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Tatmin etmeyecek!
Havayolu şirketleri 1 Nisan 2020’den itibaren yaz tarifesi 
uçuşlarına başlayacak. Yapılacak olan düzenlemeyle Konya 
– İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşları Pegasus ve 
Anadolu Jet tarafından gerçekleştirilecek. 

Ancak uçuşların sefer sayılarının az olması nedeniyle yetersiz 
kalacağı, diğer yandan rekabetin olmaması nedeniyle 
halihazırda yüksek olan bilet fiyatlarının aynı doğrultuda 
yüksek seyredeceği kaygısı da düzenlemenin tatmin edici 
boyutta olmadığı fikri doğurdu.  n SAYFA 3’TE

FUARA SUMAK 
MAKİNE DAMGASI

KONYA BASINININ 
KÖKLÜ GEÇMİŞİ VAR

Temizlik sektörünün 20’den fazla alt dalını bir araya 
getiren Temizlik Fuarı ‘Global Clean Expo fuarına 
Sumak Makine damga vurdu. Yerli ve yabancı heyet-
ler tarafından Sumak Makine standı yoğun ilgi gördü. 

Gazeteci- Yazar Alaadin 
Aladağ Konya Basının 
150. yılını kutladığı bu 
günlerde Konya basının 
150. yılını kaleme aldı. 
Aladağ, 150 yıllık basın 
geçmişi bulunan Kon-
ya’nın, Anadolu’daki ilk 
Gazeteciler Cemiyeti’nin 
açıldığı iller arasında yer 
aldığını vurguladı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 4’TE
05 Derbent Aladağ 

ilgi görüyor 06 ‘iyi hal’ indirimi 
tepkiyle karşılandı 07 10Akıllı sinyalizasyonla

daha az bekleniyor!
KONTİMDER 2020 
hedeflerini belirledi

Örnek oluyorlar Üreticiye destek!

Konya Havaalanı Taksi çalışanları 
örnek olmak amacıyla durak 
çalışanlarına tek tip kıyafet 

uygulaması başlattı. Uygulama 
yerli ve yabancı turistler tarafından 

büyük beğeni aldı.  
n SAYFA 3’TE

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, 2000’li yıllarda tek 
kalem ürün alıp üreticiye 50 mil-

yon TL ödeyebilen Konya Şeker’in 
2019’da 32 kalem ürün aldığını 

ve üreticiye 2,5 milyar TL ödeme 
yaptığını söyledi.  n SAYFA 12’DE

Mülakat kaldırılsın! 
Sendikacılığa farklı 
bir soluk getirmek 
için yola çıktıklarını 

belirten Mil-Enerjisen 
Genel Başkanı Ali 

Yücel, liyakati esas 
aldıklarını belirterek 

kamuda mülakat 
istemediklerini 

söyledi

SENDİKACILIK 
AMACI DIŞINA ÇIKTI!

Sendikacılık ve Mil-Enerjisen’in 
çalışmaları hakkında açıklamalar-
da bulunan Mil-Enerjisen Genel 
Başkanı Ali Yücel, sonuna kadar 
liyakati savunacaklarını söyledi. 
Mil-Memursen olarak, mevcut 
sendikacılık faaliyetlerini doğru 
bulmadıkları için bu yola çıktıkları-
nı vurgulayan Yücel, şunları aktar-
dı, “Sendikalar kuruluş amaçları-
nın dışına çıkmış durumda” dedi.

KAMUDA LİYAKAT
ESAS ALINMALI! 

Kamuda liyakat vurgusu yapan 
Yücel, “Biz liyakat dedik. Kamu-
da biz mülakata karşıyız. 98 puan 
alan birini mülakatta 50 puan vere-
rek elemek hakkaniyete sığmaz. 
Biz liyakat noktasında oldukça ka-
rarlıyız. Kim neyi hak ediyorsa onu 
almalı” diyerek bu konuda tüm 
güçleriyle mücadele edeceklerini 
belirtti.  
n HABERİ SAYFA 2’DE Ali Yücel
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Sumak, temizlik teknolojilerini İstanbul’da görücüye çıkardı
Temizlik sektörünün 20’den 

fazla alt dalını bir araya getiren Te-
mizlik Fuarı ‘Global Clean Expo’, 
İstanbul Fuar Merkezi’nde buluştu. 
Temizlik sektörünün 20’den fazla 
alt dalını bir araya getiren Temizlik 
Fuarı ‘Global Clean Expo’, İstanbul 
Fuar Merkezi’nde sona erdi. Fuarda 
endüstriyel temizlikten kişisel te-
mizliğe, otel ve tesis temizliğinden 
ev temizliğine, halı temizlemeden 
oto bakım ve temizliğine kadar 
birçok hizmet ve ürün sergilendi.  
Fuarı değerlendiren Temizlik Sa-
nayi İhracatçı Yatırımcı İşadamları 
Derneği (TESİYAD) Kurulu Başkanı 
Hasan Şişli, “Endüstriyel Temizlik 
Sektörü TESİYAD ile bir tarih yazdı. 
Özellikle Halı Yıkama sektöründe 
her zaman ilkleri yapmayı bize na-
sip eden Rabbimize şükürler olsun. 
Ülkemize döviz girdisini sağlanma-
sını ve yerli üretmiş olduğumuz 
makinelerin tanıtımını fuar kapsa-
mında sağlayarak, ülke ekonomi-
sine katkıda bulunduk. Fuarımıza 
katılarak bizleri onura eden tüm zi-
yaretçilerimize, işadamlarımıza te-
şekkür ediyoruz. Öncelikle emekleri 
ve gayretleri için TESİYAD Yöne-
tim kuruluna, EXPO MASTER A.Ş 
Yönetim kurulu Başkanı Egemen 
Hesapçı’ya  ve tüm çalışma arka-
daşlarına, eğitimcilerimize, her za-
man bizlerin yanında olan  Haykon 
Başkanı Uğur Avni Başarir’a  bağlı 
Federasyon ile dernek başkanla-
rına, üyelerine ve yine Her zaman 
bizlerin yanında olan Marhaled Baş-
kanı Bahattin Ersönmez ‘e, PHTYD 
Başkanı Kadir Özkarakaşoğlu’na 
bağlı dernek başkanlarına,  üyele-

rine, sektörümüzün seçkin işadamı 
halı yıkamacı dostlarımıza ve ismini 
sayamadığımız tüm gönül paydaş-
larımıza çok teşekkür ediyoruz” ifa-

delerini kullandı.
SUMAK MAKİNE 

FUARDA YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Temizlik sektörünün 20’den 

fazla alt dalını bir araya getiren 
Temizlik Fuarı ‘Global Clean Expo 
fuarına Sumak Makine damga 
vurdu. Yerli ve yabancı heyetler 

tarafından Sumak Makine standı 
yoğun ilgi gördü. Sumak Makine 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah 
Sumak, “Firmamız; Otomatik halı 

yıkama makineleri, hav alma ve 
paketleme makineleri, halı sıkma 
makineleri, meç makinesi ima-
latını yapmaktadır. Ürünlerimiz; 
ülkemizin dört bir köşesine pa-
zarlandığı gibi, yurtdışına da ciddi 
bir Pazar elde etmiş ve ger geçen 
gün üzerine katarak ihracatlarımız 
devam etmektedir. Güvenilir ku-
rum olma ilkesiyle hareket eden 
firmamız, bu ilkeyi kurum kültürü 
haline getirmek amacıyla üretim 
ve hizmet kalitesini en üst sevi-
yede tutmaktadır. Makinelerimiz; 
yüzde 100 yerli üretim olduğu 
için ,yedek parçası hususunda son 
derece pratikleşmiş durumdayız. 
Ürünlerimiz 2 yıl garanti altında-
dır. Firmamız devamlı inovasyon 
kavramını ilke edinmiş bu hususta 
kendini geliştirmiştir. Taahhütle-
rini zamanında ve eksiksiz yerine 
getirmek için gerekli malzeme, 
bilgi, ekip ve ekipmana sahip olan 
firmamız her zaman en iyisini yap-
mayı ve müşteri memnuniyetini 
sürekli yükseltmeyi amaçlamak-
tadır. Firmamız devamlı olarak, 
hizmet kalitesini, daha da yük-
sek seviyelere taşıma konusunda 
kararlı olarak faaliyetini sürdür-
mektedir. Firmamızın kurulduğu 
tarihten günümüze kadar müş-
terilerine tecrübe, geçerlilik ve 
güvenilirlik unsurlarının sağlan-
masının garantisi olmuştur. Düs-
turumuz; müşteri memnuniyeti 
bizim memnuniyetimizdir. Verim-
li bir fuarı geride bıraktık. İnşallah 
ülke ve Konya ekonomisine katkı 
sunmaya devam edeceğiz” dedi.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Şükrü Doruk Kız AİHL’de
3 atölye ve 1 kütüphane açıldı

Meram Şükrü Doruk Kız Ana-
dolu İmam Hatip Fen ve Sosyal 
Bilimler Proje Okulu’nda 3 atölye 
ve bir kütüphanenin açılışı yapıl-
dı. Açılış törenine Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, Meram 
ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa 
Koca, Din Öğretiminden Sorumlu 
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcı-
sı Erkan Yakışır, Meram İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Hasan Özte-
kin ve davetliler katıldı. 

Atölyelerin ve kütüphanenin 
açılışından sonra öğrencilerle bir-
likte e twinning kapsamında yü-
rütülen “ Birlikte Kitap Okuyoruz” 
projesine iştirak edildi.

Okul Müdürü Hüseyin Kadir 
Balcı üç atölye ve kütüphanenin 
yaklaşık maliyetinin 150 bin TL 
olduğunu, atölyelerin önemli bir 
kısmının devlet imkanlarıyla karşı-
landığını, kütüphanenin ise tama-

men hayır sever kardeşlerimizin 
destekleriyle okul öğrenci ve öğ-
retmenlerinin hizmetine sunuldu-
ğunu ifade etti.

Balcı, “Açılışı yapılan bu atöl-
yeler ve kütüphane ile birlikte 
okulumuzun proje okulu olarak 
çok önemli bir mesafe katettiği-
ni, öğrenci, öğretmen ve velilerin 
okula olan ilgi, bağlılık ve deste-
ğini artırmada çok ciddi bir katma 
değer oluşturduğunu söyledi.Balcı 
ayrıca Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’un Şükrü Doruk 
Kız AİHL’ye çok önemli destekleri-
nin olduğunu, başta İlçe Milli Eği-
tim Müdürü Mustafa Koca olmak 
üzere her zaman kendilerine  güç 
ve desteklerini esirgemeyen diğer 
müdür, müdür yardımcısı ve şube 
müdürlerine şükranlarını sunarak, 
katılım ve desteklerinden dolayı 
teşekkür etti. n HABER MERKEZİ

Sendikacılığa farklı bir soluk getirmek için yola çıktıklarını belirten Mil-Enerjisen Genel Başkanı 
Ali Yücel, liyakati esas aldıklarını belirterek kamuda mülakat istemediklerini söyledi 

Kamu kurumlarında 
mülakat kaldırılsın!

Sendikacılığa farklı bir soluk ge-
tirmek için kurulan Mil-Memursen 
(Manevi, İlkeli, Liyakatli Sendikacı-
lık) biryandan teşkilatlanmaya çalı-
şırken diğer yandan üye kazanmaya 
çalışıyor. Gerek sendikacılıkta, gerek 
kamuda liyakati esas alan Mil-Me-
mursen, bu anlamda çatısı altında 
10 farklı iş kolunda sendikal faaliyet-
lerini yürütmeyi amaçlıyor. Bu nok-
tada, enerji sektöründe faaliyet gös-
termek için kurulan Mil-Enerjisen, 
Konya’daki teşkilatını tamamlaya-
rak, temsilcilik ofisini açtı. Sendika-
cılık ve Mil-Enerjisen’in çalışmaları 
hakkında açıklamalarda bulunan 
Mil-Enerjisen Genel Başkanı Ali Yü-
cel, sonuna kadar liyakati savuna-
caklarını söyledi.

HİÇ BİR SİYASİ BAĞLANTISI YOK 
Mil-Enerjisen Genel Başkanı 

Ali Yücel, Mil-Memursen olarak 
10 farklı iş kolunda sendikal süreci 
başlattıklarının bilgisini verdi. Tüm 
sendikaların merkezlerinin Anka-
ra’da olduğunu belirten Yücel, üye 
kazanma faaliyetlerine başladıkla-
rını bildirdi. Sendikalarının kuru-
luş zamanının bazı siyasi partilerle 
aynı döneme denk gelmesinin algı 
operasyonlarına neden olduğunu 
belirten Yücel, hiçbir siyasi partiyle 
bağlantılı olmadıklarına dikkat çekti. 

SENDİKACILIK 
AMACININ DIŞINA ÇIKTI

Mil-Memursen olarak, mev-
cut sendikacılık faaliyetlerini doğru 
bulmadıkları için bu yola çıktıklarını 
vurgulayan Yücel, şunları aktardı, 
“Sendikalar kuruluş amaçlarının dı-
şına çıkmış durumda. Bunun farklı 
nedenleri var. Her kurulan bir sen-
dikanın kendini bir siyasi partiye 
aidiyet olarak görmesi ve o siyasi 
partinin tabanından nemalanmak 
istemesi gibi bir durum var. Biz 
Mil-Enerjisen olarak hiçbir siyasi 
parti ile bir bağımız olmadığını söy-
leyerek yola çıktık. Hem sendikacı-
lıkta hem de kamuda liyakati esas 
alan bir sendikayız. Biz yeni sendika 
olmamıza rağmen, söylemlerimizle 
rakip sendikaları harekete geçirmeyi 
başardık. Biz liyakat dedik. Kamuda 
biz mülakata karşıyız. 98 puan alan 
birini mülakatta 50 puan vererek 
elemek hakkaniyete sığmaz. Biz li-
yakat noktasında oldukça kararlıyız. 
Kim neyi hak ediyorsa onu almalı. 
Sendikacılık, sendikacılık mecra-
sından çıkmış durumda. Bir dava 

bir şuur için yola çıkmış sendikalar, 
bugün 100 milyon bin TL’lik genel 
merkez binalarıyla, 600-700 bin 
TL’lik lüks makam arabalarıyla gün-
deme geliyorlar. Kamu çalışanlarına 
yüzde 4 zam reva görülen bir dö-
nemde sendika yöneticilerine yüzde 
100 yüzde 150 zamlarla gündeme 
geliyorlar. İnsanlar bu konuda artık 
feryat ediyorlar. Üyeler biraraya ge-
lip toplu deklarasyon yayınlıyorlar. 
Biz de böyle bir ortamda kuruluşu-
muzu tamamladık, kriterlerimiz var. 
Koltuğa yapışmak için sendikacılık 
yapmıyoruz, sendikacılıkta da liya-
kat diyoruz. Bizden daha iyi biri ge-
lecekse biz koltuğumuzu devrederiz 
diyoruz. Ama mevcut sendikalar 
koltuklarını kaybetmemek için şark 
kurnazlığı yaparak tüzük tadilatla-
rıyla ömürlerini uzatıyorlar.”

KORKU SALIYORLAR!
Yücel, Mil-Enerjisen kurulduk-

tan sonra kendilerine geçen üye-
lerinin üzerinde rakip sendikaların 
korku oluşturmaya çalıştıklarını be-
lirterek, bu duruma tepki gösterdi. 
İlk kurulduğu dönemde, aynı baskı 
ve korkulardan mustarip olan sen-
dikaların bugün aynı taktiği kullan-
malarının kabul edilebilir olmadığını 
dile getiren Yücel, şöyle devam etti, 
“Bugün o korkuyu kamu çalışanları 
üzerine salan sendikalar bundan 20 
sene önce bizle aynı durumdaydı. O 
dönem rakip sendikaların yaptıkları-
nı eleştiriyorlardı. Üzülerek söylüyo-
rum aynı şeyi yapıyorlar. 20 yıl önce 
yaşadıkları ne kadar olumsuzluk 
varsa bugün bizim yol arkadaşları-
mızın üzerinde sergiliyorlar. Ama 
bizim metanetimiz devam edecek. 
Biz sabredeceğiz. Bugün memur 
sendikaları başarılı olamıyor. Çün-
kü her sendika kendisini bir siyasi 
partinin arka bahçesi olarak görü-
yor. Sendikalar bu nedenle varlık 
gösteremiyor. Bir sendika üyelerinin 
desteği ile büyüdüğü zaman, hiçbir 
siyasi partinin arka bahçesi olmadığı 
zaman iktidar yanlış yaptığı zaman 
hesabını soracak doğru yaptığı za-
man da alkışlayacak. Biz bu anlam-
da hiçbir siyasi partinin şemsiyesi 
altında değiliz. İlkeli, dürüst kişilere 
ulaşmaya çalışıyoruz. Rakip sendi-
kaların saldığı korkular var bu korku 
etkili oluyor. Biz bu korkuyu yenme-
ye çalışıyoruz. Biz pes etmiyoruz.”

HORMONLU BÜYÜMEYECEĞİZ!
Her üyeye kapılarının açık oldu-

ğunu ancak yönetici seçiminde titiz 

davrandıklarını dile getiren Yücel, 
“Biz sendikada seçici davranıyoruz. 
Her üyeye kapımız açık ama temsil 
noktasında atama yaparken seçici 
davranıyoruz. Her kurumdan günde 
3-4 telefon alıyorum sendikamıza 
geçmeleri için. Görev de istiyoruz 
diyorlar. Ama biz her gelene görev 
verirsek, bir kişinin ortaya koyabi-
leceği bir olumsuz davranışı bütün 
camiayı zam altında bırakacak. Biz 
az olalım, öz olalım, hormonlu değil 
temkinli büyüyelim diyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

ÜYELER İÇİN ÇALIŞACAKLAR
Tüzüklerine önemli maddeler 

ekleyerek üyelere yararlı işlere imza 
atacaklarının altını çizen Yücel, şu 
değerlendirmelerde bulundu, “Biz 
üyelerimizden aldığımız aidatları, 
genel giderler düşüldükten sonra 
parayla üyelerimizin kullanabilece-
ği misafirhane, konukevleri, kamu 
çalışanları için kreşlere harcayacağız 
dedik ve bunu yazıya döktür. Sendi-
kalarımızın tüzüğüne ekledik bunu. 
Bizden sonra bir sendika çıkıyor, biz 
çok geç kaldığımız bir projeyi hayata 
geçiriyoruz, İstanbul’da bir misafir-
hane yapacağız diyor. Bugüne ka-
dar unutulan üyelerin hatırlanma-
sına vesile olduk. Üyeler şokta. Ya 
ne oldu da bizi hatırladınız diyorlar. 
Ama bu tutmayacak. 30 yıldır hiçbir 
sendikanın ufkunda dahi olmayan 
şeyleri biz tüzüğümüze yazdık. Biz 
bu vatanın birlik ve beraberliğine 
önem veren, her türlü siyasi parti 
düşünesine sahip olan kişilere kapı-
mız açık olan bir sendikayız.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ali Yücel
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Havayolu şirketleri 1 Nisan 
2020’den itibaren yaz tarifesi uçuş-
larına başlayacak. Yapılacak olan 
düzenlemeyle Konya – İstanbul Sa-
biha Gökçen Havalimanı uçuşları 
Pegasus ve Anadolu Jet tarafından 
gerçekleştirilecek. Ancak uçuşların 
sefer sayılarının az olması nedeniyle 
yetersiz kalacağı, diğer yandan reka-
betin olmaması nedeniyle halihazır-
da yüksek olan bilet fiyatlarının aynı 
doğrultuda yüksek seyredeceği kay-
gısı da düzenlemenin tatmin edici 
boyutta olmadığı fikri doğurdu.

Yaz tarifesinde Anadolu Jet tara-
fından Konya - İstanbul uçuşlarının 
günde sadece bir uçuş (Akşam: İs-
tanbul - Konya, Sabah: Konya - İstan-

bul) şeklinde planlandığı görülüyor. 
Pegasus ise aynı dönem için; sabah 
- akşam gidiş / dönüş şeklinde uçuş 
planlaması yaptı.  Yaz tarifesi plan-
landığı şekilde uygulanırsa; İstanbul 
- Konya sabah ve Konya - İstanbul 
akşam uçuşlarında Pegasus tek alter-
natif olacak, rekabet oluşmadığı için 
bilet fiyatlarını yüksek tutacak. Özel-
likle orta gelir seviyesine sahip vatan-
daşların tercih ettiği Konya - Sabiha 
Gökçen uçuşlarında bilet fiyatlarının 
makul seviyede tutulabilmesi için, 
Anadolu Jet tarafından, yaz tarife-
sinde, Sabiha Gökçen - Konya uçuş-
larının sabah - akşam, gidiş - dönüş 
şeklinde planlanması gerektiği ifade 
ediliyor. n MEVLÜT EGİN

Ereğli’de istihdam projesi 
başarıyla tamamlandı

‘Hedefimiz daha çok 
proje kabul ettirmek’

Türkiye ve Avrupa Birliği ara-
sında Şehir Eşleştirme Hibe Prog-
ramı kapsamında Ereğli Belediyesi 
tarafından yürütülen Gençler İçin 
Daha Fazla İstihdam Projesi’nin 
kapanış toplantısı Belediye Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Programa Başkan Yardımcısı 
Mehmet Arıcan ve Başkan Danış-
manı Abdulkadir Çat’ın yanı sıra 
kapanış toplantısı için İspanya’dan 
Ereğli’ye gelen heyet, Kurum Mü-
dürleri, Dernek Başkanları, STK 
Temsilcileri, Muhtarlar katıldı. 

Proje ile ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu, “Türkiye ve Av-
rupa Birliği arasında Şehir Eşleş-
tirme Hibe Programı kapsamında 
Belediyemiz tarafından yürütülen 
Gençler İçin Daha Fazla İstihdam 
Projesi’nin son aşamasına geldik. 
Bu güne kadar özellikle kadın gi-
rişimcilerimizin ekonomiye ka-
tılımlarını sağlamak adına çeşitli 
eğitim programları ve projeye 
uygun çalışmaları gerçekleştirdik. 
Bundan sonraki süreçte de bu 

düsturla çalışmalarımıza devam 
edeceğiz ve istihdama yönelik her 
projenin arkasında olacağız. Huzur 
şehri Ereğli’nin inşası noktasında 
istihdamın artırılmasını önemli bir 
unsur olarak görüyoruz. Açı açı-
ğı olmayan bir şehir arzuluyoruz 
ve bunun için tüm imkanlarımızı 
seferber etmeye hazırız. Bu şehre 
olan sevdamız, hizmet aşkımızla 
emin adımlarla ilerleyecek hem-
şerilerimizin huzuru ve mutluluğu 
için çabalamaya devam edeceğiz. 
Bu duygu ve düşüncelerle şehrimi-
ze gelen İspanya Heyeti’ne bir kez 
daha hoş geldiniz diyor, projede 
emeği geçen herkesi tebrik ediyo-
rum” dedi. 

Programın sonunda Başkan 
Yardımcısı Mehmet Arıcan, Baş-
kan Danışmanı Abdulkadir Çat, 
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bi-
lal Yalçın ve Kadın Girişimciler 
Derneği Başkanı Aysun Sökmen 
Özçelik İspanya’dan gelen proje 
ortaklarına hediye takdiminde bu-
lundular.
n HABER MERKEZİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tara-
fından yürütülmekte olan ‘Biz de 
İşteyiz’ isimli Erasmus+ Mesleki 
Eğitim Stratejik Ortaklıklar Proje-
sinin bilgilendirme toplantısı ger-
çekleştirildi. Toplantıda konuşma 
yapan İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, Konya olarak AB pro-
jelerine çok önem verdiklerini ve 
bu anlamda çok yoğun bir şekilde 
çalıştıklarını söyledi. Erasmus+ 
programı kapsamında il genelinde 
2018 yılında kabul edilen proje sa-
yısı 42 iken bu sayının 2019 yılında 
72’ye çıkarıldığını belirten Büyük, 
hedeflerinin bunu daha da artır-
mak olduğunu ifade etti.

‘Biz de İşteyiz’ projesinin ye-
rel ortağının Karatay Özel Eğitim 
Meslek Okulu olduğunu, ayrıca 
Portekiz, Polonya, Slovenya, İn-
giltere, Romanya ve İtalya’dan 
da ortak kurumlarla işbirliği içe-
risinde çalışmayı yürüteceklerini 

dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük, “Bu projeyle özel 
eğitim meslek okulları yiyecek-içe-
cek hizmetleri bölümünde eğitim 
alan hafif düzey zihinsel engelli 
öğrencilerin mesleki yeterlilikleri-
ni artırmayı ve onların iş hayatına 
atılmalarını zorlaştıran eksik yön-
lerin giderilmesini hedefliyoruz. 
Projemizin hayırlı olmasını temen-
ni ediyor, emeği geçen herkese te-
şekkürlerimi iletiyorum” dedi. 

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük’ün konuşmalarının ardın-
dan proje ortağı diğer ülkelerden 
gelen misafirler de söz alarak çalış-
maya dair görüşlerini aktardı.

Bilgilendirme toplantısına İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Bü-
yük’ün yanı sıra İl Milli Eğitim Mü-
dür Yardımcısı Servet Altuntaş, 
öğretmenler ve ülkemiz dışındaki 
6 farklı ülkeden temsilciler katıldı.
n HABER MERKEZİ

Konya Havaalanı Taksi çalışanları örnek olmak amacıyla durak çalışanlarına tek tip kıyafet 
uygulaması başlattı. Uygulama yerli ve yabancı turistler tarafından büyük beğeni aldı

Tek tip kıyafetle 
örnek oluyorlar

Konya Havaalanı Taksi çalışan-
ları örnek olmak amacıyla durak 
çalışanlarına tek tip kıyafet uygula-
ması başlattı. Durakta çalışan şoför-
ler durak başkanının öncülüğün-
de biraraya gelerek aldıkları karar 
doğrultusunda yaz ve kış kıyafetleri 
belirleyerek tek tip kıyafet uygula-
masına geçti. Uygulama Konya’ya 
gelene yerli ve yabancı misafirler 
tarafından tam not alıyor. Uygulama 
hakkında bilgi veren Konya Hava-
alanı Taksi Durak Başkanı, “Konya 
Türkiye’nin yüz ölçümü bakımından 
en büyük ili ve en kalabalık yedinci 
şehri. Ekonomik açıdan Türkiye’nin 
gelişmiş kentlerinden biri olan Kon-
ya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle 
de önem taşıyor. Dünyanın en eski 
yerleşim yerlerinden biri olan Çatal-
höyük, UNESCO Dünya Miras Liste-

sine alınmıştır. Konya, Anadolu Sel-
çukluları’nın başkentliğini yapmıştır. 
Büyük mutasavvıf Hz. Mevlana’nın 

türbesi Konya ‘dadır. Türkiye’nin en 
önemli sanayi kentlerindendir. Biz-
lerde Konya Havalimanı Taksi du-

rağı olarak her geçen yıl havayolunu 
kullanan yolcu sayısının artması, 
hem de Konya’yı daha güzel tanıt-
mak adına arkadaşlarımız ile almış 
olduğumuz karar doğrultusunda 
durağımızda tek tip kıyafet uygula-
masını hayata geçirdik. 26 aracımız 
ile hizmet veriyoruz. Yine personel-
lerimiz yaka kartlarını mevcut. Yine 
3’er aylık SSK, SRC, Psikoteknikleri 
tam.  Tek tip kıyafet uygulamamız 
Konya’ya gelen yerli ve yabancı tu-
ristlerden tam not alıyor. İnşallah 
bu uygulamamız Konya’da faaliyet 
gösteren diğer taksi durağında ça-
lışan meslektaşlarımıza örnek olur. 
Tek tip kıyafet uygulamamızın ha-
yata geçirilmesinde destek olan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yapılacak düzenleme tatmin etmeyecek!

Geçtiğimiz Cuma günü Üsküdar 
Üniversitesi’nde 10 Ocak Çalışan Ga-
zeteciler Günü dolayısıyla iletişimci 
gençler ile bir araya geldik.

‘Yerel basının sorunları ve yeni 
medya’ başlıklı panelde konuştuk.

Uluslararası İnternet Gazete-
ciliği ve Gazeteciler Derneği’nin 
‘UİGAD AKADEMİ’ kapsamında bu 
tür panellerin devam edeceğini söy-
leyeyim.

Bu tür paneller gençler için çok 
önemli zira sadece gazetecilik alanın-
da değil birçok bölüm öğrencisinin  
gelecek kaygısının olduğunu bir kez 
daha gördüm.

Bu panelin düzenlenmesinde 
emeği geçen UİGAD Genel Başka-
nı Cesim Yener başta olmak üzere 
panelistlere ayrıca teşekkür ediyo-
rum. Üsküdar Üniversitesi İletişim 

Fakültesi Yeni Medya Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Süleyman İrvan’a 
ayrıca teşekkür ediyorum.

Vizyon meselesi tabi…
Bu tür paneller gençlerin ufkunu 

açacaktır.
Buraya kadar güzel…
De…
Birileri Konya’yı çok iyi anlatıyo-

ruz, 3 milyon kişiye eriştik gibi beylik 
cümle kurmalarını bu panelden sonra 
yadırgıyorum.

Çünkü Konya’yı hiç anlatamamı-
şız…

Bizzat şahit oldum…
Öğrencisinden akademisyenine, 

gazetecisinden bürokratına Kon-
ya’dan bihaber…

Özür diliyorum, bana kızmayın 
ama gerçek bu…

Hani Şeb-i Arus’ta bilmem kaç 

milyon kişiye ulaşmış-
tık. Hani Konya’yı bil-
mem nerede anlatmış-
tık…

Hani, hani nerde?
Bizim de eksiğimiz 

var lakin onca yapılan 
programlar, etkinlikler 
boşuna mıydı?

Sözü uzatmaya ge-
rek yok…

Bugünden itibaren 
herkes bu konuda üzerine düşeni 
yapmalı…

Konya tarım şehri…
Konya sanayi şehri…
Konya üniversiteler şehri…
Konya inanç turizminin merke-

zi…
Konya kadim baş-

kent…
Artık bu ifadelerin 

içini doldurmanın zamanı 
gelmiş de geçiyor.

Daha stratejik çalış-
malıyız.

Kafemlerde İstanbul 
Belediyesi’nin reklamı-

nı yapmayalım!
Önceki günlerde arkadaşlarımızla 

Büyükşehir Belediyesi’ne ait kafem-
lerden birine oturduk.

Çok beğendim. Uğur Başkan Şe-
fikcan Kafem’de bizi Yenigün ekibi 
olarak ağırlamıştı. 

Orası da Konya’ya yakışır bir 
mekân olmuş. 

Güzel bir sunum var fakat fiyatlar 
konusunda bir güncelleme yapılabilir 
mi?

Evet…
Bir güncelleme gerekir gibime 

geliyor.
Harika bir hizmet…
Rahatlıkla ailenizi götürebileceği-

niz yerler haline gelmiş.
Uğur Başkan’dan bir ricam var…
Bütün şubelerde aynı mı? bilemi-

yorum ama benim gittiğim şubede İs-
tanbul merkezli bir radyo kanalının açık 
olduğunu gördüm. Hem de insanları 
rahatsız edecek yüksek sesle…

Konya merkezli yayın yapan rad-
yolardan biriyle anlaşılıp günün belirli 
saatlerinde Konya kültürüne dair bil-
gilere yer veren bir frekans ile hem 

kafemlerde otursa hem de Konya’yı 
yeniden tanısa…

Tabi ki yerel radyolar da bu konu-
da projeler geliştirebilse…

Yıllar önce Konya’da çok sayıda 
şubesi olan bir alışveriş merkezinde 
aynı alanda hizmet eden başka firma-
ların reklamını duyunca şaşırmıştım.

Diğer müşteriler de benimle aynı 
düşüncede olacak ki, birkaç kişi birbi-
rimize bakıp gülümsemiştik.

Şimdi ne mi oldu? O ulusal marka 
kapandı gitti. Ben sadece çalışanların 
vurdumduymazlığı olarak algılıyorum.

Buradan çağrımı yineleyeyim; 
Konya’da Büyükşehir Belediyesi’ne ait 
kafemlerde ara ara Konya kültürünün 
de tanıtıldığı yerel radyolar açık oldun.

Konya’da kafemlerde İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’nin reklamını 
yapmayalım.

KONYA İÇİN YENİ BİR STRATEJİ BELİRLEYELİM!

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI
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Anadolu’nun ve Türkiye’nin önemli basın yayın kuruluşlarının bulunduğu Konya, köklü basın geçmişi ile tarihi bir birikimi de bünyesinde 
barındırıyor. 150 yıllık basın geçmişi bulunan Konya, Anadolu’daki ilk Gazeteciler Cemiyeti’nin açıldığı iller arasında da yerini alıyor

Konya basını 
150. yılını kutluyor
Konya Basını köklü bir geçmi-

şe sahip. Anadolu ve Türkiye’nin 
önemli basın yayın kuruluşlarına sa-
hip olan Konya gerçekleştirdiği ya-
yınlar ile basın sektöründeki farkını 
ortaya koyuyor. Konya Anadolu’da 
ilk Gazeteciler Cemiyet’nin açılma-
sıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. 
Konya 150 yıllık basın hayatına sa-
hip. Gazeteci- Yazar Alaadin Aladağ 
Konya Basının 150. yılını kutladığı 
bu günlerde Konya basının 150. yılı-
nı kaleme aldı.

İşte Alaadin Aladağ’ın kaleme 
aldığı o yazı;

Basın halkın gören gözüdür, söy-
leyen dilidir, işiten kulağıdır. Bunla-
rın olabilmesi için halkın değerle-
riyle bütünleşmek gerekir. Basın 
aynı zamanda; kamuoyunun aydın-
latılması ve bilgilendirilmesi ama-
cıyla, her koşulda görevleri peşinde 
koşan, gazetecilik, televizyonculuk 
mesleğinin zor şartlarına rağmen 
mesai mevhumu gözetmeksizin hiz-
met eden fedakâr emekçilerimizdir. 
Onlar ki; basın yayın organları içeri-
sinde çalışan muhabirinden, kame-
ramanına, sayfa editörüne, yazar-
larından, matbaasında çalışan tüm 
gazetecilerimiz, televizyoncularımız 
kadar her biri görevlerini büyük fe-
dakârlık ve titizlik içerisinde yerine 
getirme azim ve gayretiyle profes-
yonel çalışma anlayışı içerisinde, 
bir fotoğraf karesi için, saatlerce en 
doğru anı bekleyen, bir satır haberle 
birçok hayata umut olabileceği ger-
çeğini unutmadan çalışırlar. Basın 
demek, yürekli olmak demek, basın 
demek, objektif olmak demek, basın 
demek fedakârlık demek, basın de-
mek inanç, azim ve kararlılıkla çalış-
mak demektir. 

Basıncı demek, itibar demektir, 
haysiyet demektir. Basın mensubu 
tüm şartlar altında doğru,  tarafsız 
ve gerçek haber yaparak, bizleri 
olaylar ve haberler hakkında ay-
dınlatan vefakâr insan ve meslek 
mensubu demektir. Basın, ilkeli ve 
sorumlu yayıncılık anlayışıyla, ka-
muoyunu tarafsız bilgilendirmek 
gibi önemli bir görevi, büyük bir 
özveriyle ifa etmek demektir. Basın, 
toplumsal bilinci ve kamu yararını 
gözeterek emek veren, fedakârca 
çalışarak, tüm gelişmeleri halkımızla 
paylaşma yolunda emek harcamak 
demektir. Basın, çok zor koşullar al-
tında halkımıza haber ve bilgi akışı 
sağlayan, haber ve bilgi akışını taraf-
sız bir biçimde yansıtmak, toplumsal 
sorunları dile getirmek, demokrasi 
ve gelişimine katkı sağlamak için 
görevlerini yaparken hayatlarını 
kaybeden, basın çalışanları demek-
tir.

2020 yılı Konya basını için çok 
önemli bir yıl. Çünkü Konya, 2020 
yılı itibariyle, 150 yıllık zengin bir 
basın-yayın tarihine sahiptir. Yazılı 
basınla başlayan basın yayın hayatı, 
kitaplar, dergiler, radyo, televizyon-
lar ve internet yayımcılığı ile zengin-
leşmiştir. Yerel gazeteciliğin kökeni 
olan Vilayet Matbaası, öncelikle 
Konya adlı vilayet gazetesine vücut 
vermiş. 

23 Aralık 1910’da yayımlan-
maya başlayan Babalık gazetesi, 
yayımını 1952 yılına kadar kırk 
iki yıl sürdürmüştür. Sahibi Yusuf 
Mazhar’dır. “Babalık” adını, devrin 
Konya Valisi Arifi Paşa vermiştir. 
Konya, basın hayatına birçok gaze-
te kazandırmış günümüzde de hâlâ 
kazandırmaya devam ediyor. Ada-
let, Akyokuş, Anadolu, Anıt, Babalık, 
Çağ, Ekekon, Hak Yol, Halka Doğru,  
Halkevi, Işık, İntibah, Kervan, Kon-

ya Esnaf Gazetesi, Konya Vilayet 
Gazetesi, Konya’da Milli Hareket, 
Meşrik-i İrfan, Ocak, Oku Mecmu-
ası, Sabah, Selçuk, Şehir Postası, 
Türkiye’de Yarın, Yeni Konya, Yeni 
Meram, Anadolu’da Hamle, Yeni 
Gazete vb… unuttuklarımız olabilir 
birçok gazete Konya basınında yer 
almıştır.

Anadolu’da ilk kurulan Gazete-
ciler Cemiyeti, Konya’da faaliyete 
geçmiştir. Konya’da yayınlanan ga-
zetelerde çalışanlar, yazı yazanlar 
veya yaygın gazetelerin temsilci-
liklerini yapanlar, 1 Ağustos 1950 
tarihinde bir araya gelip Konya 
Gazeteciler Cemiyeti’ni kurmuşlar-
dır. Konya Gazeteciler Cemiyetinin 
ilk başkanı Akif Paşa İlkokulun-
da öğretmenlik yapan ve yıllarını 
Konya basın hayatına veren Namık 
Ayas’tır. 1950 yılında kurulan Kon-
ya Gazeteciler Cemiyetinin kuru-
cu üyeleri şöyledir: Suad Abanâzır 
(avukat),  Namık Ayas (öğretmen), 
Sabit Günbay (öğretmen), Feyzi 
Halıcı (yüksek kimya mühendisi), 
Mehmet Önder (tarihçi), Fakih Öz-
fakih (avukat), Ahmet Yavuz (Yeni 
Sabah, Zafer, Demokrat İzmir gaze-
teleri Konya muhabiri).

Yayın hayatına kitaplar, dergiler, 
radyolar, televizyonlar ve internet 
yayımcılığı kazandırdığı gibi birçok 
ustayı da, üstadı da Konya basını 
kazanmış oldu. Yusuf Mazhar, Feyzi 
Halıcı, Namık Ayas, Mehmet Önder, 
Selçuk Es, Seyit Küçükbezirci, Rıd-
van Bülbül, Nail Bülbül, Mehmet Ali 
Uz, Ahmet Bahçıvan, Orhan Samur, 
Yalçın Dikilitaş, Ahmet Özcan gibi 
daha birçok usta isim Konya basın 
tarihine damga vurmuş büyük us-
talardır. Ahirete göçen tüm basın 
mensubu büyüklerimizi, ustalarımı-
zı, üstatlarımızı rahmetle anıyoruz. 
Hayatta olan büyüklerimize Al-
lah’tan sağlıklı hayırlı uzun ömürler 
diliyoruz.

Sadece Konya merkezde değil, 
Konya’nın ilçelerinde de basın sek-
törü bir hayli güçlüdür. Nerdeyse 
tüm ilçelerinde bir basın kuruluşu, 
gazete, radyo ve televizyon bulunan 
Konya, bu alanda da köklü bir geç-
mişe sahip olduğunu ve Anadolu’ya 
öncülük ettiğin gösterir. Seydişehir 
Toroslar, Akşehir Postası, Sarayönü 
Postası, Ereğli, Çumra Postası, Bey-
şehir’in Sesi, Öz Kulu, Bozkır Posta-

sı, Ilgının Sesi, Cihanbeyli’nin Sesi, 
Haber Yunak bu basın kuruluşla-
rından sadece bazılarıdır. Konya ve 
ilçeleri basın sektöründe Türkiye ge-
nelinde en üst seviyelerdedir.

Konya sadece basılı medya an-
lamında değil, televizyonculuk anla-
mında da farkını hissettiren bir şe-
hirdir. Kontv, Kanal42, Suntv, KTV, 
Üntv ve usta gazeteci Uğur Özteke 
yönetimindeki BBN televizyoncu-
luk alanında olduğunu gösteriyor. 
Konya aynı zamanda radyo yayıncı-
lığı alanında da adından söz ettiren 
bir şehirdir. Derya Fm, Esas Radyo, 
Gençlik Fm, Radyo En, Ribat Fm, 
Radyo Genç, Radyo Üniversitesi gibi 
birçok radyo ile Konya, basın sektö-
rünün her kademesinde olduğunu 
bir kez daha kanıtlıyor.

Basına bu kadar önem veren bir 
şehrin basına katkı sağlayacak mu-
habirinden, kameramanına, sayfa 
editörüne, yazarlarından, matba-
asında basının her kademesinde 
yer alacak, ter dökecek, gelecek 
dönemlerin ustalarını yetiştirmek 
ise; 1975 yılında temeli atılan Sel-
çuk Üniversitesi’ne düşmüştü. 
Selçuk Üniversitesi basının her ka-
demesinde görev alacak gençleri 
yetiştirmeye yönelik çalışmalara ilk 
olarak 1993-1994 Eğitim-Öğretim 
Yılı’nda Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
bölümünün açılmasıyla başladı. Fa-
kültenin kurucu dekanı, vekâleten 
bu göreve atanan Doç. Dr. Orhan 
Gökçe’dir. 1994 yılında Gazetecilik, 
1997 yılında Radyo Televizyon ve 
Sinema, 2011 yılında da Reklam-
cılık bölümleri açılmıştır. Hâlen bu 
dört bölümde normal ve ikinci öğ-
retimini sürdürmektedir. Günlük 
24 saat kesintisiz yayın yapan Üni-
versite Televizyonu (ÜNTV), Radyo 
Üniversite, Reklam Atölyesi, Selçuk 
İletişim Gazetesi, Kısa Film Atölyesi, 
Fotoğraf Laboratuarı ve Kamuoyu 
Araştırma Birimi fakültenin temel 
uygulama birimleridir.

Sadece gazetecilik anlamında 
değil televizyon öğrencilerin pra-
tik yapması ve tecrübe kazanması 
adına Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi bünyesinde yayın yapan 
ve yapmaya devam eden Konya’nın 
“Genç Televizyonu” sloganı ile 
ÜNTV kurulmuştur. 1994 yılında 
kanal için çalışmalar başlamış ve 
televizyon dönemin Cumhurbaş-

kanı Süleyman Demirel’in katıldığı 
bir törenle resmi olarak açılmıştır. O 
günden bu yana kesintisiz bir şekil-
de yayın hayatına devam eden kanal 
aynı zamanda geleceğin gazetecileri 
ve televizyoncularını yetiştirmeye 
devam etmektedir. 

Gazetecilik, televizyonculuk, in-
ternet haberciliği, dergi kültür sanat 
haberciliğinde ise külliyat diyebile-
ceğimiz yayınlar vardır. Konya life, 
Merhaba Şehir gibi. Ansiklopedi gibi 
kıymetli olan Akademik Sayfalar ise 
ayrı bir öneme sahip. Bunun yanın 
üniversitelerimizin çıkarmış olduk-
ları enstitü dergileri üniversiteleri-
mizin yayınları ile Konya dergicilik 
anlamında ise adından söz ettiriyor.

1870 yılında Konya Vilayet Ga-
zetesi ile başlayan Konya Gazetecili-
ğinin, 2020 yılında 150. yıldönümü. 
1870’den bu güne kadar devam yol-
culukta yeri geldi yaprak dökümleri 
yaşandı. Birçok gazete, televizyon, 
dergi yayın hayatına son verirken 
kimi zamanda bismillah deyip yola 
çıkan yayın hayatına taze başlayan 
oldu. 2020 yılı Konya için ayrı bir 
öneme sahip bu yıl Konya basını 
150.yılı kutlayacak. Bu kadar basın-
la iç içe olan bir şehrin. 150. Yılını 
doya doya kutlamasını gerektiğini 
düşünüyorum. 150. yıla yönelik et-
kinlik planlamaları yapılması gere-
kir. Konferanslar, söyleşiler, tecrübe 
paylaşımları, sergiler, ahde vefa gibi 
programlar unutulmaz bir şekilde 
etkinlikler yapılması gerekir. Etkin-
liklerin organizasyonunda beledi-
yelerimizin, gazete cemiyetimizin, 
gazetelerimizin, televizyonlarımızın, 
bütün Konya basınının el ele omuz 
omuza vererek Konya basına yakı-
şan bir 150. yılı etkinlerin yapılması 
gerekir. Kamuoyunun aydınlatılma-
sı ve bilgilendirilmesi amacıyla, her 
koşulda görevleri peşinde koşan, 
tüm basın mensuplarımıza şükran-
larımızı arz ediyor. Ahirete irtihal 
edenlere ustalarımızı rahmetle ve 
minnetle anıyoruz. Hayatta olanlara 
sağlıklı uzun ömürler dileriz. Kamu-
oyunun aydınlatılması ve bilgilen-
dirilmesi için gece gündüz, soğuk 
sıcak demeden her koşulda görev 
yapan tüm basın mensuplarımıza 
bir kez daha teşekkür ederiz.  Kon-
ya basının 150. Yılını tebrik ederiz. 
Konya basınına nice yıllar dilerim.
n ALAADDİN ALADAĞ
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Karaman Bozdağ Kayak 
Merkezine ilgi artıyor

Suda ayakları donan 
kazları itfaiye kurtardı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde 
4 yıl önce hizmete açılan Bozdağ 
Kayak Merkezi, vatandaşların il-
gisini çekiyor. Hafta sonu güneşli 
havayı fırsat bilen vatandaşlar ço-
cuklarıyla birlikte kayak merkezine 
akın etti.

Kış mevsimlerinde kar kalın-
lığının 1 metreyi geçtiği 1750 ra-
kımlı Bozdağ Kayak Merkezi, çevre 
il ve ilçelerden gelenlerin ilgi odağı 
oluyor. Kayak merkezi, Antalya’nın 
Alanya ilçesi Mahmutlar’a yaklaşık 
122 kilometre, Mersin’in Anamur 
ilçesine ise 123 kilometre mesa-
fede bulunuyor. Kayak merkezine 
gelen ziyaretçiler, amatörler ve ço-
cuklar için ayrılan pistte kaymayı 
öğrenirken, profesyonel kayakçılar 

da 1 kilometreyi aşan pistte kay-
manın zevkini doyasıya yaşıyor. 
Kayak merkezine babasıyla birlikte 
gelen 17 yaşındaki Hande Keşya-
pan, burasının özellikle öğrenciler 
için güzel bir stres atma yeri ol-
duğunu belirterek, “Hafta sonları 
mutlaka buraya geliyoruz” dedi.

Kayak merkezinin 2015 yı-
lında hizmete açıldığını söyleyen 
Mehmet Keşyapan ise, “Bölge hal-
kı olarak kayak yapmayı burada 
öğrendik. Kayak merkezine bölge 
halkının dışında Mersin, Antalya, 
Adana ve Konya’dan da çok sayıda 
kişi geliyor. Buraya kayak yapmaya 
gelenler genellikle günü birlik ge-
lip gidiyorlar” diye konuştu.
n İHA

Konya’da, tarihi Meram Köp-
rüsü’nün altından geçen derede 
ayakları donan kazlar itfaiye tara-
fından kurtarıldı. Merkez Meram 
ilçesinde gece hava sıcaklığı eksi 4 
dereceye kadar düşünce tarihi Me-
ram Köprüsü’nün altındaki derede 
suyun yüzeyi dondu. Sabah saatle-
rinde deredeki kazların ayaklarının 

donduğu ve hareket edemedikleri 
görüldü. Vatandaşların ihbarı üze-
rine bölgeye itfaiye ekibi sevk edil-
di. İtfaiye eri bindiği sepetle dere-
nin üzerine uzatılarak buzları kırdı. 
Kazlar buzlar kırılarak dondukları 
yerden çıkarıldı. Kazları kurtarma 
anları ise cep telefonu kamerala-
rınca görüntülendi. n İHA

Derbent-Aladağ Kayak 
Merkezi’ne yoğun ilgi

Derbent Aladağ Kayak merkezi hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Kayak severlerin yeni gözdesi olan Derbent 
Aladağ Kayak Merkezi Konya’da kış sporları için en çok tercih edilen mekân olma yolunda emin adımlarla ilerliyor

Sazlıklar arasında mahsur 
kalan balıkları kasalarla avladılar

Balıkçıların buzlu ağlar 
arasında ekmek mücadelesi

Beyşehir Gölü’nde balıkçılar, 
kıyının sığ sularında karabatak sü-
rüsünden kaçarken sazlıklar ara-
sında mahsur kalan tatlı su balık-
larını, kasalarla avladı. Konya’nın 
Beyşehir ilçesine bağlı İçerişehir 
Mahallesi’nde, derinliği yarım ila 
1 metre arasındaki Beyşehir Gölü 
kıyısında çok sayıda balığın su yü-
zeyine atladığını gören balıkçılar, 
boy çizmeleriyle suya girdi.

Sazlıkların arasında, Çin sazanı 
sürüsünü gören balıkçılar, suyun 

içerisine daldırdıkları kasalarla 
balıkları avlayarak çuvallara dol-
durdu. Bazı balıkçılar da ağlarla 
balıkların olduğu alanı çevirerek 
avlandı. Bu ilginç anları bazı balık-
çılar ile fotoğraf tutkunları, cep te-
lefonlarıyla görüntüleyerek sosyal 
medya hesaplarında paylaştı.

Balıkçı Hasan Eren, yaptığı 
açıklamada, çok sayıda Çin saza-
nının, karabatak sürüsüne yem 
olmamak için sazlıklar arasında 
gizlenirken sığ sularda mahsur kal-

dıklarını belirtti. Eşiyle birlikte boy 
çizmelerini ayaklarına geçirerek 
suya girdiklerini ifade eden Eren, 
“Balıkları kasalarla toplayarak, çu-
vallara doldurduk. İlk defa böyle 
bir şeyle karşılaşıyorum. Burada 
suyun derinliği en fazla yarım met-
re ile 1 metre arasında. Bir buçuk 
çuval kadar balık tuttuk. Ağlarla 
da çevirme yaparak 200-250 kilo 
balık avladık. Bizim gibi bu durum-
dan istifade eden çok sayıda balıkçı 
oldu.” diye konuştu. n AA

Türkiye’nin önemli tatlı su ba-
lığı üretim merkezlerinden Bey-
şehir Gölü’nün kıyı kesimleri aşırı 
soğuklar nedeniyle buz tutunca, 
gölden geçimini temin eden balık-
çıların mesaisi de zorlaştı.

Serdikleri metrelerce ağ, buz-
lar arasında kalınca bunları tek-
nelerine çekip toplayabilmek için 
saatlerce uğraşmak durumunda 
kalan balıkçılar, kıyıya geldiklerin-
de de buzla kaplı ağların üzerine 
sopayla vurarak balıkları takıldık-
ları göz aralığından çıkarıp kasalara 
dolduruyor.

Balıkçılar, zahmetli mesai için 
ya eşlerinden ya da yakın arkadaş-
larından destek alıyor. Beyşehir’de 
İçerişehir Mahallesi açıklarında 
eşiyle birlikte balıkçılık yaptığını 
belirten Talip Kabakçılar, yaptığı 
açıklamada, Beyşehir Gölü’nde sa-
zan ve levreğin azalması üzerine 
tüm meslektaşlarının bugünlerde 
Çin sazanı avı için tatlı sulara ağ 
serdiğini belirtti.

Aşırı soğuklar nedeniyle özel-
likle sabah saatlerinde kıyıya gel-
diklerinde kıyı kesimlerin buzla 

kaplandığını gördüklerini vurgu-
layan Kabakçılar, “Eşimle birlik-
te balıkçılık yapıyorum. O da bu 
mesleğe yeni başladı. Sabah kıyıya 
geldiğimizde teknelerimizi suların 
donması nedeniyle buzları sopa-
larla kırarak hareket ettirip açıklara 
gidebiliyoruz.” dedi.

Açıklarda da serdikleri ağların 
buzlar arasında kaldığını gördükle-
rini anlatan Kabakçılar, “Buzlarıyla 

birlikte teknemize topladığımız 
ağlara takılan balıkları kıyıya gel-
diğimizde kasalara toplamak için 
güçlük yaşıyoruz. 

Buzla kaplı ağların üzerine vu-
rarak balıkları ayırıp kasalara alıyo-
ruz. Ardından çuvallara doldurarak 
alıcılara satıyoruz. Bu arada eriyen 
buzların oluşturduğu suları da tek-
nemizden kovalarla boşaltıyoruz.” 
diye konuştu. n AA

Derbent Belediyesi’nin hayata 
geçirdiği en önemli projelerden biri 
olan Derbent Aladağ Kayak Mer-
kezi, hafta sonu ziyaretçi akınına 
uğradı. Kış sporları için en çok ter-
cih edilen mekânlardan biri olma 
yolunda emin adımlarla ilerleyen 
tesis Konya ve Türkiye’nin birçok 
kentinden gelen ve kayak yapmak 
isteyenleri ağırladı. Hafta sonu açık 
havayı da fırsat bilerek karın ve ka-
yak yapmanın keyfini çıkarmak iste-
yenlerle dolup taşan Derbent Ala-
dağ Kayak Merkezi ziyaretçilerinden 
tam not aldı. Derbent kış turizminde 
de adından söz ettirecek diyen, Der-
bent Belediye Başkanı Hüseyin Ay-
ten, kayak sporunun artık Konya ve 
Derbent İlçesine yabancı olmadığını 

belirterek, “Kış turizmi anlamında 
Konya-Derbent İlçesine çok güzel 

bir Aladağ Kayak merkezi kazan-
dırmaya çalışıyoruz. Bu tesisimiz 

sadece şehrimize değil ülkemizin 4 
bir yanından gelen ziyaretçilerimize 
de hizmet verecektir. Tesislerimiz 
tamamlandığı takdirde. Derbent 
İlçemiz kış turizminde de adından 
söz ettirecek. Derbent Aladağ Kayak 
Merkezimize özellikle son iki haf-
tadır çok yoğun bir ilgi gösteriliyor. 
Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Tüm 
hemşehrilerimizi ve Konyalıları 
Derbent Aladağ Kayak merkezinde 
misafir etmeyi ve kayak yapmaya 
davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Derbent Aladağ Kayak merkezi-
ni hafta sonu ziyaret eden vatandaş-
lar gönüllerince bir gün geçirirken, 
aynı zamanda kayak yapma imkânı 
buldular.
n HABER MERKEZİ
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Otomobil, refüje çarpıp 
takla attı: 5 yaralı 
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Boşanmak üzere olduğu eşini 13 yerinden bıçaklayarak öldüren şahsa ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ceza-
sı veren mahkemenin iyi hal indirimi yaparak cezayı ömür boyu hapse çevirmesi ailenin tepkisine yol açtı

Kızları öldürülen aileden
‘iyi hal’ indirimi tepkisi

Karaman’ın Ermenek ilçesinde, 
boşanma aşamasında olduğu, ayrı 
yaşadığı Tuğba Ekiz’i (25) 13 yerin-
den bıçaklayarak, öldüren Mehmet 
Ekiz (35), ‘eşi kasten öldürmek’ su-
çundan ömür boyu hapis cezasına 
çarptırıldı. Tuğba Ekiz’in babası 
Fahrettin Sezer, Mehmet Ekiz’e 
önce ağırlaştırılmış ömür boyu hapis 
verildiğini belirtip, ‘iyi hal’ indirimiy-
le cezasının ömür boyu hapse düşü-
rülmesine tepki gösterdi. 

Ermenek’te lisenin yemekha-
nesinde aşçı olarak çalışan Mehmet 
Ekiz ve Tuğba Ekiz, 2010 yılında 
evlenip, 1 çocuk sahibi oldu. Tuğ-
ba Ekiz, geçen yılın Nisan ayında, 
eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla 
evi terk edip, boşanmak istediği-
ni ailesine söyledi. Bunu öğrenen 
Mehmet Ekiz, 12 Haziran 2019’da 
eşinin, baldızı Manolya Arzu Ye-
şil’in evinde olduğunu öğrendi. Evin 
önüne giden Mehmet Ekiz, parktan 
gelen eşi ve baldızının ardından içe-
ri girdi. Tuğba Ekiz’in boşanacağını 
söylemesi üzerine Mehmet Ekiz, 
iş yerinden getirdiği bıçakla eşine 
saldırdı. Bu sırada diğer odada olan 
baldızı Manoyla Arzu Yeşil, koşarak 
içeri gelip, Mehmet Ekiz’i engelle-
meye çalıştı; ancak elinden yaralan-
dı. Tuğba Ekiz’i 13 yerinden bıçakla-
yan Mehmet Ekiz, daha sonra bıçağı 
kendi vücuduna saplamak istedi. 
Bunu yapamayan Ekiz, beşikten al-
dığı iple kendisini tavana asmaya 
çalıştı. Kanlar içindeki kardeşiyle 
ilgilenen Manolya Arzu Yeşil, tava-
na asılı olan Mehmet Ekiz’i kurtardı 
ardından da komşularından yardım 
istedi. Evden dışarı çıkan Mehmet 
Ekiz, sokaktaki çöp konteynerinin 
yanına gidip, bıçağı vücuduna sap-

layıp, intihara kalkıştı. Tuğba Ekiz, 
Mehmet Ekiz ve Manolya Arzu Ye-
şil, ihbarla gelen sağlık görevlilerin-
ce ambulanslarla Ermenek Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. Tuğba Ekiz, 
yapılan tüm müdahaleye rağmen 
yaşamını yitirdi. Manolya Arzu Ye-
şil ise tedavisinin ardından tabur-
cu edildi. Mehmet Ekiz de tedavisi 
sonrası taburcu olup, sorgulanmak 
üzere emniyete götürüldü. Adliyeye 
sevk edilen Ekiz, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. Mehmet Ekiz’in, 

ilk ifadesinde, eşini kıskandığını ve 
kendisini aldattığını öne sürdüğü 
öğrenildi. 

Ermenek Cumhuriyet Başsav-
cılığı’nca Mehmet Ekiz hakkında, 
‘eşi kasten öldürmek’ ve baldızı Ma-
nolya Arzu Yeşil’i yaraladığı için de 
‘taksirle bir kişinin yaralanmasına 
neden olmak’ suçundan iddianame 
hazırlandı. 

‘İYİ HAL’ İNDİRİMİ UYGULANDI 
Ermenek Ağır Ceza Mahkeme-

si’nde, 10 Aralık’ta görülen karar 

duruşmasında tutuklu sanık Meh-
met Ekiz, savunma yaparak, olay 
günü ne yaşandığını hatırlamadığını 
öne sürdü. Mahkeme heyeti, Manol-
ya Arzu Yeşil ve diğer tanıkları da 
dinledi. Heyet, ilk olarak Mehmet 
Ekiz’e, eşi Tuğba Ekiz’i öldürdüğü 
gerekçesiyle ‘eşi kasten öldürmek’ 
suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu 
hapis cezası verdi. Ardından Ekiz’in 
cezası, daha önce kasıtlı mahkumi-
yeti olmaması ve duruşmalardaki 
olumlu hal ile davranışı dolayısıyla 
ömür boyu hapis cezasına indirildi. 
Manolya Arzu Yeşil’in yaralanma-
sıyla ilgili de Ekiz hakkında, ‘taksir-
le yaralama’ suçundan 90 gün adli 
para cezası verildi. Heyet, aynı indi-
rimleri uygulayıp, cezayı 75 gün adli 
para cezası karşılığı olan 1500 liraya 
indirdi.   
AİLEDEN MAHKEME KARARINA TEPKİ

Ailesiyle birlikte kızının mezarı 
başında dua eden baba Fahrettin 
Sezer, Tuğba’yı öldüren eşi Mehmet 
Ekiz’e ‘iyi hal’ indirim uygulanması-
na tepki gösterdi. Sezer, ‘’Kızım 12 
Haziran’da  eşi tarafından 13 bıçak 
darbesiyle katledildi. İşlenen suç, 
eşe karşı yapıldığı için katilin ağırlaş-
tırılmış müebbet hapis cezası alması 
gerekiyordu. Ağır Ceza Mahkemesi 
de ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasını verdi; fakat geçmişte sabı-
kası olmadığı için  iyi hal uygulaya-
rak müebbet hapis cezasına indirdi. 
Tabi bu karar bizi yaraladı. Hatta 
mahkeme başkanına karar tepki 
gösterdim. ‘Yasalar böyle’ dedi. Üz-
günüz’ diye konuştu. 

Anne Emine Sezer de ‘’Çok üz-
günüm. Allah’ım kimseye bu acıyı 
yaşatmasın’’ diyerek, üzüntüsünü 
dile getirdi. n DHA

Karaman’da yürüyerek evine gi-
den Dilek S (42), kimliği belirsiz bir 
kişinin bıçaklı saldırısı sonucu kalça-
sından yaralandı. Dilek S. çağrılan 
ambulansla hastaneye kaldırılırken, 
polis kaçan saldırganın kimliğini be-
lirlemek için çalışma başlattı. 

Olay, saat 23.30 sıralarında Yeni 
Mahalle Mara yolunda meydana 
geldi. Dilek S., bir arkadaşını ziyaret 
ettikten sonra evine gitmek için yola 
çıktı. 

Yolda yürüdüğü sırada iddiaya 
göre yanına yaklaşan bir kişi belir-

lenemeyen nedenle bıçakla saldır-
dı. Kalçasından bıçaklanan Dilek S. 
kanlar içerisinde birkaç sokak yürü-
meye çalıştı, ardından da polisi ara-
yıp yardım istedi. Saldırganda hızla 
uzaklaştı. 

Ambulansla Karaman Devlet 
Hastanesine kaldırılan Dilek S.’nin 
yapılan alkol testinde 2.09 promil al-
kollü olduğu belirlendi. Tedavi altına 
alınan Dilek S.’nin sağlık durumu-
nun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan 
saldırganın kimliğini belirlemek için 
çalışma başlattı.n DHA

Yolda yürüyen kadın bıçaklı saldırıya uğradı

Aksaray’da virajda sürücüsü-
nün kontrolünden çıkan otomobil, 
refüje çarpıp takla attı. Kazada araç 
içinde bulunan 5 kişi yaralandı. 
Kaza, akşam saatlerinde Güzel-
yurt ilçesi Selime Beldesi girişinde 
meydana geldi. Berat Mutlu (21) 
yönetimindeki 06 AJL 27 plakalı 
otomobil, iddiaya göre sürücü-
sünün vıraji alamaması sonucu 
kontrolden çıkıp, refüje çarpıp tak-
la attı. Kazada sürücü Berat Mutlu 

ve yanında bulunan İbrahim Yen-
tür (15), Yasin Vurgun (15), Yasin 
Turnagöl (17) ile Berat Kayan (15) 
yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay 
yerine sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlilerince 
ilk müdahaleleri yapılan 5 yaralı 
ambulansla  Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
Tedaviye alınan yaralıların durum-
larının iyi olduğu öğrenildi. n DHA

Yurt dışına kaçmak isteyen şahıs tutuklandı
Konya’da teyzesinin oğlunu bı-

çakladıktan sonra yurt dışına kaç-
mak isterken yakalanan yabancı 
uyruklu şahıs tutuklandı.

Olay, dün saat 19.00 sırala-
rında merkez Selçuklu ilçesi Be-
dir Mahallesi Sarıyer Caddesi’nde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, yabancı uyruklu iki kuzen 
Hüsam Al İsa (21) ve Ahmet El 
Osman (28) arasında bilinmeyen 
bir nedenle tartışma çıktı. Tartış-
manın büyümesi üzerine Hüsam 
Al İsa, Ahmet El Osman’ı bıçak-
la yaraladı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Ağır yarala-

nan Ahmet El Osman ambulansla 
Konya Numune Hastanesine kal-
dırıldı. Göğsünden ve karnından 
yaralanan Ahmet El Osman’ın 
hayati tehlikesinin devam ettiği 
öğrenildi. Olay sonrası yurt dışına 
kaçmayı planlayan şüpheli Hüsam 
El İsa, İstihbarat Şube Müdürlü-
ğü tarafından yapılan çalışmalar 
neticesinde Adana’nın Ceyhan 
ilçesinde bir dinlenme tesisin-
de yakalandı. Gözaltına alınarak 
Konya’ya getirilen şüpheli kasten 
öldürmeye teşebbüs suçuyla çıka-
rıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.
n İHA
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Berberler, Erciyes’te 
kayak keyfi yaptı

Tiyatro oyunuyla elde edilen
gelir, burs olarak kullanılacak

Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası tarafından Kayseri Erciyes 
Dağına bir gezi düzenlendi. Ge-
ziye Konya Berberler ve Kuaförler 
Odası Başkan Veli Baranok, yöne-
tim kurulu ve üyeleri katıldı. Gezi 
hakkında bilgi veren Konya Ber-
berler ve Kuaförler Odası Başkanı 
Veli Baranok, “Ekip arkadaşları-
mızla birlikte üyelerimize güzel 
bir etkinlik sunalım dedik. 

Hafta sonunda Kayseri Erciyes 
dağında kayak keyfi düzenledik. 
Bu geziyi üyelerimizin dinlen-

mesini sağlarken, güzel bir gün 
geçirmeleri amacıyla düzenledik. 
Bundan sonra bu tür etkinlikleri-
miz devam edecektir. Ülkemizin 
değişik illerine geziler düzenleye-
ceğiz. Bu etkinliğimizde üyeleri-
mizin güzel bir geçirmelerine ve-
sile olmaktan mutlu olduk” dedi. 
Kayseri Erciyes dağında Konya 
Berberler ve Kuaför Odası üyeleri, 
yoğun iş temposunun stresinden 
uzaklaşarak, güzel bir gün geçer-
diler.
n HABER MERKEZİ

Konya’da faaliyetlerini sürdü-
ren Kadın Derneklerinin birlikte 
organize ettiği etkinlikte, geliri 
kız öğrencilerin bursları için kul-
lanılacak olan ve Selçuklu Kültür 
Merkezinde sahnelenen” Alis Ha-
rikalar Diyarında müzikli-danslı 
çocuk tiyatro oyununa çocuklar ve 
aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kadınlar Birliği Konya 
Şubesi, Meslek ve İş Kadınları 
(Soroptimist Kulübü) Derneği, 
Selçuklu Kongre Merkezi, Tiyatro 
Mask ve Kıyanus Bale-Müzik iş-
birliğiyle düzenlenen ve geliri kız 
öğrencilerin bursları için kullanı-
lacak olan ve sahnelenen Alis Ha-
rikalar Diyarında müzikli-danslı 
çocuk tiyatro oyunu geçtiğimiz 
Pazar günü Selçuklu Kongre Mer-
kezinde iki seansta gerçekleştiril-
di. Her iki seansta öğrenci ve ai-
leleri tiyatro gösterisine yoğun ilgi 
gösterdi.

Türk Kadınlar Birliği Kon-

ya Şube Başkanı Lütfiye Ayar ve 
Meslek ve İş Kadınları (Soropti-
mist Kulübü) Derneği Başkanı Av. 
Elife Kazancı, “Dernekler olarak 
anlamlı etkinliklere imza atmaya 
devam ediyoruz. Son olarak ti-
yatro oyununda elde edilen gelir, 
üniversitelerde okuyan kızlar için 
burs olarak kullanılacak. Bu an-
lamlı etkinlikte emeği geçenlere 
ve destek veren herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Şehir genelindeki kavşaklarda akıllı sinyalizasyon sistemini uygulamaya koyan Konya Büyükşehir Belediyesi, yeşil 
ışık süresini kavşaktan geçen araç yoğunluğuna göre belirleyerek ortalama bekleme süresini azaltıyor

Akıllı sinyalizasyonla
daha az bekleniyor!

Trafik yükünün yoğun olduğu 
kavşaklarda Akıllı Sinyalizasyon uy-
gulamasını hayata geçiren Konya 
Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 
yıl hizmete açılan Antalya Çevre 
Yolu’nu şehir merkezine bağlayan 
Gazze Caddesi’nin Şehir Caddesi 
ile kesiştiği kavşağı kaldırarak akıllı 
sinyalizasyon uygulamasını hayata 
geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Gazze Caddesi’nin Şehir Cadde-
si ile kesiştiği kavşağı kaldırarak 
Dinamik Kavşak Kontrol Sistemi 
(Akıllı Kavşak) uygulamasına geçti. 
Geçtiğimiz aylarda Aydınlıkevler 
Kavşağı, Selçuklu Kavşağı, TOKİ 
Fırat Kavşağı, Karatay Sanayi Kav-
şağı, Lamcı Kavşağı, MTA Kavşağı 
ve Çimento Kavşağında yaptığı 
sinyalizasyon uygulamaları ile tra-

fiği rahatlatan Konya Büyükşehir 
Belediyesi, son olarak Antalya Çev-
re Yolu ile şehir merkezini birbiri-

ne bağlayan Gazze Caddesi’nde 
Akıllı Kavşak uygulaması başlattı. 
Meram ilçesinin en geniş caddesi 

olarak hizmete açılan Gazze Cad-
desi’nin Şehir Caddesi kesişiminde 
artan trafik yükünün azaltılması 
amacıyla Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi 
Başkanlığı tarafından kavşak kaldı-
rılarak yerine şehir merkezinde de 
uygulanan akıllı kavşak sinyalizas-
yon uygulaması yapıldı. 

Akıllı sinyalizasyon uygulama-
sıyla bölge araçlar, yayalar ve bisik-
letler için daha güvenli hale gelir-
ken araçların bekleme süresi de en 
aza indirilmiş oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Trafik Kontrol Merkezi’ne bağlı ça-
lışan Akıllı Kavşaklar, yeşil ışık sü-
resini kavşaktan geçen araç yoğun-
luğuna göre belirleyerek ortalama 
bekleme süresini azaltıyor. 
n HABER MERKEZİ

Konya’dan İdlib’e 19 TIR yardım malzemesi

Yalan olduğunu bile bile dünyaya 
tamah edişimizde gizli, samimiyetini 
fark edemediğimiz özümüzden sıyrı-
lışımız.  Elimiz boş geldik şuraya, boş 
gideceğiz, görmez miyiz? 

Gelirken bize yegâne dost olan 
özümüzü, giderken yoldaş etmeye 
kaldı mı yüzümüz? Güç sandığımız 
ne varsa; para, şöhret, makam, mevki; 
onlara özümüzü unutturacak gücü biz 
verdik. Aldandığımız yetmedi, aldattık. 
Ne aldandığımız ne aldattığımız kay-
betmedi hiçbir şey, biz kaybolmaya 
müstehaktık.

Gücü bizden düşük olanla uğraş-
maktan, gücü bizden yüksek olanla 
yarışmaktan; gücü hepimize verenin 
sonsuz güç sahibi olduğunu unuttuk. 
Kapkaranlık zindanlara dönüştürdüğü-
müz benliklerimizde biriktirdik gücü-
müzü. 

İlle de güç derken, “rızk” gerçe-
ğinin aydınlığına sırt çevirdik. Aslolan 
gücün peşinde tükenmek değil, rızkın 
peşinde dirilmekti. Çünkü rızk berabe-
rinde emeği, güveni, kanaati ve huzuru 
getirirdi. Payımıza düşenin ancak rızkı-
mız kadar olduğunu unuttuğumuz gün 

kaybettik huzurumuzu. 
Bize rızkı verenin, ulaş-
mak istediğimiz tüm 
nimetleri yaratan oldu-
ğunu unuttuğumuz gün 
kaybettik kanaatimizi. 
Öyle kaybettik ki, mazlu-
mun rızkına göz dikecek 
kadar... Hâlbuki bir ki-
şinin yediğinin iki kişiye 
de yeteceği haber verildi 

bize. Paylaştıkça berekete 
ulaşacağımıza emin ol-
malıydık. 

Ne geçmişin intikamı-
nı, ne geleceğin kaygısını 
taşımalıydık. Ânın imti-
hanını en güzel şekilde 
tamamlamalıydık. Ân 
paylaşmayı gerektirdi-
ğinde, rızkı verenin Allah 
olduğunu hatırlayıp hiçbir 

endişeye kapılmadan paylaşmalıydık. 
Hesaplar yapmak da neydi? Nere-
den çıktı aslında hiçbir zaman bizim 
olmayanı paylaşamamak? Malın asıl 

sahibinin tüm hesapların üzerinde bir 
hesabı olduğunu unutmamalıydık. 

Komşusu açken tok yatanın ahiri 
hiç mi korkutmadı bizi? Topraklarımı-
zın sınırı kadar olmamalıydı yürekle-
rimizin sınırı. Yurtsuz kalıp kapımıza 
dayananları kalpsizlikle mi karşılama-
lıydı? Annesini ve babasını kaybetmiş 
bir çocuğun, evini yitirmiş bir kadının, 
çaresiz bir adamın umudunu taşımak 

bize zül değil, şeref olmalıydı. 
Bugün, âhı alınmış mazlumun 

gönlünü alamadıktan sonra dünyaları 
alsan ne yazar? Gün gelir; dünya ani-
den kayıp gider elinden, mazlumun âhı 
aheste aheste çıkar. 

Diyen ne doğru demiş:
“Servet ile biz sanırdık ki, rahat 

artar
Rahat ile umardık ki, taat artar.
Bulduk bir ehli tahkik sorduk, ha-

kikatinden
Dedi: ‘Servetle gaflet, rahatla illet 

artar.”

ALDANIŞ

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCIN GÖZÜNDEN 

Konya İnsan Hak ve Hürriyet-
leri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
tarafından “İdlib Acil Yardım 100 
Tır Kampanyası” kapsamında Suri-
ye’nin İdlib kentine 19 TIR yardım 
malzemesi daha gönderildi.

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği, Suriye’nin İdlib şehrindeki 
savaş mağdurlarına yardım ede-
bilmek için “İdlib Acil Yardım 100 
Tır Kampanyası” düzenliyor. Yar-
dım kampanyasında gıda, kıyafet, 
çadır, battaniye gibi insani yardım 
malzemelerinin İdlib’e ulaştırılması 
hedefleniyor. İlk yardım kampan-
yasında gönderilen 15 tırın ardın-
dan bugün 19 tır daha gönderilerek 
toplamda 34 tır yardım malzemesi 
gönderilmiş olacak. 19 tırın gönde-
rilmesi dolayısıyla düzenlenen tö-
rende konuşan Konya İHH İnsani 
Yardım Derneği Başkanı Hasan Hü-

seyin Uysal, “Bugün burada İdlibli 
kardeşlerimiz için zulme uğrayan, 
evleri başlarına yıkılan, yakınlarını 
kaybeden, kendileri zar zor hayatta 

kalan, sınırımıza sığınmaya çalışan 
kardeşlerimize yardım olmak üzere 
göndereceğimiz 19 tırın uğurlama 
programındayız. Elhamdülillah 18 

TIR demiştik, 19 oldu. Bundan geri-
ye 15-20 gün içerisinde aynı bölge-
ye 15 tır göndermiştik. Bugünkü bu 
tırlarımızla birlikte sayı 34 olacak” 
dedi.

Törende konuşan Konya Vali 
Yardımcısı Mehmet Aydın da, 
“Dünyada adaletsizlik, haksızlıklar 
yapılmaktadır. Bir taraftan da dünya 
için güzel şeyler oluyor. İşte burada 
görülen hareket. Bugün 19 tırın ki-
misi fiziken bunların toplanmasında, 
kimisi malı bizzat vererek, kimisi de 
dua ederek çok güzel bir katkı yaptı. 
Bu güzel törenin içinde olmaktan ve 
buna emek veren, katkıda bulunan, 
katılım yapılan herkese yürekten 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. Konuşmaların ardından dua 
edilerek, yardım malzemelerinin 
bulunduğu TIR’lar uğurlandı.
n HABER MERKEZİ
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PVC EXTRUDER 
OPERATÖRÜ

 VASIFSIZ BAY
ELEMANLAR

ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 

Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

ZAYİ
Şehit Fethi Sekin 
Endüstri Meslek 

Lisesi öğrenci kimlik 
kartımı kaybettim, 

hükümsüzdür.
Mehmet YILMAZ

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi 

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
aldığım öğrenci kimlik kartımı 

kaybettim, hükümsüzdür.
Abdulraoof Wahidi

Ö. NO: 14010081049

ZAYİ
HUGİN MİCRO MP-55 MARKALI 

09013504 Sicil Numaralı cihaz ödeme 
belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

Şemsi BAŞARAN
V.NO: 12018083104 

Selçuk Vergi Dairesi

• Toplam 10 kişi alınacaktır
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İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya ili, Meram İlçesi, Çayırbağı Köyü, Anaboğazı Mevkii, 32 cilt, 3152 
sayfa, 251 ada, 199 parsel numarası, 10.187,35m2 yüzölçümü ile Tarla vasfında
1/50 (203,75 m²) hissesi borçlu adına müşterek olarak kayıtlı bulunmaktadır.
Konya ili Meram ilçesi Çayırbağı köyü 251 ada 199nolu parsel, Çayırbağı mahallesi 196500. 
Sokak No: 27 Meram /KONYA adresindedir.
Taşınmazın tapu haritasında yola cephesi bulunmamaktadır, güneyinde bulunan dere yatağına 
ve doğusunda bulunan tespit harici devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan araziye cephesi 
vardır. Hali hazırda taşınmazın kafa parseli yapılmak suretiyle haricen parsellendiği, üzerinde 
prefabrik tarzda yapıların yapılmaya başlamış olduğu görüldü.
Borçlunun zeminde kullandığı alan belli değildir, yakın çevresinde bölge şartlarında tarımsal 
faaliyetler yapılmaktadır. Ancak son zamanlarda bu bölgede tarım dışı kullanım amaçlı olarak 
satış olup, bölgede imara uygun olmayan kaçak yapılar vardır. Taşınmazın sınırları yöre örf ve 
adetlerine göre “AN” diye tabir edilen sınır ile belirlenmiştir. Taşınmaz makinalı tarıma elverişlidir 
çayırbağı mahallesi yerleşim yeri dışındadır, alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı 
alanlarına, resmî kurumlara, sağlık merkezlerine, sanayi bölgelerine, anayollara ve merkeze 
uzak durumdadır. Ulaşım durumu komşu taşınmazlardan geçerek Antalya Çevre Yoluna çıkılıp 
buradan ulaşım sağlanmaktadır, Antalya Çevreyolu Caddesine 1.89 km, Çayırbağı yerleşim 
yerine 6.805 km ve Konya vilayet merkezine 19.85 km mesafededir.
Konya ili, Meram İlçesi, Çayırbağı mahallesi Anaboğazı mevkiinde bulunmaktadır. Yapılan 
keşif incelemesinde taşınmazın kafa parseli yapıldığı, bu parsellerinde müşterek olarak borçlu 
ve diğer hissedarlara satılmış olduğu görüldü. Kaf parsellerin çevresi Beton direk tel örgü ile 
çevrilidir, Bölgede Buğday, Arpa, münavebesi yapılmaktadır. Ana taşınmaz sulanamayan kıraç 
tarım arazisi vasfındadır. Kahverengi büyük toprak grubundan olup, Killi tınlı bünyeli, toprak 
derinliği kısmen orta derin (20-50 cm.) ve kısmen derin (70-90 cm)dir. Orta derecede yüzeysel 
taşlılık problemi vardır. Eğim kısmen (% 0-2) düz ve düze yakındır. Drenaj ve alkalilik problemi 
yoktur. Mevcut haliyle hafif şiddetli erozyona maruzdur. Yörenin iklim şartlarının el verdiği her 
türlü bitkisel üretime elverişlidir.
Yukarıda teknik özellikleri belirtilmiş olan ve kıymet takdiri tespiti istenilen taşınmazın toprak 
karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, taşınmazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat 
yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, tarım alet makineleri ile işleme, verim kabiliyeti, mülk 
güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, 
çiftçinin toprak sevgisi ve toprağa bağlılığı, konumu, imar durumu, şehir merkezine uzaklığı, 
ulaşım durumu, alt yapı hizmetlerinden istifade imkânları, arz ve talep, mevcut ekonomik şartlar 
vb. değerine tesir edebilecek tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak, yakın çevresinde 
bulunan ve benzer özellikler gösteren taşınmazların alım-satım rayiç değerleri üzerinde gerekli 
araştırmalar yapılarak tespit tarihi itibariyle piyasa alım satım rayiçlerine göre ve satışın ihale 
yoluyla yapılacak olması taşınmazın m² birim fiyatının; 20,00 TL/ m² olabileceği görüş ve kanaati 
oluşturmuştur.
Borçlunun 1/50 (203,75 m²) hissesinin değeri ise = (203,75m² x 20.00 TL/m²)  4.075,00
Adresi : Konya ili Meram ilçesi Çayırbağı köyü 251 ada 199nolu parsel, 
Çayırbağı mahallesi 196500. Sokak No: 27 Meram /KONYA adresindedir.
Yüzölçümü : 10.187,35m2 (Taşınmazın tamamı 10.187,35 m2 olup 1/50 payı 203,78 
m2 si satılacaktır.
Arsa Payı :
İmar Durumu : imar durumu ile ilgili olarak dosyasında belge bulunmamaktadır. Parsel 
imar uygulaması görmemiş olup, Kadastro parselidir.
3083 Sayılı Yasanın Uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre istinaden Arazi toplulaştırma 
projesi kapsamındadır
Kıymeti : 4.075,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Şerler/Beyan/İrtifak hanesinde 3083. Sayılı Yasanın 13. 
Maddesi gereğince kısıtlıdır şeklinde belirtme vardır.
3083 Sayılı Yasanın Uygulama yönetmeliğinin 24. Maddesine göre istinaden Arazi 
toplulaştırma projesi kapsamındadır.
1. Satış Günü : 19/03/2020 günü 15:00- 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 15:00- 15:05 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı B Blok, Zemin Kat. Mezat Salonu Karatay/KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İli, Karatay ilçesi Hayıroğlu köyü 50 cilt 4887 sayfada kayıtlı, 
399 Ada 23parsel numaralı, tarla vasfında, 15.459,88 m² yüzölçümü ile taşınmazın 
5616/15459 (5.616,32m²) hissesi Borçlu Mehmet Tekin GÜLLECİ: Mustafa oğlu adına 
diğer hissedarlarla müştereken bulunmaktadır. Taşınmazın Beyanlar hanesinde 3083 
sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır şeklinde belirtme vardır.
Adresi : Karatay ilçesi Hayıroğlu Köyü 399 ada 23 nolu parsel güncel olarak 
Hayıroğlu köyünün 1.60 doğusunda bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 15.459,88 m² (5616/15459 hissesi (borçlu hisesine isabet eden 5.616, 
32 m2 si satılacaktır.)
Arsa Payı :

İmar Durumu : taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak Karatay Belediye Başkanlığı 
emlak ve İstimlak Müdürlüğünün 29.03.2016-E.11271 sayılı imar durum belgesine göre 
1/25.000ölçekliNazım imar planında Tarım Arazisi ve sulama alanına isabet etmektedir. 
Taşınmaz arazi düzenlemesi uygulaması görmüş toplulaştırma parselidir.
Karatay ilçesi Hayıroğlu Köyü 399 ada 23 nolu parsel güncel olarak Hayıroğlu köyünün 
1.60 doğusunda bulunmaktadır. Taşınmazın haritasında güneyinde bulunan yola cephesi 
bulunmaktadır, üzerinde su kuyusu, ağaç ve sabit yapı bulunmamaktadır. topoğrafik olarak düz 
konumdadır. Makineli tarıma elverişlidir. Komşu parseller ile benzer özelliğe sahiptir, çevresinde 
tarımsal faaliyetler yapılmaktadır. Taşınmaz yerleşim yerine yakındır. Ulaşım güneyinde bulunan 
yoldan sağlanmaktadır. Taşınmaz Hayıroğlu yerleşim yerine 1.60 km, Konya Ereğli Kara yoluna 
5.13km ve Konya şehir merkezine 35.95 km mesafededir.
Üretim şekli bakımından benzer özellikler göstermekte ve mahallin mikro klimasının el verdiği 
bitkisel üretime elverişlidir.
Taşınmazın toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, taşınmazların üzerinde ekonomik 
ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, tarım alet makineleri ile işleme, ulaşım 
ve yol durumu, verim kabiliyeti, mülk güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, 
münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, araziye olan talep yoğunluğu, çiftçinin toprak sevgisi 
ve toprağa bağlılığı ve ayrıca bu bölgedeki diğer arazilerin serbest piyasada alım-satım rayiç 
değerleri dikkate alındığında mahalli alım satım rayicinin yaklaşık 10,00 TL/m²olacağıkanaatiyle;
Buna göre; Borçlunun 5616/15459 hissesinin değeri;
= (5616,32 m² X 10,00 TL/m²) = 56.163,20TL (Elli Altı Bin Yüz Altmış Üç Türk Lirası, Yirmi 
Kuruş)
Konya İli Karatay İlçesi Hayıroğlu köyü 399 ada 23nolu parselin mahallinde yapılan incelemede 
taşınmazın üzerinde halihazırda şeker pancarı ekili olduğu görülmüştür. Kendine ait kuyusu 
olmamakla birlikte D.S.İ. kanallarından sulanabilen ve sulu şartlarda mısır, buğday, şekerpancarı 
ve yağlık ayçiçeği münavebesi yapılabilen bir taşınmazdır.
Topoğrafik açıdan eğimi % 0-2 (düz-düze yakın ve hafif eğim) dür. Toprak derinliği derin (90cm 
+), killi tınlı, drenaj, taşlılık, tuzluluk ve alkalilik problemi bulunmamaktadır. Yerleşim birimlerine 
ulaşım kolaydır. Taşınmaz komşu taşınmazlarla gerek toprak yapısı ve gerekse tarımsal
Kıymeti : 56.163,20 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Taşınmazın Beyanlar hanesinde 3083 sayılı yasanın 6. Maddesi 
gereğince kısıtlıdır şeklinde belirtme vardır.
1. Satış Günü : 19/03/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 16/04/2020 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : Adliye Sarayı B Blok, Zemin Kat, Mezat Salonu Karatay/KONYA 
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da 
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim 
masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden 
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük 
resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen 
resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri 
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak 
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale 
bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil 
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/8204 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 10. İCRA DAİRESİ

2019/8204 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1114917
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Milli Görüş’ün 50. yılında biraraya geldiler
Saadet Partisi Konya İl Başkan-

lığı tarafından Millî Görüş’ün 50. Yı-
lında Vefa Programı İl Teşkilatı’nda 
gerçekleştirildi. 1969’dan bugüne 
Millî Görüş kuruluşlarında görev 
yapmış teşkilat mensuplarının ka-
tılımlarıyla gerçekleşen toplantıya, 
Saadet Partisi Konya Milletvekili ve 
Gençlik Kolları Genel Başkanı Ab-
dulkadir Karaduman, Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, 
GİK Üyeleri Lütfi Yalman ve Tacet-
tin Çetinkaya, Meram Belediyesi 
Eski Başkanı Mustafa Özkan, Sara-
yönü Belediyesi Eski Başkanı Salih 
Ülker ve Merkez İlçe Başkanları da 
katıldı.

İLETİŞİM YÖNTEMİMİZİ 
TECRÜBELER BELİRLİYOR

Toplantıda konuşan Saadet Par-
tisi Konya İl Başkanı Hüseyin Say-
dam; “1969’dan beri aynı söylem 
ve doğrultuda çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz. 

Her geçen gün iletişim teknik-
lerimizi geliştirerek ilerlemeye çalı-
şıyoruz. Ama biliyoruz ki en az bu-
nun kadar geçmişte çalışma yapmış 

büyüklerimizinde tecrübeleri çok 
önemli. Bu yüzden devamlı olarak 
onlarla istişare ediyoruz. 

Bugün yine burada bu konular-
da istişare edeceğiz. Sizlerin tecrü-
belerinden istifade etmeye çalışaca-
ğız.” dedi.

GELECEK SAADET İLE GELECEK
“Biz gençler için sizler birer ha-

zinesiniz.” diyen Saadet Partisi Kon-
ya Milletvekili ve Gençlik Kolları Ge-
nel Başkanı Abdulkadir Karaduman 
sözlerine şöyle devam etti; “Bugün 
burada sizlerin bilgilerinden fayda-

lanmak bizler için bir borç. Bizler 
çalışmalarımızı yürütürken geçmiş-
teki çalışmalarımıza bakıp onların 
analizlerine göre hareket ediyoruz. 
Biz biliyoruz ki bugün Saadet Par-
tisi söylediklerinde haklı çıkıyorsa 
bu, sizlerin, sizden öncekilerin ve 

sizden sonrakilerin çalışmalarını 
doğru olarak belirlemesiyle oluyor. 
Bizler bugün mecliste veya dışarıda 
yürüttüğümüz tüm çalışmalarda 
geçmişin ayak izlerini takip ederek 
geleceğe yön vermeye çalışıyoruz. 
Nasıl geçmişin şekillenmesinde 

Millî Görüş önemli bir vazife yürüt-
tüyse, biliyoruz ki gelecek de Saadet 
ile gelecek.” Arabaşı ikramı ile baş-
layan toplantıda diğer katılımcılarda 
anılarını ve tecrübelerini aktarırken, 
toplantı toplu fotoğraf çekimi ile 
sona erdi. n HABER MERKEZİ

‘Toplumsal değerleri
temelimize alacağız’

Başkan Tutal’dan evi 
yanan Toklu ailesine ziyaret

2019 yılı çalışmalarını düzenlediği çalıştayla masaya yatıran KONTİMDER, üyelerinin ve sektörlerin 
gelişmesi için 2020 yılında planlanan çalışmalara ilişkin de komisyonlarıyla fikir teatisinde bulundu

KONTİMDER 2020 
hedeflerini belirledi

KONTİMDER (Konya Tesisat ve 
İnşaat Malzemecileri Derneği) yöne-
tim kurulu üyeleri 2020 yılı çalıştay 
programını Bayır Diamond Otel’de 
düzenledi. 2019 yılı faaliyetlerinin 
değerlendirildiği ve 2020 yılı faaliyet 
planlamasının yapıldığı çalıştayda, 
komisyonlar geçmiş dönem faaliyet-
leri hakkında bilgilendirme yaptı ve 
bu yıl yapılacak faaliyetleri anlattı. 

Çalıştay programının açılış ko-
nuşmasında KONTİMDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Ahmet Yasin Bilen, 
her yıl ocak ayında düzenledikleri 
çalıştayın ikincisi yaptıklarını belirte-
rek, dernek faaliyetlerinin değerlen-
dirilmesi ve yeni dönem planların 
yapılaması açısından önemli oldu-
ğunu söyledi, Bilen, “Yönetim ku-
rulu ve komisyonların 2019 yılında 

göstermiş olduğu çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyorum. KON-
TİMDER 5. yılına adım attı.  Geçmiş 
dönemde olduğu gibi 2020 yılında 
da komisyonlarımız belirlenen he-
defler doğrultusunda çalışmalarına 

devam edecek. Temel odak nokta-
mız olan üyelerimiz ve sektörümüz-
deki gelişmelerin değerlendirilmesi, 
sorun tespiti ve çözüm önerilerinin 
sunulması yanında eğitim, seminer, 
sosyal sorumluluk, üyelerimize fay-
da sağlayacak faaliyetler konusunda 
çabalarımız devam edecek. Ülkemi-
ze, şehrimize, sektörümüze ve üye-
lerimize katkı sağlayacak etkinlikler 
için komisyonlarımız hazırlıkların 
yaptı ve çalıştayda planlarımızı ve 
hedeflerimizi belirleyeceğiz. Çalış-
tayın hayırlı olması diliyor ve tüm 
emeği geçenlere teşekkür ediyo-
rum.” diye konuştu.  

Çalıştay programı kapsamında; 
Mali İşler ve Bütçe Komisyonu Baş-
kanı Altan Aktaş, Teşkilat ve Üye 
İlişkileri Komisyonu Başkanı İsmail 

Can,  Eğitim Komisyonu Başkanı 
Mustafa Selçuk,  Kurumsal İlişkiler 
Komisyonu Başkanı Orhan Kürkdi-
ken, Dış İlişkiler ve Fuar Komisyon 
Başkanı Osman Oflaz, Şubeleşme 
Komisyonu Başkanı Muammer Ka-
rakuş, Basın ve Halkla İlişkiler Ko-
misyonu Başkanı Melis Balık Keşci, 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı 
İbrahim Çapan,  Ar-Ge Komisyonu 
Başkanı Merih Keskes, Sektörel İliş-
kiler Komisyonu Başkanı Ali Tanır, 
Hukuk Komisyonu Başkanı Ahmet 
Burak Toprak, Ilgın Temsilcisi Meh-
met Cihat Tapu,  2019 yılı faaliyetle-
ri ve 2020 yılı hedefler hakkında bil-
gilendirme yaptı. Çalıştayda, geçmiş 
dönemde yönetim kurulunda görev 
alan üyelerle plaket töreni yapıldı.  
n HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi üye ka-
yıtlarını sürdürüyor. Yeniden Re-
fah Partisi Meram İlçe Teşkilatınca 
Muhacir Pazarı civarında açılan 
stantta üye kayıt çalışması yapıl-
dı. Bu kapsamda Konya İl Başkanı 
Mustafa Özerdem, İl Başkan Yar-
dımcıları ve Meram İlçe Başkanı 
Bayram Küçükyaman ile birlikte 
Balık Hali esnafını ziyaret ederek 
ekonomik ve sosyal sorunlar hak-
kında fikir alışverişinde bulunul-

du. Üye kayıt çalışmalarına yoğun 
ilgi gösteren vatandaşlara teşkilat 
mensupları tarafından Yeniden 
Refah Partisi’nin diğer partilerden 
farkı anlatıldı. 

Yeniden Refah Partisi il ve ilçe 
yöneticileri; taklitçi ve batıcı bir 
anlayışla değil, toplumsal değerle-
rimizin temel alındığı, Millî Görüş 
çerçevesinde politikalar izleyeceği-
ni dile getirdi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, evi yanan vatan-
daşı ziyaret ederek geçmiş olsun 
dileklerinde bulundu. Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal,  geçtiğimiz 
hafta Değirmenci Mahallesinde 
evi yanarak kullanılmaz hale gelen 
Durmuş Toklu ve  ailesini ziyaret 
etti.

Elektrik kontağından çıktı-
ğı tahmin edilen ve büyük hasar 
meydana gelen evde Seydişehir 
Belediyesinin destek verdiği tadilat 
çalışmalarını Başkan Tutal yerinde 

inceledi. Başkan Tutal, “Şükürler 
olsun ki can kaybı olmadı. 

Seydişehir Belediyesi olarak 
ailemizin evinde başlatmış olduğu 
tadilat çalışmasına destek verece-
ğiz. Toklu ailesine büyük geçmiş 
olsun” dedi.

Evi yanan vatandaş Durmuş 
Toklu da, “Başkanımdan Allah razı 
olsun. Bizi ziyaret ederek üzüntü-
müze ortak oldu. Kendisine ilgi ve 
alakasından dolayı teşekkür ediyo-
rum” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

CHP Karapınar İlçe Başkanlı-
ğının gerçekleştirdiği 37. Kongre 
sonucu CHP Karapınar İlçe Baş-
kanlığına Haydar Karabacak seçil-
di. Kongreye CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, Milletvekili Abdüllatif 
Şener, Karapınar İlçe Başkanı Ah-
met Sezer, CHP Parti Meclisi Üyesi 
Bülent Ecevit Tatlıdil, YDK Üyesi 
Gülsüm Filorinalı, Önceki Dönem 
Konya Milletvekillerinden Hüsnü 
Bozkurt, Atilla Kart, İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç, İlçe başkanla-
rı, gençlik kolları, delegeler, İyi Parti 
Karapınar İlçe Başkanı Haluk Çağı-
ran ve partililer katıldı.

Kongre Divan Başkanlığını 31 
Mart’ta CHP Karapınar Belediye 
Başkan Adayı olan Kamil Bülbül 
Okuyucu’nun yaptığı kongrenin 
açılış konuşmasını yapan CHP Ka-
rapınar İlçe Başkanı Ahmet Sezer, 
“Bugün CHP’ye girişimin 50. yı-
lıdır. O günden beri mücadelemi 
sürdürüyorum. Helal olsun CHP’ye 
verdiğim emeklere. Ülkemizin 
gidişatı iyi değildir. Ülkemize, ço-
cuklarımıza ve geleceğimize sahip 
çıkmaya devam edeceğiz. Veda 
ediyorum ama birlikte çalışmaya 
ve mücadeleye devam edeceğiz. 
İlçe başkanlığı görevine talip olan 
Haydar Karabacak ve arkadaşları-

ma güveniyorum. Birlikte partimizi 
iktidara taşıyacağız” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ‘bütünleşmek zorundayız’ 
diyerek, “Partimizi bütünleştirmek 
zorundayız. Biz partinin sahibi de-
ğil, hizmetkârıyız. Partimizin ger-
çek sahibi üyelerimiz ve partililer-
dir. 31 Mart seçimlerinde belediye 
başkan adayımız zikretti. Çalışanlar 
ve çalışmayanlar bellidir. Partimiz 
gençleşiyor. Gençleşmeye de de-
vam edecektir. Gücümüzün kayna-
ğı partimiz CHP, üyeleri, il ve ilçe 
yönetimleridir. Karapınar’ın su ve 
obruk sorunlarıyla ilgili çalışmalar 
yaptık. Genel merkezimize ilettik. 
Karapınar’ın sorunlarının takipçisi 
olmaya devam ediyoruz. Ben olu-
yum ve kendimi parlatayım anla-

yışından kurtulmalıyız. 31 Mart Ye-
rel seçimlerinde Karapınar’da çok 
ciddi bir başarı sağladık. Gelecek 
dönem seçimlerinde Karapınar’da 
belediye kazanacağız. Karapınar 
ilçe Başkanlığına seçilen Haydar 
Karabacak ve yönetim kurulunda-
ki arkadaşlara başarılar diliyorum” 
diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener, “Kendi sorunlarıyla ül-
keyi yoran iktidar gidicidir. Bir aile 
ekonomisi kurmuştur. Ülkenin bü-
tün kaynaklarını yok ediyor. Bütün 
sektörler zor durumda. Karapınar 
tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor. 
İktidarın ithalat politikalarıyla tarım 
ve hayvancılık yok ediyor. Böyle bir 
tarım ve hayvancılık politikası ola-
maz. İşsizlik yükselmiştir. Gençleri-

miz büyük oranda işsizdir. Artık bu 
hükümetin vadedeceği hiçbir şey 
kalmamıştır. Üretmeden, halkımızı 
yaşatamazsınız. İş veremezseniz ve 
rekabet gücüne de uluşamazsınız. 
Ülkenin geleceğini de planlaya-
mazsınız. Böyle bir anlayış vardır. 
Bu hükümetin sıkıntıları sadece 
ekonomi değil, dış politikada da 
ülkemiz bir felakete götürülüyor” 
şeklinde konuştu.

Bir önceki dönem CHP Konya 
Milletvekili Hüsnü Bozkurt CHP 
Konya İl Başkanlığına adaylığını 
açıklayarak, “Karapınar’ın bende 
özel bir yeri vardır. 31 Mart Yerel 
seçimlerindeki Karapınar ve Ku-
lu’daki coşkunun ışığının diğer ilçe-
lerimize yayılacağının burada gör-
mekten mutluyum. CHP’li olmak 
ahlaklı, dürüst ve haram lokmayı 
boğazından geçirmemektir. Küre-
sel emperyalizmin karşısında siya-
set yapıp, mücadele etmektir. İn-
şallah iktidar olacağız. Karapınar’da 
CHP Konya il başkanlığına aday ol-
duğumu açıklıyorum. Karapınar’da 
yönetime gelecek olan arkadaşları-
mıza başarılar diliyorum” dedi. Tek 
listeyle yapılan seçim sonucu CHP 
Karapınar İlçe Başkanlığına Haydar 
Karabacak seçildi. 
n HABER MERKEZİ

CHP Karapınar’da, Karabacak dönemi
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BİR BİREYİN HER GÜN 
BESLENMESİNDE 

YER ALACAK PÜF NOKTALAR
Yeterli ve dengeli beslenmek için 

besinler besleyicilik ve besinler yapı 
benzerliğine göre 4 ana besin grubuna 
ayrılmıştır.

Bunlar
1-Süt ve Süt Ürünleri
2-Et, Yumurta ve Kurubaklagiller
3-Ekmek ve Tahıllar 
4-Sebze ve Meyveler
Öğünlerde besin çeşitliliğinin sağ-

lanması önemlidir.
1-SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ ; süt, 

yoğurt ve peynirdir. karbonhidrat, 
protein, yağ, vitamin ve mineral içer-
mektedir. Süt ürünleri, kemik ve diş 
sağlığı, sinir ve kasların düzenli çalış-
ması için tüketilmesi gerekir. İçeriğinde 
en önemli mineral kalsiyumdur. Diğer 

besinlerde kalsiyum bulunurken, süt 
ve süt ürünlerinde diğer besinlere 
göre içerdiği kalsiyum vücutta daha 
iyi kullanılmaktadır. İçerdiği en önemli 
vitaminler B2 vitamini, B12 vitamini, 
A vitaminidir. B grubu vitaminleri sinir 
sistemine etki etmektedir.

2- ET, YUMURTA VE KURUBAK-
LAGİLLER= Kırmızı et ve sakatatlar,-
Tavuk eti, Balık, Yumurta, Kurubak-
lagiller (nohut, mercimek, barbunya, 
bakla, börülce vb.), Yağlı Tohumlar 
(fındık, fıstık, ceviz vb.)’dir. büyüme, 
gelişme, hücrelerin yenilenmesi, doku 
onarımı, kas yapımında önemli oldu-
ğu için tüketilmelidir. Kalsiyum, çinko, 
magnezyum ve demir yönünden zen-
gindir. Kurubaklagiller B12 dışındaki 
tüm B grubu vitaminleri yönünden 
zengindir.

3-SEBZE VE MEYVELER = sindi-

rim sisteminin düzenli 
çalışması ve hastalık-
lardan korunmak için, 
bağışıklık sisteminin 
güçlenmesi, hücrelerin 
yenilenmesi ve doku 
onarımı için tüketilmesi 
gerekir. İçerinde folik 
asit, A vitamini,E, C, K, 
B2 ve B6 vitaminleri, kal-
siyum, potasyum, mag-
nezyum, posa ve diğer 
antioksidan özelliğe sahip bileşiklerden 
zengindir.  Sebze ve meyvelerin sod-
yum içeriği düşük, potasyum içeriği 
ise yüksektir. Sebze ve meyvelerin içe-
risinde bulunan C vitamini beslenme 

de alınan demirin vücutta 
kullanılabilirliğini arttırır.

4-EKMEK VE TA-
HILLAR=Buğday, Pirinç, 
Mısır, Çavdar, Yulaf gibi 
tahıl taneleri ve bunlardan 
yapılan un, bulgur, yarma, 
gevrek ve benzeri ürünler 
bu grup içinde yer alır. 
Sinir sistemi, sindirim sis-
temi, deri sağlığı ile hasta-
lıklara karşı yararlı olduğu 

için tüketilmesi gerekir. 
SAĞLIKLI BİR 

YAŞAM İÇİN ÖNERİLER
Tuz tüketimi azaltılmalı, yemeklerin 

üzerine mümkün oldukça tuz atılması 

engellenmelidir.
Paketli gıdaların tüketimi minimu-

ma indirgenmelidir. Öğün aralarında 
paketli ürünlerden uzak, daha besleyici 
atıştırmalıklar tüketilmelidir.

Çay, kahve, gazlı içe-
cekler yerine süt, ayran, 
taze sıkılmış meyve suları 
gibi besinler tüketilmeli-
dir.

Şeker tüketimi kısıt-
lanmalıdır. Şeker içeriği 
düşük besinler tercih 
edilmelidir.

Vücudun çalışması-
nın aksamaması için, su 
tüketimine dikkat edil-
meli, günde en az 8-10 
bardak su tüketilmelidir.

Öğün atlanmamalı, 
özellikle kahvaltı yapma-
dan güne başlanmama-

lıdır.
Tüketilen yağ miktarı azaltılmalı, 

kızartılmış besinler tüketilmemelidir.
Fiziksel aktivite arttırılmalıdır.

SAĞLIKLI BESLENİYORUM
SAĞLIKLI YAŞIYORUM

dyt.116nur@gmail.com
Dyt. Nur AÇLAN

Belediyeler ve bağlı kuruluşları 
ile il özel idarelerinin kadro ve po-
zisyonlarında istihdam edilen kamu 
görevlilerine, 4688 sayılı Kanunun 
32. maddesinde yer alan usul ve 
esaslar çerçevesinde ödenebilecek 
sosyal denge tazminatı kapsamın-
da, Belediye ve Özel İdare Çalışan-
ları Sendikası (BEM-BİR-SEN) ile 
Belediyeler arasında 2020-2021 
yılları için yeniden sözleşme imza-
landı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
KOSKİ Genel Müdürlüğü, Kara-
tay Belediyesi, Selçuklu Belediyesi, 
Meram Belediyesi ile İlçe Belediye 
Başkanlıkları sosyal denge sözleş-
melerini yeniledi.

Bem-Bir-Sen Konya Şubesi Baş-
kanı Mehmet Büyükaslan, “Beledi-
ye teşkilatları yereldeki hizmetleri, 
güçlü teşkilat yapısı ve etkin kamu 
personeli ile birlikte yürütmektedir. 
Bu kapsamda Büyükşehir Belediye-

si, KOSKİ Genel Müdürlüğü ve İlçe 
Belediye Başkanlıklarında görev 
yapan memur ve sözleşmeli per-
soneller için imzalamış olduğumuz 
Sosyal Denge Sözleşmesi’nin hayır-
lara vesile olmasını temenni ediyo-
rum. Performansların artırılmasını 
sağlayan bugüne kadar memurla-
rımızın yanında olan, başta Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanımız 
Sayın Uğur İbrahim Altay’a ve sos-
yal denge sözleşmesini imzalayan 

Karatay Belediyesi, Selçuklu Be-
lediyesi, Meram Belediyesi ile İlçe 
Belediye Başkanlarımıza, memur-
larımız adına şükranlarımızı sunu-
yoruz, Memurlarımızda Konya’ya 
daha iyi hizmet etmek için var güç-
lerini ortaya koyacaklar, göstermiş 
oldukları çaba ve gayretleri daha da 
artırarak, Devletimize, Milletimize 
en iyi şekilde hizmet edeceğini dü-
şünüyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

FETÖ’nün ‘mahrem 
imamlarına’ operasyon

Polisten kaçan araçta 
8 adet tabanca bulundu

Uyuşturucu kullanılan 
kahvehaneye baskın

Konya merkezli 5 ilde, Fet-
hullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) 
yönelik soruşturma kapsamında, 
örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) içerisinde “mahrem imam-
lık” yaptıkları iddiasıyla gözaltı 
kararı verilen 11 kişiden 5’i yaka-
landı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğından yapılan yazılı açıklamada, 
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü 
üyelerine yönelik yürütülen so-
ruşturmalar kapsamında, örgütün 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içeri-
sinde “mahrem imamlık” yaptıkla-

rı tespit edilen 11 şüpheli hakkında 
soruşturma başlatıldı. Soruşturma 
kapsamında cumhuriyet başsav-
cılığının talimatı üzerine Konya İl 
Jandarma Komutanlığı ekipleri, 
Konya merkezli 5 ilde eş zamanlı 
yapılan operasyonda tespit edilen 
11 şüpheliden 5’ini yakalayarak 
gözaltına aldı. Gözaltına alınan 
şüphelilerle ilgili Konya İl Jandar-
ma Komutanlığında adli işlemlerin 
devam ettiği, diğer şüpheliler hak-
kında arama, el koyma ve yakala-
ma çalışmalarının sürdüğü kayde-
dildi. n İHA

Akşehir ilçesinde polis ekiple-
rinin dur ihtarına uymayan araç 
kovalamaca ile yolu kesilerek ya-
kalandı. Araçta yapılan aramada 8 
adet tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 
uygulama yaptığı sırada 45 YM 
315 plakalı araç dur ihtarına uy-
madı. Kaçmaya başlayan araç Gazi 
Caddesi üzerindeki ekipler tara-
fından yol kesilerek durduruldu. 

Araçtaki şahıslara yapılan kimlik 
kontrolünde, sürücü O.Ç.’nin (36) 
arandığı tespit edildi. Emniyet yet-
kilileri tarafından arama kararı alı-
narak araçta yapılan aramada ise 8 
adet Sigsauer marka tabanca ile bu 
tabancalara ait şarjörler ele geçiril-
di. Sürücü O.Ç. ile araçta bulunan 
E.Ç. (32) gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan şüpheliler ifadelerinin ar-
dından adliyeye sevk edildi.
n İHA

Akşehir ilçesinde uyuşturucu 
kullanıldığı tespit edilen kahve-
haneye yapılan baskında esrar ile 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Edini-
len bilgiye göre, Akşehir İlçe Em-
niyet Müdürlüğü ekipleri yapılan 
araştırmalar sonucunda bir kahve-
hanede uyuşturucu kullanıldığını 
tespit etti. Kahvehaneye yapılan 

baskında 2 gram esrar maddesi ile 
6 adet uyuşturucu hap ele geçiril-
di. Şüpheli E.B. (33), F.E. (46), S.B. 
(46), A.K. (38), S.K. (36), A.B.T. 
(43), M.B. (38) ve H.B. (45), uyuş-
turucu madde kullanma suçundan 
yapılan işlemin ardından serbest 
bırakıldı.
n İHA

Başta alkol, tütün, uyuşturucu ve internet olmak üzere her türlü bağımlılıkla mücadele etmek üzere 40’a 
yakın ilde kurulan YEDAM, önleyici ve rehabilite edici çalışmalarını ücretsiz olarak sunuyor

YEDAM, her türlü
bağımlılığa savaş açtı

Alkol, tütün, internet ve uyuş-
turucu madde bağımlılıklarıyla 
mücadele ederek, önleyici ve reha-
bilite edici halk sağlığı çalışmalarını 
yürüten Yeşilay’ın, 40’a yakın ilde 
kurduğu Yeşilay Danışmanlık Mer-
kezlerinde (YEDAM) ücretsiz danış-
manlık hizmeti sunuluyor.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi, 
(YEDAM) bağımlılık alanında uz-
man kadrosu ile 12 yaş üstü bağım-
lılık sorunu olan bireylere ve ailele-
rine ücretsiz danışmanlık hizmeti 
sunuyor. Alkol, tütün, internet ve 
uyuşturucu madde bağımlılıklarıyla 
mücadele ederek, önleyici ve reha-
bilite edici halk sağlığı çalışmalarını 
yürüten Yeşilay’ın, 40’a yakın ilde 
kurduğu merkez, 444 79 75 numa-
ralı danışma hattı ili uzaktan destek, 
tedaviye teşvik ve yüz yüze görüş-

melerde de ruhsal ve sosyal hizmet 
desteği ile bağımlılık danışmanlığı 
süreçlerini yürütmekte. Merkezde 
ayrıca, bağımlı birey ve ailelerine 
yönelik düzenli yüz yüze psikolojik 

destek verilmekle birlikte aile ve 
yetişkin grup terapileri gerçekleşti-
rilmekte.

Bağımlılığın tedavisinde psi-
ko-sosyal müdahalelerde sosyal 

uyum süreçleri daha da aktif hale 
getirildiği merkezde, bağımlıların 
sağlıklı bir şekilde tekrar topluma 
kazandırılması hedeflenmekte. Bu 
kapsamda; atölyeler, meslek ve iş 
edindirme, eğitime yeniden başla-
ma, yasal danışmanlık, boş zaman 
değerlendirme için kurs ve aktivi-
teler gerçekleştirilmekte ve kişinin 
ihtiyacı ve ilgilisi doğrultusunda 
çalışmalar yapılmakta. Konya’da, 
Musalla Bağları Mahallesi Mahpey-
ker Sokak No:3 Selçuklu adresinde 
hizmet sunan YEDAM, diğer yan-
dan bağımlılıkla topyekün mücade-
le kapsamında hükümet tarafından 
hazırlanan, “2018-2023 Uyuşturu-
cu ile Mücadele Ulusal Strateji Bel-
gesi ve Eylem Planı” doğrultusunda 
faaliyetlerini sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

2020-2021 Sosyal Denge Sözleşmeleri imzalandı
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Kar hasretlerini
Alacabel’de giderdiler

Evlendirme memurlarına
hizmetiçi eğitim verildi

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, 2000’li yıllarda tek kalem ürün alıp üreticiye 50 milyon TL öde-
yebilen Konya Şeker’in 2019’da 32 kalem ürün aldığını ve üreticiye 2,5 milyar TL ödeme yaptığını söyledi

Yerli ve milli üreticiye
2,5 milyarlık destek!

2000’li yılların başında sadece 
şeker pancarı alımı yapabilen ve 
üreticisine 50 Milyon 894 Bin TL 
ürün bedeli ödeyebilen Konya Şe-
ker, 2019 yılında 32 çeşit ürün için 
toplamda üreticilere 2 Milyar 547 
Milyon 216 Bin 503 TL ödeme yaptı. 
Bölgede üretilmeyen fındık ve Antep 
fıstığı hariç tarımsal girdilerin tama-
mını bölge üreticisinden temin eden 
ve sözleşmeli ürettirdiği ürünler için 
avans desteği veren Konya Şeker, 
toplam ürün bedelinin yaklaşık üçte 
birini daha ürünü teslim almadan 
üreticiye avans olarak verdi. Konya 
Şeker’in sözleşmeli ekim yaptırdı-
ğı pancar ve patates gibi ürünlerde 
avans ödemesinin ürün bedeline 
oranı yüzde 60’ı geçerken, toplam 
ürün bedeli ödemesi bir önceki yıla 
göre yüzde 10 arttı. Daha çok tesis 
daha çok ürün diyerek yola çıktıkla-
rını hatırlatan PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, “alımını yap-
tığımız tarımsal ve hayvansal girdi 
sayısı 32’ye ulaştı. Bunlardan bölge-
de yetişmeyen ikisi hariç hepsini böl-
ge çiftçisinden temin ediyoruz. Ürün 
çeşitliliği bu kadar artmayacak, açı-
ğa ekim devam edecek ve üreticinin 
ürettiği ürün değerini bulamayacak-
tı. Bizim üreticimizin tarlaya attığı 
tohumun hem miktarı artıp hem 
de çeşidi çoğalınca hem üreticinin 
ekonomisi büyüdü hem de o tarlaya 
atılan tohumlar büyük bir ekonomik 
zincir oluşturdu. Fabrikalar üretim 
tesisleri hep o tarlaya atılan tohum-
la çalışıyor, yani fabrikaların üretim 
şalteri üreticimizin tohumu tarlaya 
atmasıyla kalkıyor, yaklaşık 19 bin 
kamyonun tekeri o atılan tohumla 
dönmeye başlıyor. Çiftçimizin ken-
di traktörleriyle ürün getirmek için 
fabrika nizamiyesinden girişler hariç 
kantarlardan, tarladan hammadde 
nakliyesi için 100 bin kamyon niza-
miyelerimizden fabrikalarımıza gi-
riyor, üretilen ürünleri ülkenin dört 
bir yanına ulaştırmak için de her yıl 
250 bin kamyon nizamiyemizden çı-
kıyor. Üreticimize ödediğimiz 2 Mil-
yar 547 Milyon 216 Bin 503 TL’lik 
tarımsal girdi nakliye sektöründe de 
geçtiğimiz yıl 300 milyon TL’lik iş 
hacmi üretti. Yani tarlada başlayan 
bir hareket esnaf ayağını, market, 
bakkal, lokanta, büfe ayağını da dü-
şündüğünüzde devasa bir zinciri ha-
rekete geçiriyor. İşin özü tarlada ne 
kadar çok hareket olursa hem tarla-
da hem devasa zincirde o kadar çok 
bereket olur” dedi.

KONYA ŞEKER’İN YATIRIMLARI 
SAYESİNDE EKONOMİ DE 

CANLANIYOR
Daha çok tesis, daha çok ürün 

diyerek yola çıktıklarını hatırlatan 

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Re-
cep Konuk, “Allah’a şükür üretici-
mize mahcup olmadık. Önce asıl 
işimizi yani şeker pancarı tarımını 
büyüttük. Sonra aldığımız ürün sa-
yısını her yıl üstüne koyarak arttır-
dık. Yani daha çok ürüne ve daha 
çok üreticiye Konya Şeker güven-
cesi sunduk. Daha çok araziye iş 
bulduk, açığa ekim yapmak zorun-
da kalan üretici sayısını azalttık. 
2019 itibarıyla alımını yaptığımız 
tarımsal ve hayvansal girdi sayı-
sı 32’ye ulaştı. Bunlardan bölgede 
yetişmeyen ikisi hariç hepsini bölge 
çiftçisinden temin ediyoruz. Şimdi 
bunların üzerine bölgede ekonomik 
olarak üretilebileceklerini ilave ede-
ceğiz ancak bunun yanında bir şey 
daha yapacağız, aldığımız ürünlerin 
tonajını arttıracağız. Odaklanaca-
ğımız noktalardan biri ve birincisi 
bu olacak. Yani daha çok süt, daha 
çok besi, daha çok buğday, daha çok 
mısır, arpa, patates, üzüm elma... 
Pazarlardaki payımız büyüdükçe bu 
üretime de yansıyacak ve üretim 
de bizim pazardaki büyümemizle 
senkronize bir şekilde artacak. Biz 
lokomotifleri raylara yerleştirdik ar-
tık o lokomotifin peşine vagonları 
ilave etmek öncelikle satıştaki, ihra-
cattaki becerileriyle bizim arkadaş-
larımızın sonrasında da artan talep 
için daha fazla üretecek üreticimizin 
işi. Yani daha çok üretmek ve üre-
ticimizin tarımsal gelirini katlayarak 
büyütmek artık bizim elimizde, üre-
ticinin kendi elinde. Ürün çeşitliliği 
bu kadar artmayacak, açığa ekim 
devam edecek ve üreticinin üret-
tiği ürün değerini bulamayacaktı. 
Bizim üreticimizin tarlaya attığı 
tohumun hem miktarı artıp hem 
de çeşidi çoğalınca hem üreticinin 
ekonomisi büyüdü hem de o tarlaya 

atılan tohumlar büyük bir ekonomik 
zincir oluşturdu. Fabrikalar, üretim 
tesisleri hep o tarlaya atılan tohum-
la çalışıyor yani fabrikaların üretim 
şalteri, üreticimizin tohumu tarlaya 
atmasıyla kalkıyor, yaklaşık 19 Bin 
kamyonun tekeri o atılan tohumla 
dönmeye başlıyor. Yani en az 19 Bin 
kamyoncu da üreticinin ürününü 
tarladan fabrikalara, fabrikada üre-
tileni bölge depolarına, distribütör-
lere taşıyor. Şehir içi market, bakkal, 
esnaf, lokanta dağıtımlarını sayma-
dan söylüyorum, çiftçimizin kendi 
traktörleriyle ürün getirmek için 
fabrika nizamiyesinden girişler hariç 
kantarlardan, tarladan hammadde 
nakliyesi için 100.000 kamyon niza-
miyelerimizden fabrikalarımıza gi-
riyor, üretilen ürünleri ülkenin dört 
bir yanına ulaştırmak için de her yıl 
250.000 kamyon nizamiyelerimiz-
den çıkıyor. Yani ürün getirmek ve 
götürmek için ortalama 150 Milyon 
km’den her yıl 350.000 kamyon 
seferi yapılıyor tesislerimizden. Bu 
kamyonların ürün getirmek ve da-
ğıtmak için kat ettiği mesafeleri uç 
uca ekleseniz dünyanın çevresini 
3.750 kez dolaşıyorlar. Üreticimize 
ödediğimiz 2 Milyar 547 Milyon 216 
Bin 503 TL’lik tarımsal girdi nakliye 
sektöründe de geçtiğimiz yıl 300 
milyon TL’lik iş hacmi üretti. Yani 
tarlada başlayan bir hareket esnaf 
ayağını, market, bakkal, lokanta, 
büfe ayağını da düşündüğünüzde 
devasa bir zinciri harekete geçiriyor. 
İşin özü tarlada ne kadar çok hareket 
olursa hem tarlada hem devasa zin-
cirde o kadar çok bereket olur” diye 
konuştu.

BU BEREKETLİ TOPRAKLARDAN 
ÜRETİCİMİZ İÇİN DAHA ÇOK 

ZENGİNLİK ÜRETECEĞİZ
Konya Şeker’in geçen yıla oran-

la çiftçiye yüzde 10 daha fazla ürün 
bedeli ödemesi yaptığını belirten 
Başkan Konuk, açıklamasını şöyle 
sürdürdü: “66 yıldır Konya çiftçisi 
pancar ekiyor. 66 yıldır da biz bu 
pancarı alıp işliyoruz. O pancardan 
ürettiğimiz şekeri daha 13-14 yıl 
öncesine kadar çuvallara, kamyon-
lara doldurup ekseriyetini sanayi-
ye, geri kalanını da perakendeciye 
gönderiyorduk. O şeker, bir mamul 
ürünün içine girip tekrar Konya’ya 
geliyordu, başka başka illere hatta 
yurtdışına gidiyordu. Yani süreci biz 
başlatıyorduk, aslan payı başkaların-
da kalıyordu. 

Niçin? Çünkü o şekeri, kekin, 
gofretin, bisküvinin, fındık krema-
sının içine başkaları sokuyordu. Biz 
sadece kristal şekerin geliriyle ikti-
fa ediyorduk. Bunu sadece Konya 
Şeker için söylemiyorum. Konya 
için söylüyorum, ülkemiz için söy-
lüyorum. İşin esası şudur; ürettiği-
niz ürünü ne kadar çok işlerseniz o 
üründen oluşan katma değerden o 
kadar çok pay alırsınız. İşte bu ger-
çeği görebilenler bugün gıdaya da 
tarıma da hükmediyorlar. Burada 
atacağınız adım sadece kar anla-
mına da gelmiyor, sizin ülkenizde, 
dünyada yerinizi de belirliyor. Biz 
önce şeker Konya’dan işlenmeden 
çıkmasın diye bir yola çıktık. Şeke-
rimizi çikolatanın, kekin, bisküvinin 
içinde daha katma değerli pazarla-
dık. Bundan cesaret aldık, Konya’da 
üretilen veya üretilebilecek her 
ürünü katma değerli hale getirme 
hedefini önümüze koyduk ve büyük 
bir mesafe aldık. İnşallah yaptığımız 
iş şimdi çeşitlendi hacimsel olarak 
da katlanarak büyüyecek ve bu be-
reketli topraklardan üreticimiz için 
daha çok zenginlik üreteceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Kar kalınlığının 1,5 metreye 
ulaştığı Alacabel’de bazı vatan-
daşlar leğenler, naylonlar ve deniz 
botlarıyla kaydı. Geçen hafta etkili 
olan kar yağışında Antalya ile Kon-
ya kara yolundaki 1825 rakımlı 
Alacabel beyaza büründü. Hafta 
sonu güneşli havayı fırsat bilen 
Antalyalılar da Alacabel’de karın 
keyfini çıkardı. 

Kar kalınlığının 1,5 metreyi 
bulduğu bölgede leğenleri, naylon-
ları ve deniz botlarını kayak mal-
zemesine dönüştüren vatandaş-
lar, kardan adam, kartopu savaşı 
yapıp, fotoğraf çekindi.  Bazı va-
tandaşlar da karda mangal yakıp, 

piknik yaptı. Antalya’nın Serik il-
çesinden pikniğe gelen Cihan Kap-
lan, hafta sonunu değerlendirmek 
için Alacabel’e uğradıklarını söyle-
di. Hem karda eğlendiklerini hem 
de mangal yaptıklarını dile getiren 
Kaplan, keyifli bir hafta sonu geçir-
diklerini kaydetti. 

Ali Kahya da çaydanlıklarını, 
sobalarını alıp bölgeye geldiklerini 
söyledi. Karda su botuyla kayan 
Sahra Şen ise Manavgat’ta kar ol-
madığı için Alacabel’e geldiklerini 
belirtti. Karda kaymanın çok güzel 
olduğunu ifade eden Şen, kar oldu-
ğu müddetçe her hafta sonu Ala-
cabel’e geleceklerini kaydetti. n AA

Konya Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Müdürlüğünce, evlendirme 
işlemlerinde değişen mevzuat 
konuları ve işlemlerde birlik, be-
raberliğin sağlanması amacıyla 
evlendirme memurlarına eğitim 
verildi.

Ilgın Belediyesine ait Sahib Ata 
Termal Otel’in konferans salonun-
da gerçekleşen ve Konya’nın tüm 
ilçelerinde görev yapan evlendir-
me memurlarının katıldığı eğitim 
toplantısının açılışında konuşan İl 
Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Er-
san Erge, Türk toplum yapısının en 
önemli unsuru olan aile birliğinin 
kurulmasında, çiftlerden sonra ev-
lilik akdinin gerçekleştirilmesinde 
en önemli görevi üstlenen kişilerin 
evlendirme memurları olduğunu 
belirtti. Güçlü bir aile birliğinin 
kurulması için üzerilerine düşen 
görevi fazlasıyla yerine getirme 
gayreti içinde olduklarını vurgu-
layan Erge, şunları kaydetti: “Per-
sonelimiz eğitimin yanında Ilgın’ın 
8 asırdır şifa dağıtan sularında 

sıhhatli bir şekilde eğitim alıyor-
lar. Özellikle evlendirme memuru 
arkadaşlarımızın yapmış olduğu 
görev, son derece hayırlı bir iş. Her 
nikah kıydığımızda bunu söyleriz. 
Bu eğitimimize Müftülük ve Bele-
diye evlendirme memurları katılı-
yor. İl geneli bir eğitim oldu. Türk 
medeni kanunu, milletlerarası özel 
hukuk ve usul hukuku hakkında 
kanun, umumi Hıfzısıhha kanunu, 
evlendirme yönetmeliği, medeni 
kanunun evlendirmeye ilişkin hü-
kümleri ile uluslararası sözleşme-
ler hakkında eğitimlerimiz devam 
ediyor.” Ayrıca etkinlikte, stres, 
öfke kontrolü yönetimi, diksiyon, 
beden dili ve protokol kuralları, ev-
lendirme müracaatları sırasındaki 
sağlık raporu ile ilgili dikkat edil-
mesi gereken hususlar konusunda 
evlendirme memurlarına bilgiler 
verildi. Ev sahibi Ilgın Nüfus ve 
Vatandaşlık İşleri Müdürü İbrahim 
Koca, bu tür eğitimler için Ilgın’ın 
kaplıcalarının biçilmiş bir kaftan ol-
duğunu ifade etti. n AA

Bozkır Aygırdibi Şelalesi doğaseverleri bekliyor
Bozkır ilçesine bağlı Karacahi-

sar Mahallesinde bulunan Aygırdi-
bi Şelalesi ve mesire alanı doğase-
verleri bekliyor. Konya’nın Bozkır 
ilçesinde yaz aylarında bölge ve 
bölge dışından çok sayıda ziyaret-
çi ağırlayan Aygırdibi Şelalesi ve 
mesire alanı, essiz doğa güzelliği 
ile kış aylarında ziyaretçilerini bek-
liyor.   Konya’dan Bozkır’a gelen 
Mehmet Ali Palabıyık, yaptığı açık-
lamada, “Şehrin stresini atabilmek 
için ayda bir iki kere Bozkır’a geli-
yorum. 

Yaz aylarında ailemizle seve-
rek geldiğimiz, doğasıyla ve su-

yuyla güzel Aygırdibi Şelalesi’ni 
kış aylarında da görmek için gel-
dim. Essiz ve çok sakin ayrı bir 
güzelliği var. Tüm doğaseverlere 
tavsiye ederim.” dedi.  Bozkır Ka-
racahisar Mahallesi sakinlerinden 
Numan Şimşek vermiş olduğu 
röportajda“Burası Karacahisar 
mahallemizde yer alan Aygırdi-
bi ve Mesire alanı. Bu alanyazları 
hergün tamamen dolar ama kışın 
sessiz sakin.  Bu güzel mesire ala-
nımızın yazı ayrı güzel kışı apayrı 
güzel, yazın bugüzel alanı görme-
ye gelenleri kışında görmeleri için 
bekliyoruz” dedi.n AA
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Bilim TIR’ı yeni yüzüyle öğrencilere bilimi sevdiriyor
Konya Bilim Merkezi Bilim 

TIR’ı, öğrencilere bilim sevgisini 
aşılamaya devam ediyor. Konya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan Türkiye’nin TÜBİTAK 
destekli ilk bilim merkezi olan 
Konya Bilim Merkezi tarafından 
taşradaki öğrencilerde bilim me-
rakı uyandırmak amacıyla kuru-
lan Bilim TIR’ı, yenilenen yüzüyle 
öğrencilerin ayağına gidiyor. Bir-
birinden eğlenceli ve düşündürü-
cü bilim gösterileri ile öğrencilere 
bilimin eğlenceli yüzünü aktaran 
Bilim TIR’ı, Büyükşehir Belediyesi 

Bilim Merkezi çalışmaları kapsa-
mında bilim turuna çıkıyor. Görsel, 
eğitsel ve bilimsel sergi alanları ile 
öğrencilerin bilime olan merakının 
artmasını sağlayan Bilim Tırı, in-
san vücudunu anlatan anatomik 
modeller, gezegenler ve dünyamız, 
Dinazor T-Rex, aynalı el becerisi 
ile piramit yapboz gibi birbirinden 
eğlenceli materyallerle hem eğ-
lendiriyor hem öğretiyor. İlçelerde 
etkinliklerini sürdüren Bilim TIR’ı, 
2019-2020 eğitim-öğretim yılında 
100 bin öğrenciye ulaşmayı hedef-
liyor. n HABER MERKEZİ

Meram’ın parkları yeni 
sezona hazırlanıyor

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Başkan Yardımcıları, 
ilgili müdürler ve amirlerle birlikte, 
2020 sezonunda yapılıcak yeni-
likleri değerlendirmek ve yerinde 
tespit etmek amacıyla 80 Binde 
Devr-i Alem Parkı, Meram Millet 
Bahçesi ve Melikşah Parkında in-
celemelerde bulundu.

Başkan Kavuş, gerçekleştir-
diği teknik geziye Melikşah Parkı 
ile başladı. Burada inşaatı devam 
eden bölümleri ve yapılacak yeni 
yatırımları gözden geçiren Başkan 
Kavuş, parka gelen vatandaşlarla 
da sohbet ederek onların istek ve 
beklentilerini de dinledi. Başkan 
Kavuş’un ikinci durağı, 2019 yılın-
da 250 bin kişinin ziyaret ettiği 80 
Binde Devr-i Alem Parkı oldu. Be-

raberindekilerle parkı baştan sona 
dolaşan Başkan Kavuş, düşünülen 
yenilikleri yerinde görme fırsatı 
oldu. Parkın daha ilgi çekici bir hal 
alması için gerekenlerin de istişa-
re edildiği bu ziyaretin ardından 
Başkan Kavuş 2019 yılında 80 bin 
aracın giriş yaptığı ve 500 binden 
fazla kişinin yararlandığı Meram 
Dutlu Millet Bahçesine geçti. 

Başkan Kavuş ve ekibi, güzelli-
ği ve içinde barındırdığı özellikleri 
ile kısa sürede Konya’nın en revaç-
ta sosyal alanlarından biri haline 
gelen Meram Millet Bahçesinin 
yeni donatılarla birlikte cazibesinin 
daha da artırılması için yapılacak 
işlemlerin ve yatırımların kararla-
rını aldılar.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi tarafından, Hz. Mevlana‘nın 746. Vuslat Yıldönümü dolayısıyla düzenle-
nen “Hoşgörüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa Vakti” temalı fotoğraf yarışması sonuçlandı

‘Her fotoğraf bir vefa’

Karatay Belediyesi’nin, Konya ve 
Karatay’ın sahip olduğu değerleri fo-
toğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek 
ve şehrin tanıtımına katkı sağlamak 
amacıyla düzenlediği “Hoşgörüye, 
Sevgiye, Tabiata ve Aşka Vefa Vak-
ti” temalı fotoğraf yarışması sonuç-
landı. 

Amatör veya profesyonel herke-
se açık olan yarışmanın jürileri Reha 
Bilir ve Mustafa Binol, Erkan Mum-
cu, Orhan Şeref Akkanat, Abdullah 
Coşkun ve Kerim Arı, yarışmaya ka-
tılan 353 kişinin fotoğraflarını büyük 
bir titizlikle inceleyip değerlendirdi. 

Yapılan değerlendirmelerin so-
nucunda dereceye giren, mansiyon 
kazanan ve sergilemeye değer gö-
rülen eserler belirlenirken; birinciliği 
Muhammet Özen elde etti. Yarış-
mada 2. ve 3’üncü de belirlenirken; 
5 eser mansiyon kazan ödülünü 28 

eser de sergileme ödülü kazandı. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Karatay’ın manevi değerleri-
ni ve güzelliklerini ortaya çıkaracak 
çalışmalara imza atmaya devam et-
tiklerini dile getirerek, fotoğraf yarış-
masının da buna katkı sunduğunu 

söyledi. 
Başkan Hasan Kılca, “Dünya’nın 

ve şehrimizin hafızasına Kara-
tay’dan yayılan ışık Hz. Mevlana’nın 
öğretileriyle yoğrulmuş bir eser 
bırakmak şüphesiz bir ‘Vefa’nın te-
zahürüdür. Düzenlediğimiz fotoğraf 
yarışmasıyla yüzyıllardır insanlığa 
ışık tutan Hz. Mevlana’yı ve Mevla-
na diyarı Karatay’ı geleceğe taşımak 
istedik. Amacımız bu vefaya sadık 
kalmaktı. Kendimizi böyle bir mis-
yonla sorumlu saydık. Medeniyet 
tarihi kadar eski ve Hz. Mevlana’yı, 
Celaleddin Karatay’ı bağrında misa-
fir eden kutlu bir yerleşim yeri olan 
ilçemizde düzenlediğimiz  “Hoş-
görüye, Sevgiye, Tabiata ve Aşka 
Vefa” temalı fotoğraf yarışmamızın 
sonucunda ortaya çıkan fotoğrafla-
rın her biri ile bambaşka bir duygu 
yaşadık. İlçemizin ayrı hikayelerine, 

yaşanmışlıklarına şahitlik ettik. Hz. 
Mevlana başta olmak üzere tarihi-
mize şan veren, güzel ahlakın, güzel 
idarenin numunelerini sergileyen 
büyüklerimizin hepsine, bizlere yeni 
ufuklar açtıkları için minnet borçlu-
yuz” dedi. 

Eserlerin hepsinin birbirinden 
güzel olduğunu ifade eden Kılca, her 
biri alanında uzman tüm jüri üyele-
rine, yarışmada dereceye girenlere 
ve yarışmaya ilgi gösteren tüm fo-
toğraf tutkunlarına teşekkür etti. 

Yarışma birincisine 3 bin TL, 
ikincisine 2 bin TL, üçüncüsüne ise 
1000 TL ödül verilecek.  Dereceye 
giren 5 mansiyon eserin her birinin 
500 TL, sergilemeye layık görülen 
28 eser için ise eser başına 150 TL 
verileceği yarışmanın ödül töreni ve 
sergisi ise ilerleyen günlerden ger-
çekleştirilecek. n HABER MERKEZİ

Bingül Metal Firma Sahibi İşadamı  

Ahmet BINGÜL’ün
 

babası

Veysel 
BINGÜL’ün

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

Bingül Metal Firma Sahibi İşadamı Ahmet Bingül’ün babası Veysel Bingül 63 yaşında vefat etti. 
Merhum Veysel Bingül dualarla Musalla Mezarlığına defnedildi  

Veysel Bingül dualarla defnedildi
Bingül Metal Firma Sahibi İşadamı 

Ahmet Bingül’ün babası Veysel Bingül 
63 yaşında vefat etti. Merhum Veysel 
Bingül’ün cenazesi dün öğle vakti Kı-
lınçarslan Cami’inde kılınan öğle ve 
cenaze namazının ardından dualarla 
Musalla Mezarlığına defnedildi.  Bin-
gül ailesini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Bingül ailesi 
cenaze namazının ardından taziyeleri 
kabul etti. Merhum Veysel Bingül 3 er-
kek 1 kız çocuk babasıydı. Yenigün Ga-
zetesi olarak merhum Veysel Bingül’le 
Yüce Allah’tan rahmet yakınlarına ve 
sevenlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN
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Yatabare kariyer 
sezonunu geçiriyor

Sezon başında Konyaspor’dan ayrılarak Sivasspor’un yolunu tutan Mustapha 
Yatabare kariyer sezonunun geçirdiğini söyledi. Ligin ilk yarısında 16 maçta 7 gol ve 
3 asist yapan deneyimli oyuncu, “Türkiye’nin en iyi hücum ve savunması bizde” dedi  

Lider Sivasspor’un Malili futbolcusu 
Mustapha Yatabare önemli açıklamalar-
da bulundu. Ligin ilk yarısında 16 müsa-
bakada 7 gol ve 3 asist yapan Yatabare, 
“Biz zirvede lider konumdaysak, bunun 
sebebi başarılı olmamızdır. Türkiye’nin 
en iyi defansı ve hücumu bizde” diye ko-
nuştu.

Süper Lig’in devre arası hazırlıklarını 
Antalya’da sürdüren lider Sivasspor’da 
golcü futbolcu Mustapha Yatabare, açıkla-
malarda bulundu. Şu ana kadar kendi açı-
sından her şeyin çok güzel gittiğini ifade 
eden Yatabare, “İlk önce takım adına ko-
nuşmak isterim. Bu başarı takım halinde 
gelen bir başarı. Takımdaşlık ön planda 
zaten. Bu durum sahada aramızdaki bağı 
da yansıtıyor. Bireysel olarak değerlendi-
rirsek, bitiriciliğimle ön plana da çıkabili-
yorum. Bu aralar kendimi çok iyi hissedi-
yorum. Umarım ikinci devre de bu şekilde 
çok güzel bir şekilde devam edecek. Ama 
bu zaman sürecinde iyi çalışarak takım-
daşlık olduğu sürece zirvede kalmak bizim 
için çok büyük bir mutluluk” dedi.

“TÜRKİYE’NİN EN İYİ HÜCUM 
VE DEFANS HATTI BİZDE”

Takım olarak ligin ikinci yarısında ne 
yapmaları gerektiğine değinen 33 yaşın-
daki futbolcu, “Aslında şans faktörünün 
çok büyük olduğunu düşünmüyorum. Biz 
zirvede lider konumdaysak, bunun sebebi 
de başarıdır. Türkiye’nin en iyi defansı ve 
hücumu bizde. Bunlar yoğun çalıştığımız 
için. Başarıyı elde ettikten sonra ikinci 
devre bu konumda kalmanın zor olacağını 
biliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalı-

şacağız, aynı azimle çalışmalara devam 
edeceğiz. İkinci devrede de üstüne koya-
rak devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“RIZA HOCANIN TECRÜBESİNDEN 
FAYDALANIYORUZ”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Ça-

lımbay hakkında da konuşan Yatabare, 
“Aslında Rıza hocanın bugünkü başarıda 
büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünü-
yorum. Rıza hocamız taktiksel ve teknik 
olarak sahada ve sahanın dışında, büyük 
tecrübesini bize yansıtıyor ve biz de bun-
dan faydalanıyoruz” dedi.

“GENÇLERBİRLİĞİ 
MAÇINDAKİ GOLÜM EN İYİSİYDİ”
Attığı en iyi golün hangisi olduğunu da 

söyleyen Malili futbolcu, “Gençlerbirliği 
maçında 2. gol güzeldi. Çünkü o maç biz 
galibiyet serimize devam etmek istiyor-
duk, kaybetmek istemiyorduk. 1 puan 1 pu-
andır, çok kritik bir gol attım uzatmalarda. 
Daha çok, maçın kaderini değiştiren gol 
olduğu için Gençlerbirliği maçındaki go-
lüm en iyisiydi” diye belirtti. Kendisini en 
çok zorlayan savunma oyuncusu sorusuna 
cevap veren Malili futbolcu, “Ben hiç dik-
kat etmiyorum oynadığımız rakip savunma 
oyuncularına. Kim beni en çok zor duruma 
soktu, aklıma bile gelmedi, dikkat etmiyo-
rum bunlara” ifadelerini kullandı.

“KARİYERİMİN EN İYİ 
SEZONUNU GEÇİRİYORUM”

Takım arkadaşlarıyla ilgili de konulan 
Yatabare, “En önemlisi burada benim bir-
likte hücumda oynadığım forvet arkadaş-
larım. Emre, Erdoğan, Kone... Bu hücum 
gücü bunu zaten gösterdi. İlk devrede o 
yüzden kariyerimin en iyi sezonunu geçir-
dim. Gol atıp takıma yardımcı oluyorum. 
Bulunduğumuz durum ve takımdan dolayı 
bitirici gücümüzle, forvet oyuncularımızla 
en iyi uyum sağladığım arkadaşlarım bu-
rada” diye konuştu.  n İHA

Türkiye Kupası’nda 
son 16 turu başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu müca-
delesi bugün yapılacak 3 karşılaşmayla başlayacak.  Tür-
kiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre çift 
maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda, ilk 
maçların programı şöyle:

Bugün: 16.00 Medipol Başakşehir-GMG Kırklarelispor 
(Başakşehir Fatih Terim), 18.30 Demir Grup Sivasspor-Bt-
cTurk Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül), 20.30 İstikbal 
Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi 
Kadir Has)  

Yarın: 16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bah-
çeşehir Okulları), 18.30 Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor-Beşiktaş (Erzurum Kazım Karabekir), 20.30 Çay-
kur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

16 Ocak Perşembe: 18.00 Antalyaspor-Göztepe (Ak-
deniz Üniversitesi), 20.30 Trabzonspor-Yukatel Deniz-
lispor (Medical Park), Kupada son 16 turunun ikinci maç-
ları 21, 22 ve 23 Ocak’ta oynanacak.  n AA

Kupada Fenerbahçe’nin 
konuğu Kayserispor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk ma-
çında bugün İstikbal Mobilya Kayserispor’la deplasmanda 
karşılaşacak. Kupada son 16 turuna  alt lig ekipleri Tarsus 
İdmanyurdu ve İstanbulspor’u eleyerek gelen sarı-laci-
vertliler, 2020 yılının ilk karşılaşmasına da Kayseri’de 
çıkacak. Kayserispor ise Bayrampaşa ve Manisa Futbol 
Kulübünü eleyerek Son 16 turuna geldi. İki ekip arasında 
Süper Lig’in ilk yarısında oynanan karşılaşmayı İstikbal 
Mobilya Kayserispor sahasında 1-0 kazanmıştı.

Kayserispor’da yeni teknik direktör Robert Prosine-
cki de ilk resmi maçına çıkacak. İstikbal Mobilya Kayse-
rispor-Fenerbahçe maçı yarın saat 20.30’da Büyükşehir 
Belediyesi Kadir Has Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı 
hakem Bahattin Şişmek yönetecek. Bu karşılaşmanın rö-
vanşı 21 Ocak Salı günü Ülker Stadı’nda oynanacak.  n AA

Fatih: Rakiplerimiz 
Başakşehir ve Fenerbahçe

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan Demir Grup 
Sivasspor’un orta saha oyuncularından Fatih Aksoy, şam-
piyonluk yarışı içinde kalabilmeleri halinde kendilerini en 
zorlayacak takımların Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe 
olacağını düşündüğünü söyledi. 

Şampiyonluk yolundaki rakiplerini de değerlendiren 
Fatih, “Rakiplerimize baktığımızda herkesin söylediği gibi 
tam şampiyon gibi oynayan bir takım yok. Fenerbahçe’nin 
iç sahada iyi bir oyunu var. Başakşehir’in 15 maçlık ye-
nilmezlik serisi var ve iyi bir oyunu var. Trabzonspor’un 
zaman zaman iyi bir oyunu var ama tam olarak bu takım 
şampiyonluğu alır götürür diyebileceğimiz bir takım gö-
zükmüyor. Bu da bizim için bir avantaj. Ama her şeye 
rağmen ilk yarıyı değerlendirmek gerekirse Başakşehir 
ve Fenerbahçe’nin, eğer biz de devam edebilirsek, güçlü 
rakiplerimiz olabileceğini düşünüyorum. Ondan sonra Be-
şiktaş’ın gelebileceğini düşünüyorum. İnşallah biz de ka-
lırsak bu 4 takım arasında yarış geçer diye düşünüyorum.” 
ifadelerini kullandı.  n AA

Guilherme transferinde son sözü Yeni Malatya söyleyecek
Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil 

Gevrek, Brezilyalı futbolcuları Guilherme 
Costa Marques’in Beşiktaş ile görüştüğü-
nü belirterek, “Son sözü Yeni Malatyaspor 
söyleyecek. Maddi bir kazancımızın olması 
lazım.” dedi. Adil Gevrek, sarı-siyahlı ta-
kımın ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü 
Antalya’nın Belek Turizm Merkezi’nde so-
ruları yanıtladı.

Süper Lig’in ilk yarısında forma giydiği 
17 maçta 5 gole imza atan ve sergilediği 
performansla dikkati çeken Guilherme’nin 
Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptığını 
belirten Gevrek, “Belli bir noktaya geldik-
lerini söylüyorlar. Tabii ki transfer olabilir. 
Guilherme, bizden izin istedi. Oyuncumuza 
büyük takıma gitmesi halinde kolaylık sağ-
layacağımızı söyledik ama 1,5 yıllık sözleş-
mesi var. Eski kulübüyle de yapmış olduğu-
muz protokol var. Guilherme transferinde 
son sözü Yeni Malatyaspor söyleyecek. 
Bunu, oyuncu da menajeri de biliyor. Oyun-
cuya kesinlikle sözümüz var. İzin vereceğiz. 
İzin verirken de bir karşılığının olması ge-
rek. Maddi bir kazancımızın olması lazım.” 

ifadelerini kullandı. Kaliteli bir takıma sa-
hip olduklarını ve Guilherme dışında birçok 
oyuncu için transfer teklifi aldıklarını vur-
gulayan sarı-siyahlı kulübün başkanı, “İyi 
oyunculara sahibiz. Birçok oyuncumuzun 
Avrupa’da da izlendiğini biliyoruz. Birkaç 
oyuncumuzla alakalı görüşmeler yapılıyor. 
Resmi olmadan bir şey söylemek istemi-
yorum. Gizli yürütmek zorundayız. Kulübe 
gelir getirdiği müddetçe her oyuncumuzu 
satabiliriz. Giden olursa da yerine gelecek 
oyuncular var. Giden oyuncunun yerini 
doldurabiliyoruz. Hangi oyuncumuza teklif 
gelirse gelsin her kulüple konuşuruz ve iki 
tarafın çıkarları doğrultusunda transferleri 
gerçekleştiririz.” diye görüş belirtti.

“STOPER BÖLGESİNE 
BİR TRANSFER OLABİLİR”

Adil Gevrek, takip ettikleri futbolcular 
olduğunu ve stoper bölgesine transfer ya-
pabileceklerini aktardı. Sarı-siyahlı takım-
daki bazı oyuncuların beklenen performan-
sı sergileyemediğini dile getiren Başkan 
Gevrek, “Aksayan yerlerimiz var. Eğer 
kadroyu koruyabilirsek stoper bölgesine 

bir transfer olabilir. Giden oyuncu olması 
halinde de belli yerlere transfer yapılabilir. 
Takıma fayda sağlayacak ve gelir elde ede-
bileceğimiz oyuncuları kadromuza katmak 
istiyoruz. Takip ettiğimiz oyuncular var. Al-
per Potuk, Mehmet Ekici ve Oğuzhan Özya-
kup’un da adı geçiyor. Bunlar önemli oyun-
cular. Takımdan giden olursa bu oyuncular 
da olabilir.” değerlendirmesinde bulundu.

Seyir zevki veren bir futbol oynadıkları-
nın altını çizen Adil Gevrek, şu ifadeleri kul-
landı: “Sakat oyuncularımız iyileşti. İkinci 
yarıya iyi bir şekilde başlamak istiyoruz. İlk 
yarıdan daha iyi bir performans sergileye-
rek ligi en iyi yerde bitirmeyi hedefliyoruz. 
Ziraat Türkiye Kupası’nda kupaya kadar 
gitmeyi istiyoruz. 6 senedir bu kulübü iyi 
bir şekilde yönetmeye gayret ediyoruz. En 
doğru transferleri ve ekonomik olarak doğ-
ru işi yapmaya gayet ediyoruz. Taraftarımız 
bize inansın. Takımımıza sahip çıkalım. 
Her sezon üstüne koya koya gidiyoruz. Ta-
raftarlar, maçlara gelip takımın yanında ol-
malı. Süper Lig’de ses getiren bir takımız.” 
n AA

Kulüpler yasası sonunda meclise geliyor
Türk spor kamuoyunun son 20 

yıldır çıkmasını beklediği kulüpler ya-
sası nihayet meclise geliyor. Gençlik 
ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Fede-
rasyonları Yasası’nın yakın bir zaman-
da Meclisin gündemine geleceğini 
söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca An-
kara’da düzenlenen, Türk sporunun 
mevcut sorunları ve çözüm önerileri-
nin ele alınacağı “Spor Kulüpleri ve 
Federasyonları Çalıştayı” başladı. 
The Green Park Hotel’de 5 gün sü-
recek çalıştayın açılış konuşmasını 
yapan Bakan Kasapoğlu, 2019 yılında 
pek çok branşta önemli başarıların 
elde ediğini vurguladı. A Milli Futbol 
Takımı’nın 2020 Avrupa Futbol Şam-
piyonası’na gitmeye hak kazandığını 
hatırlatan Kasapoğlu, dün A Milli Ka-
dın Voleybol Takımı’nın 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’na vize almasıyla bir 
gurur daha yaşadıklarını dile getirdi. 
“Hiçbir başarı tesadüfi değil.” diyen 
Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti: 
“Spor camiamız yükselen bir ivme-
ye sahip. Sayın Cumhurbaşkanımız, 
belediye başkanlığı döneminden beri 
spora önem veriyor. Cumhurbaşka-
nımızın üstün gayretleriyle “Spor te-

sisleri devrimi’ gerçekleşti. Cumhur-
başkanımızın göstermiş olduğu vizyon 
çerçevesinde yapılan çalışmalarla 
ülkemizin 4 bir yanında tesis eksikle-
rimizi tamamladık. Avrupa’nın en mo-
dern tesislerine, statlarına sahibiz.” 

Kasapoğlu, ülkedeki kulüp yapıla-
rının, Avrupa’da hatta dünyada eşine 
pek az rastlanır bir çeşitlilik göster-
diğini dile getirerek, şunları söyledi: 
“Dernek, anonim şirket, müessese, 
branş ve belediye kulüplerimiz var. Bu 
durum, yasal anlamda sorunları da 

beraberinde getiriyor. Milli irademi-
zin tecelligahı Gazi Meclisimiz, üze-
rine çalıştığı bizim de teknik ve veri 
desteği verdiğimiz ‘Spor Kulüpleri 
ve Federasyonları Yasası’nı yakın bir 
zamanda gündemine alacak. Gençlik 
ve Spor Bakanlığı olarak bütün pay-
daşlarımızla, bilgi, birikim ve tecrü-
be paylaşımı noktasında Gazi Mec-
lisimizin emrindeyiz. Elbette yasal 
düzenlemeler problemlerin çözümü 
için ilk adımlardır. Uygulamalarıyla 
bu çözümleri sürekli kılacak olanlar, 

spor kulüplerimizdir. Kulüplerimizin, 
içinde bulundukları bu girdaptan çık-
maları için herkes elini taşın altına 
koymalıdır.” 

Bakan Kasapoğlu, altyapıların 
sözde değil, gerçekte hayata geçiril-
mesi gerektiğini dile getirerek, “Önü-
müzdeki süreç futbolcu yetiştirme, 
futbolcu ihracatı, Türk futbolu için 
markalaşma süreçlerinin hızlandığı 
bir dönem olacak. Öyle gençler ye-
tiştirmeli, öyle kadrolar çıkarmalıyız 
ki milli takımımızın da eli güçlen-

sin.” dedi. Katılımcı anlayışla ortak 
aklın işletildiği ve bu kapsamda bir 
ilk olma özelliği taşıyan “Spor Kulüp-
leri ve Federasyonlar Çalıştayı”nın 
fırsat olarak görülmesi gerektiğini 
belirten Kasapoğlu, sözlerini şöyle 
tamamladı: “Önümüzdeki 5 gün bo-
yunca hep beraber bütün fikirlerimizi, 
analizlerimizi, tespitlerimizi masaya 
yatıracağız. Sorunlarımızın tamamı-
nı kapsamlı bir biçimde ele alarak, 
çözüm önerileri üreteceğiz. Spor ca-
miamızın en önemli isimleri, bütün 

tarafları, bakanlığımızın bütün pay-
daşları bizlerle beraber. Öncelikli ve 
birincil hedefimiz, güçlü bir spor kül-
türü oluşturmaktır. Planlı gelişmenin, 
büyümenin, sürdürülebilir başarının, 
ekonomik zorlukları aşmanın yollarını 
birlikte bulacağız. Sadece cesaretle 
eski hatalarımızla yüzleşelim ve yeni 
bir başlangıç için samimi şekilde ta-
kım ruhunu oluşturalım.” 

Çalıştayın ilk gününde “Türk 
Sporunda Gelecek Stratejileri” ve 
“Türk Futbolunda Finansal Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri” ele alınacak.  
İkinci gün “Türk Futbolunda Sportif 
Sorunlara Çözüm Önerileri” ile “Türk 
Futbolunda Marka Yönetimi” baş-
lıkları görüşülecek. Üçüncü gün ise 
“Spor Kulüplerinin Hukuki Sorunları 
ve Çözüm Önerileri” oturumu yapıla-
cak. Çalıştayın son üç gününde olim-
pik ve paralimpik dalları da kapsayan 
bütün branşlardaki kulüpler ve fede-
rasyonlar ile Türk sporunun sorunları 
ve çözüm önerileri istişare edilecek. 
Çalıştaya Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol 
Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 
kulüp ve federasyon başkanları katılı-
yor.   
n AA

Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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Filenin Sultanları tarihi başarılarını sürdürüyor
Tarihinde ikinci kez olimpiyat-

lara katılmaya hak kazanan A Milli 
Kadın Voleybol Takımı, Türkiye’yi 
gururlandırmaya devam ediyor. Hol-
landa’nın ev sahipliğinde Apeldoorn 
şehrinde düzenlenen 2020 CEV Tokyo 
Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Ele-
meleri’nin finalinde Almanya’yı 3-0 
yenerek olimpiyat vizesi elde eden 
“Filenin Sultanları”, Türk halkını bü-
yük bir sevince boğdu. 2000’li yıllarda 
dünya voleybolunda çıkış yakalayan ve 
önemli başarılar elde eden ay-yıldızlı-
lar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’na 
giderek ikinci kez bu organizasyonda 
yer alacak.

2012’DEN SONRA TEKRAR
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 

2012’den sonra bir kez daha sporun en 
büyük organizasyonunda yer alacak. 
Tarihinde ilk kez 2012 Londra Olim-
piyat Oyunları’na katılan milli takım, 
İngiltere’de çeyrek finali görememişti. 
2016 Rio Olimpiyat Oyunları’na katıla-
mayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, 
8 yıl sonra bu başarıyı tekrar etti.

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ
Milli takım, 2020 CEV Tokyo Olim-

piyat Oyunları Avrupa Kıta Elemele-
ri’ne kötü bir başlangıç yapmasına 
rağmen istediğini aldı. B Grubu’nda 
Almanya, Hırvatistan ve Belçika’yla 
yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçında 
Almanya’ya 3-1 kaybetti. Hırvatistan’ı 
3-1’le geçen milli takım, Belçika kar-
şısında çok zorlandı. Rakibini 5. sette 

15-10’la geçen A Milli Kadın Voleybol 
Takımı, adını yarı finale yazdırdı. Yarı 
finalde rakip Polonya oldu. Oldukça çe-
kişmeli geçen maçta özellikle 4. sette 
büyük bir heyecan yaşandı. Rakibinin 
maçı kazanma sayılarını çeviren milli 
takım 4. seti 33-31 kazanarak maçı 
tie-break setine taşıdı. Son seti de 15-
11 alan ay-yıldızlılar, finale çıkmayı 
başardı.

RÖVANŞI RAHAT ALDI
Milli takım turnuvaya yenilgiyle 

başladığı Almanya karşısında olimpi-
yat vizesine çok rahat ulaştı. Karşılaş-
mada üstün bir performans gösteren 
A Milli Kadın Basketbol Takımı, Al-
manya’nın maça ortak olmasına izin 
vermedi ve setleri 25-17 25-19, 25-22 
alarak sahadan 3-0 galip ayrılıp hem 
rövanşı hem de olimpiyat vizesisini 
aldı.

GEÇEN YIL AVRUPA
 İKİNCİSİ OLDU

Milli takımın başantrenörü Giovan-
ni Guidetti yönetimindeki A Milli Kadın 
Voleybol Takımı, geçen yıl eylül ayında 
düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 
ikinci olarak önemli bir başarıya imza 
attı. Türkiye’de oynanan finallerde 16 
yıl sonra finale kalma başarısı göste-
ren ay-yıldızlılar, çekişmeli geçen bir 
maç sonunda Sırbistan’a 3-2 yenil-
mişti. Avrupa Şampiyonası’nda gümüş 
madalya kazanan A Milli Kadın Voley-
bol Takımı, olimpiyat vizesi de alarak 
çıkışını sürdürdü.  n AA

Selçuklu Wushu’da kemer sınavı heyecanı yaşandı
Selçuklu Belediyespor Kulübü 

Wushu Kung-Fu branşında kemer sı-
navı heyecanı yaşandı. Uluslararası 
Spor Salonunda gerçekleştirilen sına-
va 150 sporcu katıldı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Wushu Kung-Fu branşında 2020 yı-
lının ilk kemer sınavı 150 sporcunun 
katılımıyla gerçekleştirildi. Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salonun-
da yapılan programa Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Selçuklu Belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, 
Konya ASKF Başkanı Remzi Ay ve 
Türkiye Wushu Kung-Fu Federasyonu 
Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Hatipoğlu 
da katıldı. Selçuklu Belediyespor Ku-
lübünün en başarılı branşları arasında 
yer alan Wushu Kung-Fu branşında 
150 sporcu yeni kemer almak için 
büyük çaba sarf ederken, ailelerde 
tribünlerde çocuklarının heyecanına 
ortak oldu. Programda Selçuklu Spor 
Okulları öğrencileri ve Wushu Kung-
Fu Milli Sporcuların yaptığı gösteri 
izleyenler tarafından büyük alkış aldı. 
Gösterilerin ardından başlayan sınav-
da, Wushu Kung-Fu temsilcilerinden 
oluşan heyetin kararları doğrultusun-
da başarılı olan sporcular yeni kemer 
almanın mutluluğunu yaşadı.

Selçuklu Belediyesi’nin spor ala-
nında sadece Konya’nın değil Tür-
kiye’nin takip ettiği bir marka haline 
geldiğini ifade eden Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay,” Bugün de salonda cıvıl cıvıl bir 
topluluk görmekten büyük bir mutlu-
luk duyuyorum. Bu hizmetlerin arta-
rak devam ettiğini görmek hakikaten 
büyük bir keyif. Belediye Başkanımız 
Ahmet Pekyatırmacı Beye huzurları-
nızda teşekkür ediyorum.” dedi. Son 
dönemde yaşadığımız en önemli so-
runlarından birinin “ekran bağımlığı” 
olduğunu ifade eden Başkan Altay,” 
Sürekli bir ekrana bakarak hayatımızı 
geçiriyoruz. Bundan kurtuluşun en 

önemli yolu da spor yapmak. Çocuk-
larımız bu iradeyi göstermişler. Sizler 
bu desteği vermişsiniz. Sizlerden ri-
camız bunun artarak devam etmesini 
sağlamak. Eğer spor devam ediyorsa 
bir başarı sağlıyor.  Ben de çocukları-
nızla birlikte burada bulunmanızdan 
dolayı şehrimiz adına teşekkür ediyo-
rum. Sınava girecek tüm çocuklarımı-
za başarılar diliyorum” dedi.

“SPORCU SEÇME VE 
YETİŞTİRME MERKEZİMİZ 

TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK”
Öğrencileri tebrik ederek sözleri-

ne başlayan Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı : “ Bugün 
öğrencilerimiz için çok özel bir gün. 

Kuşak sınavına girecek olan tüm öğ-
rencilerimize başarılar diliyorum. 
Gördüğüm kadarıyla zaten sınava 
hazırlar ve kuşakları sırasıyla alacak-
lar. Bir teşekkürü de ailelere sunmak 
istiyorum. Biz Selçuklu Belediyesi 
olarak ve Selçuklu Belediyespor Ku-
lübü olarak çocuklarımızın geleceği 
ile ilgili olarak gereken ilgi ve alakayı 
göstermeye çalışıyoruz ama sizlerin 
ilgi ve alakanız çok daha önemli. Siz-
ler bu alakayı göstermezseniz ve bize 
güvenmezseniz bu sonuçları elde et-
tirmemiz mümkün değil. Sizler de kar 
kış demeden çocuklarınızla alakadar 
oluyorsunuz ve çocuklarımızın bura-
da spor yapabilmesi için elinizden 

geleni yapıyorsunuz ve bu vesileyle 
hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
Çocuklarımızın her türlü gelişimi bi-
zim için önemli akademik başarıların 
yanında mutlaka spor,sosyal ve kültür 
alanında da onların gelişimine katkı 
sunmamız gerekiyor. Bu manada spor 
kulübümüzde, yaz dönemi spor okul-
larında 14 bin öğrencimiz, kış spor 
okullarında 4 bin öğrencimiz burada 
spor yapıyorlar. Bize güvenen bütün 
ailelerimize ve çocuklarımıza teşek-
kür ediyorum. İnşallah önümüzdeki 
süreçte spor okullarıyla bağlı kalma-
yacağız çocuklarımızın profesyonel 
anlamda kendilerini geliştirebilme-
lerini ve hem milli takıma hem de 

olimpiyatlara sporcu yetiştirebilmek 
için özel bir merkezi de kuracağız. 
Bununla ilgili çalışmalarımızı başlat-
tık ve bunun da müjdesini buradan 
vermiş olalım. İnşallah önümüzdeki 
günlerde Sporcu Seçme ve Yetiştirme 
Merkezimizle Türkiye’ye örnek olacak 
bir projeyi başlatmış olacağız ve hem 
çocuklarımızı spora teşvik edeceğiz 
hem de özel yeteneklerimizi keşfede-
rek onları milli takıma ve olimpiyat-
lara hazırlayacağız. Ben Büyükşehir 
Belediye Başkanımıza bu özel günde 
bizleri yalnız bırakmadığı için teşekkür 
ediyorum ve şimdiden çocuklarımıza 
hayırlı olsun diyorum” dedi.  
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.SAMSUNSPOR 18 13 4 1 42 7 35 43
2.MANİSA FK 18 13 4 1 49 18 31 43
3.H. TRABZON 18 11 2 5 34 29 5 35
4.SANCAKTEPE FK 18 10 3 5 30 15 15 33
5.ÇORUM FK 18 10 1 7 25 21 4 31
6.İNEGÖLSPOR 18 8 4 6 28 18 10 28
7.A. AFYONSPOR 18 7 4 7 26 22 4 25
8.PENDİKSPOR 18 7 4 7 23 22 1 25
9.TARSUS İY 18 8 1 9 25 27 -2 25
10.SARIYER 18 6 6 6 20 19 1 24
11.Z. KÖMÜRSPOR 18 6 6 6 24 24 0 24
12.HACETTEPE SPOR 18 7 2 9 22 30 -8 23
13.KIRKLARELİSPOR 18 5 7 6 15 23 -8 22
14.AMED SF 18 5 5 8 13 27 -14 20
15.BAŞKENT AKADEMİ 18 5 3 10 22 25 -3 18
16.GÜMÜŞHANESPOR 18 5 3 10 20 27 -7 18
17.1922 KONYASPOR 18 5 2 11 20 30 -10 17
18.ŞANLIURFASPOR 18 0 1 17 5 59 -54 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

İkinci yarının ilk maçında Çorum FK’yı evinde 1-0 mağlup eden 1922 Konyaspor’da teknik direktör Salih Eken, hak ettikleri 
bir galibiyet aldıklarını söyledi. İyi bir kamp döneminden sonra güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Eken, “Çocuklar inançlı. 

Birbirlerinin farkına vardılar. Takım içindeki hava çok iyi. Saha içinde mücadeleleri ile birbirlerini desteklediler” dedi

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 
1922 Konyaspor, ikinci yarının ilk ma-
çında evinde Çorum FK’yı ağırladı. Yeşil 
Beyazlılar, Seyid Ahmet Han’ın attığı gol 
ile rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. 
Düşme hattında tamamladığı ilk yarının 
ardından aldığı galibiyetle morallenen 
Yavru Kartal, galibiyet serisi yakalayarak 
kısa süre içinde üst sıralara tırmanma 
hesapları yapıyor. 

EKEN: GELENLER İYİ UYUM SAĞLADI
Çorum FK maçının ardından konuşan 

1922 Konyaspor Teknik Direktörü Salih 
Eken iyi bir hazırlık evresinin ardından 
güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. 
Eken, “Devre arasında çok iyi çalıştık. 
Takıma yaptığımız takviyeler de iyi oldu. 

Gelen arkadaşlarımız çok çabuk uyum 
sağladılar. Çorumspor karşısında oyna-
dığımız oyunla da hak ettiğimizi düşü-
nüyorum 3 puanı. İnşallah bundan sonra 
alacağımız puanlarla ligde kalmayı ga-
rantilemek istiyoruz. Allah yardımcımız 
olsun” dedi.

16 TANE FİNAL MAÇIMIZ VAR
Henüz sadece 1 maç kazandıklarını 

hatırlatan Salih Eken, önlerinde 16 final 
maçı olduğunu söyledi. Ligde kalacakla-
rına olan inancını aktaran Eken, “Çocuk-
lar inançlı. Birbirlerinin farkına vardılar. 
Takım içindeki hava çok iyi. Saha içinde 
mücadeleleri ile birbirlerini destekle-
diler. Güzel bir mücadele oldu. Oyuncu 

kalitesinin artmasıyla da kaliteli bir oyun 
ortaya çıktı. Baktığımız zaman henüz 
daha ikinci yarının ilk maçını oynadık. 
Henüz önümüzde 16 tane daha maç var. 
16 tane final maçımız var. İnşallah onlar-
dan da toplayabildiğimiz kadar puan top-
layıp ligde kalmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı.

SEYİD AHMET HAN: 
BİRİMİZİN ATMASI GEREKİYORDU
Çorum FK maçında takımının tek 

golünün atan ve galibiyeti getiren Seyid 
Ahmet Han, takıma katılalı kısa bir süre 
olmasına rağmen kolay uyum sağladığı-
nı ifade etti. Attığı golü önemsemediğini 
ve önemli olanın galibiyet olduğunu be-

lirten Seyid Ahmet Han, “Golü kim attığı-
nın bir önemi yok. Bulunduğumuz konum 
nedeniyle birimizin gol atması gerekiyor-
du. Kazanmamız gerekiyor. Bulunduğu-
muzu konumdan daha üst taraflara çık-
mamız gerekiyordu. 1922 Konyaspor’un 
yeri burası değil. Takıma yene katıldım. 
15 günlük bir süreç oldu. Alıştım ar-
kadaşlara. Çok iyi bir arkadaşlık var. 
Ben inanıyorum ki haftaya Gümüşhane 
maçından da galip geleceğiz. Onlar da 
direkt rakiplerimizden birisi. O maçı da 
kazanırsak hızlı bir şekilde yükselebiliriz. 
İyi bir galibiyet oldu. Arkadaşlarımı ve 
hocalarımı tebrik ederim” diye konuştu.   
n SPOR SERVİSİ

Merih Demiral 
sezonu kapattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Ju-
ventus’ta forma giyen milli futbolcu Merih Demiral’ın, ge-
çirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edileceği ve uzun süre 
yeşil sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Siyah-beyazlı 
kulüpten yapılan açıklamada, Serie A’nın 19. haftasında 
Roma ile dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında 
sakatlanan Merih’in bu sabah kulübün “J Medical” klini-
ğinde testlerden geçtiği ifade edildi. Açıklamada, testler 
sonucunda, Merih Demiral’ın sol diz ön çapraz bağların-
da zedelenme ve menisküs yaralanması tespit edildiği ve 
ilerleyen günlerde operasyon geçireceği bildirildi.

Juventus kulübü, açıklamasını sosyal medyadan, 
“Çabuk dön Merih! Seni bekliyoruz.” ifadeleriyle paylaş-
tı. İtalyan basını, milli futbolcu Merih’in sezonu kapattığı-
nı yazdı.Merih Demiral, Roma ile oynanan maçta hem 
takımının hem de kendisinin Juventus’taki ilk golüne 
imza atmıştı. Merih, maçın 16. dakikasında hava topu 
mücadelesine yükseldiği sırada kötü biçimde düşerek 
sakatlık geçirmişti. Oyuna devam etmek isteyen Merih’e 
teknik heyet müsaade etmemiş, kendisinin yerine Hol-
landalı stoper Matthijs De Ligt 19. dakikada oyuna dahil 
olmuştu. Aynı maçta, benzer bir sakatlık geçiren Ro-
ma’nın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo da sezonu kapatmış-
tı. Öte yandan, Inter kulübü de Twitter adresinden Merih 
Demiral için destek mesajı paylaştı.  Türk spor camia-
sından da birçok isim sosyal medya üzerinden “geçmiş 
olsun” mesajı yayımladı.   n AA

Eken: Gücümüzün 
farkına vardık



Anadolu Kartalı’ndan transfer harekatı
Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları 

alamayan İttifak Holding Konyaspor, Cuma 
günü oynanacak Ankaragücü maçı hazırlıklarını 
sürdürüyor. Yeşil beyazlılarda bir başka gündem 
maddesi ise transfer. Şuana kadar Brezilyalı gol-
cü Thuram’ı kadrosuna katan Konyaspor, kanat, 
orta saha ve sol bek için çalışmalarını sürdürüyor. 
LUKOKİ İÇİN KULÜP KARARI BEKLENİYOR

İttifak Holding Konyaspor’un bir süredir gün-
deminde olan Ludogorets Razgrad takımının sağ 
kanat oyuncusu Lukoki için resmi teklifte bulunan 
Konyaspor, kulüpten gelecek cevabı bekliyor. Bul-
gar kulübünden olumlu cevap gelmesi durumun-
da Lukoki ile büyük ölçüde anlaşan Konyaspor, 
oyuncuya kısa süre içinde imza attıracak.  Sezon 
sonu sözleşmesi bitecek olan tecrübeli oyuncu 
için Ludogorets’in çok fazla sorun çıkarması 
beklenmiyor. Lukoki transferinde sorun çıkması 
durumunda ise Konyaspor’da alternatifler hazır. 
ORTA SAHA VE SOL BEKE TAKVİYE

Lukoki’yi kısa süre içinde bitirmek isteyen 
Konyaspor’un transfer planladığı diğer bölgeler 
orta sahanın ortası ve sol bek. Ferhat’ın uzun 
süreli sakatlığı nedeniyle bu bölgede risk almak 
istemeyen Konyaspor, bir sol bek transferi 
yapabilir. 

Bir de 8 numara kadrosuna katmak isteyen 
Yeşil Beyazlılar iki bölge için çalışmaları sürdü-
rüyor. 
 n SPOR SERVİSİ

Ankaragücü maçının 
masrafları Çakıcı’dan

İttifak Holding Konyaspor’un Cuma günü dep-
lasmanda oynayacağı Ankaragücü maçının dep-
lasman masraflarını eski yönetici Celalettin Çaıkcı 
üstlendi. Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklama-
da, “Konyaspor’umuzda önceki dönemlerde Baş-
kan Yardımcılığı ve Futbol Şube Sorumluluğu 
başta olmak birçok görevde bulunan iş insanları-
mızdan Celalettin Çakıcı bu Cuma akşamı oynaya-
cağımız Ankaragücü maçının deplasman masraf-
larını üstlenmiştir. İttifak Holding Konyaspor olarak 
böyle bir dönemde kulübümüze katkılarından do-
layı teşekkür ediyoruz” denildi.

Celalettin Çakıcı, Ahmet Şan’ın başkan seçil-
diği son genel kurulda yönetim kuruluna seçilmiş 
Futbol Şube Sorumluluğu ve Başkan yardımcılığı 
yapmıştı. n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Uğur: Psikolojik 
olarak etkilendim

Konyaspor’da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre 
arasında tekrar takıma dahil olan Uğur Demirok, kadro dışı kal-
dığında durumdan dolayı psikolojik olarak etkilendiğini söyledi. 
Uğur, affedilerek takıma dönmesinin ardından Teknik Direktör 
Aykut Kocaman ile herhangi bir şey konuşmadıklarını da sözle-
rine ekledi.

Konyaspor, Süper Lig’de ikinci yarının hazırlıklarını Antalya 
Belek’te sürdürdü. Ligin ilk devresinde kadro dışı kalan ve forma 
giyemeyen Uğur Demirok, affedilip takıma döndükten sonraki ilk 
kez konuştu.

“KONYASPOR HAK ETMEDİĞİ BİR KONUMDA”
Konyaspor’un ilk yarı performansını değerlendirerek sözleri-

ne başlayan Demirok, “Konyaspor iyi bir başlangıç yaptı. Malat-
ya maçında işler tersine döndü ondan sonra aşağı doğru bir ivme 
oldu. Sonrası da kötü oldu. Takımın şu anda hiç hak etmediği bir 
konumda olduğunu biliyoruz. Futbolda bu inişler çıkışlar oluyor. 
Şimdi kamptayız, ikinci yarı iyi başlayıp Konyaspor’u bulunduğu 
konumdan bir an önce yukarı çıkarma hedefimiz var. Bunu da 
başarabileceğimizi düşünüyorum. Buna yatkın bir takımımız var. 
Çünkü sezon başında iyi başlayan bir takım, 1-2 maçta aşağı gi-
den bir ivme var. Bunun ikinci yarıda tekrardan yukarı çıkacağını 
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“FORMUMU KORUDUM”
Kadro dışı sürecinde yaptığı çalışmalarla formunu korudu-

ğunu da sözlerine ekleyen Uğur Demirok, “Sonuçta profesyonel 
insanlarız, bu işten para kazanıyoruz. Sözleşmem de devam 
ediyordu, Konyaspor’un futbolcusuydum. Zaten Aykut hocanın 
yardımcısı Alper hoca ile birebir çalışıyordum. Alper hocanın 
bana çok faydası oldu formumu korumamda. Bugün de kampta 
onu hissediyorum. Tabii ki maç oynamamanın verdiği ufak tefek 
şeyler var ama bunu en az hasarla atlattığımı düşünüyorum” şek-
linde konuştu.

Takımın içinde nasıl bir hava olduğundan da bahseden tecrü-
beli oyuncu, şöyle konuştu:

“Takım içinde hava iyi. Sezon sonunda koyduğumuz hedefi-
miz, bir an önce Konyaspor’u bu bulunduğu konumdan çıkarmak. 
Çünkü bize yakışmayan bir yerde şu anda. En üst seviyede bitir-
mek istiyoruz.”

“HAYATIMDA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY YAŞADIM”
Uğur Demirok, arkadaşlarından ayrı kaldığı dönemde yaşa-

dıklarını şu sözlerle anlattı:
“Tabii ki olumsuz bir durum. Hayatımda ilk defa böyle bir şey 

yaşadım. Psikolojik olarak da etkileniyorsun. Ama kulüple hiçbir 
sorun yaşamadım. Bir sorunum yoktu zaten. Karşılıklı iyi şeyler 
yaparak geçirdik. Sadece biraz psikolojik faktörü etkili oluyor. So-
nuçta takımın sözleşmeli oyuncusuyum ve dışarıdaydım. Takımı 
hep takip ettim, maçlara da gittim zaten. Onları sahada görüp 
sen dışarıda olunca biraz psikolojik olarak etkileniyorsun ister 

istemez. Ama dediğim gibi Rabbim yine yüzümüze güldü, affe-
dildim. Devam ediyorum yine Konyaspor çatısı altında. Ben her 
zaman sahada elimden gelenin fazlasını vermeye çalışıyorum. 
Bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. O 
psikolojiyi de geride bıraktım. Yeni bir sayfa açma niyeti 
oldu. İnşallah ikinci yarı hayırlı olur benim için.”

“AYKUT HOCAYLA BİR ŞEY KONUŞMADIK”
Affedildikten sonra Teknik Direktör Aykut 

Kocaman ile herhangi bir konuşma gerçek-
leştirip gerçekleştirmediklerine ilişkin gelen 
bir soruya ise Demirok, şöyle cevap verdi:

“Bir şey konuşmadık. Ayrılınca da ko-
nuşmadık zaten, geri dönüşümde de hiçbir şey 
konuşmadık. Sadece ‘merhaba hoşgedin’, ‘merha-
ba hocam’. Daha önce Aykut hoca ile çalışmış olduğum 
bir 6 ay var. O beni biliyor, ben de onu biliyorum. Kadro dışın-
dan ziyade uzun süre sakatlıktan sonra geri dönermiş gibi oldu. 
Hiçbir şey konuşmadık ekstra.”

“ELİMDEN GELENİN FAZLASINI 
VERMEYE ÇALIŞAN BİR İNSANIM”

Kadro dışı kalıp geri döndükten sonra önemli performanslar 
ortaya koyan birçok ismin olduğunun hatırlatılması üzerine Uğur, 
“Kadro dışı kalıp gelerek direkt oynayan, sözleşmesini uzatan, 
hoca olan örnekler var. Ben de şimdi geri döndüm. Sahada bu-
lunduğum sürece elimden gelenin fazlasını vermeye çalışan bir 
insanım. Herkes bunu biliyor, görüyor zaten. İyi oyun 
olur, kötü oyun olur ama kötü mücadele olmaz. Ben 
en azından mücadelemi vermeye çalışıyorum. 
Önümüzdeki süreç bunu gösterecek. 3-4 aylık bir 
maç oynamama süresi oldu. Sakatlıksız geçir-
mek benim için en önemli şey. Onun dışına 1-2 
maçın ardından tempoyu yakaladıktan sonra 
kendiliğinden ilerliyor zaten” diye konuştu.

“BİR TANE KONYASPOR VAR”
Son olarak Konyaspor taraftarına da ses-

lenen 31 yaşındaki oyuncu, “Bugüne kadar 
zaten çok destek verip ellerinden gelenin 
fazlasını yaptılar. Bundan sonra da yapa-
caklarından hiç şüphemiz yok. Çünkü bir 
tane Konyaspor var. Onların desteği 
olmadan biz bu kötü durumdan çık-
mayı başaramayız. Biraz daha sa-
bırla ve sevgiyle bizi desteklesinler. 
Bizim de gerekli mücadeleyi verip 
bir an önce Konyaspor’u bulunduğu 
yerden çıkarmaya çalışacağımızın 
sözünü buradan veriyorum” dedi.
n İHA

Sezon başında kadroya alınmayan ancak devre arasında takımla 
çalışmalara başlayan İttifak Holding Konyaspor’un deneyimli 

savunmacısı Uğur Demirok, oynamadığı dönemde psikolojik olarak 
etkilendiğini söyledi. İkinci yarıyı da değerlendiren deneyimli oyuncu 

taraftardan destek istedi ve başarı sözü verdi
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