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Selçuk iletişim 
gurur veriyor

‘Nuri Pakdil 
bir sanatkardı’ 

Cem Demir 
Başkent’te

Selçuk Üniversitesi İletişim 
Fakültesi’nin geleneksel hale 
getirdiği Kısa-Ca Öğrenci Film 
Festivali’nin 19.’su düzenlenen 
törenle başladı. SÜ Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, İletişim 
Fakültesi’nin başarısından gu-
rur duyduklarını dile getirdi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Konya Aydınlar Ocağı’nda, 
geçtiğimiz ekim ayında vefat 
eden Yazar Nuri Pakdil’i  anla-
tan Doç. Dr. Abdullah Harman-
cı, “Nuri Pakdil bir mütefekkir 
bir düşünür değil, sanatkârdı” 
dedi.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Konya’nın yakından tanıdığı 
diş hekimlerinden Cem Demir, 
meslek kariyerini Başkent 
Üniversitesi Konya Uygulama 
ve Araştırma Hastanesi Ağız ve 
Dış Kliniği’nde sürdürecek. Diş 
Hekimi Cem Demir geçtiği-
miz günlerde hasta kabulüne 
başladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Memleketini unutmuyor
Hizmet insanı, büyük dava adamı İşadamı Halil İbrahim Dağ, memleketi olan 
Karkın’da da hayır işlerine devam ediyor. 1978 yılında Karkın’da hayır işleri 
yapılması amacıyla vakıf kuran ve o süreden beri vakfın başkanlığını yürüten 
Dağ, Karkın’a bir de camii yaptırdı.
İbadete açılan Mehmet Zahit Kotku Cami için program gerçekleştirildi. Açılışa 
Vali Cüneyit Orhan Toprak da katıldı. Dağ, Vali Toprak’a desteğinden dolayı 
teşekkür ederken Vali Toprak, Karkın’ın sorunlarının takipçisi olacağını söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE 

Lastik hayat kurtarır
Kış lastiği uygulaması 1 
Aralık itibari ile zorunlu 
olacak.  Uzmanlar kış 
lastiğinin hayati önem 

taşıdığını ve ihmal 
edilmemesi gerektiğini 

bildiriyor

GÜVENLİ SÜRÜŞ 
İÇİN ÖNEMLİ 

Cemaloğlu Oto Lastik Sahibi Mustafa Kabar, 
dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kış 
lastiğinin, karlı ve buzlu hava şartlarında 
daha verimli ve güvenli bir sürüş sağladığını 
belirten Kabar, “Çıkma bir kış lastiği, sıfır yaz 
lastiğinden daha verimli bir sürüş sağlar. Yaz 
aylarında ise yaz lastiğinden alınan verim kış 
lastiğinden alınamaz” dedi. n HABERİ SAYFA 4’DE

YAKITTAN DA 
TASARRUF SAĞLIYOR

Türkiye genelinde kış lastiği uygula-
ması 1 Aralık itibarıyla başlayacak. 1 
Nisan’a kadar sürecek olan uygulama, 
hava şartlarına göre uzatılabilecek. Uy-
gulamanın başlamasına az bir süre kala 
uzmanlar, kış lastiğinin önemine dikkat 
çekiyor. Uzmanlar, kış lastiklerinin ya-
kıttan da tasarruf sağladığını bildiriyor.

ÇİFTÇİYİ MUHANNETE 
MUHTAÇ ETMEDİK

İKİNCİ TÜNELDE 5 BİN 
METRE YOL ALINDI

ADIMIZDAN SÖZ 
ETTİRECEĞİZ

Başkan Recep Konuk: 

Çalışmalar hızla sürüyor 

Rektör Cumhur Çökmüş: 

S.S. Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği’nin (PAN-
KOBİRLİK) 47’nci Olağan Mali Genel Kurulu, Birli-
ğin Ankara’daki merkez binasında gerçekleştirildi. 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, özel-
likle ülkemizin üzerindeki finansal baskıların artma-
sına, şartların zorluğuna rağmen PANKOBİRLİK’in 
ve Pancar Üreticileri Kooperatiflerinin bu faaliyet 
yılında da çiftçiyi muhannete muhtaç etmediğini 
belirtti.

Konya Ovası Projesi’nin (KOP) Mavi Tünel’den son-
raki ikinci tüneli olan 18 bin 136 metre uzunluğun-
daki Hadimi Tüneli’nde 4 bin 901 metre ilerleme 
sağlandı. Su getirecek olan tünelde çalışmalar hızla 
sürüyor.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin 2019-2020 
Akademik Eğitim Yılı düzenlenen törenle açıldı. 
Törende konuşan KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur 
Çökmüş, yürütülen projelerden verim alma döne-
mine girdiklerini ve adlarının daha çok duyulacağı-
nı söyledi.

n HABER SAYFA 9’DA

n HABER SAYFA 5’TE

n HABER SAYFA 12’DE

Genmot krankta dünya markası Demiryolunda parlayan yıldız
Demiryolu alanında dünyada 
söz sahibi olan firmalar 
arasına girmeyi hedefleyen 
FMC Hidrolik, Türkiye’nin milli 
üretimlerinde de önde gelen 
firmalar arasında olmayı istiyor. 
Bu anlamda FMC Hidrolik, milli 
ve yerli hızlı tren projesinde de 
elini taşın altına koyuyor. İhracat 
noktasında da önemli bir pazara 
sahip olan FMC Hidrolik’in ana 
pazarı ise Avrupa.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Krank üretiminde dünya 
markası olan Genmot, 
başarılarına artırarak geleceğe 
emin adımlarla yürüyor. 
Ağır vasıta ve otomobillerin 
kranklarını üreten firma özel 
olarak tank gibi savunma 
araçlarına da krank mili yapıyor. 
Genmot Fabrika Koordinatörü 
Hasan Küçük, dünyanın birçok 
bölgesine ürün gönderdiklerini 
dile getirdi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

9 yıl önce işlenen
cinayet aydınlatıldı

‘İyi ki Doğdun 
Bebek’ ziyareti

Akşehir’de 9 yıl önce kaybolan Zehra 
Özkan’ın cesedi, Afyonkarahisar ilçesi sınır-
larındaki ormanlık alanda yabani hayvanlar 

tarafından parçalanmış olarak bulundu. 
Özkan’ın cinayet kurbanı olduğu öğrenildi.

n HABERİ SAYFA 6’DA

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Mehmet Hatice Celep çifti ve onların ikiz 

bebekleri Alya ve Liya’ya hoş geldin ziyareti 
gerçekleştirdi. Meram Belediyesinin ́ İyi 
ki Doğdun Bebek  ́projesi kapsamında 
gerçekleşen ziyarette renkli görüntüler 

yaşandı. n HABERİ SAYFA 4’DE

04 Obezite tedavisinde 
yeni dönem başlıyor 06 350 polisle, narkotik 

ve asayiş operasyonu 07 Pompa görevlisini 
darp ve gasp ettiler
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Genmot Fabrika Koordinatörü Hasan Küçük, krank mili üretiminde dünya markalarından bir tanesi 
durumunda olduklarını, dünyanın birçok bölgesine ürün gönderdiklerini dile getirdi 

Konya’nın önemli üreticilerinden olan FMC Hidrolik, demiryolu üstyapı gurubu üretimine ağırlık vermiş durumda. Bu 
alanda dünyada söz sahibi olmayı hedefleyen FMC, yerli ve milli projelerde de önemli bir sac ayağı olacak 

‘Dünyaya krank gönderiyoruz’

Krank üretiminde dünya markası 
olan Genmot, başarılarına artırarak 
geleceğe emin adımlarla yürüyor. 
Ağır vasıta ve otomobillerin krank-
larını üreten firma özel olarak tank 
gibi savunma araçlarına da krank 
mili yapıyor. Firma Konya Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisle-
rinde yaptığı AR-GE çalışmaları ile 
yeniliklere ara vermiyor. Firma 18 bin 
metrekarelik tesisinde ürettiği ürün-
leri 150’ye yakın ülkeye ihraç ediyor. 
Genmot Fabrika Koordinatörü Hasan 
Küçük, çalışmalar hakkında gazete-
mize bilgiler verdi. 

İLKLERİN FİRMASI OLDUK
Türkiye’de krank üretimini ya-

pan ilk firma olmanın gururunu ya-
şadıklarını dile getiren Hasan Küçük, 
“Konya sanayisinde ilk bu işe başlar-
ken en iyisi yapacağız diye yola çıktık. 
Bu işi Türkiye’de ve Konya’da ilk ya-
pan firmayız. Krankta dünya markası 
olmak istiyoruz. 

Türkiye’de krank denince Gen-
mot akla geliyor, bunu dünyaya yay-
mak istiyoruz. Bütün bölgelerde ara-
nan marka olmak istiyoruz. Çünkü 
krank üreticisi dünyada yok denecek 
kadar az. Krank üretimi çok zordur. 
Mesela Türkiye’de irili-ufaklı onlarca 
firma kapandı. Halen de merdive-

naltı yapan ve çok fazla şikayet alan 
firma var. Bunlar sektöre zarar verdi. 
Çünkü en riskli ürünü üretiyorsun, 
en önemli ürünü üretiyorsun. Çok 
dikkatli çalışmamız lazım” dedi. 

SAVUNMA SANAYİNDE 
GENMOT İMZASI

Genmot’un Savunma Sanayi’nde 
tedarikçi olmasını değerlendiren Kü-
çük, “Türkiye’de savunma sanayisin-
de, onaylı krank mili tedarikçisi olduk 
Milli Savunma Bakanlığı tedarikçi 
havuzunda ana tedarikçi olarak gö-
rünüyoruz. Yapılan denetim ve kont-
roller sonucunda iki yıllık bir denetim 

süreçlerinde sonra onaylanmış oldu. 
HEDEF TÜRKİYE’DE EN BÜYÜK 
FİRMALAR ARASINA GİRMEK
 Genmot’un hedeflerinden de 

bahseden Küçük, “İlk hedefimiz 
Türkiye’de ilk bin firma içine gir-
mek. İkinci hedefimiz OEM üretimde 
önemli bir seviyeye gelmek. Buna 
yönelik AR-GE çalışmalarımız devam 
ediyor. Bunların yanı sıra tabi kendi 
içerimizde 5 yıllık, 10 yıllık planları-
mız var” ifadelerini kullandı. 

İNSAN KAYNAĞINA 
YATIRIM YAPIYORUZ 

Son yıllarda en büyük yatırımı 

insan kaynağı üzerine yaptıklarını be-
lirten Küçük, “2009 yılında yönetim 
ve üretimde bir sistem kurduk. Yeni 
personeller getirdik. Bu personellere 
bir yıl sadece eğitim verdik. Danış-
manlarımız ve üniversiteden çalıştı-
ğımız ekibimiz çok güzel işler çıkardı. 
2009’da ekibimizi kurduktan sonra 
yüzde 38 bir büyüme gerçekleştirdik. 
Şu an Konya’nın en iyi çalışma ekip-
lerinden bir tanesine sahibiz” dedi. 
Küçük, asıl amaçlarının ülkeye ve 
Konya’ya katma değer kazandırma 
uğraşında olduklarını sözlerine ekle-
di. n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Demiryolunda parlayan yıldız

Konya’nın önemli sanayi ku-
ruluşlarından olan FMC Hidrolik, 
40 yılı aşkın tecrübesiyle başarıyla 
yoluna devam ediyor. 

Konya Organize Sanayi Bölge-
si’nde yaklaşık 17 bin metrekare-
lik üretim tesisinde 4 önemli alan-
da üretim yapan FMC Hidrolik, 
özellikle demiryolu alanındaki üre-
timlerine ağırlık vermiş durumda. 
Bu alanda dünyada söz sahibi olan 
firmalar arasına girmeyi hedef-
leyen FMC Hidrolik, Türkiye’nin 
milli üretimlerinde de önde gelen 
firmalar arasında olmayı istiyor. 
Bu anlamda FMC Hidrolik, milli ve 
yerli hızlı tren projesinde de elini 
taşın altına koyuyor. İhracat nok-
tasında da önemli bir pazara sahip 
olan FMC Hidrolik’in ana pazarı 
ise Avrupa.
4 ANA GRUPTA ÜRETİM YAPIYORUZ 

FMC Hidrolik Fabrika Müdürü 
Mücahit Aydın, üretim alanları ve 
hedefleri noktasında önemli açık-
lamalarda bulundu. 

FMC’nin esnek bir yapısı ol-
duğunu bu nedenle birçok farklı 
alanda üretim yapabildiklerini dile 
getiren Aydın, “Başlıca üretim 
bandı 4 guruptan oluşuyor. 

Hidrolik silindir, hidrolik si-
lindirin yedek parçaları, motor 

şaftları, demiryolu yedek parçalar 
üretiyoruz. Şu an için FMC’nin 
gözbebeği demiryolu gurupları ve 
bütün enerjimizi oraya kanalize 
etmiş durumdayız. Bu alan FMC 
için yeni diyebiliriz. 

Yaklaşık 4 yıldır bu üretimi 
yapıyoruz. Vagonların şasi yedek 
parçaları, lokomotiflerin şasi ye-
dek parçaları ve vagonları birbiri-
ne bağlayan bağlantı guruplarının 
üretimini yapıyoruz” dedi. 

ÖZEL HİDROLİKLER ÜRETİYORUZ 
Ürettikleri hidroliklerin özel iş-

ler olduğuna dikkat çeken Aydın, 
“Özel tip proje bazlı hidrolik silin-
dirler üretiyoruz. Onlar için butik 

bir üretim alanımız var. Orada 
üretimini yapıyoruz. Demir-çe-
lik fabrikalarında, barajlarda, bazı 
madenlerde kullanılan özel tip 
hidrolik silindirler yapıyoruz. Özel 
üretim ve büyük silindirler üreti-
yoruz” diye konuştu. 
İHRACAT AĞIRLIKLI ÇALIŞIYORUZ 

Bünyelerinde dövme tesisi-
nin de bulunduğunu dile getiren 
Aydın, bu alanda birçok firmayla 
çalıştıklarının bilgisini verdi. Ay-
dın, “Çeliğe vurarak şekillendirme 
yapıyoruz. Yurt içinde önemli fir-
malarla çalışıyoruz. 

Özellikle Konya’daki birçok fir-
mayla çalışıyoruz. Dişli gurupları, 
tarım makine üreticileri, treyler 
üreticileri, savunma sanayi üre-
ticileri gibi firmalarla çalışıyoruz” 
dedi. 

Üretimlerinin büyük bir bölü-
münün ihracat ağırlıklı olduğuna 
dikkat çeken Aydın, “Yüzde 85 
bandında ihracat yapıyoruz, yüz-
de 15 de yurt içi satışlarımız var. 
İhracat yaptığımız bölge ağırlıklı 
olarak Avrupa. Çünkü özel tip işler 
yapıyoruz, yüksek teknoloji işler 
yapıyoruz. Bu işlerde de Avrupa 
iyi olduğu için bizim de ihracatı-
mız Avrupa ağırlıklı” ifadelerini 
kullandı. 

DEMİRYOLU GURUBUNA 
AĞIRLIK VERDİLER

Dünyada yaşanan gelişmeler 
neticesinde son yıllarda demiryolu 
üstyapı gurubundaki üretimlerine 
ağırlık verdiklerini belirten Aydın, 
şunları kaydetti, “Bizim parlayan 
yıldızımız demiryolu gurubu. Şuan 
ki portföyümüz yük vagonları üze-
rine. 

Yolcu vagonlarına yeni geçtik. 
Yolcu vagonlarından sonra da hız-
lı tren yedek parçalarına geçmek. 
Orada çok geniş bir ağda hizmet 
vermek istiyoruz. Bu doğrultu-
da bütün hedeflerimiz demiryolu 
üzerinde büyümek. 

Dünyaya baktığımız zaman 
demiryoluna inanılmaz bir yatırım 
var. Hemen hemen bütün ülkeler 
en büyük bütçeleri demiryoluna 
harcıyorlar. Yatırım maliyetleri 
yüksek ama kullanım maliyetleri 
düşük. Bu yüzden ciddi bir talep 
var ve bu işi yapan firma sayısı az. 
Bu nedenle demiryolu konusunda 
ilerlemek istiyoruz.”

YERLİ HIZLI TRENİ YAPARIZ 
Yerli ve milli hızlı tren proje-

sine firma olarak katkı sağlamak 
istediklerini belirten Aydın, “Yerli 
ve milli tren projemiz var. An-
kara’da Anadolu Raylı Sistemler 

Kümelenmesi (ARUS) var. Biz 
aynı zamanda bu kümelenmenin 
üyesiyiz. ARUS’la birlikte bu ko-
nuda neler yapabilir sürekli oturup 
tartışıyoruz. Bu konuda bazı çalış-
malar var. Nasip olursa milli tren 
projesinde bizim parçalarımız da 
olacak. 

Konya’da yapılmaz hiçbir şey 
yok. Konya’nın kazanımları var, 
eksi tarafları da var. Eksi tara-
fı daha çok denize uzaklık. Ama 
Mersin limanına giden bir demir-
yolu projesi var. Bu proje inşallah 
önemli bir dezavantajı ortadan 
kaldıracak. 

Konya yedek parça sektöründe 
Türkiye birincisi. Yerli tren yapıl-
sa Konya’nın bu projede büyük 
katkıları olur. Parçalarının büyük 
bir kısmı Konya’da yapılır diye 
düşünüyorum. Yerli ve milli ola-
rak şuan üretilen her şeye Konya 
büyük destek veriyor zaten” diye 
konuştu. 

İHRACAT BÜYÜK BİR FIRSAT 
İhracatın önemine vurgu ya-

pan Aydın, ihracatı artırmak ge-
rektiğini söyledi. Bu noktada Tür-
kiye’nin önünde büyük bir fırsat 
olduğunu bildiren Aydın, şöyle 
devam etti, “Yıllardır sanayicinin 
yaşadığı bir çıkmaz var. Satamı-

yoruz ki yatırım yapalım, yatırım 
yapamıyoruz ki satalım gibi bir 
çıkmaz vardı. Ama bu çıkmaz artık 
ortadan kalkmış durumda. Rakip-
lerimizle rekabet edebilecek uy-
gun bir ortam var. 

O yüzden herkes ihracata yö-
nelmeli. Yüzde 100 yerli çalışırken 
bu krizin etkisiyle fabrikası durup, 
yüzde 80-90 ihracata dönen firma-
lar tanıyorum. Bir nevi bu ortamı 
avantaja çevirdik. Kendine güve-
nen, kalitesine güvenen firmaların 
ihracat yapması gerekiyor.”
KONYA BÜYÜK BİR SAVAŞ VERİYOR

Konya sanayicisinin büyük 
bir mücadele içerisinde olduğuna 
dikkat çeken Aydın, “Konya’ya 
iş çekmek kolay değil. Türkiye’yi 
İstanbul’la sınırlı olduğunu bilen 
insanlar var. 

Konya’nın nerede olduğunu 
bilen insan sayışı az. Burada bir 
şeyleri kazanabilmek için gerçek 
anlamda savaş vermeniz gere-
kiyor. Konya bu savaşı veriyor. 
Bütün sanayiciler bu anlamda eli 
öpülesi insanlar. Konya sanayisi 
ciddi anlamda büyüyerek ilerliyor. 
Ben Konya’nın yakın zamanda sa-
nayide ilk 3’e gireceğine inanıyo-
rum” değerlendirmesinde bulun-
du. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Mücahit Aydın

Hasan Küçük
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    Gece Gündüz
Konya                   10 °C   19 °C

Karaman             04 °C 19 °C 

Aksaray               05 °C  23 °C

Ankara                 06 °C 20 °C
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Hizmet insanı, büyük dava 
adamı İşadamı Halil İbrahim Dağ, 
memleketi olan Karkın’da da hayır 
işlerine devam ediyor. 1978 yılın-
da Karkın’da hayır işleri yapılması 
amacıyla vakıf kuran ve o süreden 
beri vakfın başkanlığını yürüten 
Dağ, Karkın’a bir de camii yaptırdı. 
İbadete açılan Mehmet Zahit Kotku 
Cami için program gerçekleştirildi. 
Açılışa Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, 
Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 
Çumra Jandarma Komutanı Binbaşı 
Halil İşler, Vakıf İnsan, işadamı Halil 
İbrahim Dağ ve çok sayıda davetli 
katıldı. 

MEMLEKETİMİ UNUTMADIM 
Programın açılış konuşmasını 

yapan İşadamı Halil İbrahim Dağ, 
ömrümün büyük bölümünü hayır 
işlerine adadığını söyledi. Bu kap-
samda, gençliğinden buyana birçok 
vakıf, dernek gibi sivil toplum ku-
ruluşlarında görev üstlendiğini dile 
getiren Dağ, hayır işlerinde mem-
leketi olan Karkın’ı da unutmadı-
ğını vurguladı. Bu kapsamda Kar-
kın’da çeşitli hayır işleri yaptıklarını 
dile getiren Dağ, şunları kaydetti, 
“Memleketim, toprağım Karkın’da 
yaptığımız hizmetler; 1970 yılların-
da temeli atılan yatılı erkek Kur’an 
Kursu, 2015 yılında ibadete açılan 
Hadimi Camisi, bu yıl içinde tamam-
ladığımız ve ibadete açtığımız Meh-
met Zahit Kotku Cami’si. 3 caminin 
çini, mihrap ve kursu yapıldı. 3 oku-
lun taban tahtaları, fayans ve ortao-
kulun çatı kaplamaları yapıldı. Sağlık 
Ocağı’na duvar, kapı ve pencereleri 
yaptık. 2 camimize imam, müezzin 
evi yapıldı. İmam Hatip okulu mü-
saadesi aldık ve 40 talebemiz var. 
Bunlara lojman, iaşe temini yapıldı. 
1978 yılında Karkın’da Çamlı Vakfı 
kurdum 40 yıldır başkanlığını ya-
pıyorum. Yapılan bu hayır işlerinde 
öncü olmaya çalıştım. Vatandaşları-
mı yönlendirdim bizzat manevi hiz-
metlerin başında bulundum. Eksik 
kalan yatırımlar noktasında Sayın 
Valimizin desteğini bekliyorum.”

KARKIN’IN TALEPLERİ VAR
Karkın’la ilgili bir sunum yapan 

Avukat Atıf Sungur, Karkın’ın tarihi 
hakkında bilgi verdi. Karkın’ın Çum-
ra’nın en büyük mahallerinden biri 

olduğunu belirten Sungur, “Karkın 
600 hane yaklaşık 4 bin nüfusu ile 
Çumra’nın en büyük mahallelerin-
den biri. 1955 yılında belediye sta-
tüsü kazandı son reform ile Çum-
ra’nın mahallesi olmuştur. Karkın 
Mahallesi Oğuz boylarından Karkın 
boyundan olan bir gurup insanın bu 
bölgede ikameti ile ve Karkın Bo-
yu’nun büyüğü Dede Karkın isimli 
Bilge kişinin etrafında toplanıp, 14. 
Yüzyıldan itibaren ikamet edilen bir 
yerleşim yeridir. 

Karkın hanesi, ekmeği, aşı bol, 
misafirperver, devletine, milletine 
bağlı insanların yeridir. Karkın’da 
adam suç işleme oranı son derece 
azdır, insanlar birbiriyle barışıktır. 
Yenilikleri takip eden, çalışkan in-
sanların memleketidir. Sultan 2. Ab-
dülhamit Han dönemi sulama proje-
lerinin uygulandığı, Türkiye’deki ilk 
yerleşim yerlerinden biridir. Mahal-
lemizde 1 çok programlı lise, 2 adet 
ilköğretim okulu, 1 adet Diyanet’e 
bağlı erkek yatılı Kur’an Kursu, 1 

adet sağlık ocağı, 7 adet de cami ve 
mescit bulunmaktadır. Mahallemiz 
Çumra Belediyesi’ne bağlandık-
tan sonra, kanalizasyon, içmesu-
yu ve asfalt yatırımı almıştır” dedi. 
Karkın’a 25 yıldan fazladır bir vali 
gelmediğini, bu anlamda Vali Top-
rak’ın teşriflerinin oldukça önem-
li olduğunu belirten Sungur, Vali 
Toprak’a Karkın’ın bazı taleplerini 
iletti. Konuyla ilgili Sungur şunları 
söyledi, “Mahallemiz Çatalhöyük’e 
5 kilometre uzaklıkta. Konya’dan 
Çatalhöyük’e gelecek olan turistlerin 
geleceği en yakın yol bozulmuş, araç 
trafiğini kaldıramaz hale gelmiştir. 
Çatalhöyük gibi dünyada önemli 
olan bir yere ulaşımı sağlayan bu yo-
lun ıslah edilip genişletilmesi elzem-
dir. Karkın Mahallesi’nde 2 yıl önce 
bir hayırseverin başlatmış olduğu ve 
yarım kalan 16 derslikli ilkokul bi-
nasının tamamlanması beklenmek-
tedir. Okulların eksikliği nedeniyle 
eksik kalan okul binasının yapılması 
elzemdir. Eski Belediye binasının da 

mahallemiz için en iyi şekilde değer-
lendirilmesini talep ediyoruz.”

VALİ TOPRAK TALEPLERİ 
NOTUNA ALDI 

Vali Cüneyit Orhan Toprak da 
yaptığı konuşmada, işadamı Ha-
lil İbrahim Dağ’ın davetlisi olarak 
Karkın’a geldiğini söyledi. Karkın’da 
olmaktan oldukça mutlu olduğuna 
değinen Vali Toprak, sözlerine şöyle 
devam etti, “Hepinizden Allah razı 
olsun. Gerçekten böyle bizi mahcup 
edecek derece bir ilginiz var. Siz-
lerle gurur duyduk. Türk ananele-
rini yaşatan, Türk ahlakını yaşatan, 
komşusunu bilen, küçüğünü bilen, 
suçlarla alakası olmayan, kardeşlik 
içerisinde yaşayan böyle bir güzel 
mahallemizin olması gurur verdi. 

Atalarımızın yolundan, huyun-
dan, suyundan hiç bozulmadan 
devam ediyorsunuz hepinizi tebrik 
ediyorum. Burada tarım yapılıyor, 
sulama imkanları var. Çok önceden 
gelen devletimizin yaptığı yatırım-
lardan istifade ediyorsunuz. Nüfu-
sun da hala yoğun olması burada 
geçimin sağlanabildiğinin gösterge-
si. Köylerin boşaldığı bir dönemi ya-
şıyoruz biliyorsunuz. Burada sağlık 
ocağının bulunması, okullarımızın 
olması bir canlılığı gösteriyor. Yarım 
kalan okulun çözümü, Çatalhöyük 
yolunun onarılmasını da notlarını al-
dık. İlgili makamlara bildirip çözme-
ye çalışacağız. Bu beldenin ne kadar 
hayırsever insanlar yetiştirdiğine de 
şahit oluyoruz. Halil İbrahim Dağ’a 
yaptığı hayır işlerden dolayı teşekkür 
ediyorum. 

Ben böyle hayır işleriyle uğraşan 
vatandaşlarımızın törenlerinde özel-
likle vurguluyorum: bu hayır işleri 
herkese nasip olmaz. Bu paraya da 
bağlı değildir. Ben eminim ki Ha-
lil İbrahim Bey’den daha fazla nice 
zenginler var ama onun onda biri 
kadar hayır yapmamıştır. Bu Allah’ın 
verdiği bir lütuftur. Yapmış olduğu 
hizmetlerden dolayı Allah razı olsun 
diyoruz.” Programın ardından Vali 
Toprak ve beraberindeki heyet, ma-
hallede yarım kalan okul inşaatında 
incelemelerde bulundu. Okulun 
tamamlanması için gerekli desteği 
vereceğini belirten Toprak, konunun 
takipçisi olacağını bildirdi. 
n RASİM ATALAY-ABDULLAH AKİF SOLAK

Vakıf ve gönül insanı, büyük dava adamı Halil İbrahim Dağ, hayır işlerinde memleketi Karkın’ı unutmuyor. Karkın’a hayır işleri 
noktasında birçok hizmette bulunan Dağ, bir de cami yaptırdı. Caminin açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak da katıldı 

Memleketini unutmuyor

Cüneyit Orhan Toprak

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Karkın’da yarım kalan 16 derslikli okulun tamamlanması için gerekli desteği vereceğini söyledi.

Halil İbrahim Dağ Atıf Sungur 

İşadamı Halil İbrahim Dağ’ın memleketi Karkın’da yaptırdığı Mehmet Zahit Kotku Camii ibadete açıldı. 
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Başkan Kavuş’tan ‘İyi ki doğdun bebek’ ziyareti

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Mehmet Hatice Celep 
çifti ve onların ikiz bebekleri Alya 
ve Liya’ya hoş geldin ziyareti ger-
çekleştirdi. Meram Belediyesinin 
´İyi ki Doğdun Bebek  ́ projesi 
kapsamında gerçekleşen ziya-
rette renkli görüntüler yaşandı. 
Çifte hayırlı olsun temennisinde 
bulunan Başkan Kavuş, çocukları 
kucağına alarak onlar için de dua 
etti. Başkan Kavuş’un kendileriyle 
ilgilenmesine bebeklerin gülücük-

lerle yanıt vermesi, bebeğin anne 
babası ve etrafta bulunanlar ara-
sında gülüşmelere neden oldu.  

‘BEBEKLER SAĞLIK 
KONTROLÜNDEN GEÇİRİLİP 

ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLİYOR’ 
Tüm ilçede yeni doğan bebek-

lerin ve ailelerin ziyaret edilerek 
bebeklerin sağlık kontrolünden 
geçirildiğini ve kendilerine çeşitli 
hediyeler takdim edildiğini ha-
tırlatan Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, projenin başladığı 

günden itibaren her yıl 4 binden 
fazla bebeğin ve ailesinin Sağlık 
İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan ziyaret edildiğini ifade etti. 
Ziyaretlerde öncelikle İl Sağlık 
Müdürlüğü’nden alınan bilgiler 
doğrultusunda, bebeğin sağlık 
durumunun kontrol edildiğini söy-
leyen Başkan Kavuş, “Belirli bir 
program çerçevesinde gerçekle-
şen bu ziyaretlerde bebeklerimize 
ayrıca, çam sakızı çoban armağanı 
misali hediyeler takdim ediyoruz. 

Ekip arkadaşlarımız bunlarla bir-
likte anne- bebek sağlığı ve anne 
sütünün önemi konusunda anne-
lere bilgilendirme yapıyor ve eğiti-
ci yayınlar veriyor. 

Yeni başlattığımız çalışma ile 
de meram.bel.tr adresine yapılan 
bildirimle Meram’da doğan her 
çocuğumuz için bir fidan dikiyo-
ruz. Çocuklarımız ve fidanlarımız 
birlikte büyüyüp geleceğimize bir-
likte nefes olacaklar inşallah” şek-
linde konuştu.  

‘SOSYAL BELEDİYECİLİKTE 
BİRBİRİNDEN DEĞERLİ PROJELER 

SÜRDÜRÜYORUZ’
Sosyal belediyecilik anlamında 

verdikleri hizmetlerin ‘İyi ki doğ-
dun bebek’ ile sınırlı kalmadığının 
altını çizen Başkan Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Doğumdan ölü-
me kadar her anında hemşehrile-
rimizin yanındayız. İyiki doğdun 
bebekle başlayan bu bağ, sağlık 
taramalarından spor aktiviteleri-
ne, hasta konuk evinden engelliler 

için üretilen projelere, eğitim pro-
jelerimizden sosyal yardımlarımı-
za hatta taziye araçlarımıza kadar 
iyi kötü her anlarında onlarla bera-
beriz. Belediyecilik insan hayatının 
her anında olmak demektir. Biz bu 
görevi layıkıyla yerine getirmeye 
çalışıyor ve bu noktada üretilebi-
lecek yeni projeler üzerinde ça-
lışmaya devam ediyoruz. Biz tüm 
ekip arkadaşlarımla yaklaşık 350 
bin hemşehrimizin mutluluğu için 
bu görevlerdeyiz.n HABER MERKEZİ

Diş Hekimi Cem Demir,
Başkent Hastanesi’nde

Obezite tedavisinde 
yeni dönem başlıyor

Konya’nın yakından tanıdığı 
diş hekimlerinden Cem Demir, 
meslek kariyerini Başkent Üniver-
sitesi Konya Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi Ağız ve Dış Kli-
niği’nde sürdürecek. Diş Hekimi 
Cem Demir geçtiğimiz günlerde 
hasta kabulüne başladı. Yenigün 
Gazetesine özel açıklamalarda 
bulunan Dış Hekimi Cem Demir, 
“Uzun yıllardır çeşitli sağlık kuru-
luşları ve özel kliğinim de elde et-
miş olduğum tecrübe ve birikimle-
ri bundan sonra meslek kariyerini 
Başkent Üniversitesi Konya Uygu-
lama ve Araştırma Hastanesi Ağız 
ve Dış Kliniği’nde sürdüreceğim. 
Bilgi birikimlerimi ve deneyimleri-
mi Konyalı hemşerilerim ile hasta-

nemize gelen tüm hastalarımız için 
kullanmaktan onur duyacağım. 
Polikliniğimizde ağız ve dış sağlığı 
üzerine yönelik tüm işlemlerimizi 
gerçekleştirebiliyoruz” ifadelerini 
kullandı
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi Obezite Merkez Sorum-
lusu Uzm. Dr. Duygu İlke Yıldı-
rım’ın editörlüğünde yayımlanan 
‘Obeziteye multidisipliner yaklaşım’ 
isimli kitap ile ilgili tanıtım toplantısı 
düzenlendi. Kitabın içeriği hakkında 
İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Meh-
met Koç’a bilgiler veren Uzm. Dr. 
Yıldırım, “Kitabımız da çağımızın 
en büyük sorunlarından olan obe-
zite konusunda insanların çocukluk, 
yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinde 
karşılaşabilecekleri riskler ve alın-
ması gereken tedbirler anlatılarak, 
obezite konusunun önemi klinik 
veriler eşliğinde ele alınmıştır” dedi. 
Uzm. Dr. Yıldırım, “Obezitenin te-
davisinde ve önlenmesinde mul-
tidisipliner yaklaşımın nasıl olması 
gerektiğinin de anlatıldığı kitabımız 
sağlık alanındaki ilk çalışmalardan 
biri konumundadır. Kitap, ülkemi-
zin çeşitli şehirlerinde açılmış olan 
obezite merkezleri içerisinde de bir 
obezite merkezi tarafından hazır-
lanmış olan hekime yönelik ilk kitap 
olma özelliği de taşımaktadır” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 
verilerine göre Türkiye’nin dünya-
nın en obez 17. Ülkesi konumunda 
bulunduğunu vurgulayan Uzm. Dr. 
Yıldırım, “Dünyada her yıl 3 mil-
yondan fazla kişi obezite nedeni ile 
ölmektedir. Obezite neden olduğu 
birçok hastalığa ek olarak insan öm-
rünü de ciddi oranda azaltmaktadır. 
Ülkemizde de günden güne artış 
gösteren obeziteyi önlemek için bir-
çok obezite merkezi açılmıştır. Bu 
merkezlerin amacı hastaların obezi-
te cerrahisine gitmeden ve medikal 
tedavi almadan hastalara yaşam 
tarzı değişikliğini kazandırarak ideal 
kiloya düşmelerini sağlamaktır. Bu 

anlamda günümüzde çok sık başvu-
rulan tamamlayıcı ve alternatif teda-
vi uygulamaları obezite hastalığının 
önlenmesinde çok sık başvurulan 
bir alan olmuştur” şeklinde konuş-
tu. İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç’da 
önemli bir halk sağlığı sorunu haline 
gelmiş olan obezite konusunda böy-
lesine anlamlı bir çalışmayı klinik 
veriler eşliğinde hazırladıkları için 
kitap editörü Uz. Dr. Yıldırım’a ve 
katkı sunan akademisyenlere teşek-
kür etti. Prof. Dr. Koç, “Tıp alanında 
referans kaynaklar arasına gireceği-
ni düşündüğüm bu kitabın hekim 
arkadaşlarımız için de son derece 
faydalı olacağı kanaatindeyim. Obe-
zite konusunda multidisipliner yak-
laşım anlayışını getirerek böylesine 
önemli bir eser ortaya çıkardıkları 
için ve bu farkındalığı bilimsel olarak 
ortaya koydukları için her bir yaza-
rımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum  
” dedi. Kitap tanıtım programında, 
kitabın hazırlanmasına ve yayınlan-
ması aşamalarında destek sunan 
SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nden Tıbbi Genetik Uzm. 
Ebru Marzioğlu Özdemir, İç Hasta-
lıkları Kliniği Palyatif Bakım Merkezi 
ve Geriatri Bölümü Sorumlusu Doç. 
Dr. Muhammet Cemal Kızılarsla-
noğlu, Deri ve Zührevi Hastalıklar 
Uzm. Dr. Günseli Kekeç, Obezite 
Merkezi’nde görevli Psikolog Pınar 
Yıldız, NEÜ Meram Tıp Fakültesi’n-
den Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Yenidoğan Uzm. Dr. 
Fatma Hilal Yılmaz, Dermatoloji 
Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi 
İlkay Özer, Çocuk Sağlığı ve Has-
talıkları Neonatoloji Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Ramazan 
Keçeci’de hazır bulundu.
n HABER MERKEZİ

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibari ile zorunlu olacak. Uzmanlar, yaz lastiklerine göre yüzde 75 oranında daha 
çok yol tutuşu sağlayan kış lastiğinin hayati önem taşıdığını ve ihmal edilmemesi gerektiğini bildiriyor

Hayati önem taşıyor 

Türkiye genelinde kış lastiği uy-
gulaması 1 Aralık itibarıyla başlaya-
cak. 1 Nisan’a kadar sürecek olan 
uygulama, hava şartlarına göre uza-
tılabilecek. Uygulamanın başlaması-
na az bir süre kala uzmanlar, kış las-
tiğinin önemine dikkat çekiyor. Kış 
lastiğinin, yapısal özelliğiyle 7 dere-
cenin altındaki soğuk hava şartların-
da sertleşmeyerek, tutunma özellik-
lerini sürdürmesi nedeniyle hayati 
önem taşıdığını belirten uzmanlar, 
zorlu hava koşullarında rahat şekilde 
yol almayı sağlayan kış lastiklerinin 
yakıttan da tasarruf sağladığını bil-
diriyor. İstatistiklere göre kış lastiği 
karlı ve buzlu zeminde meydana ge-
len kazaları en aza düşürürken, yol 
ve can güvenliği açısından da büyük 
önem taşıyor. Bu kapsamda konu 
ile ilgili Cemaloğlu Oto Lastik Sahibi 
Mustafa Kabar, dikkat çeken açık-
lamalarda bulundu. Kış lastiğinin, 
karlı ve buzlu hava şartlarında daha 
verimli ve güvenli bir sürüş sağladı-
ğını belirten Kabar, “Çıkma bir kış 
lastiği, sıfır yaz lastiğinden daha ve-
rimli bir sürüş sağlar. Yaz aylarında 
ise yaz lastiğinden alınan verim kış 
lastiğinden alınamaz. Her şey yerin-
de ve zamanında güzeldir ne kışın 
yaz lastiği kullanmak doğru olur ne 
de yaz aylarında kış lastiği kullan-
mak. Vatandaşlarımızın düştüğü bir 
yanılgı da şudur, sadece iki lastiği 
kış olarak değiştirip kalan iki lastik 
yazlık olarak kalması doğru değildir. 
Bu duruma örnek vermek gerekirse, 
Kış mevsiminde bir ayağınıza bot 
giyip diğerine kundura giymediğiniz 
gibi aracın lastiklerinin de hepsi aynı 
tür olmalıdır. Eğer iki tanesi değişti-
rilip diğerleri değiştirilmezse bu defa 
kışlık lastiklerin olduğu kısım sabit 
olurken yazlık lastiklerin olduğu kı-

sım kendini savuracaktır” dedi. 
‘LASTİK İLAÇ GİBİDİR’

Lastik kullanımındaki püf nok-
taları anlatan Kabar, özellikle aracını 
sık kullanmayan vatandaşlara öne-
rilerde bulundu. “Lastik ilaç gibidir” 
diyen Kabar, şunları söyledi, “Las-
tiğin hangisini kullanacağını ya da 
nerde nasıl kullanacağınızı bilirseniz 
en yüksek verimi alırsınız. Mesela 
uzun süre boyunca kullanılmayan 
araçlarda yeni lastik kullanılmasını 
tavsiye etmiyorum. Çünkü duran 
lastik bayatlaşır ve aşınması daha 
kolay hale gelir. 

Kullanılacak yola göre, sürüşe 
göre ve gidilecek kilometreye ter-
cih edilmelidir. Mesela yaz lastiğini 
kışın kullanmak verimli olmaz fakat 
kış lastiği yazın kullanılabilir. Bunda 
da dikkat edilmesi gereken husus-
lar vardır ki içindeki katkı maddesi 
sıcaktan dolayı yumuşama yaparsa, 
asfaltın da yumuşamasıyla birlikte o 
kış lastiği tutma özelliklerini kaybe-
derek yaz lastiğinden daha kaygan 
bir hale gelir. Kullanıcılar aldıkları 

lastiği hem yazın hem de kışın kulla-
nabilecekleri tarzdan istiyorlar fakat 
4 mevsim lastikleri diğerlerine göre 
pahalı olduğu için tercih edilmi-
yor. Bu durum mevcut lastiklerin 4 
mevsim kullanılmaya çalışması gibi 
tehlikeli durumlar doğuruyor” ifade-
lerini kullandı. 

‘BUZDA BİLE GÖSLE GÖRÜLÜR 
ORANDA KAYMAZ’

Kış aylarında yaşanan buzlan-
malara karşı kış lastiği tavsiye ettik-
lerinin altını çizen Kabar, “Kış ayları 
yaklaştığında veya kış aylarında 
yollarda gerçekleşen buzlanma-
larda ve gizli buzlanmalarda yazlık 
lastik kesinlikle kayar. Kışlık lastik 
kaymaz diye bir iddia ortaya ata-
mayız fakat yazlık lastiğe göre gözle 
görülür oranda tutum sağlayacağı 
muhtemeldir. Bizim tavsiyemiz 1 
Kasım’dan itibaren kışlık lastik takı-
mının gerçekleştirilmesi. Kış lastiği 
takıldığı için sanki yerde kar yok gibi 
yolculuk etmemek gerekir. Bilinmeli 
ki kayan lastik değil kar ve buzdur. 
Sürücülerimiz hava koşullarına göre 

kendilerini hazırlayıp dikkatli olmalı-
dır” diye konuştu. 
‘KALİTESİZ LASTİK YOKTUR UYGUN 

OLMAYAN LASTİK VARDIR’
Lastik kalitelerinin standart ol-

duğuna vurgu yapan Kabar, şöyle 
devam etti, “Kalitesiz lastik diye bir 
tabir yoktur. Türkiye’deki lastikler 
standart kalitedir. Araç sahiplerinin 
lastik alırken dikkat etmesi gereken 
bazı ayrıntılar var. Bunlar göz önün-
de bulundurularak araca en uygun 
lastik alındığı takdirde verimli bir 
sürüş, yakıt tasarrufu sağlanır ve 
lastik kaynaklı kazaların önüne ge-
çilmiş olur.”
 ‘LASTİK ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ 

GERKEN HUSUSLAR’
Ayrıca araçlardaki lastik ve jant 

ebadının önemli olduğunu söyleyen 
Mustafa Kabar, “Aracın fabrika çıkı-
şında jant ebadı değişiklik gösterebi-
lir. Lastiğin ölçüsü bilinmesi gerekir. 
Bu bilgiye lastik yanağında veya 
üzerinde bulabilirsiniz. Bir diğer 
önemli nokta ise lastiğin servis açık-
lamasıdır. Bu açıklamada lastiğin 
maksimum yük ve hız indekslerini 
gösteren önemli bilgiler bulunur. Bir 
rakam ve harften oluşan bu bilgiyi 
de lastiğin yanağında genellikle ebat 
bilgilerinin hemen ardında bulabilir-
siniz. Güncel yük ve hız indeksi ra-
kamlarını belirlemek için teknik bilgi 
kitapçığına bakabilirsiniz. Lastiğin 
yanağında ayrıca lastik üreticisi, las-
tik modeli ve diş aşınma göstergeleri 
gibi diğer bilgiler de yer alır. Bu hu-
suslara dikkat edilmemesi durumun 
aracın şanzımanına veya motoruna 
zarar verme oranı yüksektir. Lasti-
ği ucuza getirmek için yapılan bazı 
kurnazlıklar daha büyük hasarlarla 
sonuçlanabilir” dedi.
n BERKCAN BAŞ

Mustafa Kabar 

Kış lastiği uygulaması 1 Aralık itibariyle zorunlu olacak. 
Kış lastiği kullanımının önemine değinen uzmanlar uyarıda bulunuyor.
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Fiyatı 5 liradan 1 liraya düşen ıspanağı alan yok
Karaman’da üreticilerin büyük 

bir umutla ektiği ıspanak, İstan-
bul’daki zehirlenme olaylarının 
ardından para etmeyerek tarlada 
kaldı. Karaman’da, ürettikleri ıs-
panağı satamadıkları için tarlada 
kaldığını anlatan üretici Yunus 
Emre Demirel, yıllardır tüketilen 
ve şimdiye kadar kimseye hiçbir 
şey olmayan ıspanağa iftira atıldı-
ğını söyledi. İstanbul’da yaşanan 
zehirlenme olaylarının ardında 
Karaman’da da vatandaşların pa-
zarlarda ıspanağı almak isteme-
diğini belirten Demirel, “Bizler 
büyük emeklerle bu ıspanağı ye-
tiştiriyoruz. Ispanağın otlatmama-
sı içinde tarlamızı sürüyor ve ba-
kıyoruz. Burada ıspanağa karışan 
zehirli otu temizlemeyen de hata 
var” dedi.

Pazarda satış yaparken bir 
vatandaşın tezgaha yanaşarak ta-

vuklarına yedirmek için ıspanak 
almak istediğini söylediğini ve 
ardından tavuklarının zehirlenip 
zehirlenmeyeceğini sorduğunu da 
anlatan Demirel, “Vatandaş kendi 
canını düşünmüyor tavuklarının 
canını düşünüyor. Ben şu an yi-

yorum ve bana bir şey olmuyor. 
Ispanak kadar güzel bir şey yok. 
Ölseydi Temel Reis ölürdü. Vatan-
daşlar ıspanağı gönül rahatlığıyla 
yiyebilirler” diye konuştu.

Demirel, zehirlenme olayları 
olmadan önce ıspanağın kilosu-

nun 5 liradan satıldığını şimdi ise 
fiyatının 1 liraya kadar düştüğünü 
belirterek, “Ben bunu 1 liradan 
satsam toplatma parasını kurtar-
maz. Yaptığım masrafları bile çı-
karmaz. Tarlada kalsın daha iyi” 
dedi. n İHA

Karaman çiftçisinin 
yeni gözdesi zeytin

Karaman’da tarım sektöründe 
bugüne kadar buğday, arpa, mı-
sır ile elma yetiştiriciliği ön planda 
olurken, son yıllarda çiftçilerin göz-
desi ise zeytin üreticiliği oldu. 30 
bin dekar alanda yapılan üretimde 
bu yıl 3 bin ton rekolte bekleniyor. 
Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bay-
ram, zeytin üretiminin mikroklima 
özelliği nedeniyle Göksu Havza-
sı’nda yapıldığını belirterek, “Bizim 
bu bölgede üretilen zeytinlerin en 
büyük özelliği, asit oranı çok az ol-
ması ve yağ oranının çok fazla ol-
masıdır” dedi. 

İç Anadolu bölgesindeki yak-
laşık 250 bin nüfusa sahip Kara-
man’da, bölgenin büyük bir bö-
lümünde karasal iklim görülmesi 
nedeniyle buğday, arpa, mısır ile 
elma üreticiliği tarım sektöründe 
ön planda yer tutuyor. Kentin, batı 
ve güneyinde ise karasal iklimin 
yerini Akdeniz iklimi alıyor. Özel-
likle Göksu Nehri’nde bulunda 
havzada son yıllarda zeytin üreti-
mi, çiftçilerin gözdesi oldu. Antep 
fıstığı, Cennet meyvesi ve narın da 
yetiştiği bölgede bu yıl yaklaşık 3 
bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor. 

30 BİN DEKAR ALANDA ZEYTİN 
ÜRETİMİ 

Karaman Ziraat Odası Başkanı 
Mehmet Bayram, bölgenin mik-
roklima özelliği nedeniyle yetişen 
zeytinlerin de kaliteli olduğunu 
belirtti. 30 dekarlık alanda üretim 
yapıldığını ifade eden Bayram, 
şunları söyledi: “Bu bölge Göksu 
Havzası’nda bulunan mikrokli-
ma özelliği taşıyan bir bölgemiz-
dir. Bu bölgeye giren köylerimiz 
Cerit’ten başlar Bucakkışla, Çukur, 
Çatak, Nunu ve Göcer’e kadar de-
vam eder. Karaman iklimine göre 

farklılık gösteren ürünlerden bir 
tanesi de zeytindir. Zeytin üretimi 
konusunda bizim bölgemiz son 5 
yıl içerisinde ciddi şekilde gelişme 
kaydedildi. Bugün itibariyle bu yıl 
yaklaşık olarak 3 bin ton rekolte 
beklemekteyiz. Şu an bölgede 30 
bin dekar alanda zeytin üretimi ya-
pılıyor. Bu üretim alanı her yıl biraz 
daha büyüyor. Bizim burada üreti-
len zeytinlerimizin diğer zeytinlere 
göre asit oranı düşüktür. O neden-
le de üretilen zeytinlere tüccarlar 
özel ilgi gösteriyor. Zeytinlerimiz, 
Marmara ve Ege Bölgesi’nden ge-
len tüccarlara satılıyor.”

Bayram, ziraat odası ola-
rak üretim yapan köyleri zeytinleri 
kalitesi ve boyuna göre sınıflandır-
mak için makine dağıttıklarını ve 
bu makine sayesinde de üreticinin 
işlerinin kolaylaştığını kaydetti.  
Bölgede zeytinyağı fabrikasının ek-
sikliğinin hissedildiğini ifade eden 
Bayram, ‘’Bizim bölgemizin en 
büyük eksikliklerinden birisi zey-
tin yağı fabrikamızın olmamasıdır. 
Ziraat odası olarak çiftçilerimizle 
bir araya gelerek kurmayı planladı-
ğımız kooperatif sayesinde fabrika-
yı kurmayı planlıyoruz.’’ dedi. 

Bayram, üreticilerin, zeytin-
leri 2 ila 7 lira arasında değişen 
fiyatlara sattığını söyledi.  Zeytin 
üreticilerinden   Muzaffer Özkan, 
zeytin alım fiyatı nedeniyle çiftçi-
nin yüzünün güldüğünü söyledi. 
Özkan, “Bu yıl zeytin fiyatlarımız 
çiftçiyi güldürdü. Ayvalık cinsi 
dediğimiz zeytinlerimizde oluşan 
hastalık nedeniyle rekoltemiz geç-
miş yıllara göre biraz daha düştü 
ve fazla alıcı bulmadı. Onun dı-
şında diğer türlerde bir sıkıntımız 
yoktu” diye konuştu. n DHA

Konya Ovası Projesi’nin (KOP) Mavi Tünel’den sonraki ikinci tüneli olan 18 bin 136 metre uzunluğundaki 
Hadimi Tüneli’nde 4 bin 901 metre ilerleme sağlandı. Su getirecek olan tünelde çalışmalar hızla sürüyor

İkinci tünelde yaklaşık
5 bin metre yol alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Dev-
let Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, 
ülkenin ilk sulama projesi olma özel-
liğine sahip, yüzyıllık rüya, Konya 
Ovası Projesi’ni tüm yönleriyle haya-
ta geçirmek ve daha da geliştirmek 
için yoğun bir tempoyla çalışıyor.

DSİ’den yapılan açıklamada, 
“Konya Kapalı Havzası’nda su kay-
naklarının kısıtlı olması, havza için-
deki kaynakların en ekonomik şekil-
de değerlendirilmesini hedefleyen 
projelere ilave olarak, komşu havza-
lardan yeni su kaynakları temini için 
proje geliştirme ihtiyacını da ortaya 
çıkarmıştır. Bu kapsamda Yukarı 
Göksu Havzası sularını Konya Kapa-
lı Havzası’na ulaştırmak için Genel 
Müdürlüğümüzce 15 adet proje de-
metinden oluşan Konya-Çumra 3. 
Merhale projesi geliştirilmiştir. Söz 
konusu 15 projenin birçoğu tamam-
lanarak işletmeye alınmışken, bazı-
larında çalışmalar devam etmekte-
dir. KOP’un Mavi Tünelden sonraki 
ikinci tüneli olan ve gece gündüz 
çalışmanın devam ettiği Hadimi 
Tüneli de bu projelerden biridir. Ha-
dimi Tüneli, temelden 127 metre 
yüksekliğe ve 364 milyon metreküp 
su depolama hacmine sahip olan Af-
şar Barajı’nda depolanan suları Bağ-
başı Barajı’na aktaracak olan 18 bin 
136 metre uzunluğundaki tüneldir. 
Bölgenin ve ülkemizin büyük proje-
lerinden biri olan Hadimi Tüneli’nin 
11 bin 505 metrelik kısmı Tünel 
Delme Makinesi (TDM) ile 6 bin 631 
metrelik kısmı ise klasik del pat-
lat yöntemi ile açılmaktadır. Tünel, 
Bağbaşı Barajı tarafı ve Afşar Barajı 

tarafı olmak üzere iki ayrı hatta aynı 
anda yürütülen çalışma ile devam 
etmektedir” denildi.

‘KOP’UN İKİNCİ TÜNELİNDE 
İLERLEME 4 BİN 901 METREYE 

ULAŞMIŞTIR’
Açıklamanın devamında, “Tü-

nelin Bağbaşı Barajı tarafından gi-
riş yapan ve beton kaplamasını da 
yaparak ilerleyen TDM, geçtiğimiz 
Haziran ayı içerisinde kurulumu 
tamamlanarak çalışmaya başlamış 
ve şu ana kadar bin 83 metre iler-
leme sağlamıştır. TDM’nin beton 
kaplamasında kullandığı segmanlar, 
şantiye alanında kurulan segman 
atölyesinde üretilmektedir. 11,5 ki-
lometrelik hat boyunca beton kap-
lama için toplam 49 bin 308 adet 
segman kullanılacak olup, şuana 

kadar 7 bin 446 adet segman ima-
latı gerçekleştirilmiştir. Tünelin Af-
şar Barajı tarafında del patlat yön-
temiyle açılan diğer ucunda ise 3 
bin 818 metre ilerleme sağlanmış 
ve bin 950 metrelik beton imalatı 
tamamlanmıştır. Böylece KOP’un 
ikinci tünelinde toplam ilerleme 4 
bin 901 metreye ulaşmıştır” ifade-
leri yer aldı.

‘ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA 
DEVASA PROJELERE İMZA 

ATIYORUZ’
KOP’un Mavi Tünel’den sonra 

ikinci tüneli olan Hadimi Tüneli’nin 
büyük ve önemli bir proje olduğunu, 
tünelde 24 saat esasıyla çalışıldığını 
belirten DSİ Genel Müdürü Mevlüt 
Aydın, “KOP bizim göz bebeğimiz. 
Türkiye’nin ilk sulama projesi olma 

özelliğine sahip. Geliştirdiğimiz 3. 
Merhale Projesi ile yüzyıllık rüyayı 
daha da büyüttük. Kilit baraj konu-
munda bulunan Bağbaşı Barajı’nı 
inşa ettik. 17 kilometre uzunlu-
ğundaki Mavi Tünel’i tamamladık. 
Bağbaşı Barajı’nda depolanan suları 
Konya Kapalı Havzası’na ulaştırdık. 
Afşar ve Bozkır Barajlarında depola-
nacak olan suları Bağbaşı Barajı’na 
aktardığımızda havzaya ulaşan su 
miktarını yıllık 414 milyon metrekü-
pe ulaştırmış olacağız. Hadimi Tü-
neli de, Afşar Barajı sularının Bağba-
şı Barajı’na aktarılmasını sağlayacak 
olan önemli bir tesisimiz” dedi.

Konya Kapalı Havzası’na ak-
tarılan suyun yeraltı suyunu da 
destekleyeceğini ifade eden Aydın, 
“Konya ilinin içme suyu ihtiyacını, 
geliştirdiğimiz 3. Merhale Projesi 
ile dış havzadan getirdiğimiz su ve 
inşa ettiğimiz içme suyu arıtma te-
sisi ile karşılıyoruz. Proje bütünüyle 
tamamlandığında, nihai sulama ala-
nı olan 2 milyon 234 bin 100 dekar 
tarım arazisinin sulama suyunu 
destekleyecek ve yılda 147,50 GWh 
enerji üretimi de yapacak. Ülkemizin 
dört bir yanında bunun gibi devasa 
projelere imza atıyoruz. Arkadaşla-
rımız canla başla çalışıyorlar. Çünkü 
rüyaları gerçekleştirmek için azim 
ve gayret gereklidir. Ancak ilk olarak 
güçlü bir irade lazım. Bu iradeyi or-
taya koyan Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan’a ve Tarım ve 
Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakde-
mirli’ye şükranlarımızı sunuyorum” 
diye konuştu.
n İHA
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Kayınbiraderini öldüren sanığın yargısı sürecek
Ortak kauçuk işi yaptığı kayın-

biraderi Sefa Uyanık’ı (54) bıçakla-
yarak öldüren Yakup Esenkaya’nın 
(61) ‘kasten adam öldürme’ suçun-
dan yargılanmasına devam edildi. 

Duruşmada konuşan Sefa Uya-
nık’ın kızı Hatice Ç., halası Fatma 
Esenkaya’nın (66) kendisine, “Ya-
kup her zaman üzerinde çakı taşır. 
Artık bıçak taşımaya başladı. 

Olay günü de bıçağı üzeri-
ne almış. ‘İnşallah Sefa’ya bir şey 
yapmaz’ diye düşündüğüm sırada 
Sefa’nın öldürüldüğünü öğrendim’ 
dediğini ileri sürdü.

Olay, 26 Ocak tarihinde Meram 
ilçesi Sait Paşa Caddesi üzerinde 
meydana geldi. İddiaya göre, Sefa 
Uyanık, 42 RA 486 plakalı hafif 
ticari aracıyla seyir halindeyken 
araçta bulunan eniştesi Yakup 
Esenkaya ile tartışmaya başladı. 
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi 
üzerine Esenkaya, Uyanık’ı defalar-
ca bıçaklayarak, ağır yaraladı. Di-
reksiyon kontrolünü yitiren Uyanık, 
önünde giden otomobile çarparak 
durdu. Esenkaya ise araçtan inerek 
kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekiple-
ri sevk edildi. Ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 

kaldırılan Sefa Uyanık, doktorların 
tüm müdahalelerine rağmen kur-
tarılamadı. 

‘ÖLDÜ MÜ?’ DİYE SORDU
Asayiş Şubesi Cinayet Büro 

Amirliği ekipleri olayın ardından 
Yakup Esenkaya’yı yakalamak 
için çalışma başlattı. Bu sırada 
Esenkaya, Feridiye Polis Merkezi 
Amirliği’ne giderek, teslim oldu. 

Gözaltına alınan Esenkaya, ken-
disini görüntüleyen gazetecilere, 
“Kim böyle yaparsa temizlensin, 
sahtekar adamlar kalmaz piyasada. 
Benimle ortaklık yaptı, parayı cebi-
ne indirdi. Resmen hırsızlık yaptı. 
Hırsızlığın cezasını çekti. 3-4 sefer 
uyardım dinlemedi. Kauçuk alt ta-
banı işi yapıyorduk. Gelen parayı 
cebine indirmeye başladı. 150 bin 

lira alacağım vardı. O yüzden vur-
dum. Uyardığım halde dinlemedi” 
dedi. Yakup Esenkaya, gazetecile-
re “Öldü mü?” diye sordu. Yakup 
Esenkaya, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.

‘DAHA ÖNCE DE KAVGA 
ETTİLER, BARIŞTIRDIK’

Tutuklu sanık Yakup Esen-
kaya’nın ‘kasten adam öldürme’ 

suçundan Konya 5’inci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına 
devam edildi. Duruşmaya sanık 
Yakup Esenkaya, Sefa Uyanık’ın 
yakınları ve taraf avukatları katıldı. 
Duruşmada tanık olarak dinlenen 
Fatma Esenkaya, eşi ile kardeşinin 
daha önce de kavga ettiğini ancak 
barıştırdıklarını söyledi. Esenkaya, 
“Eşim ile kardeşim ortak iş yaptılar. 

İşe birlikte gidip gelmeye başladı-
lar. 3 ay iyi geçindikten sonra para-
sal konularda aralarında anlaşmaz-
lıklar oldu. Olay tarihinden önce iki 
farklı zamanda kavga ettiler. Se-
fa’nın eşi ile ben araya girerek ikisi-
ni barıştırdık. En sonunda da böyle 
bir olay meydana geldi” dedi.

HALASI İLE ARASINDA GEÇEN 
KONUŞMAYI ANLATTI

Duruşmaya katılan Sefa Uya-
nık’ın kızı Hatice Ç., halası Fatma 
Esenkaya ile aralarında geçen ko-
nuşmayı anlattı.

 Hatice Ç. halasının kendisine, 
“Yakup eve geldiğinde çok şükür 
bugün de bir şey yaşanmadı diye 
dua ediyorum. Yakup her zaman 
üzerinde çakı taşır. Olaydan kısa 
süre önce ise bıçak taşımaya baş-
ladı. 

Olay günü de bıçağı üzerine 
almış. ‘İnşallah Sefa’ya bir şey yap-
maz’ diye düşündüğüm sırada Se-
fa’nın öldürüldüğünü öğrendim” 
dediğini ileri sürdü.

Fatma Esenkaya ise yeğeninin 
bu iddialarını kabul etmediğini, 
aralarında bu tür bir konuşmanın 
geçmediğini söyledi. Mahkeme 
heyeti, Yakup Esenkaya’nın tutuk-
luluk halinin devamına karar vere-
rek, duruşmayı erteledi. n DHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
14 Kasım 2019 Perşembe  • Yıl: 12 • Sayı: 3798

Yayın Türü: Yerel Süreli

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 Karatay/KONYA 

• Dağıtım Şirketi
Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Spor Yazıişleri Müdürü : Yunus ALTINBEYAZS. Yazıişleri Müdürü : Abdullah Akif SOLAK

350 polisle, narkotik 
ve asayiş operasyonu 

Yakıt deposuna gizlenmiş
uyuşturucu madde bulundu

Merkez Karatay ilçesinde poli-
sin yaptığı narkotik ve asayiş ope-
rasyonunda 1’i kadın, 4 kişi gözal-
tına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri, merkez Karatay ilçesinde-
ki Tatlıcak Mahallesi’nde önceden 
tespit edilen adreslere şafak baskı-
nı düzenledi. Özel Harekat ve Çe-

vik Kuvvet ekipleri eşliğinde 350 
polisle yapılan operasyonda, evle-
rin çatı ve kömürlükleri didik didik 
arandı. Aramalarda ruhsatsız 2 av 
tüfeği, 1 tabanca, çalıntı 2 moto-
siklet ile çok sayıda çalıntı eşya ele 
geçirildi. Operasyonda 1’i kadın, 4 
kişi gözaltına alındı. n DHA

Aksaray’da bir otomobilin yakıt 
deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram 
esrar ele geçirildi. Aksaray İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekiple-
ri, şüphe üzerine Aksaray-Ankara 
kara yolu Bölge Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü önündeki uygu-
lama noktasında A.Ç’nin kullandığı 

otomobili durdurdu. Otomobilde 
yapılan aramada, aracın yakıt de-
posuna plastik şişeler içerisinde 
gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ve 
744 gram kubar esrar ele geçirdi. 
Gözaltına alınan sürücü A.Ç, em-
niyetteki işlemlerin ardından sevk 
edildiği nöbetçi mahkemece tutuk-
landı. n DHA

Akşehir’de kayıp olarak aranan Zehra Özkan’ın cesedi, Afyonkarahisar ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda 
yabani hayvanlar tarafından parçalanmış olarak bulundu. Özkan’ın cinayet kurbanı olduğu öğrenildi

9 yıl önce işlenen
cinayet aydınlatıldı

Akşehir ilçesinde 9 yıl önce or-
tadan kaybolan Zehra Özkan’ın (34) 
teyzesinin oğlu Ramazan Ç. (43) ta-
rafından 14 yerinden bıçaklanarak 
öldürüldüğü ortaya çıktı. 

Gözaltına alındıktan sonra bin-
dirildiği ekip otosunda suçunu itiraf 
eden Ramazan Ç., Zehra Özkan’ı 
öldürdükten sonra cesedine sarılıp, 
ağladığını, ardından da ormanlık 
alana attığını anlattı.  

Akşehir’in daha önce belde 
statüsünde olan Ortaköy Mahalle-
si’nde, eşinden boşandıktan sonra 
anne- babasıyla yaşayan 2 çocuk 
annesi Zehra Özkan, 2010 yılının 
Temmuz ayında, evden gezmeye 
gitti. 

Ancak bir daha dönmedi. Aile, 
jandarmaya kayıp başvurusunda 
bulundu. Yapılan tüm aramalara 
rağmen Özkan’ın izine rastlanama-
dı.

7 AY ÖNCE DOSYA POLİSE 
DEVREDİLDİ

Savcılık Zehra Özkan’ın bulun-
ması için dosyayı, 7 ay önce polise 
verdi. Konya Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri de özel ekip kurdu. Özel 
ekip, kayıp kadının yakınlarıyla 
görüşmeler yaptu. Bu görüşmeler 
sırasında iki kez evlenip boşanan 
Zehra Özkan’ın kaybolduğu dö-
nem, evli olan teyzesinin oğlu Ra-
mazan Ç. ile gönül ilişkisi yaşadığı 
ortaya çıktı.
ORMANDA BULUNAN KADIN CESEDİ

Özel ekip, Zehra Özkan’nın 
kaybolduğu dönemde, ilçeye yak-
laşık 50 kilometre uzaklıktaki Af-
yonkarahisar’ın Bolvadin ilçesine 
bağlı Akar mevkisindeki ormanlık 
alanda, yabani hayvanlar tarafın-
dan parçalandığı için tanınmayacak 
halde olan bir kadın cesedi bulun-

duğunu da belirledi.
Cesedin, Zehra Özkan’a ait ola-

bileceği ihtimali üzerine çalışmalar 
bu yönde yoğunlaştırıldı. 

Kuzen Ramazan Ç. de teknik ve 
fiziki takibe aldı. Ramazan Ç.’nin 
kadın cesedinin bulunduğu günler-
de söz konusu ormanlık alana gitti-
ği tespit edildi.  
GÖZALTINA ALINDIKTAN 13 DAKİKA 

SONRA İTİRAF ETTİ
Ramazan Ç. dün gözaltına alın-

dı. Konya’ya götürülmek üzere ekip 
otosuna bindirilen Ramazan Ç., 13 
dakika sonra Zehra Özkan’ı öldür-
düğünü itiraf etti.

EVLENELİM DEDİDİĞİ İÇİN 
ÖLDÜRMÜŞ

İlk ifadesinde o dönem kendi-
sinin de evli olduğunu anlatan Ra-
mazan Ç., “Zehra iki kez evlenip bo-
şanmıştı. Zehra’yı alıp Antalya’daki 
ağabeyimin evine götürdüm. 

Orada bir gün kaldıktan son-
rada bir akrabamızın evine götür-

düm. Ailesi kayıp başvurusunda 
bulunmuş. Benden şüphelenme-
meleri için Akşehir-Antalya arasın-
da sürekli gidip geldim. 

Beş gün sonra Zehra’yı ailesinin 
yanına götürmek için yola çıktım. 
Zehra, ‘Beni eve götürme, dönmek 
istemiyorum, artık evlenelim’ dedi. 
Ben de evli ve çocuklarım olduğu-
nu, bunun için zaman gerektiğini 
söyledim. 

Ancak Zehra’yı ikna edemedim. 
Aramızda tartışma çıktı. Zehra’yı 
bıçakladım “ dedi.
CESEDE SARILIP, BAŞINDA AĞLAMIŞ

Zehra Özkan’ı kaç sefer bıçakla-
dığını bilmediğini öne süren Rama-
zan Ç. ‘’Zehra’yı defalarca bıçakla-
dım. Bıçağı dört sefer vurduğumu 
biliyorum, gerisini hatırlamıyorum. 
Zehra can çekişirken ona sarılıp, 
ağladım. Boğazımı kesip, ölmek 
istedim. Çocuklarım aklıma gelin-
ce vazgeçtim. Daha sonra arabayla 
oradan ayrıldım. Zehra’nın araba-

daki valizde bulunan eşyalarını da 
yaktım. Ben onu çok seviyordum’’ 
diye konuştu.

TELEFONUNUN ŞİFRESİ ‘Z’ HARFİ
Cep telefonunun ekran kili-

dini  ‘Z’ harfi ile açtığını belirten 
Ramazan Ç., ‘’Telefonu elime her 
aldığımda aklıma Zehra geliyordu’’ 
dedi.  

Ramazan Ç., fotoğrafı göste-
rilen ormandaki kadın cesedinin 
Zehra Öztan’a ait olduğunu söyledi. 
Ramazan Ç.’nin, Özkan’ın ailesinin 
katıldığı bir televizyon kanalında 
yayınlanan programa katıldığı, Zeh-
ra Özkan’ın kayıp olmasıyla kendi-
sinin ilgisi olmadığını söylediği öğ-
renildi. 

Ramazan Ç., kendisini görüntü-
leyen gazetecilerin “Niçin öldürdü-
nüz?” sorusuna da ‘’ Benim ailemi 
dağıtmak istedi. Ben engel oldum. 
Ben onu çok seviyordum’’ yanıtını 
verdi. Şüphelinin sorgusu sürüyor. 
n DHA
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Polis aracına otomobil çarptı: 2’si polis, 3 yaralı

Pompa görevlisini 
darp ve gasp ettiler

Petrol istasyonuna gelen 2 şahıs, mazot almak istediklerini söyledikleri pompacıyı önce darp edip yaralayarak etkisiz 
hale getirdi; ardından cebindeki yaklaşık 3 bin TL’yi alıp kaçtı. Yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Konya’da devriye atan trafik 
polis ekip aracına, aynı yönde seyir 
halinde olan otomobilin arkadan 
çarpması sonrası 2’si polis, 3 kişi 
yaralandı. Kaza, saat 20.00 sırala-
rında merkez Selçuklu ilçesi Sille 
Ak Mahallesi Yeni Sille Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, şehir merkezinden 
Sille istikametine seyir halinde olan 
Konya İl Emniyet Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğünde görevli polis 
memuru Murat T. idaresindeki 42 
A 5533 polis aracına aynı yönde se-
yir halinde olan Muhammed Yasin 
B. idaresindeki 06 FZ 7174 plakalı 
otomobil arkadan çarptı. Çarpma-

nın etkisiyle savrulan polis aracında 
bulunan polis memurları Murat T. 
ile Mehmet C. ve diğer araç sürü-
cüsü Muhammed Yasin B. yaralan-
dı. 

Kaza ihbarı üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalesinin ardından yaralı polis 
memurları Murat T. ile Mehmet C. 
ambulanslarla Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine, diğer sürücü ise Kon-
ya Numune Hastanesine kaldırıldı. 
Yaralıların sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

Aksaray’da bir petrol istasyonu-
na gelen 2 kişinin pompacıyı yere 
yatırıp darp etmesi ve sonrasın-
da cebindeki paraları gasp etmesi 
anbean kameraya yansıdı. Olay, 
Aksaray - Nevşehir Karayolu 14. 
kilometresinde bulunan bir petrol 
istasyonunda meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, petrol istasyonuna 
müşteri gibi gelen kimliği belirsiz 
bir kişi, pompacı olarak görev yapan 
Fuat Aytekin’e (55) aracının yolda 
kaldığını belirterek bidonla mazot 
almak istedi. Pompa görevlisi Fuat 
Aytekin müşteri sandığı şahsın elin-
den bidonu alarak mazot koymak 
için pompanın diğer tarafına geçti. 
Bu sırada arkasından gelen kimliği 
belirsiz bir kişi pompa görevlisine 
tekme attı. Pompa görevlisi aldığı 
tekme darbesi ile yere yıkılırken, 2 
kişi pompa görevlisinin üzerine çık-
tı. Şahıslardan birisi pompa görev-
lisinin ellerini tutarken, diğer şahıs 
elindeki demirle pompa görevlisinin 
başına vurdu. Pompa görevlisini 
yaralayarak etkisiz hale getiren şüp-
helilerden biri pompa görevlisinin 
ellerini tutmaya devam ederken, 

diğer şüpheli görevlinin cebinde bu-
lunan 3 bin lirayı aldı. Daha sonra 2 
şüpheli olay yerinden hızla kaçarken 
yaşanan tüm olay anbean petrol 
istasyonunun güvenlik kamerası-
na yansıdı. Olayın ardından neye 
uğradığını şaşıran pompa görevlisi 
güçlükle ayağa kalkarak telefonla 
jandarmaya ve sağlık ekiplerine ha-
ber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri yaralı pompa görev-
lisini ambulansla Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Acil Servisine kaldırdı. Burada teda-

vi altına alınan pompa görevlisinin 
durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 
jandarma ekipleri olayla ilgili incele-
me ve araştırma başlattı. Güvenlik 
kameralarından yola çıkan jandar-
ma ekipleri kaçan 2 şüphelinin pe-
şine düştü.

YAŞANAN OLAY KAMERADA
Petrol istasyonunun güvenlik 

kamerasına yansıyan görüntülerde 
bir şahsın pompa görevlisinin ya-
nına geldiği, bir süre sonra pompa 
görevlisinin pompanın diğer tarafı-
na geçtiği ve bu sırada ikinci şahsın 

koşarak gelerek tekme attığı görü-
lüyor. Yere düşen pompa görevli-
sinin üzerine çıkarak darp ettiği de 
görülen güvenlik kamerası görüntü-
lerinde, şahısların birinin pompa gö-
revlisinin ellerini tuttuğu, diğerinin 
de hem darp ettiği, hem de pompa 
görevlisinin cebindeki paraları aldığı 
ve daha sonra kaçtığı görülüyor.

‘DEMİR GİBİ BİR ŞEYLE DÖVÜP 
CEBİMDEKİ 3 BİN LİRAYI ALDILAR’

Olayın ardından Aksaray Üni-
versitesi Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesinde tedavi altına alınan pompa 
görevlisi Fuat Aytekin başından aldı-
ğı darbe sonucu başına dikiş atılarak 
tedavi edildi. Vücudunun çeşitli yer-
lerinden yaralanan pompa görevlisi 
Aytekin’in tedavisi sürerken yaşadı-
ğı olayı anlattı. Müşteri gibi gelen bir 
şahsa mazot vereceği sırada olayın 
yaşandığını belirten Aytekin, “Mazot 
vermeye çıktım. Ondan adamla uğ-
raşırken binanın arkasından biri gel-
di tekme attı ve düştüm yere. Demir 
gibi bir şey vurdu. Ondan sonra cep-
lerime ellerini attılar. 3 bin TL parayı 
aldılar” dedi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

FETÖ sanığı eski polise 
6 yıl 3 ay hapis cezası

Ilgın’da otomobil 
devrildi, 2 kişi yaralandı

Halkapınar’da 
evin çatısı çöktü

Konya’da FETÖ davasında tu-
tuksuz yargılanan eski polis me-
muru, 6 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı. 

Konya 6. Ağır Ceza Mahkeme-
sinde görülen duruşmaya, sanık 
Gülseren Karaşahin, yakınları ve 
avukatı katıldı. Savcı, daha önceki 
mütalaasını tekrar ederek sanığın 
cezalandırılmasını talep etti. 1994-
2016 yılları arasında polis me-

murluğu yapan ve FETÖ’nün 15 
Temmuz’daki darbe girişiminden 
bir ay önce emeklilik için dilekçe 
verdiği öğrenilen sanık Karaşahin, 
savunmasında hakkındaki iddiala-
rı kabul etmedi, kendisine yönelik 
tanık beyanlarının asılsız olduğunu 
öne sürdü. Mahkeme heyeti, Kara-
şahin’e, “silahlı terör örgütüne üye 
olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis 
cezası verdi.n AA

Ilgın ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında iki kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Kapaklı Mahallesi kavşağı yakın-
larında, Hüseyin Erol yönetimin-
deki 35 AKR 53 plakalı otomobil, 
sürücünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybetmesi sonucu devrildi. 

Kazada sürücü ile birlikte 

araçta bulunan Seher Erol (69) 
yaralandı. Çevredekilerin ihba-
rı üzerine olay yerine gelen 112 
Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Yaralılar, ambulanslarla Dr. 
Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastane-
si’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili poli-
sin başlattığı soruşturma sürüyor. 
n AA

Halkapınar’da 6 kişilik aile 
evlerinin aniden çöken çatısının 
altında kalmaktan şans eseri kur-
tuldu. Dedeli Mahallesin’de Halil 
Özden’e ait müstakil evin çatısı 
ağaç direklerin zamanla çürümesi 
sebebiyle çöktü.

Olay esnasında diğer oda da 
olan aile üyeleri olaydan yara al-
madan kurtuldu. Büyük bir gü-
rültüyle çöken çatının molozları 
ve oda içerisinde ki eşyalar, kom-
şularının da yardımıyla bulundu-
ğu yerden çıkarıldı. Olay yerinde 
incelemede bulunan, Halkapınar 
Kaymakamı Yunus Emre Boz-

kurtoğlu, Özden ailesine geçmiş 
olsun dileklerini ileterek, aileye 
çatılarının yapımı için yardımcı 
olacaklarını söyledi.

Halil Özden, “Olay anında yan 
odada kahvaltı yapıyorduk, büyük 
bir çatırtı ve gürültü koptu. O an 
ne olduğunu anlayamadık, dışa-
rıya çıktık tozu dumanı gördük 
ve anladık ki bizim çatı çökmüş. 
Mevsimlik ve gündelik işlerde ça-
lışıyorum. Ufak tefek ekip dikiyo-
ruz, başkada bir gelirimiz yok. İki 
tanesi üniversite çağında 4 çocuk 
ve eşimle birlikte yaşıyoruz.” dedi.

 n AA

Arkadaşını sopayla öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı 
Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde, 

tartıştığı arkadaşı Ramazan Demi-
rer’i (16) başına demir sopayla vu-
rarak, öldüren E.M.Ö. (16), mahke-
mece tutuklandı.  

Olay, pazartesi günü saat 21.30 
sıralarında, Ortaköy’e bağlı Fatih 
Mahallesi Büklüm Sokak’ta meyda-
na geldi. Ramazan Demirer, E.M.Ö. 
ve 2 arkadaşıyla birlikte sokakta oy-
namaya başladı. 

Bu sırada Demirer ve E.M.Ö., 
bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartış-
ma, kısa sürede büyüyerek, kavga-
ya dönüştü. 

Kavgada E.M.Ö., Demirer’in 
başına demir sopayla vurdu. Aldığı 
darbenin ardından Demirer, uzak-
laşmak istedi; ancak yaklaşık 50 
metre yürüdükten sonra yere yığıl-
dı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzeri-

ne bölgeye, polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Sağlık görevlileri, yap-
tığı kontrolde, Demirer’in yaşamını 
yitirdiğini belirledi.

Ramazan Demir’in cenazesi, 
dün kılınan namazın ardından ilçe 

mezarlığında toprağa verildi. Olay 
sonrası kaçan ve kısa sürede polis 
ekiplerince yakalanan E.M.Ö. ise 
sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
n DHA
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İRŞAD Dayanışma Vakfımız evlerine belli sayıda 
erkek ve kız öğrenci alınacaktır. Vakfımızda akşam 

yemeği ve kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

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

Sokak No:24 Selçuklu/KONYA

VELA ÇORAP; 
VASIFLI - VASIFSIZ /  BAY - BAYAN 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

. PAKETLEME BÖLÜMÜ’NDE 
BÖLÜM SORUMLUSU 

olarak çalışacak eleman, 

. DEPOCU olarak çalışacak 
eleman ihtiyacı mevcuttur.

ZAYİ
YİĞİT KILIÇ ENDÜSTRİYEL 

TEM. MAL. PAZ. SAN. LTD. ŞTİ.
İngenico Marka Pos Makinası ruhsatı 

kaybolmuştur, hükümsüzdür.
V. D. : İKİTELLİ                Seri No: 17201WE20116169
V. NO. : 9800851365                SİCİL NO: JH20116169

Z-560

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85

AKKO MAKİNA TAKIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ADRES: KOS BÖLGESİ BÜYÜKKAYACIK OSB MAH. 
IŞIKTEPE SOK. NO:6 SELÇUKLU/KONYA

ik@akko.com.tr

 Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere;
• Askerlikle ilişiği olmayan,
• 30 yaşını geçmemiş,
• Gelişime ve yeniliklere açık olan,
• En az 2 yıl CNC dik işleme ya da CNC torna’da çalışmış,
• Ölçü aletlerini bilen (mikrometre, kumpas, mihengir vs.),
• Ustalık belgesi ya da mesleki yeterlilik belgesi bulunan,
• Uzun vadede çalışmayı düşünen,
• Mesai ve vardiya engeli bulunmayan iş arkadaşı 

aramaktayız.
• En az öğrenim seviyesi: Teknik lise
• Cumartesi Pazar tatil

CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ 
                                      ARAMAKTAYIZ

TEL : (0332) 239 17 57 (137)

Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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Mevlid-i Nebi haftası devam ediyor. 
Efendimizin dünyayı şereflendirmesinin 
yıldönümü haftası içindeyiz.   

Âlem karanlıklara bürünmüştü. 
Yeryüzü saadetten, ruhlar ve gönüller 
huzurdan mahrumdu. İnsanlık Hak’tan, 
adaletten, faziletten ve tevhid inancın-
dan uzaklaşmıştı.

Güçlü olan haklı idi ve kuvvetli ola-
nın sözü geçiyordu. Maddi bakımdan 
zengin olanın her dediği yerine geliyor, 
zayıflar eziliyordu. Zulüm ayyuka çık-
mış, her yanı sarmıştı. İnsanlar vahşi-
leşmiş ve küfür, şirk bataklığına gömül-
müşlerdi.

Zayıflar köle olarak kullanılıyor, mal 
gibi alınıp satılıyor, kız çocukları diri diri 
toprağa gömülüyorlardı. İnsanlar kendi 
elleriyle yaptıkları putlara tapıyor, batıl 
inançlar halk arasında kol geziyor, tefe-
cilik ve faiz yoluyla insanlar ezildikçe ezi-
liyordu. Cehaletin, bilgisizliğin ve zilletin 
her türlüsü topluma hâkim oluyordu.

Böylesine buhranlı, sıkıntılı ve ka-
ranlık bir dönemde dünyaya bir güneş 
doğdu. Hz. Allah, karanlıklar içinde 
bunalan dünyamıza adı Muhammed 
olan bir kutlu güneş gönderdi. Karanlık-
lardan, zulmetten kurtardı ve aydınlattı 
bütün âlemi bu kutlu güneş… Nur saçtı 

bütün kâinata ve insanlığa… Çöküşe 
ve batmaya doğru giden dünyamıza 
yeniden hayat verdi. Zulüm bataklı-
ğında boğulmaya mahkûm olan maz-
lumlara umut oldu. Mahzun gönüller 
yeniden yeşerdi, canlandı.

Kâinata Rahmet olarak gönderilen 
iki cihanın serveri, önderimiz, rehberi-
miz, en büyük liderimiz, Âlemlerin Rab-
bi Hz. Allah’ın son Peygamber olarak 
görevlendirdiği, yaratılmışların en şeref-
lisi Hz. Muhammed (s.a.v)  efendimiz 
Rebiülevvel ayının 12. gecesinde, mila-
di takvime göre 20 Nisan 571 tarihinde 
Mekke’de dünyaya geldi.

Efendimizin dünyayı teşrif ettiği 
gece bir takım olağanüstü olaylar mey-
dana geldi. O gece aynı anda bir yıldız 
doğdu ve bilginler bu gece Ahmed doğ-
du dediler. İran Hükümdarının Medâyin 
şehrindeki sarayının 14 sütunu yıkıldı,  
mecûsilerin İran Istahrabat şehrinde 
bin yıldır yanmakta olan ateşgedeleri 
söndü, Save (Taberiyye) gölünün suyu 
çekildi, bin yıldan beri kuru olan Semâ-
ve deresinin suları taştı, Kâbe’deki putlar 
yüz üstü devrildi.      

Kureyş kabilesinin reisi olan Abdül-
muttalib torununun adını;  beynine ve 
gönlüne hâkim olan bir  ilhamla, üstün-

lük ve meziyetleri anılarak 
çok övülen anlamına 
gelen  “Muhammed”  
koymuş ve torununun 
doğumu şerefine verdiği 
ziyafette, “torunuma Mu-
hammed adını verdim, 
dilerim ki gökte Hakk, 
yeryüzünde halk  onu 
hayırla yâdetsinler”  de-
mişti. Annesi de Cenab-ı 
Hak’kı yüce sıfatları ile 
öven, hamdeden kimse anlamına gelen 
“Ahmed” dedi O’na…

Hz. İbrahim’in büyük oğlu Hz. 
İsmail’in neslinden gelen Hz. Muham-
med (s.a.v) Efendimiz,  henüz dünyaya 
gelmeden 2 ay önce babası Abdullah’ı, 
6 yaşında iken de annesi Âmine’yi kay-
betmiş, böylece hem yetim hem öksüz 
kalmıştır. 8 yaşına kadar dedesinin 
yanında kalan Efendimiz, Abdülmutta-
lib’in ölümünden sonra da öz amcası 
Ebu Talib’in himayesine girdi ve genç-
liğini amcasının yanında geçirdi.

Daha Peygamberlik görevi veril-
meden önce “Emin” sıfatını aldı. Her-

kesin güvenini kazandı. 
Doğruluğu, dürüstlüğü 
ile ün yaptı. Zalimlere set 
olmak için gayret gösterdi. 

Mazlumların yardım-
cısı oldu. Çocukluğundan 
itibaren şerlerden uzak 
kaldı, putlara hiç ilgi duy-
madı, onlardan yüz çevirdi, 
tiksindi.

Sık sık Hıra mağara-
sına çıkıp yalnızlığı tercih 

ediyor, dalâlet, şirk ve cehâlet kokan 
Mekke insanlarından uzaklaşıyordu. 
Yine mağarada yalnız olduğu bir za-
manda düşünceler içerisinde iken vahiy 
meleği Cebrail (a.s) ötelerin ötesinden 
ilk mesajı getirdi. 

“Yaratan Rabbinin adı ile oku!”  
Böylece, Peygamberlik süreci başlamış 
oldu. 

Ey Allah’ın Rasûlü; Bir güneş gibi 
doğuverdin üzerimize… Şan verdin 
bütün âleme… Şeref verdin bütün kâi-
nata… Huzur ve saadet getirdin bütün 
insanlığa… Senin getirdiğin Saadet ni-
zamına, senin hayat sistemine ne kadar 

da muhtacız şimdi… 
Dünyada senin ilkelerine, ahirette 

de şefaatine muhtacız efendim...
Yazıma bir şiirimle son veriyorum:

SEN GELMEDEN ÖNCE  
Senden önce, bunalımda insanlık,
Her taraf perişan, her yer karanlık,
Cehalet içindeydi, en şerefli varlık,
Sen gelmeden önce Ya Rasûlallah.
 
İnsanlar mal gibi, alınıp satıldı,
Biçareler, güçlülere köle yapıldı,
Ağaçtan ve taştan putlara tapıldı,
Sen gelmeden önce Ya Nebiyyallah.
 
Hak, hukuk, adalet ayaklar altında,
Zenginler zümresi, krallar katında,
Garipler haksızdı, haklı olsa da,
Sen gelmeden önce Ya Halilallah.
 
Sosyal adaletsizlik hat safhadaydı,
Bir grup, sefahatin zirvesine vardı,
Bir grupta, sefalet çukuruna daldı,
Sen gelmeden önce Ya Habiballah.
 
Evlatlar arasında bile, ayrım yapıldı,
Kız çocuk babası, toplumdan utandı,
Ölüm, bu utançtan kurtulmanın adıydı,
Sen gelmeden önce Ya Safiyyallah.

 O güzelim yavrular, evladı haseneler,
Öz babalarınca, kıyıldılar birer birer,
Hepsi de diri diri, toprağa gömüldüler,
Sen gelmeden önce Ya Veliyyallah.
 
Faizcilik, tefecilik dört yanı sardı,
İhtiyaç sahibinin hâli yamandı, 
Yardımlaşma mı? Akıllara zarardı,
Sen gelmeden önce Ya Halilallah.
 
Kâhin hüküm verir, kuştan, rüyadan,
Gelecek okunur, gökteki yıldızdan,
Planlar yapılırdı, fallara bakıştan,
Sen gelmeden önce Ya Habiballah.
 
İçki, kumar, fuhuş aldı yürüdü,
Zulüm, adaleti tümden bürüdü,
İnsanlık ta temelinden çürüdü,
Sen gelmeden önce Ya Nebiyyallah.
 
Gönül birliğinden yoksundu millet,
Irkçılık hastalığı, en büyük illet,
Ten rengi veriyordu, insana kıymet,
Sen gelmeden önce Ya Safiyyallah.
 
Fetret dönemiydi, insanlık boşlukta,
Dalalet çamurunda, çırpınıp durmakta,
Bir kurtarıcı bekliyor, gözler ufukta,
Beklenen kurtarıcı Sen’din, 
Ya Rasûlallah…

KUTLU BIR GÜNEŞ DOĞDU KARANLIK DÜNYAMIZA 

haber@konyayenigun.com
SALIH SEDAT ERSÖZ

PANKOBİRLİK olarak her yeni faaliyet yılında işlerini bir önceki yıldan daha iyi nasıl yapabileceklerinin planlamasını yaptıkların 
söyleyen Başkan Konuk, sosyal medyadan yayılan yalan yanlış bilgilerle üreticinin töhmet altıda bırakıldığını söyledi

‘Bahane değil iş üretiyoruz’
S.S. Pancar Ekicileri Koopera-

tifleri Birliği’nin (PANKOBİRLİK) 
47’nci Olağan Mali Genel Kurulu, 
Birliğin Ankara’daki merkez bina-
sında gerçekleştirildi. Genel Kurula 
31 Pancar Ekicileri Kooperatifinin 
Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı. Ge-
nel Kurul’da gündem maddelerinin 
okunmasının ardından Divan te-
şekkül ettirildi. Divan Başkanlığına 
Ankara Pancar Ekicileri Kooperatifi 
Yönetim Kurulu Başkanı Muhittin 
Bıyıkoğlu seçildi.

Divanın oluşmasından sonra 
kürsüye gelen PANKOBİRLİK Ge-
nel Müdürü Taner Taşpınar, PAN-
KOBİRLİK’in çalışmalarını anlattı. 
Başkan Recep Konuk’un talimatıyla 
PANKOBİRLİK’in çiftçinin gübre, to-
hum, ilaç başta olmak üzere birçok 
ürünü daha uygun alabilmesi için 
ciddi çalışmalar yürüttüklerini be-
lirtti. PANKOBİRLİK’in üretici ortak-
larının girdi maliyetlerini düşürmek, 
kooperatiflere sevk ettikleri girdileri 
daha ucuza temin etmek, üreticilerin 
daha tohumu tarlaya atarken kazan-
malarını sağlamak için ön ödemeli 
alım modeli geliştirdiklerini söyleyen 
Genel Müdür Taşpınar, “Tedarikçi-
lerimizin satış yapmadığı dönemler-
de alım yaptığımız bir model geliş-
tirdik. Firmaların satış yapamadıkları 
bu dönemde finansman ihtiyaçları 
da pik noktada oluyor. Biz hem bi-
zim hem onların kazanacağı bir mo-
del geliştirdik. O satışın yapılmadığı 
dönemde biz çiftçimizin ihtiyacı olan 
girdinin yüksek iskontolu şekilde alı-
mını yapıyor, bedelini firmaya ödü-
yoruz ve çiftçimiz sezondaki fiyatla-
ra göre mağazalarımızdan bu ucuz 
temin ettiğimiz girdiye daha uygun 
fiyatlarla ulaşabiliyor” dedi. 
ORTAKLARIMIZIN ELE GÜNE MUHTAÇ 

OLMAMASI IÇIN ÇALIŞTIK
PANKOBİRLİK Genel Başkanı 

Recep Konuk da, özellikle ülkemizin 
üzerindeki finansal baskıların art-
masına, şartların zorluğuna rağmen 
PANKOBİRLİK’in ve Pancar Üretici-
leri Kooperatiflerinin bu faaliyet yı-
lında da çiftçiyi muhannete muhtaç 
etmediğini belirtti. 

,Konuk, “Ortaklarımızın girdiye 
uygun fiyatlar ve şartlarla erişme-
sini sağlayarak şeker pancarı başta 
olmak üzere tarladaki, bağdaki, bah-
çedeki, meradaki, ağıldaki üretimini 
ele güne muhtaç olmadan devam 
ettirmesi için yıllardır yaptığımızı 
geçtiğimiz faaliyet yılında da tekrar-
ladık. 

Kooperatiflerimiz için temin 
veya aracılık ettiğimiz gübre tuta-
rı bir önceki yıla göre yüzde 15’in 
üzerinde arttı. Keza, yemdeki artış 
yüzde 16’yı, tohum, fide, fidandaki 
yüzde 11’i, bitki koruma ürünlerin-
deki artış %23’ü aştı. Birliğimizin ve 
kooperatiflerimizin gelir çeşitliliğini 
arttırmak, faaliyet alanını genişlet-
mek için yıllardır bir çalışma yürütü-
yorduk. Bizi sınırlayan, daraltan bir 
uygulama vardı. Kooperatif mağa-
zalarımız üye dışına satış yapamıyor, 
faaliyet alanı dışında ürün satamı-
yordu. Bizi daraltan, sınırlayan bu 

durum yapılan kanuni düzenleme 
ile değişti. Yani kooperatif mağaza-
larımız artık herkese, her ürünü sa-
tabilecek. Bu, hem gerçek manada 
tarım marketleri kurabilmek hem 
de tarım sektörü ile tüketici arasında 
aracısız satış yapabilmek için önü-
müze bir fırsat kapısı açtı. Bu deği-
şikliğin yapılmasını sağlayarak birli-
ğimiz ve tüm kooperatiflerin önünü 
açan Sayın Cumhurbaşkanımıza bu 
vesileyle bir kez daha şükranları-
mızı arz ediyorum. Artık top bizde, 
bizim yapacaklarımızda. Nitekim, 
PANKOBİRLİK yapacaklarımız, ya-
pabileceklerimiz konusunda yoğun 
bir çalışma başlattı. İlk etapta, ko-
operatiflerimize kesintisiz bir gelir 
kaynağı oluşturmak için Doğrudan 
Marketler ile ilgili bir çalışmanın 
startını hemen verdik. İkinci etap 
ve daha sonrasında yapılabilecekler 
konusunda özellikle tarımsal ürünle-
rin pazarlanması hususunda yapıla-
bileceklere arkadaşlarımız çalışıyor” 
ifadelerini kullandı.

YANLIŞ BILGI YAYILIYOR, 
DOĞRUNUN HÜKMÜ KALMIYOR
PANKOBİRLİK’in bahane üret-

mediğini, işini yaptığını vurgulayan 
Konuk, “Her yeni faaliyet yılında 
da işimizi bir önceki yıla göre daha 
iyi nasıl yaparız diye kafa yoruyoruz. 
Ancak bizim işimizi iyi yapmamız ye-
tiyor mu? Yetmiyor. Bundan 10 gün 
önce bir ıspanaktır gitti. 196 kişinin 
ıspanaktan zehirlendiği söylendi. 
Mesele medyaya yansıdı. Sabah, öğ-
len, akşam tüm haber bültenlerinin 
ya birinci ya ikinci haberi oldu. Siyasi 
gündemden, Barış Pınarı Harekâtın-
dan bile öncelikli haber oldu. Yani 
bireysel sağlık kaygısı güvenliğin de 
siyasetin de önüne geçti. Ispanak 
satışları bıçak gibi kesildi. Ispanağa 
bir otun karıştığı söylendi. Beypazarı 
Ziraat Odası Başkanı, arazinin küçük 
bir parçasında yabani ot var ama o 
denilen ot bizim buralarda yetişmez 
dedi. Dinleyen olmadı. Krizin 4-5 
günü ıspanağa karıştığı söylenen 
bitkinin ıspanağın arasına karıştırıla-
cak kadar ucuz olmadığını öğrendik. 
Bilen bilmeyen herkes konuştu. 

Sonuç bu sene ıspanak üretici-
si kaybetti. Seneye ne üreticisinin 
kaybedeceği ise belli değil. Sebep, 
herkesin yüreğini serinletecek bir 

açıklamanın yapılamaması. Kim se-
rinletecek milletin yüreğini? Çiftçi 
feryat ediyor. Bildiğiniz ıspanak di-
yor. Ispanak zehirlemez diyor. Du-
yan yok. Milletin yüreğini tarlanın 
dışındakiler serinletecek. 

Gıdada, tarımda otorite olanlar 
serinletecek. Tarımı gıdayı yöne-
tenler serinletecek. Yani, tarladaki 
çiftçiden, çiftçinin işini kolaylaştıran 
kooperatiflerden başkaları da işini iyi 
yapacak. O gecikme, birilerinin işini 
iyi ve zamanında yapmaması ileti-
şim çağında maalesef ıspanağı sanık 
sandalyesine oturttu, ıspanak üre-
ticisini de idam sehpasına çıkarttı. 
Bunlar ülkemizde artık çok sık olma-
ya başladı. Bir sosyal medya hesa-
bındaki yalan yanlış bilgi, şirketleri, 
üreticiyi töhmet altında bırakıyor. 
Yanlış o kadar çabuk kanaat haline 
geliyor ki doğrunun hükmü kalmı-
yor. Bunlara birilerinin dur demesi 
lazım, sektördeki otorite boşluğunun 
doldurulması lazım. Yani işini iyi ya-
panlara acil ihtiyaç var. 

Ya işini iyi yapanlar çıkmazsa 
ne yapacağız? Etkilenen biziz, bizim 
üreticimiz onu da biz yapacağız. Or-
taklarımızın işi, emeği, ürünü onlar 
adına bize emanet. Onun için hepi-
miz üreticinin işini ilgilendiren işler-
le ilgili hususları layıkıyla bilmek zo-
rundayız. Bilmiyorsak da bilenlerle 
çalışmak zorundayız. Biz Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesini bunun için 
kurduk. Gıdada ve tarımda otorite 

olsun, yanlış bilgiler kanaat haline 
gelmeden doğruyu hâkim kılsın ki 
üretici ve sektör kaybetmesin, her 
aklı evvel ürünü sanık sandalyesine 
oturtmasın, üreticiyi idam sehpasına 
çıkarmasın” diye konuştu.

‘BIZIM VAZIFEMIZ; DOĞRUYA 
DOĞRU, EĞRIYE EĞRI DEMEKTIR’

Kooperatifin el ve güç birliği ol-
duğunu aktaran Konuk, kooperatif 
yöneticilerinin de el ve güç birliği 
yapanların ortak işini yapan, herke-
sin işini gücünü büyütmek için kendi 
işini gücünü bir kenara bırakıp el ve 
güç birliği yapanlara vaktini ve aklı-
nı vakfeden kişiler olduğunu belirtti. 
Başkan Recep Konuk konuşması-
na şöyle devam etti: “Bu salondaki 
herkes yönetime talip olduğu gün 
kendisi için kaygılanmayı bir kenara 
bırakıp, herkes için kaygılanmak gibi 
bir mesuliyet üstlendi. O nedenle 
bizim mesuliyetimiz üyelerimize 
karşıdır. Vazifemiz de işimizi ilgi-
lendiren hususlarda doğruya doğru 
eğriye eğri demektir” ifadelerini kul-
landı.
‘ENFLASYONU DÜŞÜRMEK SADECE 

ÇIFTÇININ MESULIYETINDE MI?’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NBŞ 
kotalarını yüzde 10’dan yüzde 2,5’a 
düşürmesi, Kooperatifler Kanunu’n-
da yapılan değişiklikle kooperatif 
mağazalarının ortak dışı satış yap-
masına imkân tanıyan düzenleme 
ve pancar tarımının devamını sağ-

layacak, üreticiyi cesaretlendiren 
300 TL’lik pancar fiyatları nedeniyle 
teşekkür eden Başkan Konuk, “Eğer 
pancara bu fiyat verilmeseydi, önü-
müzdeki yıl üretimde ciddi düşüş 
yaşanma riski vardı. Tarımsal üreti-
min devamı için mamul ürünün fi-
yatının da maliyetlere göre belirlen-
mesi gerekir. Yoksa üretici üretmek 
istese bile ürettirecek bulamaz. 

Geçtiğimiz sene Türkiye’de fiyatı 
düşen tek ürün neydi biliyor musu-
nuz? Şeker. Neden? Türkiye’deki 
şeker fabrikaları pancarı aldı, tam 
işlemeye başladı. Ürün piyasaya çı-
kacak, hop depolardaki stoklar piya-
saya çıktı. Hem de yüzde 20 iskonto 
ile. Ürettiğimiz şekerin gramına alıcı 
çıkmadı. 

Önceki yıllarda kapıda sıraya 
girenler birden yok oldu. Çiftçinin 
pancar parası ödenecek, avansı öde-
necek, işçinin maaşı ödenecek ben 
satmak zorundayım. Benim gibi 
bütün şeker fabrikaları satmak zo-
runda. Haziran 2019’a kadar şeker 
2018 fiyatlarının altında satıldı.

 Fabrikalarda şeker bitti, şeker 
fiyatlarına yüzde 16 zam geldi. Peki, 
şekerin ana girdi olduğu, en yüksek 
maliyet kalemi ya da maliyet kalem-
lerinden biri olduğu ürünlerde ne 
oldu? Şu olmuş; değişik markaların 
kola fiyatları yüzde 9,5 ile yüzde 18 
arasında artmış. Bildiğiniz şeker, su, 
aroma ve karbondioksit ile üretilen 
gazoz fiyatlarında artış oranı yüzde 
33,9’a kadar ulaşmış. Soğuk çay-
da fiyatını yüzde 33 arttıran da var 
yüzde 41 attıran da. Dondurma ney-
le yapılıyor? Süt ve şeker… Bir de 
neyli ise onun aroması. Az miktarda 
kakao, vanilya, çilek, fıstık vesaire. 
Ana girdi ne? Süt ve şeker. Çeşitlere 
göre artış yüzde 23,5 ile yüzde 45 
arasında olmuş. Ağırlıklı olarak yüz-
de 35 arasında yığılmış fiyat artışı. 
Kuruvasan fiyatları yüzde 31, reçel 
fiyatları yüzde 27,7 artmış. Enerji 
içeceklerinde fiyat artışı %99,1. Şe-
ker fiyatları artmamasına rağmen, 
şekerin ana girdi olarak kullanıldı-
ğı ürünlerde ben fiyatı düşen ürün 
göremedim. Ben buradan soruyo-
rum, buradaki çiftçinin de sormak 
hakkı, enflasyonu düşürmek sade-
ce çiftçinin ve çiftçi kuruluşlarının 
mesuliyetinde mi? Patates pahalı 

parmaklar çiftçiyi gösteriyor. Soğan 
pahalı kaşlar çiftçiye çatılıyor. Hayat 
pahalı, şekere yükleniliyor. Enflas-
yonla topyekûn mücadele diyoruz. 
Bu topyekûn sadece çiftçiden, çiftçi 
kuruluşlarından mı ibaret? Gübre 
sanayicisi, petrol sanayicisi, ban-
kalar, çitçinin ürününden üretilen 
ürünü işleyen sanayici bu topyekûna 
dâhil değil mi?” dedi. 

ÜRETEN KAZANAMIYOR, 
TÜKETEN KAYBEDIYOR

Başkan Recep Konuk, Genel Ku-
ruldaki konuşmasını şu cümlelerle 
tamamladı: “TZOB’un rakamları 
ortada. Bir yanlış var. Üreten kaza-
namıyor, tüketen kaybediyor. Önü-
müzde bir fırsat var. Tarım Şurası ile 
üreticinin de tüketicinin de kaybet-
tiği bu düzene müdahale imkânımız 
var. Bakanlık bürokratlarımızdan 
ve Sayın Bakanımızdan istirhamım, 
yangını söndürmek istiyorlarsa du-
manı takip etsinler. Evdeki yangını 
sokağa su sıkarak söndüremezsiniz. 
Halin, yolun, marketin, tezgâhın ha-
tasını tarladaki üreticiyi döverek dü-
zeltemez, aracıları, komisyoncuları, 
spekülatörleri çiftçiyi cezalandırarak 
terbiye edemezsiniz. Çözüm öyle 
uzakta falan da aranmasın. Çözüm, 
üretici ile tüketici arasındaki mesafe-
yi kısaltmakta, aktörleri azaltmakta. 
Hiç kimse üreticiyi pahalı üretiyor 
diye suçlayıp ithalattan medet um-
maya kalkmasın, rakamlar ortada 
fiyatları şişiren tarladan sonraki 
süreçte. Bunun çaresi ne? Koope-
ratifçilik. Kooperatifleri pazara, rafa 
kadar ulaştırmak. PANKOBİRLİK ve 
Pancar Ekicileri Kooperatifleri olarak 
bizim yaptığımız yapmaya çalıştığı-
mız budur. İnşallah bizim modelimiz 
Türkiye’nin artık kronikleşmiş bu 
meseleye çare bulmasında esin kay-
nağı olur, reçete olur.”

Başkan Konuk’un ardından kür-
süye gelen Niğde Bor Pancar Üretici-
leri Kooperatifi Başkanı Orhan Bay-
kal özelleştirilen şeker fabrikalarının 
bazılarının yaş küspenin tonu için 
280 TL’lik fahiş fiyat ilan ettiğini ve 
peşin para talep ettiğini belirterek 
bunun devamı halinde hayvancılığın 
da zora gireceğini söyledi. Baykal, 
bölge çiftçisinin karşısına çıkan bu 
meseleyi Konya Şeker’in uygun fi-
yatla ve pancar parasında ödenmek 
üzere vade açmasıyla çözdüklerini 
söyleyerek Konya Pancar Ekicileri 
Kooperatifine ve Başkan Konuk’a 
bölge çiftçisi adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından PAN-
KOBİRLİK yönetim ve denetim ku-
rulları ile faaliyet dönemi hesapları 
oybirliği ile ibra edilirken gelecek 
faaliyet yılının iş programı da tam 
mutabakat ile kabul edildi.

Genel Kurulun tamamlanması-
nın ardından PANKOBİRLİK Yöne-
tim Kurulu Başkanı Recep Konuk ta-
rafından kooperatifçiliğin iki duayen 
ismi Şaban Coşkun ve Halil Aslan’a 
PANKOBİRLİK’e ve ülke kooperatif-
çiliğine yaptıkları katkı, İsa Yenioğ-
lu’na da en genç kooperatifçi olması 
nedeniyle plaket taktim edildi. 
n HABER MERKEZİ
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Ahmet Dalkıran’ın Resim Sergisi açıldı
Meram Elektrik Dağıtım A.Ş (MEDAŞ) 
Sanat Galerisi ev sahipliğinde; Selçuk 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Dalkıran’ın Ki-
şisel Resim Sergisi açıldı
MEDAŞ Sanat Galerisi’nde düzenlenen 
sergiye; Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’ın eşi Konya Eğitim ve Araştır-
ma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. 
Funda Toprak,
Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Mehmet Okka, Genel Sek-
reter İbrahim Halıcı, Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Zuhal Türktaş,  MEDAŞ Genel 
Müdürü Erol Uçmazbaş,  Genel Müdür 
Yardımcısı Eyüp Erduran, dekanlar, aka-
demisyenler ve çok sayıda öğrenciler 
katıldı.
 Serginin açılış konuşmasını yapan Gü-
zel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Dalkıran, “Evet belki yüzlerce 
sergiye katıldım. Bugün açtığım 12. ki-
şisel sergi olacak. Çünkü kişisel sergiler 

uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkan bir 
çalışmadır. Dolayısıyla çok zor bir süre-
cin ürünleridir. Sergimde 60 eser bulun-
makta ve Konya’da ilk defa sergileniyor. 
Yüzde sekseni yaklaşık bir buçuk yıl 
içerisinde yapılmış eserlerdir. Birilerinin 
bunu yapması lazım.  Güzel Sanatlar Fa-
kültesi akademisyenleri olarak  bize çok 
büyük bir iş düşüyor. Bu yıl fakültem adı-
na ilk sergiyi açıp örnek olmak istedim. 
Bundan sonra da diğer arkadaşlarımızla 
sergilerimiz devam edecek. MEDAŞ Sa-
nat Galerisi Türkiye’nin en güzel en özel 

sanat galerilerinden birisidir. Gerçekten 
uluslararası düzeyde diyebilirim. Sergi-
me ilk kez gelenler için anlatayım. Tabii 
ilk önce Anadolu esintileriyle başladım. 
Yaşadığım yer, coğrafya geçmişten ge-
tirdiğim kültür buydu. Ben de oradan 
eğitimle beraber yola çıktım. Hayatıma 
felsefe kavramı girdi ve kültürü daha 
iyi yorumladım. Galerime ilgi duyup 
buraya gelen ve sergime yardım eden 
öğrencilerime ve asistanlarıma sonsuz 
teşekkürler ediyorum” dedi.
Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Şahin, “Bugün gerçekten sana-
ta doyduk, doyuyoruz. Kampüsümüzde 
saat 16.30’da Kısa-Ca Film Festivalinin 
açılışını yaptık. Yaklaşık 3 bin kısa film 
yarışmaya başvurdu. Değerlendirme 
sonucu 46 film finale kaldı. Ve Kısa-Ca 
programımızda çok değerli sanatçıları-
mız yer alıyor.  Selçuk Üniversitesi bu 
dönemde bir kabuk değiştiriyor. İnşallah 
geleceğe daha emin adımlarla yürü-
yecek. Ülkenin vizyonunu proje atacak 
çalışmaların içerisindeyiz. Bu konuda 
başta şehrimizin Valisi olmak üzere tüm 
mülki yakınlarıyla çok ciddi bir çalışma 
yürütüyoruz. Bu da hem ülkemiz hem 
de şehrimiz adına fayda olarak dönecek-
tir. Tabii bu saatte sanat aşkıyla burada 
bulunan herkese teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından kurdele 
kesimiyle sergi ziyarete açıldı. “Ahmet 
Dalkıran Resim Sergisi” 12 Kasım-08 
Aralık 2019’a kadar MEDAŞ Sanat Ga-
lerisi’nde ziyaretçilere açık olacak.
 n HABER MERKEZİ

Şehit öğretmenlerin
isimleri fidanlara verildi

Yöntem ’den, geleceğe 
nefes kampanyasına destek 

Yunak ilçesi Kıllar Mahalle-
si’nde bulunan ilkokulda, Van 
depreminde hayatını kaybeden 
ve teröristlerce şehit edilen öğ-
retmenler için fidanlar toprakla 
buluştu. Tarım ve Orman Bakan-
lığının  “Geleceğe Nefes” kap-
samında başlatılan araç dikme 
seferberliğine   Yunak’ın kıllar 
mahallesindeki Kıllar İlkokulu 
öğrencileri de 250 fidanla destek  
verdi. Öğretmenler ve öğrenciler 
ilçeden getirdikleri fidanların 50’ 
sini evlerinin önüne, diğerlerini 
ise okul bahçesine diktiler. Dikilen 
fidanlardan 70 tanesine terör yü-
zünden hayatını kaybetmiş şehit 
öğretmenler ile Van Depreminde 
şehit olmuş öğretmenlerin isim-
lerini verdiler. Diktikleri bu fidan-
larla geleceğe nefes olma yolunda 
anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi-
ler.

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Mahmut İşcan, kampanya kap-
samında ilçe geneline 12 bin 600 
fidan dikildiğini, en büyük deste-
ğin de eğitim camiasından; öğret-

menler ve öğrencilerden geldiğini 
kaydetti. Tüm okul bahçelerini 
yeşillendirme çalışmalarına de-
vam edeceklerini söyleyen İşcan, 
Kıllar İlkokulunda dikilen fidan-
lara, genç yaşta yitirilen fidanla-
rın yani şehit olan öğretmenlerin 
isimlerinin verildiğini, bunun ise 
kampanyaya ayrı bir anlam kattı-
ğını ifade etti.

İşcan,  “Van depreminde ve 
görevi basında şehit olan öğret-
menlerimiz için Kıllar İlkokulu 
bahçesinde öğretmen ve öğren-
cilerce fidan dikimi yapıldı. Şimdi 
Kıllar Mahallemizde de şehitle-
rimizin dikili ağaçları oldu, isim-
lerini burada yaşatmaktan onur 
duyuyoruz. Sonraki nesillere ye-
şil bir doğa bırakma adına ve bu 
ülkeye hizmet uğruna hayatlarını 
kaybeden öğretmenlerimiz adına 
da güzel bir etkinlik oldu. Katkıda 
bulunan ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum, öğretmenleri-
mizi ve yavrularımızı tebrik ediyo-
rum” dedi.
 n HABER MERKEZİ

Yöntem Eğitim Kurumları öğ-
rencileri, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Ta-
rım ve Orman Bakanlığı Orman 
Genel Müdürlüğü tarafından baş-
latılan “Geleceğe Nefes Kampan-
yası’na” destek vererek, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
ile birlikte fidan dikti. 

Açıldığı günden beri Konya’da 
farklı bir eğitim kompleksi olan 
Yöntem Eğitim Kurumları, sosyal 
sorumluluk projelerinde hep ön 
planda tutarak destek vermekte-
dir. Bu anlamda öğrencileri çev-
reye ve doğaya koruma bilincine 
sahip olarak yetiştirmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Orman Genel Müdürlüğü tarafın-
dan başlatılan “Geleceğe Nefes” 
Kampanyası’nda,11 Kasım 2019 
tarihinde 81 ilde 2023 noktada 
11 milyon fidan dikimi gerçekleş-
tirildi. 

Konya’da da gerçekleştirilen 
fidan dikimi ve kampanyaya des-
tek programına katılan Yöntem 
Eğitim Kurumları öğrencileri, Sa-
nayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ile birlikte ‘Bugün Fidan 
Yarın Nefes’ sloganıyla, Selçuk 
Üniversitesi Kampüsünde fidan-
ları toprakla buluşturdu.
 n HABER MERKEZİ

Konya Aydınlar Ocağı’nda, geçtiğimiz ekim ayında vefat eden Yazar Nuri Pakdil’i  anlatan Doç. Dr. Abdullah 
Harmancı, “Nuri Pakdil bir mütefekkir bir düşünür değil, sanatkârdı” dedi

Nuri Pakdil mütefekkir 
değil, iyi bir sanatkârdı’

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, yazar Nuri Pakdil ve Edebiyat 
Dergisi dile geldi.

N.E.Ü. Sosyal ve Beşeri Bilimler 
Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ab-
dullah Harmancı, geçtiğimiz ekim 
ayında vefat eden yazar Nuri Pak-
dil’in hayatını, fikir ve düşünceleri 
ile kişiliğini anlattı. Nuri Pakdil’in 
bir masal halesi içerisinde yaşadığı-
nı belirten Doç. Dr. Abdullah Har-
mancı, “Nuri Pakdil bir mütefekkir 
bir düşünür değil, o bir sanatkârdı.” 
dedi. Merhum yazar Pakdil’in bü-
tün resmi kaynaklarda 1934 do-
ğumlu olduğu geçmesine rağmen 
onun yazılı olmayan kaynaklara 
göre 1930 doğumlu olduğuna dair 
daha belirgin bir kanaatin oldu-
ğuna işaret eden yazar Harmancı, 
“Doğduğu evde de Kur’an-ı Kerim’i 
yüzünden okuyup ona anlam ve-
ren ve çevrelerindeki insanlara da 
bunu aktarabilen bir anne (Hatice 
Vecihe) ve baba (Mehmet Emin)
var. Çocuk olarak da gerçek ismiyle 
Nurettin Pakdil var. Üç yaşındayken 
abisini kaybediyor. ” diyerek Yazar 
Pakdil’in hayatından bir kesit sun-
du.

‘DAYANAMAYAN 
PORTAKALLAR ÇÜRÜSÜN’

Pakdil ailesinin çocuklarını 
uzun süre okula göndermedikle-
rini söyleyen Harmancı, Pakdil’in 
Ahmet Kuşçu hocadan dersler al-
maya başladığını ve dayısının ısrarı 
üzerine ilkokulu bitirdikten sonra 
bu sefer ailesi tarafından ortaokula 
yollanmayan Pakdil’le ilgili şunla-
rı dile getirdi: “Pakdil diyor ki, ben 
eve portakal aldığım zaman kasayla 
alırım. Fazla dayanamayanlar çü-
rüsün, diyor. Bu tavır hayatındaki 
bütün alanlarda vardır. İnsanlarla 
ilişkilerinde vardır. Aslında şöyle 
diyebiliriz; ifratla tefrit arasında ba-

zen ifrata yaklaşmış, bazen tefrite 
yaklaşmış. Ne anlamda? İnsanlara 
duyduğu sevgi ve davasına bağlılığı 
mizacı itibariyle çok aşırı uçlarda.”

‘PAKDİL ÇOK FARKLI BİR 
MİZACA SAHİPTİ’

Maraş’da lisede okurken Hamle 
isminde bir dergi çıkartan Pakdil’in, 
21 yaşlarında üniversite tahsili için 
1955’te Maraş’tan ayrıldığını be-
lirten Harmancı, şu ifadelere yer 
verdi: “Pakdil çok farklı ve renkli bir 
mizaca sahipti. Yâni güçlü bir şahsi-
yeti vardı. Hukuk okumuş ve Sezai 
Karakoç’un dergisinde yazmış. Pak-

dil, 1969’da da Edebiyat Dergisi’ni 
çıkarmış. Bu olay Sezai Karakoç’u 
çok üzmüş ve Nuri Pakdil’le Sezai 
Karakoç arasında 1972’den itiba-
ren vefatına kadar hiç karşılaşma 
olmamış. Nuri Pakdil’in hayatında-
ki en canlı, en verimli dönem 69-84 
yılları arasıdır. Dergiyi önce arka-
daşlarıyla sonra öğrencileriyle çıka-
rıyor. 84’ün aralık ayında bu büyük 
efsane sona ermiş. Nuri Pakdil, 97 
yılına kadar Ulus’taki Zümrüt Pa-
las otelinde kalmış. Otel günlükleri 
ise Otel Gören Defterler olarak altı 
cilt halinde yayınlanmıştır. Bu eser 

bütün otelde geçen günlerinin tu-
tanaklarıdır.”

‘SALİM BAŞOL’UN AYAKKABISINA 
TÜKÜRÜYOR’

Nuri Pakdil’le ilgili çıkan kitap 
sayısının beş olduğunu kaydeden 
Harmancı, Pakdil’le ilgili şu anek-
dotlara yer verdi: “Nuri Pakdil ha-
yatımızda görebileceğimiz en ilginç 
insanlardan birisi. Hiçbir şeye sa-
hip olmadan vefat etti. Mülkiyete 
karşıydı. Modern insan olması ve 
sessizliği çok konuşuldu. Kendisi-
ne “çelik adam” diyor. Eserlerinin, 
şahsiyetinin yanında ikinci planda 
kaldığını düşünüyorum. Pakdil, bir 
arkadaşıyla yolda yürürken karşı-
dan gelen bir beyefendinin ayakka-
bısına tükürüyor. Arkadaşı Pakdil’in 
bu tavrına şaşırıyor. Şaşıran arka-
daşına sen bunun kim olduğunu 
biliyor musun, demiş. Hayır, efen-
dim bilmiyorum. Bu Salim Başol. 
Yâni Yassıada Mahkemeleri’nin 
başkanı.” İl Halk Kütüphanesi’nde 
gerçekleştirilen sohbetin ardından 
Konya Aydınlar Ocağı Genel Baş-
kanı Dr. Mustafa Güçlü, Doç. Dr. 
Abdullah Harmancı’ya “Büyük Sel-
çuklu Mirası” adlı eseri hediye etti. 
Yazar Harmancı da Dr. Güçlü’ye 
“Yazının Yükü” adlı kitabını arma-
ğan olarak verdi.  n HABER MERKEZİ

Hüyük ilçesinde, bu yıl içeri-
sinde orman köylüsü 62 aileye 124 
gebe düve desteğinde bulunuldu-
ğu bildirildi. İlçeye bağlı Suludere 
Mahallesi’nin Muhtarı Mustafa Er-
doğan, yaptığı açıklamada, Tarım 
ve Orman Bakanlığı, Orman ve 
Köyişleri Genel Müdürlüğü’nün 
yürüttüğü ORKÖY projesinden 
bulundukları yerleşim merkezin-

de yaşayan orman köylülerinin de 
istifade ettiğini belirterek, “Bu yıl 
mahallemizde orman köylüsü 27 
ailemiz Orköy desteği kapsamında 
gebe düve desteğinden yararlandı. 
Bu projeden köylümüz ilk iki yılı 
ödemesiz, 5 yılda ödemeli şeklinde 
istifade ediyor. 

Mahallemizde Orköy desteğin-
den yararlanan aile sayısının daha 

da artması en büyük beklentimiz” 
dedi.

Muhtar Erdoğan, kısa adı Orköy 
olarak bilinen orman köylüsüne 
hayvan desteği projesinden Sulu-
dere Mahallesi’nin de istifade etti-
rilmesinden dolayı yaşadığı mutlu-
luğu dile getirirken, “Bu projeden 
köylümüzün yararlanmasında ön-
cülük eden Konya milletvekilimiz 

Gülay Samancı, İlçe Belediye Baş-
kanımız Mehmet Çiğdem ile Tarım 
ve Orman Bakanlığı’nın her kade-
mesindeki idareci ve personeline 
canı gönülden teşekkür ediyorum. 
Bu proje sayesinde köylümüz çalı-
şarak üretecek ve hem aile, hem de 
ilçe ve ülke ekonomisine  katkılar 
sağlayacak” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Orman köylüsü 62 aileye 124 gebe düve 
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Geçtiğimiz günlerde ağaçlandırma 
kapsamında binlerce fidan toprakla 
buluştu…

Peki asıl fidanlarımız ne durumda? 
Bence durumlar pek de iç açıcı değil. 
Çocuklarımız, gençlerimiz, öğrencileri-
miz …

Sayın Hocam ve meslektaşı olma 
yolunda ilerlediğim Tarihçi İlber Ortaylı 
kendisine sorulan eğitim konulu soru-
ları aynı şu cevaplarla yanıtlamıştır.

“HİÇBİR YERDE EĞİTİM BU DENLİ 
SOYSUZLAŞMIŞ DEĞİL.”

Düşünmek lazım.
Sizlere sözlerini naklettiğim Sayın 

Ortaylı Türkiye’nin ileri gelen değerle-
rindir. Yıllardır bu konu hakkında mil-
yonlarca şey yazılıp çizildi, yapılmaya 
çalışılan şeyler tamamıyla ölü doğan 
projeler ve dahası, artık her şey bir 
kenara bıkılıp düşünülmenin zamanı 

gelmiştir.
Bu ülke eğitim konusunda çok 

yaralar almış bir kaza zededir. Eğitime 
eğitim dışında her şey bulaşmış du-
rumda maalesef ki, gelecek kaygıları, 
işsizlik oranları ve devamlı olarak bir 
AVM şubesi gibi açılan üniversiteler, 
başından bu yana ölü doğan fakülteler, 
şuan tam olarak bir ülkenin eğitimin-
den bahsediyorum üzülerek o zaman 
diyoruz ki bir iki üç TIP değil…

Özellikle vurgu yapmak istediğim 
şey yabancı dil eğitimi konusu oldu 
çünkü akademisyen olmak isteyen 
gençlerimizin bu uğurda ne kadar para 
döktüklerine şahit oluyorum. 

Yaklaşık olarak ilkokul 4. Sınıfta 
başlatılan Yabancı dil eğitimi lisenin 
son sınıfına kadar devam ederken, 
henüz bir yol tarifini dahi yapamayan 
öğrencilerimiz var bizim, unutmayalım 

lütfen, bulunduğumuz 
dünyanın dili İngilizce 
ve gençlerimiz önemli 
bir mevkii de bulunmak 
istedikleri zaman karşı-
larına ilk olarak bu sorun 
çıkıyor.

Yıllarca Devletin 
milyon dolar bütçe ayır-
dığı ve sayısız öğretmen 
atadığı bu alan da başarı 
yüzdeleri komik durum-
da… Bunları söylemek zorundaydım 
çünkü artık bir iki üç Tıp değil, iki İn-
gilizce kuru yaklaşık 3.500 civarındaki 
rakamlarda 

Kaliteli genç nesil ve yurt dışı istih-
damının can damarı olan bu konuda 

tam anlamıyla bir başarı 
göstermek istiyorsanız 
sayın okurlar öncelikle 
10.000 TL’nizi gözden 
çıkartırsanız işin başında 
canınız fazla acımıyor…

Neden peki biz neden 
devlet okullarındaki her-
hangi bir derste aldığımız 
eğitimle tam anlamıyla bir 
yere gelemiyoruz, gelen 
elbette birçok insan vardır 

fakat yüzdelik olarak tüme varım kulla-
nırsanız üzgünüm ama söylediklerimin 
bir gerçek olduğunu anlayacaksınız.

Devamın da hep merak ettiğim 
şey de şudur , yıllardır eğitim için ders 
kitapları dağıtılır ki bunun öncesinde 

bu kitaplar satın alma yoluyla temin 
ediliyordu .

Bugün için konuşmam gerekirse 
bu kitapların hepsi  Devlet tarafından 
yüzde yüz karşılanır durumda buraya 
kadar her şey çok güzel , işin garip ta-
rafı  ; ben bu kitapların her zaman tek 
başına yeterli olduğunu asla görme-
dim , hep takviye gerektiren yardımcı 
kaynakların eksikliği , pekiştirmek için 
çözülmesi gereken test kitapları , bah-
settiğim şeylerin maliyetleri az görünse 
de uzun vaade de inanılmaz rakamların 
çıktığını , ömrünü eğitime adayan va-
tandaşlarımız ya da bir işçi maaşıyla 
çocuk okutan babalarımız beni hemen 
anlayacaklardır eminim.

Bir ara bir ekonomist arkadaşımla 
konuşurken sohbetimiz arasında şöy-
le demişti: ‘Değeri olan her şey satılır 
ve mutlaka bir alıcı bulunur. ‘Bugün 

bir eğitimci olarak benim de bir eko-
nomistle düşüncelerim aynı yönde, 
sanırım biz eğitimi satıyoruz. Söyler-
ken ne kadar içim burkulsa da sırf bu 
durumlar için eğitimine devam ede-
meyen insanların varlığını biliyorum, 
şöyle dediğinizi duyar gibiyim eğitim 
kapsamında kurulan tonla dernekler 
var vakıflar var bağışlar yapılıyor vs. 
Evet bunların varlığını inkar etmemekle 
beraber yetersiz buluyorum…

Bu ülkede nasıl 4 artı 4 artı 4 zorun-
lu durumda ise eğitimde kalitede o den-
li zorunlu durumda olmalıdır. Bugüne 
kadar ne bildiklerimi söylemekten ne 
de eleştirmekten çekinmişimdir bu ko-
nuda da Sayın Hocam İlber Ortaylı’nın 
görüşlerine katılmakla beraber, benim 
gibi düşünen nice, insanların varlığını 
biliyorum ve artık bir iki üç tıp olmasın, 
susulmasın istiyorum.

BİR İKİ ÜÇ TIP DEĞİL!

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ

Üniversitenin penceresi 
İletişim Fakültesi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin geleneksel hale getirdiği Kısa-Ca Öğrenci Film Festivali’nin 19.’su düzenlenen 
törenle başladı. SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, İletişim Fakültesi’nin başarısından gurur duyduklarını dile getirdi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim 
Fakültesi tarafından düzenlenen 
“19. Uluslararası Kısa-Ca Öğrenci 
Filmleri Festivali” başladı. Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde ger-
çekleşen törene; Selçuk Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, dekan yardımcıla-
rı, Sinema sanatçıları; Yılmaz Gruda, 
Yusuf Sezgin, Tamer Levent, Ayte-
kin Çakmakçı, Nesli Çölgeçen,  İl 
Kültür ve Turizm Yetkilileri, dekan-
lar, yüksekokul müdürleri, öğretim 
üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Festival, Selçuk Üniversitesi 
Dilek Sabancı Konservatuvarı Öğr.
Gör. Dr. Nuran Ayaz ve ekibinin ha-
zırladığı yeşilçam müzik dinletisiyle 
başladı. Programın başında, İletişim 
Fakültesi Öğr. Gör. Dr. Şenol Çöm 
ve Kısa-Ca Film Atölyesi öğrencileri 
tarafından hazırlanan Kısa-Ca Tea-
ser izletildi.

Programın açılış konuşması-
nı gerçekleştiren İletişim Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ahmet Kalender, 
“İletişim Fakültesi olarak yıllardır 
kararlılıkla sürdürdüğümüz Kısa-Ca 
Uluslararası Öğrenci Filmleri Festi-
valinin bu yıl 19.’uncusunu gerçek-
leştiriyoruz.  Festivalin ana sponsor-
luğunu üstlenen Kültür ve Turizm 
Bakanlığına ve diğer sponsorlarımı-
za teşekkür ediyorum. 19. Kısa-Ca 
Film Festivaline Türkiye’den ve dış 
ülkelerden toplam 3 bine yakın film 
başvurdu. Bunlardan 60 tanesi ön 
elemeyi geçerek gösterime hak ka-
zandı. Bu filmler; kurmaca, belgesel, 
deneysel ile animasyon kategorile-
rinde ulusal ve uluslararası dalda 
yarışıyor. Değerli jüri üyelerimiz 
değerlendirme çalışmalarına başla-
dılar. Tüm yarışmacılarımız ve siz 
değerli konuklarımız için keyifli bir 
festival olmasını diliyorum” ifadele-
rini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin ise, “Yaklaşık 24 
yıldır bu üniversitedeyim. 2008 yı-
lında başhekim olarak atandıktan 
sonra 11 yılım burada geçti. 11 yılda 
kampüsü, sanat dünyasını, sosyal 
alanlardaki kurumlarımızı tanıdım 
ve Selçuk Üniversitesinin büyüklü-
ğünü o zaman anladım. Gerçekten 
birçok alanda yetkin ve ülkemizin en 
büyük üniversitelerinden birisidir. 
Verilen emeklerden ve katkılardan 
dolayı hepinize teşekkür ediyorum. 
Yaklaşık yarım yüzyılı tamamlamak 
üzereyiz. 1975’te kurulan üniversi-
temizin 11 Nisan 2020’de 45. ku-
ruluş yıl dönümünü kutlayacağız. 
Üniversitemiz, kurulduğu dönemde 
ülkemizde 11 üniversite bulunuyor-

du, 5 üniversiteyle birlikte kurulduk. 
Bugün ülkemizde 207 üniversite 
var. Batıyla kıyasladığımız zaman 
sayı çok yüksek değil. 

Amerika’da 3 bin 500 üniver-
site, dünyada ise toplam 28 bin 
üniversite bulunuyor. Nüfusa oran-
landığında sayı olarak yaklaşık 250-
300 arasında bir üniversite sayısına 
ulaşılması gerekiyor. Ama asıl olan 
nicelik değil nitelikleri yükseltmek o 
anlamda da bir araştırma üniversi-
tesi adayı olarak Selçuk Üniversitesi 
hak ettiği yeri almış durumdadır. 80 
bine yakın öğrencimiz, 22 fakülte-
miz, 23 meslek yüksekokulumuzla 
ve Konya’nın 17 ilçesinde 22 okulu 
açık tutarak sosyal, kültürel ve eko-
nomik alanda kalkınmaya katkı sağ-
layan bir üniversite durumundayız” 
diye konuştu.

İletişim Fakültesi’nin Selçuk 
Üniversitesi’nin dışarıya açılan pen-
ceresi olduğunu dile getiren Rektör 
Şahin, “Gerek bilim gerek sağlık 
gerekse de ziraat ve veterinerlik 
alanında çok yetkin fakültelerimiz 
var. Ama bugün sinemacı deyimiy-
le söylüyorum; ‘esas oğlan İletişim 

Fakültesi’ çünkü üniversitemizin 
dışarı açılan yüzüdür. Yetiştirdiği 
öğrencileriyle gerek ülke televizyon-
larında sunucu olarak gerek dizi ve 
sinemalarda oyuncu olarak yüzlerini 
gösteren öğrencilerimiz, vasıtasıyla 
İletişim Fakültemiz Selçuk Üniver-
sitesi’nin dış dünyaya açılan pen-
ceresi olmuştur. Fakültemizin, TRT 
ve çeşitli vakıfların düzenlediği ya-
rışmalarda aldıkları ödüller ortada, 
bizleri en çok mutlu eden üniversi-
temizin eğitim alanında özellikle Sü-
rekli Eğitim Merkezindeki faaliyetle-
ri yürüten de İletişim Fakültemiz’dir. 
Selçuk Üniversitesi’nin önemli bir 
özelliği de sadece teorik eğitimle 
yetinmiyor, sahada uygulama yapa-
rak öğrencilerimizin eğitim almasını 
sağlıyor. Türkiye’nin ilk üniversite 
televizyonu, radyosu ve en uzun 
soluklu film yarışması da bize aittir. 
Bu organizasyonda öğrencilerimizin 
görev alması onların ufuklarını aça-
cak tecrübe ve deneyimlerini arttı-
racaktır. Bu sürece katkı sağlayan 
başta Kültür Turizm Bakanlığımız, 
akademisyenlerimize ve öğrencile-
rimize teşekkür ediyorum. Başarıla-

rınız devamını diliyorum” ifadelerini 
kullandı. 

Yönetmenliğini Öğr. Gör. Dr. 
Evren Günevi Uslu’nun yapımcılı-
ğını ise Doç. Dr. Aşina Gülerarslan  
Özdengül ve  Doç. Dr. Mete Ka-
zaz’ın yaptığı “Sinemalı Düğünler”  
açılış filmi olarak gösterildi.

Yönetmen Öğr. Gör. Dr. Evren 
Günevi Uslu’ya prof dr Aytekin can 
tarafından anı heykelciği takdim 
edildi.

Sinema Onur Ödülleri; Yılmaz 
Gruda, Yusuf Sezgin ve Tamer 
Levent’e verilirken Sinema Emek 
Ödülleri ise Aytekin Çakmakçı ve 
Nesli Çölgeçen’e protokol tarafından 
takdim edildi.

İletişim Fakültesi tarafından dü-
zenlenen 19. Uluslararası Kısa-Ca 
Öğrenci Filmleri Festivali’ne katkıda 
bulunan kurumlara teşekkür plaketi 
verildi.

Açılışın ardından İletişim Fakül-
tesi Sergi Salonu’nda düzenlenen 
“Türk Sinemasından Portreler: Va-
dullah Taş Film Afişleri” sergisinin 
açılışı yapıldı.

FESTİVAL ÇEŞİTLİ 
ETKİNLİKLERLE DEVAM EDİYOR
“Animasyon, belgesel, kurmaca 

ve deneysel” dalında yarışan ve de-
receye giren filmlerin yönetmenleri-
ne ödülleri 13 Kasım 2019 (bugün) 
gerçekleştirilecek ödül töreninde 
verilecek. Festival boyunca ulusal 
basın ve sanat camiasından; Yılmaz 
Gruda, Yusuf Sezgin, Tamer Levent, 
Aytekin Çakmakçı, Nesli Çölgeçen, 
Selim Bayraktar, Elif Dağdeviren, 
Ebru Aykaç, Ufuk Kaplan, Vildan 
Atasever, İlayda Çevik, Haluk Piyes, 
Baran Şükrü Babacan, Fatih Doğan 
Mutlu Ulusoy ve Elif Tümen gibi 
isimlerin katımlılarıyla atölye çalış-
maları, söyleşiler, afiş ve fotoğraf 
sergileri gibi çeşitli etkinlikler ger-
çekleştiriliyor. n HABER MERKEZİ

Hadimliler, etkili iletişim
seminerinde biraraya geldi

Beyşehir zabıtası kasap
ve marketleri denetledi

Kısa adı, HADİMKULDER 
olan Hadimliler Kültür Derneği-
nin  üyelerine yönelik düzenlediği 
etkinlikler kapsamında geçekleş-
tirdiği ve oldukça yoğun katılımın 
sağlandığı  ‘Etkili İletişim ve İnsan 
İlişkileri’ konulu seminer, Eğitim-
ci Yazar ve Aile Danışmanı Hakkı 
Güleç tarafından verildi.

Hadimliler Derneği Başkanı 
Zeki Kıvrak tarafından yapılan açı-
lış konuşmasının ardından semi-
nere başlayan Hakkı Güleç sözle-
rine, “En mutlu, başarılı ve güçlü 
insanların en temel otak özellikleri 
güçlü iletişim becerilerine sahip ol-
masıdır. Aile hayatı, meslek hayatı 
ya da sosyal hayatta kişiler arasın-

da oluşabilen en kaotik sorunlar 
sahip olunan güçlü iletişim bece-
rileri sayesinde kolayca çözülebilir 
iken, tam tersi durumda yani ile-
tişim beceri noksanlığından dolayı 
en basit sorunlar ise kaosa dönüşe-
biliyor” dedi.

Eğitimci Yazar Hakkı Güleç’in 
sunduğu ve Hadimliler Derneği 
Başkanı Zeki Kıvrak’ın organize 
ettiği ve yaklaşık iki saat süren 
seminer sonrası memnuniyetini 
bildiren katılımcılar bu tür eğitim 
seminerlerinden oldukça faydalan-
dıklarını belirtti. Program günün 
anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, zabıta 
ekipleri kent merkezinde faaliyet 
gösteren kasap ve marketlerde 
denetimler gerçekleştirdi. Beyşe-
hir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü 
ve Veteriner İşleri Müdürlüğü iş-
birliği ile marketler ve kasap mar-
ketleri ile alışveriş merkezlerinde-
ki kasap ve şarküteri reyonlarında 
denetim yapıldı. 

Sağlık ve hijyen açısından 
steril olması gereken yerlerin 
başında gelen et mamulleri satış 
alanlarında gerçekleştirilen de-
netimler çerçevesinde, et ve et 
ürünlerinin uygunluğu kontrol 
edildi. Denetimlerde işyerleri hij-
yen ve genel temizlik yönünden 

de kontrol edilirken, reyonlarda 
son kullanma tarihi geçmiş gıda 
maddesi bulunup bulunmadığı 
da incelendi.  Zabıta ekipleri, de-
netimleri esnasında işyerlerinin 
önünde kaldırım işgali olup ol-
madığını da denetledi. Denetim-
lerde, işyeri sahipleri tespit edilen 
eksiklikler konusunda uyarılırken, 
bir sonraki denetimlerde de aynı 
eksiklerin devam etmesi halinde 
cezai işlem uygulanacağı hatırla-
tıldı. Beyşehir Belediyesi Zabıta 
Müdürlüğü’nün kent merkezinde 
sorumluluk alanında olan diğer 
işyerlerine yönelik denetimler de 
yapacağı belirtildi.
n HABER MERKEZİ
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Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin 2019-2020 Akademik Eğitim Yılı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan KGTÜ Rektö-
rü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, yürütülen projelerden verim alma dönemine girdiklerini ve adlarının daha çok duyulacağını söyledi

‘Adımızdan söz ettireceğiz’

Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesinin 2019-2020 akademik yılı 
açılışı Konya Gıda ve Tarım Üniver-
sitesinde yapıldı. 

Programa, Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, 3. Ana Jet Üs Ve Garnizon 
Komutanı Hv. Plt. Tuğg. Fidan Yük-
sel, Büyükşehir Belediye Başkan 
Vekili Mustafa Uzbaş, İl Jandarma 
Komutanı Tuğg. Şakir Uslu, Cum-
huriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın 
İle Konya Gıda Ve Tarım Üniver-
sitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. 
Mikdat Çakır, Konya Gıda Ve Tarım 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cum-
hur Çökmüş, Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, Anadolu 
Birlik Holding İcra Kurulu Başkanı 
Harun Reşat Ersöz ve yöneticileri, 
fakültelerin dekanları, akademis-
yenler, çiftçiler ile öğrenciler katıldı. 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, “Bu üniversitede bir akade-
misyene 7 öğrenci düşüyor. Adı da 
ihtisas üniversitesi, bunun da hakkı-
nı verecek bir yapılanma görüyoruz. 

Sanayiyle, Konya Şeker’le iç içe 
olması bakımından da baktığımızda 
sadece Konya’mızın değil, ülkemizin 
de göğsünü kabartan bir üniversite-
ye sahibiz şu anda. 

Konya da bu anlamda şanslı bir 
şehir, 5 tane üniversitemiz var, bu-
gün 4. oluyor benim akademik yıl 
açılışına katıldığım. 

Bu davetlere koşa koşa geliyo-
ruz, büyük bir keyifle. 

Böyle ilim yuvalarında olmak, 
ilimle yatıp kalkan, laboratuvarlarda 
zaman harcayan, dersler üzerinde 
kafa yoran öğretim üyelerimizle ve 
öğrencilerimizle beraber olmak, biz-
lere büyük bir güç ve enerji veriyor, 
geleceğimiz adına. 

Buralarda bu heyecanı, bu ener-
jiyi bu araştırma tutkusunu gör-
dükçe bizlerde geleceğimiz adına, 
çocuklarımızın, torunlarımızın ge-
leceği adına ümitleniyoruz. Buralar 
ilim-irfan yuvaları. 

Konya’yı ilk tanımladığımızda 
tabi, tarımın başkenti, diye söylenir, 
onun için bu üniversite Konya’ya 
çok yakışmış, emeği geçenlere ben 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

‘VİZYONUMUZ, TÜRKİYE’DE 1., 
DÜNYADA İLK 100’DE OLMAK’
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-

tesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çök-
müş, teorik eğitimin yanı sıra fabri-
ka, işletme ve uygulama alanlarında 
pratik yapma imkânı da verdiklerini 
belirterek, “Eğitim – öğretime hem 
lisans hem de yüksek lisans düze-
yinde 2016/2017 Akademik Yılında 
başladık. Bilgiye dayalı Biyo-Ekono-
mi konsepti çerçevesinde gıda ve 
tarım alanında ülkemizi uluslararası 
rekabet edebilecek düzeye taşımak 
ve yüksek katma değerli ürünlere 
yönelik bilgi ve insan gücü havu-
zunun oluşmasına katkı sağlamak 
temel misyonumuzu oluşturur iken 
vizyonumuz, alanında ülkemizde 
birinci, dünyada ise ilk 100 arasın-
da yer alan uluslararası bir araştır-
ma üniversitesi olmaktır. Üniver-
sitemizde hâlihazırda kanunen 4 
Fakülte ve 1 Meslek Yüksekokulu 
mevcut olup bunlardan Mühendis-
lik ve Mimarlık Fakültesi, Sosyal ve 
Beşeri Bilimler Fakültesi, Tarım ve 
Doğa Bilimleri Fakültesi aktif du-
rumdadır. 2016 yılında 7 bölüm ile 
eğitime başladığımız 3 fakültemizde 
şu an için 11 bölüm bulunmaktadır. 
Ortak programlarda eğitim mode-
limiz T-shape olup öğrencilerimiz 
YKS ile doğrudan ortak programlara 
yerleşmekte, 3 yarıyıl sonunda ortak 
program altında bulunan bölümler-
den istediğini herhangi bir kısıt ol-
madan seçebilmektedir. Bu eğitim 
modeli ile öğrencilerimiz istedikleri 
bölümleri daha bilinçli olarak seçe-
bilmekte, bu şekilde memnuniyet 
derecesi artmakta, aynı zamanda 
çift anadal(diploma) ve yandal uygu-
lamaları daha da kolaylaşmaktadır” 
ifadelerini kullandı.

‘PROJE SAYISI 10 KAT ARTTI’
Konya Gıda ve Tarım Üniversi-

tesinin bu yıl ilk mezunlarını vere-
ceğini de belirten Rektör Çökmüş; 
“Üniversite sıralamalarında kriter-
lerden biri olan uluslararası öğrenci 
sayısı Türkiye genelinde hızla art-
makta olup 2014 yılında 48.183 
iken 5 Kasım 2019 itibariyle 5 yılda 
%357 oranında artarak 171.991’e 
ulaşmıştır. Üniversitelerimizin ve 

ülkemizin tanıtımı ve temsilinde 
oldukça önemli olan uluslararası 
öğrencilere önem vermekteyiz ve 
ilk öğrencilerimizi kabul etmiş bu-
lunmaktayız.  Gerek lisans gerekse 
lisansüstü programlarımızdan me-
zun olan öğrencilerimiz için etkin bir 
takip ve haberleşme sistemi oluştu-
racağız. Yabancı Dil eğitimi dışın-
daki lisans ve lisansüstü eğitim ve 
araştırma faaliyetlerinin önemli bir 
kısmı Merkez Binada gerçekleştiril-
mektedir. Toplam 30 bin metrekare 
kapalı alana sahip merkez binada 
toplam Konferans Salonları, Amfi 
ve Dersliklerin yanı sıra Öğrenci ve 

araştırma Laboratuvarı mevcuttur. 
2018 yılında Öğrenci Kulüplerimiz 
tarafından toplam 30 faaliyet ger-
çekleştirilmiş olup bunların 26’sı 
sosyal sorumluluk ve kültürel içerik-
li, 4’ü gezi niteliğindedir” dedi. 
‘GELECEK NESİLLERE ÖNCÜ OLMAK 

HAFİFE ALINACAK BİR BAŞARI 
DEĞİLDİR’

Programda Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker de bir ko-
nuşma yaptı. Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesinde bir tarım kuruluşu 
temsilcisi olarak bulunmaktan bü-
yük bir gurur duyduğunu belirten 
Kavuneker şöyle konuştu: “25. ve 

26. Dönem AK Parti Karaman Mil-
letvekili ve PANKOBİRLİK Genel 
Başkanımız Sayın Recep Konuk’un 
tarım vizyonunu sanırım en güzel 
bu üniversite karşılıyor, çünkü bili-
yoruz ki, bu üniversite bilgi üretiyor 
ve bilgi üretimin de merkezi olacak.  
Ben şuna inanıyorum, Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesinin öncülük 
ettiği bu yol, ülkemizde tarım ve 
gıdada çok önemli çığırların açılma-
sına vesile olacaktır.  Bu kurumlarla 
birlikte, nüfusu daha da artan dün-
yamızda yıldızı parlayacak olan gıda 
sektörüne tohumdan, zirai üretime, 
hayvancılıktan çevre uygulamaları-
na, gıda hammaddesi üretiminden 
gıda sanayiine, mamul üründen pa-
zarlamasına kadar sürecin bütünü 
için Türkiye’den bir A takımı oluştu-
rulacaktır.  Buradaki öğrencilerimize 
de özellikle teşekkür ediyorum, zira 
bu gençlerin ben ülkemizin gele-
ceğine inanan gençler olduğunu 
düşünüyorum, gıda ve tarım gibi 
dünyanın bugün için en önemli, en 
stratejik konusunda teknoloji üret-
mek, bilgi üretmek, gelecek nesil-
lere öncü olmak hafife alınacak bir 
başarı değildir. Elbette ki, böyle bir 
üniversiteyi kuran, Konya Şeker’e 
ve Genel Başkan Sayın Recep Ko-
nuk beyefendiye özellikle de sizlerin 
huzurunda bir kez daha teşekkür et-

mek istiyorum. Türkiye’nin ihtiyacı 
olan, sektörün ihtiyacı olan, bilim ve 
teknolojiyi, sanayi ile buluşturan, bu 
üniversite çiftçilerimizin üniversite-
sidir, tam bir çiftçi üniversitesidir. 
Şunu net bir şekilde ifade edebiliriz 
ki, kar amacıyla kurulmamış, gıda 
sektörümüze, gıdamızın güvenli 
kalmasına, tarımımıza, hayvancılı-
ğımıza, sanayi ile üniversitenin bu-
luşmasına, teknolojiye katkı yapma-
sı için kurulmuştur. Gıda ve Tarım 
başta olmak üzere, ilgili diğer alan-
larda önemli bilimsel ve teknolojik 
katkılar yapacağına ve ülkemizin 
dışa bağımlılığını azaltacağına inan-
cımız tamdır. 

Türkiye’de, gıda ve tarım alanın-
da ihtisaslaşmış ilk ve tek vakıf üni-
versitesidir.” Konya Gıda ve Tarım 
Üniversitesinde Akademik Yıl Açılışı 
sonrası ilk dersi ise Konya Gıda ve 
Tarım Üniversitesi Mütevelli Heyet 
Başkanı Dr. Mikdat Çakır verdi. Sür-
dürülebilir Tarımsal Üretim ve Gıda 
Sanayinin Gelişme Ve Kalkınmada 
Rolü başlıklı sunumunda Çakır, öğ-
rencilere önemli tavsiyelerde bulun-
du.  Ayrıca, programda Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesinden lisan-
süstü programlardan mezun olan 
öğrencilere mezuniyet diplomaları 
verildi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Salik Akkaya 
üniversiteli gençlerle buluşuyor

Ekim’de Konya’da 83 bin 883 
yolcuya hizmet verildi

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, Selçuk Üniversitesi 
Akşehir Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi öğrencilerinin ardından 
bu kez de İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi öğrencileriyle bir araya 
geldi.

Fakülte Binasında Dekan Prof. 
Dr. Hüsnü Serdar Öge’yi ziyaret 
eden Başkan Akkaya daha sonra 
Dekan Öge ile birlikte fakülte-
nin kütüphanesinde öğrencilerle 
buluştu. Öğrencilere hitaben bir 
konuşma yapan Başkan Akkaya, 
yeni eğitim ve öğretim yılında öğ-
rencilere başarılar dileyerek “Siz-
ler Akşehirimizin misafirlerisiniz, 
sizler okulu bitirip gittiğinizde Ak-
şehirimizin gönül elçileri olacaksı-
nız. Bu nedenle sizleri burada ne 
kadar rahat ettirebilirsek, ne kadar 
iyi ağırlarsak sizlerde Akşehirimi-
zi gittiğiniz yerlerde daha güzel 
anlatırsınız. Sizler burada iyi birer 
eğitim alarak ülkemizin ve milleti-
mizin geleceği ve umudu olmaya 
devam edeceksiniz” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya daha sonra öğrencilerden 
gelen soruları yanıtlayıp onların 
isteklerini dinledi. Dekan Prof. Dr. 
Hüsnü Serdar Öge’de Başkan Ak-

kaya’ya ziyareti için teşekkür ede-
rek bundan sonra fakülte öğrenci-
leri için bu tür etkinlikleri yapmaya 
devam edeceklerini kaydetti.
n İHA

Ekim ayı havalimanı istatis-
tiklerine göre; ekim ayında Kon-
ya Havalimanı iç hat yolcu trafiği 
75 bin 20, dış hat yolcu trafiği 8 
bin 863, toplam yolcu trafiği ise 
83 bin 883 oldu.2019 yılı Ekim 
ayında Konya Havalimanı’na iç 

hat iniş-kalkış yapan uçak trafi-
ği 566, dış hatlar uçak trafiği 66 
olmak üzere, toplam uçak trafiği 
632 olarak gerçekleşti. 2019 yılı 
Ekim ayında Konya Havalimanı 
yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 
ise toplamda 729 ton oldu. Kon-

ya Havalimanı 2019 yılı Ekim ayı 
sonu itibarıyla hizmet verilen yol-
cu sayısı 844 bin 263, uçak trafiği 
6 bin 276 yük trafiği (kargo+pos-
ta+bagaj) ise 8 bin 484 ton ola-
rak gerçekleşti.
n HABER MERKEZİ
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Çocuklara kırmızı 
düdük verilecek

DEAŞ’ın çok önemli 
bir adamını ele geçirdik

Emniyet Genel Müdürlüğün-
den yapılan açıklamaya göre, 
Emniyet Genel Müdürü Mehmet 
Aktaş başkanlığında, genel müdür 
yardımcıları ve daire başkanlarının 
katılımıyla Koordinasyon Toplantı-
sı yapıldı. 

Toplantıda terörle mücadelede 
alınan önleyici tedbirler hakkında 
konuşan Aktaş, FETÖ, DEAŞ, PKK 
ve tüm terör örgütlerine karşı gös-
terilen mücadelenin, titizlikle ve 
kararlılıkla sürdürüleceğini vurgu-
ladı. Aktaş, “Geride bıraktığımız 
iki haftalık süreçte PKK ve DEAŞ 
ile mücadelemizde önemli ope-
rasyonları gerçekleştirdik. Güzel 
sonuçlar aldık. Suriye’deki Barış Pı-
narı Harekatı terör örgütü üzerin-
de büyük moral bozukluğu yarattı. 
Ağrı’da 15 terörist etkisiz hale geti-
rildi. Kahraman özel harekat polis-
lerimizle destek verdiğimiz Kıran 
Operasyonu’ndan beklentimiz ol-

dukça yüksek.” ifadelerini kullandı.  
Trafik denetimlerinden de olumlu 
sonuçlar alındığını ifade eden Em-
niyet Genel Müdürü Aktaş, radar 
uygulamalarına ve çocuklarda 
trafik bilinci oluşturmaya yönelik 
eğitimlere devam edilmesi gerek-
tiğine dikkati çekti. Aktaş, trafikte 
genel kolluk görevlilerinin başarısı-
nın yanında, geçen hafta bir araya 
geldikleri fahri trafik müfettişle-
rinin katkısının da çok olduğunu 
ifade ederek, şunları kaydetti: “Son 
dönemde bu katkıyı daha fazla 
arttırmak için müfettiş sayımızı 
artırıyoruz. Fahri trafik müfettiş-
lerimizin aktif olmalarını sağlayıp 
birebir ilişki içinde olalım. Kırmızı 
Düdük Kampanyası kapsamında 
çocuklara bir milyon kırmızı düdük 
vermeyi planlıyoruz. İki mobil tra-
fik eğitim tırımızla çocuklarımızın 
daha bilinçli olmasını sağlıyoruz.”
n AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soy-
lu, Van’da bir otelde düzenlenen 
“Korucular Hizmet İçi Eğitim Se-
mineri”nde konuştu.

DEAŞ’lıları ülkeleri kabul et-
meye yanaşmasa da geri gönder-
diklerini ve ayrım gözetmediklerini 
belirten Soylu, “Kimin kimi des-
teklediğine bakmıyoruz. Kendimi-
ze ait bir politikamız var ve onu 
tavizsiz uyguluyoruz. Yolumuzdan 
çekilen çekilir, çekilmeyen sonuç-
larıyla yüzleşir.” ifadesini kullandı.  
“Buradan iki ülkeye hassaten te-
şekkür etmek isterim. Biri Alman-
ya, diğeri Hollanda..” diyen Soylu, 
şöyle devam ettİ: “Birinin içişleri 
bakanıyla diğerinin de adalet ve 
güvenlik bakanlarıyla yaklaşık 5 
gündür yürüttüğümüz görüşme-
ler ve değerlendirmeler sonucu 
yapıcı bir tutum sergilediler. DE-
AŞ’tan kendi ülkemizde bulunan, 
aynı zamanda Suriye’de şu anda 
gözetimimiz atında bulunan Ra-
sulayn ve Tel Abyad’ta hem TSK 
hem de Suriye Milli Ordusunun 
yakalayıp kendi gözetimimiz altına 
yani Cerablus ve Azez bölgesinde 
şu an gözetimimiz altında bulunan 
alanda tuttuklarımız da dahil ol-
mak üzere kendi memleketlerine 
mensup DEAŞ’lı teröristleri aynı 
zamanda eşleri ve çocukları her 
birini alacaklarını dün akşam iti-

bariyle teyit ettiler, dile getirdiler. “
Soylu, terörle mücadelenin 

kararlı bir şekilde devam ettiğini 
vurgulayarak, “Diğer ülkelerden 
de aynı iş birliği ve yakınlığı ile aynı 
yapıcı tutumu beklediğimizi ifade 
etmek istiyorum. Eğer terörle hep 
birlikte mücadele edilecekse ku-
sura bakmayın herkes teröristine 
sahip çıkacak. Biz kimsenin teröris-
tinin oteli değil, misafirhanesi de-
ğiliz.” değerlendirmesinde bulun-
du. Sınır içerisinde ve dışında terör 
örgütlerine yönelik operasyonların 
kararlı bir şekilde devam ettiğini 
anlatan Bakan Soylu, “DEAŞ’ın çok 
önemli bir adamını yakın zamanda 
Suriye’de ele geçirdik. Verdiği bil-
gilerle neler yaptığını ifade etmek-
tedir. Sorgusu arkadaşlarımız ta-
rafından devam etmektedir.” diye 
konuştu. n AA

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi için süreç, 28 Kasım-15 Aralık’taki delege seçimleriyle başlayacak

AK Parti’de kongre 
maratonu başlıyor
AK Parti Teşkilatlardan Sorum-

lu Genel Başkan Yardımcısı Erkan 
Kandemir, partisinin 7. Olağan 
Büyük Kongre sürecine ilişkin AA 
muhabirine değerlendirmelerde 
bulundu.

AK Parti’nin büyük bir siya-
si hareket olduğunu ve teşkilat-
lanmalarının da bir kurumsallığa 
dayandığını belirten Kandemir, 
“Bizim her kongre dönemi, sadece 
kongre dönemlerine has her il ve 
ilçeyle ilgili ajandalarımız vardır, 
değerlendirmelerimiz vardır. Bu-
ranın sosyolojisi, aldığımız seçim 
sonuçları, sahada yaptığımız göz-
lemler ve milletimizin söyledikleri 
üzerinden değerlendirmeler yapa-
rız.” diye konuştu. 

Kandemir, AK Parti kadroları-
nın gönüllülük esasına göre çalış-
tıklarını ve çok büyük bir teşkilat 
olduklarını vurgulayarak, “2 milyon 
200 bin aktif arkadaşımız şu anda 
mahallelerde, ilçelerde ve illerde 
çalışıyor. 

Büyük bir aile, dev bir orga-
nizasyon. Biz burada süreç yö-
netirken arkadaşlarımız ‘ben şu 
makamdayım ve mevkideyim’ 
kaygısında olmaz. ‘Nasıl katkı veri-
rim, bu büyük Türkiye hayaline ve 
idealine nasıl omuz veririm, Cum-
hurbaşkanımızın ve Genel Başka-
nımızın ideallerini nasıl paylaşırım’ 
bunun arkasından dururlar.” ifade-
lerini kullandı.

Kongre süreçlerinin AK Parti 
için tazelenme dönemi olduğuna 
işaret eden Kandemir, şunları kay-
detti:  “Bu tazelenmeyi de zaman 
zaman bir takvimlendirme içerisin-
de yaparız. Bazı illerimizde ve ilçe-
lerimizde arkadaşlarımız, ‘Yeni bir 
arkadaşımızı burada görevlendirir-
sek ben katkı vermeye devam ede-
rim, başka bir yerde katkı vermeye 
devam edelim.’ diye bize gelirler. 
Biz de bu süreçleri vesile yaparız. 

Arkadaşlarımız zaten, ‘Biz parti-
mizin bir neferiyiz, hizmet etmeye 
devam edeceğiz. Bugüne kadar ol-
duğu gibi bundan sonra da nerede 
vazife verilirse, görev alırsak orada 
katkı vermeye devam edeceğiz’ 
derler.”  Kandemir, teşkilatlarda 
önümüzdeki günlerde bazı değişik-
likler yapılabileceğine işaret ederek 
şöyle devam etti: 

“Olağan süreç içerisinde bazı 
arkadaşlarımızı biz başka yerlerde 
görevlendirmek üzere değerlendi-
receğiz. O illerimizde ve ilçelerimiz-
de kongreleri yönetmek üzere yeni 
arkadaşlarımızı Genel Başkanımız 
görevlendirecek ve tazelenmeyi o 
arkadaşlarımızla yapacağız, taşıya-
cağız. Olağan bir takvimin olağan 
akışı bunlar, AK Parti içerisinde 
görev değişimleri gerçekten bayrak 
yarışı şeklinde olur, sancısız, sıkıntı-
sız ve problemsiz.” 

Bunun en güzel örneğini, AK 
Parti’nin kuruluşundan itibaren 
görev yapmış il başkanlarını top-
layarak sergilediklerini ifade eden 
Kandemir, önceki il başkanlarının 
kendilerine çok ciddi katkı verdik-
lerini anlattı. Kandemir, “Önümüz-
deki ay bir benzerini yapacağız, yu-
varlak masalarda çalıştay şeklinde 
onların genel siyasete dair ve ken-
di illerine dair katkılarını alacağız. 

Bizde bir dava şuuru var, bir dava 
ruhu var. Onun için de bir bayrak 
yarışı olarak görülür. 

Arkadaşlarımız da böyle değer-
lendirirler, dolayısıyla çok olağan 
bir süreç bizim için.” değerlen-
dirmesinde bulundu.  Kandemir, 
kongre sürecine ilişkin Cumhur-
başkanı ve AK Parti Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan başkanlığın-
daki Merkez Karar ve Yönetim Ku-
rulu (MKYK) toplantısında alınan 
kararla çalışmalara başladıklarını 
hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı-
mızın bize kesin talimatı, milletin 
sesine kulak vereceğiz. Millet bize 
ne söylüyor, kadrolarımızla ilgili ne 
söylüyor, eksiklerimizi ve kusurları-
mızı tespit ediyorlarsa bunlarla ilgili 
ne söylüyorlar ve nasıl bir vizyon 
bekliyorlar bizden, ona göre hare-
ket edeceğiz.” dedi.

“BAYRAM HAVASINDA SANDIĞA 
DAVET EDECEĞİZ”

Kongre takvimi kapsamında 
delege seçimlerine 28 Kasım’da 
başlayacaklarını belirten Kandemir, 
“430 bin delege seçeceğiz. Kim se-
çecek bunları? 

Üyelerimiz seçecek. Bütün 
üyelerimizi davet edeceğiz, onlar 
illerde ve ilçelerde AK Parti’nin 
delegelerini seçecekler. Önce ilçe 
delegelerimizi seçeceğiz, delegele-

rimiz de ilçe yönetim kurullarımızı 
ve ilçe başkanlarımızı seçecek. 28 
Kasım-15 Aralık tarihlerinde tüm 
Türkiye’de bir bayram havasında 
seçmenimizi ve AK Partili üyeleri-
mizi sandığa davet edeceğiz, onlar 
delegelerimizi seçecekler.” ifadele-
rini kullandı. 

Kandemir, belde kongrelerinin 
Aralık ayının son haftasında başla-
yacağını ve 2020 Ocak ayının ikinci 
haftasına kadar devam edeceğini, 
nüfusu 5 binin üzerinde olan 40 
beldede kongreleri gerçekleştire-
ceklerini bildirdi.

Kongre takvimine göre 2020 
Ocak ayının ikinci haftasından iti-
baren ilçe kongrelerine başlaya-
caklarını belirten Kandemir, şunları 
kaydetti:

“İlçe kongrelerimizi 6 ay için-
de tamamlamayı planlıyoruz. Tüm 
ilçelerimizde kongrelerimizi bitir-
dikten sonra il kongrelerimizi baş-
latacağız. Takviminin uygunluğuna 
göre Genel Başkanımız bütün il 
kongrelerine katılmayı arzu ediyor. 
Özellikle büyükşehir kongrelerimi-
ze mutlaka geliyor zaten. 

Genel Başkanımızın takvimi-
ne de uygun olmak üzere hemen 
il kongrelerimize başlayıp 2020 
sonu itibarıyla tüm Türkiye’de il 
ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış 
olacağız. Sonra tabii büyük olağan 
kongremizi planlayacağız. O da 
MKYK’mizin uygun gördüğü bir 
tarihte, 2020’nin sonu ya da 2021 
yılı içerisinde büyük kongremizi in-
şallah yapacak ve böylece kongre 
sürecimizi tamamlayacağız.”

Kandemir, il ve ilçelerde görev 
almak üzere toplumun her kesi-
minden vatandaşları siyaset yap-
maya ve siyasetin içerisinde yer 
almaya davet etti. Kandemir, va-
tandaşların www.akgorev.com ad-
resinden başvurularını gerçekleşti-
rebileceklerini söyledi. n AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığından (AFAD) yapılan 
açıklamaya göre, AFAD, #Afetlere-
HazırlıkYılı projesinin 5. ay teması 
olan “Afet Sigortası” kapsamında, 
“Afet Sigortanı Yaptır ki Canın da 
Sağ Olsun Malın da” sloganıyla Zo-
runlu Deprem Sigortası teşviki baş-
latıldı. 

Deprem sigortalı konut sayı-
sı, 1999’da sadece 500 bin iken 
2019’da bu sayı yaklaşık 20 kat ar-
tarak 9,5 milyona yükseldi. Deprem 
sigortası yaptırma hızı da 1999’a 
göre yaklaşık iki kat arttı.

TÜRKİYE’DE HER İKİ KONUTTAN 
BİRİ SİGORTALI

Doğal Afet Sigortaları Kuru-
mu’nun (DASK) 2000’de kurulma-
sıyla deprem sigortası zorunlu hale 
getirildi. Bugün Türkiye’deki ko-
nutların yarısından fazlasının DASK 
Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi-

ne sahip olduğu belirlendi. 1999’da 
yalnızca yüzde 5 olan Türkiye gene-
linde deprem sigortalı konut oranı 
yüzde 53’e yükseldi.

EN ÇOK SİGORTALI EV MARMARA 
BÖLGESİ’NDE

Sigortalılık oranı, yakın geçmiş-
te büyük depremler yaşayan bölge-

lerde diğerlerine göre daha yüksek 
olurken Marmara Bölgesi yüzde 66 
ile ilk sırada yer aldı. Marmara Böl-
gesi’ni, yüzde 53 ile Ege, yüzde 49 
ile İç Anadolu, yüzde 46 ile Akdeniz, 
yüzde 43 ile Karadeniz, yüzde 40 ile 
Doğu Anadolu ve yüzde 40 ile Gü-
neydoğu Anadolu bölgeleri izledi.

İL BAZINDA EN ÇOK 
SİGORTALI EV BOLU’DA

Düzce’de 12 Kasım 1999’da 
meydana gelen 7,2 şiddetindeki 
depremi en çok hisseden Bolu, yüz-
de 87 ile en yüksek sigorta yaptırma 
oranını yakaladı. Bolu’nun ardından 
17 Ağustos 1999’da merkez üssü 
Gölcük olan 7,4 şiddetindeki dep-
reme en yakın il olan Yalova yüzde 
85 ile ikinci, Sakarya ise yüzde 83 ile 
üçüncü sırada yer aldı. İstanbul’un 
sigortalılık oranının yüzde 66, Anka-
ra’nın yüzde 57, İzmir’in ise yüzde 
56 seviyesinde olduğu görüldü. Öte 
yandan, DASK, 2000’den bugü-
ne kadar depremlerde hasar gören 
Zorunlu Deprem Sigortalı konut-
lara 195 milyon lira ödedi. Zorunlu 
Deprem Sigortası, deprem kaynaklı 
hasarının yanında depremin yol aç-
tığı ikincil afetlerden doğan zararı da 
karşıladı. n AA

Deprem sigortalı konut sayısı 20 kat arttı

116 terörist etkisiz hale getirildi 
Jandarma Genel Komutanlığı-

na bağlı jandarma komando, jan-
darma özel harekat ve güvenlik 
korucuları ile Emniyet Genel Mü-
dürlüğüne bağlı polis özel harekat 
personelince, yurt içinde bölücü 
terör örgütü PKK’nın kış üslenmesi 
hazırlıklarını bertaraf etmek, hare-
ket kabiliyeti daralan terörist grup-
ları bulup etkisiz hale getirmek, 
teröristlerin bölgeler arası geçişle-
rini engelleyerek takviye edilmesini 
önlemek amacıyla 17 Ağustos’ta 
başlatılan Kıran operasyonları de-
vam ediyor.

Kıran-6 Operasyonu 2 bin 360 
personelin katılımıyla başlatıldı

Kavaklı bölgesi merkez olmak 
üzere, Hakkari-Van-Şırnak ara 
hattını kapsayacak şekilde, başla-
yan Kıran-1 Operasyonu’nu, 27 
Ağustos’ta Bagok ve Mava alanları 
merkez olmak üzere Mardin-Bat-
man-Şırnak ara hattında Kıran-2 

Operasyonu, 21 Eylül’de Herekol 
ve Bestler Dereler bölgesi mer-
kez olmak üzere Siirt ve Şırnak 
ara hattında Kıran-3 Operasyonu, 
24 Eylül’de Çemçe-Madur bölge-
si merkez olmak üzere Kars-Ağ-
rı-Iğdır ara hattında Kıran-4 Ope-
rasyonu, 8 Kasım’da Şenyayla 
bölgesi merkez olmak üzere Di-
yarbakır-Bingöl-Muş ara hattında 
Kıran-5 Operasyonu izledi.

TERÖRİSTLERİN İNLERİ DE 
İMHA EDİLİYOR

Kıran-1 Operasyonu kapsa-
mında, bugüne kadar 39 terörist 
etkisiz hale getirildi, 2 terörist tes-
lim oldu, 12 iş birlikçi yakalandı. 
Operasyonda 89 mağara, sığınak 
ve depo imha edildi, 30 Kalaşnikof 
piyade tüfeği, 3 keskin nişancı tü-
feği, 7 M-16 piyade tüfeği, 4 maki-
neli tüfek, iki tabanca, 6 av tüfeği, 
iki kuru sıkı tabanca, 7 adet RPG-7 
roketatar, 4 tanksavar füzesi, 165 

el bombası, 21 bin 274 adet çeşitli 
çap ve türde silahlara ait mühim-
mat, 56 el yapımı patlayıcı (EYP), 
279,25 kilo patlayıcı madde, 52 kilo 
eroin ve çok sayıda yaşam malze-
mesi ele geçirildi. Kıran-2 Operas-

yonu kapsamında 14 terörist etki-
siz hale getirildi, 2 terörist teslim 
oldu, 2 iş birlikçi yakalandı. Operas-
yonda 7 mağara, sığınak ve depo 
imha edilirken, 2 Metis M-1 füze 
ateşleyicisi, bir M-16 piyade tüfeği, 

2 keskin nişancı tüfeği, 6 adet RPG-
7 roketatar, 2 adet AT-4 roketatar, 
6 lav silahı, 2 biksi makineli tüfe-
ği, 11 kalaşnikof piyade tüfeği, bir 
tamburalı bomba atar, 11 tabanca, 
3 av tüfeği, 49 el bombası, 37,5 kilo 
plastik patlayıcı, 13 EYP, muhtelif 
miktarda mühimmat ve çok sayıda 
yaşam malzemesi ele geçirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLENLER 
ARASINDA GRİ KATEGORİDEKİ 

TERÖRİSTLER DE VAR
Jandarma, polis ve güvenlik 

korucuları tarafından Kıran-3 Ope-
rasyonu kapsamında, bugüne ka-
dar aralarında İçişleri Bakanlığınca 
gri kategoride aranan “Koçer” kod 
adlı Orhan İnce, “Canda Kıçi” kod 
adlı Kader Malgoz ve “Serhat Iğdır” 
kod adlı Atilla Çakmaz’ın da bulun-
duğu toplam 41 terörist, karadan 
yürütülen hava destekli operasyon-
da etkisiz hale getirildi. Güvenlik 
güçlerince 5 iş birlikçi yakalanırken 

7 M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof 
piyade tüfeği, bir adet tel güdümlü 
konkurs füzesi, 11 el bombası, çok 
sayıda silah-mühimmat ve yaşam 
malzemesi ele geçirildi. Operas-
yonda 9 mağara, barınak, sığınak 
ve 10 EYP imha edildi.

Kıran-4 Operasyonu kapsamın-
da, 18 terörist etkisiz hale getirildi. 
66 mağara, sığınak ve depo imha 
edilirken 7 kalaşnikof piyade tüfe-
ği, bir M-16 piyade tüfeği, bir uzun 
namlulu silah, 11 el bombası, 133 
adet mühimmat, 62 kilo patlayıcı 
madde, 7 EYP, 17 bin 3 kök hint 
keneviri bitkisi ve çok miktarda ya-
şam malzemesi ele geçirildi.

Kıran-5 Operasyonunda ise 24 
mağara, sığınak ve depo imha edi-
lirken bir kalaşnikof piyade tüfeği, 
270 kilo plastik patlayıcı, 7 EYP, 
muhtelif miktarda mühimmat ve 
çok sayıda yaşam malzemesi ele 
geçirildi. n AA
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Trabzonspor, penaltılardan yararlanamıyor
Geçtiğimiz sezon kullanılan 10 penaltının 4’ünü 

kaçıran Trabzonspor, bu sezon da 7 penaltının 4’ünden 
yararlanamadı. İki sezonda 17 penaltının 8’sini golle 
sonuçlandıramayan Karadeniz ekibi, bu alanda yüzde 
50 gibi bir istatistik yakaladı. Trabzonspor’da geçen 
sezondan bu yana süregelen penaltı şansızlığı devam 
ediyor. 2018-2019 sezonunda 10 kez beyaz noktaya 
giden bordo-mavili oyuncular, 4 penaltıyı kaçırmıştı. 
Trabzonspor’da penaltıdan yararlanamayan isimler 
ise Rodallega (2), Sosa ve Burak olarak dikkat 
çekmişti. Karadeniz ekibi, bu alanda yeni sezonda 
da kötü istatistiğine devam ediyor. Karaman’ın 
öğrencileri, Avrupa ve Süper Lig’de kazanılan toplam 
7 penaltının 4’ünü kaçırdı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Sparta Prag ile oynanan ve 
2-1 kazanılan rövanş maçında Anthony Nwakaeme 
penaltıyı gole çeviremezken, AEK karşılaşmasında 
da Sosa, beyaz noktadaki atıştan yararlanamamıştı. 
Norveçli golcü Sörloth, Gençlerbirliği maçında 
şanssızlığı kırsa da Sivasspor mücadelesinde 
penaltıyı golle sonuçlandıramadı. Sturridge, Medipol 
Başakşehir mücadelesinde kullandığı penaltı atışını 
golle sonuçlandırırken, bordo-mavililer son olarak 
da Alanyaspor maçında Hosseini’nin kullandığı iki 

penaltının birinden yararlanamadı. Geçen sezondan bu 
yana 17 penaltı kullanan Trabzonspor, bu atışların 8’ini 
değerlendiremedi ve yüzde 50 gibi kötü bir istatistik 
yakalayarak şansızlığını sürdürdü. Trabzonspor’da 
penaltıları Sturridge kullanacak. İngiliz forvet, forma 
giydiği maçlarda hakem penaltı noktasını göstermesi 
halinde penaltı noktasının başına geçecek.

SAKATLAR DÖNÜYOR
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık 

Kurulu Başkanı Yaşar Kibar Güven, Ekuban’ın 2-3 
hafta sonra, Obi Mikel ve Sturridge’nin ise milli aranın 
ardından takıma döneceğini açıkladı.

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Sağlık Kurulu 
Başkanı Yaşar Kibar Güven, sakat oyuncuların durumu 
ve üst üste yaşanan sakatlıklar nedeniyle eleştirilerle 
maruz kalmaları üzerine değerlendirmelerde 
bulundu. Bordo-mavililerin yıldız oyuncusu Sosa’nın 
Alanyaspor’a karşı oynamak istediğini dile getiren 
Güven, “Sosa’nın sol kasığında ve ayak bileğinden 
almış olduğu darbeye bağlı kas yaralanması vardı. 
Sosa’nin kendisi oynamak istemesine rağmen 
daha kısa zamanda alacağımız iyileşme sürecinin 
daha fazla olabileceği düşüncesiyle oyuncumuzu 
dinlendirme kararı verdik. Obi Mikel ve Sturridge de 

daha önce yüzde 90 olan yaralanmaları, yaptığımız 
son kontrollerden sonra yüzde 10’a indi. Ekuban’ı 2-3 
hafta sonra takıma vermeyi planlıyoruz. Ekuban’ın 
kemik kaynaması gayet iyi durumda. Performans 
eksikliği var ve eksikliği kapatmaya çalışıyor. 
Amacımız 2-3 haftada yetiştirip takıma vermek. Milli 
aradan sonra Sosa, Obi Mikel ve Sturridge’yi de 
takıma vermeyi planlıyoruz. Trabzonspor’da yaşanan 
sakatlıkların hepsi sahada oluyor. Antrenmanda bir tek 
Ekuban sakatlandı. Hepsi saha içresinde ve mücadele 
esnasında oluyor. Tedavileri tamamlanarak takıma 
verdiğimiz oyuncular aynı şikayetlerle sakatlanıyorlar. 
Karar alırken 3 ayrı gözle değerlendiriyoruz. 
Sakatlıkların üst üste gelmesi ve her maçta bazı 
oyuncuların sakatlıklardan dolayı oynamaması bazı 
algıyı oluşturdu” ifadelerini kullandı.

“GÜNLÜK DÜŞÜNMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL”
Ligin günlük değil uzun bir maraton olduğunu 

belirten Güven, “Bizim için öncelik sporcumuzun 
sağlığıdır. Günlük düşünme gibi bir durum bizim için 
söz konusu değil. Önümüzde uzun bir maraton var. 
Oyuncumuz tam hazır olur ise vermeye çalışıyoruz. 
Verimi yüzde yüz alabilmek için planlama yapıyoruz. 
Biz işimizi doğru yapma peşindeyiz” dedi. n İHA

Yeni Malatyaspor 
bugün topbaşı yapıyor

Yeni Malatyaspor’da Göztepe müsabakasının ardın-
dan futbolculara verilen 3 günlük izin bugün sona eriyor. 
Sakatlıklarından dolayı ligin 11. haftasındaki Göztepe 
karşılaşmasında forma giyemeyen Moryke Fofana, Rah-
man Buğra Çağıran ve Thievy Bifouma’nın da takımla 
birlikte çalışmalara başlayacakları açıklandı. Yeni Ma-
latyaspor’da 3 günlük izin bugün bitiyor. Göztepe maçının 
ardından 3 gün izin yapan takım, yarın hazırlıklarına baş-
layacak. Sakatlıkları bulunan isimlerden Fofana, Rahman 
Buğra Çağıran ve Bifouma da takımla birlikte antrenman-
lara katılacak. Bifouma ve Rahman’ın alt adale, Fofana’nın 
ise kasığından sakatlığının bulunduğu, 3 futbolcunun da 
tedavilerine devam edildiği kaydedildi. Milli maçlar ne-
deniyle lige verilen arada izin yapan sarı-kırmızılılar, Sü-
per Lig’in 12. haftasında 17 Kasım Pazar günü sahasında 
oynayacağı Fenerbahçe müsabakasının ilk çalışması için 
yarın Nurettin Soykan Tesisleri’nde toplanacak. 18 puanla 
7. sırada bulunan ve ilk 5 sıra için mücadele eden Yeni 
Malatyaspor’da Fenerbahçe müsabakasına farklı bir gözle 
bakılırken, yönetimin de bu maç için farklı bir prim sistemi 
uygulayabileceği öğrenildi. n İHA

‘En kısa sürede 
formda olacağım’

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray’ın deplas-
manda oynadığı Gaziantep FK maçında sakatlanarak 
oyuna devam edemeyen Florin Andone, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, en kısa sürede eski for-
muna kavuşmak için elinden geleni yapacağını söyledi. 
Galatasaray’ın Rumen oyuncusu Florin Andone, Gazi-
antep Futbol Kulübü mücadelesinde yaşadığı sakatlığın 
ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. 
Kırmızı-siyahlılarla oynanan maça sakatlığından dolayı 
devam edemeyen ve sağ diz iç yan bağında yırtık tespit 
edildiği belirtilen 26 yaşındaki futbolcu, şu anki durumu 
için üzgün olduğunun altını çizerek, şu ifadelere yer verdi: 
“Şu an olduğum durum için gerçekten üzgünüm. Bu hari-
ka takım için sahadaki her şeyi vermeye çok odaklandım, 
ancak bazen bu tür şeyler futbolda oluyor ve onları kontrol 
edemiyorsunuz. İyi bir iyileşme elde etmek ve mümkün 
olan en kısa sürede formda olmak için elimden geleni 
yapacağım. İşimi burada bitirmedim, henüz en iyisi gel-
medi.” n İHA

Süper Lig’de yayın 
ve ticari gelirler arttı

Süper Lig’in toplam gelirleri 4,2 milyar liraya ulaş-
tı. Aktif Bank’ın, Türk futbolunun gelirlerini ve ekonomik 
görünümünü incelediği “Futbol Ekonomi Raporu-Ekolig” 
toplantısının dördüncüsü Zorlu PSM’de gerçekleştirilir-
ken, toplantıda konuşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun 
Kazancı ile Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer, ge-
çen sezonki verilerle ilgili paylaşımda bulundu. Ceyhun 
Kazancı, 2017-2018’de maç günü, naklen yayın ve ticari 
gelirleri toplamı 3,2 milyar lira olan Süper Lig pastasının, 
2018-2019 sezonu sonunda 4,2 milyar liraya ulaştığını 
belirterek, “Maç günü gelirleri konusunda Süper Lig, Av-
rupa’da 8. sırada bulunuyor. Ortalama seyirci sayısı yüzde 
9’luk artışla 14 bin bandına geldi. Ortalama seyirci konu-
sunda en büyük artışı yüzde 20 ile Rusya sağladı. Süper 
Lig’de kapasiteye göre doluluk oranında yüzde 50’lere ilk 
defa geldik.” diye konuştu.  n AA

Adem Ljajic ve Oğuzhan görüşme odasına çağrılıyor!
Beşiktaş’ta performansları henüz 

beklenen seviyeye gelmeyen Adem Ljajic ve 
Oğuzhan’la özel görüşme yapılacak. Teknik 
ekip, iki futbolcunun da form grafiğinin 
yükselmesi için özel çalışma yapıyor. 
Beşiktaş’ta son 5 maçta toplanan 13 puan, 
siyah-beyazlı takımı zirve yarışında iddialı 
konuma getirirken, teknik ekip ciddiyeti elden 
bırakmıyor. Takımın yükselen performansına 
karşın beklentilerin altında kalan Adem 
Ljajic ve Oğuzhan Özyakup’la ilgili özel 
çalışma yapan teknik ekip, bu futbolcuların 
form grafiğini yükseltmeyi hedefliyor. 
Sırbistan Milli Takımı kadrosuna çağrılan 
Adem Ljajic’in, geçtiğimiz sezon gösterdiği 
performansı sergilemesi için çalışmalar 
yapılıyor. Bu futbolcuyla sık sık bire bir 
görüşmelerde bulunan Teknik Direktör 
Abdullah Avcı, Ljajic’in kalitesini sahaya 
yansıtmasını istiyor. Adem Ljajic gibi Oğuzhan 
Özyakup da Avcı’nın formunu yükseltmesini 
istediği bir başka isim. Her fırsatta bu 
futbolcunun çok kaliteli bir ayak olduğunu 
belirterek, “Bugün Oğuzhan’ın ismini transfer 

etmek isterseniz, 10-12 milyon Euro ödemeniz 
gerekir. Biz de elimizdeki bu 10-12 milyon 
Euro’luk değeri kullanmak istiyoruz” diyen 
Avcı, milli futbolcunun formunun yükselmesi 
için bireysel programlar hazırlatıyor.

AVCI TAKIMIN BAŞINDA OLACAK
Denizlispor maçının ardından 3 gün 

izin yapan Beşiktaş, yarın sabah yapılacak 
olan antrenmanla birlikte Konyaspor maçı 
hazırlıklarına başlayacak. Yaşadığı ağır 
grip nedeniyle Portekiz’e gidemeyen ve 
Denizlispor karşılaşmasında da tam olarak 
iyileşmemesine karşın kulübedeki yerini 
alan Abdullah Avcı, yarın sahaya inecek. 
Ligde üst üste alınan 3 galibiyetin ardından 
serinin devam ettirilmesini isteyen Avcı, ilk 
yarıda kalan 6 maçta toplanacak maksimum 
puanla zirveyi hedefliyor. Beşiktaş Yönetim 
Kurulu da, Avcı’nın elini güçlendiriyor. 
Nevzat Demir Tesisleri’nde yoğun mesai 
harcayan yöneticiler Emre Kocadağ ve Erdal 
Torunoğulları, teknik ekip ve futbolcuların 
kafalarının yalnızca sahada olması için 
elinden geleni yapıyor. n İHA

Yaprak dökümü!
Süper Lig’in 2019-2020 sezonunda 11 hafta geride kalırken, 6 takım teknik direktör değişikliğine 
gitti. Ligde son teknik direktör ayrılıkları milli maçlar nedeniyle verilen arada MKE Ankaragücü 
ve Antalyaspor’da yaşandı. Böylece bu sezon “teknik müdahale”ye giden takım sayısı 6’ya çıktı

Süper Lig’de daha önce İstikbal Mo-
bilya Kayserispor, Yukatel Denizlispor, 
Gençlerbirliği ve Göztepe’de teknik direk-
tör değişiklikleri gerçekleşmişti. İstikbal 
Mobilya Kayserispor’da geride kalan 11 
haftalık bölümde 3 teknik direktör görev 
yaptı. Kayserispor, Hikmet Karaman yö-
netiminde ilk 7 haftada 4 mağlubiyet ve 
3 beraberlik yaşadı. Sezona istediği gibi 
başlayamayan Kayserispor’da 4-0’lık 
Göztepe mağlubiyeti sonrası başkan Erol 
Bedir ve teknik direktör Hikmet Karaman 
istifa etti.

SAMET AYBABA İKİ MAÇA ÇIKTI
Kayserispor’da teknik direktörlük gö-

revine Hikmet Karaman’dan sonra Samet 
Aybaba getirildi. Aybaba yönetiminde 
çıktığı ilk karşılaşmada Kasımpaşa ile 
sahasında 1-1 berabere kalan sarı-kırmı-
zılı ekip, ikinci maçında ise BtcTurk Yeni 
Malatyaspor’a 4-0 yenildi. Teknik direktör 
Samet Aybaba, Kayserispor ile sözleşme 
imzaladıktan 17 gün sonra istifa etti. Ay-
baba’dan boşalan teknik direktörlük göre-
vi için Bülent Uygun ile sözleşme imzalan-
dı. Bülent Uygun yönetimindeki ilk maçta 
sahasında Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek mo-
ral bulan Kayserispor, daha sonra deplas-
manda Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

DENİZLİSPOR, İLDİZ’İN 
GÖREVİNE SON VERDİ

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel 
Denizlispor, sezona 2’de 2 yaparak baş-
lamasına rağmen daha sonra oynadığı 5 
maçta galip gelemedi. Denizlispor’da 7. 
haftada alınan 5-1’lik BtcTurk Yeni Malat-
yaspor mağlubiyeti sonrası teknik direktör 
Yücel İldiz’in sözleşmesi tek taraflı feshe-
dilirken, Mehmet Özdilek ile anlaşmaya 
varıldı. İldiz, geçen sezon TFF 1. Lig’de 
Denizlispor’u şampiyon yaparak 9 yıl ara-
dan sonra yeşil-siyahlı ekibi yeniden Sü-
per Lig’e çıkarmıştı. 

Denizlispor, yeni teknik direktörü Öz-
dilek ile çıktığı ilk maçta Fenerbahçe’ye 
2-1 yenilirken, ardından deplasmanda 
Gençlerbirliği’ni mağlup etmeyi başardı. 
Ege temsilcisi, daha sonra Demir Grup Si-
vasspor ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda 

sahadan mağlubiyetle ayrıldı. 
GENÇLERBİRLİĞİ’NDE “KAPLAN 

DÖNEMİ” 9 HAFTA SÜRDÜ
Ligin bir diğer yeni ekibi Gençlerbirli-

ği’nde de teknik direktör değişimi yaşan-
dı. Sezona Mustafa Kaplan yönetiminde 
başlayan kırmızı-siyahlı takım, 9. hafta 
sonunda 6 puanla 17. sırada yer aldı. Baş-
kent ekibinde yönetim, sezona istenildiği 
gibi başlanılamaması üzerine 9. hafta so-
nunda Kaplan ile yollarını ayırırken, daha 
önce Galatasaray ile şampiyonluk yaşa-
yan Hamza Hamzaoğlu ile sezon sonuna 
kadar sözleşme imzaladı. 

Gençlerbirliği, Hamzaoğlu ile çıktığı 2 
maçta 4 puan topladı.

TAMER TUNA İSTİFA ETTİ
Göztepe’de teknik direktör Tamer 

Tuna, 9. haftada alınan 4-1’lik Kasımpa-
şa yenilgisinin ardından görevinden istifa 
etti. Böylece İzmir ekibindeki ‘ikinci Ta-
mer Tuna dönemi’ sona erdi. İlk 9 haftada 
9 puan toplayan Göztepe’nin yeni teknik 
direktörü ise geçen sezon TFF 1. Lig’de 
play-off finali oynayan Hatayspor’da or-
taya koyduğu performansla dikkati çeken 
İlhan Palut oldu.

KAPLAN, YENİDEN MKE 
ANKARAGÜCÜ’NDE

Süper Lig’de oynadığı son 5 maçta 4 
mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan MKE 
Ankaragücü’nde Metin Diyadin ile karşı-

lıklı anlaşılarak yol ayrımına gidildi. MKE 
Ankaragücü, sezona başkentin bir diğer 
ekibi Gençlerbirliği’nde başlayan teknik 
direktör Mustafa Kaplan ile dün anlaş-
maya vardı. Kaplan, geçen sezon devre 
arasında sarı-lacivertli takımın başına 
geçmiş ve MKE Ankaragücü’nün kümede 
kalmasına katkı sağlamıştı. 

Antalyaspor’da son 4 maçta alınan 
mağlubiyetler beraberinde ayrılığı da 
getirdi. Akdeniz ekibinden dün yapılan 
açıklamada, “Bülent Korkmaz ve ekibiyle 
karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bu-
lunmaktayız.” denildi. Antalyaspor, geçen 
sezon Bülent Korkmaz yönetiminde ligi 7. 
sırada bitirmişti. n AA
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Sular durulmuyor!
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Konya ekiplerinden Ereğlispor’da sular durulmuyor. Yeşil beyazlı 

takımda Kulüp Başkanı Bilgin Kamış yaptığı açıklamada sezon başı kadro planlamasını dönemin antrenörü Himmet 
Kök’ün yaptığını ifada etti. Himmet Kök ise bu açıklamaya cevap vererek iddiaların doğru olmadığını belirtti

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta geride 
kalan 8 haftada sadece 1 galibiyet alan ve 
ligde alt sıralarda bulunan Ereğlispor’da 
sular durulmuyor. 

Geçtiğimiz haftalarda futbolcuların 
toplu bir açıklama yaparak maça ve id-
mana çıkmayacaklarını belirtmesinin ar-
dından, bu haftada Kulüp Başkanı Bilgin 
Kamış, bir açıklama yaparak topu eski 
teknik heyete attı. Kamış açıklamasında 
hata yaptıklarını da ifade ederek, “En bü-
yük hatamız sözde Ereğlisporlulara güven-
mek” dedi. Sezon başında takımın başın-
da bulunan Ereğlili Antrenör Himmet Kök 
ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada 
iddiaları kabul etmedi.

BAŞKAN KAMIŞ’TAN 
EREĞLİLİLERE ÇAĞRI

Ereğlispor Kulüp Başkanı Bilgin Kamış 
açıklamasında, sezon başı kadroyu Him-
met Kök’ün kurduğunu dile getirerek, “Se-
zon öncesi yapılan teknik heyet ve kadro 

yapılanmasında yapılan hataları kabul 
ediyoruz. Biz bu kadroyu sezona başladı-
ğımız teknik heyet raporları ve teknik he-
yetin istekleri üzerine oluşturduk. 

Biz de insanız hata yaparız en büyük 
hatamız ise sözde Ereğlisporlu arkadaşla-
ra güvenmek oldu. Biz rakiplerimizden çok 
Ereğlisporlu gibi görünüp kendi menfaat-
leri için uğraşan ve kulübümüzü yıpratma-
ya çalışan kişilerle mücadele ettik. Neyse 
ki bunları geride bırakarak hatalarımızdan 
ders çıkardık ve çıkarmaya devam ediyo-
ruz. Son 2-3 haftada toparlanan takımımız 
bugün bu yerde ise sezon öncesi yapılan 
yanlışların hem şahsıma ve hem kulübü-
me olan cezasını çekmekteyiz. 

Son haftalarda umut veren ve ışık sa-
çan gençlerimizle küllerimizden yeniden 
doğacağız. Ereğlili hemşerilerimiz, taraf-
tarlarımız ve Ereğlispor sevdalılarına bu-
radan bir mesajım var. Bizi, bizleri yalnız 
bırakmayınız, bu desteği görür hisseder-

sek sonuna kadar pes etmeden mücadele 
edeceğimize ekibim ve kendi adıma söz 
veriyorum. Buradan siyasilere, iş adam-
larına, oda başkanlarına ve Ereğli’mizin 
ileri gelen büyüklerine sesleniyorum; 
Ereğli’mizin köklü kulübü Ereğlispor’a 
maddi ve manevi destek olmalarını rica 
ediyorum. Buradan en büyük teşekkürü 
Ereğli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin 
Oprukçu’ya sunuyorum. Bizi asla yalnız 
bırakmayan başkanımıza minnettarız te-
şekkürler” ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULARIMIZA GÜVENİMİZ TAM
Ereğlispor Genel Kaptanı Osman Ko-

çak ise açıklamasında, “Ligin ikinci ya-
rısında kendi sahamızda oynayacağımız 
Konya takımlarına karşı büyük avantaj 
sahibiyiz ve teknik heyetimizin raporları 
doğrultusunda gerekli takviyeleri yapa-
cağımıza ve yanılmayacağımıza emin 
olabilirsiniz. Teknik heyet ve futbolcuları-
mıza güvenimiz tamdır ve Allah’ın izniyle 

birlik ve beraberliğimizi bozamayacak-
lardır. Çocukluğumuzun aşkı Ereğlispor’a 
çocukluğumdan beri hem futbolcu, hem 
altyapı hocası hem yönetim kurulunda 
birçok görev yaptım ve yapmaktan gurur 
duyuyorum. Sözde Ereğlisporlular yokken 
biz vardık ve Allah’ın izniyle de var olmaya 
devam edeceğiz” dedi.

KÖK İDDİALARI KABUL ETMEDİ
Ereğlispor’da sezon başında takı-

mın başında olan ve daha sonra yolların 
ayrıldığı Antrenör Himmet Kök, Başkan 
Kamış’ın iddialarını yalanlayarak, “Ereğ-
lispor yönetiminde yer alan, yöneteme-
yenler açıklama yapmışlar. 

Teknik heyet hataydı oyuncuları onlar 
istedi falan filan. Benim kurduğum kadro-
yu bozmasaydınız bir bir kaçırmasaydınız, 
akitleri yerine getirseydiniz, verdiğiniz 
sözleri tutsaydınız, takımı isyana zorlama-
saydınız biz şu an ilk 3’ün içinde olurduk” 
şeklinde açıklama yaptı. n SPOR SERVİSİ

Selçuk Üniversitesi Hadim Meslek Yüksekokulu’nda 
satranç turnuvası düzenlendi. Hadim Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Ertuğrul Karataş konuya ilişkin yaptığı açıklama-
da, öğrenciler arasında tanışma, dayanışma ve kaynaş-
mayı sağlamak amacıyla böyle bir turnuva düzenledik-
lerini söyledi. İlçede sosyal ve kültürel aktivitelerin kısıtlı 
olduğunu anlatan Karataş, şunları kaydetti: 

“Öğrencilerimizin güzel zaman geçirmesini sağlamak 
amacıyla çeşitli aktiviteler düzenliyoruz. Bu aktivitelerden 
biri de satranç turnuvası oldu. Öğrencilerimiz bu konuda 
yoğun ilgi gösterdi. Turnuvaya katılan öğrencilerimize te-
şekkür ediyorum. Turnuvada dereceye giren öğrencilere 
ödüllerini 19 Kasım’da düzenleyeceğimiz törenle takdim 
edeceğiz.”   n AA

Geçtiğimiz günlerde yapılan Geleneksel Atlı Okçuluk 
yarışmasında Türkiye Şampiyonu olan başarılı sporcuya 
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından yarım 
altın hediye edildi.

Okçuluk ve boks dallarında başarı elde eden küçük 
sporcular okul idarecileri ve öğretmenleri ile birlikte Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı makamında ziyaret 
etti. Ziyarete; Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu Müdürü Yu-
nus Geçit, Beden Eğitimi Öğretmenleri Aziz Başyiğit, Ser-
pil Akyol Yavuz, Esra Uşma, Geleneksel Atlı Okçuluk, Tür-
kiye Şampiyonu Mehmet Ege Yavuz, Küçük Erkekler Boks 
Türkiye 5.’si. Ebubekir Tepeoğlu, Okçuluk Türkiye şampi-
yonası ilk 16 ve yıldız erkek Konya 1.’si. Ali İhsan Karadağ-
lı, Okçuluk Yıldız Kız Konya 4.’sü Rukiye Berra Önalmaz, 
Okçuluk, Küçük Erkekler Konya 1.’si Vahit Arslan, Okçuluk 
Küçük Erkekler Konya 2.’si. Selçuk Murat Aksoy, Okçuluk 
Küçük erkekler Konya 3.’sü Kayra Şener Afşar, Okçuluk 
Küçük Kız Konya 3.’sü Simla Zengin, Okçuluk Küçük Kız 
Konya 4.&sü Esila Kurt katıldı. Küçük sporcuları başarıları 
için tebrik eden Başkan Akkaya, Akşehir’in hem eğitimde 
hem de spor dallarında her geçen gün çıtayı yükselttiğine 
değinerek çok yakın zamanda bu başarıların daha da arta-
cağına inandığını söyledi.   n İHA

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basket-
bol, ligde oynanacak kritik Yalova Spor maçı öncesinde 
Konya Vali Yardımcısı Fazlı Akgün’ü ziyaret etti. Başant-
renör Ozan Bulkaz ve İdari Menajer Hüseyin Bilgin’in yer 
aldığı ziyarette Vali Yardımcısı Fazlı Akgün’e Konyaspor 
Basketbol forması ve Çift Başlı Kartal minyatürü hediye 
edildi. Fazlı Akgün, Cumartesi günü oynanacak olan Yalo-
va Spor maçına davet edilirken, Akgün ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek yeşil beyazlı takıma başarılar 
diledi. n SPOR SERVİSİ

Hadim’de satranç 
turnuvası düzenlendi

Başkan Salih Akkaya’dan 
şampiyon sporcuya altın

Konyaspor Basketbol’dan 
Fazlı Akgün’e ziyaret

Konya Büyükşehir’in ‘Spor Konya Projesi’ hayata geçiyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, spor 

okullarını geleneksel hale getirmek için 
merkez dışındaki 28 ilçede 7-18 yaş arası 
öğrencilere yönelik Spor Konya Projesini 
hayata geçiyor. 28 ilçede 2 Aralık’ta 
başlayacak proje için ücretsiz kayıtlar spor.
konya.bel.tr adresinden 22 Kasım’a kadar 
yapılabilecek. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın her 
ilçesinde çocukları sağlıklı yaşam için sporla 
tanıştıracaklarını ve başarılı olanları Türk 
sporuna kazandıracaklarını ifade etti. Konya 
Valiliği, Konya Büyükşehir Belediyesi, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü ve ilçe belediyeleri iş birliğiyle 

28 ilçede 7-18 yaş arası öğrencilere yönelik 
Spor Konya Projesi kapsamında spor 
faaliyetleri düzenlenecek. 

GELENEKSEL HALE GELECEK
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, çocukları ve gençleri sporla 
tanıştırarak, spor okulları faaliyetlerini yaz 
aylarının dışında da geleneksel hale getirmek 
istediklerini belirtti. Merkez dışındaki 28 
ilçede spor yapmak isteyen çocukların en 
az bir branşla spor yapmalarını sağlamayı 
arzu ettiklerini kaydeden Başkan Altay, Spor 
Konya Projesinde 312 eğitmenin 22 branş, 65 
spor tesisi, 32 okuldaki çok amaçlı salonları 
ve 218 okul bahçesi ve dersliklerinde spor 

faaliyetlerini yürüteceğini söyledi. Başkan 
Altay, yapılacak çalışmayla Konya’nın her 
ilçesinde çocukları sağlıklı yaşam için sporla 
tanıştıracaklarını ve başarılı olanları Türk 
sporuna kazandıracaklarını ifade etti.

SON BAŞVURU TARİHİ 22 KASIM
28 ilçede başlayacak 2019-2020 

Spor Konya projesi için ücretsiz kayıtlar 
spor.konya.bel.tr adresinden yapılıyor. 
Son başvuru tarihinin 22 Kasım olarak 
belirlendiği projede ilçe mevsim şartlarına 
göre uygulama ve teorik dersleri, 2 Aralık 
2019-19 Haziran 2020 tarihleri arasında 29 
hafta boyunca yapılacak.
 n SPOR SERVİSİ

Mustafa Metin: Ekstra güvenlik talebimiz olmadı
Geçtiğimiz hafta sonu Konya Süper Amatör 

Küme’de oynanan ve 2-0 Cihanbeyli Belediyespor 
galibiyetiyle sona eren Meram Kara Kartallar – 
Cihanbeyli Belediyespor maçı sonrasında Cihanbeyli 
ekibi yönetiminin ortaya attığı iddialara Meram 
Kara Kartallar Kulüp Başkanı Mustafa Metin cevap 
verdi. Konuyla ilgili olarak Cihanbeyli Belediyespor 
yöneticisi Ferhat Akoğlu’nun, “Biz Afrika’dan 
gelmedik. Biz de Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşıyız. 
Biz Türk’üz. Kara Kartallar maçı sonrasında polisler 
bize görevlerinin bittiğini söyleyerek bir sonraki 
maçı beklemeden sahadan ayrıldılar. Kara Kartallar 
kulübü özel güvenlik istemiş. Çevik Kuvvet ekiplerini 
çağırmışlar” ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine 
Meram Kara Kartallar’dan bir açıklama yapıldı.

HAK MAHRUMİYETİ ALAN KİŞİ NASIL KONUŞUR?
Kulüp Başkanı Mustafa Metin hiçbir ekstra 

güvenlik istemediklerinin altını çizerek, şunları 
söyledi; “Hem birinci hem de ikinci amatör kümede 
rakibimiz olan Gölyazıspor hem de Cihanbeyli 
Belediyespor takımlarına karşı her zaman saygılı 
davrandık. Bugüne kadar hiçbir maçlarında ekstra 
güvenlik önlemi alınmasını istemedik. Cihanbeyli 

Belediyespor’a karşı herhangi bir olumsuz bakışımız 
yok. Maç boyunca ve maç sonunda kendilerine 
karşı fair - play duruşumuzu bozmadık ve bu maç 
için de ekstra bir takviye güvenlik talebimiz olmadı. 
Kendilerine karşı kötü bir bakış açısı içerisinde olsak 
antrenörlerinin bizden değişiklik kağıdı talebini geri 
çevirir onlara engel olmaya çalışırdık. 

Antrenörlerinin oyuncularımıza karşı sözlü 
sataşmalarına bile herhangi bir tepkimiz olmadı. 
Böyle bir durumda merak ediyoruz, Ferhat Bey çevik 
kuvvet ekiplerini bizim çağırdığımız bilgisini nerden 
almış. Kendisinin bizi zan altında bıraktığı durumda 
bu bilgiyi nerden aldığını açıklamasını bekliyoruz. 
Diğer taraftan şunu da söylemeliyim ki; üç ay hak 
mahrumiyeti cezası olan ve cezasını tamamlamayan 
yönetici nasıl çıkıp da açıklama yapıyor. Bu maçla 
alakalı konuşuyor ve bize karşı suçlamalarda 
bulunuyor. Hak mahrumiyeti olan yönetici nasıl 
açıklama yapar? Disiplin Kurulu bu cezaları boşa mı 
veriyor? Bu cezalar saha içerisine girememekle mi 
sınırlı? Şunu da söylemek lazım ki Ferhat Bey maçın 
devre arasında saha içine girerek hakemlere de itiraz 
eden ilk kişiydi…” n SPOR SERVİSİ



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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Umutla olmasa da acaba diyerek gitti-
ğimiz Sivas deplasmanından da elimiz boş 
döndük ve son haftalarda yaşadığımız ha-
yal kırıklıklarına bir yenisini eklemiş olduk.

Evimizdeki Gençlerbirliği maçıyla söze 
başlamak lazım. 

O maçta 1-0 öndeyken yaşanan ıslık-
lama olayı spor kamuoyumuzu bile ikiye 
bölmüş; Bir kesim taraftarı haklı bulup 
takımımızın oyuna yeterince ağırlığını koy-
madığını düşünürken diğer kesim de de-
vam eden maçta yaşanan bu protestonun 
oyuncuları olumsuz etkilediğini ve golü 
yediğimizi savunuyordu. 

Sivas maçında gördük ki mevcut duru-
mumuz taraftar baskısıyla felan açıklanabi-
lecek bir durum değil.

Ligin ilk 
haftalarında 
daha orga-
nize olan, daha çok pozisyo-
na giren, daha çok şut çeken 
bir takımken bir anda bu 
düşüşü anlamak gerçekten 
çok zor. 

İlk haftalarda çektiğimiz 
şutlarla istatistiklere girerken 
son maçlarda kalecilerimizle 
gündeme gelmeye başladık. 

Sivas maçındaki perfor-
mansıyla Serkan’ın haftanın 
kalecisi seçilmesi de bunun 
son örneği oldu.

Hal böyleyken ve bu kadar dağınık bir 

oyunumuz 
varken gö-
zümüz hep 

savaşmasını beklediğimiz 
oyuncularda oluyor. 

Şimdi Ömer Ali ağırlığı-
nı koyacak, Miya birazdan 
ceza sahasına dalacak, tam 
Jevtovic’in şut çekeceği yer, 
Shengelia şimdi çalımını atıp 
pozisyon yakalayacak diyoruz 
ama YOK!  

En çok da üzüldüğümüz 
yer burası aslında, oyuna 
ağırlığını koymasını beklediği-

miz oyuncuların bu pervasız halleri bizleri 
kahretmeye devam ediyor. 

Burada en büyük sitemim takımın eski 
oyuncularına olacak. 

Sizler yıllardır bu formayı terletiyorsu-
nuz, böyle zamanlarda sizlerin saha içinde 
saha dışında daha çok sorumluluk almanız 
gerekmiyor mu? 

Takımda bir arkadaşlık ortamı yoksa 
bunu siz tesis edebilirsiniz, saha içinde 
oyuncuları siz ateşleyebilirsiniz, düştüğü-
müz dakikalarda siz ayağa kalkabilirsiniz.

Sahi size ne oldu böyle? 
Güvendiğimiz dağlara karlar mı yağdı?
Velhasıl,
O forma kutsaldır, nasip olmaz herke-

se. Sahadayken kıymetini bilin ki bizlerde 
güzel anılarla hatırlayalım sizleri. 

Kalın sağlıcakla.

GÜVENDİĞİMİZ DAĞLARA NE OLDU?

spor@konyayenigun.com
UFUK DİŞBUDAK

Avrupa için!
A Milli Futbol Takımı, EURO 2020 Elemeleri H Grubu 9. maçında bugün sahasında İzlanda ile karşı karşıya 
gelecek. Türk Telekom Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. A Milli Futbol Takımı, 

İzlanda maçında beraberlik halinde bile bir maç kala 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 

Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H 
Grubu 9. maçında bugün sahasında İz-
landa ile karşı karşıya gelecek. Türk Tele-
kom Stadı’nda oynanacak mücadele saat 
20.00’de başlayacak ve TRT 1’den naklen 
yayımlanacak. Müsabakada, İngiltere 
Futbol Federasyonundan hakem Anthony 
Taylor düdük çalacak. Taylor’ın yardımcı-
lıklarını Gary Beswick ve Adam Nunn ya-
pacak. Maçın dördüncü hakemi ise Stuart 
Attwell olacak. Milli takımda, sakatlıkları 
süren kaptan Emre Belözoğlu ve İrfan Can 
Kahveci’nin bu mücadelede forma giymesi 
beklenmiyor.

BERABERLİK YETİYOR
A Milli Futbol Takımı, İzlanda maçında 

beraberlik halinde bile Andorra ile yapı-
lacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa 
Şampiyonası’na katılmayı garantileyecek. 
Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa 
Şampiyonası’na katılacağı grupta 19 puan 
ve averajla lider durumda bulunurken, ra-
kip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor. 
Türkiye’nin liderlik yolundaki en önemli 
rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sa-
hasında Moldova’yı konuk edecek. Türki-
ye’nin yer aldığı grupta bugün TSİ 22.45’te 
Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra 
maçları da oynanacak. A Milli Futbol Ta-
kımı, İzlanda maçında berabere kalsa bile 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası biletini 
alacak. Milliler gruptan çıkmayı garanti-
lemesi halinde 5. kez Avrupa Şampiyona-
sı’nda yer alacak. Ay-yıldızlıların liderlikte-
ki rakibi Fransa ise sahasında Moldova’yı 
konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, grup-
tan çıkması halinde tarihinde 5. kez Avru-
pa Futbol Şampiyonası’na katılacak. Milli 
Takım, tarihinde daha önce 1996, 2000, 
2008 ve son olarak 2016 yılındaki şampi-
yonada boy göstermişti.

TÜRKİYE 577. MAÇINA ÇIKIYOR
A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile bu-

gün sahasında yapacağı 2020 Avrupa 
Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçıyla 
577. kez sahaya çıkacak. 

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 
305’i resmi, 271’i özel 576 maçta, biri hük-
men olmak üzere 220 galibiyet aldı, 134 
defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine 
yenildi. Ay-yıldızlı ekip, 246’sı deplasman-
da, 250’si evinde, 80’i de tarafsız sahada 
çıktığı maçlarda, 3’ü hükmen galibiyetten 
toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gör-
dü. A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı 
ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 
576 karşılaşmanın 495’ini Avrupa, 32’sini 
Asya, 23’ünü Amerika, 23’ünü Afrika, 
3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

HEDEF GRUP LİDERLİĞİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baş-

kanı Nihat Özdemir, 2020 Avrupa Şampi-
yonası (EURO 2020) Elemeleri’nde İzlan-

da ve Andorra’yı yenip grup lideri olarak 
finallere gitmeyi hedeflediklerini belirtti. 
A Milli Futbol Takımı’nın yarın İstanbul’da 
oynayacağı İzlanda müsabakasıyla ilgili 
TFF’nin hazırladığı maç kitabında görüşleri 
yer alan Özdemir, EURO 2020 Finalleri’ne 
giden yolda emin adımlarla ilerlediklerini 
belirtti. 

Galatasaray’ın iç saha maçlarını oy-
nadığı Türk Telekom Stadı’nın 5 yıl aradan 
sonra A Milli Futbol Takımı müsabakasına 
ev sahipliği yapacağını aktaran Nihat Öz-
demir, “Hedefimiz, önce İzlanda’yı yenip 
başarılı geçen eleme sürecini finallerle 
taçlandırmak, ardından da Andorra dep-

lasmanında kazanıp ilk kez grup lideri 
olarak Avrupa Şampiyonası’na katılmak. 
EURO 2020 Finalleri’ne giderek; ülkemize 
moral vermek ve milletimizin yüzünü gül-
dürmek istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

1825 GÜN SONRA TÜRK 
TELEKOM STADYUMU’NDA

A Milli Futbol Takımı, bin 825 gün son-
ra İzlanda maçıyla birlikte Türk Telekom 
Stadyumu’nda sahaya çıkacak. A Milli 
Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyona-
sı Elemeleri H Grubu 9. maçında bugün 
sahasında İzlanda ile mücadele edecek. 
Son iki iç saha maçını Ülker Stadyumu 
ve Vodafone Park’ta oynayan milliler, bu 

sefer de Türk Telekom Stadyumu’nda sa-
haya çıkacak. Milli Takım, bu stattaki son 
maçını 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası 
Elemeleri’nde 16 Kasım 2014’te tarihinde 
Kazakistan ile oynadı. 

Ay-yıldızlılar bu mücadeleden 3-1 
galip ayrılmıştı. Bu müsabaka öncesinde 
ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, 
kale arkası tribünündeki bazı taraftarlarla 
yaşadığı olaylardan sonra stadı terk etmiş-
ti. Milliler bin 825 gün sonra Aslantepe’de 
bir karşılaşamaya çıkacak. Teknik Direktör 
Şenol Güneş, milli takımın başında ilk kez 
bu statta oynayacak. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Futbol Akademisi’nde görev yapan atletik 
performans birim sorumlusu Soner Demirel, U17 Milli 
Takımı’nın Avrupa Şampiyonası kampına davet edildi. 
Konyaspor Futbol Akademisi’nden yapılan açıklamada, 
“Konyaspor Futbol Akademimiz atletik performans birim 
sorumlusu Soner Demirel, U17 Milli Takımımızın, geçti-
ğimiz ay içinde gerçekleştirdiği U17 Avrupa Şampiyonası 
Eleme Turu Lüksemburg kampı kafilesinde yer almış ve 
yine U17 Milli Takımımızın 14-18 Kasım 2019 tarihleri ara-
sında Amerika’da katılacağı U17 Nike Dostluk Turnuvası 
kafilesinde bulunmaktadır. Milli takımımızın Amerika ka-
filesinde akademimizden futbolcu bulunmamaktadır. U17 
Milli takımımız teknik ekibi ve sporcularımıza başarılar 
dileriz” ifadeleri yer aldı. n SPOR SERVİSİ

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, milli 
maçlar nedeniyle lige verilen arada oynayacağı Ada-
naspor özel maçı ve sonrasında Beşiktaş ile yapacağı 
12.hafta maçının hazırlıklarına yapılan antrenmanla de-
vam etti. Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Ko-
caman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan ant-
renmana milli takımlarda bulunan Ozan Can Oruç, Erdon 
Daci ve Levan Shengelia ile takımdan ayrı salonda çalışan 
Marin Anicic, Marko Jevtovic ve Fallou Diagne katılmadı. 
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 6’ya 
3 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Futbolcular 
antrenmanı çift kale maç ile tamamladı. n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu antrenör 
U17 milli takımında

Konyaspor’da Beşiktaş 
hazırlıkları sürüyor

Batuhan Şimşek’ten bronz madalya
Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli 

Sporcusu Batuhan Şimşek, Antalya’da 
düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa 
Tekvando Şampiyonası’ndan bronz 
madalya ile döndü. 

DEAF Olimpik Tekvando Avrupa 
Şampiyonası yoğun bir katılımla 
Antalya’da gerçekleştirildi. 6 ülkeden 
yaklaşık 150 sporcunun madalya için 
mücadele ettiği şampiyona heyecanlı 
karşılaşmalara sahne oldu. Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu 
Batuhan Şimşek 80 kiloda mücadele 
etti. Altın madalya için tatamiye çıkan 
Batuhan Şimşek, yarı final maçında 
aldığı ceza puanlarıyla diskalifiye olarak 
final oynama şansını kaybetti ve üçüncü 
oldu. Bireysel olarak bronz madalya 
kazanma başarısı gösteren Batuhan 
Şimşek, takım halinde üçüncü olan 
Türkiye Milli Takımı’nın başarısında da 
önemli bir pay sahibi oldu.

ARMAĞAN: ALTIN MADALYA 
BEKLİYORDUK

Selçuklu Belediyespor Kulübü 
Tekvando Takımı Başantrenörü Ali 
Armağan, “Batuhan bizim en başarılı 
sporcularımızdan bir tanesi. Avrupa 
Şampiyonasında altın madalya için 
gayretli bir şekilde çalışmalarımızı 
gerçekleştirdik. 

Ancak finale yükselme maçında 
sporcumuz 10 kez ceza puanı yiyerek 
diskalifiye oldu ve final oynama 
şansını kaybetti. Altın madalya 
kazanabileceğimiz bir şampiyonaydı 
ancak bazı hatalar sonucu üçüncü 
olduk. 2020 yılında düzenlenecek 
Dünya Şampiyonası’nda altın madalya 
kazanmak için şimdiden çalışmalarımıza 
başlayacağız. Selçuklu Belediye 
Başkanımız başta olmak üzere Kulüp 
yöneticilerimize teşekkür ediyorum” 
dedi.  n SPOR SERVİSİ

RPS

Konyasporlu tekvandocu 
Avrupa ikincisi oldu

Konyaspor Tekvando Takımı sporcusu Selma Canlı, İşitme 
Engelliler Milli Takım formasıyla Avrupa ikinciliği elde etti. An-
talya’da ikincisi düzenlenen DEAF Tekvando İşitme Engelliler 
Avrupa Şampiyonası’nda rakiplerini geçmeyi başaran sporcu 
Selma Canlı büyük bir başarıya imza attı. İlk maçını son olim-
piyat ikincisi olan Rus rakibine karşı 17-17’den altın puanla 4-0 
alan Selma Canlı, Ukraynalı rakibini teknik nakavtla mağlup 
etti. Finalde son iki yılın şampiyon ismi Milli Sporcu Merve 
Yazıcı’ya 20-17 yenilen yeşil beyazlı takımın sporcusu Avrupa 
ikincisi olarak büyük bir başarı kazandı. Konyaspor’dan yapılan 
açıklamada, “Avrupa üçüncülüğü elde eden Milli Takımımızı 
ve bireysel anlamda Avrupa ikinciliği kazanan sporcumuz Sel-
ma Canlı’yı tebrik ederiz” denildi. n SPOR SERVİSİ

S Takım O G B M A Y P
1. TÜRKİYE 8 6 1 1 16 3 19
2. FRANSA 8 6 1 1 21 5 19
3. İZLANDA 8 5 0 3 12 10 15
4. ARNAVUTLUK 8 4 0 4 14 10 12
5. ANDORRA 8 1 0 7 1 16 3
6. MOLDOVA 8 1 0 7 2 22 3


