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Kaliteli hizmetten taviz vermiyorlar 
16 yıldır Konya’nın 
önemli lezzet 
duraklarından 
olan Özel Ciğerci, 
vatandaşlardan tam 
not alıyor. İşletme 
sahibi Mehmet 
Eşmekaya, 
kaliteden ve 
güleryüzlü 
hizmetten taviz 
vermeden yollarına 
devam ettiklerinin 
altını çizdi. 
n HABERİ 
SAYFA 13’TE

BURUN TIKANIKLIĞI
NEFESİNİZİ ETKİLİYOR! 

KONYA MODELİ 
TÜRKİYE’YE ÖRNEK

‘NAZAR BONCUĞU’
İNCELEMEYE ALINDI

Burumuzdan rahatça soluk alıp vermek sağlıklı bir 
vücut ve genel solunum sistemi için büyük önem 
taşıyor. Bunun dışında hangi yaş grubu olursa olsun 
hayat kalitesini de yükseltiyor. Ancak bu konuda 
çeşitli olumsuzluklardan dıolayı nefes almak güçle-
şebiliyor. Uzmanlar bu konuda dikkat çeken öneri-
lerde bulunuyor.

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Akıllı Şehirler ve 
Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde belediyecilikte 
Konya modelini anlatan Başkan Altay, Konya mo-
delinin Türkiye’de belediyeciliğe örnek olduğunu 
söyledi.

Büyükşehir Belediyesi daire başkanları Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka’yı ziyaret etti. Zi-
yaret sonrasında dünyanın Nazar Boncuğu Meke 
Gölü’nde incelemelerde bulunan heyet gölle ilgili 
proje konusunda bilgi alışverişinde bulundular.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 15’TE

n HABERİ SAYFA 14’TE
04 TURÇEV-DER’den 

Esfendiyar’a ziyaret 06 Şantajla para istedi,
‘pişmanım’ dedi! 12 Damızlık koçlar 

besicilere dağıtıldı

Dedeleriyle 
buluştular

Karatay Fetihkent Anaokulu 
öğrencileri, öğretmenleriyle 

birlikte Karkent ve Büyüksinan 
Emekli Konakları’na sürpriz bir 

ziyaret gerçekleştirerek dedeleriyle 
bir araya geldi. Buluşma renkli 

görüntülere sahne oldu. 
 n SAYFA 4’TE

Görülmeye 
değer bir yer

Konya Aydınlar Ocağı’nda 
tarihi ve kültürel yönleriyle 

Ermenek’i anlatan Araştırmacı-
Yazar Mükremin Kızılca, 

Karamanoğulları’nın 
temellerinin atıldığı Ermenek’in, 
her yönüyle görülmeye değer bir 

yer olduğunu söyledi.  
n SAYFA 12’DE

Eğitim sistemi 
çözüm bekliyor

Eğitim sendikaları başkanları 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Birinci dönemini Konya Yenigün 
Gazetesi’ne değerlendirdi. Başkanlar sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğine dikkat çekti

KALICI ÇÖZÜM  BULUNMALI
Eğitim sistemine dair açıklamalarda 
bulunan Eğitim Bir-Sen Konya Şube 
Başkanı Nazif Karlıer, “Derslerin 
sayıları azaltılmak gerekiyorsa 
azaltılmalı. Ortaokullarda 
etkinliklerin yapılması gerektiği 
kanaatindeyim” dedi. Okullardaki 
seçmeli derslerin seçiminin 
öğrencilere ve velilere bırakılması 
gerektiğine dikkat çeken Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli 
Doğrul da, bu konuda düzenleme 
yapılmasını istedi.
LİYAKAT ESAS ALINMALI!
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata da öğretmenler 
arasında ayrımların kalkması ge-
rektiğine dikkat çekerek, “Öğret-
men atama sistemine bir itirazımız 
var” derken, Eğitim-İş Konya Şube 
Başkanı Özgür Ulaş Yiğit de, “Ata-
ması yapılmayan öğretmen sayısı 
can alacak kadar arttı. Bu eğitim dö-
neminde de liyakate rastlanamadı. 
MEB’in trajikomik atama oranların-
da bile adalet sağlanamadı” diye 
konuştu.  n HABERİ SAYFA 3’TE

Özel ekipten 
büyük başarı

Konya Emniyet Müdürlüğü 
bünyesinde kurulan özel ekip, 
yıllardır kayıp olarak aranan 
kişilerin dosyalarını aydınlattı. 
Ekipler bu çalışma neticesinde 
aralarında 15 ve 9 yıldır aranan 
kişilerin cinayete kurban gittiği-
ni ortaya çıkardı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Nazif Karlıer

Veli Doğrul

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alıyor

Tanfer Ata

Özgür Ulaş Yiğit



Zade Vital 
ÇÖREK OTU 

YAĞI

Zade Vital 
NİGEFİX

Zade Vital 
SAMBUCUS

BURNUNUZU HAFİFLETMEYE VE 
SAĞLIĞINIZA DESTEK ÜRÜNLER 

Burnunuzu Hafifletin!
Burumuzdan rahatça soluk alıp vermek sağlıklı bir vücut ve genel solunum sistemi için büyük önem taşıyor. Bunun dışında 
hangi yaş grubu olursa olsun hayat kalitesini de yükseltiyor. Burnumuzun içindeki mukoza tabakasının ve tüylü hücrelerin 

işlevlerini yerine getirebilmesi için burun içinin sürekli nemli, temiz ve açık olması gerekiyor. Çeşitli nedenlerden dolayı tahriş 
olan mukoza tabakası tahriş oluyor ve burun tıkanıyor. Peki bu duruma karşı nasıl önlem almalıyız? Neler yapmalıyız?

Burun Tıkanıklığınız veya 
Tahrişiniz Var İse;
 • Üst solunum yolları 
enfeksiyonlarının oluşma 
riski artar.
 • Günlük fiziksel aktivitelerde 
performans azalması görülür.
 • Geceleri horlamaya neden 
olarak uyku kalitesini düşmesine 
ve gün içinde yorgun hissetmeye 
neden olur.
 • Daha az koku almaya ve ses 
değişikliğine neden olur.

Burun Tıkanıklığına 
Nasıl Önlem Alabilirsiniz?
 • Alerjiniz varsa bunu kontrol edin. 
 • Burnunuz için nemlendirici kullanın. 
 • Yatağınızın baş tarafı daha yükseltilmiş bir şekilde 
uyuyun. 
 • Burnunuzu tahriş eden kirleticilerden, özellikle 
sigara dumanından uzak durun. 
 • Dengeli beslenin, düzenli egzersiz yapın. 
 • Enfeksiyonu olduğunu bildiğiniz insanlarla 
ilişkilerinizi sınırlamaya çalışın bu olmuyorsa 
bir takım önlemler alın. (el yıkamak, ortak 
havlu ve önlük kullanmamak).

 • Hastalıklar (grip, soğuk algınlığı, sinüzit vs)   • Kirli, soğuk veya kuru hava  • Çevresel tozlar, sigara ve egzos dumanı

REFERANSLAR:  Prof.Dr. Murat Toprak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB ABD Toprak M. Rinosinüzitler.Solunum 2003; 5(2):81-4 ; http://www.kbb.org.tr/tr/article/desc/47675/sinuzit.html

Değerli okuyucular,
Bu hafta size çocuklarda görülen 

burun tıkanıklığı ve alerjik rinitten 
bahsetmek istiyorum. Üst solunum 
yolu tıkanıklığı ve özellikle burun 
tıkanıklığı en sık karşılaşılan klinik 
problemlerden biridir. Burun tıkanıklı-
ğı; doğumsal veya edinilmiş anatomik 
bozukluklar, mukozal ödeme neden 
olan veya kitle etkisiyle burun pasajını 
tıkayan çeşitli hastalıklar nedeniyle 
meydana gelebilir. Fizyolojik değişik-
liklere bağlı olarak burun tıkanıklığı 
oluşabilmektedir veya enflamatuvar 
burun tıkanıklıklarında nazal muko-
zanın alerji ve enfeksiyöz ajanlar gibi 
sebeplere bağlı olarak enflamasyonu söz konusudur.1

Allerjik rinit en sık rastlanan allerjik hastalıktır. 
Hayatı tehdit eden bir hastalık olmamasına rağmen 
hayat kalitesini düşürmekte, insanların çocukları-
mızın okul başarılarını etkilemektedir. Rinit nazal 
mukozanın enflamasyonu olup burunda akıntı, 
tıkanıklık, kaşıntı ve/veya hapşırık gibi semptomlar-
dan bir veya daha fazlasının görüldüğü durumdur. 
“International Study of Asthma and Allergies in 
Childhood” (ISAAC) raporlarında çocuk ve adöle-
sanlardaki allerjik rinit prevelansının dünya çapında 
farklılık gösterdiği, 6-7 yaş grubunun % 15’i etkile-
nirken, 13-14 yaş grubunun 1/3’ünün etkilendiğini 
belirtmektedir1. Allerjik rinit astıma sık eşlik etmesi 
ve zor kontrollü astıma yol açması nedeni ile ayrı 
bir önem arz etmektedir. Çocuklarımızda burun 
tıkanıklığı hissettiğimizde çözümü için aşağıdaki 
yönetmeleri uygulayabiliriz.

3 Kış aylarında kaloriferlerin yanmasıyla evle-

rimizdeki hava nemini kaybediyor ve 
kuruyor, bunu önlemek için evinizi 
gündüz mutlaka 15 dk havalandırın, 
gece ise çocuğunuzun odasında hava 
nemlendirici difüzör kullanabilir-
siniz, ya da odada ara ara elektrikli 
ısıtıcı ile su kaynatabilirsiniz. Suyun 
buharının oluşturduğu nem çocuğu-
nuzun burnunun kurumasına engel 
olacaktır. 

3 Şayet difüzör kullanacaksanız 
içine 1-2 damla okaliptüs veya nane 
yağı damlatabilirsiniz. 

3 Tıkalı olan burnun tuzlu su ile 
temizlenmesi; burun tıkanıklığının 
azalmasına ve mikropların temizlen-

mesine yardımcı olmaktadır.
3 Ayrıca alerjik rinit tedavisine destek olarak 

doktorunuza danışarak çörekotu yağını çocuklarını-
za destek olarak verebilirsiniz. 

3 Gün içerisinde burun tıkanıklığı devam 
ediyorsa doktorunuza danışarak burun açıcı sprey 
kullanabilirsiniz. 

Ben kızım doğduğundan beri burnuna hiç tuzlu 
su damlatamadım maalesef Ama kış başından beri 
kızımın odasında difüzör çalıştırıyorum, bazen 
sadece su ile bazen de içine 1 damla okaliptüs yağı 
damlatıyorum, bu şekilde burnunu açık tutmayı de-
niyorum kesinlikle tavsiye ediyorum, çünkü burun 
tıkanıklığı çocukta boğaz ve kulak enfeksiyonlarına 
zemin hazırlıyor..

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek dileğiyle.. 
1.. Çocuklarda Alerjik Rinit; Handan Duman, Emine Dibek 

Mısırlıoğlu, Tayfur Giniş, İlknur Bostancı; Çocuk Dergisi 10 (2): 
62-68, 2010

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Değerli Okuyucular,
Rahat nefes almak hayat kalitemizi yükseltir ve vücudumuzda olu-
şabilecek birçok olumsuz sonuçtan bizleri korur. Peki, rahat nefes 
almamız için hangi bitkiler bize destek sağlar? Gelin bu yazımda 
hep beraber buna göz atalım. 

İlk bitkimiz Nigella Sativa yani çörek otu;
Yapılan çalışmada Nigella 

Sativa’nın Alerjik rinit hastaların-
da semptomların ortadan kaldırılmasında, topikal kullanımının sistemik 
kullanımdan daha etkili olduğu gösteriliyor. Alerjik rinit ve solunum yolu 
rahatsızlıklarında tedaviye yardımcı olarak kullanılabiliyor.

Rinore, hapşırma, burun kaşıntısı, burun tıkanıklığı, uyku iyileştirme 
ve koku duyu gelişimi gibi konularda topikal yani harici kullanımı sonucu 
iyileştirme ve destek oranları da oldukça yüksek.

Okaliptus yağı,  dekonjestan özelliği ile rahatlatıyor ve ferahlık veriyor.
Nane Yağı ise enflamasyonu gidermeye yardımcı oluyor, nemlendiri-

yor ve rahatlatıcı etkiye katkı sağlıyor.
Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…

Referanslar: Ref.:1-Nigefix KT 2-MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; ABDULSATAR, 
Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. Anti-Inflam-
matory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory and Anti-Allergy 
Agents), 2014, 13.1: 75-82. 3- Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. 
Pediatrics 1998;102:879-84. 4- Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae 
in the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:166-9.  . MOHAMED ALSAMARAI, Abdulghani; AB-
DULSATAR, Mohamed; HAMED AHMED ALOBAIDI, Amina. Evaluation of topical black seed oil in the treatment of allergic rhinitis. 
Anti-Inflammatory & Anti-Allergy Agents in Medicinal Chemistry (Formerly Current Medicinal Chemistry-Anti-Inflammatory and An-
ti-Allergy Agents), 2014, 13.1: 75-82.. .Uhari M, Kontiokari T, Niemela M. A novel use of xylitol sugar in preventing acute otitis media. 
Pediatrics 1998;102:879-84.. Tapiainen T, Kontiokari T, Sammalkivi L, et al. Effect of xylitol on growth of Streptococcus pneumoniae in 
the presence of fructose and sorbitol. Antimicrob Agents Chemother 2001;45:166-9. ..KG Stiles. The Essential Oils Complete Reference 
Guide: Over 250 Receipes for Natural Wholesome Aromatherapy. Page Street Publishing 2017, 71-73.. MEAMARBASHI, Abbas; 
RAJABI, Ali. The effects of peppermint on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 2013, 10.1: 15.

Sağlıklı, temiz, dolu 
dolu her nefes sağlıklı 
yaşamın olmazsa olmazı. 
Aldığımız her nefes, 
burnumuzdan geçerken ideal 
haline getirilerek iletilir 
ciğerlerimize. Bu nedenle 
burumuzun sürekli açık ve mukoza dokusunun sağlıklı 
olması son derece önemlidir. Burun içindeki tüyler, 
havayı mikro organizmalardan arındır.  Böylece 
burunda nemlendirilmiş, ısıtılmış, temizlenmiş hava 
akciğerlerimize iletilir. 

Burunun tıkalı olması ağız solunumu yapılmasına 
neden olur, ki ağızdan aldığımız her nefes, hastalıklara 
davetiye çıkarır. En önemli sorun üst solunum 
yollarındaki nemli mukoza yapısının kurumasıdır. 
Bu durum farenjit, bademcik enfeksiyonu gibi daha 
ağır sorunlara neden olur. Burundan rahat nefes 
geçişinin olmaması, orta kulak problemlerine de yol 

açabilir. Burun tıkanıklığı zamanla tat ve koku alma 
yetisini bozar, uzun süreli olursa, yorgunluk ve uyku 
problemlerine de neden olabilir.

Geniz eti, kıkırdak eğriliği gibi yapısal problemlerin 
dışında en sık burun tıkanıklığı nedeni alerjik rinittir. 
Alerjik rinit, burun mukozasının dış etkenlere maruz 
kalması ile oluşan reaksiyonlardan dolayı meydana 
gelen kronik bir hastalıktır. Burun içinde biriken 
salgılardan ve mukoza ödeminden dolayı tıkanma 
oluşur. Sık sık hapşırma, göz yaşarması, geniz akıntısı 
da alerjiye bağlı olarak eşlik eden bulgulardır. 

Alerjik rinit ve burun tıkanıklığının zamanla 
diğer organ ve sistemlerin de zarar vereceği ve hayat 
kalitesini düşüreceği bilinmelidir. Bu nedenle burun 
hijyenine dikkat edilmeli, gerekli önlemler mutlaka 
alınmalı, şikayetler uzun süreli ise bir hekime 
başvurulmalıdır.

Alerjik rinit hastaları, tetikleyici alerjenlerin 
bulunduğu ortalardan, sigara içilen ortamlardan,  
klimalı ortamlardan, tozlu ortamlardan, evcil 
hayvanların bulunduğu ortamlardan ve koku veren 
ürünlerden uzak durmalıdır. Bağışıklık sisteminin 
sağlıklı ve dengeli olması sağlanmalıdır.

Sağlıklı nefes, sağlıklı hayat demektir.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Burun Tıkanıklığı Nedenleri Nelerdir?

İyileştirme Yüzdesi 
(Topikal Kullanım)

Rinore 100
Hapşırma 89,7
Burun Kaşıntısı 90
Burun tıkanıklığı 73,5
Uyku iyileştirme 73
Koku duyu gelişimi 39,7

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü
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    Gece Gündüz
Konya                   0 °C   4 °C

Karaman            -1 °C 3 °C 

Aksaray             -2 °C  4 °C

Ankara               -3 °C 8 °C
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Çanakkale gezisi ödüllü bilgi yarışması yapılacak
Derebucak ilçesinde, ortaokul ve lise 

öğrencilerine yönelik olarak para ve Ça-
nakkale-Bursa turu ödüllü “Derebucaklı 
gençler dinimiz İslam’ı anlıyor” temalı bilgi 
yarışması düzenlendiği bildirildi. 

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlü-
ğü, Derebucak Müftülüğü ve Derebucak 
Belediyesi tarafından ortaklaşa hazırlanan 
ve “Konya İnsan Mektebi Projesi Okuma 
Davamız” kapsamında gönüllülük esasına 
göre ilçedeki farklı eğitim kurumlarında 
öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencile-
ri arasında düzenlenecek olan bilgi yarış-
masının işbirliği protokolünün imzalandığı 
belirtildi. Yarışma için son müracaat tari-
hinin 21 Şubat 2020 olduğu, yarışmanın 
ise 18 Nisan’da düzenleneceği kaydedildi. 

Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Bilal Akçay, yaptığı açıklamada, “Öğrenci-
lerimizin mili ve manevi değerlere uygun 
bir nesil olarak yetişebilmeleri için gere-
keni yapmaya gayret ediyoruz. Gençleri-
mizin yüce dinimiz İslam’la ilgili bilgilerini 

pekiştirmeleri, varsa eksiklerini tamamla-
malarını sağlamak amacıyla bu yarışmayı 
düzenliyoruz. Bu anlamda öğrencilerimi-
zin manevi bilgi, duygu ve düşünceleri-
nin gelişimine katkıda bulunmak, ilmihal 
bilgisini kavratmak, kitap okuma alışkan-
lıklarına katkıda bulunmak istiyoruz. Öğ-
rencilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığına 
ait ‘Dinim İslam’ kitabından sorumlu ola-
caktır. Sınavda birinci olan öğrencimize 
bin 500, ikinciye bin, üçüncüye ise 750 
liralık para ödülü vereceğiz. Ayrıca ilk 15 
içerisinde yer alan öğrencilerimizi de Ça-
nakkale’ye götüreceğiz. Öğrencilerimize 
şimdiden başarılar diliyorum. 

Bu yarışmanın düzenlenmesinde 
sponsor olan ve tüm ödüllerimizi karşıla-
yacak olan Derebucak Belediye Başkanı-
mız Ahmet Kısa’ya ve Konya İnsan Mek-
tebi projesinin baş mimarı İl Milli Eğitim 
Müdürümüz Seyit Ali Büyük’e teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Bin 675 öğrenci aralarında 
okudukları kitapları değiştirdi

Evde eğitim gören öğrencilere 
karnelerini kaymakam verdi

Kulu ilçesinde “Konya İnsan 
Mektebi Projesi” kapsamında bin 
675 orta öğretim öğrencisi Şehit 
Er Arif Mutlu Parkı’nda buluşarak 
kitap takas etti. 

Konuya ilişkin “Her yeni gün 
yeni bir başlangıç düsturuyla ha-
reket ediyoruz” diyen İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan 
şöyle devam etti: “İnsan Mektebi 
projesi kapsamında Valiliğimizin 
himayesinde İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüz ve Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığımızın birlikte yü-

rüttüğü proje kapsamında bugün 
ilçedeki bütün lise öğrencileri bir 
araya gelerek dönem sonunda da 
böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. 
Etkinliğimizin amacı öğrencileri-
miz dönem içerisindeki okumuş 
oldukları kitapları hiç tanımadıkları 
farklı okullardaki farklı sınıflardaki 
arkadaşlarıyla takas edecekler. Pırıl 
pırıl gençler inşallah okumaya dair 
zaten söz verdiler.” Düzenlenen 
etkinlik öğrencilerin okudukları ki-
tapları birbirleriyle değiştirmesiyle 
son buldu.n AA

Seydişehir ilçesinde, evde eği-
tim gören öğrencilerin karnesini 
Kaymakam Aydın Erdoğan ver-
di. İlkokul birinci sınıf öğrencisi 
Ennur Çaylı ile 5. sınıf öğrencisi 
İsmail Kadir Yılmaz evlerinde zi-
yaret eden Seydişehir Kaymakam 
Aydın Erdoğan ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar öğrencilerin 
karnelerini vererek öğrencilere çe-
şitli hediyeler verdi. Ziyarette İlçe 

Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, 
“Çeşitli sağlık sebepleri nedeniyle 
Seydişehir’de 10 öğrencimiz evde 
eğitim alıyor. 34 öğretmenimiz öğ-
rencilerimizin evine giderek eğitim 
veriyorlar. Konya İnsan Mektebi 
Kültür Davamız Evim Okulum 
projesi kapsamında, ikinci dönem 
evde eğitim alan öğrencilerimizle 
çeşitli etkinlikler uygulayacağız.” 
dedi. n AA

Kalıcı çözümler üretilmeli 
Eğitim sendikası başkanları 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılının Birinci dönemini Konya Yenigün 
Gazetesi’ne değerlendirdi. Başkanlar sorunlara kalıcı çözümler getirilmesi gerektiğine dikkat çekti 

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul 
ve lisede okuyan yaklaşık 18 mil-
yon öğrenci ile 1 milyonu aşkın öğ-
retmen bugün tatile giriyor. Yarıyıl 
tatili 20-31 Ocak arasında olacak. 
İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 
3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci 
dönem ara tatili 6-10 Nisan’da yapı-
lacak. 13 Nisan’da başlayacak ikinci 
dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran 
Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz 
tatiline girilecek. 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılının ilk dönemi Eğitim 
Bir-Sen Konya Şube Başkanı Nazif 
Karlıer, Türkiye Kamu-Sen Konya 
İl Temsilcisi Veli Doğrul, Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata, Eğitim-İş Konya Şube 
Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, Konya Ye-
nigün Gazetesine değerlendirdi.
KARLIER: KALICI ÇÖZÜM BULUNMALI

Eğitim Bir-Sen Konya Şube Baş-
kanı Nazif Karlıer, “Okul ders sayı-
larından başlayarak, haftalık ders 
saatlerine kadar değişiklikler düzen-
lemeler yapılması gerekiyor. İlko-
kullarda 30 saat ders işleniyor. Bu 
ders saati fazladır. Ortaokullarda 35 
saat. Liselerde 40 saat dersler ger-
çekleşiyor. Fiziki şartlar da zaman 
açısından hazırlanmıyor. Derslerin 
sayıları azaltılmak gerekiyorsa azal-
tılmalı. Ortaokullarda etkinliklerin 
yapılması gerektiği kanaatindeyim. 
Milli Eğitim Bakanlığına zaman za-
man bu taleplerimizi sendika olarak 
iletiyoruz. 4+4+4 sisteminde vaz-
geçilerek 5+3+3 sistemine 5 yıl zo-
runlu. Diğerlerini de zorunlu eğitim-
den çıkararak isteyenin okunması. 
Mesleki liselere de önem verilmeli. 
Akademik okuyacak çocuklarımıza 
da seçilen sayının yüzde 5 geçme-
mesi gerektiği kanaatindeyim. Yüz-
de 10-12 seçtiğimizde Meslek Lise-
si’nden hariç mezun olduğu zaman 
yüksekokula gidermiyorsa, bu çocuk 
18 yaşına gelmiş, akademik başarı-
sını sağlayamamış, bir meslek sahibi 
de olmamış başıboş bir insana çe-
viriyorsunuz ve bu insanları nerede 
değerlendireceğiz? Bunların düzel-
tileceği konusunda düşüncem var.  
Bakanlığın bir an önce bu konuya el 
atması kanaatindeyim. Öğretimde 
bir sıkıntı yok, eğitimde sıkıntıları-
mız var.  Çocuklarımıza bir an önce 
değerler eğitimi dediğimiz eğitimle-
rin verilmesi, Milli manevi değerle-
rine bağlı, vatanını bayrağını seven 
çocuklar yetiştirmek açısından bu 
yöne de yönlenmeliyiz. Geçici pro-
jelerle bir yere varamayız. Bakanlı-
ğında bu konuları müfredata alması 
gerektiği kanaatindeyim” ifadelerini 
kullandı.

DOĞRUL: SEÇMELİ DERSLER 
ÖĞRENCİ VE VELİYE BIRAKILMALI

Okullardaki seçmeli derslerin 
seçiminin öğrencilere ve velilere bı-
rakılması gerektiğine dikkat çeken 
Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsil-
cisi Veli Doğrul, “2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılı kamu çalışanları için 
özellikle öğretmenler adına olumlu 
geçmedi. Bir yanda öğretmenlerin 
itibarsızlaşması, veli ve öğrencilerin 
sık sık şikâyet etmesi ve idarecilerin 
bu konu ile ilgili soruşturma baş-
latması, müfettiş görevlendirilmesi 

gibi birçok problem ile karşı karşıya 
kaldık. Bunun yanından öğretmen-
lerin ekonomik anlamda ciddi sı-
kıntılar ile karşı karşıya kalması. Bir 
diğer taraftan da daha önce de kabul 
etsek de etmesek de TEOG sistemi 
oturmuştu. Öğrenciler sınavla okul-
lara yerleşiyorlar, akademik kendi 
seviyelerine yakın ve eşit kişilerle 
aynı sınıf ortamında ders görmek-
teydiler. Ama bunun yerine özellikle 
sınavsız ve adrese dayalı yerleştirme 
ile okullara kayıtların gerçekleşme-
si nedeniyle çok büyük sıkıntılar ile 
karşı karşıya kaldık. 

Öğrencilerin seviye arasında 
dağlar kadar fark var. Bu da sınıf 
ortamını büyük ölçüde etkiliyor ve 
başarıyı düşürüyor. Anadolu Lise-
lerine ciddi bir yöneliş var. Meslek 
Liselerinden ve İmam Hatip Lise-
lerinden ciddi bir kaçış var. Yine 
öğretmenlerimiz için sıra tayin sis-
teminin işletilmemesi, okullarda 
özellikle bazı idarecilerin seçmeli 
derslerin bazı derslere yönlendirme 
çalışmaları. Okul Müdürlerinde de 
birçok dersi, adamına göre ders seç-
tirmeye kalması, iş barışını zora sok-
maktadır.  Seçmeli derslerin öğrenci 
ve veli tercihine bırakılırsa öğrenci 
istediği dersi rahatlıkla seçmelidir.  
Ama maalesef bazı idareler bazı 
branşların gözden çıkarılması, ya da 
bilerek bazı branşların norm fazlası 
kadrosuna düşürülmesi için yönlen-
dirildiği ile ilgili birçok üyemizden 
maalesef serzenişler gelmektedir” 
şeklinde konuştu.

ATA: ÖĞRETMENLER ARASINDA 
AYIRIM KALKMALI

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata da öğret-
menler arasında ayrımların kalk-

ması gerektiğine dikkat çekerek, 
“2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 
birinci dönemi bugün itibariyle sona 
erdi.  Bizler öğretmen atama siste-
mine bir itirazımız var. Son yapılan 
atamalar sözleşmeli öğretmen ata-
masıdır. Burada da hala öğretmene 
güvenmeyerek mülakat sisteminin 
devam etmesi bizim itirazımız. Biz-
ler öğretmenler odasında kadrolu, 
geçici, ücretli, sözleşmeli şeklinde 
bir ayrım olmasın. İnsanlar anaya-
sal görevleri yaparken, eşit haklara 
sahip olsunlar. Fırsat eşitliği olsun. 
Özlük haklarında farklılar olmasın. 
Bütün atama sistemi kadrolu olsun. 
Köylerden kentlere göç şehirlerde 
olumsuz olarak yansımaya başladı. 
Taşradaki okullar kapanırken, taşı-
ma sistemine alınırken, merkezdeki 
öğrenci sayıları da şişmekte. İdareci 
atam sisteminde nispeten sorunlar 
azaltsa da sıkıntılar devam ediyor. 
Sözleşmeli öğretmenlerimizin atan-
dığı tarihten itibaren bir yıl sonra 
yeniden bir sınava girdiklerini biliyo-
ruz. Daha sonra da mülakat sınavları 
gerçekleşiyor. Bu öğretmenlerimize 
atandıktan sonra yeniden bir mü-
lakatın ve sınavın doğru olmadığını 
düşünüyoruz” dedi.

YİĞİT: KÖTÜ BİR İLK DÖNEMİ 
GERİDE BIRAKTIK

2019-2020 Eğitim Öğretim Yı-
lında kötü bir ilk dönemi geride bı-
rakıldığını söyleyen Eğitim-İş Konya 
Şube Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, “Va-
atler, sözler eşliğinde başlayan ve 
maalesef bizleri hiç yanıltmayacak 
kadar kötü geçen 2019-2020 Eğitim 
ve Öğretim Döneminin ilk yarıyılı 
sona ermiştir.Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk’un “Türkiye’nin eğitim 
sisteminin tamamını, tüm alt sis-

temleriyle birlikte geleceğe hazırla-
yacağız” diyerek ilk ders zilini çaldığı 
dönem, eğitimi geleceğe taşımak bir 
yana dursun, on yıllarca geriye götü-
ren uygulamalara sahne olmuştur. 
Geride bıraktığımız eğitim dönemin-
de yaşananlara sadece ana başlıklar 
üzerinden baktığımızda karşımıza 
çıkan tablo şudur:Okulun kapısın-
dan girmemesi gereken şiddet, eği-
timin demirbaşı oldu. Ataması yapıl-
mayan öğretmen sayısı can alacak 
kadar arttı. Bu eğitim döneminde de 
liyakate rastlanamadı. MEB’in traji-
komik atama oranlarında bile adalet 
sağlanamadı. İlkokula başlama yaşı-
nı 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe 
girdi. Resmi Gazete’de yayımlanan 
kanunla 66 ay olan ilkokula başlama 
yaşı 69 ay olarak değiştirildi. Daha 
önce çocuklarını 66 aylıkken okula 
göndermek istemeyen ailelere ha-
karet eden iktidar, neden okula baş-
lama yaşını tekrar değiştirdiğini ise 
izah edemedi. 2019, eğitimcilerin 
yoksulluk ve haksızlıkla daha da faz-
la sınandığı bir yıl oldu. Yetkili yan-
daş konfederasyon ve hükümetin 
müsameresi sonucunda, tüm temel 
gıda maddelerinin yüzde 50, elekt-
rik, doğalgaz gibi zorunlu tüketim 
kalemlerinin yüzde 60 zamlandığı 
ekonomik kriz ortamında, kamu ça-
lışanlarına yüzde 4 gibi hakaretvari 
bir zam yapıldı. Kamuda çalıştığı için 
yoksulluğa mahkum edilen öğret-
menler, keyfi disiplin cezaları, fişlen-
meler, sürgünler ve mobbingle yüz 
yüze kalmaya devam etti. Sözleş-
meli, ücretli adı altında öğretmen-
lerin kategorilere bölünerek sömü-
rülmesi 2019’da da sürdü” şeklinde 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Nazif Karlıer Veli Doğrul Tanfer Ata Özgür Ulaş Yiğit
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Ülke için birlik ve
beraberlik mesajı

KTÜN’de girişimcilik ve 
KOSGEB destekleri anlatıldı

Sebeltaş personeline 
sağlık taraması yapıldı

Yeniden Refah Partisi (YRP) 
Meram İlçe Yönetimi Meram İlçe 
Emniyet Müdürü Talat Arslan’ı zi-
yaret etti. YRP Meram İlçe Başkanı 
Bayram Küçükyaman Teşkilatlan-
madan Sorumlu Başkan Yardım-
cısı Muammer Bozkurt, Yönetim 
Kurulu Üyesi Hüseyin Özektaş 
ve İrfan Çelik’i makamında kabul 
eden İlçe Emniyet Müdürü Talat 
Arslan birlik beraberlik mesajı ver-
di. Nezaket ziyaretinden duyduğu 
memnuniyeti dilme getiren Talat, 
misafirperverliğinden dolayı teşek-

kür eden Küçükyaman, “1845’te 
kurulan polis teşkilatımızın her ge-
çen gün daha güçlü hale gelmesi 
bizler için bir onur vesilesidir” dedi.

Ülkemizin zorlu bir coğrafya-
da yer aldığına işaret ederek, polis 
teşkilatının güçlü bu kapsamda ol-
dukça güçlü olduğunu vurgulayan 
İlçe Emniyet Müdürü Talat Arslan 
da, “Polisimiz huzur için vardır” 
dedi. Yaklaşık 45 dakika süren zi-
yaret hatıra fotoğrafı çekilmesiyle 
sona erdi.
n HABER MERKEZİ

KOSGEB Kobi Uzmanı Haluk 
Ercan, Konya Teknik Üniversite-
si (KTÜN) öğretim elemanlarına 
yönelik “Girişimcilik ve KOSGEB 
Destekleri Bilgilendirme Semi-
neri” verdi. KOBİ Uzmanı Ercan, 
Gelişim Yerleşkesi 1 Nolu Salonda 
düzenlenen seminerde, “KOSGEB 
ve Kobiler”, “KOSGEB veri tabanı-
na kayıt süreci”, “KOSGEB Destek 
Programları içerikleri” konu baş-
lıklarında sunum gerçekleştirdi. 
Girişimciliğin “Geleneksel Giri-
şimci” ve “İleri Girişimci” şeklinde 
ikiye ayrıldığını ifade eden Ercan, 
“Girişimcilik desteklerine son 3 yıl 

içerisinde işletmesi olmayan her-
kes başvuru yapabilir. Herhangi 
bir yaş, çalışma şartı aranmıyor. 
Tek şart girişimcilik eğitimine sa-
hip olup, ilgili sertifikayı almak. 
KOSGEB diyor ki ‘yeter ki yeni bir 
işletme kurun, biz de destek vere-
lim’. Destek alırken de KOSGEB’e 
‘destek süreci boyunca işletmenizi 
kapatmamanız’ şeklinde taahhüt 
veriyorsunuz” diye konuştu. Giri-
şimcilik, Ar-Ge ve inovasyon des-
teklerine ilişkin bilgilerin verildiği 
seminer, soru – cevap bölümünün 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Sebel-
taş A.Ş. bünyesinde çalışan işçiler 
sağlık taramasından geçirildi. Sey-
dişehir Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, yaptığı açıklamada, çalışan 
personellerinin sağlığının önemli 
olduğunu, periyodik olarak sağlık 
taramasından geçirildiklerini kay-
detti. Belediye personelinin, akci-
ğer grafisi, testi, odyometri testi, 
solunum fonksiyon testinden geç-
tiğini belirten Tutal;” çalışanları-
mızın sağlığı bizim için çok önemli. 

Sağlıklı olmayan bir bedenin ça-
lışması, verimli olması mümkün 
değil. Belediyemiz bünyesinde 
Sebeltaş A.Ş’de çalışan işçilerimizi 
risklerden korumak bizim önce-
liğimiz. Her yıl rutin olarak belirli 
aralıklarla personelimizi sağlık ta-
ramasından geçirtiyoruz. Yapılan 
sağlık taramaları sonucunda çalı-
şanların daha güvenli ve sağlıklı 
bir ortamda çalışmasını istiyoruz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Minik öğrencilerden 
dedelere sürpriz ziyaret

Karatay Fetihkent Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte Karkent ve Büyüksinan 
Emekli Konakları’na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek dedeleriyle bir araya geldi

Karatay Fetihkent Anaokulu öğ-
rencileri, Karatay Belediyesi Karkent 
ve Büyüksinan Emekli Konakları’n-
daki dedelerini ziyaret etti. Dedele-
riyle birlikte çeşitli oyunlar oynayan, 
ebru çalışması ve örgü yapan minik 
öğrenciler, emekli konakları sakin-
lerinden çeşitli hikâyeler dinleme 
fırsatı da buldu. Minikler, emekli 
konakları sakinlerine yaptıkları bu 
sürpriz ziyaretle hem unutulmaz bir 
gün yaşadı hem de Karatay Beledi-
yesi emekli konaklarından faydala-
nan dedelerini mutlu ettiler.

Karatay Belediyesi tarafın-
dan hizmete sunulan ve Konyalı 
emeklilerin buluşma noktası haline 
gelen emekli konakları, birçok et-
kinlikle emeklilerin sosyal yaşam-
larına önemli katkılar sunmaya de-
vam ediyor.

Bu kapsamda Karatay Fetihkent 
Anaokulu öğrencileri, öğretmenle-
riyle birlikte Karkent ve Büyüksinan 
Emekli Konakları’na sürpriz bir ziya-
ret gerçekleştirerek dedeleriyle bir 

araya geldiler.
Ziyaretlere emekli konakları 

sakinlerinin tek tek ellerini öperek 
başlayan minikler, dedeleriyle birlik-
te hem ebru çalışması yaptı hem de 
ebru sanatı konusunda öğrendikleri-
ni dedelerine anlattı.

Fetihkent Anaokulu öğrencileri-
nin dedelerine yaptıkları sürprizler 

bununla da sınırlı değildi. Emekli 
konaklarından faydalanan dedelerle 
çeşitli oyunlar oynayan, el işi yapan 
minik öğrenciler, dedelerinden hika-
yeler de dinleme fırsatı buldu.

KILCA’DAN FETİHKENT ANAOKULU 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİNE 

TEŞEKKÜR
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Karatay Fetihkent Anaokulu 
öğrencilerinin bu anlamlı ve sürp-
riz ziyareti dolayısıyla dedeler kadar 
kendisinin de çok mutlu olduğunu 
belirterek okul yönetimine, öğret-
men ve öğrencilerine teşekkür etti.

Başkan Hasan Kılca, “Günü-
müzde kuşak farkından dolayı in-
sanlar arasında maalesef birçok 
problemler ortaya çıkıyor. 

Farklı yaş grubundaki insanlar 
birbirini anlamakta güçlük çekiyor. 
Fetihkent Anaokulumuzun yönetici 
ve öğretmenleri de bu problemi en 
aza indirgemek amacıyla yavrula-
rımızı dedeleriyle buluşturdu. Mi-
nik öğrencilerimiz hem dedeleriyle 
verimli ve eğlenceli zaman geçirdi 
hem de aralarındaki iletişimi sağ-
lamlaştırmış oldu. 

Bu vesileyle okul yönetimi ve 
öğretmenlerimize teşekkür ediyo-
rum. Dedeleriyle buluşan tüm yav-
rularımızı da kutluyor ve alınların-
dan öpüyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZ

İçim diyorum içim… İçim bir 
kor… İçim bir alev… İçim bir od’un 
avuç içlerinde… İçim etrafını çevre-
lenmiş bir ateşin ortasında kendini 
zehirleyerek öldüren bir akrep… İçim 
diyorum içim… İçim bir yangın yeri…  

Senelerin kuraklığı, yüreğimi git 
gide ısıtan, kavuran hüzün ışığından 
kaynaklı bir yangın sardı dört bir ya-
nımı, söndürülmesi imkânsız olan... 
Birbiri ardına tutuşuyor kurumuş çalı 
çırpılar… Canını kurtarmak isteyen 
masum duygular… 

İçim diyorum içim… İçim bir 
zelzele yeri… Yıkılmış çatım… Kırıl-
mış kapım… Parçalanmış camım… 
Ayaklarıma batıyor paramparça olmuş 
yüreğim… 

Oraya buraya kaçışan onlarca 
canın feryat seslerini işitir gibiyim. Bir 
kıyamet yeri, ana babasını unutmuş 
yüzlercesi… Kâinatın yaratılışına etken 
bir su damlasının yeryüzüne gelmesini 
beklemekte… Yanmışlığın, susamışlı-
ğın son hali… 

Nefesim kesiliyor. Oksijenimi üre-
ten ağaçların yok olmasıyla kahrolu-
yorum. Yüzlerce canlı; evsiz, kimsesiz 
kalıyor. Acı bir şekilde can veriyorlar. 
Aylardır devam eden bu yangına bir 
çözüm bulunmalı… Ama nasıl?

Dünyanın yüreğini sızlatan Avus-
turalya’daki yangın hâlâ devam ediyor. 
Ölümcül bir yangınla boğuşan kıtada 
en çok zarar görenler ise masum can-
lılar…  

Yağmur yağmıyor. 
Ve açıklamalara göre 
yağmurun yağması 
başka bir felaket de ge-
tirebilir. 

Çünkü bölgenin bitki 
örtüsü ve toprağı yan-
gından dolayı fazlasıyla 
tahrip olmuş durum-
da… Yağmur sularını 
tutamayan bu bölge di-
ğer bir felaket olan sel ile 
karşı karşıya…

Ne yapılmalı, ne edilmeli, sadece 
dışarıdan izlemek ne kadar doğru? 

Tartışılır. Gerçi insanlar 
yine üç maymunu oyna-
yıp, bana dokunmayan 
yılan bin yaşasın mantığı 
ile hareket etmekte… Biz 
ne zaman bu kadar vic-
dansız, merhametsiz bir 
varlık haline geldik? Bilmi-
yorum. 

Dünyanın halifesi, 
doğruyu yanlışı ayırt ede-
bilen akıl sahibi insan; ne 

oldu da bir canavara dönüşüverdi. 
Kendi karısına, evladına, eşine 

dostuna acımayanlardan bunu bekle-

mek, umut etmekte anlamsız. 
Çok kirlendin be dünya… Çok 

kirlettik seni. 
İçim diyorum içim… İçim 

dağdan taştan gelen bir yularsız su-
yun her şeyi sürüklemesi ile benden 
uzaklaşanların ardından alık alık bak-
makta… Elimde avucumda kalmadı 
hiçbir şey… Tükettik, doyumsuzlaştık, 
memnuniyetsizleştik… 

Yeni bir dünya kurmalı, yeniden 
başlamalı hayata… Yemyeşil hayalle-
rimiz olmalı, umut solumalıyız. Vicdan, 
merhamet, vefa, yardımseverlik, sağ-
duyu, iyi niyet yeni filizlenmiş tomur-
cuklarından renk renk tüm güzelliğiyle 
hayatlarımıza misafir olmalı… 

Yüreğimiz onların mis gibi kokula-

rının hazzına ulaşmalı… 
Hatırlamalı eskileri… Üzeri tozlan-

mış güzellikler gün yüzüne çıkarılma-
lı… Sizce de köklü bir temizlik yapma 
zamanı gelmedi mi?  

Uzun zamandır uykuya dalmış ve 
uyanmayan şeylerin yüzüne soğuk su 
boca edip, titreyerek kendine getirme-
li… 

Aslına bakarsak kendi içimiz de 
koca bir yangın var. Ve biz yanıp çoğu 
şeyi yok ediyoruz. Sonra da hasat ve-
remeyecek toprakların üzerinden iyi 
mahsul bekliyoruz. 

Yağan yağmurlarla temizlenmiyor-
sun dünya… Her yeni gün daha kötü 
bir zamana kapı aralıyor. Sonumuz 
hayrola…

YANGIN YERİ

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Turgut ve Çevre Köyleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Eğitim 
Kültür Derneği (TURÇEV-DER) 
Dernek Başkanı Erol Yayla ve yöne-
tim kurulu üyeleri Konya Büyükşe-
hir Belediyesi  Fen İşleri Daire Baş-
kanı Hasan Hüseyin  Esfendiyar’ı 
ziyaret etti.

Ziyarette Dernek Başkanı Erol 
Yayla, Konya’daki Turgutoğulla-
rı ve eserleri hakkında Fen İşleri 
Daire Başkanı Hasan Hüseyin Es-
fendiyar’a  bilgi vererek, “Turgu-
toğulları Anadolu’ya 1150 yılların-
da gelmişler, ilkin Ilgın havalisine 

yerleştirilmiş, Seydişehir, Beyşehir, 
Akşehir, Yunak, Sarayönü o coğraf-
yada iskan edilmiş ve bu bölgede 
eserleri olan Anadolu Selçuklula-
rıyla çok barışık yaşamışlar” dedi 
. Dernek olarak Yunak’ta 13 tane 
köyleri olduğunu belirten Başkan 
Yayla, “Dernek olarak üyelerimi-
zin ve hayırseverlerin sayesinde 
köylerimize bir çok şey yapmaya 
çalışıyoruz. Her sene köylerimizden 
bir okulun çocuklarını giydiriyoruz, 
Ramazan’da ramazan paketleri 
dağıtıyoruz, fakir-fukaraya maddi 
yardım yapmaya çalışıyoruz Aynı 

zamanda 5.sini düzenleyeceğimiz 
Turgutoğulları  şölenimizde sizleri 
aramızda  görmekten memnuniyet 
duyarız” ifadelerini kullandı.

Dernek olarak Necmettin Er-
bakan Üniversitesi, Afyonkocatepe 
Üniversitesi ve Selçuk Üniversi-
tesiyle birlikte uluslararası 3 gün 
süren  sempozyum düzenlendiğini 
belirten Başkan Yayla, “Düzenle-
nen sempozyum neticesinde ha-
rika bir kitap ortaya çıktı. İşte bu 
şanlı tarihimizi canlandırmak ve 
yaşatmak için kitabımızı tek tek 
köylerimizi gezerek dağıtmak ve 

özellikle gençlerimize anlatmak 
istiyoruz. Bu konuda da sizlerden 
destek bekliyoruz” dedi.  Konya Bü-
yükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire 
Başkanı Hasan Hüseyin  Esfendiyar 
da  TURÇEV-DER’i ve yönetimini 
tebrik ettiğini söyleyerek, “Dernek 
olarak sizleri kutluyorum. Tarihi-
nize sahip çıkıyor ve çok güzel bir 
şekilde tanıtıyor ve köylerdeki ve 
tüm Türkiye’deki Turgutoğulları’na 
aktarıyorsunuz. Bundan sonraki ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum. 
Bize düşen görev var ise yapmaya 
hazırız” dedi. n HABER MERKEZİ

TURÇEV-DER’den Esfendiyar’a ziyaret
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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) : 18+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
17 Ocak 2020 Cuma • Yıl: 12 • Sayı: 3853

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

Arslan Güneydoğu Gazetecilik, Matbaacılık ve Kağıtçılık A.Ş.
Saray Osmangazi Mh. Sütçü İmam Sk. No: 33 Pursaklar/ANKARA

Tlf: 0312 419 20 01 
• 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 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

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

Kargo aracında tabanca 
parçaları ve tüfek elegeçirildi

 Beyşehir ilçesinde durdurulan 
kargo şirketine ait araçta 4 kişiye 
ait olduğu belirtilen 500 tabanca 
namlusu, 500 tabanca gövdesi 
ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 
pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı 
ekipleri, Beyşehir ilçesinde Bey-
şehir- Konya karayolu üzerinde 
yol kontrol noktasında dün akşam 
saatlerinde bir kargo şirketine ait 
aracı durdurdu. Araçta arama ya-
pan ekipler, koliler içerisinde Y.G., 

M.G., O.Y. ve M.S.’ye ait olduğu 
tespit edilen izinsiz olarak üretil-
miş, yasal olmayan yollarla satışı 
yapılarak kargo şirketi aracılığıyla 
diğer illere gönderilen  500 taban-
ca namlusu, 500 tabanca gövdesi 
ve tetik tertibatı, 500 şarjör ve 10 
pompalı tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli ifa-
delerinin ardından serbest bırakı-
lırken, ele geçirilen malzemelere 
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 
el konuldu. n DHA

Şantajla para istedi,
‘pişmanım’ dedi!

Borçlarını kapatabilmek için arkadaşından şantaj yoluyla 350 bin lira istediği öne sürülen ve şikayet 
üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konya’da borçlarını kapata-
bilmek için şantajla arkadaşından 
para istediği iddiasıyla gözaltına 
alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 

İddiaya göre, M.S. tehdit ve 
şantaj yoluyla bir kişinin kendisin-
den 350 bin lira istemesi üzerine 
polise başvurdu.

Şikayetin ardından hareket ge-

çen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 
yaptıkları teknik takibin ardından 
zanlının, M.S’nin arkadaşı ve yakın 
çevresine yüklü miktarda borcu bu-
lunduğu öğrenilen oto galerici R.A. 
olduğunu belirledi.

Ekipler, R.A’yı merkez Karatay 
ilçesindeki oto galeri dükkanlarının 
yer aldığı Fevziçakmak Mahalle-

si’nde gözaltına aldı.
Şüphelinin, arkadaşı tarafından 

tanınmamak için internet kafeye 
giderek, açtığı sosyal medya hesa-
bından, M.S’ye elinde uygunsuz vi-
deolarının olduğunu, parayı istediği 
yere getirmesini, polise başvurması 
halinde kendisine zarar vereceğini 
yazdığı kaydedildi.

Emniyete götürülen R.A’nın, 

ifadesinde, “Kimseye zarar verme 
niyetinde değildim. 

Hatta parayı almaya bile git-
meyebilirdim. Pişmanım.” dediği 
öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilen zanlı, 
çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakim-
liğince adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı. n AA

Beyşehir Gölü Milli Parkı’ndaki kuş varlığı ortaya çıkarılıyor
Beyşehir’de bulunan, Türki-

ye’nin sınırları itibariyle en büyük 
ikinci milli parkı olan Beyşehir 
Gölü Milli Parkı’nda yaşam süren 
su kuşlarının sayımı gerçekleşti-
rildi.

Beyşehir’de, Tarım ve Orman 
Bakanlığına bağlı Doğa Koruma 
ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlü-
ğü Konya Şubesi ekiplerinin yanı 
sıra konunun uzmanı gönüllüler 
tarafından yürütülen 2020 yılı kış 
ortası kuş sayımı çerçevesinde, 
milli park alanında yaşam süren 
kuş ve su kuşu türleri sayıldı. 
Türkiye genelinde her yıl kış dö-
neminde yürütülen kış ortası kuş 
sayımı çalışmaları, sulak alanlar-
daki su kuşu değişimleri mevsim-
sel olarak izlenerek, önemli öl-
çüde veri elde edilmesine imkan 
sağlamak amacıyla yapılıyor. Bu 

kapsamda yürütülen çalışmalara 
Beyşehir Gölü Milli Parkı da dahil 
ediliyor. Çalışmalar çerçevesinde 
oluşturulan ekipler, sayımı göl içe-
risinde, göl kenarlarında ve sazlık 
alanlarda teleskop ve dürbünlerle 
gerçekleştiriyor. 

Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın 
kuş cenneti niteliğindeki deği-
şik türleri barındıran ve kuşlar 
için önemli üreme alanı olarak 
kullanılan Kızkalesi Adası da bu 
çerçevede karşı kıyılardan teles-
koplar yardımıyla taranarak kuş 
varlığı ortaya çıkarılıyor. Çalışma-
ların tamamlanmasının ardından 
Beyşehir Gölü Milli Parkı’nın da 
aralarında bulunduğu Türkiye’nin 
birçok yerindeki sulak alanda ya-
şam süren kuş varlığının 2020 yılı 
verilerinin ortaya çıkarılmış olaca-
ğı belirtildi. n İHA

Vali Cüneyit Orhan
Toprak, hastaneyi denetledi

Evde çıkan yangın
korkulu anlar yaşattı

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Dr. Ali Kemal Belviranlı 
Kadın Doğum ve Çocuk Hastalık-
ları Hastanesi’ni denetledi. 

Vali Toprak, habersiz bir şe-
kilde Dr. Ali Kemal Belviranlı Ka-
dın Doğum ve Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi’ne geldi. Acil serviste ve 

diğer bölümlerde karşılaştığı has-
taların sorunlarını dinleyen Vali 
Toprak, hastanede tedavi altına 
olan hastaları da ziyaret etti. Has-
talarla bir süre ilgilenen, onlarla 
sohbet eden Toprak, hastane ça-
lışanlarının da sorunlarını dinledi.
n AA

Doğanhisar ilçesinde bir evde 
çıkan yangın itfaiye tarafından sön-
dürülürken, ahırda bulunan 8 adet 
büyükbaş hayvan jandarma ve itfa-
iye ekipleri tarafından telef olmak-
tan kurtarıldı, evde maddi hasar 
meydana geldi.

Yangın, saat 02.30 sıralarında 
Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahal-
lesi’nde Ramazan D’ye (54) ait iki 
katlı kerpiç ve ahşap evde çıktı. 
İhbar üzerine adrese itfaiye ve jan-
darma ekipleri sevk edildi. Yangın 
itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile 

söndürüldü. Sebebi henüz tespit 
edilemeyen yangında evin üst katı 
tamamen yanarken, alt kat kullanı-
lamaz hale geldi. 

Evin alt katında bulunan ahır-
daki 8 adet büyükbaş hayvan da 
Doğanhisar İlçe Jandarma Ko-
mutanlığı ve itfaiye ekiplerinin 
çalışması sonucu telef olmaktan 
kurtarıldı. Yangında can kaybı ve 
yaralanma olmazken, yaklaşık 70 
bin liralık maddi hasar meydana 
geldi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
n İHA
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• Toplam 10 kişi alınacaktır

VELA ÇORAP;
“VARDİYALI ÇALIŞACAK’’

VASIFLI - VASIFSIZ 

BAY - BAYAN  

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

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

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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Konya Aydınlar Ocağı’nda tarihi ve kültürel yönleriyle Ermenek’i anlatan Araştırmacı-Yazar Mükremin Kızılca, Karamanoğul-
ları’nın temellerinin atıldığı Ermenek’in, her yönüyle görülmeye değer bir yer olduğunu söyledi

Damızlık koçlar 
besicilere dağıtıldı

Ilgın Tarım ve Orman İlçe Mü-
dürlüğü tarafından besicilere yüz-
de yüz hibe yoluyla damızlık koç 
dağıtıldı. KOP Projesi kapsamında 
Altınova Tarım İşletmeleri Müdür-
lüğü’nden getirilen Merinos ırkı 
koçların dağıtımı ilçeye bağlı Çöm-
lekçi Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Dağıtım törenine Ilgın Kay-
makamı Yunus Fatih Kadiroğlu, 
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Veli 
Uğur ve Küçükbaş Hayvan Üre-
ticileri Derneği Başkanı Abdullah 
Altan katıldı. Kaymakam Kadiroğ-
lu konuşmasında şunları kaydetti; 
“Projeyle birlikte KOP Bölge Kal-
kınma İdaresi Başkanlığı’nın mali 
desteği ile hazırlanan ‘KOP ile Bi-
linçli Üretici’ adlı projemizle 100 
binin üzerinde olan mevcut küçük-
baş hayvan varlığımızın sayısını 
daha da arttırmak, hayvanlarda 
döl verimini yükseltmek ve mor-
folojik ırk özelliklerini maksimum 
seviyeye çıkarmak, bununla birlik-
te yapağı, et ve süt veriminin artı-
rılması amaçlanmaktadır. Yine bu 

projemizle kuzulardaki anormallik 
diye ifade ettiğimiz yavru atıkla-
rının önüne geçmek ilk adım ola-
rak eğitim çalışması düzenlendi. 
Eğitimlerde 149 yetiştiriciye sürü 
yönetimi elemanı belgesi verildi. 
İkinci adımda ise 2 adet teknik gezi 
düzenlendi. Üçüncü ve son adımda 
ise burada toplanmamızın da ne-
deni olan demonstrasyon çalışma-
sı olarak 6 adet işletmeye toplam 
1800 anaç Küçükbaş’a yeterli olan 
36 adet Koç değişimi ve dağıtımı 
işletmeler arasında yapılmıştır. 6 
adet işletmemize yüzde yüz hibeli 
6 adet koç teslimi kura yöntemiyle 
yapılmıştır. Ilgınımıza ve ülkemize 
hayırlı uğurlu olsun. Üreticilerimi-
ze bol bereketli kazançlar dilerim.”

İlçe Müdürü Veli Uğur da ko-
nuşmasında ilçedeki küçükbaş 
hayvan sayılarını 100 bin den 200 
bine çıkartmak için proje üretmeye 
devam edeceklerini söyledi. Yapı-
lan konuşmaların ardından damız-
lık koçlar hak sahiplerine teslim 
edildi. n AA

Aydınlar Ocağı’nda 
Ermenek anlatıldı

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’n-
de, “Tarihî ve Kültürel Yönleriyle 
Ermenek” dile geldi. Ermenek ta-
rihini “Roma, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemleri” olarak dört 
bölümde ele alarak anlatan Kızılca, 
Roma döneminde Ermenek’in adı-
nın “Germenikapolis” olduğunu ve 
“Germenika” şehir adının da Ger-
menikus adlı Roma komutanından 
geldiğini söyledi. 1950’li yıllara 
kadar “Ermenak” olarak yazılan is-
min, “İrmenak” olarak da okundu-
ğunu belirten Kızılca, “Evliya Çele-
bi 1650 yılında Ermenek’e geliyor. 
Çelebi, “Ermenekliler kalenin arka-
sında varoşlarda İrem Bağlarını an-
dıran bağlarda otururlardı” diyor. 
350 sene önce söylenilen bu söz 
doğrudur. Şimdi de öyledir.” dedi.

KARAMANOĞULLARI BEYLİĞİ’NİN 
TEMELİ ERMENEK’TE ATILDI
Orta Asya’nın hem Türklerin 

hem “İnsanlığın anayurdu” oldu-
ğunu kaydeden Kızılca, 1071’de 
Anadolu’nun kapıları açılınca oba-
lar halinde göçlerin olduğunu ve 
Ermenek’te 1071-1228 tarihleri 
arasında Müslüman Türklerin ya-
şadığını söyledi. Ermeni devletinin 

(Küçük Ermenistan) Adana’nın eski 
ismi “SİS” olan Kozan kazasında 
kurulduğunu ifade eden Kızılca, 
Ermenek’te Ermenilerin bulunma-
dığını ve hiç yaşamadıklarını ifade 
etti. 

Karamanoğulları Beyliği’nin 
kurucusu Nureddin Bey (Nure Sofi) 
olduğunu ve Orta Asya’dan göçe-
rek Konya’ya gelen Nure Sofi ve 
obalarının Selçuklu Sultanı Alaed-
din Keykubat tarafından Ermenek 
ve civarına yerleşmelerinin sağlan-
dığını kaydeden Kızılca, Karama-
noğulları Beyliği’nin temelinin de 

Ermenek’te 1256 yılında atıldığını 
söyledi. 1912 Balkan Savaşı’nda 
Ermenek’ten binlerce eldiven, bin-
lerce çorap, binlerce don ve göynek 
gönderildiğini ifade eden Kızılca, 
İstiklâl savaşında da Ermenek’ten 
yardımların toplandığını da söyledi.

KARAMANOĞLU KİTABELERİNİN 
HEPSİ ARAPÇA 

Ermenek kültüründen de bah-
seden Kızılca, ‘kangırda’ kelimesi-
nin hangi yerde anlamına geldiğini 
ve Ermeneklice diye bir lehçeleri-
nin olduğunu ifade etti. Zengin ye-
mek çeşitlerinin arasında Teleme 

yemeğinin geldiğini belirten Kızıl-
ca, gelin, görümce kaynana üçlü-
süyle birlikte yapılan Batırma’nın 
da meşhur olduğunu ifade ederek 
Batırma Destanı adlı şiirini okudu. 
Kızılca ayrıca, Şerafettin Güç ve 
Ebubekir Canpolat ile birlikte Ka-
raman Araştırma Merkezi (KAM)’ni 
kurduklarını ve Karaman Haneda-
nıyla ilgili kitabeler üzerine çalıştık-
larını belirterek “‘33 Kitabede Ka-
ramanoğlu’ adlı kitabımız yakında 
çıkacak. Biliyorsunuz Karamanoğlu 
Mehmet Bey, Konya’da Türkçe fer-
man yayınlattı. O fermandan son-
ra yazılan bütün kitabeler Arapça 
yazılmış. Ben yorum yapmıyorum. 
Bu da bir soru işareti tabiki.” diye 
konuştu.

İl Halk Kütüphanesi’nde ger-
çekleştirilen sohbete Konya Erme-
nekliler Derneği Başkanı Ahmet 
İleri, Ermenekliler ve sohbet müda-
vimleri katıldı. Konya Aydınlar Oca-
ğı Genel Başkanı Dr. Mustafa Güç-
lü, yazar ve mütercim Mükremin 
Kızılca’ya yazar Abdullah Uçar’ın 
“Şiir Yorum Fıkra” adlı kitabını he-
diye etti. Sohbet, toplu çekilen hatı-
ra fotoğrafıyla sona erdi.
n HABER MERKEZİ

 

1. Konya Havalimanında karşılayıcılar salonunda bulunan B-79/E nolu 5,9 m²’lik ve B-04 nolu 7,2 m²’lik  
rent a car  mahallerinin beheri KDV dâhil 15.000.-TL (OnBeşBinTürkLirası) muhammen kira bedeli 
üzerinden açık ihale usulü ile ayrı ayrı ihale edilerek 31.12.2020 tarihine kadar kiraya verilecektir. 
2. Söz konusu mahallere ait Sözleşme Taslağı ve İhale Şartnamesi DHMİ Genel Müdürlüğü Pazarlama 
ve Ticaret Dairesi Başkanlığı veya Konya Havalimanı Müdürlüğünden KDV dâhil 100.-TL (Yüz Türk 
Lirası) karşılığında temin edilebilir.
3. İhalelere katılmak isteyenler beher mahal için 40.000-TL (Kırk Bin Türk Lirası) geçici teminat 
vereceklerdir.
4. Kiralanacak mahallere talip olanlar 29/01/2020 günü saat 14:00’e kadar ihaleye katılma şartlarında 
belirtilen evrakları tamamlayıp DHMİ Konya Havalimanı Müdürlüğü Evrak Birimine vereceklerdir.  
Belirtilen tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular ile posta ile yapılacak başvurular kabul 
edilmeyecektir.
5. İstenilen belgeleri eksik, yanlış veya zamanında getirmeyenlerin müracaatları yapılmamış 
sayılacaktır.
6. Söz konusu mahallerle ilgili olarak daha önce Kuruluşumuza verilen dilekçeler geçersizdir.
7. İhaleler 29/01/2020 günü saat 14:30’da Konya Havalimanı Müdürlüğünde yapılacaktır.
8. Kuruluşumuz yapılan bu ihalede 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 Sayılı Kamu İhale 
Kanununa tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No: 32 Etiler
06560 Yenimahalle / Ankara
Tel :   0 312 204 22 97
Faks :   0 312 212 54 22

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (DHMİ)

KONU: KONYA HAVALİMANI RENT A CAR MAHALLİ 
KİRALAMA İHALE İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1116503

İŞ ARIYORUM
Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69

Sorunlar Bakanlık yetkililerine iletildi 

Meram, Karatay, Selçuklu ve 
Altınekin Ziraat Odaları Tarım 
ve Orman Bakanlığı yetkilile-
ri ile Konya’da  bir araya geldi. 
Bakanlık yetkililerine tarımın 
sıkıntılarını anlatan oda başkan-
ları toplantıda enerji, tarımsal 

sulama, toplulaştırma, destek-
ler, krediler gibi konularda sı-
kıntılarını yetkililere ilettiler. 
Merkez Meram Ziraat Odası 
Başkanı Murat Yağız, “Talep-
leri değerlendirerek, sorunlara 
çözüm yolu üretmeye çalıştık” 

dedi.. El ele vererek tarım ve 
hayvancılığın başkenti Kon-
ya’mızı daha iyi noktalara taşı-
mak için çalışmaya devam ede-
ceğiz ifadesini kullanan Yağız, 
“Tarım ve Orman Bakanlığı’na 
bağlı kurumların yöneticileri, il-

çelerimizin ziraat odaları, üretici 
birlikleri ve tarım alanındaki si-
vil toplum kuruluşları ile toplan-
tıda bir araya geldik. Toplantıda 
enerji, tarımsal sulama, toplu-
laştırma, destekler, krediler gibi 
çiftçilerimizi bire bir ilgilendi-

ren konuları konuştuk. Toplantı 
sonrasında taleplerle ilgili rapor 
oluşturacak ve bu raporu başta 
Tarım ve Orman Bakanlığı’mız 
olmak üzere ilgili kurumlara 
iletecek ve takipçisi olacağız. El 
ele vererek tarım ve hayvancı-

lığın başkenti Konya’mızı daha 
iyi noktalara taşımak için çalış-
maya devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu. Öte yandan toplantıda 
AK Parti Konya milletvekili Halil 
Etyemez de yer aldı.
n MEHMET ALİ ELMACI
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Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, yıllardır kayıp olarak aranan kişilerin dosyalarını aydınlattı. 
Ekipler bu çalışma neticesinde aralarında 15 ve 9 yıldır aranan kişilerin cinayete kurban gittiğini ortaya çıkardı

4 dosya aydınlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Şubesine bağlı Cinayet Büro Amir-
liği ekipleri, uzun yıllardır kendile-
rinden haber alınamayan ve aileleri 
tarafından kayıp başvurusunda bu-
lunulan kişilerin dosyalarını yeniden 
incelemeye aldı. 25 kişiden oluşan 
özel ekip, tozlu dosyaları raflardan 
indirerek son bir yıl içerisinde ara-
larında biri 15, diğeri 9 yıldır kayıp 
olarak aranan kişilerin de olduğu 4 
dosyayı çözdü. Emniyet Genel Mü-
dürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’nın 
her yıl yayınlanan ve üzerinden 10 
yılı aşkın süre geçmiş faili meçhul 
cinayetleri çözen iller sıralamasında 
birinci olan Konya Emniyet Müdür-
lüğü Cinayet Büro Amirliği, zirve-
deki yerini korumaya devam ediyor. 
Kendi bölgeleri dışındaki olayları da 
aydınlatan ekipler, delilden sanığa 
ulaşma yöntemiyle başarılı sonuç-
lar elde ediyor. 15 yıldır faili meçhul 
cinayetin bulunmadığı kentte bu yıl 
da çözüm bekleyen 4 cinayet aydın-
latıldı.

MİNİBÜSÇÜLER ODASI BAŞKANINI 
ÖLDÜRÜP, KUYUYA ATMIŞLAR
2019 yılında aydınlatılan iki ka-

yıp cinayetinden biri olan Konya 
Minibüsçüler Odası eski başkanı 
Ali Zeybek (49), gece yarısı ortadan 
kayboldu. Bu konuyla ilgili çalışma 
başlatan özel ekipler, yaklaşık 600 
farklı kamera görüntüsünü incele-
di. Polis, plakaları sökük ve bir farı 
kısık yanan otomobilden yola çıka-
rak Zeybek’in katil zanlılarına ulaştı. 
Eyüp Çakıcı (42) ve kardeşi Osman 
Çakıcı (30) tarafından öldürülen Ali 
Zeybek’in defineciler tarafından ka-
zılan 10 metrelik kuyuya atıldığı or-
taya çıktı. Şüphelilerden Osman Ça-
kıcı (30), “Olaydan sonra psikolojim 
bozuldu. Yemek bile yiyemiyordum. 
O anlar gözümün önüne geliyordu. 
İyi ki bizi yakaladınız. İlk defa rahat 
uyudum” dedi. İki kardeş, çıkarıldık-
ları mahkemece tutuklandı.

ÖLDÜRÜP, YAKIP 
SU KUYUSUNA ATMIŞLAR 

Ilgın’da oturan 2 çocuk babası 
Ali Yanar’ın, 16 Ekim günü eve gel-
memesi üzerine ailesi, polise kayıp 
başvurusunda bulundu. Çalışma 
başlatan polis, Yanar’ın görüştüğü 

kişilerin ifadesine başvurdu. Bu ki-
şiler arasında bulunan arkadaşları 
Hasan Mermer ve Kerim Kayış, Ali 
Yanar ile aynı akşam buluştukları-
nı, birlikte alkol aldıklarını söyledi. 
Araştırmaları derinleştiren polis, 
Yanar’ın cinayete kurban gittiğini 
ortaya çıkardı. Suçlamaları birbirinin 
üzerine atan Hasan Mermer (34) ve 
Kerim Kayış’ın (32), Ali Yanar’ı tu-
valet ihtiyacını giderirken boğazını 
kestikleri, cesedi yakmaya çalıştık-
ları, bu olmayınca da olay yerinden 
60 kilometre uzaklıkta bulunan 
su kuyusuna attıkları tespit edildi. 
Sorgularının ardından adliyeye sevk 
edilen Hasan Mermer, Kerim Kayış 
ve yakmaları için onlara benzin gö-
türen ağabeyi Kemal Kayış (38) tu-
tuklandı.

TEYZESİNİN KIZINI ÖLDÜRÜP, 
ORMANLIK ALANA GÖMMÜŞ
Akşehir ilçesinde daha önce bel-

de statüsünde olan Ortaköy Mahal-
lesi’nde, eşinden boşandıktan son-
ra 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. Cinayet Büro Amirliğine bağ-
lı özel ekip, dosyayı yeniden açtı. 
Ekipler, o dönem Akşehir’e yakın 
olan Afyonkarahisar’ın Bolvadin 
ilçesine bağlı Akar mevkiindeki or-
manlık alanda, yabani hayvanlar 
tarafından parçalandığı için tanın-
mayacak halde olan bir kadın cesedi 
bulunduğu belirledi. Cesedin, Zehra 
Özkan’a ait olabileceği ihtimali üze-
rine çalışmalar bu yönde yoğunlaş-
tırıldı. Polis, daha önce 2 kez boşa-
nan Zehra Özkan’ın, o dönem evli 
olan teyzesinin oğlu Ramazan Çınar 
ile gönül ilişkisi olduğunu belirledi. 
Çınar’ın kadın cesedinin bulundu-
ğu bölgeye gelip gittiğini saptadı. 
Ardından Çınar’ı teknik ve fiziki 
takibe aldı. Yapılan çalışma sonrası 
Çınar gözaltına alındı. Çınar sor-
gusunda, “İlişkimiz vardı. Zehra’yı 
alıp Antalya’ya götürdüm. Orada 

bir gün kaldıktan sonra bir akraba-
mızın evine götürdüm. Ailesi kayıp 
başvurusunda bulunmuş. Benden 
şüphelenmemeleri için Akşehir-An-
talya arasında 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 olduğumu, çocuklarımın 
olduğunu, bunun için zaman gerek-
tiğini söyledim. Ancak Zehra’yı ikna 
edemedim. Aramızda tartışma çıktı. 
Zehra’yı bıçakladım” dedi. Ramazan 
Çınar çıkarıldığı mahkemece tutuk-
landı.
KABLO İLE BOĞUP ÖLDÜRMÜŞLER

Cinayet Büro ekipleri, Çumra 
ilçesinde 15 yıl önce kaybolan bele-
diye işçisi Necati Keleş’in (31) kayıp 
dosyasını da 6 ay önce devraldı. İlçe-
ye gidip çalışmaya başlayan ekipler, 
Keleş’in ikinci eşi olan ve kendisine 
öldürülmeden 12 gün önce boşan-
ma davası açtığı tespit edilen Seba-
hat Bilici (47), kardeşi Mustafa Yeşil 
(44) ve akrabası Kadir Bakır (41) ta-
rafından öldürüldüğünü tespit etti. 
Şüphelilerden Kadir Bakır, Keleş’in 
cesedinin yerini polise gösterirken, 
olay sonrası cesedin olduğu yere bir-
çok kez geldiğini, yabani hayvanla-
rın cesedi çıkarmaması için üzerine 
taş koyduğunu söyledi. Bakır, cesedi 
gömdükleri yeri ise hiç unutmadığı 
belirterek, bölgede 1 metrenin üze-
rinde kar olmasına rağmen polise 
cesedin yerini tam olarak gösterdi. 
Sebahat Bilici ise ifadesinde, “Ne-
cati bana evlendiğimiz günden beri 
şiddet uyguluyordu. Ben de olaydan 
kısa süre önce boşanma davası aç-
tım. O gün eve geldikten sonra bana 
‘madem boşanma davası açtın, o za-
man üzerine yaptığım malları bana 
geri vereceksin’ diyerek beni dövdü. 
Ben, ona yaptığım kahvenin içerisi-
ne uyku ilacı attım. Necati bir süre 
sonra uyudu. Kardeşim Mustafa 
Yeşil ile akrabam Kadir Bakır’ı eve 
çağırdım. Onlarda Necati’yi boğarak 
öldürdü. Sonra getirip araziye göm-
dük’’ diye konuştu. Sebahat Bilici, 
kardeşi Mustafa Yeşil ve akrabası 
Kadir Bakır çıkarıldıkları mahkeme-
ce tutuklandı. n DHA

Seyir halindeki araca çarpıp 
devrilen otomobil kamerada

Çok sayıda uyuşturucu 
hap ele geçirildi

Konya’da tali yoldan çıkan oto-
mobilin cadde üzerinde seyir ha-
lindeki olan araca çarparak devril-
mesi güvenlik kamerası tarafından 
görüntülendi.

Kaza, dün saat 10.00 sırala-
rında merkez Selçuklu ilçesi Sille 
Ak Mahallesi İsmail Kaya Caddesi 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, 34 GH 8814 plaka-
lı otomobil tali yoldan karşı yola 
geçmeye çalıştığı sırada önündeki 
araçtan gelen otomobili fark ede-
meyen sürücü, ana cadde üzerinde 
seyir halinde olan otomobile çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 
plakalı otomobil kontrolden çıka-

rak devrildi. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine polis ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Kazada şans eseri ölen 
ya da yaralanan olmazken, bu an-
lar güvenlik kamerası tarafından 
saniye saniye görüntülendi.

Çevredeki esnaflardan Seyit 
Tosun, kaza anında otomobilin-
de olduğunu ve kaza yapan ara-
cın önündekini fark etmeden yola 
çıktığını söyledi. Esnaf Mehmet 
Bircan ise, aynı yerde sürekli ben-
zer ölümlü kazaların olduğunu ve 
önlenebilmesi için ışık yapılması 
gerektiğini ifade etti. Kazayla ilgili 
inceleme başlatıldı.
n İHA

Konya’da uyuşturucu satışına 
ilişkin düzenlenen operasyonlarda 
6 bin 384 hap ele geçirilirken, ya-
kalanan bir şüpheli hakkında adli 
işlem başlatıldı. Edinilen bilgiye 
göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürlüğünce tarafından ‘Sokak 
Satıcıları’na yönelik yapılan çalış-
malar kapsamında 1 şüpheli şahıs 
yakalandı. Şüpheli şahsın evinde 

yapılan aramada 6 bin 384 adet 
uyuşturucu hap ele geçirildi. Şahıs 
hakkında adli işlem başlatıldı. Öte 
yandan, Motosikletli Polis Timler 
Amirliği olarak il merkezi gene-
linde yapılan uygulamalar kapsa-
mında 3 av tüfeği ele geçirilirken, 
bir de aranan şahıs yakalandı. Ya-
kalanan şahıs hakkında adli işlem 
başlatıldı.
n İHA

16 yıldır Konya’nın önemli lezzet duraklarından olan Özel Ciğerci, vatandaşlardan tam not alıyor. İşletme sahibi 
Mehmet Eşmekaya, kaliteden ve güleryüzlü hizmetten taviz vermeden yollarına devam ettiklerinin altını çizdi 

Özel Ciğerci kaliteden taviz vermiyor

2003 yılında hizmet vermeye baş-
layan Özel Ciğerci İşletmecisi Mehmet 
ve Salih Eşmekaya kardeşler, geçtiği-
miz yıl başlattıkları basın buluşmala-
rının bu yıl ikincisini gerçekleştirdiler. 
Konya’nın yerel basın mensuplarının 
katıldığı istişare toplantısında İşlet-
meci Mehmet Eşmekaya, Özel Ciğer-
ci’nin kuruluşundan bugüne kadar 
olan süreci anlattı, kaliteden ve güler-
yüzlü hizmetten taviz vermediklerine 
dikkat çekti. 

CİĞER KÜLTÜRÜ OLUŞTU
Basın mensuplarıyla birarada ol-

maktan duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Eşmekaya, basın buluşması 
organizasyonunun ilkini geçen yıl ger-

çekleştirdiklerini hatırlattı. Bu orga-
nizasyonu geleneksel hale getirmeyi 
amaçladıklarını dile getiren Eşmeka-
ya, şöyle devam etti, “16 yıldır Kon-
ya’da yemek sektörünün nabzını tutu-
yoruz. Geçen yıl da söylemiştim basın 
mensuplarıyla biraraya gelmek bizlere 
keyif veriyor. Hem artılarımızı eksikle-
rimiz görüyoruz hem de şehrin nabzı-
nı sizler tuttuğunu için şehirle alakalı 
ne yapmamız gerektiğini öğreniyoruz. 
Geçen yıl şehirde kebap kültürüyle il-
gili konuşmuştuk maşallah bu yıl 15-
20 ciğerci oldu. İnşallah bugünden 
sonra bir 15-20 tane daha olur diye 
bekliyoruz. Etliekmeğin haricinde ar-
tık ciğer ve kebap kültürü şehrimizin 

yemek kültürü arasına girdi.” 
KALİTEDEN TAVİ VERMEYECEĞİZ 
Eşmekaya, Özel Ciğerci markası-

nın Konya’ya gelen turistler tarafın-
dan da tanındığını söyleyerek, ciğerin 
Konya lezzetlerinden sayılması için 
kalite ve lezzete büyük önem verdik-
lerini dile getirdi. Konya’nın önemli 
bir markası olduklarını belirten Eşme-
kaya, “Vatandaşlarımızın bizlere olan 
ilgisinden memnun oluyoruz. Tavsi-
ye üzerine gelen birçok misafirimiz 
oluyor. Bu dönüşleri almak bize keyif 
veriyor. Kalitemizden ve güleryüzlü 
hizmetimizden taviz vermeden, hiz-
metlerimizi sürdüreceğiz” diye konuş-
tu. n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Mehmet EşmekayaSalih Eşmekaya
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Konya Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları Meke’yi inceledi
Konya Büyükşehir Belediyesi 

daire başkanları Karapınar Beledi-
ye Başkanı Mehmet Yaka’yı ziyaret 
etti. Ziyaret sonrasında dünyanın 
Nazar Boncuğu Meke Gölü’nde 
incelemelerde bulunan heyet gölle 
ilgili proje konusunda bilgi alışveri-
şinde bulundular.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Çevre Koruma ve Kontrol Daire 
Başkanı Serdar Koyuncu, KOSKİ 
Su Tesisleri Daire Başkanı Yaşar 
Samast, Mezarlıklar Şube Müdürü 
Ayhan Tangur ve Çevre Mühendisi 
Yunus Balık ile birlikte Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka’yı 
makamında ziyaret ettiler. Ziyaret 
sonrasında Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Çevre Koruma ve Kontrol 
Daire Başkanı Serdar Koyuncu, 
KOSKİ Su Tesisleri Daire Başkanı 
Yaşar Samast, Mezarlıklar Şube 
Müdürü Ayhan Tangur, Çevre 

Mühendisi Yunus Balık, Karapınar 
Belediye Başkanı Mehmet Yaka ve 
Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ku-
rum ile birlikte Meke ve Acı Gölü’n-
de incelemelerde bulundular.

İnceleme esnasında konuşan 
Başkan Mehmet Yaka “Meke ve 
Acı Gölümüz de Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığımız, Kültür ve Turizm 
Bakanlığımız ve Konya Büyükşehir 

Belediyemizle birlikte Meke ve Acı 
Gölümüzün turizme kazandırılma-
sı ve buradaki koruma imar plan-
larının yapılmasından sonra Meke 
Gölümüze su temininin sağlanma-
sı ve buranın çevre düzeniyle bera-
ber ön çalışma yapmak için Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile beraber 
ortak bir çalışma yürütmekteyiz. 
Ümit ediyorum ki önümüzdeki 
yıllar hem bakanlığımızın desteği 
hem de Büyükşehir Belediyemizin 
desteği ile bu göllerimizin yeterli 
çalışmaları yapıldıktan sonra Acı 
Gölün suyundan vatandaşlarımızın 
yararlanmasını sağlamak, Meke ve 
Acı Gölü’nü yani İlçemizin volkanik 
olan bu havzanın tamamının turiz-
me kazandırılması için çalışmala-
rımızı sürdürüyoruz ve Karapınar 
Belediyesi olarak da takipçisi olaca-
ğız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Mehmet Yaka 
Bakan Kurum’u ziyaret etti

Ereğli Belediyesi’nden iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimi

Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret 
etti. Karapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Yaka, beraberinde Bele-
diye Meclis Üyesi Mustafa Kurum 
ile Bakan Kurum’u makamında 
ziyaret ederek ilçedeki çalışmaları 

hakkında bilgi verdi. Ziyaret son-
rası Başkan Yaka, “Bakan Kurum’a 
ilçedeki yatırımlar ve çalışmalar 
hakkında bilgiler verdik. İlçemiz 
adına faydalı bir görüşme oldu. 
Zaten kendisi Karapınar ile ilgili 
desteklerini her zaman gösteriyor” 
dedi. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Belediye Kül-
tür Merkezi’nde uzman eğitmen-
ler ve uzman hekimler eşleğinde 
personeline iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi verdi. Personellerin ilk önce 
sağlık kontrolleri yapıldı daha son-
rasında da iş güvenliği açısından 
dikkat etmeleri gereken hususlar 
hakkında bilgiler verildi

Ereğli Belediyesi personelleri-
ne iş sağlığı ve güvenliği semineri 
Belediye Kültür Merkezi’nde uz-
man eğitmenler ve uzman hekim-
ler eşliğinde gerçekleştirildi. Her 
platformda iş sağlığı ve güvenliğini 
tesis etmenin önemine vurgu ya-
pan Ereğli Belediye Başkanı Hü-

seyin Oprukçu’nun talimatlarıyla 
gerçekleştirilen seminere beledi-
yenin her biriminden işleyişi aksat-
mayacak ölçüde personel katıldı.

İş sağlığı ve güvenliği nokta-
sında önemli hususlara değinilen 
seminerde, iş kazalarını önlemek 
adına alınması gereken tedbirler-
den kaza anında ne yapılması ge-
rektiğine dair birçok konuda bilgi 
verilirken personellerin sorularına 
da cevap verildi. Eğitimle ilgili de-
ğerlendirmelerini aktaran Başkan 
Oprukçu, “Önce insan, önce iş gü-
venliği… Huzuru tesis etmemizin 
ön şartı insanımızı korumak” dedi.

 n HABER MERKEZİ

‘Çumra’nın geleceğini
birlikte planlıyoruz’

İlçedeki esnafla istişare toplantısı düzenleyen Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, 2019 yılında Çumra’nın 
geleceğine yönelik önemli adımlar attıklarını, Çumra için birlikte düşünüp birlikte ürettiklerini söyledi

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, ilçedeki fırın, pastane ve kafe 
işleten esnaflarla istişare ederek 
taleplerini dinledi. Başkan Oflaz 
toplantıda 2019 yılında Çumra’nın 
geleceğine yönelik önemli adımlar 
attıklarını dile getirdi.  

Çumra Belediyesi tarafından 
‘Birlikte Düşünüyor, Birlikte Üre-
tiyoruz’ sloganıyla başlatılan esnaf 
buluşmaları başladı. 

İlk programda ilçedeki fırın, 
pastane ve kafe işleten esnaflar-
la bir araya gelen Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, esnafların ta-
leplerini ve fikirlerini dinlemek ve 
imkânlar dâhilinde çözüm bulmak 
için bu tür toplantılara devam ede-
ceğini kaydetti. 

Çumra Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası Başkanı Mustafa Altun’un 
da katıldığı toplantıda belediye baş-
kan yardımcıları ve belediye birim 
amirleri hazır bulundu ve esnaflar-
dan gelen talepleri not aldı. 

Başkan Oflaz, esnaflara Çumra 
Belediyesi’nin 2019 yılı faaliyetle-
rini anlattı. Ayrıca esnaflara Çum-
ra Belediyesi tarafından hazırlanan 
ilçe tanıtım filmi izletildi. Oflaz ilçe-
de yaşayan halkın daha iyi ve daha 
güzel hizmet almaları konusunda 
esnaflarla bir araya geldiklerini be-
lirterek, “Esnaflarımız ile Çumra-
mız için birlikte düşünüyor birlikte 
üretiyoruz. Esnaflarımızın görüş ve 
önerilerini dinledik, vatandaşımıza 
daha iyi hizmet sağlayabilmeleri 
adına istişarelerde bulunduk. Es-
naflarımızdan gelen talepleri not-
larımız arasına aldık. Amacımız 
ilçemizdeki çeşitli meslek kuruluş-
larında çalışan vatandaşlarımızla da 
bir araya gelmek. Burada sizlerin 
ilçemiz adına düşüncelerinizi, pro-
jelerinizi, gördüğünüz eksiklikleri 
sizin ağzınızdan dinlemek isteriz. 
Farklı meslek gruplarıyla bu tür 
toplantılara devam edeceğiz. Ama-
cımız, ‘Biz Birlikte Çumrayız’ sloga-
nıyla hemşehrilerimize hizmetin en 
iyisini sunmak.” ifadelerini kullan-
dı. Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz 2019 yılında belediye olarak 
gerçekleştirilen faaliyetler hakkın-

da yaptığı açıklamada Çumranın 
sosyo-ekonomik anlamda büyük 
kazanımlar sağlamasına yönelik 
çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. 
‘15 YIL İÇERİSİNDE ÇUMRA OSB’YE 

400 FABRİKA KURULACAK’
Başkan Oflaz şunları kaydetti: 

“Rabbime şükürler olsun, 31 Mart 
seçimlerinde Çumra bize bu görevi 
layık gördü. O günden bu yana ilçe-
miz için hızlı bir şekilde çalışmaya 
gayret gösteriyoruz. Yıl içerisinde 
geleceğe dönük faaliyetler arasında 
emek verdiğimiz iki önemli konu; 
İmar ve Organize Sanayi Bölgesi 
oldu… İmar ile ilgili süreçlerimiz 
devam ediyor. 1995’ten bu yana 
tüm başkanlarımızın organize sa-
nayi ile ilgili emekleri var. Bugüne 
geldiğimizde tapu ve imza sürecini 
başlattığımız 8 milyon 500 bin met-
rekarelik Çumra Organize Sanayi-
mizin genişleme sahası tapusunun, 
Milli Emlak’tan Çumra OSB’ye 
devrini gerçekleştirdik. Çevre ve 
Şehircilik Bakanımız Sayın Murat 
Kurum ve süreci yakından takip 
eden Konya Valimiz Sayın Cüne-
yit Orhan Toprak’ın destekleri ile 
bu süreç gerçekleşmiş oldu. Ken-
dilerine Çumralı hemşehrilerimiz 
adına çok teşekkür ediyorum. 8 
milyon 500 bin metrekarelik ge-
nişleme sahamız ile birlikte diğer 1 

milyon metrekare ile bitişik olması 
nedeniyle büyük avantaja sahibiz. 
Böylelikle tek organize sanayi böl-
gesine sahip olacağız. 8 milyon 500 
bin metrekare 400 parsellik alan 
demek. 15 yıl içerisinde bu 400 
parsellik alanda 400 fabrika kuru-
lacak.” 
‘ÇUMRA OSB TAŞIMACILIKTA ÇOK 

AVANTAJLI BİR KONUMDA’
Başkan Oflaz sözlerini şöyle 

sürdürdü:  “Konya’nın 27 km uzak-
lığında bulunan ve yeni açılan şe-
hirlerarası yol aksı içerisinde olan 
Organize Sanayi Bölgemizin avan-
tajlı konumu ile birlikte tren yolu 
üzerinde bulunmasıyla Haziran 
ayında şehir plancılarımız ile bir-
likte o alana yükleme rampası için 
alan bıraktık. Organize Sanayi Böl-
gesi için yapılacak yükleme rampası 
ile taşımacılıkta Mersin’de bulunan 
limana eşdeğer bir şekilde avantajlı 
bir konuma sahip olacağız. Orga-
nize Sanayi Bölgemizde faaliyet 
gösteren fabrikalarımız bu yükleme 
rampası aracılığı ile konteynırlarını 
çok rahat bir şekilde trenlere yük-
leyecek ve ulaşım sağlanacaktır. 
Çumra’nın sosyo-ekonomik anlam-
da bu günlere gelebilmesinde Tor-
ku’nun çok ciddi katkısı var. Bizim 
gelinen bu noktayı daha ileri sevi-
yeye taşımamız lazım.” 

‘TARIM KREDİ’NİN EN BÜYÜK 
YEM FABRİKASI 2021 YILINDA 

TAMAMLANACAK’
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-

rat Kurum’un destekleriyle Tarım 
Kredi Kooperatifi’nin en büyük fab-
rikasını ilçeye kazandırdıklarını ifa-
de eden Başkan Halit Oflaz, “Mayıs 
ayında temeli atılacak olan fabrika-
mız 2021 yılında tamamlanacak. 
40 kamyonun günlük giriş - çıkış 
yaptığı, 110 personelin çalıştığı bir 
ye fabrikasından bahsediyoruz. Bu 
fabrika lisanlı depoculuk faaliyetleri 
ile birlikte bölge çiftçimizin ürünü-
ne önemli ölçüde katma değer sağ-
layacak.” dedi. 

‘2020 YILINDA ATIK SU ARITMA 
TESİSİNİN YAPIMINA BAŞLANACAK’

Çumra’nın ihtiyaç duyduğu atık 
su arıtma tesisi konusunda da ça-
lışmalarının sürdüğünü dile getiren 
Başkan Oflaz, “Atık su arıtma tesi-
simiz, Çevre ve Şehircilik Bakanı-
mız Sayın Murat Kurum’un destek-
leri ve Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Al-
tay’ın özel gayretleri ile 60 milyon 
TL değerinde Dünya Bankası’ndan 
kredilendirildi ve İller Bankası’nın 
vasıtasıyla ihale süreci başladı. 
2020 yılında atık su arıtma tesisinin 
yapımına başlanacak.” diye konuş-
tu. n HABER MERKEZİ
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Belediye Meclisleri metro çalışmaları hakkında bilgilendirildi

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Konya tarihinin en büyük kamu 
yatırımı olacak metro projesi ile il-
gili Büyükşehir, Karatay, Meram ve 
Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri-
ne yönelik bilgilendirme toplantıları 

yaptı.
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

ihalesi yapılan ve kısa zamanda ya-
pımına başlanacak metro projesiyle 
ilgili Büyükşehir, Karatay, Meram 
ve Selçuklu belediyelerinin meclis 

üyelerini bilgilendirdi. Belediyele-
rin Ocak ayı toplantılarında metro 
projesiyle ilgili sunum yapan Bü-
yükşehir Belediyesi Genel Sekreter 
Yardımcısı Furkan Kuşdemir ile 
Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi 

Başkanı Hasan Görgülü, projede 
gelinen son nokta, çalışmalar es-
nasında şehir genelinde kapana-
cak yollar ve Konya’nın kazanımı 
konularında Meclis üyelerine bilgi 
verdiler. Konya tarihinin en önemli 

ve büyük kamu yatırımı olan metro 
projesinde, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan 10 bin kişilik 
Spor ve Kongre Merkezi’nin ya-
nındaki alanda ana şantiye kurma 
çalışmaları devam ediyor. Tamamı 

tünel açma yöntemi ile yapılacak 
metronun ilk etabı Necmettin Er-
bakan Üniversitesi ile Meram Be-
lediyesi arasında 21.1 kilometre 
olacak.
n HABER MERKEZİ

Konya Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı ve Anadolu Gazeteciler Fe-
derasyonu Başkanı Sefa Özdemir, 
önceki gün Mısır polisinin Anadolu 
Ajansı’nın (AA) Kahire bürosuna 
yaptığı saldırıyı yaptığı açıklamayla 
kınadı. 

Mısır polisinin 1’i Türk vatandaşı 
olmak üzere AA’nın 4 çalışanını gö-
zaltına aldığına ve yapılan bu eyle-
me dönük hiçbir açıklamanın yapıl-
madığına dikkat çeken Başkan Sefa 
Özdemir, “Yapılan eylemin ulusla-
rarası hukuka aykırı olduğu gözler 
önündedir. Kaçırılan gazetecilerin şu 

an nerede oldukları, sağlık durumla-
rı ve neden kaçırıldıklarına yönelik 
herhangi bir açıklama yapılmamış-
tır. Tek amacı insanlara doğru bilgiyi 
vermeye çalışmak olan gazetecilerin 
bu şekilde yaka paça derdest edilme-
sine hiçbir şekilde anlam verebilmiş 
değiliz. Yapılan, basın özgürlüğüne 
yapılmış büyük bir saldırıdır. Kabul 
edilemez olan bu saldırıyı şiddetle 
kınıyor, kendilerinden haber alına-
mayan meslektaşlarımızın derhal 
serbest bırakılmalarını bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Dr. Ahmet Keleşoğlu mezarı
başında dualarla anılacak

Konya Ülkü Ocakları
şehit ailelerini ziyaret etti

Eğitim gönüllüsü, Hayırsever 
Konyalı işadamı Merhum Dr. Ah-
met Keleşoğlu ebediyete intikal 
edişinin 5.yıl dönümünde musalla 
mezarlığında organize edilecek bir 
törenle dualarla anılacak.

Selçuk Ecza Deposu, As Ecza 
Deposu, Ahmet ve Nezahat Ke-
leşoğlu Vakfı Kurucusu, Eğitim 
gönüllüsü ve Hayırsever Konyalı 
işadamı Merhum Dr. Ahmet Ke-
leşoğlu ebediyete intikal edişinin 5. 
yıl dönümünde 18 Ocak 2020 Cu-
martesi günü saat 13.30’da Mu-
salla Mezarlığında bulunan mezarı 
başında organize edilen bir törenle 
anılacak.

AHMET KELEŞOĞLU KİMDİR?
1924 yılında Karaman’ın Er-

menek ilçesinde dünyaya geldi.  
Babası ondaki ticari yeteneği göre-
rek, küçük yaşta ticarete girmesini 
teşvik etmiştir.

Ahmet Keleşoğlu küçük yaşta 
manifaturacılıkla işe başladı. Daha 
sonraları ise Eczacı olan kayınbira-
deri Nevzat Karpuzcu ile birlikte 
1958’de Konya’da ilaç dağıtım fir-
ması kurmuştur.

Konya’nın uzun yıllar Anado-
lu Selçuklularının merkezi olması 
nedeniyle, Selçuklulara duyduğu 
saygının nişanesi olarak, onlar gibi 
uzun ömürlü olması dileği ile kur-
duğu şirketin adını “Selçuk Ecza 
Deposu” koymuşlardır.

1980 yılına kadar, Türk ilaç 
sektöründe sadece ecza depocu-
luğu alanında faaliyet gösterirken, 
1980’de İbrahim Ethem Ulagay 
İlaç Sanayi T.A.Ş.’ne ortak olup 
Yönetim Kurulu Başkanlığını üst-
lenerek, bu tarihten itibaren, sa-
nayici sıfatı ile de çalışmalarını sür-
dürmeye devam etti.

1980-1990 yıllarında, bir yan-
dan Selçuk Ecza Depolarının büyü-

mesi amacı ile şube sayısını hızla 
artırırken, bir yandan da yeni bir 
depo zinciri olan As Ecza Depola-
rı’nın kurulması ve geliştirilmesini 
gerçekleştirdi. 

TBMM Üstün Hizmet Ödülü 
sahibi olan Ahmet Keleşoğlu, okul, 
cami gibi pek çok hayrın da sahi-
biydi. Kurduğu Ahmet ve Nezahat 
Keleşoğlu Vakfı bugüne kadar bir-
çok okul, cami ve kültür merkezi 
yaptı. Vakfı 2009 yılında kurulmuş 
olmasına rağmen, Türkiye’nin en 
büyük ilk 3 vakfı arasına girme-
yi başardı. Vakfın bugüne kadar 
yaptığı hizmetler arasında Altuni 
zade Hafize Özal İlköğretim Okulu, 
Üsküdar’da Anadolu Lisesi, İstan-
bul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 
derslikleri ve laboratuarların ye-
nilenmesi, Ümraniye’de ilköğre-
tim okulu, Marmara Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Mültimedya ve 
Araştırma Merkezi, Sarı gazi’de 2 
okul, Selçuklu’da kültür merkezi. 
Ermenek’te cami, Konya Selçuk 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi de 
bulunuyor. Ayrıca vakıf Karaman 
ve Konya’da iki fakülte binasının 
yapımını sürdürüyor.

Merhem Dr. Ahmet Keleşoğlu 
14 Ocak 2015 yılın vefat etti. Mer-
hum Keleşoğlu’nun mezarı Musal-
la mezarlığında bulunmaktadır.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Belediyeler Birliği’nin Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi’nde belediyecilikte Konya 
modelini anlatan Başkan Altay, Konya modelinin Türkiye’de belediyeciliğe örnek olduğunu söyledi

Belediyecilikte Konya
modeli Türkiye’ye örnek

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımları ile açılışı yapılan, Türkiye 
Belediyeler Birliği’nin “Akıllı Şehir-
ler ve Belediyeler Kongre ve Ser-
gisi” kapsamında “Yenilikçi Yerel 
Politikalarla Dönüşen Şehirlerimiz” 
başlıklı oturumda konuştu. Mode-
ratörlüğünü Sabah Gazetesi Ankara 
Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun 
yaptığı oturumda konuşan Başkan 
Altay, “İnsanların ihtiyaçlarının ve 
beklentilerinin sınırsız olduğu bir za-
manda buna para yetiştirmek olduk-
ça zor. Onun için finans çözümleri 
ve model önerileri konusunda aslın-
da ilk başta tasarruf etmek ve yerli 
ürün kullanmak konusunu hepimi-
zin bir kenara not etmesi gerekiyor. 
Sanayi Bakanımızın söylediği gibi, 
belki teknolojik olarak daha üstte, 
finansmanıyla birlikte bize üretilen 
çözümler yerine, yerli üretimi des-
tekleme konusunda hepimizin has-
sasiyet oluşturması gerekiyor” dedi. 
GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ YAPIYORUZ 

Başkan Altay, “Belediyecilikte 
Konya modeli Türkiye’de örnektir. 
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 
gönül belediyeciliği yürütüyoruz. 
Konya’da bunu yürütmek adına as-
lında yaptığımız şey vatandaşımız 

adına düşünmek yerine, onların ta-
leplerini doğru ve zamanında alarak, 
bunu planlayıp proje lansmanımızı 
ona göre yapmak. Bu dönemde yeni 
bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. 
Elektronik Hemşerilik uygulaması. 
Konya’nın dışında da Konya adına 
sürece katkı vermek isteyenlerin 
desteğini almak istiyoruz. Tabi Kon-
ya’nın bir özelliği de Hazreti Mev-
lana’nın şehri olmasıdır. Onun için 
aynı zamanda gönül dostlarının da 

Konya üzerine, Konya projeleri üze-
rine katkı sunmasını arzu ediyoruz” 
diye konuştu. 
EKRANLA OYNAMA AKRANLA OYNA 

PROJESİNE DİKKAT ÇEKTİ 
Konya’nın Türkiye’nin TÜBİ-

TAK destekli ilk bilim merkezine 
sahip olduğunu, toplamda 550 ki-
lometre bisiklet yolu bulunduğunu, 
Çevre Şehircilik Bakanlığı ile Tür-
kiye’de ilk kez Bisiklet Mastır Planı 
hazırlandığını kaydederek yapılan 

birçok projeden örnekler veren Baş-
kan Altay, sözlerini şöyle tamamla-
dı: “Teknolojiyi konuşuyoruz, bilimi 
konuşuyoruz, akıllı şehirleri konu-
şuyoruz ama bu konuda önemli bir 
sorunumuz var. Ekrandan gözünü 
ayırmayan bir nesle sahibiz. Ekran-
la Oynama Akranla Oyna diye bir 
proje yürütüyoruz. Bu konuda da 
sadece Konya’nın bunu başarması 
mümkün değil. Türkiye Belediye-
ler Birliği ve tüm şehirlerimizi bu 
konuda birlikte çalışmaya davet 
ediyorum. Biz ilk çalışmayı bilim he-
yetimizle gerçekleştirdik. Çocukları 
artık biz yetiştirmiyoruz maalesef; 
çocuklarımızı ekranlar, uygulamalar 
yetiştiriyor. Burada bu kadar tekno-
lojiye meraklı insan varken bu konu 
üzerinde tüm şehirlerimizin yoğun-
laşması gerektiğini düşünüyorum. 
Biz bir mum yaktık inşallah burada 
bir başarı elde edeceğiz.” Oturuma 
Başkan Altay ile birlikte Gaziantep 
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 
Şahin, Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem 
Yüce, Denizli Büyükşehir Belediye 
Başkanı Osman Zolan ve Kayseri 
Büyükşehir Belediye Başkanı Mem-
duh Büyükkılıç da katıldı.
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Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, Konya Şehit 
Aileleri Derneğine nezaket ziyare-
tinde bulundu. Ülkü Ocakları Eği-
tim ve Kültür Vakfı Konya Başkanı 
Yusuf Kasım Akta, Yönetim kurulu 
üyeleri ve 27.dönem MHP Konya 
Milletvekili Adayı Prof. Dr. Sefa 
Lök, beraberindeki heyetle birlik-
te Konya Şehit Aileleri Derneğine 
anlamlı ve birlik beraberlik mesajı 
veren bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ülkü Ocakları Başkanı Yusuf 

Kasım Akta, “Konya Ülkü Ocakları 
olarak her zaman Şehit Ailelerinin 
yanında olmak adına ziyaretlerini 
aralıksız sürdürüyoruz. Bizlerde 
şehit ailelerinin birer fertleri ve 
çocuklarıyız” dedi. Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Recep Pekdemir 
ise “Konya Ülkü Ocakları Başkanı 
Yusuf Kasım Akta ve Sefa Lök’ün 
ziyaretleri bizleri mutlu etmiştir” 
dedi. Günün anısına çektirilen fo-
toğraflarla ziyaret sona erdi.
n HABER MERKEZİ

‘Kabul edilemez saldırıyı şiddetle kınıyoruz’



Kartal Ankaragücü karşısına çıkıyor
TFF Süper Lig’de ikinci yarı heye-

canı temsilcimiz Konyaspor’un maçı 
ile başlıyor. Anadolu Kartalı bugün 
oynanacak kritik maçta deplasman-
da Ankaragücü ile karşılaşacak. Saat 
20.00’de başlayacak mücadele, Erya-
man Stadyumu’nda oynanacak.

TFF Süper Lig’de ikinci yarı bugün 
başlıyor. Temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, ikinci yarını açılış maçın-
da deplasmanda Ankaragücü ile kar-
şılaşacak. Eryaman Stadyumu’nda 
oynanacak karşılaşma saat 20.00’da 
başlayacak ve hakem Alper Ulusoy 
tarafından yönetilecek. Ulusoy’un yar-
dımcılıklarını Abdullah Bora Özkara 

ve Samet Çavuş yapacak. Yalçın Taş-
kınfurat da müsabakanın dördüncü 
hakemi olacak. Karşılaşmanın VAR 
hakemliğini Tugay Kaan Numanoğ-
lu yaparken, AVAR’’da ise Oğuzhan 
Uğurlu yer alacak. 

HEYECAN DORUKTA
Konyaspor’un bugün oynayacağı 

Ankaragücü maçı tarihi maçlardan 
biri olacak. 15 puan ile ilk yarıyı 15. 
Sırada tamamlayan ve düşme hattın-
da yer alan Konyaspor, düşme hattın-
daki direk rakiplerinden Ankargücü’ne 
konuk olacak. Konyaspor, kazanması 
durumunda üzerindeki korkunç bas-
kıyı bir nebze hafifletirken, olası bir 

mağlubiyette ise Yeşil Beyazlılar düş-
me korkusunu ensesinde hissedecek. 

Anadolu Kartalı zorlu maçı kaza-
narak ikinci yarıya iyi bir giriş yapma-
nın hesaplarını yapıyor. 
RAKİBİN KAYBEDECEK BİR ŞEYİ YOK

Sezonun ilk yarısını 12 puan ile 
düşme hattında tamamlayan rakip 
Ankaragücü ise, Konyaspor maçı-
nı bir şans olarak görüyor. Ankara 
temsilcisi Konyaspor’u mağlup ede-
rek ligde kalma adına dev bir adım 
atmayı amaçlıyor.  Transfer tahtası 
kapalı olan ve önemli oyuncularından 
yoksun bir şekilde maça çıkacak olan 
Başkent temsilcisinin en büyük kozu 

taraftarı olacak. 
GÖZLER AYKUT KOCAMAN’DA
İttifak Holding Konyaspor’da bu-

gün oynanacak kritik maçta gözler 
teknik direktör Aykut Kocaman’da 
olacak. Sezonun ilk yarısında istediği 
sonuçları alamayan ve henüz sadece 
1 isimle kadrosunu takviye edebilen 
deneyimli teknik adamın Ankaragücü 
maçına nasıl bir 11 ile çıkacağı merak 
konusu oldu. 

Aykut Kocaman daha önce yaptığı 
açıklamalarda en büyük transferleri-
nin takım bütünlüğünü yeniden kazan-
mak olduğunu, takımın da bu izlenimi 
verdiği söylemişti.   n SPOR SERVİSİ 

Süper Lig’de ikinci 
yarı heyecanı  

Süper Lig’de ikinci yarı mücadelesi bugün başlaya-
cak.  Ligin 18. haftasının ilk maçında MKE Ankaragücü ile 
İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya gelecek. İlk yarısı 
29 Aralık 2019’da oynanan 17. hafta müsabakalarıyla ta-
mamlanan lige, 18 günlük aranın ardından devam edile-
cek.  Süper Lig’in 18. hafta maç programı şöyle:

Bugün: 20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Kon-
yaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi: 14.00 Aytemiz Alanyaspor-Hes 
Kablo Kayserispor (Bahçeşehir Okulları), 17.00 Medipol 
Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih 
Terim), 20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar: 13.30 Antalyaspor-Göztepe (Antalya), 
16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park), 16.00 Ga-
latasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom), 19.00 Be-
şiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi: 20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbir-
liği (Çaykur Didi) 
n AA

Kombine kart 
satışları başlıyor   

İttifak Holding Konyaspor’un Konya Büyükşehir Bele-
diye Stadyumu’nda sezonun ikinci yarısında oynayacağı 
iç saha maçlarında geçerli olacak kombine kart satışları 
20 Ocak 2020 tarihinde saat 10:00’da başlayacak. Konu 
ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Kombine satışları 
sadece Konyaspor logolu Passolig kart sahiplerine yapı-
lacaktır. Passolig kartlarının 2019-2020 sezonu boyunca 
geçerli olması için kart vizesinin 01.06.2020 tarihine ka-
dar uzatılmış olması gerekmektedir. Sezonluk kombine 
satışları Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Passolig 
gişelerinden ve www.passo.com.tr adresinden yapılacak-
tı” ifadelerine yer verildi. 

Ligin ikinci yarısında iç sahada oynanacak maçların 
kombine biletlerinin fiyatları 75 lira ile 700 lira arasında 
değişiyor. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Selçuklu Belediyespor Kulübü Ta-
ekwondo Sporcusu Ayşenur Özcan, An-
kara’da düzenlenen Büyükler Türkiye 
Taekwondo Şampiyonasından bronz 
madalya ile döndü

 Türkiye Taekwondo Federasyonu 
faaliyet programında yer alan Büyük-
ler Türkiye Taekwondo Şampiyonası 
12-16 Ocak tarihleri arasında Ankara 
Taha Akgül Spor Salonunda düzenlen-
di. Yaklaşık 1200 sporcunun katıldığı 
şampiyona heyecanlı müsabakalara 
sahne oldu. Selçuklu Belediyespor Ku-
lübü Milli sporcusu Ayşenur Özcan 57 
kg da bronz madalya kazanarak önemli 
bir başarıya imza attı. Daha önce genç-
ler kategorisinde  Türkiye Şampiyonu 
olarak altın madalya kazanma başarı-
sı gösteren Ayşenur Özcan bu kez bü-
yükler kategorisinde madalya sevinci 
yaşadı. Ayşenur Özcan şampiyonadan 
elde ettiği derece ile 2-5 Şubat tarih-
lerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek 
olan  7. Türkiye Uluslararası Açık Tur-
nuvası’nda Milli Takım adına müca-

dele edecek. Ayşenur Özcan’ın yanı 
sıra Türkiye Şampiyonasında beşin-
cilik elde eden Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Sporcusu Ayşe Sena Aytürk 

ve Şampiyonada altıncı olan Şefahat 
Bugan’da  7. Türkiye Uluslararası Açık 
Turnuvası’nda Milli Takım forması gi-
yerek ülkemizi temsil edecek.

‘3 SPORCUMUZ MİLLİ TAKIM 
İÇİN MÜCADELE EDECEK’

Selçuklu Belediyespor Kulübü Ta-
ekwondo Başantrenörü Ali Armağan 
şampiyonadan madalya ile döndük-
leri için mutlu olduklarını ifade etti. 
Armağan, “Ayşenur Özcan ve diğer 
sporcularımızla iyi bir hazırlık dönemi 
geçirdik. 3 sporcumuzu şubat ayında 
düzenlenecek olan Uluslararası Tur-
nuvaya göndermeyi başardık. Ayşenur 
Özcan Büyükler kategorisinde üçüncü 
olarak önemli bir başarı yakaladı. Ay-
şenur uzun bir süre sakatlık yaşadı. Sa-
katlık sonrası böyle bir başarıya imza 
atması bizleri çok mutlu etti. Gelecek 
içinde büyük umut verdi. İnşallah önü-
müzdeki şampiyonalarda  da başarılı 
bir performans sergileyerek Avrupa 
Şampiyonası katılma hakkı kazanacak-
tır. Selçuklu Belediye Başkanımıza ve 
Kulüp yöneticilerimize bizlere sunduğu 
imkanlar için teşekkür ediyoruz” ifade-
lerini kullandı.  
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, Konyaspor’da herhangi başıboşluk, dağınıklık olmadığını, 
kısa süre içinde bulundukları durumdan çıkacaklarına inandığını söyledi. Aykut hoca ve futbolculara inandığını 

belirten Hilmi Kulluk, “Aykut hocanın gözlerinde o ışığı görüyorum. Konyaspor’a hiçbir şey olmaz” dedi

Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kul-
luk, ara transfer dönemine ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “Kulüplerin yürümesi 
için performans gelirlerinin artı olması 
lazım. Ben mi çıkıp oynayacağım. Sel-
çuk başkanım ya da yönetim mi çıkıp oy-
nayacak. Bu iş kazan kazan modeli gibi. 
Onlar bize verecek ki gelenden biz de 
onlara vereceğiz.” dedi.  Kulüp Başkanı 
Hilmi Kulluk, Konya Büyükşehir Belediye 
Stadı’nda takımın geldiği durumu ve ara 
transfer dönemini basın mensuplarına 
değerlendirdi.  Göreve geldiği günden 
bu yana yeşil-beyazlı kulübün geleceğe 
yönelik ciddi yatırımlar yaptığını anlatan 
Kulluk, şöyle konuştu: “Transferi yap-
mak dünyanın en kolay işi. Önümüzde 
örnekler var. Jahovic, Yatabare, Orkan 
Çınar ve Eto’o gibi. O kadar kolay iş ki. 
Menajerlerini bulursunuz gelir imzaları 
tıkır tıkır atarlar. Ne oldu? Konyaspor 
şov yaptı. E giden gitmedi. O zaman ne 
yapacağız. Onları kadroya almayalım. 
Arka tarafa yazalım. Arka tarafa yazdığı-
mızda maaşını tekrar ödeyeceksiniz. Bu 
o öyle o kadar kolay hemen 24 saat için-
de olacak bir iş değil. Aklınızda bir şey 
kalmasın. Millet paraya kafayı taktı. İşte 
futbolcunun parası felan... Geçen sene 

ağustos itibarıyla Konyaspor oyuncuları 
hoca dahil 24 Ağustos’ta herkes parası-
nı aldı. Yani mayısta lig bitti. Ağustosta 
bütün ödemeler bitti. Bu sene de aynısı 
olur. Mayısta alamazsa ağustosta alır. 
Kimse de açlığından ölmedi. Kulüplerin 
yürümesi için performans gelirlerinin 
artı olması lazım. Ben mi çıkıp oynaya-
cağım. Selçuk başkanım ya da yönetim 
mi çıkıp oynayacak. Bu iş kazan kazan 
modeli gibi. Onlar bize verecek ki gelen-
den biz de onlara vereceğiz.”

Kulluk, kulübün mali durumuna iliş-
kin ise “Bizim dışarıya borcumuz yok. 
İnşaata, şahıslara, SGK’ya ve vergi bor-
cumuz yok. Federasyondan bize gelecek 
biz de futbolcuların hesabına yatıracağız. 
Bu kadar basit. Tesisleri derseniz. Biz 
bunları da yapmayabilirdik. Hocanın is-
teği doğrultusunda yaptık. İmkanı vermi-
şiz. Elimizden geleni yapmışız. Bundan 
sonrası da arkadaşlara düşüyor. Şuna 
inanıyorum bu takım, Aykut Kocaman 
hoca, gözlerinde o enerjiyi görüyorum. 
Herhangi bir dağınıklık yok. Şansızlık var 
mı? Var.” değerlendirmesinde bulundu. 

Taraftara çağrıda bulunan Kulluk, 
takıma, hocaya ve kendilerine güvenme-
sini isteyerek, MKE Ankaragücü maçının 

son dönemde yaşanan girdaptan çıkmak 
için kırılma noktası olacağını söyledi. 

İKİNCİ BAŞKAN AKSOY: “EN AZ İKİ 
TRANSFER DAHA YAPACAĞIZ”

Toplantıya katılan Konyaspor Kulübü 
İkinci Başkanı Selçuk Aksoy ise ara trans-
fer döneminde bir oyuncuyu kadrolarına 
kattıklarını söyledi. Devre arasında çok 
fazla transfer yapmanın takıma bir fayda 
sağlamayacağını aktaran Aksoy, “En az 

iki transfer daha yapacağız. Toplam 3 
transfer olacak. Devre arasında çok fazla 
transferin, takıma uyum sağlama nokta-
sında doğru olmayacağını düşünüyorum. 
Olumsuz düşünmeyelim. Olumsuzluklar 
bizi bu noktaya getiriyor. MKE Ankara-
gücü’ne inşallah mağlup olmayız. Gali-
biyet için sahaya çıkacağız. Önümüzdeki 
7 hafta önemli. Süreci biraz daha sakin 
götürüp, çünkü paniklemenin faydası 
yok, inşallah bu girdaptan çıkacağımıza 
inanıyoruz. Taraftarımızın da buna inan-
masını istiyoruz.” diye konuştu. 

Aksoy sol açık mevkisinde oynaya-
cak futbolcu transferine ilişkin ise “Bir 
kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Onu 
belirledik zaten; Jody Lukoki. Öncelik-
li transfer listemizde o var. Teklifimizi 
yaptık. Şu ana kadar kulübünden dönüş 
olmadı. Alternatifleriyle de görüşüyoruz. 
Yabancı ve mali bütçe sınırından dolayı 
yapacağımız takviyeleri bölgesine göre 
tamamen teknik ekibin raporu doğrultu-
sunda yapmaya çalışıyoruz.”  ifadelerini 
kullandı.

Toplantıda, taraftarların Konyaspor 
Kulübüne internet ortamında yönelttiği 
soruların cevapları okundu.   
n SPOR SERVİSİ

‘Konyaspor’a 
hiçbir şey olmaz’

Selçuklu’dan Türkiye Şampiyonası’nda bronz madalya

Hilmi Kulluk
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