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Başkan Altay’a 
Eş Başkanlık

Kaçak tütün 
satışına tepki

‘Özbekistan 
önemli bir merkez’

Kısa-ca büyük 
katkı sağlıyor

Dünya Belediyeler Birliği Eş 
Başkalığı görevine seçilen 
Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
alınan bu önemli sonucun hem 
Konya’ya hem de Türkiye’ye 
hayırlı olmasını diledi. 
n SAYFA 4’TE

Konya Bakkallar Bayiler ve 
Kuruyemişçiler Odası Başkanı 
Feridun Göner, kaçak tütün 
ve dolu makaron satışı ile ilgili 
açıklama yaptı. Göner kaçak 
tütün ile mücadele konusunda 
yapılması gerekenlere dikkat 
çekti. n SAYFA 10’DA

Özbekistan’ın Türk İslam me-
deniyeti bakımından zengin bir 
ülke olduğuna değinen Konya 
Yazma Eserler Bölge Müdürü 
Bekir Şahin, “Ata yurdumuz 
Özbekistan, kültür, sanat ve 
medeniyette önemli bir mer-
kez” dedi. n SAYFA 9’DA

Geçtiğimiz günlerde 19.’su 
gerçekleştirilen Kısa-ca Film 
Festivali Konya için büyük katkı 
sağlıyor. SÜ İletişim Fakültesi, 
Radyo Televizyon ve Sinema 
bölüm Başkanı Prof. Dr. Aytekin 
Can, festivalle Konya’yı sinema 
sektörüyle buluşturduklarını 
söyledi. n SAYFA 11’DE

İhracat
olmazsa
olmaz

Konya’nın önemli markalarından 
Helvacızade Grup’un ürettiği ürünler 
dünyada 70’den fazla ülkeye gidiyor. Firma 
stratejik ürünlerde ihracatta pazar payını 
artırma noktasında çalışmalarını sürdürüyor.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
“İhracat olmazsa olmazımız” diyen 
Helvacızade Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Tahir Büyükhelvacıgil, ihracatla ülkeyi ileri 
taşımak gerektiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

YIKIK DÖKÜK OKUL
BİRLİKTE ONARILDI

YEMEDİĞİMİZİ 
YEDİRMİYORUZ

7 GÜN 24 SAAT 
HİZMET VERİYOR

Öğretmen öncü oldu 

Tatlıses Çiğköfte Ahmet Özcan’da

Ali Usta Restaurant basınla buluştu

Cihanbeyli’ye bağlı Küçükbeşkavak Mahallesi’ne 
Eylül ayında atanan öğretmen İsmail Karakuş, okul 
binasının yıkık dökük halini görünce öncülük etti. 
Mahalle sakinleri birleşti, 2 ay içinde burası eğitim 
yuvası oldu.

Volkan Ezilmez tarafından Pirebi Mahallesi Dr. Ah-
met Özcan caddesinde Tatlıses Çiğköfte Ahmet 
Özcan şubesi düzenlenen tören ile açıldı. Düzenle-
nen açılışa çok sayıda davetli katıldı. İşletme Sahibi 
Volkan Ezilmez, “Yemediğimiz hiçbir şeyi yedirme-
dik, yedirmiyoruz ve yedirmeyeceğiz” dedi.

Konya Ereğli yolu üzerinde hizmet vermeye baş-
layan Ali Usta Restaurant, önceki akşam Konya 
basını ile biraraya geldi. Konyalı Ali Usta Resturant 
İşletmecisi Ahmet K. Sarıkulak, 7 gün 24 saat hizmet 
verdiklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

06 Yolcu otobüsü
şarampole devrildi 07 Küçük bebeklerin 

büyük mezuniyet günü 11 Doğru bilinen 
yanlışlar anlatıldı

Şampiyon atlara 
ballı muzlu menü

Konya’da çiftliğinde 25 rahvan atı barındıran iş 
insanı Ali Baranok, yarışlara hazırladığı şampiyon 

hayvanlarını yeşillik, bal ve muzla besliyor. Baranok, 
çocukları ve yeğenleriyle çiftlikte vakit geçirmekten 

büyük mutluluk duyuyor.
 n SAYFA 12’DE

Konya damga vurdu
Dünyanın en 

büyük tarım fuarı 
olan Almanya 

AGRITECHNICA’ya 
Konyalı üreticiler 

çıkartma yaptı. 
Tarım sektörünün 

Konya’daki 
devleri fuarda göz 

doldurdu

KONYA’NIN 
DEVLERİ FUARDA 

Konyalı tarım makinesi üreticileri-
nin son teknoloji ürünleri, Almanya 
iki yılda bir yapılan dünyanın en bü-
yük tarım organizasyonu AGRITE-
CHNİCA’da çiftçilerle buluştu. Şa-
kalak, Agri Önal, Ateşpar, Elibollar, 
Özdöken, Harmak, Agro Lead gibi 
Konyalı markalar stant açarak dün-
yanın 4 bir yanından gelen çiftçilere 
makinelerini sergiledi.

FUAR OLDUKÇA 
VERİMLİ GEÇTİ

Almanya Hannover’deki fuara sa-
dece katılımcı değil ziyaretçi olarak 
da Konya’dan çok fazla tarım maki-
nesi üreticisi katıldı. Fuar hakkında 
gazetemize değerlendirmelerde 
bulunan Türkiye üretimi makinele-
rin dünya pazarında önemli bir yere 
sahip olduğunu belirten üreticiler, 
fuarın verimli geçtiğini vurguladı.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Tahir Büyükhelvacıgil
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Helvacızade Grup Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, 
firmalarının ihracat hedefleri ve sek-
törün ihracatta geldiği nokta ile ilgili 
bilgiler verdi. 

Türkiye’nin bitkisel yağ alanın-
daki durumunu değerlendiren Bü-
yükhelvacıgil, “Yağ, un şeker günü-
müzde insanlığın temel gıdalarıdır. 
Yağ da bu noktada olmazsa olma-
zımızdır. Sektör olarak da hacmiyle 
önemli bir sektördür.

“Bitkisel yağlar dediğimiz, Ayçi-
çek, Mısır, Kanola, Soya, Keten To-
humu yağı başta olmak üzere birçok 
üretimimiz var. Yağ tüketimimizin 
yüzde 85’in Ayçiçek yağı oluşturu-
yor. Yüzde 15’i diğer yağlar oluştu-
ruyor. 1,5 milyon ton yağ tüketimi-
miz var TÜİK rakamlarına göre. 1 
milyon tonu sıvı yağlar oluşturuyor, 
500 bin tonunu da endüstriyel yağ-
lar oluşturuyor. Farklı bitkilere ait 
farklı fayda ve aromaları da mutfa-
ğımıza kazandırabiliriz. Tüketicilerin 
farklı çeşitte yağları tüketmesi vü-
cuda sağladığı faydalar açısından da 
çok önem arz ediyor. Tabi bu nokta-
da doğru rafinasyon oldukça önemli, 
6 aşamalı rafinasyon teknolojimiz 
sayesinde biz firma olarak olumsuz-
luklardan maksimum seviyede arın-
dırılmış, bitki faydalarını koruyarak, 
yağın yapısını bozmadan her şişede 
stabil kalitede üretim yapıyoruz. 
Doğru rafine edilmiş, farklı çeşitte 
yağların tüketilmesini öneriyoruz.” 
Dedi. Yağ sektörünün, stratejik bir 
sektör olması yanında birçok sorunu 
da barındıran bir sektör olduğunu 
belirten Büyükhelvacıgil, başta tağ-
şiş gibi bir sorunla mücadele ettikle-
rini dile getirdi. 

İthalatın da büyük bir sorun ol-
duğunu dile getiren Büyükhelvacıgil, 
“Ülkemizde Ayçiçek üretiminin ye-
terli olması gerekiyor. Maalesef yet-
miyor. Biz şu an ithal etmek zorunda 
kalıyoruz. Geçtiğimiz yıl ülke olarak 
712 bin ton çekirdek ithal ettik. Bu-
nun yanında ham yağ da ithal ettik. 
Ülkemizin ilk 10 ithalat kaleminin 
8. sırasında yağlı tohumlar geliyor. 
Bunlar ciddi rakamlar. Tarım ürün-
leri ticaretinde dış ticaret açığımız 
yokken; yağlı tohum ve türevlerinde 
dış ticaret açığımız yıllık 2,5 milyar 

dolar civarında gerçekleşti. 2018 
yılı yağlı tohum ve türevleri 
ithalatı 8 milyon 360 bin 
tona ulaştı. Bunun yıllık 
parasal karşılığı ise 3,5 
milyar doların üstünde-
dir” diye konuştu. Sektö-
rün gelişimi için destek-
lerin önemine de vurgu 
yapan Büyük-
helva-
c ı -

gil, “Sektörün desteklenmesi demek 
halkımızın ve çiftçimizin destek-
lenmesi demektir. Bu sebeple yağlı 
tohum üreten çiftçiden başlayarak, 
yağlı tohum kırıcı ve rafine sana-
yimizin sorunlarının çözülmesi ve 
desteklenmesi gerekir.’’ dedi.

 İHRACATTA IRAK VE SURİYE 
OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yağ ihracatı noktasında da de-
ğerlendirmelerde bulunan Başkan 
Büyükhelvacıgil, “Türk Malı’ nın 
dünyada bir değeri var. Her bölge-
de iyi bir imajımız var. Bu anlamda 
yağ ihracatında da önemli bir ye-
rimiz var. 1.5 milyar dolar gibi bir 
ihracat rakamımız vardı. En büyük 
pazarımız Irak ve Suriye idi.  Özellik-
le Irak’a yıllık 800 bin ton rakamını 
görmüştük. Bu da ihracatta iyi bir 
rakamdı. Fakat Irak’ta bir fabrika 
kuruldu. Devlet eliyle büyük bir ya-
tırım yapıldı. Orada üretim olunca 
bizim ihracatımız düştü. Suriye’nin 
de durumu ortada. Şu an ki rakam-
lar 400 bin ton civarlarındadır. Yani 
o bölgeye ihracatımız yüzde 50 düş-
tü” ifadelerini kullandı.

70’İN ÜZERİNDE ÜLKEYE İHRACAT 
YAPIYORUZ

İhracatın önemine dikkat çeken 
Büyükhelvacıgil, “Ülke olarak biz 12 
bin dolar civarında bir milli gelir se-
viyesindeyiz. 25 bin dolarlık bir mil-
li gelir hedefine ulaşmamız lazım. 
Bu rakama ulaşılınca zaten üst lige 

çıkmış oluyorsunuz. Bunun 
olabilmesi için ihracata 

ihtiyaç var. Yani katma 
değeri yüksek ürünler 
üretmek lazım. Biz, 
Zade Vital markamızda 
yepyeni bir inovasyonla 
büyüyen ve önemli bir 
Pazar oluşturduk. Zade 

Vital değerli bir ürün ve 
bu ürün ile Sağ-

lık alanında 
i h r a c a t 
yapmaya 

d e v a m 
ediyoruz. 

5 Mil-

yon’dan fazla D Vitamini ve Omega 
3 kapsülü gönderdik. Bu yıl 70 Mil-
yon kapsülü geçmeyi hedefliyoruz. 
PL ve White Label kanalında ulusal 
ve uluslararası bir çok marka ile çalı-
şıyoruz. Çiftçimize ve ülkemizin tıb-
bi bitkilerine değer katarak ihracatta 
katma değerli ürün haline dönüş-
türüyoruz. Bu yıl bitmeden ABD’de 
başladığımız e ticareti Avrupa’da 
açmayı hedefliyoruz. 2020 öncesin-
de Avrupa amazon’da ürünlerimizi 
görüyor olacaksınız. Bu anlamda ça-
lışmalarımız devam ediyor. 

Zade Vital’in yanı sıra Zade yağ-
ları olarak 70’den fazla ülkeye ih-
racat yapıyoruz. Bunu daha da ileri 
taşımak için yatırımlarımız sürüyor. 
Dünyada farklı çeşitlerde yağlar tü-
ketiliyor, tüm bitkisel yağları ürünün 
doğasına uygun üretim yöntemi ile 
üretebildiğimiz için; farklı ülkelerde 
farklı çeşitte yemeklik bitkisel yağla-
rı üretip satabiliyoruz. Tüketicilerin 
farklı ihtiyaç ve taleplerine cevap 
verebilmek için de detaylı ar-ge ve 
ür-ge çalışmalarımızı kategoriler 
özelinde sürdürmeye devam ediyo-
ruz. İhracat için de katma değerli 
ürünler geliştirmek en önemli oda-
ğımız. Yerli imkanlarımız ile yüksek 
kâr payı elde ettiğimiz ürünlerle ya-
pılan ihracat en önemli ihracattır. Bu 
anlamda markalar önemli. Şehirler 
markalarla büyür, ülkeler markalar-
la büyür” dedi.

İHRACAT OLMAZSA OLMAZIMIZ
Büyükhelvacıgil, “İhracatta ol-

mazsa olmazımız. Biz de Helvacı-
zade Grubu olarak buna katkı sağ-
lamaya çalışıyoruz. Hem Zade Vital 
hem Zade ile pazarda yarış içerisin-
deyiz. Cumhuriyet tarihimiz boyun-
ca elbette ki her hükümet Ülkemiz 
için çalıştı. Hiç kimse ülkemizin 
kötüye gitmesini istemez. Cumhur-
başkanımız önderliğinde şu anki 
yönetim çok daha fazla gayret gös-
teriyor. Sanayicinin ihtiyacı olan her 
şey için elden gelen yapılıyor. Biz de 
sanayiciler olarak samimiyetle çok 
çalışarak birlik beraberlik içerisinde 
ülkemizi ileriye taşımak istiyoruz” 
diye konuştu. 

ZEYTİNYAĞINA ÖNEM VERİLMELİ
Zeytinyağına önem verilme-

si ve zeytinyağı ihracatına yönelik 
çalışmaların artırılması gerektiğine 
vurgu yapan Büyükhelvacıgil, şun-
ları söyledi: “Zeytinyağı bizim çok 
önemli. Burada önümüz açık. Ülke 
olarak biz Akdeniz ülkesiyiz. Tü-
keteceğimiz en öncelikli yağlardan 
biri zeytinyağı olmalı. Zeytinyağını 
üretemeyen ülkelere baktığımız-
da zeytinyağı kategorisinde marka 
olanlar var. Bugün İtalya markası, 
dünyada nam yapmış bakıyoruz ki 
zeytinyağı Ayvalık’ta dolduruluyor. 
Biz dünyada marka olmalıyız. Önü-
müzde Çin var, Hindistan var. Ciddi 
bir nüfustan bahsediyoruz. Bu ülke-
lerdeki insanlar da zeytinyağı tüket-
meli. Devletimize önemli iş düşüyor. 
Ülkemizin zeytinyağı ihracatına ay-
rıcalıklı destek verilmeli. Ülkemizin 
zeytinyağı çok yüksek kalitede, biz 
firma olarak yüksek kalite ve du-
yusal özellikte zeytinyağı üretimi 
yapıyoruz. Zeytinyağı kategorisinde 
mutfak içerisindeki kullanım alanla-
rına uygun olarak sızma zeytinyağı 
özelinde ar-ge ve ür-ge faaliyetleri 
gerçekleştiriyoruz. Bu alanda satışa 
çok yeni sürdüğümüz aromalı zey-
tinyağı çeşitlerimiz bulunuyor. Bu 
ürünler, mutfaktaki kullanım alanla-
rına özgü olarak geliştirilmiş kıymet-
li ürünlerdir. Katma değerli olarak 
geliştirilmiş olan zeytinyağı özelinde 
markalı ürünler ile ülkemizin zeytin-
yağı ihracatı ve marka imajı giderek 
güçlenecektir.” n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Helvacızade Grup’un ürettiği ürünler dünyada 70’den fazla ülkeye gidiyor. Firma stratejik ürünlerde 
ihracatta pazar payını artırma noktasında çalışmalarını sürdürüyor

Helvacızade’nin hedefi 
daha fazla ihracat!

Tahir Büyükhelvacıgil
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Büyükşehir Belediyesi’ne ‘Avrupa Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü’
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

bu yıl Avrupa Hareketlilik Haf-
tası’na en aktif katılım sağlayan 
Büyükşehir Belediyelerinden biri 
olarak Türkiye Belediyeler Birliği 
tarafından “Avrupa Hareketlilik 
Haftası Ulusal Ödülü”nü almaya 
hak kazandı.

Türkiye Belediyeler Birliği 
(TBB), Avrupa Hareketlilik Hafta-
sı’na en aktif katılan belediyeleri 
belirleyerek, 64 belediye arasından 
15’ini ödüllendirdi. Avrupa Birliği 
Komisyonunun kentlerde hare-
ketliliği artırmak, güvenli yürüyüş 
ve bisiklet yollarıyla erişilebilir şe-
hirler oluşturmak ve belediyelerin 
kalıcı tedbirler almasını teşvik et-
mek amacıyla her yıl düzenlendiği 
Avrupa Hareketlilik Haftası kapsa-
mında, bu yıl ilk defa en aktif ka-
tılım sağlayan belediyelere Avrupa 
Hareketlilik Haftası Ulusal Ödülü 
verilmesi kararlaştırıldı. Cumhur-
başkanlığı Yerel Yönetim Politika-

ları Kurulu Başkanı Şükrü Karate-
pe başkanlığında, Gençlik ve Spor 
Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Halis 
Yunus Ersöz, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel 
Müdürü Turan Konak, AB Başkan-
lığı Katılım Politikası Daire Başkanı 
Elif Kurşunlu ve AB Türkiye Dele-
gasyonu Basın Müşaviri Miray Ak-
dağ’dan oluşan Ulusal Ödül Jürisi 

belediyelerin hafta kapsamındaki 
etkinliklerini değerlendirdi. 

KONYA BÜYÜKŞEHİR’E ÖDÜL 
Yapılan değerlendirmeler so-

nucu, Avrupa Hareketlilik Haf-
tası’nı şehir genelinde çok sayıda 
etkinlikle gerçekleştiren ve değer-
lendirme şartlarının hepsini yerine 
getiren Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ödül almaya hak kazandı. 

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 16-22 
Eylül tarihleri arasında düzenlenen 
Avrupa Hareketlilik Haftası bo-
yunca; doğayı korumak, gelecek 
nesillere daha sağlıklı bir çevre 
bırakmak ve hareketsiz yaşama 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
Konya’da düzenlenen organizas-
yonlara katılan herkese teşekkür 
etti. Jürinin değerlendirmesinde; 
“Avrupa Hareketlilik Haftası Fa-

aliyetleri”, “Kalıcı Önlemler” ve 
“22 Eylül Arabasız Gün” şartlarını 
yerine getiren 39 belediyeden 15’i 
ödül almaya hak kazandı. Ayrıca 
“Hafta Faaliyetleri” kategorisinde 
afişler, sosyal medya paylaşımları, 
bilgilendirmeler, müzik dinletileri, 
film gösterimleri, trafik eğitimle-
ri, geniş katılımlı yürüyüşler gibi 
etkinlikler ele alındı. Bisiklet yol-
larının geliştirilmesi, bisiklet park 
alanları yapımı, yeşil alanların ge-

liştirilmesi, engelli rampaları, toplu 
ulaşım ağlarının genişletilmesi gibi 
çalışmalar da “Kalıcı Önlemler” 
kategorisinde ve “22 Eylül Araba-
sız Gün” etkinliğinde ise toplu ula-
şım araçlarının ve bisiklet paylaşım 
sisteminin tüm gün ücretsiz hale 
getirilmesi, cadde ve bulvarların 
kısmi zamanlı olarak sadece yaya 
kullanımına açılması gibi faaliyet-
ler değerlendirildi.
n HABER MERKEZİ

Volkan Ezilmez tarafından Pi-
rebi Mahallesi Dr. Ahmet Özcan 
caddesinde Tatlıses Çiğköfte Ahmet 
Özcan şubesi düzenlenen tören ile 
açıldı. Düzenlenen açılışa çok sayıda 
davetli katıldı. Düzenlenen açılışta 
konuşan İşletme Sahibi Volkan Ezil-
mez, “1990 yılında İbrahim Tatlıses 
tarafından kurulan Tatlıses şirketler 
grubu, günümüze kadar bünyesin-
de; Tatlıses Gıda, Ses Ajans, Tatlıses 

Turizm, Tatlıses Havacılık ve Tatlı-
ses Prodüksiyon Hizmetleri ile faa-
liyetlerini hız kesmeden sürdürmüş 
ve yatırımlarına ara vermeden de-
vam etmiştir.2010 yılında Tatlıses 
Gıda bünyesinde kurulan Tatlıses 
Çiğ Köfte, kurulduğu ilk andan iti-
baren geleneksel çiğ köfteyi yurtiçi 
ve yurtdışında temsil etmeyi mis-
yon edinmiş ve bu konuda yaptığı 
çalışmalarla kısa sürede amacına 

ulaşmıştır. Bugüne gelindiğinde ise 
müşterilerimizin gözünde güven 
markası olarak anılmayı başarma-
nın haklı gururunu yaşamaktayız. 
Yemediğimiz hiçbir şeyi yedirmedik, 
yedirmiyoruz ve yedirmeyeceğiz” 
dedi. Bölgede Tatlıses Çiğköfte’nin 
bulunmaması sebebi ile işletmeyi 
açtıklarına dikkat çeken Ezilmez, 
“Müşterilerimize çiğköftenin yanın-
da sıcak ürünlerimiz var. Pizza, pide, 

lahmacun, içli köfte, katmer, sufle 
gibi ürünlerimiz var. Bu ürünlerimi-
zi fırında taze taze sıcak bir şekilde 
müşterilerimize sunuyoruz. Alo Pa-
ket sistemi ile de müşterilerimize 
hizmet veriyoruz. Sabah saat 10:00 
ile gece 02:30 arasında hizmet veri-
yoruz. Tatlıses markasının kalitesini 
ve lezzetini bölge halkına sunmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini 
kullandı. n MEVLÜT EGİN

Konyalı Ali Usta Restaurant, 
Konya basınını ağırladı

KSO üyeleri, finansmana 
daha ucuz ulaşacak

Konya Ereğli yolu üzerinde 
hizmet vermeye başlayan Ali Usta 
Restaurant, önceki akşam Konya 
basını ile biraraya geldi. Kısa bir 
süre önce hizmet vermeye başla-
yan ve özellikle günün her saatin-
de misafirlerine etliekmek ikram 
edebilmek üzere altyapısını hazır-
layan Konyalı Ali Usta, bu yönüyle 
kısa zamanda yerli ve yabancı mi-
safirlerin en bilindik adreslerinden 
biri haline gelmeyi başardı. 

Ereğli Yolu 5. kilometre de 
hizmet veren Konyalı Ali Usta Res-
taurant, 7 gün 24 saat hizmet ve-
rirken, ağırlık olarak Konya Etliek-
meği, saç kavurma, ızgara çeşitleri 
ve diğer yemeklerle, sıcak ve soğuk 
içeceklerle, müşterilerine nezih ve 
temiz bir ortamda hizmet veriyor. 
Konyalı Ali Usta Restaurant’ın ba-
sınla buluşma programına, Konya 

basınının temsilcilerinin yanı sıra, 
KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Konya Pastacılar Odası 
Başkanı Kadir Kağnıcıoğlu, Konya 
Bakkallar Odası Başkanı Feridun 
Göner de katıldı.

Programa katılanlara teşekkür 
eden Konyalı Ali Usta Resturant İş-
letmecisi Ahmet K. Sarıkulak, “Te-
sisimizde 7 gün 24 saat hizmet ve-
riyoruz. Ağırlıklı olarak etliekmek 
olmak üzere, saç kavurma, ızgara, 
yemek çeşitlerinin yanında, sıcak 
ve soğuk içeceklerle müşterileri-
mize temiz ve nezih bir ortamda 
hizmet veriyoruz. Her saatte tesisi-
mizde etliekmek servimiz bulunu-
yor. Konyalıları ve müşterilerimizi 
ağırlamaktan mutlu oluruz. Da-
vetimizi kırmayıp, katıldığınız için 
sizlere teşekkür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya Sanayi Odası tarafın-
dan, üyelerinin finansmana daha 
ucuz erişimini sağlamak amacıyla 
Albaraka Türk Katılım Bankası ile 
iş birliği protokolü imzalandı. KSO 
Başkanı Memiş Kütükcü, imza-
lanan protokol ile Oda üyelerinin 
KOBİ Destek Finansmanına 36 ay 
vadeli 1,07 kâr oranı ile piyasadan 
daha ucuz ulaşabileceklerini du-
yurdu.

Protokol imza töreninde konu-
şan Konya Sanayi Odası Başkanı 
Memiş Kütükcü, KOBİ’lerin en 
büyük sorunlarından bir tanesinin 
finansmana erişim olduğunu, bu 
sorunun çözümü için de Oda ola-
rak bir takım çalışmalar yaptıkla-
rını söyledi. Daha önce TOBB ön-
cülüğünde hayata geçirilen Nefes 
Kredilerine de oda olarak büyük 
destek verdiklerini ifade eden Kü-
tükcü, “KOBİ’lerimizin finansma-
na daha ucuz erişimi noktasında 
sorunlar yaşadığını biliyoruz. İşlet-

melerimizin bu sorunlarına çözüm 
bulabilmek için Konya Sanayi Oda-
sı olarak çeşitli çalışmalar yürüttük. 
Geçtiğimiz yıllarda hayata geçiri-
len Nefes Kredilerine oda olarak 
destek vererek, sanayicilerimizin 
yanında olmuştuk. Bugün de Al-
baraka Türk Katılım Bankamız ile 
yaptığımız protokol kapsamında 
üyelerimizin, 300 bin TL’ye kadar 
36 ay vadeli 1,07 kâr oranı ile pi-
yasa koşullarından daha ucuz bir 
şekilde finansmana erişimine ola-
nak sağlayacağız. Üyelerimiz Oda-
mızdan alacakları oda kayıt sureti 
ile bu kampanyadan yararlanabi-
lecekler. Protokolümüzün hayırlı 
olmasını temenni ediyorum” dedi.

Albaraka Türk Katılım Bankası 
Büsan Şube Müdürü Ömer Kuyu-
cu da, protokolün hayırlı olmasını 
dileyerek, KSO üyelerini, protokol 
kapsamında oluşturulan uygun fi-
yatlı finansmanlardan yararlanma-
ya davet etti. n HABER MERKEZİ

Konyalı tarım makinesi üreticilerinin son teknoloji ürünleri, Almanya iki yılda bir yapılan 
dünyanın en büyük tarım organizasyonu AGRITECHNİCA’da çiftçilerle buluştu 

AGRITECHNICA’ya 
Konya damgası!

Dünyanın en büyük tarım fuarı 
olan Almanya AGRITECHNICA’ya 
Konyalı üreticiler çıkartma yaptı. 

Şakalak, Agri Önal, Ateşpar,  
Elibollar, Özdöken, Harmak, Agro 
Lead gibi Konyalı markalar stant 
açarak dünyanın 4 bir yanından ge-
len çiftçilere makinelerini sergiledi. 
Almanya Hannover’deki fuara sade-
ce katılımcı değil ziyaretçi olarak da 
Konya’dan çok fazla tarım makinesi 
üreticisi katıldı. 

Fuar hakkında gazetemize de-
ğerlendirmelerde bulunan Konyalı 
üreticiler, Türkiye üretimi makinele-
rin dünya pazarında önemli bir yere 
sahip olduğunu vurguladı. 

Üreticiler, “Türkiye’nin birçok 
bölgesinde olduğu gibi dünyada da 
büyük tarım fuarlarında yerimizi alı-
yoruz. AGRITECHNICA’da bunlar-
dan bir tanesi. Almanya’daki önemli 
organizasyonlardan olan AGRITE-

CHNICA’da her yıl ürünlerimizi ser-
giliyoruz. Toprak işleme, ekim, ha-
sat grupları başta olmak üzere son 
teknoloji ürünlerimiz büyük beğeni 

alıyor. Avrupalı çiftçiler ürünlerimiz 
takip ediyor ve kullanıyor. Biz de 
Türk üreticiler olarak bundan gurur 
duyuyoruz. Konya olarak da Tür-

kiye’de lider şehir olduğumuz gibi 
dünyada tarım makineleri üretimin-
de de ciddi bir yere sahibiz” dedi.  

Konyalı üreticiler ürünlerine 
ilgiden memnum olduklarını belir-
terek, sevinçli bir fuar geçirdiklerini 
ifade etti.

KONYA’DA DA ULUSLARARASI 
ORGANİZASYONLAR YAPILMALI 
Türkiye’de de benzer organizas-

yonlar yapılması gerektiğinin altını 
çizen üreticiler “AGRITECHNICA 
gerek organizasyon gerek büyüklük 
gerekse tanıtım noktasında dün-
yanın en iyi tarım fuarlarından bir 
tanesi. Türkiye gibi tarım ülkesinde 
de benzer bir organizasyon yapılma-
sı gerekiyor. Konya buna müsait bir 
şehrimiz. Konya Tarım Fuarı’nın ge-
liştirilerek bu denli seviyeye gelmesi 
zor değil. Biz üreticiler olarak bunun 
için elimizden geleni yapmaya hazı-
rız” diye konuştu. n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Tatlıses Çiğköfte Ahmet Özcan’da açıldı
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‘Hedefimiz 3 milyar dolar ticaret hacmine kavuşmak’

TBMM Türkiye-Gürcistan Par-
lamentolar Arası Dostluk Grubu 
Başkanı Halil Etyemez, Gürcistan 
Meclisi Türkiye Dostluk Grubu Baş-
kanı Arçil Khabadze ile görüştü. Ül-
keler arasında ilişkilerin ele alındığı 
görüşmede konuşan Halil Etyemez, 
“Enerjiden ulaştırmaya, ticaretten 
kültüre ilişkilerimiz, birçok alanda 
bölgemizin kalkınmasına ve stra-
tejik öneminin artmasına vesile ol-
maktadır. Ülkelerimiz arasındaki 3 
milyar dolar ticaret hacmi hedefine 
ulaşmak için ortak çalışmalarımıza 
ivme kazandırmalıyız.” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Türkiye-Gürcistan Parlamentolar 
Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK 
Parti Konya Milletvekili Halil Etye-

mez, beraberindeki heyetle birlikte 
çeşitli temaslarda bulunmak üzere 
Gürcistan’a gitti. Ahıska Türklerinin 
sürgün edilişinin 75’inci yıl dönü-
mü anma programına katılan Dost-
luk Grubu Başkanı Halil Etyemez, 
Gürcistan Meclisi Türkiye Dostluk 
Grubu Başkanı Arçil Khabadze ile 
görüşme yaptı. Görüşmede iki ülke 
arasındaki ilişkiler ele alındı.

Görüşmede değerlendirme-
lerde bulunan Dostluk Grubu 
Başkanı Halil Etyemez, enerjiden 
ulaştırmaya, ticaretten kültüre iki 
ülke arasındaki ilişkilerin birçok 
alanda bölgenin kalkınmasına ve 
stratejik öneminin artmasına vesile 
olduğunu söyledi. Halil Etyemez, 
Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru 

Hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal-
gaz Boru Hattı ve Trans Anadolu 
Doğalgaz Boru Hattı’nın Türkiye 
ve Gürcistan’ı enerji bağlamında 
merkez konuma taşıyacak projeler 
olduğunu vurguladı.

3 MİLYAR DOLAR TİCARET 
HACMİNE ULAŞMALIYIZ

İki ülke arasındaki ticarete deği-
nen Etyemez, “Sayın Cumhurbaş-
kanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın, 
Gürcistan Başbakanı Sayın Giorgi 
Gakharia ile ortak basın toplantısın-
da ifade ettiği 3 milyar dolar ticaret 
hacmi hedefine ulaşmak için ortak 
çalışmalarımıza ivme kazandırma-
lıyız. Bu çerçevede, 18-19 Kasım 
2019 tarihlerinde Kültür ve Turizm 
Bakanımız Sayın Mehmet Ersoy ile 

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürüle-
bilir Kalkınma Bakanı Sayın Natia 
Turnava’nın eşbaşkanlığında ger-
çekleştirilecek 5. Karma Ekonomik 
Komisyon Toplantısı önemli bir 
adım olacaktır.” dedi.

TÜM KOMŞULARIMIZIN TOPRAK 
BÜTÜNLÜĞÜNÜ SAVUNUYORUZ

Gürcistan’ın NATO üyelik he-
defi ve Avrupa-Atlantik kurumla-
rına entegrasyonunun ülke olarak 
destekledikleri süreçler olduğuna 
değinen Etyemez, “Bizim için bü-
tün komşularımızın toprak bütün-
lüğü son derece önemlidir. Ülke-
miz, Gürcistan’ın egemenliğini ve 
toprak bütünlüğünü savunmakta-
dır. Abhazya ve Güney Osetya’nın 
tek taraflı ilan edilen bağımsızlığını 

tanımıyoruz. Sadece ikili ilişkileri-
mizde değil, uluslararası alanda da 
katıldığımız toplantılarda Gürcis-
tan’ın toprak bütünlüğüne destek 
verdiğimizi bir defa daha belirtmek 
isterim.” diye konuştu.

FETÖ İLE MÜCADELE
FETÖ’nün, yeni nesil bir terör 

örgütü olduğunu kaydeden Etye-
mez, FETÖ ile tüm ülkelerin etkin 
mücadele etmesi gerektiğinin altı-
nı çizdi. Etyemez, “Ülkelerimiz için 
büyük tehdit teşkil eden FETÖ ile 
mücadelede Gürcistan makamları 
ile işbirliğinin arttırılması, ilişkile-
rimize de olumlu etkilerde bulu-
nacaktır. FETÖ’nün faaliyetlerine 
engel olunması ve ülkemizin mü-
cadelesine destek verilmesi sadece 

ülkemizin güvenliği için değil önü-
müzdeki dönemde Gürcistan’da bu 
terör örgütünün yaratacağı tehlike-
leri de önlemek açısından önemli-
dir” şeklinde konuştu.

Ahıska Türklerinin geçmişte 
yaşadığı acıları anmak üzere Gür-
cistan’da yapılan etkinliklere Gürcü 
makamlarının katkıları için teşek-
kür eden Etyemez, Tiflis ve Ahıs-
ka’da düzenlenen Ahıska Türkle-
rinin Sürgününün 75. Yıldönümü 
etkinliklerinin Gürcistan’ı geleceğe 
taşıyan güçlü adımlar olarak hatır-
lanacağını belirtti. Etyemez, görüş-
menin sonunda mevkidaşına Hz. 
Mevlana’nın Mesnevi’sini hediye 
etti.
n HABER MERKEZİ

Toplu ulaşım ve su 
fiyatlarında düzenleme!

Konya Büyükşehir Belediye-
si Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
toplu ulaşım araçlarında, KOSKİ 
Genel Müdürlüğü ise su fiyatla-
rında 1 Ocak’tan geçerli olmak 
üzere düzenlemeye gitme kararı 
aldı. 

İndirimli Elkartta fiyat artışı 
yapılmazken; öğrenci olup olma-
dıklarına bakılmaksızın 20 yaş ve 
altındaki tüm gençlerin ulaşımda 
indirimli tarifeden yararlanması-
na karar verildi. 

Konya Büyükşehir Belediye-
si Ulaşım Koordinasyon Merkezi 
(UKOME), ilgili kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin katılımı ile yaptığı 
toplantıda, belediyeye ait toplu 
ulaşım araçlarında fiyatları yeni-
den belirledi. KOSKİ Genel Ku-
rulu da su fiyatlarını güncelleme 
kararı aldı.

ÖĞRENCİ ELKARTINDA 
FİYAT AYNI KALDI

Yeni düzenlemede öğrenciler 
ve indirimli Elkart kullananların 
fiyatlarında herhangi bir güncel-
leme yapılmayarak fiyat 1,55 TL 
olarak aynı kalırken; tam Elkart ile 
bir biniş 2,50 TL olarak belirlendi. 
Aylık Sınırsız İndirimli Abonman 
Elkart’ın fiyatında da güncelleme 
yapılmayarak fiyat 90 TL olarak 
kalırken; Aylık Sınırsız Tam Abon-
man Elkart 160 TL oldu.

UKOME kararı gereği, Konya 
Büyükşehir Belediyesi ile Ban-
kalararası Kart Merkezi (BKM) 
arasında imzalanan protokol kap-
samında anlaşmalı bankalara ait 
temassız bankacılık kartlarında da 
fiyat 2,50 TL olarak aynı kalırken; 
anlaşmalı olmayan bankaların 
kartlarının fiyatı 2,70 TL oldu.  

20 YAŞ VE ALTI GENÇLERE 
İNDİRİMLİ TARİFE MÜJDESİ
Çalışan gençler ve lise son-

rası üniversiteye hazırlık yapan 
gençler başta olmak üzere 20 
yaş ve altındaki tüm gençlerin 1 
Ocak itibariyle ulaşımda indirimli 
tarifeden yararlanmalarına karar 
verildi. 2 yıldan uzun bir süredir 
ulaşımda fiyat güncellemesi yap-
mayan Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, yeni ücretleri 1 Ocak 2020 
itibariyle uygulamaya başlayacak.

KOSKİ, SU FİYATLARINDA 
DÜZENLEME YAPTI

Konya Büyükşehir Belediye-
si KOSKİ Genel Müdürlüğü, su 
fiyatlarında düzenlemeye gitti. 
Aylık fiyat güncellemesini kaldı-
rarak, 1 Ocak 2020 itibariyle yılda 
bir kez güncelleme yapma kararı 
alan KOSKİ Genel Kurulu, 1 Ocak 
2020 tarihinden geçerli olmak 
üzere atık su bedeli dahil su fiyat-
larını şu şekilde belirledi:
0-15 Metreküp Mesken: 4,74 TL.
16-50 Metreküp Mesken: 6,59 TL.
51 Metreküp ve Üzeri Mesken: 
8,44 TL. İşyerleri: 10,34 TL.
Çevre Sulama: 2,82 TL.

YILLIK PEŞİN ÖDEMEYE 
YÜZDE 10 İNDİRİM

6 ve üzeri nüfusa sahip aileler, 
KOSKİ’ye başvurmaları halinde 
15 metreküp olan ilk kademeyi 
20 metreküpe çıkarabilecek. Bir 
önceki yıl kullandığı kadar suyu 
Ocak ayı sonuna kadar peşin öde-
me ile satın alan abonelere KOSKİ 
tarafından yüzde 10 indirim ya-
pılacak. İlçeler arası fiyat denge-
sini sağlamak için yüksek fiyatlı 
ilçelerde su fiyatında herhangi bir 
artışa gidilmedi. n HABER MERKEZİ

Dünya Belediyeler Birliği Eş Başkalığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, alınan bu önemli sonucun hem Konya’ya, hem de Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi

Başkan Altay’a Eş
Başkanlık görevi!

AK Parti Genel Merkez Gençlik 
Kolları Yerel Yönetimler Başkanı ve 
Konya Milletvekili Selman Özboyacı 
ve Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, Fatih Caddesinde bulunan 
‘Uluslararası Gençlik Akademisi’ne 
bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Akademide gerçekleştirilen ça-
lışmalar hakkında bilgi alan Özbo-
yacı ve Kavuş, Meram gençliği için 
hayata geçirilecek projeler hakkında 
da istişarelerde bulundular.

Gençliğin ülkelerin ve şehirle-
rin en büyük dinamizmi olduğunu 

kaydeden Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, bu dinamizmi can-
lı tutmak, eğitimle geliştirmek ve 
doğru kanalize ederek ülkenin gele-
ceğini sağlam temeller üzerine inşa 
etme mecburiyetlerinin olduğunu 
ifade etti. 

Türkiye’nin sadece 2053 ve 
2071 hedeflerine değil 2023 he-
defi ve vizyonu için bile gençliğin 
en önemli aktör olduğunu belirten 
Başkan Kavuş, “Bu hazineyi layıkıy-
la harekete geçirmek adına, kurum 
olarak üzerlerimize düşenin fazlası-

nı yapmaya ve sadece elimizi değil, 
gövdemizi taşın altına koymaya her 
daim hazırız” diye konuştu.

Son 17 yıllık dönemde gençle-
rin eğitimlerine katkı sunmak, sos-
yal hayatlarını renklendirmek, spor 
aktivitelerini rahatlıkla yapabilme-
leri, hayalleri ve kariyer hedeflerini 
gerçekleştirebilmeleri adına önemli 
yatırımların hayata geçirildiğini söy-
leyen için AK Parti Genel Merkez 
Gençlik Kolları Yerel Yönetimler 
Başkanı ve Konya Milletvekili Sel-
man Özboyacı ise ‘Bu noktada yapı-

lan hiçbir yatırımı yeterli görmedik. 
Her gün yenilerini ekleme gayretin-
de olduk. 

Çünkü bu çatıların altında sade-
ce Türkiye’nin değil, yeni dünyanın 
temellerini el birliği ile atıyoruz” 
dedi.

Milletvekili Özboyacı ve Başkan 
Kavuş, ziyaretin ardından Uluslara-
rası Gençlik Akademisinin altında 
bulunan Meram Nüfus Müdürlüğü-
ne de bir ziyarette bulunarak kendi 
nüfus kayıtlarını incelediler.
n HABER MERKEZİ

‘Gençlik için üzerimize düşeni yapacağız’

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş 
Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya 
Teşkilatı (UCLG) Eş Başkanlığı’na 
seçildi. Dünyanın farklı bölgelerin-
den 240 bin şehri temsil eden en 
kapsamlı yerel ve bölgesel yönetim 
ağı olan UCLG\’nin Dünya Kongresi, 
Güney Afrika’nın Durban şehrinde 
yapıldı. Toplantıya katılan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, 12 aday içinden 
UCLG Eş Başkanlığı’na seçilen 6 be-
lediye başkanı arasında yer aldı. 

‘ÜLKEMİZE VE ŞEHRİMİZE 
HAYIRLI OLSUN’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, yapı-
lan seçimin Konya ve Türkiye için 
hayırlı olmasını dileyerek, “Birleş-
miş Kentler ve Yerel Yönetimler 

Teşkilatı UCLG, 240 binden fazla 
belediyenin üye olduğu beş milyar 
insanın temsil edildiği büyük bir teş-
kilat. Bu teşkilatta da genel kurulda 
yeni yönetim kurulu teşkil edilmiş 
oldu. Konya ve Türkiye olarak bu-
rada temsilde bulunmaktan büyük 

bir mutluluk duyuyoruz. Türkiye’nin 
ve Konya’nın bayrağı uluslararası bir 
platformda daha dalgalanacak. Biz 
de 3 yıl boyunca görevimiz süresin-
ce dünyadaki tüm yerel yönetimle-
rin sorunlarının tespit edilmesi, yeni 
çözüm önerilerinin oluşturulması 

konusunda çalışmalar yürüteceğiz. 
Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun” 
dedi. Kongrede Afrika belediyeleri-
nin desteğini alan Fas Hoceima Be-
lediye Başkanı UCLG Başkanlığına 
seçilirken; Konya ile birlikte Çin\’den 
Xian, Hollanda’dan Utrecht, Kosta-
rika’dan San Jose ve Güney Afrika 
Belediyeler Birliği başkanları 2022 
yılına kadar UCLG Eş Başkanlığı’na 
seçildi. UCLG; Birleşmiş Milletler ile 
koordineli olarak yerel yönetimlerin 
dünya siyaseti içinde daha etkin rol 
alması, sorunlarının çözümü için et-
kin çözüm yollarının üretilmesi, sür-
dürülebilir kalkınma hedeflerinin ye-
rel yönetimler arasında paylaşılması 
ve tecrübe paylaşım programları ile 
yerel dayanışmanın geliştirilmesine 
yönelik faaliyetler gerçekleştiriyor.
n HABER MERKEZİ
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Büyükşehir’den Kültür, 
Sanat, Edebiyat Söyleşileri

Başkan Oflaz’dan Şehit 
Cila’nın ailesine ziyaret

Konya Büyükşehir Belediye-
si, şehrin kültür ve sanat hayatını 
canlı tutmak amacıyla Meram Be-
lediyesi ile birlikte Kültür, Sanat, 
Edebiyat Söyleşileri gerçekleştiri-
yor. Tantavi Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde düzenlenen programlarda 
bu hafta Şair Ali Ayçil ile “Dergiler 
ve Günümüz Türk Şiiri” konulu 
söyleşi yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Meram Belediyesi ile birlikte Tan-
tavi Kültür ve Sanat Merkezinde 
Kültür, Sanat, Edebiyat Söyleşileri 

düzenliyor. Söyleşilerin bu haftaki 
konuğu Şair Ali Ayçil oldu. Mo-
deratörlüğünü Edebiyatçı-Yazar 
Abdullah Harmancı’nın yaptığı 
“Dergiler ve Günümüz Türk Şiiri” 
konulu söyleşide Şair Ayçil, katı-
lımcılara dergilerin ve şiirin insan 
hayatındaki önemini anlatan bir 
konuşma gerçekleştirdi. Kültür, 
Sanat, Edebiyat Söyleşileri Cumar-
tesi günleri saat 14.00’te birbirin-
den değerli konu ve konuklarla dü-
zenlenmeye devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Çumra Belediyesi’nin   gazi 
ve şehit yakınlarını, lise çağında-
ki gençler ile buluşturduğu proje 
kapsamındaki ziyaretler devam 
ediyor. Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz gençler ile birlikte Şır-
nak’ta  terör saldırısında şehit olan 
Hakan Cila’nın Babası Mustafa Cila 
ve  ailesini ziyaret etti. Kahraman 
şehidin aile fertlerine başsağlığı di-
leklerini ileten Başkan Oflaz, şehit 
aileleri, gazi ve gazi yakınlarının 
her zaman yanlarında olduklarını, 
belediye kapıları ve gönül dünya-
larının onlara sonuna kadar açık 
olduğunu dile getirdi. 

Lise çağındaki gençlerimizle 
şehit ve gazi yakınlarını buluştur-
duklarını ifade eden Başkan Oflaz, 
“Şehit kardeşimiz Hakan Cila’nın 
babası Mustafa Cila abimizi ziyaret 

ederek, sabır ve metanet diledik, 
yanlarında olduğumuzu ifade et-
tik.  Vatan uğruna toprağa düşen 
bütün şehitlerimize Yüce Allah’tan 
rahmet, değerli ailelerine ve se-
venlerine metanet ve sonsuz sa-
bırlar diliyorum. Şehit ailelerimizin 
gönlümüzdeki yerleri gerçekten 
çok farklı ve özeldir, hem belediye 
kapıları hem de gönül dünyamı-
zın kapıları şehit ailelerine sonu-
na kadar açıktır. İstedikleri zaman 
bizimle görüşebilir ve sıkıntılarını 
iletebilirler. Gazi ve şehit yakını zi-
yaretlerimiz projesinde de gazileri-
miz ve şehit yakınlarımız ile birebir 
sohbet eden gençlerimiz milli ve 
manevi duyguların da pozitif geliş-
meler sağlanmakta vatan sevgisi 
bayrak sevgisi artmaktadır” dedi.
n HABER MERKEZİ

Cihanbeyli’ye bağlı Küçükbeşkavak Mahallesi’ne Eylül ayında atanan öğretmen İsmail Karakuş, okul binası-
nın yıkık dökük halini görünce öncülük etti. Mahalle sakinleri birleşti, 2 ay içinde burası eğitim yuvası oldu

Birlikten kuvvet doğdu,
mezbelelik, ‘okul’ oldu!

Cihanbeyli ilçesine bağlı Kü-
çükbeşkavak Mahallesi’ne kısa bir 
süre önce öğretmen olarak atanan 
İsmalil Karakuş, eğitim vermek için 
gittiği mahalledeki okulun eğitime 
elverişli olmadığını görünce kolları 
sıvadı ve işe koyuldu. 

Mahalle halkının da desteğini 
alarak okulda yenileme çalışması 
yapan İsmail Karakuş, kısa zaman-
da okulu adeta baştan yeniledi. 

2 ay öncesine kadar okulun ba-
kımsızlıktan yıkılmak üzere oldu-
ğunu dile getiren mahalle sakinleri, 
“Mahallemizdeki okulun içi de dışı 
da berbat durumdaydı. 

Neredeyse her yeri dökülmüş 
bir yerdi. 2 ay önce buraya bir öğ-
retmen atandı.

 Öğretmenimiz İsmail Kara-
kuş’un gelmesi ile birlikte okulu-
muzun makus talihi de değişti. 
Öğretmenimiz, Eylül ayında göreve 

başlamıştı. 
Okulun eğitime elverişsiz bir 

halde olduğunu görünce, mahalle 
halkını biraraya toplayarak okulun 
vaziyetini anlattı, eğitime uygun 
olmadığını söyledi. Biz de kendisiy-
le aynı kanaatteydik. Okulumuzu 

el birliğiyle yenileme fikrini ortaya 
attı. Nasıl yapacağımızı, işe nere-
den başlayacağımızı bilmiyorduk. 
İsmail öğretmenimizin çizdiği rota 
doğrultusunda işe koyulduk. 

Öncelikle okulun fiziki yapısı-
nın yenilenmesi, eksiklerinin gi-
derilmesi, yıkıklarının onarılması, 
boyanması ve temizlenmesi gere-
kiyordu. Bunlar için de bir kaynağa 
ihtiyacımız vardı. 

Geleceğimizin teminatı olan 
çocuklarımızın daha iyi şartlarda 
eğitim alabilmesi için mahalle halkı 
olarak aramızda para topladık. Yet-
medi, gurbetteki hemşerilerimizle 
iletişime geçtik, onlardan destek 
istedik. 

Hayırsever ve eğitim gönüllü-
sü mahalle halkımızın desteğini de 
arkamıza alarak okulumuzu baştan 
aşağı yeniledik. Bununla da kalma-
yıp, okulumuzun bahçesini de yeni-

den düzenledik. 
Okulumuzu yenilerken, bahçe-

de bulunan hiçbir ağaca zarar ver-
mediğimiz gibi, okuldaki yenileme 
çalışmasını tamamladıktan sonra, 
bahçeye 200 yeni çam fidanı dik-
tik” dedi. 

Okulun eski halinin fotoğrafı ile 
yeni halinin fotoğrafını karşı karşıya 
getirdiklerinde kısa zamanda el bir-
liğiyle yapılan işin sonucunu göre-
bildiklerini dile getiren mahalleliler, 
“Okulumuzun baştan aşağı revize 
edilmesi için bize öncülük eden öğ-
retmenimiz İsmail Karakuş’a, yine 
bu süreçte her türlü desteği sağ-
layan ücretli öğretmenimiz Songül 
Bilen’e ve okulumuzun yapımında 
maddi ve manevi desteğini esirge-
meyen herkese sonsuz teşekkürle-
rimizi sunuyoruz. Allah hepsinden 
razı olsun” ifadelerini kullandı. 
n RASİM ATALAY

Dünya kendi etrafında dönerken, 
insanlık da dünya üzerinde pusulayı 
şaşırmış, baş döndürücü bir şekilde,  
hareketlilik yaşıyor.

Gelişiyor diyemiyorum çünkü her 
an yeni bir ilke tahrip olurken, ilişkiler 
bozuluyor iletişimler zayıflıyor.

Dünyanın en uygar diye lanse 
edilen, Mehmet Akif’in  tek dişi kalmış 
canavar dediği,   düzen ve ilkeler sahibi 
devletler birer çöl bedevisi gibi davranı-
yor. Çöldeki yaşamı uygarlaştıracağız 
derken, çöl,   uygar devletleri kendine 
benzetiyor.

Soğuk savaş dönemi ile ittifaklarla 
ilkeleşmeye başlayan,  bütün dünyayı 
düzenli organizasyona dönüştürmeye  
çalışan ama perde arkasında sinsice 
kendi planını uygulayan devletlerin gizli 
davranış biçimler artık alenileşti.

Trump petrol kuyularının güvenli-
ğini sağladık derken asıl amacı net bir 
şekilde ifade etmekten çekinmedi.

Küresel güçler ise  lokomotif olarak  
kullandıkları bu organizasyonların devlet 
kodlarını hızla değiştiriyorlar.  

Artık devlet başkanları bırakın insan-
lık adına yönetmeyi, demokrasi ile yetki 
aldıkları milletlerinden çok,  bu güçlerin 
çizdiği rotaya göre hareket ediyorlar. Ak-

şam konuştukları sabahı görmeden 
değişiyor. Bu devletler ki yaptıkları yüz 
yıllık planlarla anılıyordu. 

Benim düşünce küresel ekono-
mik gücü olanların yüz yıllık planları de-
vam ediyor, devletlerin bu yoldaki  rolleri 
değişiyor.

Devlet başkanları ve bürokratları kü-
resel güçlerin sekretaryası gibi çalışıyor. 
Böyle olunca  insanlık doğal olarak ikinci 
plana düşüyor.

Enerji, hammadde, petrol,silah 
sanayi, ticaret yoları, tarım, teknoloji 
insanlık için gerekli ne var ise,  bunları 
yönetecek  stratejik konuda köşe baş-
larını tutan şirketler kar maksimizasyo-
nunu sağlamak, sürdürülebilir güçlerini 
korumak için dünyanın her tarafında ka-
rışıklıklar ve karmaşıklıklarla varlıklarına 
sahip çıkıyorlar.

Bu sebeple Avrupa,  Amerika, Rus-
ya ve Çin başta olmak üzere birçok dev-
let her türlü haksızlığı adaletsizliği rahat 
bir şekilde uygulayabiliyorlar.

Ülke çıkarları gerekiyorsa her yol 
mubah. Üstelik en ilkesiz, adaletsiz bir 
konuyu bile ülke çıkarları ileri sürülerek 
rahatlıkla uygulayabiliyorlar.

İnsan hakları evrensel beyanna-
mesi, Lahey Adalet Divanı, Güvenlik 

Konseyi , Birleşmiş Mil-
letler  artık birer pasif 
organizasyon konumuna 
düştüler.

Üstelik oynaklığın 
merkezinde Türkiye var. 
Öyle sanıldığı gibi islama 
fobi gibi hedef Müs-
lüman dünyası değil. 
Olsaydı  Arap birliği  en 
büyük destekçileri olmaz-
dı. İsrail Arapların en iyi 
dostu olmazdı.

Hedef Türk Devletinin varlığını pasi-
fize etmek. İki yüz yıllık tiyatronun farklı 
bir sahnesi. Öz aynı. 

Dünyanın oynanan en uzun soluklu 
tiyatrosu.

Aslında uygarlık fikrine, modern 
dünyaya bizim ülkemiz de inanmıştı. 
Hatta onlardan çok daha ateşli savucu-
su olmuştuk.

Kendi tarihimizi, inancımızı yok sa-
yacak seviyeye geldik. Tam onların iste-
diği gibi ön görülebilir bir devlet olduk. 
Her sözümüzü tuttuk ama onlar hiçbir 
sözünü tutmadılar.

Bu sayede NATO an-
lamsızlaştı. Üyesi olarak  
Türkiye’nin zor zamanla-
rında  yanında olmadılar.

Kıbrıs’ta, yıllardır  te-
rörle boğuşmamızda, en 
son Suriye’de bir şekilde 
karşımızda yer aldılar.

15 Temmuz ile deşifre 
olan gizli müdahaleleri, Su-
riye ile ayyuka çıktı.

Esad’ı   devirmek için 
Suriye’de plan yaparlarken, Türkiye tek 
başına Suriye’ye girip savaşmayınca  
DEAŞ  bahane örgütünü kullanarak Su-
riye’ye yerleştiler. Şimdi Esad ile işbirliği 
yapıyorlar. Yeter ki Türkiye olmasın diye.

Bu arada ülkemizde öyle uzman-
lar,politikacılar,  bilim adamları izliyorum 
ki dünyayı ve gelişen olayları değer-
lendirirken kendi varlığımız açısından 
değerlendirme yapmıyor. Bizim nasıl 
davranacağımızdan çok onların nasıl 
algılayacağı ile ilgililer.

O ülkelerin kültürel tezgahından 
geçerek yetiştiklerinden olsa gerek,  dü-
şünce kodları  sadece onların varlığını 

referans alıyor. Bunun içine nefretleri, 
ön yargıları, kinleri ve hırsları da girince 
bir insanı rencide edeceğim derken ül-
keyi batırdıklarının farkında bile değiller.

Son Amerika gezisinde gördüğü-
müz gibi.  Nasıl biz onların basını, se-
natörü, temsilciler meclisi üyeleri, akil 
adamlarının fikir ve düşüncelerini izliyor 
isek Amerikalılar da bizim Tv, Gazete, 
bilim adamı, uzman gibi değerlerimizin 
beyanlarını da izliyorlar. Duygusal olan 
bu yanımız sanırım,   Amerika’lılara ül-
kemiz aleyhine   strateji üretirken büyük 
katkı yapıyordur.

İşte bütün bu sebeplerden dolayı, 
Avrupa ve sözüm ona Amerika’dan 
aldığımız medeniyet kodlarını yeniden 
gözden geçirmemiz gerekiyor. İçinde 
insanlık olan, merhametle yoğrulmuş, 
vicdan ve adaletin hakkim olduğu düze-
nin kodlarını yerleştirmeliyiz.

Milletimizin var oluşundan  beri ya-
şayan geleneklerimizi, inancımızı,  bilimi  
referans alarak, yeni medeniyet kodları-
mızı düzenlemeliyiz.

Özellikle bu konuda Türk milletinin 
ruhu ile yoğrulmuş Atatürk’ün ilkelerini 
hiçbir  önyargıya sahip olmadan, hazır-
lanış  amaçları ve manaları ile analiz edip 
bütün değerlerimizle beraber güncelle-

meliyiz.
Çünkü  Atatürk Türk milletinin kod-

larını çok iyi çözmüş, çağının en ileri 
evrensel bakış açısı ile  ilkeler oluştur-
muştur. Bu ilkelerle,  inancımızı ve kül-
türel mirasımızı birbirini tamamlayarak 
içselleştirmeliyiz.

Atatürk’ü belirli bir partinin referans 
noktasından  milletin referans noktası 
mertebesine getirmemiz lazım.

 Elbette eleştiri yapılacak, ancak  bu 
eleştiriler durağan zamanın tavrı ve du-
ruşu ile olmaz.  

Çünkü biz ülkemizi öngörülebilir 
hale getirilmesine katkı yaparsak, öngö-
rülmez  ve oynak  davranışlar sergileyen 
güçlerin oyuncağı oluruz.

Yapmamız gereken;
Yeni dünya düzenin  kodlarına göre 

devleti organize etmeliyiz,
Öz güveni yüksek bir biçimde , lider 

olma hedefi ile ; 
Güç üretebilecek  katma değeri yük-

sek teknolojilerle,
İnsan kaynaklarının maksimum 

faydalı hale getirildiği,insanlığın ağırlık 
merkezi olduğu, muasır medeniyetin 
yollarını döşemeliyiz.

Bu ancak muasır medeniyetin kod-
larını yeniden yazmakla olur.

OYNAK DÜNYA DÜZENINDE, SABIT DÜŞÜNCE KODLARI

haber@konyayenigun.com
TEVFIK OVACIK

Adeta mezbeleliği andıran ve eğitim için elverişli olmayan okul, öğretmen Ismail Karakuş’un önderliğinde el birliğiyle yapılan çalışma ile eğitim yuvasına dönüştürüldü.

Öncesi

Öncesi

Öncesi

Sonrası

Sonrası

Sonrası
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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) : 16+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
18 KASIM 2019 Pazartesi • Yıl: 12 • Sayı: 3801

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

Tarihi eser kaçakçıları 
dinlenme tesisinde yakalandı

Karaman’da iki ayrı 
trafik kazası: 6 yaralı

Konya’da tarihi eser kaçakçılığı 
yapan 4 kişi bir dinlenme tesisinde 
araç içerisindeyken gözaltına aldı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jan-
darma Komutanlığı ekipleri tarihi 
eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üze-
rine harekete geçti. 

Şahısların Akşehir ilçesi Saray 
Mahallesi’ndeki bir dinlenme tesi-
sinde olduğunu belirleyen ekipler 

şahısların bulunduğu araca operas-
yon düzenledi. Operasyonda M.S.A. 
(52), E.D. (31), E.G. (31), F.Y. (28) 
gözaltına alındı. Araçta yapılan ara-
malarda 16 gümüş ve bronz sikke, 
3 küpe, 3 ok ucu, 2 kemer tokası, 
2 ayna plakası, 1 bronz bilezik, 1 
boncuk, 1 zincir ve 4 tarihi obje ele 
geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sü-
rüyor. n İHA

Karaman’da meydana gelen iki 
ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. 
İlk kaza Karaman-Konya karayolu-
nun 20. kilometresinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. (34) 
yönetimindeki 70 AT 333 plaka-
lı otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma 
direğine çarptı. Kazada sürücü ile 
araçta bulunan G.K. (63), Ü.A. (37) 
ve Z.A. (63) yaralandı. Diğer kaza 
ise Karaman merkeze bağlı Kara-

caören köyü yakınlarında meydana 
geldi. Alınan bilgiye göre, N.Y. (45) 
idaresindeki 06 YB 4022 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
kontrolden çıkarak şarampole dev-
rildi. Kazada sürücü ile araçta yolcu 
olarak bulunan R.D. (47) yaralandı. 
Her iki kazada yaralanan 6 kişi am-
bulanslarla kaldırıldıkları Karaman 
Devlet Hastanesinde tedavi altına 
alındı. Kazalarla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Sisli havada kontrolden çıkan otobüsteki yolcuların büyük çoğunluğu uyuduğu sırada kaza mey-
dana geldi. Aksaray’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 9’u ağır 51 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü
şarampole devrildi

Aksaray’da sabah saatlerinde 
etkili olan sis, kazayı da beraberinde 
getirdi. Kaza, saat 05.30 sıralarında 
Aksaray - Ankara karayolunun 35. 
kilometresinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, İstanbul Mersin 
seferini yapan Muzaffer İ. (62) ida-
resindeki 33 DK 060 plakalı yolcu 
otobüsü, Aksaray’a 35 kilometre 
kala sisli havada sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi 
sonucu kontrolden çıkarak şaram-
pole devrildi. 

8’i çocuk 48 yolcu ve 4 müret-
tebat olmak üzere toplam 52 kişi-
nin bulunduğu otobüste 1 kişi olay 
yerinde hayatını kaybederken, 51 
kişi de yaralandı. Kaza ihbarı üzeri-
ne olay yerine çok sayıda ambulans 
ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ak-
saray Acil Afet Durum (AFAD) Mü-
dürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma 
(UMKE) ekibi, Aksaray Belediyesi 
İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve 112 
Acil Yardım ekipleri kısa sürede 
olay yerine intikal ederek kazaya 
müdahale etti. 

Polis ve jandarma ekiplerinin 
karayolunda geniş güvenlik önlem-
leri aldığı kazada yaralılar kurtarma 
ekipleri tarafından ambulanslara 
taşındı. Aksaray Şoförler Cemiyeti 
kurtarma aracı ise devrilen otobü-

sü kaldırırken, kurtarma ekipleri 
otobüs altında arama çalışması 
yaptı. Yaralılar Aksaray Üniversi-
tesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
başta olmak üzere kentte bulunan 
özel hastanelere kaldırılarak teda-
vi altına alınırken, 9 yaralının du-
rumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Olay yerinde hayatını kaybeden bir 
yolcunun henüz kimliği belirlene-
mezken, kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

Aksaray İl Emniyet Müdürü 
Murat Kolcu da kaza yerine intikal 
ederek olay yerinde koordineli ça-
lışmayı sağladı. Aksaray Valisi Ali 

Mantı ise kaza haberinin ardından 
Aksaray Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Servisi-
ne giderek olay hakkında bilgiler 
aldı. Vali Mantı, yaralıları da ziyaret 
ederek geçmiş olsun temennisinde 
bulundu.
n İHA

Ereğli ilçesinde kontrolden çı-
kan otomobilin takla atması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yara-
landı. 

Kaza, sabah 08.00 sıralarında 
Aksaray Adana karayolunun 40. 
kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Adana isti-
kametinden Aksaray yönüne seyir 
halinde olan Ahmet Çukurlu (41) 
idaresindeki 35 HC 7678 plakalı 
otomobil, Ereğli ilçesine bağlı Zen-
gen mevkiinde yoğun sis nedeniyle 
sürücüsünün direksiyon hakimiye-
tini kaybetmesi sonucu kontrolden 
çıktı. 

Takla atan otomobil ters döndü. 

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı 
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, 
jandarma ve polis ekipleri sevk 
edildi. 

Olay yerine ulaşan sağlık ekip-
lerinin yaptığı kontrolde araçta bu-
lunan sürücünün annesi Leyla Çu-
kurlu’nun (70) hayatını kaybettiğini 
belirledi. Sürücü Ahmet Çukurlu 
ile araçtaki oğlu Uğur Çukurlu (24) 
yaralandı. 

Yaralılar olay yerindeki ilk mü-
dahalenin ardından ambulanslarla 
Bor Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazada hayatını 
kaybeden Leyla Çukurlunun cansız 
bedeni ise morga kaldırıldı. Kazayla 
ilgili soruşturma başlattı. n İHA

Otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Çukura düşen engelli kurtarıldı
Ereğli ilçesinde çıkan silahlı 

kavgada bir kişi yaralandı. Olay, 
saat 16.00 sıralarında Ereğli ilçesi 
Eski Buğday Pazarı Caddesi üzerin-
de bulunan bir iş yerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerin-
de O.K. ile F.D. arasında henüz be-
lirlenemeyen bir nedenle tartışma 
çıktı. Çıkan tartışmada F.D. yanında 
bulunan tabancayla O.K’yi vurarak 
olay yerinden kaçtı. Silahla vurulan 
O.K’ye ilk olarak tesadüfen olay ye-
rinden geçen bir sağlık görevlisi ta-
rafından müdahale edildi. Çevrede-
ki vatandaşların ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Yaralanan Okan K, yapılan ilk 
müdahalenin ardından ambulansla 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne 
bağlı ekipler iş yerinde inceleme ya-
parken, olayın şüphelisi F.D’nin po-
lis ekipleri tarafından yakalanarak 
gözaltına alındığı öğrenildi. n İHA

Konya’da bisikletiyle birlikte 
yol çalışması için açılan çukura 
düşen bedensel engelli vatandaş 
itfaiyenin uzun uğraşları sonunda 
bulunduğu yerden çıkarıldı. Olay, 
saat 16.30 sıralarında, merkez 
Meram ilçesi Aydoğdu Mahalle-
si’nde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, üç tekerlekli bisik-
letiyle caddede ilerleyen Mehmet 
G. yol çalışması için açılan yakla-
şık 2 metre derinliğindeki kuyu-
ya düştü. Durumu gören çevre-
deki vatandaşların ihbarı üzerine 
olay yerine polis, itfaiye ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekip-
leri çevredekilerin de yardımıyla 
yaralı Mehmet G.’yi bulunduğu 
yerden çıkardı. Yaralı ilk müda-
halesinin ardından Konya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtilen Mehmet G.’nin 
taburcu edildiği öğrenildi. n İHA

1 ölü, 
9’u ağır 

51 yaralı
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Tek geçim kaynağı olan inekleri çalındı

Aksaray’ın merkeze bağlı Akça-
kent köyünde yaşayan ve hayvancı-
lıktan geçimini sağlayan 69 yaşındaki 
Menekşe Baydar’ın 5 ineğinden 4’ü 
geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişi ya 
da kişilerce çalındı. Tek gelir kaynağı 
inekleri olan ve sütünü satıp para kaza-
narak evi geçindiren Menekşe Baydar, 
derme çatma köy evinde 4 çocuk ve 3 
yetişkine baktığını belirterek, çaresiz 
kaldığını söyledi. Ne bir sosyal güven-

cesinin, ne de başka bir gelirinin ol-
madığını ifade eden Menekşe Baydar, 
“İnekleri gelmiş hırsızlar almış. Ondan 
sonra gelin sağmaya çıktı. Sağmaya çı-
kınca ‘Gel hala inekler gitmiş’ dedi. O 
arada ineklerden birisi buradan kaçtı 
geldi. Komşulara haber ettik. Toplam-
da 5 ineğimiz vardı. Biri geldi 4 tane 
kaldı. Gitti, 4’üde gitti. Bununla geçim 
sağlıyorduk. Şimdi kala kaldık ortada. 
Yeme borç var 5-6 milyar. Hiçbir ge-

lirimiz yok. Gelirimiz ineklerdendi, o 
da gitti çocuklarla biz aç kaldık. Bir şey 
yok” dedi.

Menekşe Baydar’ın yeğeni Nesli-
han Çağlayan (28) ise, ineklerinin bu-
lunmasını istediğini belirterek, “Saat 
4,5 sıralarında ineklerim çalındı. Kı-
zımla ineğe kalktığımda aldılar gittiler 
ineklerimi. Ben bağırış sesime ineğin 
biri geldi. Tek geçim kaynağım buydu, 
bunu da aldılar gittiler. Jandarmaya 

haber verdik. Perşembe günü oldu 
olay. İneklerimi aldılar gittiler. Mal 
arabasına attıkları bilgisi geldi. Geçim 
kaynağım buydu. İneklerimin bulun-
masını istiyorum ve yardım istiyorum” 
şeklinde konuştu. Çalınan ineklerden 
birinin 2 buzağısı ise ahırda aç kalır-
ken, aile ahırda kalan tek inekle geçin-
meye çalışıyor. Yetkililerden yardım 
isteyen aile, kendilerine uzanacak bir 
yardım eli bekliyor. n İHA

‘Bizim canımız yandı,
başka canlar yanmasın’

Sökülüp yol kenarına bırakılan reklam panosunun üzerine devrilmesi sonucu 16 gün süren hayat mücadele-
sini kaybeden 5 yaşındaki Muhammed’in ailesi, mahkemenin verdiği karara itiraz etse de netice alamadı

Söküldükten sonra kaldırıma 
bırakılan reklam panosunun üze-
rine devrilmesi sonucu yaşamını 
yitiren Muhammed Emir Karaba-
kan’ın (5) ölümüyle ilgili iş yeri sa-
hibi Taha Süleyman B.’ye (28) veri-
len 15 bin 200 lira para cezası, aylık 
633 lira olmak üzere 24 taksite bö-
lündü. Karara itiraz ederek İstinaf 
Mahkemesi’ne başvuran aile ikinci 
kararla bir kez daha yıkıldı. Konya 
Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi ver-
diği kararında istinaf başvuruları-
nın esastan reddine karar verdi.

Olay, 30 Ocak 2018 tarihinde 
merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan 
Mahallesi Gündüz Sokak’ta meyda-
na geldi. İkiz kardeşi Ömer Faruk, 
ağabeyi İsmail (13), ablası Zeynep 
(11) ve annesi Sakine Karabakan 
(41) ile markete giden Muhammed 
Emir Karabakan’ın üzerine kaldırı-
ma bırakılan reklam panosu devril-
di. 500 kilo ağırlığındaki panonun 
altından ağır yaralı kurtarılan Mu-
hammed Emir, tedaviye alındığı 
hastanede 16 gün sonra hayatını 
kaybetti.

İŞ YERİ SAHİBİ BİRİNCİ, BELEDİYE 
İKİNCİ DERECEDE KUSURLU 
Olayla ilgili yürütülen soruştur-

ma kapsamında düzenlenen bilirki-
şi raporunda, iş yeri sahibi Taha Sü-
leyman B., ‘Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu’ kapsamında çıkarılan ‘Şe-
hir Estetiği Yönetmeliği’ gereği iş-
letmesinin önüne diktiği tabelasın-
dan sorumluğu olduğu, yerinden 
sökülen tabelayı zarar vermeyecek 
şekilde kaldırmadığı ve gerekli ted-
birleri almadığı gerekçesiyle ‘Birin-
ci derecede asli kusurlu’ bulundu. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ve Karatay Belediyesi de ‘Belediye 
Zabıta Yönetmeliği’ gereği, tabela 
söküldükten sonra denetim sorum-
luluğunu yerine getirilmedikleri, 
uygulanan kararların sonuçları-
nı takip etmedikleri gerekçesiyle 
‘ikinci derecede asli kusurlu’ sayıl-
dı. Bilirkişi raporunda Muhammet 
Emir’in, sökük ve açıkta olan pano-
nun oluşturacağı tehlikeleri idrak 
etme yaşında olmadığı bildirilerek, 
kusursuz olduğu kaydedildi. Mah-
keme tarafından ikinci kez istenen 

bilirkişi raporunda da iş yeri sahibi 
yine asli, belediyeler tali kusurlu 
bulundu. 
15 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Konya 2’nci Asliye Ceza Mah-
kemesi’nde 5 Eylül’de görülen ka-
rar duruşmasına tutuksuz sanıklar 
zabıta memurları Hüseyin Ö. (60), 
Abdullah F. (59) ve Mehmet Ö. (52) 
ile kazada hayatını kaybeden Mu-
hammet Emir’in babası Cemalettin 
Karabakan ve avukatlar katıldı. 

Mahkeme, son savunmaların 
ardından tutuksuz sanık Taha Sü-
leyman B.’yi ‘taksirle ölüme sebebi-
yet verme’ suçundan 2 yıl 1 ay ha-
pis cezasına çarptırdı. Cezayı 15 bin 
200 lira para cezasına çevirerek 24 
eşit taksite böldü. Sanık zabıta me-
murlarını da 1’er yıl 8’er ay hapis 
cezasıyla cezalandırdı. Bu cezalar 
da 12 bin 100’er lira para cezasına 
çevrildi. 

GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme heyeti, gerekçeli ka-

rarını açıkladı. Gerekçeli kararda, 
hayatını kaybeden Muhammed 
Emir Karabakan’ın sökük ve açık-
ta bulunan tabelanın oluşturacağı 
tehlikeleri idrak edemeyecek yaşta 
olduğundan olayda kasıt ve kusuru 
bulunmadığı belirtildi. 

Mahkeme sanıklara verilen 
para cezasının gerekçesini ise şöy-
le özetledi: “Savcılık aşamasında 
alınan bilirkişi raporu ve yargılama 
sırasında alınan bilirkişi heyet ra-

porlarının birbiri ile uyumlu olması 
ve aralarında çelişki bulunmaması 
nedeniyle, her iki raporun kanun ve 
yönetmelik hükümlerine dayana-
rak belirledikleri ve gerekçelendir-
dikleri kusur oranları, mahkeme-
mizce de olayın oluşuna uygun ve 
yeterli görülmüştür. Buna göre tüm 
sanıkların Muhammed Emir Kara-
bakan’ın ölümüne taksirle neden 
olmak suçundan kusur oranlarının 
derecesi de gözetilerek cezalandı-
rılmasına karar verilmiş, sanıkların 
işlediği suçun taksirle suçlardan ol-
ması, sanıkların geçmişi ve suçun 
işlenmesindeki özellikler göz önüne 
alınarak verilen hapis cezaları para-
ya çevrilmiştir” denildi.

İSTİNAF MAHKEMESİ 
BAŞVURUYU REDDETTİ

Karara itiraz eden Karabakan ai-
lesi ise avukatları aracılığıyla kararı 
istinaf mahkemesine taşıdı. Konya 
Bölge Adliyesi 3. Ceza Dairesi ver-
diği kararda istinaf başvurusunu 
reddetti. Kararda şu ifadeler yer 
aldı: “Yargılama sürecindeki işlem-
lerin kanuna uygun olarak yapıldı-
ğı, aşamalarda ileri sürülen iddia ve 
savunmaların toplanan tüm delil-
lerle birlikte gerekçeli kararda gös-
terilip, tartışıldığı, eylemin sanıklar 
tarafından gerçekleştirildiğinin 
saptandığı, vicdani kanının dosya 
içindeki belge ve bilgilerle uyumlu 
olarak kesin verilere dayandırıldığı, 
eyleme uyan suç tipi ve yaptırımla-

rın doğru biçimde belirlendiği anla-
şıldığından, sanıklar müdafileri ve 
katılan vekilinin yerinde görülme-
yen istinaf başvurularının esastan 
reddine kesin olmak üzere oybirliği 
ile karar verildi” denildi.

İstinaf Mahkemesi’nin kararı 
ile umutlarının yıkıldığını belirten 
baba Cemalettin Karabakan, şun-
ları söyledi: “Mahkemede veriler 
karar, sanıklara verilen bir ceza 
değil, adeta bir ödüldü. Buna söy-
leyecek bir söz bulamıyorum. Hem 
iki sene ceza ver, onu da 15 bin lira 
para cezasına çevir. Bu da yetmi-
yor, bir de 24 ay taksite böl. Ödül 
verselerdi daha iyiydi. Evladımızı 
kaybettiğimize mi yanalım, çıkan 
karara mı yanalım. Ama bir umut 
bir şansımızı daha deneyip itiraz 
edip, istinafa gittik. Hem kamuoyu 
adına, hem bizim vicdanımıza, hem 
toplum adına güven sağlayacak bir 
karar çıkar diye düşündük. Bizi de 
vicdanen en azından bir nebzede 
olsa rahatlatır diye umut etmişken, 
istinaf mahkemesinin kararıyla bir 
kez daha yıkıldık. Net bir şekilde 
başvurumuz reddedildi.”

Bizim canımız yandı, başka 
anne-babaların canları yanmasın 
diyen Cemalettin Karabakan, “Bu 
tür ihmal ve sorumsuzluklarla ne 
benim, ne başka bir anne babanın 
ciğeri yansın, ne de başka Muham-
med Emir’ler hayata veda edip git-
sinler” dedi. n DHA

Küçük bebeklerin 
büyük mezuniyet günü

Konya’da yenidoğan yoğun ba-
kım ünitesinde tedavi gördükten 
sonra sağlıklı bir şekilde taburcu 
olan prematüre bebeklere mezuni-
yet belgesi verildi. Medova Hasta-
nesi tarafından bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen 17 Kasım Dünya Pre-
matüre Günü etkinliği kapsamın-
da prematüre bebekler ve aileleri 
hastanede bir araya geldi. Zama-
nından erken doğan bebeklerin ve 
ailelerinin o günlerde yaşadıkları 
zorluklara dikkat çekmek amacıyla 
düzenlenen programa katılım yo-
ğun oldu.

Medova Hastanesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Serkan Demirel, has-
taneden taburcu olan bebekleri ve 
aileleri mutlu görmenin kendilerini 
de mutlu ettiğini söyledi. Demirel, 
“Her şey bir tarafa gerçekten bel-
ki de bu mesleğin, bu işin en gü-
zel tarafı bu canlar. Çocuklarımızı 
sağlıklı şekilde aramızda görmek, 
bunları mutlu görmek, sizleri mut-
lu görmek bizim için her şeyden 
çok daha önemli” dedi.

Hastane Başhekim Yardımcı-
sı Dr. Mehmet Çelik ise, “Günlük 
hastane pratiğimiz içerisinde gü-
len yüz, parlayan göz görmek çok 
nadirdir. Genelde sıkıntılı bir iş ile 
uğraşıyoruz. Ama şu anda salona 
baktığımda herkesin gözünde bir 
mutluluk, herkesin gözünde bir 
ışıltı, gülümseme. Bu beni ziyade-
siyle mutlu etti. Bunun kaynağı da 
tabii ki miniklerimiz, bebeklerimiz, 
aceleci bebeklerimiz” şeklinde ko-
nuştu.
‘ÇOK BEBEK TABURCU EDİYORUZ’

Hastane Medikal Direktörü, 
Çocuk Hastalıkları ve Yenidoğan 
Uzmanı Prof. Dr. Rahmi Örs de, 
hastanede tedavi gören diğer pre-
matüre bebeklerin de bir an önce 
taburcu olması dileğinde buluna-
rak, “Bu zorlu süreç. Hakikaten 
çok zorlu bir süreç. Görüyorum ki 
gelen mezunlarımızın daha çoğu 
küçük bebekler. 25 hafta, 24 hafta 
ve o civarda olan bebekler. Bunlar 
hakikaten zor bebekler. Bizim Tür-
kiye’de bu işe ilk başladığımızda 

buna yaşamasına sıfır ihtimal ve-
rilen bebeklerdi. Çok şükür ki Ce-
nabı Allah bize bu günleri gösterdi. 
Bu hastanede de yönetimimiz bize 
imkanları, ekonomik anlamda, 
ciddi anlamda destek vererek bu 
ortamı hazırladılar. Çok ciddi bir 
çalışmayla buna şahit oluyorsu-
nuz. Gönül istiyor ki buraya gelen 
her bebeği mezun edelim, taburcu 
edelim. Ama bazen bu mümkün 
olmuyor. Ama genel anlamda bak-
tığımız zaman istatistik dediğimiz 
rakama baktığımız zaman iyi bir 
yerdeyiz. Çok bebek taburcu edi-
yoruz, hızlı taburcu ediyoruz” ifa-
delerini kullandı.

‘GENEL ANLAMDA ÇOK İYİ BİR 
BAŞARI ELDE ETTİK’

Yenidoğan Sorumlu Hemşi-
resi Gülay Çelik ise, “Gayet güzel 
günler yaşadık. Bazı olumsuz du-
rumlar olmuştur mutlaka. Yaşaya-
mayan bebeklerimiz de oldu ama 
genel anlamda çok iyi bir başarı 
elde ettik. Bunda tabii hastanemi-
zin büyük katkıları var. Her konu-
da bize destek oldular. Tabii bunda 
en önemli şey sizler gibi anlayışlı 
aileler ile bu yola devam ettik” diye 
konuştu.

Çocukları prematüre olarak 
doğan ve zorlu süreçler yaşadık-
larını belirten Sami Kayalar da, 
“Ben Rahmi hocamızdan, Gülay 
ablamızdan, diğer hemşire kardeş-
lerimden Allah razı olsun diyorum. 
Onların emeği hepimizin üzerinde 
büyük. Tabii ki birçok acı çektik, 
hüzünlü günlerimiz oldu. Mutlu 
günlerimiz oldu. Ama hepsini bir 
aile ortamında birlikte paylaştığı-
mız için çok mutlu olduk” ifadele-
rine yer verdi.

Konuşmaların ardından yeni-
doğan yoğun bakım ünitesinden 
taburcu olan bebeklere mezuniyet 
belgesi verildi. Yenidoğan yoğun 
bakımı hemşireleri tarafından Ye-
nidoğan Marşı söylendi. Etkinlik 
kapsamında müzik dinletileri ger-
çekleştirildi. Program Dünya Pre-
matüre Günü pastasının kesilme-
sinin ardından sona erdi. n İHA
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

AKKO MAKİNA TAKIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

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

CNC TORNA TEZGAHI OPERATÖRÜ
ARAMAKTAYIZ

ik@akko.com.tr

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Firmamızda 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 (micrometre, kumpas, mihengir vs.),
• Ustalık belgesi ya da mesleki yeterlilik belgesi bulunan,
• Uzun vadede çalışmayı düşünen,
• Mesai ve vardiya engeli bulunmayan 
• En az öğrenim seviyesi: Teknik lise
• Cumartesi pazar tatil

TEL : (0332) 239 17 57 (137) 

MEKANİTECH MAKİNE
Firmamızda istihdam edilmek üzere;

• 35 yaşını geçmemiş
• GAZALTI ve ARGON KAYNAKÇISI
   ARANMAKTADIR

Müracaatlar yüz yüze yapılacaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Gülistan Cad. 
Atiker Sanayi No: 33 / B Karatay / KONYA

İRTİBAT: 0546 254 62 45

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

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ - 444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesinin, Konya Büyükşehir ve Sel-
çuklu Belediyesi işbirliği ile düzenle-
nen haftalık Cumartesi programları 
kapsamında bu hafta ‘Gayri Müslim 
ve Avârız Vakıfları’ konuşuldu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ahmet Akman, “Vakıf müesse-
sesi İslâm tarihinde sosyal yardım, 
dayanışma ve güvenlik bakımından 
ortaya konmuş en ideal kurumların-
dan biridir” dedi.

Vakfın Hz. Peygamber’in 
(s.a.) bizzat kendisi ve sahabele-
ri tarafından yapıldığını söyleyen 
Akman, “Bunlardan ilki sayılabi-
lecek bir örnekte Hz. Ömer (r.a.) 
kendisine ganimet olarak düşen, 
hayatında bu denli güzel bir yere 
sahip olmadığını ifade ettiği bir 
arazi hakkında ne yapmasının uy-
gun olacağını sormasına binaen, 
Hz. Peygamber (s.a.); aslını hap-
sedip, semerelerini hayır yolunda 
harcaması tavsiyesi üzerine, değer 
verdiği bu malını vakfetmiştir. Sa-
habe ve sonrasındaki dönemlerde 
bu konuda çok örnek vardır. Tüm 
İslam tarihi boyunca uygulanmış 
ve nihayet toplumsal dayanışma 
ve kamu hizmetinin görülmesinde 
erişmiş olduğu seviye bakımından 
Osmanlı’da zirveye ulaşmış bir ku-
rumdur. Bu sebeple Osmanlı için 
“vakıf medeniyeti” tabiri kullanıl-
mıştır” dedi.

Osmanlı İmparatorluğu devrin-
de büyük bir inkişafa mazhar olan 
vakıflar sayesinde bir adamın vakıf 
bir yerde doğduğunu, vakıf beşikte 
uyuduğunu, vakıf mallardan beslen-
diğini, vakıf kitaplardan okuduğunu, 
vakıf bir medresede hocalık yaptığı-
nı, vakıf idaresinden ücretini aldığını 
ve öldüğü zaman vakıf bir tabuta ko-
nularak vakıf bir mezarlığa gömül-
düğünü söyleyen Doç. Dr. Ahmet 
Akman, “Osmanlı Devleti’nin altı 

asır süren hâkimiyeti, Müslümanlar 
için olduğu kadar Osmanlı idaresi 
altında yaşayan gayrimüslim tebaa 
için de barış iklimi meydana getir-
mişti. Yahudi ve Hıristiyan Osman-
lı’nın tebaası olan bütün unsurlar, 
oluşan bu iklimde Müslümanlarla 
oldukça uzun bir zaman barış ve 
hoşgörü içinde yaşamalarına Os-
manlının vakıf medeniyeti oluşu da 
önemli katkı vermiştir” dedi.

GAYRİMÜSLİMLERİN 
VAKIF KURMA HAKKI

Osmanlı’da gayrimüslimlerin, 
İmameynin görüşüne uygun olarak 

kendilerine tanınan haklar çerçeve-
sinde ehlî (zürri) ve hayrî birçok vakıf 
kurduklarına dikkat çeken Akman; 
“Ehlî vakıf kurmak, her din mensu-
bu için genel bir hak idi, ancak hayrî 
vakıf kurmaları konusunda kendi 
kilise ve manastırları için doğrudan 
vakıf kurma hakkına sahip değil-
lerdi. Vakıflardan asıl faydalanacak 
kimselerin fakirler olduğu mutlaka 
belirtilmeliydi. Yine kutsal kitapla-
rının çoğaltılması ve yayılması da 
buna benzetilmiştir. Bu durum, yu-
karıda değinilen hukuki kuralların 
da uygulamadaki bir yansımasıydı. 

Gayrimüslim vakıfları ağırlıklı olarak 
“kilise fukarası”, “Nasârâ fukarası”, 
“Ermeni fukarası” ve “hastane fu-
karası” yararına kurulmakta ve bu 
tabirler kullanılmaktaydı” dedi.

Osmanlı’da, vakıf sisteminin 
yaygın olarak uygulandığı Anadolu 
ve Rumeli’de Müslümanlarla iç içe 
yaşayan Rum, Ermenî ve Yahudî-
lerin yaşadıkları vilayet dâhilinde, 
vakıf sistemi ile yürütülen her tür-
lü sosyal kurum için yeter miktar-
da vakıf kurduklarına vurgu yapan 
Doç. Dr. Akman; “Kurulan vakıfları 
mahallin kadısı tescil etmesi esas 
olmakla birlikte kendi din adamları 
nezdinde de tescil işleminin yapıldı-
ğı görülür. Uygulamada bir problem 
çıkmazsa, devletin fazlaca müda-
halesi söz konusu olmazdı. Bunlar-
la ilgili Padişah fermanları da sadır 
olmuştur. Hayrî vakıflardan doğru-
dan, diğer vakıflardan gayrimenkul-
lerinin kiralanması yoluyla; ayrıca 
bir vakıfta görevlendirilerek maaş 
alma veya para vakıflarından borç 
alma yoluyla da yararlanmışlardır” 
dedi.

Doç. Dr. Ahmet Akman’a Ka-
tılım Belgesini TYB Konya Şubesi 
Başkan yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı takdim etti ve toplu fotoğraf 
çekimi ile program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Av tüfeği işlemeciliğinde 
Selçuklu sanatı kitaplaştı

Beyşehir ilçesinde av tüfeği 
işletmeciliği Selçuklu sanatı üze-
rinden kitap haline getirildi. Bey-
şehir İlçe Kaymakamlığı tarafından 
“Geçmişten günümüze savunma 
sanayinde gravür sanatı projesi” 
kapsamında hazırlanan ve Mev-
lana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 
tarafından desteklenen “Lisan-ı 
Esliha” adlı kitap yayımlandı. Ki-
tapta, Beyşehir’de birçok av tüfe-
ğinde işlemeye konu olan Selçuklu 
gravür desenleri görselleriyle tanı-
tılıyor. Beyşehir Kaymakamı Yusuf 
Özdemir, yaptığı açıklamada, tarihi 
geçmişi milattan önce 7 bin yılları-
na dayanan Beyşehir yöresinin bir-
çok medeniyete ev sahipliği yap-
tığını vurgulayarak, el sanatları ile 
zengin bir kültüre sahip olduğunu 
belirtti. Beyşehir’de geçmişten gü-
nümüze gelen bu sanatlardan bir 
tanesinin de av tüfeği işlemeciliği 
olduğunu aktaran Özdemir, “Bey-
şehir olarak bu konuda çok iddia-

lıyız. Bu iddiamızı kanıtlamak ve 
yaptığımız tüfeklerde Beyşehirimiz 
imzası olsun diye, biz de Beyşehir 
Kaymakamlığı olarak ülkemizin 
yüzde 80 tüfek ihtiyacının karşılan-
dığı ve hali hazırda yurtdışına ciddi 
miktarlarda ihraç edilen tüfekleri-
mizdeki gravür işlemelerin yine bu 
toprakların desenlerini taşımasını 
istedik. Bundan dolayı Mevlana 
Kalkınma Ajansı katkıları ile bir-
likte çıkardığımız “Lisan-ı Esliha” 
adlı kitabımızın ülkemize hayırlı 
olmasını diliyoruz. Az da olsa silah 
sanayisine yaptığımız bu katkıdan 
dolayı çok mutluyuz. Emeği ge-
cen herkese çok teşekkür ederiz” 
dedi. 54 sayfadan oluşan kitabın 
içeriğinde Beyşehir’in tarihçesi, av 
tüfeği imalatı, gravür sanatı, gra-
vür desenleri, Beyşehir halı grubu, 
Selçuklu halıları, Eşrefoğlu Camisi, 
Beyşehir’de sanat ve çini sanatı ko-
nuları yer alıyor.
n İHA

Özbekistan’ın Türk İslam medeniyeti bakımından zengin bir ülke olduğuna değinen Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin, “Ata yurdumuz Özbekistan, kültür, sanat ve medeniyette önemli bir merkez” dedi

‘Medeniyetimizin önemli
merkezlerinden biri’

Konya Fikir Sanat Kültür Adam-
ları Birliği Derneğinin düzenlediği 
programda konuşan Konya Yazma 
Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin, 
Özbekistan’ın Türk- İslam mede-
niyeti bakımından zengin bir ülke 
olduğu gibi, ata yurdu olmasının 
yanında, kültürümüzün, gelenekle-
rimizin ve sanatımızın yaşandığı bir 
ülke olduğunu söyledi.

Konya Bölge Yazma Eserler Mü-
dürlüğü Konferans salonunda dü-
zenlenen, “Özbekistan İzlenimleri” 
konulu programa, Konya Fikir Sa-
nat Kültür Adamları Birliği Derneği 
Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ, 
yönetim kurulu, dernek üyeleri ve 
vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan 
Konya Fikir Sanat Kültür Adamla-
rı Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Yusuf Küçükdağ, “ Dört ay önce 
Bekir Şahin bey Özbekistan ge-
zisine katılmıştı. Gördüklerini v e 
izlenimlerini bizlerle paylaşmak 
istemesinden mutlu olduk. Kendi-
sine teşekkür ediyoruz. Özbekistan, 
Türk ve İslam medeniyeti açısın-
dan zengin bir ülke olduğu gibi, ata 
yurdumuzdur. Bu ülkeye bizlerin 
gitmesi ve tanıması gerekir. Bunun 
yanında İlişkilerimizin gelişmesi 
Türk dünyası için çok önemli katkı-
lar yapacaktır” dedi.

Konya Yazma Eserler Bölge 
Müdürü Bekir Şahin, “Nisan ayında 
TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı) tarafından düzen-
lenen Özbekistan gezisine katıldım. 
Özbekistan bizim ata yurdumuzdur. 
Çok etkilendiğim bir ülke oldu. Bi-
zim kültürümüzün, geleneğimizin 
ve sanatımızın yaşandığını gördük. 

Özbekistan bulunduğu coğrafyanın 
en gözde ülkesidir. 1991 yılında ba-
ğımsızlığına kavuşmuştur. Türk ve 
İslam âlimlerinin yaşadığı, aynı za-
manda Türk ve İslam medeniyetinin 
açık hava müzesi konumunda olup, 
33 milyon insan yaşamaktadır. Öz-

bekistan’da bulunan tarihi arşivlerle 
ilgili çalışmalara şahit olduk. Devlet 
arşivinde 1 milyon 800 bin belge 
var. Bugüne kadar korunmaları 
önemlidir. Bu arşiv belgeleri 9. Yüz-
yıldan,20. Yüz yıla uzanan tarihleri 
oluşturuyor. Tarihi Semerkant ili bu 

ülkede bulunuyor. İpek yolu ve ba-
harat yolunun kesiştiği bu ilde bine 
yakın âlim yaşamıştır.” dedi.

‘ÖZBEKİSTAN’A ZİYARETLER 
YAPMALIYIZ’

Türk ve İslam medeniyeti açı-
sında önemli bir ülke olan Özbe-
kistan’a ziyaretler yapmalıyız diyen 
Bekir Şahin, “Büyük âlimlerin ya-
şadığı, Türk ve İslam medeniyeti-
nin önemli eserlerinin bulunduğu 
bir ülke konumuna sahip olan Ata 
yurdumuz Özbekistan’a ziyaretler 
yapmalıyız. Özellikle de gençlerimi-
zin gitmesi tanıması önemlidir. Ta-
rihimizi yakından görsünler., kültür 
ve medeniyetimizi tanısınlar. Barış 
ve kardeşliğimizin neler yaptığını 
ve büyük bir medeniyete sahip ol-
duğumuzu, birlik, beraberlik ve kar-
deşliğimizin ne kadar güçlendiğini 
Özbekistan gezimizde bir kez daha 
gördük. “
n HABER MERKEZİ

İzmir Zihinsel Engelliler 
Derneği Konya’yı gezdi

İzmir Zihinsel Engelliler Yar-
dımlaşma ve Koruma Derneği 
Başkanı Hayrettin Yaşar ve üyeleri 
gerçekleştirdikleri etkinlik kapsa-
mında Konya’yı ziyaret etti. İzmir 
Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve 
Koruma Derneği’nin düzenlediği 
geziye katılan 70 kişilik grup Mev-
lana Müzesi, Alâeddin Tepesi, 80 
Binde Devri Âlem Parkı ve Meram 
Bağlarını ziyaret etti.

Konya’da olmaktan mutluluk 
duyduklarını ifade eden İzmir zi-
hinsel Engelliler Derneği Başkanı 
Hayrettin Yaşar, dernek faaliyet-
leri hakkında bilgi vererek, “Biz 
dernek olarak projelerle hareket 
ediyoruz. Dernek bünyesinde çe-
şitli kurslarımız var. Özel bir grup 

ile beraberiz. Bu insanlar istihdam 
edilemiyor, dolayısıyla ailelerin 
yükü çok fazla. Bu nedenle onların 
sosyalleşmesi adına çeşitli etkin-
likler düzenliyoruz. İstanbul, Bur-
sa, İzmit, Gaziantep gezilerimiz 
oldu. Bu sene çok daha kalabalık 
bir grupla Konya’ya geldik. Mev-
lana Müzesi, Alâeddin Tepesi, 80 
Binde Devri Âlem Parkı ve Meram 
Bağlarını ziyaret ettik. Bu ziyareti-
mizi özel arkadaşlarımıza moral 
olması için düzenledik. Konya çok 
temiz ve güzel bir şehir. Yerleşim 
düzenini çok beğendik, belediye 
başkanına, ekibine ve Konya Va-
lisine çalışmaları nedeniyle teşek-
kür ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

‘Osmanlı, vakıf medeniyetiyle yaşadı’

Merhaba sevgili okuyucularım, 
sizlere bugünkü yazımda memle-
ketimizde tarım sektörünün besi 
ve hayvancılık sektörünün nereye 
doğru gittiğini ve gelecekte ne so-
nuçlar doğurabileceğini görünen 
hatları ile yorumlamaya çalışaca-

ğım. 

Malum tarım ve hayvancılık 
bize atalarımızdan miras kalmış 
bir sektördür. 

Tabi ki bunu memleketimizin 
coğrafyası daha uygun olması ne-
deni ile bu sektörün geliştirilerek 
kendimize yeter konuma getirme-
miz kaçınılmaz bir sorumluluğu-

muzdur. 

Fakat buna rağmen nedense 
kendimizi yeterli konumlara ulaş-
tıramadığımız ortadadır. Fakat 
buna rağmen nedense kendimize 
yeterli konumlara ulaştıramadığı-
mız ortadadır. 

Nedeni gerek milletimizde ge-
rekse siyasi politikamızda yapılan 

bir takım yanlışlardan kaynaklan-
dığını görmekteyiz. 

Çiftçilikle ve hayvancılıkla uğ-
raşan kesim hallerinden memnun 
olmadıklarını söylemektedirler. 
Buna rağmen ihtiyaçlarımızın gi-
derilmesi için ithal malların mem-
leketimize girmesiyle sektörel 
çalışmaların iştahını kapatmakta 

ve sektörün gelişmesine engel 
olmakta. Oysaki ülkemiz kendi 
karnını doyurduğu gibi kaç tane 
ülke karnını doyuracak kapasite-
de bir ülkedir. Dileğimiz odur ki 
ülkemizin belkemiği olan tarım 
ve hayvancılık iç piyasada ve yerli 
üretimler daha iyi karşılanır hale 
getirilmelidir. Hepinizi saygılarım-
la selamlıyorum.

TARIM VE HAYVANCILIĞIMIZ

haber@konyayenigun.com
TAYYİP SAĞ
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Sektörel masalarda iş görüşmeleri yapıldı
MÜSİAD Konya Şubesi’nde 

Konya, Aksaray, Karaman ve Sey-
dişehir MÜSİAD üyelerinin katıldığı 
İş Geliştirme toplantısı düzenlendi. 
Toplantıda MÜSİAD Şubesi üyeleri, 
oluşturulan sektörel masalarda iş 
görüşmeleri gerçekleştirdi.

Programın açılış konuşmasını 
yapan MÜSİAD Konya Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Okka, “MÜSİAD, 
kurulduğu 1990 yılından bugüne 
ilkeleri ve duruşuyla büyümesini 
sürdüren, şu an itibariyle ülke ge-
nelinde 86, dünyada 226 şube ve 
temsilciliği bulunan, dünyanın en 
yaygın sivil toplum kuruluşudur. 
Sahip olduğumuz bu büyük ağı, 
üyelerimiz açısından iş fırsatlarına 
dönüştürmek için çalışıyoruz.

Bu yılın başında, yurt içi ilişkiler 
ismiyle bir komisyon oluşturarak, 
diğer MÜSİAD şubeleri ve üyele-
ri ile üyelerimiz arasındaki ticaret 
hacmini artırmak için çalışmalara 
başladık. İlkini Kayseri şubemizle 
gerçekleştirdiğimiz bu iş geliştirme 
toplantısından güzel sonuçlar aldık. 
Şimdi de, 3 şubemizi misafir ede-
rek, şubelerimizin arasındaki ikili 
ilişkilerimizi en üst seviyeye çıkar-
mayı ve karşılıklı ticaretimizi geliş-
tirmeyi hedefledik” dedi.

Başkan Okka’nın ardından 
program B2B toplantısıyla devam 
etti. MÜSİAD Konya, Aksaray, Ka-
raman ve Seydişehir üyeleri, sektö-
rel masalarda ikili iş görüşmelerini 
gerçekleştirdi. n HABER MERKEZİ

Akşehir’de ‘Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’ konulu konferans

Kamyon arkasında tehlikeli 
bisiklet yolculuğu kamerada

Akşehir Belediyesinin kültürel 
ve sosyal etkinlikler kapsamında, 
Yazar-Emekli Vali Adnan Yılmaz 
tarafından ‘Tarihin, Tarihe Atın 
Harflerle Nakşettiği İsim: Fuat Sez-
gin’ konulu konferans verildi.

Akşehir Kültür Merkezi’nde 
öğleden önce ve sonrasında iki kez 
gerçekleştirilen konferansta ‘Ta-
rihin, Tarihe Altın Harflerle Nak-
şettiği İsim: Prof. Dr. Fuat Sezgin’ 
konusu işlendi. Emekli Vali Adnan 
Yılmaz, konferansında, “2018/6 
Sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi 
ile 2019 yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin 
yılı olarak ilan edildi. Fuat Sezgin; 
günde 17 saat çalışan, 29 lisan bi-

len, İslam Kültür ve medeniyetini 
dünyaya en mükemmel anlatan 
bir değerdir” dedi.

Konferansında biyografik film 
gösterimi ile Prof. Dr. Fuat Sez-
gin’in hayatını, yaşam felsefesini, 
çalışmalarını ve eserlerini anlatan 
Yılmaz, hitap ettiği öğrencilere on-
ların da birer Fuat Sezgin olabile-
ceğini söyledi. Konferans Sonunda 
Yazar-Emekli Vali Adnan Yılmaz’a 
Akşehir Belediyesi adına İlçe Kay-
makamı Ahmet Sait Kurnaz ta-
rafından bir plaket takdim edildi. 
Konferansın sonunda öğrenciler 
Adnan Yılmaz’a kitaplarını imza-
lattırdı. n İHA

Konya’da bir kişinin bisikletiyle 
kamyon arkasındaki tehlikeli yol-
culuğu cep telefonuyla kaydedildi. 
Olay, dün saat 18.30 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Yeni İs-
tanbul Caddesi üzerinde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, kimliği ve 
yaşı tespit edilemeyen bir kişinin 
bisikletiyle kamyonun arkasına 
tutunarak gitmesi cep telefonu 

kamerası tarafından görüntülendi. 
Görüntülerde bisikletlinin canını 
hiçe sayarak, yaklaşık 60 kilometre 
hızla giden kamyonla birlikte kilo-
metrelerce yol alması kazaya dave-
tiye çıkardı. Bir süre sonra gözler-
den kaybolan bisiklet sürücüsünün 
yolculuğunun nereye kadar devam 
ettiği bilinmiyor.
n İHA

Konya Bakkallar Bayiler ve Kuruyemişçiler Odası Başkanı Feridun Göner, kaçak tütün ve dolu makaron satışı 
ile ilgili açıklama yaptı. Göner kaçak tütün ile mücadele konusunda yapılması gerekenlere dikkat çekti

Göner’den kaçak 
tütün satışına tepki

Konya Bakkallar Bayiler ve 
Kuruyemişçiler Odası Başkanı Fe-
ridun Göner, kaçak tütün ve dolu 
makaron satışı ile ilgili açıklama 
yaptı. Yapılan denetimler sonucun-
da yasadışı tütün satışının gerile-
diğini ifade eden Göner, “Ülkemiz 
özellikle 2009 yılından itibaren 
önemli oranda yasadışı sigara tica-
reti ile karşı karşıya kalmıştır. Bu 
oran 2014 yılına kadar yükselerek 
yüzde 20,7’ seviyesine ulaştıktan 
sonra devletimizin kararlı mücade-
lesi sonucu atılan adımlarla 2019 
yılında yüzde 2,5 seviyesine kadar 
düşürüldü. Böylece kaçak sigara ti-
caretinden kaynaklanan vergi kaybı 
önemli oranda geriledi. Kaçak ora-
nının bugünkü seviyesinde devam 
etmesi durumunda, aradaki fark 
devletin kasasına yıllık yaklaşık 5 
milyar TL ek vergi olarak yansıya-
cak. Kaçak sigara oranındaki düşüş 
ile birlikte yasa dışı açık tütün satı-
şında ve özellikle büyük şehirlerde 
söz konusu satışı yapan satış nok-
talarında büyük artış yaşandı. Saha 
gözlemlerine dayanan verilere göre 
yasadışı açık tütün satışı yapan yer 
sayısı 2016 yılında 6 bin iken, bu 
sayı 2018 yılında 15 bine kadar 
çıktı. Bu konuda en önde olan iller 
Adıyaman ve Malatya’dır. Devleti-
mizde bu konuyla ilgili çok önem-
li bir adım attı ve Kasım 2017’de 
çıkarılan yeni düzenlemelerle sa-
dece idari yaptırıma tabi tutulan 
yasa dışı açık tütün satışına caydı-
rıcı cezalar getirdi. Bu doğrultuda 

yasa dışı sarmalık kıyılmış tütün 
ve doldurulmuş makaron satışına 
5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanu-
nu kapsamında3 yıldan 6 yıla kadar 
hapis cezası getirildi. Bunun yanı 
sıra ülke genelinde gerçekleştirilen 
Duman operasyonlarıyla da yasa 
dışı açık tütün satan noktalara bas-
kınlar düzenlendi. Bu uygulamalar 
kısa sürede etkisini hissettirdi ve 
son verilere göre yasa dışı açık tü-
tün satışı yapan nokta sayısı 10 bin 
500’e geriledi” ifadelerini kullandı.

TÜTÜN SATIŞLARI BAKKALLARIN 
GELİRİNİ ETKİLİYOR

Oluşan yüksek vergi kaybıyla 
beraber; yasa dışı sarmalık kıyıl-
mış tütün ve dolu makaron ticare-
tinin topluma olumsuz etkilerine 
de dikkat çeken Göner, “ Sigaranın 

zararlarıyla mücadele eden düzen-
lemeleri etkisiz hale getirmesi. 18 
yaşından küçüklerin denetimsiz ve 
kolay ulaşım. Her türlü yasa dışı fa-
aliyete finansman sağlayabilmesi. 
150 binden fazla bakkal esnafının 
gelirleri üzerindeki olumsuz etkisi 
ve Bakkal ve bayi esnafının ticare-
tini tehdit eder duruma geldi” şek-
linde konuştu.

BAŞKAN GÖNER 
ÖNERLERİNİ SIRALADI

Hem kaçak sigara hem de sar-
malık kıyılmış tütün ticaretinin bu 
olumsuz etkileriyle etkin müca-
dele için bazı önerilerini sıralayan 
Başkan Göner, “1- Kaçak sarma-
lık kıyılmış tütün ve doldurulmuş 
makaron ticareti ile mücadeleyi 
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele 

Kanunu kapsamına sokan caydırıcı 
cezaların uygulanması 2 kere erte-
lenerek Temmuz 2020 tarihine bı-
rakılmıştır. Bu cezaların bir an önce 
uygulanmaya başlaması için ge-
rekli adımların atılması, 5607’nin 
kaçakçılık suçlarının düzenlendiği 
3. madde 18. bendine tütün ma-
mullerinden sonra gelmek üzere 
‘makaron, doldurulmuş makaron’ 
ifadesinin eklenmesi. Bu sayede bu 
ürünlerde de ambalajda bandrol 
vs işaret bulunmuyorsa, ürünleri 
bulunduran, nakleden, satışa arz 
eden ve satan, bu özellikleri bilerek 
ve ticari amaçla satın alan kişile-
rin kaçak sigara ticaretinde oldu-
ğu gibi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis 
cezasıyla cezalandırılması. Haziran 
2014’de TAPDK tarafından yayın-
lanan Makaron Üretimi ve Ticareti-
ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik ile Makaron satışının 
yasal sarmalık kıyılmış tütünden 
bağımsız ve ayrı satılmasına izin 
verilmişti. İlgili yönetmelikte deği-
şiklik yapılarak boş makaronların 
daha önceden olduğu gibi bandrol-
lü yasal sarmalık kıyılmış tütünle 
birlikte satılmasının zorunlu hale 
getirilmesi Sınırlarda ve satış nok-
talarında alınan tedbirlerin artırıl-
ması ve kolluk kuvvetleri nezdinde 
bu konuya öncelik verilmesi. 2017 
yılında yapılmaya başlanan yurt 
çapındaki Duman operasyonlarına 
devam edilmesi gerekiyor” ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ

 Feridun Göner
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Kısa-ca Film Festivali
Konya’ya kazandırıyor

Her yıl düzenlenen ve geçtiğimiz günlerde 19.’su gerçekleştirilen Kısa-ca Film Festivali Konya 
için büyük katkı Sağlıyor. Ayrıca Selçuk Üniversitesi’nin de adını duyurmaya devam ediyor

Sinema sanatında özgün fikirler 
üretebilen ve farklı bakış açılarıyla 
sinemaya katkıda bulunabilecek 
öğrencilerin bilgilerini pratiğe dök-
melerine yardımcı oluyor. Temel 
amacı kısa film yapımcılığının ulus-
lararası alanda gelişmesine katkıda 
bulunmak ve kısa filmlerin seyir-
ciyle buluşmasını sağlamak olan 
festivale öğrenciler yoğun ilgi gös-
teriyor. 

Sinema ile ilgilenen öğrenciler, 
akademisyenler ve sinema alanın-
da üretim yapan profesyonellerin 
uluslararası bir platformda bir ara-
ya gelip, düşünce ve birikimlerin 
paylaşılabildiği üretken bir ortam 
hazırlıyor. Festivalde kurmaca, 
belgesel, deneysel ve animasyon 
dalında yarışmaya katılan ve ön 
elemeyi geçmiş olan filmlerin gös-
terimleri yapılarak hem tanıtım 
hem de yarışmaya devam etme 
hakkı kazanıyor. Uzmanlara göre 
Konya’da sinema sektörünün ge-
lişmesine, Konya’nın ve Selçuk 
Üniversitesi (SÜ)’nin dünyaya adını 
duyurmasına büyük katkı sağlıyor. 

‘SEKTÖRLE ÖĞRENCİLER 
BİR ARAYA GELİYOR’

SÜ İletişim Fakültesi, Radyo 
Televizyon ve Sinema bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. Aytekin Can, “Kısa-ca 
Film Festivali 19 yıldır yapılıyor. 
Son 10 yıldır da uluslararası alan-
da yapılarak çeşitli üniversitelerden 
ve yurt dışından çeşitli kısa filmler 
katılım sağlıyor. Ayrıca sektörden 
yönetmen, görüntü yönetmeni, 
ışık yönetmeni gibi insanları ve 
oyuncuları Konya’da ağırlıyoruz. 
Bunlar sektör ile ilgili genel değer-
lendirmelerini öğrencilerimizler 
paylaşıyorlar. Yani sektörle öğrenci 
buluşması da diyebiliriz ve festival-
de birçok film gösterimi yapıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

‘KONYA’YI SİNEMA KÜLTÜRÜ İLE 
BULUŞTURUYORUZ’

Prof. Dr. Aytekin Can, “Bir et-
kinliğimiz kapsamında Selçuklu 

Kongre Merkezi’nde ilk iki güç 
günde kısa filmlerimizi gösterime 
açtık. Konya halkını sinema ile bu-
luşturduk. Ağırlıklı olarak kısa met-
raj filmler gösterildi. Ayrıca bunun 
yanı sıra uzun metraj filmlerimizin 
de gösterimi yapıldı. İlk gün açılış 
ve ödül törenimize Konya halkı yo-
ğun ilgi gösterdi. 

Sadece İletişim Fakültesinden 
değil farklı fakültelerden öğrenciler 
de katılım sağlayarak filmlerini gös-
terime koydu. 

Artık kısa film ve belgeseller 
televizyonda birkaç kanal dışında 
gösterilmiyor. Biz gösterimi yapıl-
mayan türlerle izleyici buluşturarak 
kültür ve sanat alanında gelişim 
sağlıyoruz. Filmlerin yönetmenleri 
film hakkında söyleşiler yapıyor ve 
deneyimlerini hem öğrencilerimize 
hem de izleyici kitlesine aktarmış 
oluyor” dedi.

‘SADECE BİR SERGİ DEĞİL’
Temel amaçlarının öğrencileri 

film çekmeye teşvik etmek oldu-
ğunu söyleyen Can, “Üniversitemi-
zin bir film atölyesi var. Buradaki 
öğrencileri film çekmeye teşvik 
etmeye ve onlara cesaret vermeyi 
hedefliyoruz. 

Festivalimiz sadece bir prog-
ram ya da sergi gibi değil içerisin-
de birçok faydayı barındırıyor. Sa-
dece Radyo Televizyon ve Sinema 
öğrencileri değil diğer bölümden 
öğrenciler de katılım yaparak me-
deni cesaretlerini ve sinema sek-
törüne dair bilgilerini artırabiliyor-
lar. Kısa film uzun metraja geçişin 
bir başlangıcıdır. Burada kısa film 
oluşturarak ilerde yapmayı düşün-
dükleri uzun metraj filmlere aşina 
olabiliyorlar. Burada ödül alan bir-
çok farklı yönetmen şimdi sektörde 
çalışmalarını sürdürüyorlar” şeklin-
de konuştu.

‘MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİNDE 
FAYDALI BİR ORTAM’

Prof. Dr. Aytekin Can, “Sade-
ce şu anda okuyan öğrencilerimiz 
değil, geçmiş yıllarda mezun olan 
öğrencilerimiz de kendilerine katkı 
sağlayabiliyor. Sektörün öncü isim-
lerini festival sayesinde Konya’da 
veya üniversitemizde görüyorlar. 
Onlarla tanışma ve sektör hakkın-
da bilgi edinme imkanı buluyorlar. 
Sektördeki oyuncular festival süre-

since söyleşi yaptılar ve söyleşi sa-
dece öğrencilere değil katılmak is-
teyen her kesime açıktı. Oyuncular 
hangi yolardan geçerek bu seviyeye 
geldiklerini paylaştılar, katılımcılar, 
mezun öğrencilerimiz ve öğrenci-
lerimiz bunlardan kendilerine bü-
yük katkı sağladılar. Sektörü de bir 
nebze olsun tanımış oldular” diye 
konuştu.

‘KONYA’DA SİNEMA SEKTÖRÜ 
GELİŞMEYE BAŞLADI’

Konya’da film çekimlerinin art-
tığına vurgu yapan Can, “Konya’da 
kısa film çekimi zaten yapılıyordu. 
Son yıllarda uzun metraj filmle-
rinde çekilmeye başlaması ve kısa 
sürede artması sinema sektörünün 
gelişmeye başladığının göstergesi. 
Daha önce Direniş Karatay filmi çe-
kilmişti. Şu anda ise Alparslan filmi 
çekiliyor. Kısa film çeken öğrenci-
lerimiz kurulan setlerde daha çok 
çalışmaya ve kendini geliştirmeye 
başladı. Yapılan çalışmalar ve dü-
zenlediğimiz festival Konya’nın ta-
nınmasına olumlu katkılar sağlıyor. 
Gelen oyuncular ve yönetmenlerde 
ihtiyaçlarını Konya’dan giderdikleri 
için, Turistik yerleri gezdikleri için, 
yeme içme ve barınma ihtiyaçlarını 
sağladıkları için Konya ekonomisi-
ne de katkı sağlamış olunuyor. Kül-
tür sanat alanında Konya’nın adını 
ulusal anlamda duyurmuş oluyo-
ruz” dedi. n BERKCAN BAŞ

Araçlarda kışlık kontrol 
önemli rol oynuyor

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla 
birlikte araçlarının kışlık bakımını 
yaptırmak isteyen sürücüler, oto 
tamircilerine yönelirken, oto ta-
mircileri ise kış aylarında araçları-
nın en önemli bakım unsurunun 
antifriz olduğunu söyledi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıy-
la birlikte araçların kışlık bakımı 
önemli rol oynuyor. Başta kış las-
tiği değişimi olmak üzere çeşitli 
işlemler için araçlarını tamircilere 
götüren vatandaşlar kış hazırlık-
larını yaptırıyor. Kış bakımının 
önemli olduğuna dikkat çeken 
oto tamir ustaları ise güvenlik için 
bakımın zorunlu olduğunu belir-
tiyor. Kış mevsimi öncesinde araç 
sahiplerinin akü, kış lastikleri ve 
basınçları, triger kayışı kontrolü, V 
kayışı kontrolü yaptırması, silecek-
ler, hava filtresi, polen filtresi ve 
yağ filtresinin değiştirilmesi önem 
arz ediyor. Isınma sisteminde ise 
kalorifer petekleri ve ısıtma suyu-
na bakılmasının en önemli unsur 
olduğunun altını çizen oto tamir 
ustası Ercan Aydın (31) araçların 
bakımlarını yaptırmanın soğuk ik-
lim şartları içerisinde güvenli ulaşı-
mı kolaylaştırdığını belirtti.

BAKIM ZAMANI GELMEDİYSE 
KIŞLIK BAKIMA GEREK YOK
Oto tamir ustası Aydın, “Kışlık 

bakımda ilk olarak antifriz, yağ, su 
ve bujilerini kontrol ederiz. Eğer 
kışın aracınıza antifriz koymaz 
veya koymayı unutursak olumsuz 

olaylarla karşılaşabiliriz, araçların 
olmazsa olmazı. Daha sonra cam 
suyuna bakılır. Araç motoruna kat-
tığımız motor yağının ise normal 
şartlardaki yağdan biraz daha ince 
olması gerekiyor. Sebebi ise kışın 
araç motorunun daha kolay çalış-
masına büyük destek sağlayacak-
tır. Kış aylarının başlangıcında araç 
kilometre bakımı dolmadıysa araca 
illaki bakım yapılacak diye bir şart 
yok araç sürücüleri kilometreleri 
bakım zamanı geldiğinde de ba-
kımını yaptırabilir. Araç kışlık ba-
kımlarındaki fiyatlar ise 250 lira ile 
300 lira arasında değişiyor” dedi.

KENDİ İMKANLARIYLA 
ANTİFRİZ KOYMALARI BÜYÜK 

ZARARLARA YOL AÇAR
Vatandaşların kendi imkan-

larıyla antifriz katmalarının yanlış 
olduğunu belirten Aydın, “Kış ay-
larında bazı vatandaşlar tamircile-
re fazla para vermemek için kendi 
imkanlarıyla antifrizi katıyorlar 
ama bu şekilde yanlış sebebi ise 
motorda bulunan havanın alınma-
sı gerekiyor. Bu hava alınmadığı 
zaman ise motor hararet yaparak 
conta yakabilir veya kış ortasında 
daha büyük masraflara sebep ola-
bilir” şeklinde uyarıda bulundu.

Kışlık bakım için sanayi sitele-
rine gelen sürücüler ise kışın mağ-
dur olmamak için diğer sürücüle-
rin de araç bakımlarının kontrol 
ettirmelerini konusunda uyarılarda 
bulundu. n İHA

Doğru bilinen yanlışlar seminerle anlatıldı

Konya Elektrikçiler Odası Tara-
fından Elektrik Tesislerinde Doğru 
Bilinen Yanlışlar, Topraklama ve 
Ölçme semineri düzenlendi. 

Konya Esnaf ve Sanatkârlar 
Odası Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen seminere MEDAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Başer, 
İşletme müdür ve sürveyanları, 
Eski Müdürlerinden Salih İşeri, 
Türk Telekom İl Müdür Yardımcısı 
Muzaffer Yılmaz ve teknisyenleri 
ile Konya Teknik Üniversitesi Elekt-
rik Elektronik Mühendisliği bölümü 
hocaları Prof. Dr. Cemil Sungur, 
Doç. Dr. Bahadır Akbal, Alman-
ya Biberach Üniversitesi Öğretim 
Görevlisi Prof. Dr. İsmail Kaşıkçı, 

Türkiye Elektrik Elektonik vb Tek-
nisyenleri Esnaf ve Sanatkârları Fe-
derasyonumuzun Eğitim Müdürü 
Levent Özden ve oda üyeleri katı-
lım sağladı. 

Düzenlenen seminerde Esnaf 
ve Sanatkarlar Oda Başkanı Arif 
Yeşildaş, “Mesleğimizin gelişimine 
katkı sağlamak, gelişen teknoloji ile 
yeni gereksinimlerin ortaya çıktığı 
günümüzde meslektaşlarımızın da 
kendilerini daha kolay adapte ede-
bilmek uluslararası standartlarda 
tesisler kurmaları için oda olarak 
sürekli eğitim seminerleri yapıyo-
ruz. Bugün de Tesisatlarda doğru 
bilinip de yanlış yapılan uygulama-
lar hakkında kıymetli hocamız İs-

mail Kaşıkçı bizleri kırmayarak su-
num yapmak üzere Almanya’dan 
buraya geldiler, kendilerine teşek-
kür ediyorum. 

Katılım sağlayan Birlik Başka-
nımıza Üniversitelerimizin kıymetli 
hocalarına Medaş Müdür Yardım-
cımız ve işletme müdürleri ile oda 
üyemiz ve meslektaşlarımıza katı-
lımlarından dolayı teşekkür ediyo-
rum” dedi.
‘YAPILAN UYGULAMALARDA HALA 

SORUNLAR VAR’
Almanya Biberach Üniversitesi 

Öğretim Görevlisi Prof. Dr. İsmail 
Kaşıkçı’da, “2011 yılında yayınla-
nan Elektrik Tesislerinde Toprakla-
malar yönetmeliği uygulamasında 

hala sorunlar vardır. Uygulamada 
zorluklar yaşanmakta olup yönet-
melikler okunmamaktadır. 2013 
yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu ile elektrik 
tesislerinde güvenlik ve koruma 
kriterleri daha önemli bir hal almış 
durumdadır. Kanun ile mesleki 
yeterlilik ön plana çıkartılmış ve 
periyodik kontroller daha da önem 
kazanmıştır. Bir iş yerinde toprak-
lamanın bulunması ve doğru uygu-
lanması sağlık açısından önemli bir 
faktördür. Bunun da en az iş sağlı-
ğına ve güvenliğine verildiği kadar 
önem verilmesi gerekmektedir” 
ifadelerini kullandı.
n BERKCAN BAŞ

Aytekin Can

Arif YeşildaşMuharrem Karabacak
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Tekstil atölyesine dönüştürülen garaj işsizlere umut oldu

Karaman’ın Sarıveliler ilçesi 
Göktepe beldesinde tekstil atölye-
sine dönüştürülen belediyeye ait 
düğün salonu ve kapalı garaj, iş-
sizlerin ekmek kapısı haline geldi. 
Toroslar’da kurulu 2 bin nüfuslu 
beldede halk tarım ve hayvancılıkla 
uğraşıyor. Ancak tarım alanlarının 
azlığı ve coğrafi şartların zorluğun-
dan birçok kişi, başta İstanbul ol-
mak üzere bazı büyük şehirlere göç 
ediyor. 

İstanbul’a göç edenlerin çoğu 

da tekstil atölyelerinde çalışıyor. 
Tekstilci iki genç girişimci de be-
lediyenin daveti üzerine beldeye 
geldi. Girişimciler, belediyeye ait 
binada yer alan düğün salonu ve 
kapalı garajın atölyeye dönüştürül-
mesinin ardından 55 kişinin bura-
da çalışmasına olanak sağladı. 

Göktepe Belediye Başkanı 
Mustafa Doğan, vatandaşların be-
lediyeden beklentisinin iş olduğunu 
söyledi. İmkanlarının kısıtlı olması 
nedeniyle herkese iş veremedikle-

rini belirten Doğan, “Son yıllarda 
ilçelere kurulan tekstil atölyelerini 
inceledik. Tekstil, belde halkımı-
zın yabancı olduğu bir konu değil. 
İstanbul’da tekstil işiyle uğraşan 
hemşehrilerimiz var. Bunlarla ko-
nuştuk. İki genç arkadaşımız tekli-
fimizi kabul etti.” dedi.

Açtıkları kursu tamamlayan va-
tandaşların atölyede çalışmaya baş-
ladığını anlatan Doğan, “Atölyede 
şimdi 55 kişi çalışıyor. Yakında bu 
rakam 100 olacak. 2 bin nüfuslu 

bir belde için bu çok iyi bir rakam. 
İnşallah beldemizde işsizlik diye 
bir sorun olmayacak.” diye konuş-
tu. Doğan, girişimcilere teşekkür 
ederek, “Burada ev hanımlarımız, 
gençlerimiz çalışıyor. Üretiyor ve 
kazanıyorlar. Düğün her yerde ya-
pılır, aracımız her yerde durabilir 
fakat her yerde atölye açılmaz. Ça-
lışan insanların mutluluğu bizim 
için en önemli olgu.” ifadelerini 
kullandı.

Girişimci Murat Boyalı da Gök-

tepeli olduğunu ve İstanbul’da 
tekstil işiyle uğraştığını, belediye 
başkanından teklif gelince hemen 
kabul ettiğini belirterek, “Usta ar-
kadaşlarımız yeni gelenleri eğiti-
yor. Şu anda Konya’da bir firmaya 
iş yapıyoruz. İş için görüştüğümüz 
markalar var. Doğduğumuz belde-
ye borcumuzu böylece biraz da olsa 
ödemiş oluyoruz.” dedi.

‘AİLEMİN YANINDAYIM, 
ÇALIŞIYORUM’

Atölyede çalışan Gül Zaloğlu ise 

çalışmaktan çok memnun olduğu-
nu ifade ederek, “Kendi paramı ka-
zanmak hayalimdi. Şimdi çalışıyo-
rum, paramı kazanıyorum. Evime, 
beldeme bir katkım oluyor.” diye 
konuştu. Konya’da uzun süre iş 
aramasına rağmen bulamadığı için 
beldeye dönen Mustafa Karaağaç 
da “Büyük şehirde bulamadığım 
işi küçücük beldemde buldum. Ai-
lemin yanındayım ve çalışıyorum. 
Bundan iyi ne olabilir ki?” dedi.
n AA

Beyşehir Belediyesi tarafından 
yaptırılan yeni mezbaha hizmete 
girdi. Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, Beyşehir Belediyesi tara-
fından işletmeye açılan Doğanbey 
Mahallesi’ndeki mezbahada ince-
lemelerde bulunarak yetkililerden 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. İçin-
de arıtma tesisi, idari bina, mutfak, 
yemekhane, sakatat işleme odası, 
soğuk hava depoları, hayvan dinlen-
dirme padokları ünitelerinin de yer 
aldığı mezbaha ilk kargas deneme 
et kesiminin yapılmasının ardından 
faaliyete geçti. Daha önce Doğanbey 
Mahallesi’nde, normlara uygun ol-
madığı için ruhsatı iptal edilen eski 
mezbahanın yıkımına karar verilmiş, 
2017 yılında ise yerleşim merkezine 
Tarım ve Orman Bakanlığının iste-
diği standartlara uygun modern bir 
mezbahanın kazandırılması için ça-
lışmalar başlatılmıştı. Beyşehir Be-
lediyesi tarafından işletilecek mez-
baha, Beyşehir’in yanısıra çevre il ve 
ilçelere de hizmet verecek.
n AA

Tema Vakfı Karapınar’da
öğrencileri bilgilendirdi

Karapınar Belediyesi
vatandaşa fidan dağıttı

Tema Vakfı Karapınar ilçe 
temsilcisi Musa Ceyhan Fevzipaşa 
ilköğretim okulunda öğrencilerle 
bir araya geldi. Çevre ve ağaç ko-
nusunda öğrencilere bilgi veren 
Ceyhan, “Geleceğimizin teminatı 
çocuklarımıza çevre konusunda 
bilinçli yetiştirilmelidir.” dedi. Çev-
re konusunda her bireyin bilinçli 
olması gerektiğini ifade eden Cey-
han, şunları ifade etti: “Çevre ve 
ağaç sevgisi tüm Türkiye’ye yayıl-

ması anlamında önce çocuklarımı-
za bu bilinci öğretmelidir. Çocukla-
rımızın çevreyi, hayvanları, yeşili, 
doğayı kirletmemesinin yanı sıra 
çevrenin bir emanet olduğunu bil-
melidirler. Bu konuda da herkese 
görevler düşmektedir. Karapınar 
1960’lı yıllarda erozyon sebebi ile 
çevre konusunda oldukça mağdur 
olmuştur. Onun için ağaç dikmeye 
ve onları korumaya önem verme-
liyiz.” n AA

Karapınar Belediyesi tarafın-
dan vatandaşlara fidan dağıtıldı. 
Cumhuriyet Meydanı’nda halka 
ücretsiz olarak 3 bin fidan dağıtımı 
gerçekleştirildi. Karapınar Belediye 
Başkan Yardımcısı Halil Aker, Yeşil 
Karapınar için çalışmaların devam 
edeceğini söyledi. Karapınar’ın 
ağaçlandırılması konusunda son 
yıllarda büyük aşama kaydettiğini 

belirten Aker, “Ağaç konusunda 
bilinçli olarak hareket ediyoruz. 
Ağaç dikmeye ve onları korumaya 
da özen gösteriyoruz. Erozyon fe-
laketini yağana bir ilçe olarak ağaç 
dikmenin kıymetini bizden daha 
iyi bilen olamaz. Belediye olarak 
vatandaşlarımıza 3 bin adet ceviz, 
ıhlamur, çam ve meşe fidanı dağı-
tımı yaptık.” dedi. n AA

Konya’da çiftliğinde 25 rahvan atı barındıran iş insanı Ali Baranok, yarışlara hazırladığı şampiyon hayvanlarını yeşillik, 
bal ve muzla besliyor. Baranok, çocukları ve yeğenleriyle çiftlikte vakit geçirmekten büyük mutluluk duyuyor

Şampiyon atlara 
ballı muzlu menü

Konya’da çiftliğinde 25 rahvan 
atı barındıran iş adamı Ali Baranok, 
çok sayıda şampiyonluğu olan hay-
vanlarına yeşillik, bal ve muz ilaveli 
yüksek proteinli yem veriyor. Çum-
ra ilçesi İçeriçumra Mahallesinde 
yumurta üretme çiftliği sahibi Bara-
nok, ailesinden gelen at yetiştiricili-
ği merakını işletmesindeki harada 
yaşatıyor. 

Zamanını önemli bölümünü 
yarışlara hazırladığı ve çok sayıda 
şampiyonluğu olan rahvan atlarla 
geçiren Baranok, yeğenleri ve ço-
cuklarıyla da yarış yapmayı ihmal 
etmiyor.  Baranok, birbirinden hey-
betli ve yürüyüş estetiği ile dikkati 
çeken rahvan atları, zaman zaman 
bal ve muz kattığı yüksek proteinli 
yemle besliyor. Aileden gelen at ye-
tiştiriciliği merakını sürdüren Bara-
nok, binicisi olduğu atlarla vakit ge-
çirmekten büyük mutluluk duyuyor.

‘BU ATLAR, ÖZ OSMANLI ATLARI’
Baranok, at merakının ailesin-

den geldiğini söyledi. Çocukları ve 
yeğenlerinin de usta binici olduğu-

nu anlatan Baranok, çocuk yaştan 
ata bindiğini ve en büyük hobisinin 
çiftlikte vakit geçirmek olduğunu 
vurguladı.  

Atlarla ilgilenmenin bir tutku 
olduğunu söyleyen Baranok, atların 
kendisine has “rahvan” adı verilen 
yürüyüşüyle bilindiğini belirterek 
şöyle konuştu: “Üretimiyle de ilgi-
li kısraklar aldık taylar yetiştirdik. 
Üçüncü kuşak da burada yetişiyor. 
Bu atlar, öz Osmanlı atları. Bulga-
ristan haralarında yetiştirilen atlar, 

Osmanlıların Balkanlardan çekil-
mesiyle atlarımız haralarda kalmış. 
Bizdeki hayvanlar onların nesli. Bu 
atlara yerli öz ırk olması bakımından 
‘yol bitiren’ adı veriliyor. Diğer cins-
lere göre daha güçlü ve hızlı olduğu 
için tabir ediliyor.”

‘ELLERİMİZLE BESLİYORUZ’
Ülke genelinde düzenlenen ya-

rışlara istinasız katıldıklarını belirten 
Baranok, bu atlara deyim yerindey-
se, gözü gibi baktıklarını dile getire-
rek şunları kaydetti: “Bu yıl düzenle-

nen 13 yarışın 11’inde ‘Gocaoğlan’ 
birinci oldu. Çiftlikteki 4 şampiyon 
atın, toplamda 5 Türkiye şampiyon-
luğu var. Atlarımızı yulaf, arpa, mısır 
ezmesi, kepek, ruşeym, ayçiçek küs-
pesi, kuru yonca veriyoruz. Bunları 
kalorisi hesaplanarak özenle veri-
liyor. Atların ana tüketim maddesi 
ise yulaftır. Ayrıca şampiyonlarımıza 
yeşillik türünde maydanoz, marul ile 
muz, havuç ve bal da yediriyoruz. 
Balı enerji için veriyoruz. Adeta elle-
rimizle besliyoruz.” n AA

Beyşehir’de yeni yaptırılan mezbaha hizmete girdi
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Hadim’de eğitim 
değerlendirme toplantısı

Kuraklık tehlikesi
çiftçiyi tedirgin ediyor

Hadim’de, Kaymakam Tufan 
Bağır Gilan başkanlığında eğitim 
değerlendirme toplantısı yapıldı. 
Hz. Hadimi konferans salonunda 
gerçekleştirilen toplantıda konu-
şan Gilan, Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ne bağlı kurum ve okulların 
genel durumları, planlanan çalış-
malar ve projelerin ele alınacağını 
söyledi. Eğitim ve öğretime büyük 
önem verdiğini belirten Gilan, “İl-
çemizdeki öğrencilerin motivas-

yonlarının artırılması, daha kaliteli 
bir eğitim sağlanması, öğrencilerin 
ve özellikle de kimsesiz çocukların 
ihtiyaçlarının karşılanması konu-
sunda kaymakamlık olarak okul ve 
kurumlarımıza her türlü desteği 
vereceğiz.” dedi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Ömer Korkmaz okul mü-
dürleri ve rehber öğretmenler ka-
tıldı.
n AA

Türkiye’nin tahıl ambarların-
dan biri olan ve nüfusunun yüzde 
80’inin tarım ve hayvancılıkla ge-
çimini sağladığı Aksaray’da kurak-
lık tehlikesi baş gösteriyor. Tohum 
ekim sezonunda yeterli yağış ala-
madığı için kuraklık ortaya çıkar-
ken, Ziraat Odası Başkanı Emen 
Koçak acil önlem planı hazırlan-
ması gerektiğini söyledi. Başkan 
Emin Koçak, kuraklıkla mücadele 
ettiklerini belirterek, “Eğer yeterli 
yağış gelmezse bitkilerde sağlıklı 
bir çıkış sağlayamazsak ciddi an-
lamda verim ve rekoltede de sı-
kıntılar yaşayabiliriz. Bizi en fazla 
sıkıntıya sokan konu buradaki ya-
ğışın yetersizliği. Şu anda buğday, 
arpa ekimi yüzde 90 tamamlandı. 
Ancak son 4 aydır tek bir damla 

düşmüyor desek yeridir. Bu yüz-
den gerek toprak hazırlığında, 
gerekse ekim için çiftçimiz ciddi 
anlamda tedirginlik yaşadı. Önü-
müzdeki günlerde de şu an için 
ciddi bir yağış gözükmüyor. Yet-
kililerden aldığımız bilgilere göre 
tam kapasitesi 160 milyon metre 
küp olan Mamasın Barajında su 
seviyesi 30 milyon metreküpün 
altına düşmüş durumda. Çiftçimiz 
mahsulünü çıkarmak için masraf 
etmeye devam ediyor. Zaten taban 
suyu da sıkıntılı, suyu çekmek için 
harcanan elektrik ve mazot belimi-
zi büküyor. Devlet büyüklerimizle 
sürekli iletişim halindeyiz. Konuyu 
Ankara’da da gündeme getirdik” 
dedi.
n İHA

Ahıskalı Azad Dedeoğlu, “Ahıskalı Türkler Kafkasya halklarından birini teşkil etmektedir. Ahıskalılar 
bugün Amerika dâhil dünyanın 10 ülkesinde dağınık bir şekilde hayat mücadelesi vermektedirler” dedi 

Müslüman olmanın
bedelini ödüyorlar

1944 yılında Sovyet lideri Stalin 
tarafından yük trenleri içinde ana-
yurtlarından Orta Asya’ya sürgüne 
yollanan Ahıska Türklerinin yarası 
75 yıldır kabuk tutmuyor. 

Ahıska Türklerinin 75 yıl önce 
yaşadıkları Ahıskalı Azad Dedeoğ-
lu Yenigün’e anlattı. Ahıska ismi 
ilk olarak Dede Korkut kitabında 
“Ak-Sika” şeklinde geçtiğine ve 
“Ak-Kale” anlamına geldiğine dik-
kat çeken Dedeğlu, “Ahıskalı Türk-
ler Kafkasya halklarından birini 
teşkil etmektedir. Nitekim eski dö-
nemlerden itibaren Türklerin Kaf-
kasya’ya yönelik akınlarının olduğu 
bilinen bir gerçektir. 

Türklerin yerleştikleri bölgeler-
den birisini şimdiki Gürcistan sınır-
ları içerisinde bulunan Ahıska böl-
gesidir. Ahıska Bölgesi 1578’de Lala 
Mustafa Paşa tarafından Osmanlı 
topraklarına ilhak edilmiştir. 

1578’den 1828 Rus işgaline ka-
dar Anadolu Türklüğünün ayrılmaz 
bir parçası olan Ahıska, Türkiye sını-
rına 15 km. uzaklıktaki eski bir Türk 
yurdu merkezidir. Ne yazık ki, 1828-
1829 Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 
imzalanan Edirne Antlaşmasıyla 
bu topraklar Çarlık Rusyasına terk 
edilmiştir. Bu da İstanbul’un kilidi, 
Anadolu’nun eşiği olan Ahıska ve 
Ahıskalılar için meşakkatli günlerin 
başlangıcı anlamına geliyordu” ifa-
delerini kullandı.
‘AHISKALILAR TÜRK VE MÜSLÜMAN 
OLARAK YAŞAMANIN BEDELİNİ AĞIR 

BİR ŞEKİLDE ÖDEMİŞLERDİR’
 Ahıska Türklerin Türk ve Müs-

lüman olarak yaşamın bedelini ağır 

ödediklerini ifade eden Dedeoğ-
lu, “Tüm bunlarla birlikte Ahıskalı 
Türklerin sorunlarının temelini Edir-
ne Antlaşmasına kadar uzatabiliriz.
Osmanlı idaresi altında problemsiz 
şekilde yaşarken, Osmanlı Devle-
tinin Çarlık Rusya’sına yenilme-
si sonucunda bölgeden çekilmesi 
Ahıskalı Türkler için de sıkıntılı gün-
lerinin başlaması anlamına gelmek-
teydi. 

Ahıska ve çevresinin Çarlık Rus-
yası işgalinde geçen 90 yıllık (1828-
1918) hayatı, zulümlerle doludur. 
Bu baskı ve zulümler 25 Şubat 
1921’de Sovyetler Birliği’ne katılan 
Sovyet Gürcistan’ı döneminde de 
devam etmiştir. Dolayısıyla Ahıska-
lılar hem Rus, hem de Gürcü me-
zalimi ile karşı karşıya kalmış, Türk 
ve Müslüman olarak yaşamanın be-
delini ağır bir şekilde ödemişlerdir” 
şeklinde konuştu.

‘BASKI VE ZULÜM, 
STALİN ZAMANINDA EN YÜKSEK 

NOKTAYA ÇIKTI’
Ahıska Türklerine yönelik bas-

kı ve zulüm’ün en yüksek noktaya 
çıktığına dikkat çeken Dedeoğlu, 
“Hiç şüphesiz ki, bu baskı ve zulüm, 
Stalin zamanında en yüksek nokta-
ya çıkmıştır. Şöyle ki; Ahıskalılar II. 
Dünya Savası yıllarına kadar askere 
alınmazken, Sovyetlerin Almanya 
karşısında zor duruma düşmesiy-
le Ahıskalılardan da eli silah tutan 
40.000 civarında kişi cepheye sevk 
edilmiştir. Geride kalanlar ise yaşa-
dıkları bölgenin merkezle ulaşımı 
geliştirmek için Borcom Demiryolu 
inşaatında çalıştırılmıştır. 1944’de 
Borcom’dan Vale’ye yapılan 70 km. 
uzunluğundaki demiryolu yapı-
mında binlerce Ahıskalı Türk kötü 
koşullar sebebiyle hayatını kaybet-
miştir. Bütün bunlara rağmen Sta-
lin’in emriyle vatanlarından zorla 
sürülmek gibi en acı işkenceye ma-
ruz kalmışlar ve 14 Kasım 1944’de 
yıllarca yaşadıkları anayurtlarını iki 
saat içerisinde terk etmek mecbu-
riyeti doğmuştur. Ahıskalı Türkler 
Ahıska’dan Orta Asya’nın üç ülke-
sine Özbekistan, Kazakistan ve Kır-
gızistan’a sürgün edilmişlerdir. Bu 
sürgün yalnız Türk tarihinin değil, 
insanlık tarihinin de kara sayfasıdır 
diyebiliriz. Sovyet Rejimi’nde sür-
gün hayatı geçiren Ahıskalılar hep 
dışlanmışlar, üçüncü sınıf statüsün-
de yaşam mücadelesi vermişler-
dir. Bütün baskılara, haksızlıklara 
rağmen Ahıskalı Türkler dil, din, 
kültür ve geleneklerini bırakma-

mışlar, Türklüklerini, örf-adetlerini 
korumuşlar ve hâlâ da korumaya 
devam etmektedirler. Hatta Türk 
olduklarını her yerde duyurmak için 
pasaportlarında Millet yazıldığı yere 
“Türk” diye yazdırmışlardır” dedi

‘AHISKALILAR DÜNYA’NIN 10 
ÜLKESİNDE DAĞINIK ŞEKİLDE 

YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR’
Ahıskalıların dünya’nın 10 ül-

kesinde dağınık şekilde yaşam 
mücadelesi verdiğine dikkat çeken 
Dedeoğlu, “Stalin sonrası SSCB’de 
bir takım değişiklikler gerçekleşmiş 
ve Komünist Parti’nin 20. Kongre-
si’nden sonra Stalin’in sürgün et-
tiği Karaçay, Balkar, Çeçen, İnguş 
ve Kalmuk gibi Kafkasya halkları, 
ana yurtlarına dönme izni almışlar-
dır. Fakat Kırımlı Türklerle, Ahıskalı 
Türklere dönüş izni çıkmadığı gibi 
eski vatanlarını ziyaret etmeleri de 
yasaklanmış, hatta ellerinden alınan 
malları bile iade edilmemiştir. Çün-
kü Kırım ve Ahıska Bölgeleri Sov-
yetler için yüksek stratejik öneme 
sahip olduğu için kesinlikle Türk-
lerden uzak tutulmak istenmiştir. 
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ve Ukrayna’nın bağım-
sızlığını kazanmasıyla birlikte, Kırım 
da Özerk Cumhuriyet statüsünü 
kazanmıştır. Netice itibariyle Kırımlı 
Türklere de vatanlarına geri dönme 
izni verilmiş, fakat Ahıskalı Türkler 
bu haktan mahrum bırakılmışlardır. 
Bugün Amerika dâhil dünyanın 10 
ülkesinde dağınık bir şekilde yaşam 
mücadelesi vermektedirler” ifadele-
rini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İbadet için siyaset yapıyoruz!
Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi’nde Fatih Erbakan, güven tazeledi. Erbakan, “Siyaset, insanlığın kurtuluşu 

için, zalimin zulmüne dur demek, mazlumların, ezilenlerin, gariplerin haklarını korumak için yapılırsa, ibadet olur” dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fa-
tih Erbakan, “Siyaset; bütün insanlığın kur-
tuluşu için zalimin zulmüne ‘dur’ demek, 
mazlumların, ezilenlerin, gariplerin hakları-
nı korumak için yapılırsa ibadet olur” dedi.

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük 
Kongresi “Burada gelecek var” sloganıyla, 
Ankara Spor Salonunda gerçekleştirildi. 
Kongreye AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel 
Sekreteri Fatih Şahin, CHP Genel Başkan 
Yardımcısı Yıldırım Kaya, STK temsilcileri 
ve büyükelçiler de katıldı.

Kongrede konuşan Yeniden Refah Par-
tisi Genel Başkanı Erbakan, üretim, istih-
dam ve ihracat ekonomisini uygulayacak-
larını belirterek, “Siyaset; bütün insanlığın 
kurtuluşu için zalimin zulmüne dur demek, 
mazlumların, ezilenlerin, gariplerin hakla-

rını korumak için yapılırsa ibadet olur. İşte 
bizim siyasetimiz böyle bir siyasettir. Biz 
petrol, çimento, borç, faiz ekonomisi yeri-
ne üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini 
uygulayacağız. Türkiye komşu ülkelerden, 
uzak yerlerden tarım ve hayvancılık ihtiyaç-
larını karşılıyor. Biz, bütün bölge ülkelerinin 
ihtiyaçlarını karşılayacak potansiyele sahi-
biz. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde 
destekleyeceğiz” diye konuştu.

Türkiye’deki huzur ve barışın adaletle 
sağlanabileceğini kaydeden Fatih Erbakan, 
iktidar olmaları halinde haklının güçlü ol-
duğu bir yargı düzeni oluşturacaklarını be-
lirterek, “Bütün insanlarımıza din, dil, ırk 
ayrımını gözetmeksizin hizmet edeceğiz. 
Biz vatandaşımızı Türk-Kürt, Alevi-Sünni, 
dindar-laik olarak ayırmayacağız” dedi.
n İHA

Azad Dedeoğlu
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Konyaspor’un şanssız yıldızı Hurtado, 3. ağır sakatlığının ardından Adanaspor ile oynanan hazırlık 
maçında  sonradan oyuna dahil olarak sahalara döndü. Hurtado’nun dönüşü taraftarı memnun 

ederken teknik direktör Aykut Kocaman, tecrübeli oyuncu için zaman gerektiğini belirtti

Konyaspor’un şanssız yıldızı Paolo 
Hurtado uzun bir sakatlık döneminin ar-
dından yeniden sahalara döndü. 1 yıl içe-
risinde üst üstü 3 kez ağır sakatlık geçiren 
Perulu yıldız sezon başındaki son sakatlı-
ğının ardından Adanaspor maçında son-
radan oyuna dahil olarak taraftarı sevin-
dirdi. Hurtado’nun dönüşü ile Konyaspor 
taraftarı heyecanlanırken, Aykut Kocaman 
cephesinden temkinli açıklamalar geldi. 
Hurtado’nun takıma tam olarak katılması 
için en yakın tarih ikinci yarı başı olarak 
değerlendirildi.

BÜYÜK ŞANSSIZLIK
Geçen sezon büyük umutlarla transfer 

edilen ve sezon başında oynadığı maçlar-

da performansı ile taraftarı umutlandıran 
Hurtado, milli takımda geçirdiği sakat-
lıktan sonra uzun süre sahalardan uzak 
kalmıştı. 

Geçen sezonun devre arasında yeni-
den sahalara dönen ve iyi bir hazırlık dö-
nemi sonrası ikinci yarıya damga vurması 
beklenen tecrübeli oyuncu bu sefer de 
İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 
sakatlanmış, yine uzun süre oynayama-
mıştı. 

Hurtado’nun şanssızlığı bununla sınır-
lı kalmadı. Geçen sezonun sonuna doğru 
yavaş yavaş sahalara dönen Perulu yıldız 
yaz döneminde yine milli takımda sakat-
lanarak şanssızlığı ile pes dedirtti. 

YENİDEN ÇALIŞMALARA BAŞLADI
3 kez üst üste ağır sakatlık yaşayan 

Hurtado son olarak geçtiğimiz günlerde 
takımla çalışmalara başladı. Adanaspor 
ile oynanan hazırlık maçının son bölü-
münde oyuna dahil olan Hurtado’nun sa-
halara dönüşü taraftarı memnun etti. 

Bir türlü tam anlamıyla izleme fırsatı 
bulamadıkları deneyimli oyuncunun takı-
ma bir an önce dönmesini isteyen taraf-
tarlar, bütün şanssızlıklara rağmen Hurta-
do’nun hala takıma katkı sağlayabileceği 
görüşünde. 

AYKUT KOCAMAN TEMKİNLİ
Adanaspor ile oynana hazırlık maçın-

da Hurtado’nun oyuna girmesi oyuncunun 

tam anlamıyla sakatlığını atlattığı dü-
şüncesine neden olurken, teknik direktör 
ise Aykut Kocaman temkinli. Gazeteciler 
ile gerçekleştirilen sohbet toplantısında 
konuyu değerlendiren deneyimli teknik 
adam, “Ağır sakatlık geçiren futbolculara 
tam anlamıyla hazır hale gelmesi için, sa-
halardan ayrı kaldığı sürenin yarısı kadar 
adaptasyon süresi verilmelidir. 1 yıldan 
uzun bir süredir oynayamamış bir oyuncu-
dan bahsediyoruz. Tam anlamıyla dönüşü 
kısa süre içinde kolay değil” ifadelerini 
kullandı.  Aykut Kocaman’ın Hurtado’dan, 
devre arası kampının ardından yararlan-
mayı planladığı tahmin ediliyor.
 n SPOR SERVİSİ

Hurtado’da 
temkinli sevinç!

2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemele-
ri’nde 19 Kasım Salı günü Andorra ile deplasmanda kar-
şılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya’ya gitti. Mil-
liler, Andorra müsabakası için İstanbul Havalimanı’ndan 
kalkan uçakla İspanya’nın Barselona kentine hareket etti. 
Ay-yıldızlı kafile, Barselona’dan kara yolu ile Andorra’ya 
geçecek.

Elemelerde İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk 
ve Andorra ile 3. Grup’ta mücadele eden milliler, yaptığı 
5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 
Vedat İnceefe’nin teknik direktörlüğünü yaptığı ay-yıldızlı 
takım, grupta 4 puanla 5. sırada yer alıyor.

Andorra-Türkiye karşılaşması, Andorra La Vella’daki 
Ulusal Stadyum’da TSİ 20.00’de başlayacak.  n AA

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında 
TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor’u 2-1 mağlup etti. 

Turuncu-yeşilli takım, milli maçlar dolayısıyla lig-
lere verilen arada Bahçeşehir Okulları Stadı’nda Adana 
Demirspor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Aytemiz 
Alanyaspor’un ilk yarıdaki golünü 32. dakikada Yacine 
Bammou kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna 
giren Cisse, 67. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Adana 
Demirspor’un tek golünü ikinci yarıda oyuna giren Barış 
Turan, 88. dakikada attı.  n AA

Trabzonspor, Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım 
Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapa-
cağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açık-
lamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde 
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ndeki antrenmanda futbolcu-
lar, toparlanma çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla MKE An-
karagücü maçı hazırlıklarını sürdürecek. n AA

Ümit Milliler 
İspanya’ya gitti

Alanyaspor milli 
arayı boş geçmedi

Trabzonspor, Ankaragücü 
hazırlıklarını sürdürüyor

Eljif: Türkiye’de hücum tercih ediliyor
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman 

tarafından keşfedilen ve Fenerbahçe’de kısa 
süre oynadıktan sonra rekor bir bonservis ile 
İtalya yolunu tutan Makedon futbolcu Eljif Elmas, 
Türk futbolu ile İtalya futbolunu karşılaştırdı ve 
Türkiye’de savunmadan çok hücumun tercih 
edildiğini söyledi. 

Sezon başında 16 milyon euroluk rekor 
bedelle Fenerbahçe’den ayrılıp Napoli’ye giden 
20 yaşındaki Eljif Elmas, İtalya’da özel bir 
röportaj verdi. Türk futbolu ve İtalyan futbolunu 
karşılaştıran Elmas, sarı-lacivertli kulüpte daha 
çok zorlandığını söyledi.

Türkiye’de hücumun ön planda olduğunu 

ifade eden Eljif, “Serie A’nın seviyesi Türkiye’nin 
üzerinde. İtalya’da daha fazla taktiğe bağlı 
kalınması isteniyor ve daha defansif oynanıyor 
ancak Türkiye’de hücum tercih ediliyor. 

Kişisel olarak değerlendirirsem, 
Fenerbahçe’de daha çok zorlandım. Benim için 
önemli bir adım oldu. Çok amacım var ama 
bana kalsın” dedi.

Napoli’ye transfer olduğu için mutlu 
olduğunu söyleyen oyuncu, “Makedon 
futbolunun en pahalı oyuncusu olmakla 
ilgilenmiyorum, ben sadece futboluma 
odaklanmış durumdayım. Şu anda da odak 
noktam Napoli. En iyisini yapmak istiyorum. 

İtalya’da oynadığım için çok mutluyum” 
ifadelerini kullandı.

Messi’nin tarihin en iyi oyuncusu olduğunu 
söyleyen Elmas, “Napoli, İtalya’nın en iyi 
takımlarından biri. Henüz ligin başlangıcında 
sayılırız. Juventus’un şampiyonluk için her 
şeyi var. Inter, Napoli, Roma gibi takımlar da 
yarışta. Şampiyonluk son haftalara kadar belli 
olmayacaktır. Ballon d’Or’u Messi hak ediyor, o 
tarihin en iyi oyuncusu” dedi.

Napoli Kulübü, basına konuşma yasağı 
olmasına rağmen röportaj veren Eljif Elmas’a, 
izinsiz röportaj verdiği için 50 bin euro ceza 
verdi. n SPOR SERVİSİ

İstanbul takımları Mert Hakan için savaşıyor
Sivasspor’un genç 

oyuncusu Mert Hakan Yandaş 
için İstanbul kulüpleri ciddi bir 
yarış içerisine girdi. Beşiktaş, 
ezeli rakiplerinin elinden 
Sivaslı oyuncuyu almak istiyor. 
Galatasaray ve Trabzonspor’un 
da istediği 25 yaşındaki 
oyuncu için düğmeye basan 
Kara Kartal, ara transferde 
işi bitirecek. Göreve başlar 
başlamaz takımın çehresini 
değiştirmek için harekete 
geçen Beşiktaş Başkanı Ahmet 
Nur Çebi ve kurmayları maliyeti 
düşük ve genç isimlere yöneldi. 
Liste başına Mert Hakan 
Yandaş’ı aldı.

Bu sezon 11 lig ve 4 kupa 
maçında sahaya çıkan 25 
yaşındaki oyuncu toplam 4 gol 
bulurken, performansı ile de ara 
transferin gözdesi oldu. Sezon 

sonunda Sivasspor ile kontratı 
bitecek olması Mert Hakan’ı 
daha da öne çıkarıyor. Sezonun 
flaş oyuncularından olan Mert 
Hakan için Beşiktaş’ın dışında 
Trabzonspor ve devre arasında 
kadroda büyük değişiklik 
yapması beklenen Galatasaray 
da devrede...

İstanbul basınında yer 
alan habere göre; Beşiktaş 
sözleşmesinin bitmesini 
beklemeden uygun bir 
bonservisle devre arası 
transferinde oyuncuyu 
renklerine bağlamak istiyor.

Menemenspor’dan 2017 
yılında bonservis bedeli 
ödenmeden transfer edilen 
25 yaşındaki futbolcunun 
sözleşmesi sezon sonunda 
sona erecek.
n SPOR SERVİSİ
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Konya’nın Hadim ilçesinde “dağ köyü” olarak da bilinen Gezlevi Mahallesi’nde yaşayanların voleybol tutkusu, amatör voleybol 
takımı Gezlevispor’u, maddi imkansızlıklara rağmen profesyonel lige taşıdı. Kapalı spor salonu olmadığı için antrenmanlarını 

beton zeminde yapan Gezlevispor’un oyuncuları, deplasman maçlarına ise köylüden topladıkları paralarla gidiyor
Konya’nın Hadim ilçesinde “dağ 

köyü” olarak da bilinen Gezlevi Mahal-
lesi’nde yaşayanların voleybol tutkusu, 
amatör voleybol takımını maddi imkansız-
lıklara rağmen Türkiye Erkekler Voleybol 
2. Ligi’ne taşıdı.  Torosların zirvesinde 2 
bin rakımlı bölgede yer alan bin 900 nü-
fuslu Gezlevi Mahallesi, yarım asırı aşkın 
süredir voleybola olan ilgisiyle anılıyor.

Türkiye’de 1924-1948 yılllarında böl-
gesel olarak yürütülen şampiyonaların 
düzenlenmesiyle voleybol sporu Gezlevi 
halkının da sevdiği bir oyun haline geldi. 
Ata sporu güreş ile futbol o yılların en po-
püler sporları olmasına rağmen, bölgenin 
coğrafi olarak uygun olmamasından dola-
yı voleybol daha çok rağbet gördü.

Eski adı “Koru Alan” olan Gezlevi’nin, 
1961’de, kaymakamlığın düzenlediği tur-
nuvada rakip ilçe takımını yenmesiyle, 
voleybol bir anda dağ köyünün en popüler 
oyunu haline geldi. Mahallede bulunan 
tek düzlük alana bir çamaşır ipi asılarak, 
60 yıl önce oynanmaya başlanan voley-
bol, yıllar geçtikçe yöre halkının da ilgi-
sinin artmasıyla tutkuya dönüştü. Eskiden 
iplik ve çaput parçalarından yapılan top-
larla oynanan voleybolu, şimdilerde ise 
beton zeminli sahada oynuyorlar. 

Antrenman yapacak sahası olmama-
sına rağmen köylülerin desteğiyle üst 
üste başarı elde ederek Türkiye Erkekler 
Voleybol 2. Ligi’ne yükselen Gezlevispor, 
3. gruptaki iç saha maçlarını Bozkır ilçe-
sindeki spor salonunda oynuyor.  Takım-
larından övgüyle bahseden Gezlevisporlu 
oyuncular, antrenman ve maç yapacak 
bir spor salonu ile deplasman giderlerini 
karşılanması için bir sponsor bulunmasını 
istiyor.
“DEPLASMANA KÖYLÜNÜN TOPLADIĞI 

PARALARLA GİDEBİLİYORUZ”
Takım kaptanı Muhammed Güneş, 

yaptığı açıklamada, voleybola olan mera-
kından Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenli-
ği’ni tercih ettiğini belirterek, öğreniminin 
ardından mahallesine dönerek takımına 
yardım ettiğini söyledi. 

Maddi imkansızlıklara rağmen pro-
fesyonel ligde mücadele ettiklerini dile 
getiren Güneş, şunları kaydetti:  “Maddi 

imkansızlıklar peşimizi hiç bırakmadı 
ama biz de voleybolu bırakmadık. Mahal-
lemizin voleybola olan ilgisini bildiğimiz 
için her şeye rağmen mücadele etmeyi 
sürdürdük ve 2. lige kadar yükseldik. 
Ama şimdi ligdeki diğer takımlar, kapalı 
voleybol sahalarında antrenman yapıyor. 
Biz ise sadece kar yağmadığı zamanlarda 
okulun beton bahçesinde antrenman ya-
pabiliyoruz. 

Bir antrenman sahamız yok. Deplas-
manlara da köylümüzün topladıkları para-
larla, onların yaptığı yemeklerle gidebili-
yoruz. Bu kulübe destek verilirse 1. Lig’e 
kadar çıkabiliriz.” 

 Kulüp Başkan Yardımcısı Adem Or-
han da, köyde 7’den 70’e herkesin voley-

bolla ilgilendiğini belirterek, “Burada vo-
leybola olan tutku çok eskilere dayanıyor. 
Biz de bunun üzerine 3 yıl önce amatör 
olarak takımımızı kurduk, kısa sürede 2. 
lige çıktık. İlk 3 haftada iki galibiyet bir 
beraberlik aldık. Ama biz çocuklarımıza 
para veremiyoruz, onların cebinden para 
alıyoruz. Birileri sponsor olursa, köyülü-
nün tutkuyla oynadığı bu sporda daha çok 
başarı elde ederiz.” diye konuştu. 

“GENÇLER AMATÖR RUHLA 
PROFESYONEL LİGDE OYNUYOR”
70 yaşındaki Mevlüt Özdil ise küçük 

yaşlardan itibaren oynamaya başladığı 
voleybolu, hala zaman zaman oynadığını 
anlattı.  Eskiden bez parçaları iplerle sa-
rılı toplarla voleybol oynadıklarını aktaran 

Özdil, “Eskiden top bile bulamadığımız 
zamanlarda okulun önünde yaşlısı, genci, 
imamı, öğretmeni herkes voleybol oyna-
mak için sıraya girerdi. Buranın voleybol 
tutkusu bir başka. Bu nedenle buranın 
gençleri amatör ruhlarıyla profesyonel 
ligde oyuyorlar.” ifadelerini kullandı.

Takım oyuncularından lise öğrencisi 
Muhammed Keklik, okuldan arta kalan 
zamanlarında ekmek fırınında çalıştığı-
nı, antrenman ve maç zamanlarında da 
takımla birlikte olduğunu belirtti. Keklik, 
‘’Diğer kulüplere göre imkanlarımız hiç 
yok denecek kadar az. Beton zeminde ant-
renman yapıyoruz. Bir sahaya ihtiyacımız 
var ama elimizden tutan yok.” şeklinde 
konuştu. n AA

Profesyonel ligde 
amatör bir ruh!

Konyaspor’un Adanaspor ile oynadığı hazırlık maçın-
da Ali Karakaya ve Şener Kaya sevinci yaşandı. Konyaspor 
altyapısının ürünü olan genç oyuncular Konyaspor’un Ada-
naspor ile oynadığı hazırlık maçında sonradan oyuna da-
hil oldu. Geçen sezon A takıma yükselen ve uzun süredir 
Aykut Kocaman’ın tedrisatında olan Ali Karakaya maçın 
ikinci yarısında forma giyerken, son dönemde A takımla 
antrenmanlara çıkan genç oyuncu Şener Kaya ise maçın 
son bölümünde forma giydi. 

Aykut Kocaman’ın U17 takımının İstanbul’da maçı ol-
masına rağmen Şener’in kalmasını istediği ve genç oyun-
cuya özel önem verdiği gelen bilgiler arasında. 
 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Futbol Akademisi tarafından düzenlenen 
‘Geleceğimiz Sensin’ turnuvası büyük bir katılım ile sürü-
yor. İlk ve orta dereceli okulların bir haftalık tatile girmesi 
değerlendirilerek, tüm çevre ilçelerden gelen ve yaklaşık 
300 sporcunun katıldığı, akademi antrenörleri ile scaut 
ekibinin de takip ettiği turnuvada Konyaspor’un U8-U9-
U10-U11 takımları da yer aldı.Konya merkezde bulunan 
tüm Futbol okullarının katılımı ile bu hafta boyunca ger-
çekleştirilecek ‘Geleceğimiz Sensin’ turnuvası ile de spor-
cuların gelişimi için gerekli olan maç performansı artımı 
sağlanacak, fazla maç oynama imkanını tanınmış olacak.

Konu ile ilgili Konyaspor Futbol Gelişim Akademisi’n-
den yapılan açıklamada, “Konyaspor Futbol Akademisi 
olarak bugüne kadar bir çok turnuva ve organizasyon ter-
tip ettik. Düzenlediğimiz ve katıldığımız bu tarz turnuvalar 
ile sporcularımızın fiziksel ve mental gelişiminin yanında 
müsabaka performansını yakalayarak fazla maç oynama 
imkanları oldu. Gelişimlerini sürdüren Akademi öğrenci-
lerimize büyük katkı sağladığını düşündüğümüz bu tip or-
ganizasyonlar düzenlemeye ve düzenlenen organizasyon-
lara katılmaya devam edeceğiz” denildi. n SPOR SERVİSİ

Akademinin gençleri 
taraftarı umutlandırıyor

‘Geleceğimiz sensin’ 
turnuvası devam ediyor

Pilot kulüpte tehlike çanları çalıyor! 
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor 

günden güne eriyor. Son olarak deplasmanda 
Hacettepe’ye konuk olan pilot takım, rakibine 
4-0 mağlup oldu. Bu ağır mağlubiyetle 10 
puanda kalan Yeşil Beyazlılar, düşme korkusunu 
şimdiden ağır bir şekilde hissetmeye başladı

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, 
ligin 13.hafta maçında Hacettepe Spor’a konuk 
oldu. Yavru Kartal, varlık gösteremediği maçta 
rakibine 4-0 mağlup olarak düşme potasından 
çıkma şansını değerlendiremedi. Yeşil 
beyazlılar 10 puanla 13.sırada kaldı.

YİNE ERKEN GOL YEDİ TFF 
2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden yeşil 

beyazlı temsilcimiz 1922 Konyaspor, 13.hafta 
maçında Ankara ekibi Hacettepe Spor ile 
deplasmanda karşı karşıya geldi. Oynadığı 

maçlarda erken gol yemesi ile dikkat çeken 
1922 Konyaspor, bu maçta da alışkanlığından 
kurtulamadı. Sahada varlık gösteremeyen 
yeşil beyazlılar 16.dakikada Alper Tatlısu’nun 
attığı gol ile 1-0 geriye düştü. Erken gelen golle 
iyice oyundan düşen temsilcimiz, 38.dakikada 
İhsan Küçük’ün golü ile bir şok daha yaşadı. 
Mücadelenin ilk yarısı 2-0 ev sahibi takımın 
üstünlüğü ile geçildi. 

İKİNCİ YARIDA DA ETKİSİZ KALDI 
İlk yarıda yediği iki golle moral olarak da 

yerle bir olan 1922 Konyaspor, karşılaşmanın 
ikinci yarısında da etkisiz kaldı. Yavru Kartal’da 
oyuna sonradan dahil olan Yılmaz Kılıç, 
Bünyamin Kasal ve Güray Gazioğlu da skorun 
değişmesinde etki etmedi. 73.dakikada 
Mehmet Can Güngör ev sahibi Hacettepe 

Spor’u 3-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu 
dakikadan sonra sahada kaybolan temsilcimiz 
89.dakikada bir gol daha yiyerek karşılaşmadan 
mağlup ayrıldı. Muhammed Barutcu’nun golü 
müsabaka 4-0 Hacettepe Spor’un üstünlüğü ile 
sona erdi. 

AVANTAJI DEĞERLENDİREMEDİ 
Ligde aldığı sonuçlar ile düşme potasının 

içinde yer alan 1922 Konyaspor, 1 puan 
önünde bulunan Hacettepe Spor’a karşı 
ağır bir mağlubiyet alarak potadan çıkma 
şansını değerlendiremedi. Yeşil beyazlılar 
13.hafta sonunda 10 puanla 16.sırada kaldı. 
Yavru Kartal, önümüzdeki hafta ligin güçlü 
ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon ile kendi 
evinde karşı karşıya gelecek. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol ritmini bulmaya başladı
Sezona beklenmedik bir başlangıç yapan 

ve ilk 3 maçının 2’sini kaybeden Konyaspor 
Basketbol, sonradan açıldı. Yeşil Beyazlılar son 
olarak evinde ağırladığı Yalovaspor’u 95-76 
mağlup ederek üstü üste 3 maçını kazandı.

Konyaspor Basketbol seri yakaladı Türkiye 
Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, 6.hafta maçında Yalova 
Spor’u konuk etti. Son iki maçından galibiyetle 
ayrılan Dev Kartal, bu karşılaşmayı da kazanarak 
galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Yalova Spor’u 
95-76 yenen Konyaspor Basketbol, ligdeki 
4.galibiyetini aldı.

DEV KARTAL MAÇA HIZLI BAŞLADI 
Yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor 

Basketbol karşılaşmaya hızlı başlayan taraf oldu. 
İç ve dış atışlarda başarılı olan Konya ekibi, 
rakibine savunmada geçit vermedi. Karşılaşanın 
ilk yarısı 53-40 Konyaspor Basketbol’un üstünlüğü 
ile sona erdi. Bu devrede 14 sayı atan Mehmet 
Özdoğan takımının en skorer ismi oldu. Özellikle 
üçlük atışlarla etkili olan Özdoğan 5 üçlük atışında 
4 isabet sağladı. Mitchell Wilbekin ise 12 sayı ile 

Konyaspor Basketbol’a katkı sağladı. 
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI 

İlk yarıda rakibine üstünlük sağlayan 
Konyaspor Basketbol, ikinci yarıda da etkili 
oyununu sürdürdü. Konuk takım Yalova 
Spor hücumda etkisiz kalırken, savunmada 
da Konyasporlu oyuncuları durduramadı. 
Temsilcimiz karşılaşmadan 95-76 galip 
ayrıldı. Bu sonuçla yeşil beyazlı takım ligdeki 
4.galibiyetini aldı. Dev Kartal, 7.hafta maçında 
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’a konuk 
olacak. Bu maç Pazar günü saat 16.00’da 
oynanacak. 

6 MAÇTA 4 GALİBİYET
Sezona Gemlik galibiyeti ile başlayan 

ancak daha sonra Akhisar ve Fethiye’ye üst üste 
mağlup olan Konyaspor Basketbol taraftarını 
üzmüştü. Ankara Anadolu galibiyeti ile kendine 
gelen Yeşil Beyazlılar Petkimspor’u da evinde 
yenerek üst üste maç kazanmayı başarmıştı. Son 
olarak Yalova temsilcisini yenmeyi başaran Dev 
Kartallar 6 maç sonunda 4. galibiyetine ulaştı. 
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 13 12 1 0 40 10 30 37
2.Y. SAMSUNSPOR 13 9 4 0 28 5 23 31
3.YENİ ÇORUMSPOR 13 8 1 4 19 14 5 25
4.SANCAKTEPE FK 13 7 2 4 22 10 12 23
5.AFJET AFYONSPOR 13 6 2 5 20 14 6 20
6.H. TRABZON 13 6 2 5 23 25 -2 20
7.SARIYER 13 5 4 4 16 12 4 19
8.Z. KÖMÜRSPOR 13 5 4 4 15 11 4 19
9.PENDİKSPOR 13 5 4 4 17 15 2 19
10.TARSUS İY 13 6 1 6 14 17 -3 19
11.İNEGÖLSPOR 13 5 3 5 17 12 5 18
12.KIRKLARELİSPOR 13 4 4 5 9 18 -9 16
13.GÜMÜŞHANESPOR 13 4 2 7 13 17 -4 14
14.AMED SF 13 3 5 5 8 17 -9 14
15.HACETTEP 13 4 2 7 14 24 -10 14
16.1922 KONYASPOR 13 3 1 9 12 24 -12 10
17.BAŞKENT AKADEMİ 13 2 3 8 13 19 -6 9
18.ŞANLIURFASPOR 13 0 1 12 1 37 -36 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU



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

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında karşılaşacağı 
Konyaspor maçı hazırlıklarını önceki gün yaptığı antren-
manla devam etti. Çalışmaya sakatlığı bulunan Dorukhan 
Toköz ve Atiba Hutchinson’un yanı sıra Caner Erkin, Loris 
Karius, Domagoj Vida ve Burak Yılmaz da katılmadı.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör 
Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman sahada 
yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching ile başladı. 
Pas ve 5’e 2 çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, 
daha sonra 1’e1, 2’ye 2 ve 3’e 3 pres çalışması gerçekleş-
tirdi. İdman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve 
yarı sahada yapılan çift kale maç ile noktalandı.

Genç Kızılay Gönüllüleri siyah-beyazlı takımın antren-
manını izledi. Antrenmanın ardından gönüllüler Teknik 
Direktör Abdullah Avcı’ya plaket takdim etti ve hatıra fotoğ-
rafı çektirdi. Ayrıca gönüllü ekibin öncülüğünde tesislere 
gelen minik taraftar Arda da antrenmanı izledi. Abdullah 
Avcı ile futbolcular, Arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antrenmanda tedavisi devam eden Dorukhan Toköz, 
Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı 
hisseden Loris Karius ile izinli oyuncular Burak Yılmaz ve 
Domagoj Vida yer almazken, Douglas ise düz koşu yaptı.

Dünü izinli geçiren Beşiktaş, Konyaspor maçı hazır-
lıklarına bugün saat 11.30’da yapacağı çalışmayla devam 
edecek.  n İHA

Beşiktaş çalışmalarını 
eksik sürdürüyor

RPS

KONYA 3, ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İHSANDEDE 
CAD. 9.SOKAK NO: 37 SELÇUKLU/KONYA

Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere;

• MAKİNA MÜHENDİSİ
• TEKNİK RESSAM
• CNC OPERATÖRÜ
• POLİSAJCI
• BAKIM ONARIM  (MEKANİK - ELEKTRİK)

Personel Alınacaktır.

TEL : (0332) 239 12 41

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Aykut Kocaman, Oğuz 
Çetin’i yalnız bırakmadı

Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, baba-
sı vefat eden Oğuz Çetin’i acı gününde yalnız bırakmadı. 
Deneyimli teknik direktör uzun yıllar birlikte forma giydiği 
Oğuz Çetin’in vefat eden babasının cenazesine katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve 
Futbol Gelişim Direktörlüğü’nden Sorumlu Milli Takımlar 
Koordinatörü Oğuz Çetin’in babası Nihat Çetin (81) geçirdi-
ği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Çetin’in cenazesi, dün 
toprağa verildi. 

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde oturan Nihat Çetin, kalp 
krizi sonucu yaşamını yitirdi. Nihat Çetin’in cenazesi Sa-
panca Rüstempaşa Mahallesi Sahil Caddesi’nde bulunan 
evinin önüne getirilerek dualar edilip, helallik alındı. Nihat 

Çetin’in cenazesi, sevenlerinin omzunda Rüstempaşa Ca-
mii’ne getirildi. 

Camii avlusunda Oğuz Çetin ve kardeşleri taziyeleri 
kabul etti. Nihat Çetin öğle namazının ardından kılınan ce-
naze namazı sonrası Kemer Aile Kabristanlığı’nda toprağa 
verildi.

Cenazeye, Fenerbahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, Kon-
yaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çaykur Rizespor 
Teknik Direktörü İsmail Kartal, Rıdvan Dilmen, Rüştü 
Reçber, Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileri ve spor 
kulüplerinin başkanları ile yöneticileri, yerli ve yabancı fut-
bolcular, ilçe protokolü, yakınları ve çok sayıda vatandaş 
katıldı. n DHA

Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor’a milli ara ilaç gibi geldi. Üst 
üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarını üzen Anadolu Kartalı, milli arada toparlanarak 
kalan zorlu maçlarda çıkış yakalamak istiyor. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 
Yeşil Beyazlılar, 12. Haftada oynayacağı Beşiktaş maçına büyük önem veriyor. 
Konyaspor alacağı bir galibiyet ile hem yeniden çıkışa geçecek hem de büyük 
özgüven kazanacak.

MİLLİ ARAYI BOŞ GEÇMEDİ
İttifak Holding Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Cumartesi 

günü Adanaspor’u özel maçta Kayacık Tesisleri’nde konuk etti. Anadolu Kartalı’nın 
yedek ve genç ağırlıklı bir kadro ile çıktığı karşılaşma 1-1 sona erdi 

Cumartesi günü Saat 15:00’da başlayan ve Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, 
yöneticiler ve misafirlerin de takip ettiği maça, Yeşil Beyazlılar Ertuğrul, Savaş 
Polat, Ali Turan, Selim Ay, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Amir 
Hadziahmetovic, Ali Yaşar, Mücahit Can Akçay ve Riad Bajic onbiriyle başladı. 
Anadolu Kartalı ilk yarıyı 12. dakikada Riad Bajic’in golüyle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Alper Uludağ (Dk.46 Ali Karakaya), Mücahit Can Akçay (Dk.70 
Paolo Hurtado), Volkan Fındıklı (Dk.78 Şener Kaya) değişikliklerinin yapıldığı 
İttifak Holding Konyaspor 63.dakikada Eren Keleş’in golüne engel olamadı ve 
kalan dakikalarda da sonuç değişmeyince mücadele 1-1 berabere sona erdi.

Teknik heyet özellikle yedek ve genç oyuncuların son durumunu görme adına 
verimli bir karşılaşma olduğunu düşünürken, maçın ardından takıma 2 gün 
izin verildi. Konyaspor 12. Haftada iç sahada oynanacak olan Beşiktaş maçının 
hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. 

6 KRİTİK MAÇ
Konyaspor hafta sonu oynayacağı Beşiktaş maçı ile birlikte kritik bir seriye 

giriyor. İlk yarıda kalan 6 maçta zorlu rakiplerle karşılaşacak olan Anadolu 
Kartalı’nda kritik viraj Beşiktaş ile başlayacak. Çaykur Rizespor ve Gazişehir 
maçları ile nispeten dişine göre rakiplerle karşılaşacak olan Yeşil Beyazlılar, son 
3 maçta ise Başakşehir, Trabzon ve Alanyaspor ile karşılaşacak. Konyaspor bu 
zorlu maç serisini en az hasarla atlatmaya çalışacak. 
n SPOR SERVİSİ

Son haftalarda aldığı kötü 
sonuçlarla taraftarını üzen 
Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, lige verilen 
milli arada toparlanmak 
istiyor. Cumartesi günü 
Adanaspor ile bir hazırlık maçı 
oynayan Anadolu Kartalı rakibi 
ile 1-1 berabere kalırken, yarın 
Beşiktaş maçın hazırlıklarına 
yeniden başlayacak

Milli arada 
toparlanma 
fırsatı
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