
tim-öğretim yılı başında Konya’ya 
davet edilmesini kararlaştırmıştı.

Bu amaçla oluşturulan alt ko-
misyonun çalışmaları sonrasında, 
Narkotik Eğitim TIR’ı Konya’ya ge-
lerek, 4-8 Aralık tarihleri arasında 
düzenlenecek eğitim etkinliğinde 
ziyarete açık olacak. 

Narkotik eğitim tırında eğitim 
programları, yaşanmış öykülerden 
derlenen belgesel drama eğitim 
filmleri, web ve sosyal ağlar üze-
rinden kurgulanan kampanya ve 
organizasyonlar #gerçekleriöğre-
nin konsepti ile paket bir programa 
dönüştürülerek öncelikle öğrencile-
rin hizmetine sunuluyor. Narkotik 
Eğitim TIR’ı içerişinde oluşturulan 
eğitim modülleri ile madde bağım-
lılığı konusu, farklı boyutları ile iş-
lenerek; gençler ve aileler üzerinde 
daha etkili ve kalıcı etkiler bırakıl-
ması hedeflenmekte.

Konya’da, başta Kılıçaslan Şehir 

Meydanı olmak üzere, üniversitele-
rin yerleşkelerinde beş gün sürey-
le çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 
Ortaöğretim okullarının 9. sınıf 
ve üstü öğrencileri, 25-30 kişilik 
gruplar halinde TIR’ı ziyaret ede-
rek, buradaki kioskları inceleme ve 
eğitmenlerle karşılıklı söyleşi yapa-
bilme imkanını bulacak.

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE BİR İLK
Dünya’da ve Türkiye’de ala-

nında bir ilk olma özelliği taşıyan 
Narkotik Eğitim TIR’ı projesiyle; ço-
cuklar ve gençlerin maruz kaldık-
ları risklerden korunmaları, mutlu, 

üretken, yaratıcı bireyler olarak 
var olabilmeleri için bilişsel, fizik-
sel, psikolojik, sosyal gelişimlerinin 
desteklenmesi, madde kullanımı 
ve bağımlılıklarla ilgili doğru zan-
nedilen yanlışlara dikkat çekerek, 
gençleri, ebeveynleri, eğitimciler 
ve kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amaçlanıyor.

POLİS-HALK İŞBİRLİĞİ 
HEDEFLENİYOR

Projenin hedefleri arasında 
kamu kurumları, sivil toplum ku-
ruluşları, özel teşebbüs ve gerçek 
kişilerle sahaya yönelik ortak ça-

lışmalar yürüterek uyuşturucuy-
la mücadele kurumlarla birlikte 
hareket edilmesi. Bunun yanında 
Narkotik Eğitim TIR’ı içerisinde 
oluşturulan eğitim modülleri ile 
madde bağımlılığı konusu, farklı 
boyutlarıyla işlenerek gençler ve 
aileler üzerinde daha etkili ve kalıcı 
etkiler bırakılması. Yapılan çalışma 
alanında ilk olma özelliği taşıdığın-
dan halkın hem madde kullanım ve 
zararları konusunda daha duyarlı 
ve bilgi sahibi olmaları hem de po-
lis-halk ilişkilerinde halkın desteği 
sağlanarak, suç ve suçlarla daha 
etkin bir mücadele yürütülmesi he-
deflenmekte.

Narkotik Eğitim TIR’ının Kon-
ya Programı ise şöyle; 04 Aralık 
2019 Çarşamba günü Kılıçarslan 
Şehir Meydanında, 05 Aralık 2019 
Perşembe günü Selçuk Üniversite-
sinde, 06 Aralık 2019 Cuma günü 
Necmettin Erbakan Üniversitesin-
de, 07 Aralık 2019 Cumartesi günü 
KTO Karatay Üniversitesinde, 08 
Aralık 2019 Pazar günü ise Kon-
ya Gıda ve Tarım Üniversitesinde 
ziyarete açık olacak. Eğitim TIR’ı 
faaliyetleri, hafta içi 09.30-17.30, 
hafta sonu 10.00-16.00 saatleri 
arasında gerçekleştirilecek. Katı-
lımcılara, broşür ve çeşitli promos-
yonlar dağıtılacak.
 n HABER MERKEZİ

Akşehir ilçesinde polisin yaptığı 
uygulamadan kaçmaya çalışırken 
durdurulan yabancı plakalı tırda 
yaklaşık 3 kilogram esrar ele geçi-
rildi. 

Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 
uygulaması sırasında AG17 DNK 
plakalı bir tır çevirme noktasında 
durmayarak kaçmaya başladı. Bu-
nun üzerine ekipler yabancı plakalı 
tırın peşine düştü. 

Kovalamacanın ardından tırı 
durdurmayı başaran ekipler, tırda 
arama yaptı. 

Otoparka alınan tırın motor, şase 
numarası sorgusunda, üzerinde ta-
kılı plakaya ait araç olmadığı tespit 
edilmesi üzerine tırın sürücüsü Hü-
seyin Ç. (27) gözaltına alındı. 

Aracın gerçek plakasından yapı-
lan sorgulamada aracın hacizli yaka-
lamalı olduğu tespit edildi. 

Sürücünün şüpheli hareket et-

mesi üzerine Konya Narkotik Şube 
ekiplerince narkotik köpeği ile birlik-
te tırda geniş kapsamlı arama ger-
çekleştirildi. 

Çalışmalar sonucunda 3 kilog-
ram civarında esrar gizlendiği yer-
den bulunarak el konuldu. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Yabancı plakalı TIR’da 3 kilo esrar yakalandı

Aksaray’da 16 yaşındaki 
çocuk, arkadaş katili oldu!

Misafirliğe giden çocuk 
3. kattan düşüp yaralandı

Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde 
tartıştığı arkadaşı E.M.Ö.’nün (16) 
başına demir sopayla vurduğu 
Ramazan Demirer (16), hayatını 
kaybetti. Olay, dün saat 21.30 sı-
ralarında Ortaköy ilçesi Fatih Ma-
hallesi Büklüm Sokak’ta meydana 
geldi. Ramazan Demirer, arkadaşı 
E.M.Ö. ile sokakta bilinmeyen ne-
denle tartıştı. Tartışma kısa sürede 
kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 
E.M.Ö., Demirer’in başına demir 
sopayla vurdu. Aldığı darbeyle ya-
ralanan Demirer, oradan uzaklaş-
mak istedi. Demirer, yaklaşık 50 
metre yürüdükten sonra yere yı-
ğıldı. Çevre sakinlerinin ihbarı üze-
rine bölgeye polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı 
kontrolde, Demirer’in yaşamını yi-

tirdiği belirlendi. Demirer’in cansız 
bedeni, yapılan incelemenin ar-
dından otopsi için Ortaköy Devlet 
Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. 

Olayın ardından kaçan E.M.Ö. ise 
polis tarafından kısa sürede yaka-
lanarak gözaltına alındı.
n DHA

Kulu ilçesinde ailesiyle birlik-
te misafirliğe giden 12 yaşındaki 
çocuk, 3. kattan düşerek ağır ya-
ralandı. 

Olay, Camikebir Mahallesi 
Merkez Mezarlığı yakınlarında 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, aile-
siyle birlikte misafirliğe giden 
Suriye uyruklu Hüseyin A. (12), 
balkonda oynadığı sırada denge-
sini kaybederek 3. kattan aşağıya 
düştü. 

Ağır yaralanan çocuk, çevre-
dekilerin haber vermesi üzerine 
olay yerine sevk edilen ambu-
lansla Kulu Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. 

İlk müdahalesi yapılan yaralı 
çocuk, vücudunda kırıklar oldu-

ğu ve kafa travması nedeniyle 
Konya’ya sevk edildi. 

Olayla ilgili soruşturma baş-
latıldı. n İHA
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Oprukçu, Ankara’da hemşerileriyle kucaklaştı

Hac yolculuğunun
önemli bir durağıydı

Ereğli’de Mimar Sinan’ın eseri ve geçmişte hac yolcularının uğrak yeri olan Rüstem Paşa Kervansarayı, restorasyon 
çalışmalarının ardından tüm görkemiyle Millet Kıraathanesi olarak gençlere ve okurlara hizmet ediyor

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, Ankara Ereğliler Der-
neği’nin düzenlediği gecede hem-
şerileriyle kucaklaştı. 

Ankara Ereğlililer Derneği’nin 
düzenlediği programa katılan Baş-
kan Oprukçu burada yaptığı ko-
nuşmada Ereğli’nin yıllardır süre 
gelen vilayet olma hasretini de dile 
getirdi.

‘EREĞLİ’NİN HAK ARAYIŞININ 
MÜHRÜ OLARAK BELEDİYE BAŞKANI 

SEÇİLDİK’
Ereğli Belediye Başkanı Hü-

seyin Oprukçu, Ankara Ereğliler 
Derneği’nin düzenlediği gecede 
hemşerileriyle kucaklaştı. Ankara 
Ereğlililer Derneği’nin Arabaşı Ge-
cesi’ne katılarak hemşerileriyle ku-
caklaşan Başkan Oprukçu, “Bizim-
le birlikte Ankara’daki Ereğli’nin 
şerefle temsil edilmesi ve hizmet 
edilmesi bakımından yol arkadaş-

lığı yaptığımız simaları görmek-
ten, hasret gidermekten dolayı çok 
mutluyum. Birlik ve beraberliğin 
büyük bir nimet olduğunu unut-
mamamız lazım. 

Allah, “birbirinizi sevin, sayın” 
diyor, onun sevgili velileri “bir olun, 
iri olun, diri olun diyor. Tüm bunla-
rın ışığında bir ve beraber olursanız 
varlığınızın bir fazla anlamlandığı 
gerçeğini yaşarsınız. 

Anadolu’nun göbeğindeyiz, İç 
Anadolu’nun en mukaddes, mute-
na yerinde kurulmuş bir Türk şeh-
rinde yaşıyoruz. 

Anadolu zaten öteden beri, yüz-
yıllardır hak ettiğini almamış ama 
Ereğli hak ettiğini bugüne kadar 
milli devlet yapısı içerisinde de al-
madığı gerçeğini somut olarak hep 
yaşamış. Hüseyin Oprukçu, Ereğ-
li’nin hak arayışının mührü olarak 
Belediye Başkanı seçildi” dedi.

‘İDEALLERİMDEN İNANÇLARIMDAN 
VAZGEÇMEDİM’

Başkan Oprukçu, “Allah 
ömür versin Sayın Devlet Bahçe-
li, 2010’da şehrimize geldiğinde 
“29 Mart akşamına kadar Hüseyin 
Oprukçu bizimdi, Belediye Başka-
nı seçtiniz sizin oldu. Hiç kimseyi 
ayırmadan, seçmeden, ötekileştir-
meden hizmet edecek, kefili benim, 
öğrencim” dedi. Öyle yaptım ben, 
olumlu örneklerden olmaya çalış-
tım. Hüseyin Oprukçu, milliyetçi, 
muhafazakar, vatanperver olarak 
da her yerde insanımızın yüz akı 
olacak şekilde hizmet etmek sure-
tiyle şereflendi. 

O şeref neticede Ereğli’de iade-i 
itibarın sağlanmasına, mazlumun 
ahının yerde kalmadığı gerçeğini 
gösterecek şekilde halkının, hem-
şerilerinin, sağcısının, solcusunun, 
hepsinin sahip çıktığı bir adam 

oldu. Ben ideallerimden, inançla-
rımdan falan vazgeçmedim. Ben 
Türk Milleti’nin, Türk Devleti’nin 
kurucu iradeye sadakati olan sev-
dalısı bir kara sevdalıyım. Özelimde 
de Ereğli, Türkiye bizim gözümüz-
se, Ereğli gözbebeğimiz” ifadelerini 
kullandı.

‘HASRETLİĞİ BİTİRECEĞİZ’
Ereğli’ni kazanmasını, Ereğ-

li’nin şehir olmasını gönülden 
arzu ettiklerini dile getiren Başkan 
Oprukçu, “Bu ülkenin, bu milletin 
Anadolu’da ebedi varlığına katkı 
sağlamak üzere şerefle memleke-
timizin, milletimizin birliğine omuz 
veren bir vilayet Ereğli hakikaten 
hasretimiz. 

Hasretliği dindirmek üzere gel-
dik yeniden Ereğli’ye ve Allah’ın 
izniyle gönül sızımız dinecek” diye-
rek sözlerini tamamladı.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde Osmalı Padişahı 
Kanuni Sultan Süleyman dönemin-
de Sadrazam Rüstem Paşa tarafın-
dan 1552’de yaptırılan Rüstem Paşa 
Kervansarayı, kentteki en önemli 
kültürel varlıkların başında geliyor.  

Kent merkezindeki Ulu Cami’nin 
yanında, Mimar Sinan’ın eseri Rüs-
tem Paşa Kervansarayı, dikdörtgen 
planlı ve revaklı avlusuyla Osmanlı 
mimarisinin temel özelliklerini yan-
sıtıyor. 

Ana duvarı kesme taştan, ke-
merlerinde ise tuğlaların kullanıldığı 
yapının odaları, geniş avlusu ve bü-
yük ahır bölümü bulunuyor.

Bağdat ve Konya Kapısı adı veri-
len iki giriş kapısının yer aldığı, üzeri 
beşik tonozla örtülü kervansaray, 
yakın dönemde yapılan restorasyon 
çalışmalarının ardından “Millet Kıra-
athanesi” olarak gençlere ve okurla-
ra hizmet ediyor.

OSMANLI DÖNEMİ ESERİ
Selçuk Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ali Baş, yapı-
nın Osmanlı döneminin en önemli 
eserlerinden bir olduğunu söyledi. 
Osmanlı dönemi kervansaraylardan 
bugüne kadar gelen yapıların azlığı-

na dikkati çeken Baş, “Menzil kül-
liyesi kervansarayları günümüzde 
çok var. Bunlar büyük ölçekli sağlam 
yapılar. Osmanlı döneminde bağım-
sız yapılan kervansaray çok fazla 
yok. Bunlardan birisi Ereğli Rüstem 
Paşa Kervansarayı’dır. Şehrin eski 
dokunun bulunduğu yerleşkede yer 

alıyor. Ulu Cami ve hamamla bir 
aradadır.” diye konuştu.

HACILARIN UĞRAK YERİ 
Baş, Ereğli’nin Osmanlı döne-

minde aktif kullanılan hac güzerga-
hında olduğunu belirterek, “Ereğli 
tarih boyunca önemli bir şehirdir. 
Karamanoğulları ve Osmanlı döne-
minde de hac yolu üzerine kurulu 
bir şehir. Kervansaray hacıların da 
uğrak yeri. Osmanlı döneminde, İs-
tanbul’dan kutsal topraklara giden 
üç önemli hac güzergahından biri 
Ereğli’dir. Bu bağımsız yapı, ker-
vansaray mimarisi bakımından çok 
önemli ve güzel bir yapıdır.” dedi. 

Kervansaray’ın harap durum-
dayken 1990’lı yıllarda onarımı ya-
pıldığını ve orijinal yapısıyla ayakta 
durduğunu aktaran Baş, yapının 
Osmanlının 16’ıncı yüzyıl mimarisi-
ni en güzel yansıtan eserlerden biri 
olduğunu dile getirdi. n AA

Bozkır’da üniversite öğrencileri 
sabah namazında buluştu

Hüyük’ten ağaçlandırma 
seferberliğine önemli destek

Selçuk Üniversitesi Bozkır 
Meslek Yüksekokulu tarafından 
Mevlidi Nebevi Haftası nedeniyle 
“sabah namazında buluşalım” et-
kinliği düzenledi. Selçuk Üniver-
sitesi Bozkır Meslek Yüksekoku-
lu’nun organize ettiği ve her hafta 
cuma günleri yapılması planlanan 
etkinlik, öğrenciler tarafından ilgi 
gördü. Namaz bitiminde yükse-
kokul öğrencilerine müftülük bi-
nasında kahvaltı ikram edilerek, 
etkinlik son buldu.

SÜ Bozkır Meslek Yükseko-
kulu spor ve fiziki aktivite dersi 

öğretmeni Bekir Davulcu, yaptığı 
açıklamada, “Yüksekokul olarak 
organize ettiğimiz bu etkinlikte, 
öğrencilerimizin hem cuma gü-
nünün hemde sabah namazının 
feyz ve bereketinden faydalanması 
sağlandı.Her zaman olduğu gibi 
bu etkinliğimizde de bizlere des-
teklerini sunan sayın Kaymaka-
mımız Oltan Bayraktar’a, Belediye 
Başkanı Sadettin Saygı’ya, Yüksek 
Okul Müdiremiz Dr. Öğretim Üye-
si Ahu Cavlazoğlu Davulcu’ya ve 
İlçe Müftüsü Seyit Böğet’e teşek-
kür ederim.” dedi.n AA

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 
gelecek nesillere “Daha yeşil bir 
Türkiye” bırakabilmek amacıyla 
yurt genelinde başlattığı “Gele-
ceğe Nefes” seferberliğine Hüyük 
ilçesinin de 20 bin fidan dikimiyle 
destek verdiği bildirildi. Hüyük’te, 
Cumhurbaşkanlığı tarafından 
milli ağaçlandırma günü ilan edi-
len 11 Kasım günü, saat 11.11’de 
kampanya kapsamında Hüyük 
çıkışı Doğanhisar yolu üzerindeki 
boş alanda çok sayıda çam fidanı 
toprakla buluşturuldu.

Hüyük Belediye Başkanlığı 
ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
tarafından organize edilen fidan 
dikme etkinliği çerçevesinde 20 

bin fidanın toprakla buluşturuldu-
ğu belirtildi. Hüyük Kaymakamı 
Dilara Şenoğlu ile Hüyük Beledi-
ye Başkanı Mehmet Çiğdem de 
kampanyaya katılarak açılan çu-
kurlarda çam fidanlarını toprakla 
buluşturdu, ardından fidanlara 
can suyu verdi.

İlçede görev yapan daire amir-
leri, emniyet ve jandarma teşkilatı 
personeli, sivil toplum kuruluşları 
ve siyasi partilerin temsilcilerinin 
yanısıra muhtarlar ve vatandaş-
ların da yoğun katılımıyla destek 
verdiği ağaçlandırma çalışması-
nın tamamlanması sonrasında 
katılımcılara yemek ikram edildi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’de ‘Peygamberimiz ve Aile’ konulu konferans
Beyşehir ilçesinde, “peygamberimiz ve 
aile” konulu konferans düzenlendi. Bey-
şehir İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i 
Nebi haftası kapsamında Beyşehir Be-
lediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde 
gerçekleştirilen konferansta kürsüye 
gelen Selçuk Üniversitesi (SÜ) İslami 
İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.
Dr.Hüseyin Aydın, Peygamber Efendi-
mizin aile hayatının bütün insan alemi 
için eşsiz bir örnek olduğuna dikkati çe-
kerek, “Peygamberleri incelediğimizde 
sünnetüllahtır. Hazreti Adem’den Pey-
gamber Efendimize kadar bütün pey-
gamberlerin aile hayatı sünnettir. Tabi 
peygamberlerden şu örneği de almak 
lazım, Mesela Hazreti Lut (as) eşi kendi-
sine iman eden biri değildi ama ona ta-
hammül etti, Hazreti Nuh (as) oğlu iman 
eden birisi değildi fakat son anına kadar 
onunla ilgilendi, hiç görevini aksatmadı” 

diye konuştu.
Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek de, 
konuşmasında, “Güçlü bir aile, güçlü bir 
toplum, güçlü bir millet demektir. Eğer 
ailelerimizi güçlendirirsek , güçlü tutar-
sak toplumumuzu, milletimizi, dolayı-
sıyla geleceğimizi ve vatanımızı güvenli 
tutmuşuz demektir. Bu bilinç ve anlayış-
la aile meselelerini , ailelerin varsa prob-

lemlerin çözüm yolarını güçlü aileyi nasıl 
oluştururuz bunun üzerine konuşmak, 
kafa yormak lazımdır” dedi. Beyşehir 
Kaymakamı Yusuf Özdemir ise konuş-
masında, insanların dünyada ve ahirette 
mutlu olması için Müslüman olmasının 
şart olduğunu vurgularken, “Dünyada 
mutlu olmak demek, rahat yaşamak de-
mektir. Ahirette mutlu olmak ise hepini-

zin bildiği gibi cennete gitmektir” dedi. 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır 
da, alemlere rahmet olan Peygamber 
Efendimiz Hazreti Muhammed’in dün-
yaya gözlerini açmasının yıldönümü do-
layısıyla düzenlenen Mevlid-i Nebi haf-
tası dolayısıyla düzenlenen konferansta 
biraraya geldiklerini belirterek, “O’nun 
yeryüzünü bir güneş gibi doğması sa-
dece Müslümanlar için mi, hayır bütün 
insanlar için bir rahmet vesilesidir. Üm-
meti olmaktan haz duyduğum Nebiler 
Nebisi Peygamber Efendimizin sevdası-
nı kelimelerle anlatmak, dizelerle betim-
lemek ne mümkündür” diye konuştu. 
Konferansının sonunda Prof. Dr. Aydın’a 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır 
tarihi Eşrefoğlu Camisi’nin minyatür ça-
lışmasını, Kaymakam Yusuf Özdemir ise 
Çini işlemeli bir porselen tabak hediye 
etti. n HABER MERKEZİ
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve
Erkek Adayların Askerliğini yapmış olması 

gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi 

Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

VELA ÇORAP; 
VASIFLI - VASIFSIZ /  BAY - BAYAN 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

. PAKETLEME BÖLÜMÜ’NDE 
BÖLÜM SORUMLUSU 

olarak çalışacak eleman, 

. DEPOCU olarak çalışacak 
eleman ihtiyacı mevcuttur.

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi  : 10/12/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
2.İhale Tarihi  : 26/12/2019 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
İhale Yeri  : KONYALI OTO KURTARMA YEDİEMİN OTOPARKI (YEŞİLÖZ MAH. 
     ŞÜKÜR CAD. NO:20(MEVLANA UN FABRİKASI ARKASI) 
     CİHANBEYLİ / KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 260.000,00 1 %1 Bilirkişi raporuna göre; 07 NJ 777 Plakalı 

Volkswagen marka Otomobil, Passat 1.6 TDİ 
Bluemotion Highline +R Line, 2018 Model, Dizel, 
Otomatik DSG Şanzuman, 1598 cm3, 5 Kişilik, 
Siyah Renk, 1459 Kg,Tescil Tarihi: 03/07/2018.
Otomobilin şase numarası ön cam sol alt köşesinde 
WVWZZZ3CZJE180753 olarak görülmüş ve tespit 
edilmiştir. Boya ölçüm cihazı ile yapılan kaporta 
aksamı kontrolünde araçta boyanan ve değişen bir 
parçaya ve gözle görülen derin çizik ve göçüklere 
rastlanılmamıştır. Ön farları, arka stopları sag 
ve sol aynaları sağlamdır. İç döşemeleri,koltuk 
döşemeleri, tavan döşemeleri temiz durumdadır.
İç donanımlarında orjinal olarak bulunması 
gereken bütün donanımlarının yerinde olduğu ve 
bu donanımlarda herhangi bir eksiklik olmadığı 
görülmüştür. Ön Kaputu kaldırılarak yapılan 
kontrollerde de motor aksamında orjinal olarak 
bulunması gereken bütün donanımlarının yerinde 
olduğu ve bu donanımlarda herhangi bir eksiklik 
olmadığı görülmüş ve tespit edilmiştir. Aracın Full 
dolulukta bir araç olduğu Hayalet Ekran,Koltuk 
ısıtma, Masajlı koltuk, Geri Görüş, Elektrikli Akıllı 
Bagaj, Panaromik açılır tavan, Alaşımlı jantlar, F1 
vites, Hız sabitleme, Geniş Ekran ve navigasyon 
Bi Zenon Led farlar olduğu tespit edilmiştir. Bu 
dolulukta donanımlara sahip aracın paketinin 1.6 
TDİ DSG BLUEMOTİON HİGHLİNE +R LİNE 
olduğu tespit edilmiştir. Aracın km bilgisi 42372 
km olarak üzerinde görülmüştür. Anahtarı mevcut 
olup akü takviyesi ile çalışır yürür durumda olduğu 
kanaati oluşmuştur.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

T.C.
CİHANBEYLİ İCRA DAİRESİ

2019/434 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1081823

Örnek No: 25*

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

Beslenme ve Diyetetik bölümünden
aldığım öğrenci kimlik kartım 
kaybolmuştur, hükümsüzdür.

Merve Beyza AÇIKGÖZ

Z-559ZAYİ
10/02/2014 tarihinde 2014021003BkR0000872 makbuz nolu 

kendim Hasan DERE adına Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne 
yapmış olduğum ödeme dekontunun aslını kaybettim.

Yukarıda belirttiğim ödeme dekontunun aslı  hükümsüzdür.
Hasan DERE

Z-558
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AKŞEHİR - YUNAK BÖLGESİ POMPA MONTAJ DEMONTAJ VE BORU İLAVESİ hizmet alımı 4734 
sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2019/573385
1-İdarenin
a) Adresi   : Nişantaşı Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060 Nalçacı
      SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 50 ADET POMPA DEMONTAJ 50 ADET POMPA MONTAJ 3
      ADET POMPA KURTARMA İŞİ 10 ADET BORU İLAVESİ
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer  : AKŞEHİR - YUNAK BÖLGESİ
c) Süresi   : İşe başlama tarihinden itibaren 360(üç yüz altmış) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. 
      ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 21.11.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ SELÇUKLU TESİSLERİ HOROZLUHAN MAH. 
ALBAYRAK CAD. 38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli 
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1081948

Darbelerin tarihini araştıran ve araştırmasının sonuçlarını kitaplaştıran Eğitimci Yazar Salih Sedat Ersöz, dış destekli ilk darbenin 
1876 yılında yapıldığını, o dönemden bu yana yapılan tüm darbelerde dış güçlerin etkisinin var olduğunu dile getirdi

‘Darbeler, Osmanlı’dan miras!’
1876 yılından bu yana meyda-

na gelen siyasi faaliyetler, darbeler 
ve muhtıralar üzerine derinleme-
sine araştırmalar yapan Konya Ye-
nigün Gazetesi Yazarı – Eğitimci 
Salih Sedat Ersöz, yaptığı araştır-
maların sonuçlarını bir kitap haline 
getirdi. Kısa bir süre önce kitabını 
yayın hayatına sunan Salih Sedat 
Ersöz, Araştırmacı – Yazar Sadık 
Gökçe ile birlikte Konya Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’a gerçekleştirdiği 
ziyarette kitabın içeriği hakkında 
bilgiler verdi. Ersöz, kitabını imza-
layarak, Mustafa Arslan’a takdim 
etti. 
KİTABIN TEMELİNDE 28 ŞUBAT VAR

Darbeler üzerine bir kitap ka-
lem alma fikrinin nereden doğdu-
ğunu açıklayan Yazar Salih Sedat 
Ersöz, “Bu kitabı kaleme almamın 
temel nedeni 28 Şubat’ta yaşa-
dığım olaylar. Ben o dönemde 
İl Kültür Müdürü olarak görev 
yapıyordum, 28 Şubat süreci ile 
birlikte görevden alındım. Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne geçtim, 
Genel Sekreter Yardımcısı olarak 
çalışmaya başladım. 

O dönem Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı olan Halil Ürün 
Bey, yoğun programı nedeniy-
le bazı programlara katılamıyor, 
kendisini temsilen benim gitme-
mi isterdi. O döneme ilişkin hatı-
ralarımı gazetede kaleme aldım. 
Yazılarım ilgi çekmiş olacak ki, 
bazı vakıf ve dernekler söyleşi için 
çağırdılar. Ben de kapsamı biraz 
daha genişlettim. 28 Şubat Darbe-
si, 12 Eylül Darbesi, 27 Mayıs Dar-
besi ve sonrasında yakın tarihte 

yaşanan 15 Temmuz sürecini de 
anlatmaya başladım. Derken çalış-
ma genişledi ve Osmanlı tarihine 
de dönüp bakmak icap etti. Tabi 
anlattıklarımızın büyük bir bölü-
münü kendimiz de yaşadık. 12 Ey-
lül süreci öncesinde öğrenciydim. 
12 Eylül’den sonra gazetecilik yap-
tım. Babam rahmetli de o dönem-
de yazılar yazardı. Evimizi bastılar, 
aramalar yaptılar vesaire… 

Yaptığım araştırmalarda özel-
likle şunu gördüm ki, yapılan 
darbelerin ve darbe girişimlerinin 
hepsi dış destekli. 

Mesela 12 Eylül Darbesi ama-
cına ulaştıktan sonra dönemin 
ABD Başkanı ‘Bizim çocuklar ka-
zandı’ diyor. 15 Temmuz’un zaten 
dış destekli olduğunu herkes bili-
yor. 28 Şubat’ın kriptolu bir mek-
tubun ardından gelen bir darbe 
olduğunu herkes biliyor. 28 Şubat 
için postmodern darbe deniyor 

ama bence çok büyük 
bir darbedir 28 Şubat. Sonuçları 
bütün darbelerin fevkinde bir dar-
be olmuştur” dedi. 

İLK DIŞ DESTEKLİ DARBE, 
1876’DA YAPILDI

Darbeler ile ilgili yaptığı araş-
tırma derinleştikçe tarihin de daha 
geriye yol aldığını dile getiren Sa-
lih Sedat Ersöz, “Tüm bunları göz 
önünde bulundurduğumda aklıma 
sadece şu soru geldi, ilk dış des-
tekli darbe ne zaman yapılmış ve 
dış destekli bu darbeler nasıl baş-
lamıştı. 

Araştırmalarım sonucunda 
1876 yılında Abdülaziz dönemin-
de yapılan darbeye ulaştım. Os-
manlı döneminde birçok darbe 
girişimi ya da darbe olmuş. Ama 
bunların hepsi iç karışıklıklar, pa-
dişaha başkaldırı, yeniçerilerin 
ayaklanması gibi şekillerde cere-
yan etmiş. Ama 1876 yılındaki 

darbe bizzat İngilizlerin kontro-
lünde gerçekleştirilen bir darbe 
olmuş. Bu nedenle 1876 tarihini 
çalışmamda baz aldım. Türkiye ve 
Osmanlı tarihine baktığımızda ilk 
dış destekli darbe 1876 yılında İn-
gilizlerin kontrolünde yapılmıştır. 

Bugüne kadar meydana geli-
nen süreçteki darbelerin hepsinin 
dış destekli olduğunu söylemek 
mümkündür. 

Neden böyle bir girişimde bu-
lunuluyor sorusuna yanıt da aslın-
da çok basit. Bunların hepsinin or-
tak amacı Türkiye’yi zayıflatmak. 

Elimizdeki son Anadolu parça-
sını da bölüp parçalayıp kendileri-
ne mal etmektir. Bir de ben şunu 
gözlemledim, bu darbelerin yapılı-
şının temeli, ‘Sizin burada ne işiniz 
var, bu topraklar bizim’ anlayışı. 
Gözleri hala bu topraklarda. Hala 
hazmedememişler. Türkiye’yi böl, 
parçalı, yut düşüncesinin bir ne-

ticesi bu olaylar. Bu topraklarda 
Müslüman Türk hakimiyetini iste-
miyorlar” diye konuştu.

DARBELER, OSMANLI’DAN 
MİRAS KALDI!

Osmanlı’da başlayan darbele-
rin Türkiye Cumhuriyeti’ne miras 
olarak kaldığını söyleyen Salih Se-
dat Ersöz, “Tek partili dönemden 
çok partili döneme geçiş biraz san-
cılı oldu. 

Bu sancının etkisiyle yaşanan 
27 Mayıs 1960 darbesi yaşanmış, 
sonrasında 1971 yılındaki muh-
tıra adı verilen ve hükümet deği-
şikliği ve idamları da beraberinde 
getiren bir darbe var. Sonrasında 
1980 darbesi, 28 Şubat süreci ve 
15 Temmuz olayını yaşadık” ifa-
delerini kullandı. 

‘BİR DAHA DARBE 
YAŞANMAZ DİYEMEYİZ’

Darbe girişimleri yahut dar-
belerin aslında büyük birer ders 

olduğunu ancak alınan bu ders-
lerin bundan sonra darbe ya-
şanmayacağı anlamına gelme-
yeceğini bildiren Ersöz, “Şunu 
söylemek lazım, Silahlı Kuvvet-
ler’in İç Hizmet Yönetmeliği’nde 
‘Türkiye Cumhuriyeti’ni Koru-
ma ve Kollama Görevi’ diye bir 
madde yer alıyordu. Yapılan dar-
belerin ardından bu madde kal-
dırıldı. Çünkü buna dayanarak 
yapılıyordu darbeler. Bunun kal-
dırılması da darbeleri önlemeye 
yetmeyecektir. 

Elinde silah bulunduran güç 
art niyet taşırsa bir şekilde yolu-
nu bulacaktır. Zaten darbelerin 
yıllar öncesinden kafaya konul-
muş bir altyapısı var. 

Yıllar süren bir altyapı süreci 
yaşanıyor. Mesela 1980’de anar-
şi ile altyapısı hazırlanırken, 28 
Şubat sürecinde irtica denilerek 
altyapısı hazırlandı. 15 Temmuz’a 
gelindiğinde ise FETÖ olayı, 17-25 
Aralık MİT TIR’larının durdurul-
ması ve MİT Başkanı’nın gözaltına 
alınması gibi olaylar silsilesi ile bu 
girişime altyapı hazırlandı. 

Osmanlı dönemindeki darbe-
lerde de yine aynı şekilde altya-
pıların hazırlandığını görüyoruz. 
Gözlüyorlar ve kıvamına geldiğine 
inandıklarında kalkışıyorlar. Bun-
dan sonra darbe yaşanmaz diye-
meyiz ama Allah korusun. 

Her darbe ülkeyi hem ekono-
mik, hem sosyolojik, hem siyasi 
anlamda en az 10 yıl geriye götü-
rüyor. İnşallah yaşanmasın bu tür 
olaylar” diyerek sözlerini tamam-
ladı. 
n NAZİFE ARSLAN

Bir İyilik de Sen Yap Derne-
ği üyeleri, cam kemik hastası ve 
görme engelli Mehmet Akde-
mir’e bir hafta arayla hasta yata-
ğı ve tekerlekli sandalye hediye 
ederek Akdemir ailesini sevin-
dirdi.

Dernek olarak engelli aracı 
başta olmak üzere bugüne kadar 
birçok aileye çeşitli yardımlarda 
bulunan Bir İyilik de Sen Yap 
Derneği Üyeleri, Mevlit Kandi-
linde Akdemir ailesinin evine 
misafir oldu ve aileye sürpriz ya-
parak doğuştan cam kemik has-
tası ve görme engelli Mehmet 
Akdemir’e havalandırmalı hasta 
yatağı ve tekerlekli sandalye he-
diye etti. 

Ziyarette, Dernek Başkanı 
Erol Önyal, Yönetim Kurulu Üye-
leri Müzeyyen Büyükkol, Adem 
Kılınç, Dernek Genel Sekreteri 
Betül Aköz ve gönül elçisi Cihan 
Karaca’nın da hazır bulundu. 
Mehmet Akdemir’in okuduğu, 
“Anne kim diyor bana görme en-
gelli, oysa kimsenin görmediğini 
görüyor benim gönül gözlerim. 
Görende bir görmeyen de” mıs-
ralarından oluşan şiirini dinleyen 
dernek üyeleri, Akdemir ailesin-
den çocuklarının sağlık durumu 
hakkında bilgi aldı. 

Bir İyilik de Sen Yap Dernek 
Başkanı Erol Önyal, Dernek ola-
rak 2019 yılında önemli bağışlar 

yaptıklarını ve bedensel engelli 
vatandaşlara umut olduklarını 
söyledi. Önyal, “Derneğimize 
maddi ve manevi katkılar sağla-
yan Konyalı hemşerilerimize ve 
bağışçılarımıza minnettarız, hep-

sinden Allah razı olsun. Özellikle 
engelli aracı bağışı konusunda 
yardımsever vatandaşlarımızı 
derneğimizle irtibata geçmeye 
davet ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bir İyilik de Sen Yap Derneği 
Akdemir ailesini sevindirdi

Eğitimci Yazar Salih Sedat Ersöz, Yazar Sadık Gökce ile birlikte Konya 
Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti.
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2020 YILI İHTİYACI İÇİN MOTORİN ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN    : 2019/571422
1-İdarenin
a) Adı    : ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA DİĞER ÖZEL    
      BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi   : Pirebi mah. Gazhane Sokak 31 42200 MERAM/KONYA
c) Telefon ve faks numarası : 3323536902 - 3323523284
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası   
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı    : 2020 YILI İHTİYACI İÇİN MOTORİN ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı : 123.000 LT MOTORİN
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Konya ve Aksaray il merkezleri ile Beyşehir, Seydişehir,
     Akşehir, Ilgın İlçe merkezlerinde TAŞIT TANIMA 
     SİSTEMİNE SAHİP Petrol istasyonlarından teslim    
     alınacaktır. 
ç) Süresi/teslim tarihi  : İhale konusu Motorin alımı 01.01.2020 - 30.12.2020 tarihler 
      arası Konya Orman Bölge Müdürlüğü ile bağlı birimlere, 
      idarenin talebi üzerine petrol istasyonlarından peyderpey 
      alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi  : 01.01.2020
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve: 05.12.2019 - 11:00
saati    
b) İhale komisyonunun toplantı yeri : Konya Orman Bölge Müdürlüğü Pirebi Mahallesi Gazhane 
(e-tekliflerin açılacağı adres)       sokak No:31 Meram /KONYA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
1- İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu” ise Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama 
kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi
2- İstekli bir “Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun bayisi” ise Akaryakıt ve Dağıtım 
Pazarlama Kuruluşu” nun bayisi olduğuna dair bayilik yazısı ve bayilik sözleşmesini
3- İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan bayilik yapmak üzere verilmiş olan 
istasyonlu bayilik belgesini
4- Belediye Başkanlığından alınmış olan “İş yeri açma ve çalışma izin belgesi, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife 
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, 
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar: Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde 
öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

2020 YILI İHTİYACI İÇİN MOTORİN ALIMI
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KONYA

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1082363

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu’nun abisi Ahmet Kağnıcıoğlu 60 yaşında vefat etti. Merhum Ahmet Kağnıcıoğ-
lu’nun cenazesi sevenlerinin omuzlarında taşınarak memleketi Altınekin’de bulunan Altınekin Merkez Mezarlığı’na defnedildi

Bekir Kağnıcıoğlu’nun acı günü
Konya’nın yakından tanıdığı 

isimlerden Altınekin Ziraat Oda-
sı Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu’nun 
abisi Ahmet Kağnıcıoğlu, kanser 
hastalığı nedeniyle bir süredir te-
davi gördüğü Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Onkoloji Hastanesi’nde hayatını 
kaybetti. 

60 yaşında olan merhum Ah-
met Kağnıcıoğlu’nun cenazesi, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Ce-
naze Hizmetleri’ne ait araçla mem-
leketi Altınekin’e götürüldü. Baba 

evinde helallik alındıktan sonra 
sevenlerinin omuzlarında taşınarak 
Altınekin Merkez Mezarlığı’na geti-
rilen merhum Ahmet Kağnıcıoğlu, 
burada kılınan cenaze namazının 
ardından dualar eşliğinde toprağa 
verildi. Altınekin Ziraat Odası Baş-
kanı Bekir Kağnıcıoğlu, cenaze tö-
renin ardından taziyeleri kabul etti. 
Yenigün Gazetesi olarak Merhum 
Ahmet Kağnıcıoğlu’na yüce Al-
lah’tan rahmet, kederli ailesi ve ya-
kınlarına başsağlığı dileriz. 
n RASİM ATALAY

Altınekin Ziraat Odası Başkanı

Bekir KAĞNICIOĞLU’nun
 

abisi

Ahmet 
KAĞNICIĞLU’nun

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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2020 Yılı Medikal Gaz alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2019/571944
1-İdarenin
a) Adresi   : FATİH MAHALLESİ YENİ İSTANBUL CADDESİ NO:30 
      42285. SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322354205 - 3322230298
c) Elektronik Posta Adresi : konyadcb2.satinalma@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)  
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 2020 Yılı Medikal Gaz alımı 8 kalemden oluşmaktadır.
      Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
      bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri   : HASTANE HİZMET BİNASI VE EKLERİ
c) Teslim tarihleri  : Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş 
      tarihinden itibaren 1 (bir) işgünü içerisinde peyder pey 
      31.12.2020 tarihine kadar teslimat yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 
      SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati   : 05.12.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.3.4.5.6.7.ve 8. kalemler için
1-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın Sağlık Bakanlığından verilen Medikal 
Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin Belgelerine sahip olacak ve bunu ihale komisyonunu ibraz 
edecektir.
2-Yüklenici firma kendisinin veya bayisi olduğu firmanın medikal amaçlı gaz üretiminde yasal 
zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş olan Mesul Müdürlük Belgesini ihale 
komisyonunu ibraz edecektir.
3-Yüklenici firma kendisine ait Sağlık Müdürlüğü onaylı medikal gaz depolama ve dağıtım 
belgesini ihale komisyonunu ibraz edecektir.
4- 2. Kalem için; Distribütör firma kendisinin veya yüklenici firmanın Sağlık Bakanlığı’ndan 
medikal amaçlı Nitrik Oksit üretim, dolum ve depolama izin belgelerini ihale komisyonuna ibraz 
edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar FATİH MAH. YENİ İSTANBUL CAD. NO:30 SELÇUKLU/
KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

2020 YILI MEDİKAL GAZ
KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİ DR.ALİ KEMAL BELVİRANLI 

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1081471

Dedemli konutları için talep Gönül Gözü’ne Şeref Ödülü

Konya SMMMO’da 
Bağımsız Denetim semineri

Özel Gençlik’te sonbahar gezisi

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkan Yardımcı-
sı ve Konya Milletvekili Mustafa 
Kalaycı, Bozkır Barajının suları al-
tında kalacak Dedemli Mahallesi 
sakinleri için yapımı süren yeni ko-
nutların kalorifer tesisatlı olmasını 
talep etti. 

MHP Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Ka-
laycı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı 
bütçesinin görüşüldüğü TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 

konuştu. Mustafa Kalaycı, Hadim 
ilçesinde yapımı tamamlanan Boz-
kır Barajı’nın suları altında kalacak 
Dedemli Mahallesinin 110 kilo-
metre uzaklıktaki merkez Meram 
ilçesine bağlı Çarıklar Mahallesine 
taşınacağını hatırlattı. 

Burada hak sahiplerine veri-
lecek 428 konutun kömür sobalı 
olacak şekilde planlandığını kay-
deden Kalaycı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’dan ısıtma 
sisteminin kalorifer tesisatlı ola-
rak değiştirilmesini istedi.  Kalaycı 

şöyle konuştu, “Dedemli Mahallesi 
sakinleri Meram Çarıklar Mahalle-
sine taşınacak. Hak sahipleri için 
428 konut yapılıyor. Konutların 
ısıtma sisteminin sobalı olduğu 
bildirildi. Bu çağda yapılmaması 
lazım. Sorun sizden kaynaklı değil 
de doğal gaz olmamasından kay-
naklı. Buraya yakın bir doğal gaz 
hattı var. Çumra’ya giden hattan 
doğal gaz getirilip bu çağda 428 
evin kaloriferinin yapılması uygun 
olur. Ben bu konuda desteğinizi 
bekliyorum.”  n İHA

Yaptığı faaliyetlerle dikkat çe-
ken Gönül Gözü Derneği Başka-
nı Devriş Ahmet Şahin’e Dünya 
Kırım Tatarları Derneği Başkanı 
Mustafa Sarıkamış tarafından Şe-
ref Varlığı (Şeref Ödülü) takdim 
edildi. Şeref Yarlığı takdiminde 
konuşan Dünya Kırım Tatar Der-
nek Başkanı Mustafa Sarıkamış, 
‘’Kırımdaki engelli kardeşlerimiz 
için tekerlekli sandalye kampan-
yası başlattık. 

Bu kampanyamıza maddi ve 
manevi destek vererek Teker-
lekli Sandalye teminine başlayan 
Gönül Gözü Derneğine ve onun 

fedakâr Başkanı Sayın Devriş Ah-
met Şahin’e Şeref Varlığı takdimi-
ne kararı verdik. Kırım’a ilk defa 
insani yardım yapılacaktır. 

Kırım’a gönderilecek olan te-
kerlekli sandalyeleri Kırım Müf-
tülüğü ve Kırım Sivil İnisiyatif 
teşkilatı ihtiyaç sahiplerine teslim 
edecektir” dedi. 

Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin ise, 
“Dernek olarak kuruluş tarihi-
miz olan 7 Ocak 2011 tarihinden 
bugüne kadar “Bir Engel de Sen 
Kaldır” kampanyası ile Konya, 
Karaman ve ilçelerinde ihtiyaç 

sahiplerine 1000’e yakın akülü ve 
manuel tekerlekli sandalye hedi-
ye ettik. 

Dünya Kırım Tatar Derne-
ği’nin Kırım’daki ihtiyaç sahip-
lerine yönelik başlatmış olduğu 
kampanyayla ilk defa yurt dışına 
yardım göndereceğimiz gibi Türk 
ve Müslüman olan kardeş Kı-
rım’ada Türkiye’den ilk insani 
yardımı gönderme şerefine nail 
olacağız inşallah” diye konuştu. 
Şahin kampanyanın 3 Aralık tari-
hine kadar devam edeceğinin de 
bilgisini verdi.  
n HABER  MERKEZİ

Konya Mali Müşavirler Oda-
sının üyelerine ve stajyerlerine 
yönelik eğitim faaliyetlerine “Ör-
neklerle Bağımsız Denetim Ko-
nulu Bilgilendirme“ semineriyle 
devam edildi.  Seminer sunumu 
Kamu Gözetim Kurumu Uz-
manları Mahmut Emre Yakut ve 
Mustafa Sarı tarafından yapıldı. 
Seminere KGK Başkan Yardım-
cısı Murat Yünlü ve çok sayıda 
Oda üye ve stajyeri katıldı.  Oda 
üyelerine yönelik her türlü mes-
leki ve sosyal faaliyetlere hızla 
devam ettiklerini belirten Başkan 
Abdil Erdal;” Mesleğimiz gereği 
sürekli değişen mevzuatı takip 
ederken, bir taraftan da devamlı 
artan iş yükü karşısında mesleği-

mizi icra ediyoruz. Bu doğrultuda 
siz değerli meslektaşlarımızın bil-
gilendirilmesi amacıyla eğitim ve 
gelişim faaliyetlerimize aralıksız 
devam edeceğiz.  Bugün Örnek-
lerle Bağımsız Denetim konusu-
nu değerli KGK uzmanlarımızın 
anlatımıyla işleyeceğiz. Eğitim 
seminerimize katılan Bağımsız 
Denetçi meslektaşlarım 2 Eğitim 
kredisi alacaklardır. Bugünkü se-
minerimizden sonra da Eğitim 
faaliyetlerimize aralıksız devam 
edeceğiz. 19 Kasımda e-dönü-
şüm uygulamaları konularında 
seminerlerimizi gerçekleştirece-
ğiz. Yine mesleğimizle ilgili gün-
cel konularla ilgili eğitim planla-
mamız devam etmektedir.”

FAALİYETLERİMİZ HIZLA 
DEVAM EDİYOR

Göreve geldikleri günden iti-
baren tüm projeleri uygulama-
ya koyduklarını belirten Başkan 
Erdal;” Göreve birçok projeyle 
başladık. Bu doğrultuda mesle-
ğimizle ilgili eğitim seminerlerini 
başarıyla gerçekleştirdik. Yeni 
ruhsat alan meslektaşlarımıza 
ruhsat dağıtım töreni düzenledik. 
Odamızın e-dönüşümünü hızla 
tamamlıyoruz. Stajyerlerimize 
yönelik staja giriş ve yeterlilik 
sınavlarına hazırlık kurslarını ba-
şarıyla tamamladık. Üyelerimizin 
katıldığı ileri düzey Excel eğitim-
lerini başarıyla tamamladık.” 
n HABER MERKEZİ

Özel Gençlik Anaokulu ve 
Özel Gençlik İlkokulu Anasınıfı 
öğrencileri sonbahar mevsimi-
nin gelişiyle değişen doğa güzel-
liklerini incelemek üzere çevre 
gezisi yaptılar. 

Çevredeki değişiklikleri dik-
katle inceleyen öğrenciler göz-
lem çantalarına doğada bulduk-
ları çeşitli yaprak, dal ve kozalak 

toplayarak eğlenceli zaman ge-
çirdi. Sonbahar etkinliği çerçeve-
sinde düzenlenen bu gezide öğ-
renciler gezi alanındaki ağaçlar 
hakkında bilgi sahibi oldu. Keyifli 
bir yürüyüş yaparak bol enerji 
alan öğrenciler eğlenerek keyifli 
vakit geçirdi.

Okul Müdürü Aliye Du-
man, yaptığı açıklamada, sosyal 

ve kültürel etkinliklere ayrı bir 
önem verdiklerini okul öncesi 
dönemde yapılan fen, doğa ve 
gezi gözlem çalışmaları minik 
öğrencilerimizin çevrelerini daha 
yakından tanımalarını, doğa gü-
zelliklerini keşfetmelerini, eğle-
nerek ve yaşayarak öğrenmeleri-
ni sağladığını kaydetti. 
n HABER MERKEZİ
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Sevginin olmadığı hiçbir yerde; hu-
zurdan, mutluluktan, gelişmeden, de-
ğişimden, demokrasiden, özgürlükten, 
çevrenin güzelliğinden, yardımlaşma-
dan, merhametten, vicdandan, adalet-
ten el hâsılı vel kelam, insana dair hiçbir 
iyilikten bahsedilemez, bahsedilse bile 
söz asla ve kata hedefine ulaşamaz.

Tarihimizde belli günler, haftalar ya 
da aylar var. 

Gerçi adı konmamış, o güne atfe-
dilmemiş ne bir olay kaldı ne de adına 
bir olay yakıştırılmamış bir gün… Ba-
zen bazı günlere birden fazla anlamlar 
bile yüklenir oldu. Böyle olunca da 
yapmacık sevgiler, kısa süreli sevdalar 
oluştu. Sevgi enflasyonuna uğruyoruz 
anbean.

Geçtiğimiz hafta içerisinde bu dün-
yaya, farklı zaman dilimleri içerisinde 
iki değerli insan gönderilmiş Allah ta-
rafından. Hiçbir insan, Allah’ın inayeti 
olmadan ne doğabilir ne yaşayabilir 

ne de ölebilir. Yani insanların bu dün-
yaya gönderilişleri de yaşayışları da bu 
dünyadan göçüp gidişleri de sadece 
ve sadece O’nun izni ile olabilir. Bu iki 
değerli insanın ikisinin de adlarını Mus-
tafa koymuşlar. 

Allah kendilerine farklı görevler ve 
vasıflar bahsetmiş. Zira birisi insanlığa 
önderlik etmiş. Onları Allah ile İslam 
ile tanıştırmış. Allah onu biz insanlara 
kendisi ile bizim aramızdaki elçi olarak 
tayin etmiş. Biz Türk toplumu da bin-
lerce yıl öncesinde, İslamiyet’i kendimi-
ze daha uygun bir inanç sistemi olarak 
görmüşüz ve kabul etmişiz.

Adı Mustafa olan diğer bir insan 
ise, Türk Milleti’nin en zor anında ona 
önderlik ederek, zaten Türk Toplumu-
nun karakterinde mevcut olan “esarete 
düşmeme” özelliğini de bilerek, Allah’ın 
ona bahşettiği akıl ve liderlik vasıflarını 
kullanıp harekete geçmiş, Türk Milleti 
ve içinden çıkmış diğer Kahraman Ar-

kadaşları ile birlikte bağım-
sızlığa taşımıştır.

Hal böyle iken bu iki 
insan üzerinden, toplu-
mun hafızasını ve aklını 
hiçe sayarak; yarım ya-
malak bilgileriyle ya da 
ilim irfan sahibi olduğu 
halde kendi düşünceleri ve 
inançları doğrultusunda 
toplumun bireylerini kan-
dırmaya, bölmeye, arasın-
da karışıklık yaratmaya yönelik sözleri 
sarf edenler çıkmıştır, çıkmaya devam 
etmektedir. 

Açık ve net olarak söylemek istiyo-
rum ki, bu davranışlar benim düşünce-
lerime göre; art niyettir, devletimizi ve 
milletimiz parçalamaya yönelik ihanet 
eylemleridir.

Şöyle yazmış ar-
kadaş, yazdıklarını da 
erkekler içinde bir kadı-
nın oynuyor olduğunu 
görüntüleyen bir fotoğ-
rafla destekleyerek; “sen 
Atatürk’ü sevmemeye 
devam et, eğer Atatürk 
olmasaydı senin ananı 
da Yunanlılar bu şekilde 
oynatacaktı…” Sözün 
muhatabı kim, kimmiş 

Atatürk’ü sevmeyen ya da kendisinin 
Atatürk’ü sevdiğinin emaresi nedir mu-
allakta… Salmış sözü kendisi kayıp…

Bir diğeri de şöyle yazmış; “eğer 
Hz. Muhammed (a.s) gelmeseydi he-
piniz Hristiyan olacaktınız.”

Sanki meramlarını anlatacak mil-
yonlarca cümle kurma imkanları yok-

muş, bu iki sığ, seviyesiz, edepten 
yoksun ifadeler içeren cümlelere kal-
mışlar gibi…

Geçtiğimiz haftanın önemli gün-
lerine binaen bazı kimseler bu ehem-
miyetli günler üzerinden birbirlerine 
bu şekilde mesajlar verdiler. Zaten bu 
günler bahanesiyle her yıl, aynı dozda 
ve hafiflikte sözlerini artırarak mesaj 
vermeye devam ediyorlar. 

Terbiyeden ve edepten yoksun bu 
kişiler kendilerini haşa Allah’ın yerine 
koyarak, geleceği bilip geleceğin nasıl 
ve ne şekilde zuhur edeceğini de toplu-
ma aktarıyorlar güya...

Bu gibi şahısların, toplum arasında 
dini ve milli duyguları kullanarak ay-
rımcılık yapıyor oldukları için kesinlikle 
ceza-i müeyyide ile tecziye edilmelidir-
ler. Bunlar Türk Toplumu içindeki yüz 
karalarıdırlar. Sevgiden, merhametten, 
vicdandan, adaletten, özgürlükten, 
akıldan mahrum olanlar asıl bu in-

sanlardır. Kendileri böyle oldukları için 
de kendileri gibi insafsızlar ordusunu 
kurma gayreti içindedirler. Bunların 
toplum içindeki statüleri kesinlikle en 
alt seviyeye indirilmelidir. Bunu gerek 
toplum olarak bizler, gerekse bizler adı-
na kanun çıkarma yetkisini kullananlar 
yapmalıdırlar. 

Yazımı Mevlana’nın sevgiye ait 
sözleriyle bitireyim.

“Ey sevgili; heyben acıyla dolar da 
nefes alamazsan gel. 

Huzur bulacağın kıyılarım senindir. 
Umutların solar kurur da su bula-

mazsan beraber sulayalım, gözyaşla-
rım senindir. 

Kanadın kırılır da maviye uçamaz-
san, ne güne duruyor al, kanatlarım 
senindir. 

Çaresiz çilelere bir umut bulamaz-
san, kendime ettiğim dualarım senin-
dir.” 

Sevgiyle kalalım…

SORUNUMUZ; SEVGISIZLIK…

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM

‘Afrika’nın dünyaya 
açılan kapısı olacağız’

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği (MÜSİAD) Konya Şu-
besi üyeleri Nijeryalı iş adamlarıy-
la ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MÜSİAD Konya Şubesi ile Ni-
jerya Oto Yedek Parça ve Makine 
Bayileri Birliği’nin (ASPAMDA) 
düzenlediği Türkiye - Nijerya Oto-
motiv Yedek Parça İş Zirvesi kap-
samında Nijeryalı iş adamlarıyla 
yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi 
gerçekleştirildi.

Programın açılış konuşması-
nı yapan MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, Konya 
şubesinin kurulduğu ilk günden 
bugüne, gerek üyelerinin gerekse 
de şehrin ekonomisini geliştirmek 
adına birçok çalışmanın altına 
imza attığını söyledi.

MÜSİAD Konya olarak, 4 yılı 
aşkın bir süredir “Hedef Afrika” 
sloganıyla, Afrika ülkeleriyle yo-
ğun bir ticari diplomasi yürüttük-
lerini anlatan Okka, “Geçtiğimiz 
yıl gerçekleştirdiğimiz, Türki-
ye-Afrika Ekonomi Forumu prog-
ramında Afrikalı Bakanları, 33 
Afrika ülkesinin Büyükelçilerini 
ve 150 kişilik Afrikalı iş adamı he-
yetini şehrimizde ağırladık. 2018 
yılı Mayıs ayında gerçekleştirdi-
ğimiz ve bugüne kadar Konya’da 
yapılan en büyük iş forumu olan 

Afrika Ekonomi Forumu progra-
mında ise, 350 kişinin katılımıyla 
B2B görüşmelerde bulunduk. 

Bugün de, bu çalışmalarımızın 
meyvelerini almaya başladık. Af-
rika’nın lokomotif ülkelerden biri 
olan Nijerya ile ikili ilişkilerimizi 
en üst seviyeye çıkarmak için ça-
lışmalarımıza ara vermeden de-
vam edeceğiz. 

Konya, Afrika’nın dünyaya 
açılan kapısı olacaktır. Amacımız, 
Konya’da var olan bütün imkânla-
rın, Afrika ülkelerinde de olmasını 
sağlamaktır. 

Afrika kıtası ile kazan kazan 
politikasına dayalı temaslarımı-
zı kesintisiz sürdüreceğiz.” dedi. 
ASPAMDA adına söz alan Mus-
tapha Ottoman Bakano ise iki ülke 
arasındaki ticari ilişkilerin geliş-
mesi için MÜSİAD Konya Şubesi 
üyelerini Nijerya’ya davet etti.

Nijerya Ankara Büyükelçiliği 
Ekonomi Ateşesi Alhaji İbrahim 
Buwai da düzenlenen programın 
Türkiye-Nijerya arasındaki ilişki-
lerin geliştirilmesi adına önemli 
bir adım olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Kon-
yalı sanayiciler Nijeryalı iş adam-
ları heyetiyle yaklaşık 200 ikili iş 
görüşmesi gerçekleştirdi.

 n HABER MERKEZİ

Altınay’dan emlakçı
esnafına önemli uyarı!

Konya Emlakçılar Odası Başka-
nı Sedat Altınay, Taşınmaz Ticaret 
Yetki Belgesi almak için 5 Haziran 
2018’de başlayan sürecin Aralık 
2019’da dolacağına dikkat çeke-
rek, belgesini almamış olan esnafın 
odaya başvuru yaparak belgelerini 
alabileceklerini söyledi. 

Taşınmaz Ticareti Yetki Belge-
si olmayan emlakçı esnafına uyarı-
da bulunan Konya Emlakçılar Oda-
sı Başkanı Sedat Altınay, “Mevcut 
haktan yararlanan üyelerimiz dahil 
Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi 
müracaat etmediği takdirde, bu 
haktan da mahrum olmaları söz 
konusudur. 

Ondan dolayı tüm oda üyeleri-

mizin mağdur olmamaları için bir 
an önce Konya Emlakçılar Odasına 
gelerek Taşınmaz Ticareti Yetki 
Belgesi almak için müracaatlarını 
yaptırmaları kanuni zorunluluktur. 
Bu üyelerimize oda olarak son uya-
rımızdır. 

Biz üyelerimizi defalarca oda-
mıza davet ettik ve müracaatları-
mızı yapalım diye, kendilerine bu 
konuda mesajlar çektik. Yazılı ve 
görsel basın aracıyla yaptırdığımız 
haberlerle ulaşmaya çalıştık. Gel-
meyen oda üyelerimiz mevcuttur. 
Yararlanmak isteyenlerin vakit 
geçirmeden odamıza müracaat et-
meleri gerekmektedir” dedi.

 n HABER MERKEZİ

Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, “Bu bütçeye karşı olduğumuzu, bu bütçede me-
murun olmadığını, bu bütçenin de memurun bütçesi olmadığını her yerde dile getiriyoruz” dedi 

‘Bu bütçe memurun 
idam fermanıdır!’

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul ve sendika 
üyeleri Kayalıpark’ta düzenledikleri 
basın açıklaması ile 2020 bütçesi-
nin memurun bütçesi olmadığını 
ifade etti.  Sendika üyeleri Cumhur-
başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcı-
sı, TBMM’de temsil edilen siyasi 
partilerin (HDP hariç) Grup Baş-
kanvekillerine mektup gönderdi.

‘ALIM GÜCÜMÜZ DÜŞÜYOR’
Yaptığı açıklamada 2020 yılı 

için öngörülen bütçeyi eleştiren 
Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi 
Veli Doğrul, “Sosyal devlet olma 
ilkesini hiçe sayan, toplumumuzun 
büyük bir kesimini göz ardı ederek, 
çalışanlardan alınacak vergilere bel 
bağlayan 2020 bütçesi, memurun 
bütçesi değildir. Bu bütçeyle 2020 
yılının, başta kamuda çalışanlar 
olmak üzere, tüm vatandaşlarımız 
için geçmiş yıllardan daha da zor 
geçeceği ortaya çıkmıştır. Hepimi-
zin bildiği gibi bütçe, devletin ge-
lirlerinin ve bu gelirlerin nerelere 
dağıtılacağının belgesidir. Biz bu 
bütçede, gelirlerin kamu çalışanla-
rından kesilen vergilerle elde edi-
leceğini ama gelirin paylaşımında 
memurun adının dahi olmadığını 
görüyoruz.  Önümüzdeki sene için 
memur ve emekli maaşlarına yüz-
de 4+4 zam yapılması kararlaştırıl-
dı. Bunun anlamı bütün bir yıl için 
iki taksitte toplam yüzde 8,2 yani 
ortalama memur maşına 329 lira, 
en düşük memur maaşına 247 lira 
zam demek. Halbuki daha geçen yıl 
4 kişilik bir ailenin zorunlu harca-
maları 1032 lira zamlanmıştı. Ve-
rilmesi öngörülen zam, harcamalar 
karşısında devede kulak bile kalmı-
yor.   2002 yılından beri vatandaş-
larımızdan toplanan vergiler 10,4 
kat artarken memur maaşları an-
cak 7,5 kat arttı. Yani maaşlardan 
yapılan kesintiler, maaş zammını 
aştı. Milli gelir büyüyor diyoruz. 
Milli gelirdeki artıştan dar gelirli 
ve ücretliler hak ettiği payı alamı-
yor. Memurun, emeklinin pastaya 
eklediği pay büyüdü ama pastadan 
aldığı pay küçüldü. Maaşların döviz, 
altın ve diğer yatırım araçları kar-
şısındaki hali ortada. Bütün yatırım 
araçları karşısında alım gücümüz 
düşüyor” ifadelerini kullandı.

‘MEMUR VE EMEKLI MAAŞLARI 
GÜNDEN GÜNE ERIYOR’

Enflasyon ve zamlara karşı me-
mur ve emekli maaşlarının iyiden 
iyiye eridiğinin daha net biçimde 
ortaya çıktığını ifade eden Doğrul, 
“Son bir yıl içinde gıda fiyatlarında-
ki resmi ortalama enflasyon  yüzde 
25,25 oldu. Doğalgaza yüzde 28, 
elektriğe, kılık kıyafete  yüzde 18, 
okul masraflarına yüzde 13, kiraya 
yüzde 12, gazeteye yüzde 28, der-
giye yüzde 50, ekmeğe bile  yüzde 
15 zam geldi. TÜİK son 12 aylık 
enflasyonun yüzde 8,5 olduğunu 
iddia ede dursun, 2019 yılının 10 
aylık enflasyonu  yüzde 10,6 oldu. 
Ama memura bu sene için yapı-
lan toplam zam enflasyon farkı da 
dahil  yüzde 10,26; yani maaşlar 
şimdiden erimiş durumda. Önü-
müzde enflasyonun, ısınma, elekt-
rik, gıda harcamalarının en fazla 
artacağı Kasım ve Aralık enflasyo-
nu var. Onlar da eklenince memur 
ve emekli maaşlarının iyiden iyiye 
eridiği daha net biçimde ortaya çı-
kacak” şeklinde konuştu.

‘TÜIK’IN ENFLASYONU CEBIMIZE 
YANSIYAN ZAMLARI GÖRMÜYOR’

TÜİK’in enflasyonun vatanda-
şın cebine yansıyan zamları görme-
diğini ifade eden Doğrul, “Maliye 
Bakanlığı bile TÜİK’in açıkladığı 
enflasyona itibar etmiyor olacak ki, 
yeniden değerleme oranlarının 

yüzde 22,58 artacağını söylüyor. 
Yani bir bakıma resmi rakamlar bir-
biriyle çelişiyor, TÜİK’in enflasyonu 
cebimize yansıyan zamları görmü-
yor. Zaten vergiler her şekilde me-
murun, emeklinin belini büküyor. 
Yaptığımız her kuruş harcamadan  
yüzde 25 ile yüzde 45 arasında 
vergi kesiliyor.  Yani verirken cimri 
alırken acımasız davranılıyor.  Ama 
iş maaşlara zam yapmaya geldiğin-
de bir hedef enflasyondur tutturu-
luyor.  Hayaller karın doyurmuyor.   
Elbette enflasyon hedeflemesi ya-
pılsın ama gerçekler de göz ardı 
edilmesin. Maaşlar iktidarın pembe 
hayallerine göre, vergiler ve zamlar 
acı gerçeklere göre belirlenmesin. 
Kaşıkla verilip kepçeyle alınmasın. 
Bir toplu sözleşme dönemi yaşadık: 
evlere şenlik. Tek bir konu dahi 
tartışılıp karara bağlanmadı. Me-
murlar adına tek bir kazanıma dahi 
imza atılmadı. 20 milyon vatanda-
şımızın hayalleri, umutları yıkıldı, 
gitti. Bu hangi vicdana sığar? Bu 
durumu Türkiye Kamu-Sen olarak 
kabul etmemiz mümkün değildir” 
dedi.

‘2020 BÜTÇESI MEMURUN 
BÜTÇESI DEĞIL’

2020 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Tasarısı’nın, TBMM Plan ve 
Bütçe Komisyonunda görüşüldü-
ğünü ve bu bütçenin memurun 
bütçesi olmadığını ifade eden Tür-

kiye Kamu-Sen Konya İl Temsilci-
si Veli Doğrul, “Bu bütçeye karşı 
olduğumuzu, bu bütçede memur 
olmadığını, bu bütçenin de memu-
run bütçesi olmadığını her yerde 
dile getiriyoruz. 2020 Yılı Merke-
zi Yönetim Bütçe Tasarısı, TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonunda gö-
rüşülüyor. Eğer Tasarı, bu hali ile 
komisyondan geçerse bir daha 
değiştirilmesi mümkün değil. Eğer 
komisyon tasarıyı bu hali ile onay-
larsa memurun idam fermanını 
imzalamış olacak. Bu nedenle ta-
sarıya memur maaşlarına ilişkin 
bir düzeltme eklenmek zorunda-
dır. Ardından da bir memur paketi 
hazırlanarak sözleşmeli personele 
kadro başta olmak üzere, bayram 
ikramiyesi, vergi dilimleri, mülaka-
tın kaldırılması, 3600 ek gösterge, 
yardımcı hizmetliler gibi konular 
acilen çözülmelidir.  Biz, bu konu-
da hazırladığımız mektuplarımızı, 
ülkemizin her köşesinden sayın 
Cumhurbaşkanına, Cumhurbaş-
kanı Yardımcısına, siyasi partileri-
mizin grup başkanvekillerine ulaş-
tıracak ve bir çözüm üretilmesini 
isteyeceğiz.   Kamu çalışanların-
dan yana olmayan politikaların bir 
uzantısı olan 2020 yılı bütçesi, bu 
haliyle memurun bütçesi olmaktan 
çıkmış, sinekten yağ çıkarma büt-
çesi olmuştur” ifadelerini kullandı.
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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MHP Karatay’da 
Küçükdoğru dönemi

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet 
Bahçeli tarafından MHP Karatay 
Eski İlçe Başkanı Remzi Karaars-
lan’ın MHP Konya İl Başkanlığına 
atanması ile birlikte MHP Karatay 
İlçe Başkanlığına Sebahattin Kü-
çükdoğru atandı. MHP Karatay 
İlçe Teşkilatından düzenlenen tö-
renle Kararslan görevi Küçükdoğ-
ru’ya devretti. Düzenlenen progra-
ma MHP Konya İl Başkanı Remzi 

Kararslan, MHP Merkez Yürütme 
Kurulu (MYK) Üyesi Hüseyin Kork-
maz, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kül-
tür Vakfı Konya İl Başkanı Yusuf 
Kasım Akta, İlçe Başkanları ile çok 
sayıda partili katıldı. MHP Konya 
İl Başkanının elinden mazbatasını 
alan Sebahattin Küçükdoğru yeni 
görevine başladı.  MHP Karatay 
İlçe Başkanı Sebahattin Küçükdoğ-
ru ise Konya’ya hizmet sözü verdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

3 bin üniversite öğrencisiyle yapılan araştırmanın sonuçlarını değerlendiren SÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon 
ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, üniversitelilerin yalnızlıktan internete yöneldiklerini söyledi

Yalnız oldukları için
internete bağlanıyorlar

Türkiye’de 26 üniversiteden 3 
bin öğrenci üzerinde yapılan araş-
tırmada, her iki üniversite öğren-
cisinden birinin kendisini yalnız 
hissettiği için interneti daha çok 
kullandığı ortaya kondu.

 Türkiye’de ve dünyada son za-
manlarda artan internet kullanımı, 
yeni iletişim biçimleri ile bunların 
sosyal ve psikolojik etkilerini gün-
deme getiriyor.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim 
Fakültesi Radyo Televizyon ve Si-
nema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Birol Gülnar, öğrencilerin inter-
net kullanım tiplerini ve ruh sağlığı 
ilişkisini ortaya koymayı amaçlayan 
ve 26 üniversiteden 3 bin öğren-
cinin katıldığı bir alan araştırması 
yaptı. 

Gülnar, araştırmada öğrencile-
rin yoğun internet kullandıklarını 
tespit ettiklerini dile getirerek, şun-
ları belirtti: “Araştırmada üç grupta 
yani eğlence, iletişim ve bilgi arama 
maksatlı internet kullanım alışkan-

lığını ölçmeye çalıştık. Öğrencilerin 
günlük ortalama internet kullanım 
süresi 118 dakika çıktı. Yine ile-
tişim amaçlı kullanım 224 dakika 
iken, eğlence amaçlı kullanımın da 
180 dakika a olduğunu tespit ettik. 
Öğrencilerin bilgi amaçlı internet 
kullanım ortalaması ise 60 dakika. 

Bu maalesef acı bir tablo ama ger-
çeklerle yüzleşmemiz gerekiyor.”

HER İKİ ÖĞRENCİDEN BİRİ 
KENDİSİNİ YALNIZ HİSSEDİYOR
Gülnar, eğlence amaçlı olarak 

kişilerin video izlediğini, oyun oyna-
dığını ve sosyal medya kullandığını 
anımsatarak, internet kullananlar 

içerisinde depresyon düzeyinin 
yüzde 44 olduğunu belirtti. Araştır-
maya katılan öğrencilerden yarıya 
yakının depresyondan uzak olma-
dığını tespit ettiklerini dile getiren 
Gülnar, şöyle dedi: “Tam tersi şe-
kilde de kişide depresyon hali mev-
cutsa interneti yoğun bir şekilde 
iletişim ve eğlence amaçlı kullanı-
yor. Bu döngü bu şekilde devam 
ediyor. 

Buradan ‘internet öğrenciyi 
depresyona sokuyor’  yargısına var-
mak yanlış olabilir. Ancak araların-
da pozitif bir ilişki olduğu mutlaktır. 
Depresyon örneğinde olduğu gibi 
yaklaşık her iki öğrenciden birinin 
kendisini yalnız hissetmesinden do-
layı interneti yoğun olarak kullandı-
ğını gördük. Yine pozitif ilişki olarak 
öğrencilerin, eğlence ve iletişim 
kurma maksatlı internet kullanımı 
arttıkça depresyon halinin arttığını 
ve kendisini yalnız hissettiğini anla-
dık. Bu bizim için gerçekten düşün-
dürücü ve üzücü bir durum.”  n AA

Konyalı Sanayici ve İşadamları 
Derneği Genel Başkanı Kemal Çelik, 
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ni zi-
yaret ederek Başkan Vekili Mustafa 
Uzbaş ile bir araya geldi. Konyalı Sa-

nayici ve İşadamları Derneği (KON-
SİAD) Yönetim Kurulu üyeleri, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret 
etti. KONİSAD Genel Başkanı Kemal 
Çelik ve yönetim kurulu üyelerinin 
ziyaretinden duyduğu memnuniyeti 

dile getiren Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 
hep birlikte Konya için çalıştıklarını 
belirtti. KONSİAD Genel Başkanı 
Kemal Çelik de 12-15 Aralık tarih-
leri arasında İstanbul Yenikapı’da 

5’incisini gerçekleştirecekleri Ge-
leneksel Konya Tanıtım Günleri’ne 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Başkan Vekili 
Mustafa Uzbaş ve bütün Konyalıları 
davet etti.  n HABER MERKEZİ

KONSİAD’dan Büyükşehir’e ziyaret 

Selçukya Kültür Sanat Derneği
kültür gezilerine devam ediyor

Öğrenciler istedi Başkan 
Oprukçu geri çevirmedi

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
kültür faaliyetleri kapsamında geç-
tiğimiz hafta İbradı’da şiir ve türkü 
dinletisi gerçekleştirdi. 

Selçukya Kültür Sanat Der-
neği tarafından Kültür ve Gözlem 
Gezileri adı altında Altınbeşik Ma-
ğarası, Ormana Düğmeli Evler ve 
İbradı güzergahında gerçekleşti-
rilen geziye Konya Aydınlar Oca-
ğı Başkanı Dr. Mustafa Güçlü ve 
yönetiminden birçok kişi ile Yörük 
kültürü araştırmacısı fotoğrafçı ya-
zar Zeki Oğuz , gazeteciler , yazar-
lar ve fotoğrafçılar katıldı.  Kuğulu 
Göl’deki kahvaltı ile başlayan gezi 
Dünya 3. büyük yeraltı gölü kabul 
6 Altınbeşik Mağrası ile devam 
etti. 

İbradı’lı Devlet Sanatçısı Gülay 
Diri’nin daveti üzerine ilçede mola 
veren Selçukya Gezi ekibi İbradı 
Belediyesinin ev sahipliğinde şiir 
ve türkü dinletisi yaptı. 

Elife Mısral’ın sunuculuğunu 
yaptığı etkinlikte Selçukya şair-
lerinden Tayyar Yıldırım, Ahmet 
Şener, Seyit Ali Oruç, Yakup Çak 
şiirlerini okudu. 

Konya eski il kültür Müdürle-
rinden Salih Sedat Ersöz de İbra-
dı’ya yazdığı bir şiiri okudu ve gös-
terilen ilgi üzerine bir nüshasını 
Belediye Başkanı Vekili Av. Serkan 
Küçükkuru’ya armağan etti. 

Ayrıca dinletide yöresel etnik 
müzik de uluslararası bir şöhrete 
sahip devlet sanatçısı Gülay Diri, 
yalın ses ile İbradı türküleri seslen-
dirdi. 

Konyalım Yürü türküsünün 

farklı bir versiyonu ile Selçukyalıla-
ra sürpriz yapan sanatçı büyük ilgi 
ile karşılandı. Daha sonra ise der-
nek üyesi Mustafa Karaçelebi İbra-
dılara kısa bir türkü ziyafeti verdi.

Karşılıklı hediye takdimi ve 
hatıra fotoğrafı ile sona eren etkin-
likte en kısa sürede Konya’da tek-
rarını yapmak dileği ile vedalaşıldı. 
Düğmeli evleri ile ünlü Ormana 
köyü ve civarı, özgün mimarisi 
ve Toroslar da sonbaharın renk-
leri ile fotoğrafçılara geniş bir açı 

sunuyordu. Gün batımına kadar 
çekimlerin devam ettiği gezi , dö-
nüş yolunda da otobüs sohbetleri 
ile sürdü.

Selçukya Kültür Sanat Derne-
ği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat, 
“Gittiğimiz yere şiir götüreceğiz ve 
fotoğraflarla Anadolu’nun hikaye-
sini yazacağız” diye yola çıkmıştık 
, bugün 7. tamamladığımız gezide 
gördük ki doğru yoldayız” diyerek  
gezi ekibi ve katılanlara teşekkür 
etti.  n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, sosyal sorumluluk 
projelerine destek olmaya devam 
ediyor. 

Öğretmen Abdurrahim İlko-
kulu öğretmen ve öğrencilerinin 
kedi, köpek evi taleplerini geri 
çevirmeyen Başkan Oprukçu, 
yaptırılan barınakları boyama ve 
süsleme yapmaları için öğrencile-
re teslim etti.

“BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR 
EDERİZ”

Ereğli Belediye Başkanı Hüse-
yin Oprukçu, sosyal sorumluluk 
projelerine destek olmaya devam 
ediyor. 

Öğretmen Abdurrahim İlko-
kulu öğretmen ve öğrencilerinin 
kedi, köpek evi taleplerini geri 
çevirmeyen Başkan Oprukçu, 
yaptırılan barınakları boyama ve 
süsleme yapmaları için öğrencile-
re teslim etti. 

Konu ile ilgili duygularını ifa-
de eden Okul Müdürü İbrahim 
Erdem: “Öğretmen Abdurrahim 
Okulu Hayvanları Koruma Kulü-
bü olarak görevli öğretmen ve öğ-
rencilerimizle bir proje başlattık, 
amacımız çocuklarımıza hayvan 
sevgisini aşılamak, onlara dokun-
maları, onları hissetmelerini sağ-
lamak. 

Bu çerçevede Belediye Baş-
kanımız Sayın Hüseyin Opruk-
çu’dan destek talebimiz oldu. 

Talebimize karşılıksız kalma-
yarak kedi, köpek barınaklarını 
yaptırarak okulumuza teslim et-
tiler. Bizler de bu barınakları bo-

yayarak ilçemizin uygun yerlerine 
yerleşmelerini sağlayacağız. Baş-
kanımıza şahsım, öğretmen arka-
daşlarım ve öğrencilerimiz adına 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

Kedi, köpek barınaklarını tes-

lim alan öğrenciler, boyama ve 
süsleme işlemini gerçekleştir-
melerinin ardından barınakları 
şehrin çeşitli yerlerine yerleştire-
cekler.
n HABER MERKEZİ

Baba bir çocuğun 
hayatında en önemli 
kişilerden belkide en 
önemlisidir. Baba halk 
tabiri ile evin direği, 
ocağın ateşidir. Ço-
cuğun ise biricik kah-
ramanı, en güçlüsü, 
en akıllısıdır. Babanın 
varlığı aileye her zaman 
güç verir. Babanın var 
olduğu evde umutsuz-
luk asla yoktur. Baba gerek kültürü-
müz de gerekse de gönlümüzde ayrı 
bir yere sahiptir. Özellikle çocuklukta 
öğrendiğimiz bir çok şeyi ona borç-
luyuz. Baba bir çocuğun rehberi aynı 
zamanda da ilk oyun arkadaşıdır. 
Eminim ki şuan aklınızdan babanızla 
geçirdiğiniz güzel vakitler geçiyordu. 
Babanız da nihayetinde bir birey, 
bir insandır. Her babanın çocuğu-
na karşı davranışları aynı olamaz. 
Babanızın kişiliği size yaklaşımında 
çok önemlidir. Örneğin, konuşmayı 
pek sevmeyen bir babanın oğluysa-
nız ya da kızıysaníz onu öyle kabul 
edersiniz. Konuşmayı sevmemesi, 
ya da sizinle birlikte oyun oynamıyor 
olması sizi sevmediği anlamına gel-
mez. Baba sözünü ne zaman duy-
sam aklıma hep şu türkü gelir;
Bu adam benim babam
Sekiz köşe kasketiyle…
Ağlama Nacar babam,
Kötü gün geçer babam…
Baba ifadesi bir çok türküde, bir 
çok şarkıda önemli bir yere sahiptir. 

Çünkü Baba candır, 
Baba her şeydir Baba-
larımızın kıymetini iyi 
bilelim. Onların söz-
lerini dinleyip onlara 
karşı en küçük itirazda 
bulunmayalım. 
Unutmayalım ki dün-
ya da yokluğu en çok 
hissedilen kişilerin 
başında hiç kuskusuz 
babalarımızdır.

Benim Babam 
Bu adam benim babam
Sekiz köşe kasketiyle
Omuzunda sekosuyla hey!
Cebinde yok parası
Bafra’dır cigarası
Yüreğindedir yarası
Altı çocuk büyütmüş
Bir işçi maaşıyla
Bu adam benim babam hey!
Ağlama benim babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam hey!
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Ağlama benim babam hey!
Ağlama mazlum babam
Ağlama naçar babam
Kara gün geçer babam hey!
Bir kapıyı kapayan
Gene açar babam
Allah büyük babam hey!
Bu adam benim babam
Derdi dağlardan büyük
Çaresiz (biçare) , beli bükük hey!
Fatih Kısapırmak

BABA

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Gençlikspor’dan 
madalya yağmuru

Türkiye Tenis Federasyonu faaliyet takviminde yer 
alan hafta sonu Tenis Turnuvası 07-10 Kasım 2019 tari-
hinde Antalya’da yapıldı. Hafta sonu tenis turnuvasında 
Gençlikspor sporcularından, Ozan Demir büyükler kate-
gorisinde birincilikle tamamlarken, 14 Yaş kategorisinde 
Mustafa Eymen Kınacı ile Mert Koç birinci, Ayberk Gündüz 
ikinci, Nimet Belfü Dinler üçüncü oldu. 9 Yaş kategorisin-
de ise Metin Kerem Erkan birinci olarak tamamladı. Ya-
rışmaların ardından madalyalarını alan sporcular büyük 
sevinç yaşadı. n SPOR SERVİSİ

Konyaspor hazırlık maçında 
Adana’yı konuk edecek

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, ligde 
verilen milli maç arasını boş geçirmeyecek. Dün toplanan 
ve Beşiktaş maçının hazırlıklarına başlayan yeşil beyazlı 
takım, Cumartesi günü hazırlık maçında Adanaspor’u ko-
nuk edecek. Mücadele Kayacı Tesisleri’nde saat 16.00’da 
başlayacak ve taraftara kapalı olacak. Ligde kötü günler 
geçiren ve maç kazanmakta zorlanan Kartal, hazırlık maçı-
nı kazanarak morallenmek istiyor. n SPOR SERVİSİ

Beşiktaş maçı 
biletleri satışa çıkıyor

İttifak Holding Konyaspor’un, Süper Lig 2019-2020 
Sezonu 12. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaş-
manın biletleri satışa çıkıyor. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Stadyumu’nda 23 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 
20.00’da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri bu-
gün saat 11.00’da satışa çıkacak. Konyasporlu taraftarlar 
PassoLig kartları yanlarında olmadan cep telefonlarındaki 
Passo Mobil uygulamasını kullanarak QR kodunu stadyum 
turnikelerine okutarak müsabakaya giriş yapabilecek. 
Stadyum gişelerinden ve www.passo.com.tr’den satı-
lacak Beşiktaş maçı bilet fiyatları 65 ile 150 TL arasında 
değişiyor. n SPOR SERVİSİ

Öntur Havzanspor’dan hakem tepkisi
Konya Süper Amatör Küme ekiplerinden Öntur 

Havzanspor, ligde oynanan 5.maçlarından sonra 
bir açıklama yayınladı. Ç. Çumra Belediyespor 
maçında hakemlerin verdiği kararlardan şikayetçi 
olan Havzanspor, objektif yönetim çağrısında 
bulundu. Ligde geçtiğimiz günlerde de Cihanbeyli 
Belediyespor bir açıklama yayınlayarak hakem 
kararlarına tepki göstermişti. 

DÜZKAYA MAÇLARA GELDİ Mİ?
Öntur Havzanspor Kulüp Başkan Yardımcısı 

Serhat Güler’in yaptığı açıklamada Çumra maçı 
hakemine tepki gösterildi. Açıklamada, “Son 
2 sezondur Amatör Süper Grup’ta mücadele 
eden A Futbol Takımı’mızın yanı sıra alt 
liglerde de mücadele etmekteyiz. Hedefimiz 
her zaman iyi nesiller yetiştirebilmek ve Fair 
Play olmuştur. Bütün yaş gruplarımızda kendi 
öz sermayemizle, sporcularımızla mücadele 
ederken içinde olduğumuz tüm maddi ve manevi 
sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Ve şu zor 
dönemde kendi imkanlarımızla maddi olarak 
ayakta durmaya çalışıyoruz. Bütün tavan ve taban 
birliklerimizin de bu bağlamda tüm fedakarlıkları 
da yaptığını düşünüyoruz. Ta ki 10 Kasım 2019 

tarihinde oynamış olduğumuz ve 2-2 beraberlikle 
ayrıldığımız müsabaka sonuna kadar. Maçı 
yöneten hakem ekibi için bu düşüncelerimiz ile ters 
düşmekteyiz. Öncelikle nasıl olur da 2 hafta önce 
maçımıza gelen aynı yardımcı hakemleri bu maça 
verebiliyorsunuz? Sizin bu hakemlerin notlarından 
ve yönetiminden bilginiz var mı? Bir kere olsun İHK 
başkanı Mustafa Düzkaya bu maçları gelip izledi 
mi? Her hafta sansasyon, her hafta çalınan emekler 
ve nihayetinde ise tasvip edilmeyen darp olayları. 
Sayın İHK Başkanı Mustafa Düzkaya Bey bir kere 
olsun maç raporu okudu mu? Bu hakemlerden bu 
kadar şikayet var diye. Maalesef yanında 2-3 hakem 
aklı profesyonel maçta ve aldığı parada olan böyle 
bir yönetim istemiyoruz. Hem genç futbolcular hem 
de hakemler açısından yeni gençlerin önünü açan 
bir yönetim istiyoruz. Emeklerimizin çalındığı bir 
sezon istemiyoruz ve henüz sezon başındayken 
adaletli ve objektif bir yönetim istiyoruz... 
Sabrımız kalmadı artık ve tepkilerimiz artık çok sert 
olacak. Gecemizi gündüzümüzü verdiğimiz aslan 
parçalarımız için adaletli ve alın terinin çalınmadığı 
maçlar istiyoruz...” ifadeleri yer aldı
  n SPOR SERVİSİ

Tekvando Şampiyonası’na 
Meram Belediye damgası

Karaman’da gerçekleştirilen Uğur Demirel Kulüpler Tekvando Şampiyonası’na Meram 
Belediyespor damga vurdu. Kulüp sporcuları şampiyonadan 5 altın, 1 gümüş ve 2 

bronz madalya ile dönerek önemli bir başarıya imza attı

Göztepe ayağına gelen fırsatı kullanamadı

03-09 Kasım tarihleri arasında 5 ay 
önce hayatını kaybeden eski Başhekim 
Uğur Demirel anısına Karaman’da gerçek-
leştirilen Kulüpler Tekvando Şampiyona-
sı’nda Meram Belediyespor rüzgarı esti. 
13 ilden 40 kulüp ve 440 sporcunun katıl-
dığı şampiyonada Meram Belediyespor 5 
altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazan-
dı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Sadece madalya kazananlar değil, bütün 
sporcularımız çalışkanlıkları ile takdiri hak 
ediyor” dedi.

ŞAMPİYONAYA YOĞUN KATILIM
Ankara, Antalya, Adana, Aksaray, 

Burdur, Niğde, Nevşehir, Mersin, Sam-
sun, Kırşehir, Konya, Osmaniye ve Kara-
man’dan sporcuların katıldığı şampiyona 
Kazımkarabekir Kapalı Spor Salonu’nda 
gerçekleştirildi. Katılımın yüksek olması 
müsabakalarda heyecan ve çekişmeyi kat-
ladı. Antrenörlüğünü Kerem Öz ve Canan 

Darıcı’nın yaptığı Meram Belediyespor 
Tekvando takımından madalya kazanan 
isimler ve kategorileri ise şöyle; Ravza 
Nur Baygın - Yıldızlar kategorisi 55 kiloda 
1., Nisa Nur Uysal - Gençler kategorisi 
59 kilo 1., Fatma Nur Pekkişçi - Gençler 
kategorisi +68 kilo 1., Ali Ateş - Büyükler 
kategorisi 74 kiloda 2., Melisa Nur Uysal 
- Büyükler kategorisi 62 kiloda 1., İkra 
Batmaz - Gençler kategorisi 49 kiloda 1., 
Şevval Sude Uysal - Gençler kategorisi 49 
kiloda 3., Arzu Dilruba Ak - Gençler kate-
gorisi 63 kiloda 3.

BAŞKAN KAVUŞ’TAN KUTLAMA
Meram Belediye Başkanı Mustafa Ka-

vuş yaptığı açıklamada şampiyonada ba-
şarı elde ederek madalya alan sporcuları 
kutladı. Azim, sabır ve gayretle çalışan 
sporcuların muhakkak başarı elde ettiğine 
dikkat çeken Başkan Kavuş, “Sadece ma-
dalya alan sporcularımızı değil, bu çalış-
kanlığı gösteren ve ne olursa olsun devam 

ettiren tüm sporcularımız büyük bir takdiri 
hak ediyor. 

Bu çalışmayı ortaya koyan arkadaş-
larımız nihayetinde başarı elde ediyorlar. 
Bu şampiyonada da yüzümüzü güldüren 

sporcularımızı ve hocalarını en samimi 
duygularımla kutluyor ve başarılarının 
artarak devam etmesini umut ediyorum” 
diye konuştu.  
 n SPOR SERVİSİ

Dönemsel olarak yapılan doğrular 
ve sonucunda gelen başarılar, bunla-
rın her dönemde aynı sonuçlar doğu-
racağı anlamına gelmiyor ne yazık ki. 
O dönemde uygulanmış ve başarılı 
olmuş birçok şey, farklı bir dönemde 
uygulamaya konulunca ne yazık ki aynı 
sonuç çıkmayabiliyor. Suyun 100 de-
recede kaynaması gibi bir durum değil 
ne yazık ki bu durum. İşin içinde insan 
faktörü olunca değişkenleri de fazla 
oluyor. İşin psikolojisi, fizyoloji vb…

KADRO MÜHENDİSLİĞİ SORUNU
Aykut Kocaman da bir önceki dö-

nemindeki kendini başarıya ulaştıran 
metodu, biraz çeşitlendirerek uygula-
maya çalıştı. Buraya biraz da mevcut 
ekonomik şartlar itmişti aslında. TL’nin 
değer kaybetmesi, önceki dönemlerde 
yanlış kadro planlaması ile gerçekle-
şen maliyetli transferler bu mevcut du-
rumun oluşmasına neden oldu. Sezon 
planlamasını da ona göre yaptı aslında 
Aykut Hoca. Kadro mühendisliğini de 
hem maliyeti azaltmak, hem de perfor-
mansı bilinen oyuncularla belli bir sevi-
yelerde kalmak üzerine yapmıştı. Ama 
işler onun kafasında planladığı gibi 

gitmedi ne yazık ki. Kadro tercihlerini 
önceki dönemlerden hem performan-
sını hem de kişiliğini bildiği oyuncu-
lardan yana kullandı. Ama ne bıraktığı 
dönemki lig aynı lig, ne de bıraktığı 
dönemdeki oyuncular aynı oyuncular. 
Bunun en büyük örnekleri Skubic, Ba-
jic, Ömer Ali’dir herhalde. Bunlar üzeri-
ne takım kurmayı planlarken bu oyun-
cuların bırakın kendi performanslarını 
yakalamayı, ortalamayı bile yakalama-
maları üzerine her şey biranda çöktü. 
Biraz önce bu minvalde bahsetmiş 
olduğum ekonomik dengelerden dola-
yı elden çıkan oyuncular yerine nokta 
atışı transferler de tutmayınca takım 
kalitesi ciddi erozyona uğradı. 

Takım içinde bazım mevkilerde, 
aynı bölgedeki oyuncular arasında 
ciddi kalite farkları olması sebebiyle 
de mecburen bu oyuncular oynama-
ya devam etti. Bu da, belki de, oyun-
cuların kendilerine iyi bakmamalarına 
ve ‘’nasıl olsa oynarım’’ havalarında 
olmalarına neden oldu. Ve tüm takı-
mın performansı bundan etkilendi. Ez 
cümle, bu sezonun kadro planlaması 
veya popüler deyimiyle ‘’kadro mü-

hendisliği’’ hiç doğru ya-
pılmamış.
YÖNETİMİN PASİFLİĞİ

Son dönemlerde 
yaşadığımız olağanüstü 
durumdan elbette ki baş 
aktörlerden birisi olarak 
yönetim/başkan suçlu. 
Nasıl ki başarılarda bu 
aktörleri övüyorsak, böy-
le durumlarda da yergiyi 
yapmamız gerekiyor. 
Yönetimimiz genel olarak futbol konu-
larında tüm sorumluluğu Aykut Koca-
man’a bırakmış durumda. Bu durum 
çok sağlıklı mıdır, değil midir tartışı-
labilir. Ama sonuç olarak sahada bir 
başarısızlık varsa bundan yönetim de 
baş sorumludur. “Biz tüm futbol ko-
nularını Hoca’ya bıraktık” minvalinde 
açıklamalar duyuyorum. Bu tür açık-
lamalar sizin de başarısız olduğunuz 
gerçeğini örtmez ne yazık ki.

Bir diğer konu da tüm Konya, 
Konyaspor bu kadar zor durum-

dayken, taraftarımız 
deplasman yollarında 
sürünürken, ağlarken 
yönetimimizden radikal 
olmasa bile bir açıklama 
bekliyoruz. Sessizlik bu 
camiayı daha da yıkıyor. 
Taraftarımız gelecekle 
ilgili bir şeyler duymak 
istiyor. Bir şeyler için uğ-
raşıldığını görmek istiyor. 
Ne yazık ki bu konuda 

sınıfta kaldık. Şuraya iletişim tanımı 
bırakıyorum:

“İletişim, her zaman her yerdedir. 
İletişimde amaç çevre üzerinde etkin 
olmaktır.”

Bu etkinliği yönetemiyoruz ne ya-
zık ki.

NASIL KURTULURUZ?
Gelelim esas konumuza. Bu takım 

nasıl eski ruhuna, performansına ka-
vuşur. Bunun birçok yolu var aslında. 
En basiti devre arasında yeni Eto’o’lar, 
Jahovicler, Yatabare’ler getirmek. Bu-

nun da bir maliyeti var tabi ki. Ama 
bu yolu seçmemiz Konyaspor’un 
geleceğine dinamit koymaktan öteye 
gitmeyecektir. Ayrıca madem bu yolu 
seçecektik, niye Jahovic’leri gönderdi-
niz diye sormazlar mı adama! Bu yolu 
seçmeyeceğimizi umuyorum.

Diğer bir yol ise daha kendini ispat 
edebilecek ama çok da genç olmayan, 
performans alabileceğimiz devre arası 
takviyeleri yapmak. En zor yol bu aslın-
da. Gerçekten iyi performans getirebi-
lecek,ç ok da maliyetli oyuncu bulmak. 
Yani her takımın hayali olan transferler. 
Belki geçiş süresi için çok uzun kontrat 
süresi olmayan yeni bir Rangelov veya 
Gekas ile sezonu bitirmek.

Üçüncü bir seçenek ise Hoca’yı 
göndermek. Ben bunu dillendirmek is-
temiyorum ama bu da seçeneklerden. 
Bu üç seçenekten en saçma olanı bu 
aslında. Bu da bir seçenek tabi. Ama 
bu zamanda gidecek hocanın yerine 
gelecek Hoca’nın da bu kadroyla işi 
çok zor olacak. Ayrıca kadroyu tanı-
yacak vs. Muhtemelen de gelecek 
Hoca adayları Mesut Bakkal, Mehmet 
Özdilek tarzı hocalar olacak. Yani daha 

önce denenmiş ve bizi uzun vadede 
çok da başarıya ulaştırmayacak hoca-
lar. Ben de Aykut Kocaman’ın dünya-
nın en iyi hocası, taktisyeni olduğunu 
düşünmüyorum. Ama ülkemiz içinde 
bulunan bir cevher olduğunu düşünü-
yorum. Geleneksel Türk antrenörler-
den farklı olarak dünyayı takip edebilen 
ve kendi şartlarında buna ayak uydur-
maya çalışan bir Hoca. Ama her insan 
gibi o da başarısız, formsuz bir dönem 
geçiriyor. Bence Hocamıza destek ve-
rip, devre arasına kadar en az hasarla 
girersek ben bir şeylerin değişebilece-
ğini düşünüyorum.

Şu anki durumumuz böyle değerli 
Konyasporlular. Bu sezonu bir şekilde 
tamamlayıp önümüzdeki sezona daha 
iyi bir kadro ile girmek gerekiyor. Bu-
nun için de kadrodan en az 10 oyuncu-
nun gitmesi gerektiğini düşünüyorum. 
Sezon başında yapılmayan revizyonun 
birazının devre arası, geri kalanının ise 
sezon sonu itibariyle tamamlanması 
gerekiyor. 

Umarım milli ara bize iyi gelir. Tüm 
bu yazdıklarımız da boşa gider. 
Selamlar, sevgiler…

SÖZÜN BİTTİĞİ YER

spor@konyayenigun.com
MEHMET CANLI 
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Kurtuluş reçetesi: Akademi!
Son yıllarda her alanda önemli atılımlar yapan Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi, Tatlıcak 

Tesisleri’nin faaliyete geçişinden itibaren adeta şahlandı. Akademi takımları bulundukları liglerde 
zirveyi zorlarken, her yaş grubundan pek çok oyuncu milli takım forması giymeye başladı

Konyaspor altyapısına büyük 
yatırım yaptıklarını belirten İttifak 
Holding Konyaspor As Başkanı Zahir 
Renklibay, “Türk kulüpleri büyük bir 
ekonomik çıkmaz içinde. Bunun çö-
zümü altyapıdan oyuncu yetiştirmek. 
Konyaspor’un kurtuluş reçetesi bura-
sı” dedi.

2011 yılında gelen transfer yasağı 
cezası Konyaspor gençleri için büyük 
bir fırsat olmuştu. O dönem A takıma 
çıkan bazı oyuncular halen Konyaspor 
forması giyiyor. Fakat o dönemden 
sonra altyapıdan beklenen süreklilik 
bir türlü sağlanamadı. Son olarak pro-
fesyonel olan Ali Karakaya’ya kadar 
alt yapı tandanslı isimler Konyaspor’a 
yükselme başarısı gösteremedi. An-
cak son yıllarda yapılan yatırımlar 
meyvesini verecek gibi görünüyor. 
Türkiye’nin en modern altyapı tesis-
lerine kavuşan Konyaspor Akademisi, 
her yaş grubundan pek çok oyuncuyu 
milli takımlara göndermeye başladı. 
Bulundukları liglerde de zirveye oy-
nayarak takım başarısında da kendini 
kanıtlayan Konyasporlu gençler, gele-
cek adına umut veriyor. 

Son dönemde alt yapıya önemli 
yatırımlar yaptıklarını belirten İttifak 
Holding Konyaspor As Başkanı Zahir 
Renklibay, Türk kulüplerinin ekono-
mik anlamda bir çıkmazda olduğunu 
bunun çözümünün de alt yapıdan 
oyuncu yetiştirmek olduğunu belirtti. 
Renklibay, “Konyaspor’un kurtuluş 
reçetesi altyapısıdır” dedi.

İYİ ALTYAPI İÇİN İYİ TESİS
İttifak Holding Konyaspor As Baş-

kanı Zahir Renklibay, son dönemde 
altyapıya yapılan yatırımları ve Kon-
yaspor Futbol Gelişim Akademisi’nin 
geldiği son noktayı Konya Yenigün 
Gazetesi’ne anlattı. Renklibay’ın açık-
lamaları şöyle; 

Ben 1957 yılında Konya’da doğ-
dum. Evliyim ve üç erkek evladım var. 
Spora ise 1972 yılında Konyaspor Fut-
bol Okulu’nda başladım. Konyaspor 
Futbol Okulunu, Hasan Altıoklar ve 
rahmetli Mustafa Güzelipek kurmuş-
tu. Minik takımda oynadım ilk olarak. 
Daha sonra Konyaspor genç ve Kon-
yaspor amatör takımlarında yıllarca 
futbol oynadım. Futbol yaşantım 
Yolspor ve Selçukspor’da devam etti. 
Ve yaklaşık 35 senedir Selçukspor’da 
başkanlık görevini yürütüyorum. Son 
iki yıldır da Konyaspor yönetim ku-
rulunda görev yapıyorum. Bizim bu-
radaki amacımız Konyaspor’u en iyi 
şekilde temsil edebilmektir. 

Göreve geldiğimiz günden bu 
yana başta Konyaspor Başkanı Hil-
mi Kulluk ve yönetim kurulu olarak 
altyapıya çok önem veriyoruz. İyi bir 
altyapı olabilmesi için iyi bir tesisleş-
me olması gerekiyor bilinci ile hare-
ket ediyoruz. Tesislerimiz modernize 
ederek, Tatlıcak Tesisleri’ni altyapıya 
ayırdık. Avrupai bir sistem oturtmaya 
çalıştık ve faaliyetlerimiz bu yönde 
devam ediyor. 

YETENEKLİ ÇOCUKLARI TARADIK
Futbol okulu çalışmalarını geliştir-

mek için Konya’daki okullarda futbol-
cu taraması yaptık. Diyanet İşleri ile 
irtibata geçerek yaz kurslarına giden 
çocuklarımız arasında da futbolcu 
taraması yaptık. Buralarda yetenekli 
olan sporcularımızı futbol okullarına 
dahil ettik. Şu an Konya merkez ve 
diğer ilçeler ile farklı şehirlerde olmak 
üzere yaklaşık olarak 24 tane futbol 
okulumuz var ve aralıksız olarak faa-
liyetlerine devam ediyorlar. Buradaki 

yetenekli çocuklarımızı altyapımıza 
dahil etmek için gayret içerisindeyiz. 

Burada tesisleşmenin ardından 
yetenekli çocuklarımızın altyapıya 
kazandırılması ile kendilerine gerekli 
antrenmanlar hocalarımız tarafından 
yaptırılmaya başlanıyor. Çocukların 
tüm konaklama ve diğer giderleri ku-
lübümüz tarafından karşılanıyor. Şu 
an Tatlıcak Tesisleri’nde 50 sporcu-
muz kalıyor. Her gün 3 öğün yemek 
çıkıyor ve 300’e yakın sporcumuz bu-
radan faydalanıyor. 

2-3 YIL İÇİNDE MEYVE VERECEK
Son dönemde Türkiye’deki futbol 

kulüpleri ekonomik anlamda bir çık-
maz içine girdi. Bunlardan bir tanesi 
de biziz. Bunun çözümünün altyapı-
dan geçtiğini biliyoruz. Altyapıdan 
Konyaspor’a ve Türk futboluna oyuncu 
kazandırabilirsek bu bizim gurur kay-
nağımız olacak. Aynı zamanda kulü-
bümüz maddi yükten de kurtaracak. 
Bizim hedefimiz bu şekilde ve aynı 
doğrultuda çalışmalarımız devam 
ediyor. Şu anki durumda 2-3 yıl içinde 
Konyaspor A Takımı’nda oynayabile-
cek oyuncularımız çıkacak diye tah-
min ediyoruz. 

OYUNCULARA ŞANS VERİLMELİ
Tabi en önemli konulardan bir 

tanesi bu oyuncuların A takımda şans 
bulabilmesi. A takımı çalıştıran hoca-
larımızın altyapıdan yetişen gençlere 
şans vermesi gerekiyor. Biz yönetim 
olarak bu konuyu çok önemsiyoruz. 
Şu an altyapımızdan 17-18 genç spor-
cumuz milli takımlara davet ediliyor. 
Demek bunlardan bir yetenek var. 
Neden A takımımızda görev almasın? 
Bugün Kayserispor’dan 15 yaşındaki 
Emre Demir çıkıyor ve Süper Lig’de 
gol atıyorsa, neden bizden oyuncu 
çıkması diye sormaktan kendimizi 
alamıyoruz. O yüzden geleceğin Kon-
yaspor’unu oluşturmak için altyapıdan 
oyuncu yetiştirmemiz gerekiyor. Ve 
aynı zaman Konyaspor’da görev alan 
teknik adamların da bu iş üzerinde 
hassasiyetle durması gerektiği kana-
atindeyim. 

MUKAYESE BİLE EDİLEMEZ
Ben Konyaspor’a 1972 yılında 

giriş yaptım. O dönemde bu yana 
tesisleşme anlamında fersah fersah 
değişiklik var. Biz o yıllardan stadyum 
içinde veledromun yanında bulunan 
1 buçuk metrelik çimde antrenman 
yapardık. Ve biz sabah 6’da idmana 
geliyorduk. 

Konyaspor’dan önce maçlarımızı 
oynardık ve maçın ardından boynu-
muza kumbara takarak seyirciden 
para toplardık. O paralar ile kendimize 
malzeme alırdık. Şimdi günümüzdeki 
imkanlarla kesinlikle mukayese edil-
mez. Şimdi burada futbolcu olmamak 
için uğraşmak gerekir. Buraya gelen 
sporcu biraz istekli olursa ve gayret 
ederse futbolcu olmaması için bir 
sebep yok. Ailelerin de bu işe faydası 
olması gerekiyor. 

FIRSAT VERİLMEZSE OLMAZ
Bizim bünyemizde bulanan çok 

yetenekli oyuncular var. Bunlara fır-
satların verilmesi gerekiyor. 

Bugün önümüzde bir Trabzonspor 
örneği var. Transfer yapamadığından 
dolayı bu oyuncuları oynatmak zo-
runda kaldılar. Onlar da kendilerini 
ispatladı. Bizim bünyemizde yetenekli 
oyuncular var. Burada görev yapacak 
olan teknik adamların bu işe önem 
vermesi gerekiyor. Buradaki çocukla-

rı izleyerek bir an önce A takıma ka-
zandırmaları lazım. Ama gelen teknik 
adamlara baktığımız zaman. Herkes 
hazır futbolcu oynatmak istiyor. Alt-
yapıdaki oyunculara fırsat verilmiyor. 
Fırsat verilmezse bu çocuklar zaten 
oynayamaz. Çıkacak oynayacak ve 
kendini gösterecek. 

İDDİALIYIZ
Eğer şu an Konyaspor A takımın-

da 2-3 futbolcumuzu oynatabilirsek, 
geleceğin Konyaspor’u futbol akade-
misinden çıkacak diye düşünüyorum. 
Bu kadar iddialı konuşuyorum. Ama 
önemli olan fırsat verebilmek. Akade-
mi liglerinde aldıkları sonuçlar belli. 
Demek ki başarılılar ki bu sonuçları 
alabiliyorlar. Akademi ligleri kötü bir 
lig değil, çok elit bir lig. Çok zor ve 
kaliteli oyuncular var. Yine Emre De-
mir’den bahsetmek gerekirse, bize 
karşı akademi liginde oynadı. Şimdi 
de Süper Lig’de fırsat verildi. Kon-
yaspor’da ise Ali Karakaya var, uzun 
zamandır Konyaspor ile idmanlara 
çıkıyor. Uzun süre sonra çıkan oyun-
culardan bir tanesi inşallah ona da 
fırsat verilir. 

NEDEN YILDIZ OYUNCULAR 
ÇIKMASIN?

Altyapı uzun bir süreç ister. Ama 

son olarak Konyaspor’dan 94 doğum-
lu oyuncular milli takıma gitmişti. 
Antrenmanları ve gelişimi ile uzun bir 
süre ama siz bunları tamamladıktan 
sonra oyuncu zaten kendini göstere-
cektir. Burada her gün sabah akşam 
gece gündüz demeden hummalı bir 
çalışma işine girdik. Başta Altyapı Ko-
ordinatörü Taner Ay ve hocalarımız ol-
mak üzere herkes elinden geleni yapı-
yor. Burada konaklayan çocuklarımız 
sürekli kontrol altında. Gece nöbetçi 
hocalarımız kalıyor tesiste. Altyapı 
olayı ciddiyet isteyen bir iş. Ciddiyet 
verdikten sonra önemsedikten sonra 
neden sizden de yıldız oyuncu çıkma-
sın. 

İKİLİ İLİŞKİ İLE BU TABLO 
ORTAYA ÇIKMAZ

Milli takımlara onlarca oyuncu 
gönderiyoruz. İkili ilişkiler ile olmuyor 
bunlar. Tamamen burada yapılan ça-
lışmaların karşılığı. Bu şekilde yapılan 
açıklamalar çok talihsizce. Buradaki 
çalışmaları ben her gün takip ediyo-
rum. Bu tür yaklaşımları biz kesinlikle 
hak etmiyoruz. Çok üzücü şeyler bun-
lar. Buradaki emeklere saygısızlık. 
Orası milli takım, kimsenin babasının 
yeri değil. Torpille oraya adam gönde-
rildiğini iddia etmek çok acımasızca. 

Böyle şeylerin olması mümkün değil. 
ALTI DOLU GELİYOR

Biz gerekli yatırımları buraya 
yaptık ve sonucunda oyuncularımız 
milli takımlara gitmeye başladı. Kon-
yaspor’un kurtuluş reçetesinin altyapı 
olduğuna inanan bir yönetimimiz var. 
Çabamız tamamen oyuncuların ye-
tişmesi ve Konyaspor’un geleceğini 
oluşturması yönünde. Bu şekilde di-
siplinli çalışmaya devam edeceğiz. 
Konyaspor altyapısı Avrupa çapında 
modern tesislere sahip. Gereken her 
şey yapıldı. Kısa süre içinde buradan 
oyuncu çıkacağız. Ayrıca bu sadece 
tek jenerasyon değil. Altını doldur-
duk. Alttan da çok iyi oyuncularımız 
geliyor. 

BİRAZ SABIR…
Taraftarımız müsterih olsun. Biz 

burada Konyaspor’un geleceğini oluş-
turmak için gece gündüz demeden 
hummalı bir şekilde çalışmalar yapı-
yoruz. Buradan mutlaka oyuncuları-
mız yetişecek ve taraftarımıza gönül 
rahatlığı ile maç izleteceğiz. Bunu 
çok kısa süre içinde yapmanın gayreti 
içindeyiz. Taraftarımızdan biraz daha 
sabır bekliyoruz.
n YUNUS ALTINBEYAZ / 
MUHAMMED SAYDAM

İttifak Holding Konyaspor As Başkanı Zahir Renklibay



Süper Lig’de geride kalan 11 haftada hakemler, 42 
kez beyaz noktayı gösterirken, kullanılan penaltıların 35’i 
golle sonuçlandı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, 5 kez ile 
en fazla penaltı kazanan takımlar oldu. Lider Demir Grup 
Sivasspor’un yanı sıra Aytemiz Alanyaspor ve MKE Anka-
ragücü penaltı kullanmadı. Temsilcimiz Konyaspor lehine 
3 penaltı kararı verilirken, aleyhine ise 2 penaltı kararı ve-
rildi.   n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un lehine 3 
aleyhine 2 penaltı

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 11 6 3 2 20 11 9 21
2.FENERBAHÇE 11 6 2 3 21 12 9 20
3.TRABZONSPOR 11 5 4 2 20 13 7 19
4.A. ALANYASPOR 11 5 4 2 19 12 7 19
5.M. BAŞAKŞEHİR 11 5 4 2 18 13 5 19
6.GALATASARAY 11 5 4 2 13 9 4 19
7.Y. MALATYASPOR 11 5 3 3 25 13 12 18
8.BEŞİKTAŞ 11 5 3 3 14 13 1 18
9.GAZİANTEP FK 11 4 3 4 16 21 -5 15
10.Ç. RİZESPOR 11 4 2 5 11 18 -7 14
11.GÖZTEPE 11 3 4 4 10 12 -2 13
12.İH KONYASPOR 11 3 4 4 12 16 -4 13
13.KASIMPAŞA 11 3 3 5 16 18 -2 12
14.Y. DENİZLİSPOR 11 3 2 6 9 13 -4 11
15.ANTALYASPOR 11 3 2 6 11 20 -9 11
16.GENÇLERBİRLİĞİ 11 2 4 5 15 16 -1 10
17.ANKARAGÜCÜ 11 2 3 6 8 17 -9 9
18.İM KAYSERİSPOR 11 1 4 6 10 21 -11 7

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Her şeye rağmen Serkan
Ligin ilk 11 haftasında istediği sonuçları alamayan İttifak Holding Konyaspor’da kötü performansa rağmen 
Serkan Kırıntılı yine formu ile öne çıktı. Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kart ile sezon başına 

damga vuran deneyimli kaleci yüzde 81 kurtarış oranı ile ligin en formda kalecisi olduğunu gösterdi
Süper Lig’in ilk 11 haftasında sadece 13 puan 

toplayan ve son 4 maçtır kazanamayan Kon-
yaspor’a yine Serkan Kırıntılı klasiği yaşanıyor. 
Konyaspor’da forma giydiği sezonların tamamın-
da yüksek performansı ile dikkat çeken deneyim-
li eldiven, Konyaspor’un kötü gidişine rağmen bu 
sezon da ligin en iyi kalecilerinden biri olduğunu 
kanıtladı. Yüzde 81 kurtarış oranı yakalayan Ser-
kan, kurtarış yüzdesi ile ligin zirvesinde. 

HEPSİNİ GERİDE BIRAKTI
Daha önceki sezonlarda da pek çok kez per-

formansı ile Konyaspor’u ayakta tutan Serkan 
Kırıntılı’nın en çok eleştirildiği dönemde yine 
istatistiklere damga vurması taraftarın takdirini 
topladı. Bu sezon Yeni Malatyaspor maçında 
gördüğü kırmızı kart ve Kasımpaşa maçında 
yaptığı basit hata ile konuşulan deneyimli file 
bekçisi, bütün bunlara rağmen ligdeki rakiplerini 
geride bırakarak en iyi kurtarış yüzdesini yakala-
yan kaleci oldu.

TOPU OYUNA SOKMAKTA ZORLANIYOR
Konyaspor’un deneyimli kalecisi Serkan 

Kırıntılı, kurtarıştaki başarısını topu oyuna sok-
ma konusunda gerçekleştiremiyor. Ligin en iyi 
kurtarış yapan kalecisi konumunda olan Serkan 
Kırıntılı, ayrıca ligin en kötü topu oyuna sokma 
istatistiğine sahip.  

Altay, Muslera, Karius ve Beto gibi isimlerin 
yüzde 90 topu oyuna sokma isabeti yakaladığı 
istatistikti Serkan Kırıntılı yüzde 65 ile bu alanda 
rakiplerinin gerisinde kaldı. 

2021 YILINA KADAR KONYASPOR’DA
2015-2016 Sezonu başında Konyaspor’a 

transfer edilen Serkan Kırıntılı, Konyaspor’da 
gösterdiği performans ile adını tarihe yazdırdı. 
Konyaspor’un Süper Lig’de 3. olduğu ve  Zira-
at Türkiye Kupası’nın kazandığı dönemin yanı 
sıra düşme hattında yer aldığı sezonlarda de iyi 
performansı ile dikkat çeken Serkan Kırıntılı, bu 
sezon ile birlikte 2 yıl daha Konyaspor forması 
giyecek. 35 yaşındaki deneyimli eldivenin Mayıs 
2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Futbol Akademisi 
üretmeye devam ediyor 

1922 Konyaspor’un rakibi 
hatalardan dertli

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Zonguldak 
Kömürspor’da Kulüp Başkanı Süleyman Caner, hafta 
sonu deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları 1922 Kon-
yaspor ile ligin 13. haftasında sahalarında karşılaşa-
cakları Gümüşhanespor maçını değerlendirdi.
Başkan Caner, 1922 Konyaspor maçında öne geçme-
lerine rağmen basit hatalardan gol yediklerini, Gü-
müşhanespor maçında güzel oyunu sahaya yansıttık-
ları takdirde 3 puanın kendilerinin olacağını söyledi. 
Konya’ya galibiyet parolasıyla gittiklerini ifade eden 
Caner, “Maça galibiyet için çıkmamıza rağmen golü 
bulduk ama yapılan basit hatalarla berabere kaldık. 
Son dokunuşları yapmak çok önemli. Maalesef yaka-
ladığımız pozisyonları değerlendirebilseydik durum 
çok farklı olacaktı. Ama olmadı gerçekleşmedi” dedi.
Takımın 1922 Konyaspor maçında yaptığı hataları 
Gümüşhanespor maçında yapmayacağını aktaran 
Caner, şöyle konuştu: “Önümüzde Gümüşhanespor 

maçı var. Takımın Gümüşhanespor maçında aynı ha-
taları yapmayarak güzel futbolunu ortaya koymasını 
bekliyorum. Teknik direktörümüzle görüştüm. Fut-
bolcularımızda bunun bilincinde olacaklardır. Güzel 
oyunu Gümüşhanespor maçında sahaya yansıtırlarsa 
3 puanı almamak elde bile değil.”  n İHA

Son dönemde özellikle Milli Takıma verdiği oyuncularla 
gündeme gelen Konyaspor Futbol Akademisi yetiştirip Türk 
Futboluna kazandırdığı isimlere her sezon yenilerini ekliyor.

A takım kadrosuna kalıcı olarak gönderdiği futbolcula-
rın yanında A takım teknik heyeti tarafından zaman zaman 
antrenmanlara davet edilen farklı oyuncuları kadrosunda 
bulunduran Konyaspor Futbol Akademisi’nden birçok isim 
profesyonel sözleşme imzalayarak farklı liglerde görev yap-
maya devam ediyor.

Konyaspor A takım kadrosuna Akademi takımlarında 
eğitimini alarak giden Ali Karakaya ve Erdon Daci başı çe-
kerken, zaman zaman Süper Lig maçlarında süre alarak 
diğer Akademi Öğrencileri için ciddi birer örnek oluyor.

TFF 2.ligde mücadele eden Konya’nın diğer profesyonel 
takımı olan 1922 Konyaspor kadrosunda da geçtiğimiz se-
zon U21 takımımız forması giyerek eğitimlerini tamamlayan 
Akademi öğrencilerinden 7 isim bulunuyor. Konyaspor’un 
pilot takımı olan 1922 Konyaspor’da Ahmet Çolak, Adem 
Eren Kabak, M.Bahadır Arıkan, Ekrem Kayılıbal, Ayhan Ce-
beci, Enes Akgün ve Tuğrul Aygün oldukça fazla süre alarak 
gurumuz olmaya devam ediyor. Bunlarla birlikte Türkiye lig-
lerinde birçok kulüpte de Konyaspor Akademisi‘nden yetiş-
miş isimler yer alıyor. 2.lig ve 3.lig de mücadele eden farklı 
kulüplerde Ali Aydemir, İlyas Ural, Oğuz Nemli, Veli Uğur 
Kara ve Veli Türkmen futbol yaşantısına devam ediyor.  
n SPOR SERVİSİ

RPS


