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Gelenek 
canlanacak

Bu çocuklar 
araştırılsın!

Devlette okuyan 
daha mutlu!

Şehit Düzgün 
dualarla anıldı

Karatay Belediyesi, kültürümüz-
de yüzlerce yıllık geçmişe sa-
hip hasır ve sepet dokumacılığı 
sanatını KOP Bölge Kalkınma 
İdaresi’yle imzalanan işbirliği 
protokolüyle yeniden canlan-
dırmayı hedefliyor. 
n HABERİ SAYFA 5‘TE

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, suça sürüklenen çocuk-
ların sorunlarının incelenip 
çözüme kavuşturulması için 
Türkiye Büyük Millet Mec-
lisi’ne (TBMM) araştırma 
önergesi verdi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Türkiye’de 27 üniversiteden 
yaklaşık 3 bin öğrenci üzerinde 
yapılan araştırmada, devlet 
üniversitelerinde eğitim gö-
renlerin, vakıf üniversitelerinde 
okuyanlara göre daha mutlu 
olduğu belirlendi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

2016 yılında İstanbul’da oyna-
nan Beşiktaş Maçı sonrasında 
hain terör örgütleri tarafından 
düzenlenen bombalı saldırı da 
şehit düşen Polis Memuru Me-
tin Düzgün’ün ailesi tarafından 
şehidi anma ve hatim programı 
yapıldı. n HABERİ SAYFA 9’DA

AVRUPA’DA İLK 5’İ 
HEDEFLİYORLAR

BABADAN DEVRALDI 
DÜNYAYA AÇILDI

FAYDALI BİREYLER
YETİŞTİRİYORLAR

500 ADET FİDAN 
TOPRAKLA BULUŞTU

Süt makineleri ve gıda makineleri sektöründe 
önemli bir noktaya gelen İntermak, bir diğer alanı 
olan diş dolgu maddeleri, diş yapıştırma simanları 
sektöründe hedef büyüterek, Avrupa’da ilk 5’e gir-
mek istiyor.

Konya’da 78 yaşındaki Mehmet İnan, 51 yıl önce öğ-
retmenliği bıraktıktan sonra babasından devraldığı 
ve büyüttüğü işletmede, dünyaca ünlü otomobil 
markalarının yanı sıra 95 ülkeye giyotin makas, fiber 
lazer, panç pres ve sac işleme gibi makineler ihraç 
ediyor.

HAMİDER Eğitim Koordinatörü Fatma Yanartaş, 
Konya’da yetim ve öksüz kalmış çocuklara sahip 
çıktıklarını belirterek, “Amacımız bu çocukları, top-
luma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir” dedi.

İl Müftülüğü Hatıra Ormanı’na Mevlid-i Nebi Haftası 
münasebetiyle 500 adet fidan dikimi gerçekleştiril-
di. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, etkinliğe katkı ya-
pan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 9’DA

n HABERİ SAYFA  10’DA

1 milyon 224 bin 
dekar alan sulandı

Tahıl ambarı Konya’da 4 Nisan 2019 tarihinde 
başlayan sulama sezonunun 17 Ekim 2019 tarihin-
de tamamlandığını belirten Devlet Su İşleri Genel 

Müdürü Mevlüt Aydın, “2019 yılı sulama sezonunda 
Konya ve ilçelerimizde toplam 1 milyon 224 bin de-
kar tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan sulu tarım ile 
birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 

995 milyon TL katkı sağlanmıştır” dedi.
 n SAYFA 12’DE

Türkiye’nin önde gelen yazılım 
şirketlerinden Akınsoft, 
15. Bonus Dönemi Ödül 
Takdim töreninde bayileriyle 
buluştu. Akınsoft Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Akın, 
Türkiye’de dijital dönüşümün 
öncüsü olduklarını, doğru 
zamanı beklediklerini, şimdi 
ise Akınsoft ve Akınrobotics 
için ektiğini biçme zamanı 
olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Dijital dönüşümün öncüsüyüz’
Konya Büyükşehir Belediyesi 
KOSKİ Genel Müdürlüğü 
bünyesinde hizmet veren 
Atık Su Arıtma Tesislerinde 
evsel atıklardan yıllık 35 bin 
ton organik gübre üretimi 
gerçekleştiriyor. Tarım İl 
Müdürlüğüne kayıtlı çiftçilerin 
alıp kullanabildiği organik 
gübre ile hem verim artıyor 
hem de ülke ekonomisine 
ciddi katkı sağlanıyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Atıklardan organik gübre üretiliyor

Kış mevsiminin başlarında başlayıp, bahar dönemine kadar devam eden 
ve belirli zaman aralıklarında etkisini artırarak görüş mesafesini sıfıra 
kadar düşüren sis, Konya’yı etkisi altına almaya başladı. Haftanın ilk iş 
gününde Konya güne sis bulutlarıyla birlikte uyandı. Sis nedeniyle kara ve 
havayolunda aksaklıklar yaşandı, uçak seferleri gecikmeli gerçekleştirildi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Hava ve karayolu 
ulaşımına sis engeli!

Merkez olacak
Konya’da inşası devam eden Lojistik Merkez, bölgeyi Mersin Limanı üzerinden dünyaya 
bağlayacak. Çalışmaları aralıksız devam eden Lojistik Merkez’in yüzde 90 tamamlandı 

KONYA’YI DÜNYAYA 
BAĞLAYACAK

İç Anadolu Bölgesi’nin canlı bir ticaret noktası 
konumundaki Konya’nın marka değerini yük-
seltip, ticaret hacmini geliştirecek en önemli 
projelerden Lojistik Merkez’in yapımı plan-
lanan doğrultuda ilerliyor. Yüzde 90’ı tamam-
lanan Lojistik Merkez’in 4-5 ay içerisinde ta-
mamlanması hedeflenirken, merkez Konya’yı 
Mersin Limanı üzerinden dünyaya bağlaya-
cak.

ÇALIŞMALAR HIZLA 
DEVAM EDİYOR

AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, Lo-
jistik Merkez’in Konya için önemli olduğuna 
dikkat çekerek, “Lojistik merkezinin tam ka-
bulü yapılmadı. Altyapı ve sanat yapıları yüzde 
98 oranında tamamlandı. Saha yapıları ise yüz-
de 90’a yakın oranda tamamlanmış durumda. 
Şuanda tren kabulüne bir engel yok. Ancak, 
kesin kabulü yapılmadı ve çalışmalar devam 
ediyor” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE Tahir Akyürek
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Teknolojinin gelişmesiyle birlik-
te her sektörü etkileyen makineleş-
me, tarım ve tarıma dayalı sanayi 
için de önemli bir dönüm noktası 
oldu. Bu manada, gelişen teknoloji-
ye ayak uydurma gayretiyle çalışan 
özel sektör temsilcileri, makine üre-
timine de ağırlık vermeye başladı. 
Bu üreticilerden biri de İntermak. 
Süt makineleri ve gıda makineleri 
üretimi yapan İntermak, ürettiği 
ürünlerle şehre ve ülkeye önemli 
bir kama değer sağlıyor. Önceden 
ithal edilen bu makinelerin üretimi-
ni yaparak, kurulumlarını gerçek-
leştiren İntermak, bu alanda ithala-
tın önüne geçmiş durumda. Bunun 
yanında sektöründe ihracat yaparak 
ekonomiye önemli bir getiri sağla-
yan İntermak, hedeflerini daha da 
büyüttü. Diş dolgu maddeleri, diş 
yapıştırma simanları gibi kendine 
özgü ürünler de üreten İntermak’ın 
bu alandaki hedefi Avrupa’da ilk 
5’e girmek. Bunun için Pazar ara-
yışlarını sürdüren İntermak, bu 
alanda Amerika pazarına girmeye 
hazırlanıyor. İntermak’la ilgili bilgi-
ler veren ve hedeflerini anlatan İn-
termak Genel Müdürü Hüsamettin 
Sönmez, hedef pazarlara dönük alt-
yapı oluşturmaya gayret ettiklerini 
söyledi. 

Hüsamettin Sönmez kimdir? 
Kendinizden kısaca bahseder mi-
siniz?

Ben 1957 Konya doğumluyum. 
Aslen Konyalıyım. Babam memur-
du ve ben Konya erkek lisesinden 
sonra İstanbul Teknik Üniversitesi 
Makine Mühendisliği’ni kazana-
rak oradan mezun oldum. Devlet 
Demir Yolları ve TÜMOSAN gibi 
kurumsal yerlerde çalıştım. Daha 
sonra 1990 yılında birtakım ar-
kadaşlarla profesyonel bir girişim 
olarak şirketimizi kurduk. Evliyim 
3 çocuğum var. Çocuklarımın da 
2’si burada çalışıyor. 2 şirketimiz-
de 110 kişi çalışıyor. Satışlarımızın 
yüzde 40’ı ihracat. Bir dönem bele-
diye meclis üyeliği yaptım Meram 
Belediyesi’nde. Bir cami derneği 
kurduk yönettik, ailenin 2 tane vak-
fı var Osmanlı’dan kalan. Onların 
da mütevellisiyim. Sanayi Odası’n-
da da Meclis Üyesiyim. Teknokent 

A.Ş.’nin yönetim kurulu 
üyesiyim. Mesleki Ye-
terlilik Belgesi vermek 
üzere Sanayi Odası’nın 
yeni kurmuş olduğu 
Ahi Türk şirketinin de 
Yönetim Kurulu Baş-
kanıyım. KSO’da eği-
timle ilgileni-
yorum. Tuza 
P a k p e n 
Endüs t r i 
Meslek Li-
sesi ’nde 
de Koor-
dinasyon 
K u r u -
lu’nda-
yım. Bir 
yerden 
bir hiz-
met talebi 
geldiği zaman 
ona cevap vermeye 
çalışıyoruz. 

İntermak nasıl ortaya çıktı? 
Hangi ürünleri üreterek başladı-
nız?

Bu işe mütevazı bir bütçeyle 
başladık. Şirketimiz süt makinele-
ri, gıda sektörü ağırlıklıydı. Sıfırdan 
başlayarak gıda makineleri, gıda 
katkıları üretimine başladık. Daha 
sonra bir şirket daha kurarak diş 
malzemeleri üretmeye başladık. 
İntermak şirketinde gıda makine-
leri yanında, gıda katkıları peynir 
mayası, temizlik ürünleri, dezen-
fektanlar ürettik. Bu sene de yem 
katkıları ile ilgileniyoruz. Bunların 
da hepsi hep hayvancılık ve gıda 
sektörü ile ilgili.

Neden Gıda sektörünü tercih 
ettiniz?

Ortaklarımız gıda sektörüyle 
ilgiliydi. Onların da talepleri oldu. 
Gıda sektörüne dönük bir makine 
şirketi kuralım istedik. Yola çıkar-
ken gıda sektörünü hedeflemiştik. 
O yıllarda ekipmanlar da hep ithal 
geliyordu. Biz başlayınca bu itha-
latın önünü kestik, ihracat yapar 
duruma geldik. Tamamen yerli 
üretimle karşılanıyor. Yurt dışına 
da anahtar teslim süt veya gıda 
tesisleri kuruyoruz. Bunların hep-
sini de biz kendimiz üretmiyoruz. 

Türkiye’deki diğer üretici arkadaş-
ların makine ekipmanlarını alıp 
monta edip çalıştırıyoruz. Yarı 
üretim yarı taahhüt müteah-
hitlik gibi iş yapıyoruz. Bunun 
da bize avantajları oluyor. Biz 
her şeyi üreteceğiz diye çok 

büyük fabrika kurmu-
yoruz, çok büyük 

ekipman almı-
yoruz, çok fazla 
eleman da ça-
lıştırmıyoruz. 
Başka arka-
daşların mal-
larını dışarıya 
pazarlamış 
oluyoruz. 
B u r a d a 

önemli olan 
o fabrikanın 

nasıl kurulacağı ve 
oradaki memnuniyeti sağlamak. 

Son yıllarda Ar-Ge’ye çok 
önem veriliyor. Bu kapsamda sizin 
Ar-Ge faaliyetleriniz ne durumda?

Her iki şirketimizde de Ar-Ge 
müdürlüklerimiz var. Bizdeki üre-
timde çalışan elemanlar Ar-Ge’ye 
destek veriyoruz. Ar-Ge’de epeyce 
makine, ekipman özgün tasarımı-
nı yaptık kendimiz ürettik. En son 
diş malzeme şirketine lazım olan 
bir Alman makinesi vardı. Biz onu 
4’te 1 fiyatına mal ederek Alman-
ya’dan almak yerine burada ken-
dimiz ürettik. Kimya sektörüne bu 
makineyi seri üretime geçirmeyi de 
düşünüyoruz. Diş dolgu maddeleri, 
diş yapıştırma simanları gibi özgün 
ürünleri kendimiz üreterek gerçek-
leştirdik. Bunla ilgili 6-7 tane ulus-
lararası makalede bizim üniversi-
telerimiz çalıştılar ve performans 
olarak dünyada ilk 3’e giriyorlar. 
Şuanda Amerika pazarına girmeye 
hazırlanıyoruz. Amerika’da piyasa 
araştırması yapıyoruz. Diş malze-
melerdeki hedefimiz Avrupa’da ilk 
5’e girmek. 

Üniversite-Sanayi işbirliğine 
önem veriyor muyuz?

Üniversite-Sanayi işbirliğine 
önem veriyoruz. Ben Teknokent’te 
de yönetimde olduğum için üniver-
site ile yakından işbirliğimiz var. 
Şuanda 4-5 hocamızla bizim ortak 

proje çalışmalarımız devam ediyor. 
Bu çalışmalar, bazen hocalarımızın 
yaptığı Ar-Ge çalışmasını burada 
endüstriyel üretim noktasında ola-
biliyor. Veya hocalarımızla birlikte 
yeni ürün tasarımları yapıyoruz. 
Özellikle yem katkıları konusunda 
3-4 ürün çalışıyoruz. Orada yeni 
projelerimiz var. Diş malzemelerin-
de de hem yurt içinden hem yurt 
dışından danışmanlık aldı. 

İntermak olarak ihracat nokta-
sındaki çalışmalarınızdan bahseder 
misiniz?

Biz ihracata çok önem veriyo-
ruz. Yurt dışı fuarlara katılıyoruz. 
Almanya’da, Afrika’da, Asya’da, 
Yunanistan’da fuarlara katılıyoruz. 
Toplamda 2 şirket olarak 35-40 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Afrika 
açılımımız devam ediyor. Cezayir, 
Kenya gibi ülkelerle çalışıyoruz. 
Orta Doğu’daki ülkelerle çalışıyo-
ruz. Türkmenistan, Moldova gibi 
ülkelerle çalışıyoruz. Her yıl 6-7 
uluslararası fuara katılıyoruz. Hedef 
pazarlara dönük altyapı oluşturma-
ya gayret ediyoruz. Pazar genişlet-
meye çalışıyoruz. 

İntermak olarak yeni hedefleri-
niz neler?

Daha çok hayvancılık sektörün-
de gelişmek istiyoruz. Çünkü maki-
ne sektörü Türkiye’de doygunluğa 
geldi. Çok fazla makine üreticisi 
var. Dolayısı ile çiftlik sektöründe 
yapılması gereken çok iş var. Türki-
ye’de yılda 1 milyon buzağı ölüyor. 
Süt verimleri çok düşük. Dolayısı 
ile bu sektörde yapılacak çok iş var; 
gerek hijyen, gerek besleme, gerek 
bakım konularında. O sektöre katkı 
yapmanın milli bir görev olduğunu 
düşünüyoruz. Bunun yurt dışında 
da büyük potansiyeli olduğunu bili-
yoruz. Bu anlamda bu alanı geliştir-
mek istiyoruz. 

Kendiniz mühendissiniz. Ça-
lışmalar noktasında çalışanlarınıza 
tavsiyeleriniz oluyor mu?

Artık mühendislik yapmıyorum, 
yöneticilik yapıyorum. Ama zaman 
zaman görüş bildiriyorum. Hatta 
bugün yeni bir makinenin resimleri 
üzerinde arkadaşlarla istişarelerde 
bulunduk. Tecrübelerimizi aktarı-
yoruz. n ABDULLAH AKİF SOLAK

Süt makineleri ve gıda makineleri sektöründe önemli bir noktaya gelen İntermak, bir diğer alanı olan diş dolgu 
maddeleri, diş yapıştırma simanları sektöründe hedef büyüterek, Avrupa’da ilk 5’e girmek istiyor

Hedef Avrupa’da 
ilk 5’e girebilmek

Hüsamettin Sönmez
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Akınsoft 15. Bonus Dönemi Ödül Takdim Töreni’nde konuşan Özgür Akın, Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü 
olduklarını, doğru zamanı beklediklerini, şimdi ise Akınsoft ve Akınrobotics için ektiğini biçme zamanı olduğunu söyledi

‘Ektiğimiz tohumları
biçme zamanı geldi!’

Türkiye’nin önde gelen yazılım 
şirketlerinden Akınsoft, 15. Bonus 
Dönemi Ödül Takdim töreninde ba-
yileriyle buluştu. Antalya Kemer’de 
bulunan Limak Limra Otel’de geç-
tiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 
organizasyona Akınsoft’un Türkiye 
genelindeki bayileri katıldı. Bir yıl 
boyunca üstün performans gösteren 
firma çözüm ortaklarının ödüllendi-
rildiği törende Akınsoft Pazarlama 
Müdürü Ganimete Şahin, Pazarlama 
Koordinatör Yardımcıları Ahmet Öz-
bay ve Volkan Çoban, Finans Koordi-
natörü Tahir Baş, Sektörel Yazılımlar 
Koordinatörü Ercan Polat ve Pazarla-
ma Koordinatörü Esma Göksu birer 
konuşma gerçekleştirerek ödülleri 
sahiplerine takdim etti. 

Gecede son olarak sahneye gelen 
Akınsoft, Akınrobotics Yönetim Ku-
rulu Başkanı Dr. Özgür Akın, bayile-
rine hitap etti. 25 yıldır sektörde fa-
aliyet gösterdiklerini hatırlatan Akın, 
“Biz çeyrek asırdan beri birlikteyiz ve 
Türkiye’de dijital dönüşümün im-
zasını atan en önemli kurum biziz. 
Herkes her geçen gün bunun farkına 
varıyor. Bizim dünyada rakiplerimiz 

var. Biz Akıncı ile uğraşıyoruz ama 
‘geliyorlar’ dedik. ‘Bizim tersanele-
rimizi alacaklar, limanlarımıza gire-
cekler’ dedik ve rotayı çevirdik Mini 
Ada’lara. 2-3 ay gibi kısa bire süre-
de Mini Ada’ları geliştirdik. Henüz 
kaplamasını bile bitiremedik ama bu 
şekilde karşılarına çıkardık. ‘Bizim 
robotlarımızı karşılaştıracaksınız ve 
onlardan iyi olduğumuzu size ispat-
layacağız, bizi öyle alacaksınız’ dedik. 
Çin, Japonya ve Rusya’dan gelen ro-
botları yan yana koydular. Bizim iyi 
olduğumuzu söylediler. Türkiye’de 
dönüşümü biz yapıyoruz. ‘Daha 

iyisini yapacağız’ dedik ve 3 ay gibi 
kısa süre içerisinde eksiklerinden 
çok daha fazlasını tamamlayıp teslim 
ettik. Artık robotlarımız dünyanın en 
büyük projelerinden bir tanesi İstan-
bul Havalimanı’nda çalışmaya baş-
ladı. Bunun yankılarını duyuyoruz. 
Dubai’de, ‘Biz de ihaleye girecektik 
ama Türkiye’de robotik şirketi Akın-
robotics bizden daha iyiymiş’ demiş-
ler. Bugün o fiyatlarda onların orada 
hizmet vermesi mümkün değil. Biz 
sürekli Ar-Ge yapıyoruz. Terimizin 
son damlasına kadar savaşmaya 
devam edeceğiz. Biz işimizi etiğiyle 

yapıyoruz” dedi.  
DİJİTAL DÖNÜŞÜM VURGUSU
Akınsoft ve Akınrobotics ailesi-

nin başarılarının anlatmakla bitme-
yeceğinin altını çizen Özgür Akın, 
“Ben size sürekli bekleyin, yarın 
daha iyi olacak dedim. Bunu size 
vaat ettim. Siz de bana inandınız ve 
güvendiniz. Büyüdük ve bugüne ka-
dar geldik. Şimdi ise yarın yok. ‘Artık 
daha iyi olacağız arkadaşlar’ deme-
yeceğim. Yarını kaybederseniz daha 
iyi olmayacaksınız. Biz küçük ve orta 
ölçekli işletmelerle çalışırken onlar 
büyük pastalara göz diktiler. Artık 
biz de harekete geçeceğiz. Kazanı-
yoruz ama yetmez. Bugün ticaret 
konuşmak zorundayız. 25 yıl boyun-
ca çalıştınız. Eğer yarın bu emeğinizi 
biçmeye çıkmazsanız hasat tarlada 
kalacak. Hasadı aldığınız zaman çok 
ciddi bir müşteri portföyünü elinizde 
bulunduracaksınız. Artık sahaya çı-
kıyorsunuz ve koşmaya başlıyoruz. 
Şu anda herkes sizi bekliyor. Dijital 
dönüşümü doğru anlatırsanız o in-
sanların size ihtiyacı var. Bunu bir-
likte başaracaksınız” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

‘Fulbright ile eğitimde 
ABD hegemonyasına girdik’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Hafta Birlikteyiz” konferans-
larında Fulbright eğitim programı-
nı anlatan NEÜ Öğretim Üyesi Dr. 
H. İbrahim Çelik, eğitimde Ame-
rika hegemonyasını amaçlayan 
sistemin, ABD markalarını seven, 
Hollywood oyuncuları gibi olmaya 
çalışan bir gençlik meydana getir-
diğini söyledi.

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin, 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında bu hafta eğitim sistemi 
masaya yatırıldı. Konferansa ko-
nuşmacı olarak katılan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal 
Beşeri Bilimler Tarih Bölümü Öğ-
retim Üyesi Dr. Halil İbrahim Çe-
lik, Fulbright Programı (Türk Eği-
tim Sisteminde ABD Etkisi) başlıklı 
konferansta Türk eğitim sistemi-
nin Amerika etkisiyle geldiği nok-
tayı anlattı.

William Fulbright tarafın-
dan kurulan eğitim sisteminin, 
ABD’nin 1946 sonrası dünyada 
hegemonya kurma çabalarına da-
yalı, uzun vadeli bir eğitim progra-
mı olduğunu dile getiren Dr. Çelik, 
70 yıldır yoluna istikrarlı bir şekilde 
devam eden sistemin, tüketen, zi-
hin ve kültür inşası üzerine yeni bir 
insan tipi üretme projesi olduğunu, 
Türk eğitim sisteminin ise Fulbri-
ght sisteminin etkisi altında kaldı-
ğını ifade etti.

Fulbright’ı “ABD’nin 2. Dün-
ya Savaşı’ndan sonra daha önce 
Roma ve Osmanlı’nın kurduğu he-
gemonya gibi dünyanın geri kala-
nını modernleştirme(!) politikasını 
uygulama araçlarından birisi ve 
kendi ekseninde ve kontrolünde 
barış sistemini kuracak eğitim ya-
tırımıdır” cümlesiyle tanımlayan 
Dr. Çelik, programın, ABD liderli-
ğinde yeni bir dünya hedeflediğini 
söyledi.Dr. Çelik, Türkiye ile ABD 
arasında 1949 yılında imzalanan 

Fulbright Eğitim İşbirliği anlaş-
ması hakkında şu bilgileri verdi: 
“Fulbright’ın yalnız Türkiye’ye ait 
olduğuna dair yanlış bir algı var. 
165 ülkede karşılıklı öğrenci, aka-
demisyen ve yönetici değişimine 
dayalı eğitim ve tecrübe paylaşı-
mı programı. Dünyanın her ye-
rinden üstün öğrenciler, ABD’de 
yükseköğrenim görecek, sonra ül-
kelerine dönerek, üst mevkilerde 
görev alacaklar. Mali kaynakların 
çoğu ABD bütçesinden karşılanı-
yor. William Fulbright bu sistem 
ile ABD hegemonyasında bir eği-
tim sistemi ve küresel hakimiyet 
gerçekleştirmek istemiştir. Tür-
kiye’ye yönelik özel bir ilgisi var. 
Bir Fulbright uzmanı Türkiye’de, 
örneğin tarih dersi saatinin azaltı-
lıp Osmanlı ve Selçuklu tarihinin 
anlatılmasına gerek olmadığını 
söylerken, kendi ülkesi için tarih 
dersi saatinin artırılması gerektiği-
ni raporluyor. Türk eğitim sistemi 
4. 5. 6. Eğitim Şuraları ile yeniden 
yapılandırılırken, buraya katılan 
ABD’liler, raporlarıyla eğitim sis-
temimizi etkilemişlerdir. Fulbright 
bugün yeni yapılanmalarla devam 
ediyor. Üniversitelerin bu progra-
ma öğrenci gönderme sayısı prestij 
olarak gösteriliyor. Fulbright, yeni 
bir dünya kurmak, ortak kültür, 
barış köprüleri kurmak, dünyanın 
yeni yöneticileri arasında eğitimle 
network sağlamak, dünyayı tek 
tip bir küreye dönüştürerek, ABD 
liderliğinde birleştirmek felsefesi 
üzerine kurulu. Sonuçta ABD mar-
kalarını beğenen, Hollywood film-
lerindeki gibi yaşayan, tüketen bir 
gençlik ortaya çıkıyor.”

Katılımcılarının sorularının da 
cevaplandırıldığı konferans sonun-
da Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdi Parlak, Dr. H. İbrahim Çelik’e 
günün anısına tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Konya’da inşası devam eden Lojistik Merkez, bölgeyi Mersin Limanı üzerinden dünyaya bağlayacak. Kayacık Lojistik 
Merkezinde çalışmalar aralıksız devam ederken, merkezin inşaatının yüzde 90’ı tamamlandı 

Yüzde 90’ı tamamlandı!

Türkiye’nin yüz ölçümü itibariyle 
en büyük ili Konya’da inşası devam 
eden lojistik merkez, bölgeyi Mersin 
Limanı üzerinden dünyaya bağlaya-
cak. İç Anadolu Bölgesi’nin canlı bir 
ticaret noktası konumundaki Kon-
ya’nın marka değerini yükseltip, ti-
caret hacmini geliştirecek en önemli 
projelerden Lojistik Merkez’in yapı-
mı planlanan doğrultuda ilerliyor. 
Konya’yı Anadolu’nun lojistik üssü 
yapacak proje ile Türkiye’nin Orta 
Anadolu’dan tüm dünyaya bağlan-
ması sağlanacak. Konya Kayacık 
Lojistik Merkezi’nin hizmete girmesi 
ile birlikte Konya lojistik merkez ba-
kımında önemli bir durum kazana-

cak. TCDD verilerine göre, Konya 
Lojistik Köyü’nün faaliyete geçme-
si ile Konya için mevcut durumda 
yaklaşık 634 bin ton/yıl olan taşıma 
miktarının, 1 milyon 679 bin ton/yıla 
çıkması hedefleniyor. Konya Lojistik 
Köyü’nden Konya sanayisi ve tarı-
mı için önemli mamul ve ürünlerin 
taşımasının yapılması planlanıyor. 
Bu ürünlerin ulusal ve uluslararası 
pazarlarda fiyat, hız ve kalite konu-
sunda rekabet edebilmesi lojistik 
merkez ile mümkün olabilecek.

‘ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR’
AK Parti Konya Milletveki-

li Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM) Bayındırlık, İmar, Ulaştır-

ma ve Turizm Komisyonu Başka-
nı Tahir Akyürek, Konya Kayacık 
Lojistik Merkezi inşaatı hakkında 
Konya Yenigün Gazetesine özel 
açıklamalarda bulundu. Akyürek 
Konya Kayacık Lojistik Merkezi’nin 
Türkiye ve Konya için önemli ol-
duğuna dikkat çekerek, “Lojistik 
merkezinin tam kabulü yapılmadı. 
Altyapı ve sanat yapıları yüzde 98 
oranında tamamlandı. Saha yapı-
ları ise yüzde 90’a yakın oranda 
tamamlanmış durumda. Şuanda 
tren kabulüne bir engel yok. An-
cak, kesin kabulü yapılmadı ve 
çalışmalar devam ediyor. Lojistik 
merkezin 4-5 ay içerisinde ta-

mamlanması bekleniliyor. Konya 
Kayacık Lojistik Merkezi tamam-
landığında 1.7 milyon alan ülke-
mize lojistik alan olarak kazandı-
rılacak. Lojistik Merkezde beton 
sahası 400 bin metrekare. 13 bin 
600 metrekare yüksekliğinde yük 
yükleme rampası var. 15 bin 800 
metrekarede malzeme boşaltma 
alanı var. Lojistik merkez içerisin-
de aktarma ve rezerve alanlar var. 
Konya Lojistik Merkezi şehrimiz ve 
ülkemiz için çok önemli bir mer-
kez.  Konya Kayacık Lojistik Mer-
kezi’nin tamamlanması için yoğun 
çalışma sarf ediliyor” ifadelerini 
kullandı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLATahir Akyürek
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Hava ve karayolu ulaşımına sis engeli!

Kış mevsiminin başlarında başlayıp, 
bahar dönemine kadar devam eden ve 
belirli zaman aralıklarında etkisini artı-
rarak görüş mesafesini sıfıra kadar dü-
şüren sis, Konya’yı yeniden etkisi altına 
almaya başladı. 

Haftanın ilk iş gününde Konya güne 
sis bulutlarıyla birlikte uyandı. Sabahın 
erken saatlerinde şehrin tamamında 
etkili olan yoğun sis nedeniyle şehir içi 
ve şehirlerarası ulaşımda zaman zaman 
aksaklıklar yaşandı. Şehir merkezinde 
görüş mesafesini 10 metreye kadar 
düşüren sis, şehirlerarası yollarda ise 
daha çok etkili oldu. Görüş mesafesi-
nin düşmesi nedeniyle araçlarıyla daha 
temkinli bir şekilde ilerlemeye çalışan 
sürücüler, olası bir kazaya mahal ver-
memek için çaba harcadı. Karayolu 
ulaşımı yoğun sis nedeniyle yavaşlasa 
da herhangi bir aksaklık yaşanmadı. 
Şehir merkezindeki sis bulutları 10:30 
sıralarında tamamen kalktı, güneş sıcak 
yüzünü gösterdi. 

HAVAYOLUNDA İPTAL VE
 TEHİRLER OLDU!

Şehir merkezindeki sis bulutları 

10:30 sıralarında tamamen dağılsa da 
şehirlerarası yollarda sis, etkisini iler-
leyen saatlerde de sürdürdü. Konya 
Havaalanı’nın bulunduğu Ankarayolu 
üzerinde yoğunlaşan sis bulutları kara-
yolu trafiğinden çok havayolu trafiğini 
etkiledi. Konya Havaalanı’ndan sabahın 
ilk uçağı olan 06:55’teki İstanbul uçağı 
havalandı. Konya’dan İstanbul yönünde 
hareket etmesi planlanan tarifeli 09:40 
uçağı yoğun sis nedeniyle kalkamadı, 
uçuş iptal edildi. 10:25’te havalanması 
beklenen bir diğer uçak ise, gecikmeli 
olarak seferini yapabildi. 

Öte yandan İstanbul’dan Konya 
Havaalanı’na inmek üzere tarifeli bir 
şekilde hareket edecek olan uçakların 
seferlerinde de aksamalar oldu. İstan-
bul’dan Konya yönünde sabah ilk uçak 
seferi 06:20’de gerçekleştirildi. Son-
rasındaki 08:10 seferi 13:40’a; 10:25 
seferi ise 13:30’a ertelendi. 09:40’ta ya-
pılacak olan sefer ise olumsuz hava ko-
şulları nedeniyle iptal edildi. İptal edilen 
seferin yerine ise öğleden sonra ek bir 
sefer koyulduğu öğrenildi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Kulu’da yoğun sis 
ulaşımı olumsuz etkiledi

Bozkır’da mahalle 
sakinleri fidan dikti

Kulu ilçesinde sabah saatlerin-
de etkisini yoğunlaştıran sis trafiği 
olumsuz etkiledi. Edinilen bilgiye 
göre, Kulu’da sabahın erken saat-
lerinden itibaren etkili olan sis ha-
yatı olumsuz etkiledi. Başta Anka-
ra, Aksaray karayolu olmak üzere 
Ankara-Konya istikametinde de 

etkisini gösteren sisin, görüş me-
safesini yaklaşık 50 metreye kadar 
düşürdüğü belirtildi. Trafik ekip-
leri, sürücülere aşırı hız yapma-
maları, daha dikkatli sürmeleri ve 
araçlarının ışıklarının yanık olarak 
dikkatlice yolculuk yapmaları ko-
nusunda uyarılarda bulundu. n İHA

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar 
Mahallesinde vatandaşlar, mahal-
lenin girişlerine fidan dikti. Fidan 
dikim etkinliğinde, 350 ıhlamur ve 
dut fidanı toprakla buluştu. Bozkır 
ilçesine her yıl geleneksel fidan 
yardımında bulunan Av. Mehmet 
Gün tarafından temin edilen ıhla-
mur ve dut fidanları, çocuk, genç 
ve yaşlı demeden her yaştan ma-
halle sakiniyle dikildi.

Mahalle sakinlerinin yoğun 
ilgi gösterdiği fidan dikim etkin-
liği sonrasında, Bozkır usulü etli 
bulgur pilav ikramında bulunuldu. 
Etkinlikle ilgili açıklamalarda bu-

lunan mahalle muhtarı Hüseyin 
Özkaya, “Mahallemizde gencinden 
yaşlısına varıncaya kadar çok gü-
zel bir ağaç dikimi gerçekleştirdik. 
Hemşehrimiz Mehmet Gün’den 
temin ettiğimiz fidanlar mahalle-
mizin girişlerine mahalle sakinleri-
nin katılımı ile dikildi. Dikim sonra-
sında gönüllülerimizin desteği ve 
tüm köylünün katılımı ile Üçpınar 
usulü etli bulgur pilav ikramını da 
gerçekleştirdik. İleriki günlerde de 
diktiğimiz fidanların hayvanlardan 
zarar görmemesi için telleme çalış-
ması yapacağız.”
n AA

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından düzenlenen konferansa konuk olan Benin Cumhuriyeti 
Büyükelçisi Issiradjou İbrahim Gomina, Benin Cumhuriyeti’nin ticari fırsatlarını anlattı

Benin Cumhuriyeti’nin
ticari fırsatları konuşuldu

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi ta-
rafından Konya, Aksaray, Karaman 
ve Seydişehir Şube üyelerinin de yer 
aldığı bir konferans düzenlendi.

Konferansın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren MÜSİAD Konya Şube 
Başkanı Ömer Faruk Okka, “4 yılı 
aşkın bir süredir Afrika ülkeleriyle 
yakından ilgileniyoruz. 

Afrika, pazar olarak büyük bir 
potansiyele sahip ve gelecekte de 
dünyanın en büyük ekonomilerden 
biri olacak. Bu yüzden, Afrika’daki 
yerimizi çok geç kalmadan almamız 
gerekiyor. Afrika kıtası ile kazan ka-
zan politikasını sürdürmeye devam 
edeceğiz. İhracatın ülkemiz için çok 
önemli olmasının yanı sıra, MÜSİ-
AD’ın bir diğer misyonu da, üyeler 
arasındaki işbirliğini artırmak. Bu 
kapsamda Karaman, Aksaray ve 
Seydişehir üyelerini, şubemizde 
üyelerimizle buluşturarak bölgesel 
iş geliştirme toplantısı düzenledik. 
Oldukça verimli geçen programda, 
MÜSİAD üyeleri birçok yeni iş bağ-
lantısı yaptı” dedi.
‘BENİN, SON DÖNEMLERDE BÜYÜK 
BİR GELİŞME KAYDETMEKTEDİR’

Konferansa konuk olan Benin 
Cumhuriyeti Büyükelçisi Issiradjou 
İbrahim Gomina ise, “Benin Cum-
huriyeti, Afrika kıtasının batısında 
yer almaktadır. Atlas okyanusunda 
limanının bulunması Benin Cumhu-
riyeti için çok büyük bir avantajdır. 
11,5 milyon nüfusu bulunan Be-

nin’in ekonomisi daha çok ihracata 
dayalıdır. Dünyanın birçok yerinden 
Afrika kıtasına gönderilen ürünler, 
Benin limanından Afrika ülkelerine 
aktarılmaktadır. Benin, son dönem-
lerde büyük bir gelişme kaydetmek-
tedir. 

Benin’de artan kamu yatırımla-
rı ekonomik büyümeyi artırmıştır. 
2016-2021 Hükümet Eylem Prog-
ramı (PAG) kapsamında yer alan ya-
tırımların maliyeti 15 milyar doları 
aşacaktır. Benin, 2017’de yüzde 4, 
2018’de ise yüzde 6’lık bir büyüme 
oranı kaydetti. 2019 Ocak ayında ise 
ortalama yüzde 4,1’lik bir büyüme 

yakaladı. Uluslararası Para Fonu’na 
(IMF) göre, Benin’in ekonomik bü-
yümesinin 2019’da yüzde 6,3’e, 
2020’de yüzde 6,7’ye ulaşması bek-
lenmektedir” şeklinde konuştu.

‘BENİN, YER ALTI KAYNAKLARI 
BAKIMINDAN OLDUKÇA 
ZENGİN BİR ÜLKEDİR’

Bu rakamların, Benin hükume-
tinin hayata geçirdiği reformların 
meyve verdiğine işaret ettiğini kay-
deden Büyükelçi Gomina, “Benin 
Hükümeti tarafından geçtiğimiz yıl 
düzenlenen Uluslararası Madenci-
lik, Taş Ocakçılığı ve Petrol Fuarı, 
ülkemize yabancı yatırımcıların il-

gisini artırmıştır. Çünkü Benin, yer 
altı kaynakları bakımından oldukça 
zengin bir ülkedir. 20 yıldır demok-
rasi ve siyasi istikrar kazanan, hızla 
gelişen bir Batı Afrika ülkesi konu-
munda olan Benin, güvenilir ekono-
mik büyüme, istikrarlı enflasyon ve 
kamu maliyesi ile Afrika ve Ulusla-
rarası Finansal Kurumların güvenini 
sağlamlaştırmaktadır. 

Benin, ECOWAS ve UEMOA 
üyeliği ve ana bölgesel pazarları 
olan Nijerya’ya yakınlığı sayesinde 
300 milyondan fazla tüketicinin bu-
lunduğu geniş bir pazarın kalbinde 
yer almaktadır. Ülke, coğrafi konu-
mu, limanı ve havalimanı ile Nijer, 
Mali, Burkina, Faso ülkelerine açılan 
kapıdır. 

Batıdan Doğu’ya, Batı Afrika’nın 
beş kıyı ülkesinin başkentlerini, baş-
kentlere bağlayan Abidjan-Lagos 
koridorunda bulunan Benin, tica-
retin kolaylaştırılması için bir fırsat 
oluşturmaktadır. Benin Hükümet 
tarafından yapılan çeşitli reformlar 
sayesinde sürekli gelişen yatırım için 
cazip bir iş ortamına sahiptir. Sizleri 
Benin Cumhuriyeti’ne yatırım yap-
maya ve birlikte hareket etmeye 
davet ediyorum. Güven ve istikrar 
sayesinde uzun yıllar çalışabilirsiniz” 
ifadelerini kullandı.

Program, Başkan Okka’nın Be-
nin Cumhuriyeti Büyükelçisi Go-
mina’ya hediye takdim etmesinin 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’de sinema 
dönemi yeniden başladı

Beyşehir ilçesinde, uzun yıllar-
dan sonra sinema dönemi yeniden 
başladı. Beyşehir Belediyesi Kültür 
ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleş-
tirilen sinema salonunun açılışına 
katılan Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, önümüzdeki yıllarda 
da ilçeye yazlık bir sinema kazan-
dırılmasına dair planları olduğunu 
belirtti.

Başkan Bayındır, Beyşehir 
Belediyesi Kültür ve Yaşam Mer-
kezi’nde oluşturulacak sinema 
salonlarında işletmecisi tarafından 
vizyondaki son filmlerin de göste-
rime gireceğini ifade ederek, “Bey-
şehir Kültür ve Yaşam Merkezi’nin 
yapılırken aslında bir kompleks 
olarak düşünülüp, tiyatronun da 
sinemanın da planlanması lazım-
dı. Başlarken böyle başlanmalıydı. 
Hep geçmişe göre konuşmak iste-
miyorum ama aslı olan bu Kültür 
Merkezi’nin bir komplike olarak 
projelendirilip, kompleks yaratılıp 
tiyatrosuyla, sinemasıyla Beyşe-
hir’e hizmet vermesi gerekiyordu” 
dedi.

Açıklamasında, Kültür ve Ya-
şam Merkezi’nin hemen yanıba-
şında hayata geçirmeyi planladığı 
projeye de değinen Başkan Bayın-
dır, şöyle devam etti: “Benim ka-
famda olan; yandaki boşluğu bir 
AVM büyüklüğünde planlıyoruz. 
Yap işlet devret modeli ile ona çı-
kacağız. Onun bünyesinde sine-
maya, yine onun bünyesinde tiyat-
roya kadar yerleri değerlendirerek 
vatandaşımızın vakit geçirebilece-
ği hale burayı getirmek istiyorum. 
Beyşehir Belediyesi Kültür ve Ya-
şam Merkezi bünyesinde sinema 
işletmeciliği yapmak için Hasan 
Tercan kardeşimiz müracaat etti, 
katılımcılar da geldi. Bu kardeşimiz 
böyle bir fedakârlığa girdi. Bizim 
amacımız burada geçici çözümler 
değildir. Burası yine sinema ola-

rak kalacak. Yan taraftaki tekstil 
bölümünü bu çerçevede buradan 
taşıyacağız, çünkü çocuklarımız 
burada üşüyor. Onları merkeze alı-
yoruz. Eski belediyede KOMEK’in 
çıktığı yere, buradaki amacımız 
şehir merkezinde çocuklarımız bu-
raya daha kolay ulaşım sağlasın. 
Tekstil atölyesinden boşalan bu 
alanda ise sinema bütünlüğünü 
sağlayacağız. O alanı da altı salon 
biçiminde planlıyorlar. Beyşehir’in 
çocuklarının dünya sinemasından, 
tiyatro hadisesine kadar her şey-
den haberleri olmalı. Kabiliyetli 
çocuklarımızın sosyal hayata hazır-
lanması bakımından öğretici film-
ler olacak. Bizim amacımız bu. De-
ğerlerimize aykırı bir anlayış içinde 
olmayacağız. 

Bizler değerlerimizi de, geçmi-
şi de hatırlatacağız. Daha doğrusu 
özgün filmler, dün bizim insanı-
mız neredeydi nereye geldi. Bütün 
bunların hayatının anlatıldığı ya da 
yaşamının anlatıldığı filmlerle in-
şallah Beyşehir’de yetişen neslimi-
zin hem geçmişi bilmesi, hem de 
geleceği bilmesi bakımından hangi 
şehirde yaşadıklarının farkına var-
malarını istiyorum.”

Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
açılışın gerçekleştirilmesinin ardın-
dan programa katılan davetlilerle 
birlikte salonda gösterime girecek 
olan sinema filmlerinin fragmanla-
rını da izledi. Öte yandan, Beyşehir 
Kültür ve Yaşam Merkezi’nde ger-
çekleştirilen açılışın ardından Bey-
şehir’de yeniden start alan sinema 
dönemi vizyonda son filmlerden 
“Recep İvedik 6”nın gösterime 
girmesiyle başladı. Sinema salo-
nunda günlük film seanslarının 
saat 11.00’de başladığı, her 2,5 
saat arayla 13.30, 16.00, 18.30 ve 
21.00 saatlerinde gösterimlerin 
gerçekleştirileceği öğrenildi.
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, kültürümüzde yüzlerce yıllık geçmişe sahip hasır ve sepet dokumacılığı sanatını KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi’yle imzalanan işbirliği protokolüyle yeniden canlandırmayı hedefliyor

Hasır ve sepet sanatı
yeniden canlanıyor

Karatay Belediyesi ve KOP 
Bölge Kalkınma İdaresi arasında 
geçtiğimiz günlerde önemli bir iş-
birliği protokolü imzalandı. Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 
31 Mart Yerel Seçimleri Seçim 
Beyannamesi’nde yer alan proje, 
toplumda dezavantajlı durumdaki 
bireylerin toplumsal hayata yeni-
den kazandırılmasının yanı sıra söz 
konusu bireylerin üretime yönlen-
dirilmesini amaçlıyor.

“Tatlıcak’ta Hasır ve Sepet Sa-
natı Yeniden Canlanıyor” adlı pro-
jeyle dezavantajlı grupta bulunan 
20 kadın ve 20 erkek vatandaşa 
hasır ve sepet sanatının Halk Eği-
tim Merkezi eğitmenleri tarafından 
öğretilmesi, eğitimin sonunda da 
kursiyerlerin bu sanatı bir meslek 
olarak edinmeleri ve üretilecek ha-
sır ile sepetlerin satışıyla aile eko-
nomilerine katkı sunulması hedef-
leniyor.

Proje, bu yönlerinin yanında 
yüzlerce yıllık geçmişe sahip hasır 
ve sepet dokumacılığı sanatının da 
yeniden canlandırılmasını amaçlı-
yor.

‘TOPLUMDAKİ DEZAVANTAJLI 
GRUPLARIN ÜRETMESİNE VE 

EKONOMİYE KATKI SAĞLAMASINI 
AMAÇLIYORUZ’

Proje hakkında bilgi veren Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
projenin toplumdaki dezavantajlı 
grupların zararlı alışkanlıklardan 
uzak durmalarına katkı sunacağını 
belirterek bu projenin aynı zaman-
da da bölgedeki diğer dezavantajlı 
insanlarımıza da bir ilham kaynağı 

ve umut ışığı olacağına inandığını 
söyledi.

Başkan Hasan Kılca, “Geçtiği-
miz günlerde projemizin protoko-
lünü KOP Bölge Kalkınma İdaresi 
ile imzaladık. Projemiz kapsamında 
Tatlıcak Tesisleri’nde Halk Eğitim 
Merkezi’nin eğitim modülüne uy-
gun olarak 20’şerli 2 gruba top-
lam 256 saatlik eğitim verilecek. 
Eğitimlerin sonunda katılımcılar, 
evlerinde ürettikleri hasır ve sepet 
ürünleri belediyemiz tarafından 
oluşturulacak satış noktasında pa-
zarlanacak ve satışı sağlanacak. 
Amacımız hem sosyal anlamda 
bölgesel gelişmişlik farkını en aza 
indirmek hem de dezavantajlı 

gruplarımızın ekonomik ve sosyal 
hayatta var olabilmesine katkıda 
bulunmak” ifadelerini kullandı.

HASIR VE SEPET SANATI 
KARATAY’DA YENİDEN 

CANLANACAK
Kılca, söz konusu projeyle yal-

nızca toplumdaki dezavantajlı 
grupların topluma kazandırılma-
sını ve üretime yönlendirilmesini 
değil aynı zamanda kültürümüzün 
önemli bir unsuru olan hasır ve se-
pet sanatının da yeniden canlandı-
rılmasını amaçladıklarını belirterek 
şunları kaydetti: “Maalesef özellikle 
son yıllarda plastik kullanımı çok 
arttı ve hasır sepetler hem plastik 
ürünlere yenilmiş oldu hem de bu 

sanat dalı, unutulma tehlikesiyle 
karşı karşıya kaldı. Karatay Bele-
diyesi olarak bizler de bu projeyle 
hem söz konusu kültürümüzün ya-
şatılmasını hem de plastiğe olan bu 
yönelmenin azalmasına katkı sun-
mak istiyoruz. 

Dolasıyla bu projemiz, gelenek-
sel el sanatlarının kültürel mirası-
mız olduğu anlayışıyla bu mirasın 
gelecek kuşaklara aktarılması ve 
yaşatılması, kültürel benliğin ve öz-
günlüğün korunabilmesi ile bu sa-
natın turistik değer olarak sunmak 
amacıyla başlattığımız çalışmamız-
da sona geldik. Projemizi kısa süre-
de hayata geçireceğiz.”
n HABER MERKEZİ

Atık sudan üretilen gübre ülke ekonomisine kazandırılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-

Kİ Genel Müdürlüğü bünyesinde hiz-
met veren Atık Su Arıtma Tesislerinde 
evsel atıklardan yıllık 35 bin ton organik 
gübre üretimi gerçekleştiriyor. Tarım İl 
Müdürlüğüne kayıtlı çiftçilerin alıp kul-
lanabildiği organik gübre ile hem verim 
artıyor hem de ülke ekonomisine ciddi 
katkı sağlanıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü, Atık Su Arıtma 
Tesislerinde arıtılmış ve stabil hale 
getirilmiş çamurdan hem enerji elde 
ediyor hem de yüksek verimli organik 
gübre ile çiftçilere katkı sağlıyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, KOSKİ’nin Türkiye’de 
ilk kez ‘Stabilize Arıtma Çamuru kul-
lanım İzin Belgesi’ alan kurum olduğu-
nu anımsatarak, atık suların arıtılması 
projesinde yaklaşık 150 ton arıtma 
çamurunun stabilize edildiğini söyledi. 
Stabilize edilen çamurun teknolojik ola-
rak geçtiği evrelerin tamamlanmasının 
ardından yıllık yaklaşık 35 bin ton orga-
nik gübre üretildiğini kaydeden Başkan 
Altay, organik gübrelerin açık alanda 
kurutulduktan sonra ülke ekonomisine 
ve tarımsal ekonomiye kazandırıldığını 
ifade etti. 

KAYITLI ÇİFTÇİLER ALIP 
KULLANABİLİYOR 

Organik madde içeriği yüksek olan 
arıtma çamurunun gübre haline gel-

mesiyle birlikte birçok üründe önemli 
oranda verimin arttığına dikkat çeken 
Başkan Altay, “Atık suların arıtılması 
amacıyla kurulan Kentsel Atık Su Arıt-
ma Tesisi ilimiz için önemli bir kazanım. 

Çiftçilerimiz KOSKİ Genel Müdür-
lüğümüze müracaat ederek toprak-
larında analiz yapıldıktan sonra ekim 
yapacağı alan miktarı kadar organik 
gübreyi alabiliyor. 

Bunun için çiftçilerimizin Tarım İl 
Müdürlüğüne kayıtlı olması gerekiyor” 
dedi. 

ORGANİK GÜBRE İLE 
VERİM ARTIYOR 

Mısır, buğday, arpa ve yonca gibi 
ürünlerde organik gübre kullanımı ile 
verimin daha da arttığını dile getiren 
Başkan Altay, “Dünyada ve ülkemizde 
arıtma çamurunun bertarafı için yük-
sek maliyetli teknolojiler kullanılmak-
ta. Organik gübre değeri olan arıtma 
çamurunun, ekonomiye bir değer ola-
rak kazandırılması ve atık olarak değil 
hammadde olarak değerlendirilebile-
ceği KOSKİ Genel Müdürlüğümüzün 
uygulamaları ile somut hale gelmiştir. 

Atık Su Arıtma Tesisinden arıtılmış 
ve stabil hale getirilmiş çamurdan hem 
enerji elde ediliyor hem de toprakta uy-
gulamaları yapılarak bertaraf için ilave 
bir yatırıma gerek kalmaksızın ürün 
olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ
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Afgan genç, yolda 
yürürken bıçaklandı

Traktör sahibi çiftçilere
reflektör dağıtılacak

Karaman’da, Afganistan uyruk-
lu Ali Afzali (18), yolda yürüdüğü 
sırada, kimliği belirsiz kişinin kalça-
sından bıçaklaması sonucu yaralan-
dı. Afzali, hastaneye kaldırılırken, 
kaçan saldırganın yakalanması için 
çalışma başlatıldı. Olay, dün saat 
22.30 sıralarında, Ali Şahane Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Aktekke 
15 Temmuz Demokrasi Meyda-
nı’nda yürüyen Ali Afzali’nin yanına 

gelen kişi, iddiaya göre, nereli ol-
duğunu sordu. Kimliği belirsiz kişi, 
Afganistan uyruklu olduğunu söy-
leyen Afzali’yi kalçasından bıçakla-
yıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla 
olay yerine gelen sağlık görevlileri, 
kanlar içinde yere yığılan Afzali’yi 
ambulansla Karaman Devlet Has-
tanesi’ne kaldırdı. Polis ekipleri, 
kaçan saldırganın yakalanması için 
çalışma başlattı.n DHA

Ilgın’da pancar hasadının yo-
ğunlaştığı bu günlerde kazaları ön-
leyebilmek adına traktör sahiplerine 
reflektör dağıtımı yapılacağı belir-
tildi. Ilgın Belediyesi’nden yapılan 
yazılı açıklamada, şeker fabrikası-
nın kampanya döneminde şehir içi 
trafiğinde ve karayollarında, eksik 
güvenlik donanımı nedeniyle trak-
törlerin büyük tehlike oluşturduğu 
belirtildi. Kazaların özellikle pancar 
hasat mevsiminin yoğun olduğu 
Eylül-Aralık ayları arasında en üst 
seviyeye ulaştığı ifade edilen açıkla-
mada, şunları kaydetti: “Bu sebeple 
trafik tehdidini en aza indirgenme-
si amacıyla traktör sürücülerine 

ve kamyonlara reflektör dağımı 
yapılacaktır. Reflektörlerini almak 
için traktör ve kamyon sahipleri 18 
Kasım Pazartesi gününden itibaren 
Ilgın Belediyesi Tesisler Müdürlü-
ğümüzde reflektörlerin montajı ya-
pılacaktır. Ayrıca pancarların taşın-
ması noktasında tarlalardan dolum 
yapan traktör ve kamyon sahipleri-
nin şehir içinde kazaları ve kirliliği 
önleyebilmek amacıyla alternatif 
yolların kullanılması, Ilgınımızda 
çevre kirliliğini ve kaza riskini daha 
aza indirecektir. Kampanya dönemi 
çiftçilerimize hayırlı uğurlu olur in-
şallah; kazasız belasız günler diliyo-
rum.” n AA

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, suça sürüklenen çocukların sorunlarının incelenip çözüme 
kavuşturulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) araştırma önergesi verdi

Suça sürüklenen 
çocuklar incelenmeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Konya Milletvekili Esin Kara yaptığı 
açıklamada, suça sürüklenen çocuk-
ların yaşadıkları sorunların, toplum-
da bu sebeple açılan yaraların tespiti 
ve bu sorunların çözümüne yönelik 
altyapının hazırlanması amacıyla 
gerekli şartların incelenmesi için 
Anayasa’nın 98. ve TBMM İçtüzü-
ğünün 104. ve 105. maddeleri ge-
reği Meclis Araştırması açılması için 
teklif verdiğini bildirdi.

Çocukların suç unsuru olarak 
kullanımının engellenmesi ve ço-
cukların korunmasının ilk gaye ol-
ması gerektiğinin altını çizen Kara, 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 
verilerine göre, 2008-2016 yılları 
arasında resmi olarak kayıp müra-
caatı yapılan çocuk sayısı 104 bin 

531’e ulaşırken, suça sürüklenme 
nedeniyle güvenlik birimlerine 107 
bin 984 çocuğun 25 farklı suç ola-
yına karışarak getirildiği, çocukların 
yüzde 34.4’üne yaralama, yüzde 
24.8’ine hırsızlık, yüzde 6.2’sine 

uyarıcı madde kullanmak, yüzde 
3.9’una ise mala zarar verme suçları 
isnat edildiğini hatırlattı.

Sayıları gün geçtikçe artan suça 
sürüklenen çocukların geleceğimiz 
için nasıl bir tehlike oluşturduğunu 

ve çocukların çalınan hayatlarının 
geri döndürülemez şekilde zarar 
gördüğünü ifade eden Esin Kara, 
“Bu bakımdan Çocuk Koruma Ka-
nununda yer alan ‘Korunma ihtiyacı 
olan bedensel, zihinsel, ahlaki, sos-
yal ve duygusal gelişimi ile kişisel 
güvenliği tehlikede olan, ihmal veya 
istismar edilen ya da suça sürükle-
nen çocukların korunması hakları-
nın ve esenliklerinin güvence altına 
alınması esastır’ beyanına istinaden 
suça sürüklenen çocuklarımızın ya-
şadıkları sorunlar, toplumumuzda 
bu sebeple açılan yaraların tespiti 
ve bu sorunların çözümüne yönelik 
altyapının hazırlanması amacıyla 
gerekli şartların incelenmesi için 
TBMM araştırması açılması uygun 
olacaktır” ifadelerini kullandı. n İHA

Kulu ilçesinde iddiaya göre 
önüne çıkan kediyi ezmemek için 
manevra yapan sürücünün kullan-
dığı tırın karşı yönden gelen tırla 
çarpışması sonucu meydana gelen 
kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yol yapımı 
için taşıdıkları dolgu malzemelerini 
boşalttıktan sonra dönüşe geçen 
İsmail İşcan idaresindeki 42 ACA 
25 plakalı tır, iddiaya göre sürücü-
nün önüne çıkan kediyi ezmemek 
için sola manevra yapmasıyla karşı 
yönden gelen Tahsin A. idaresinde-
ki 16 NUE 72 plakalı tırla kafa kafa-
ya çarpıştı. 

Kazada tır sürücülerinden Tah-
sin A. yaralandı. Olay yerine çağrı-
lan ambulansla Kulu Devlet Has-
tanesine kaldırılan yaralı sürücü, 
tedavi altına alındı. Bu sırada olay 
yerine toplanan vatandaşlar, sü-

rücülere aşırı yük taşımalarından 
dolayı tepki gösterdi. Vatandaşlarla 
sürücüler arasında yaşanan arbede 
polisin ve çevredekilerin araya gir-
mesiyle büyümeden önlendi.

Kazadan yara almadan kurtulan 
sürücülerden İsmail İşcan, arkada-
şıyla peş peşe gittiğini anlatarak 
“Mucuru boşalttık, Gökmen ile peş 
peşe gidiyorduk. Şuradan siyah bir 
kedi gidiyordu. Aynı anda sola kır-
dık. Tahminime göre dönecekti, u 
dönüşü yapacaktı. Ben de kediye 
vurmayayım dedim, sola kaçayım 
dedim. Sola kaçmam ile baktım 
karşımdan tır geliyor. Tır gelince 
kendimi bu araya atayım derken, o 
da bana yetişti. O da kırmış, o sağa 
kırmasaydı kurtarırdım” diye ko-
nuştu.

Kazayla ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Kediyi ezmemek için, TIR’a çarptı

Yaşamaz denilen Hafsa bebek, 13 aylık oldu
Konya’da yaşayan İsmail ve 

Zeynep çifti 12 yıl önce evlendi. 
Çiftin 12 yıl boyunca bütün uğraş-
larına rağmen bir türlü çocukları 
olmadı. 

Evliliklerinin 12. yılınca çiftin 
çocuk hasreti sona erdi ve Hafsa 
Ceren ismini verdikleri bir kız ço-
cukları oldu. Ancak bu seferde çif-
tin 12 yıl boyunca hasretini çektiği 
Hafsa Ceren bebek, 25 haftalık ola-
rak yani prematüre olarak dünyaya 
geldi. 

İsmail ve Zeynep çifti bu sefer 
de yıllar sonra kavuştukları bebek-
lerine dokunamadı. Doğar doğmaz 
kuvöze alınan Hafsa Ceren bebek, 
minik bedeniyle sağlık sorunlarıy-
la mücadele emek zorunda kaldı. 
İlk doğduğu zaman yaşamaz diye 
düşünülen Hafsa Ceren bebekten 
ailesi hiçbir zaman ümidini kesme-
di. Kuvözde geçen 6 aylık zorlu bir 
süreçte sağlık problemlerini tek tek 
yenen Hafsa Ceren bebek, bu sü-
recin sonrasında sağlına kavuşarak 
hastaneden taburcu oldu. Şu an 
da 13. ayını dolduran Hafsa Ceren 
bebek, ailesinin mutluluk kaynağı 
oldu.

‘700 GRAM DOĞDU, 
ŞU AN 5 BUÇUK KİLO’

Yaşadıkları zorlu süreçleri an-
latan Hafsa Ceren bebeğin babası 

36 yaşındaki İsmail Arpacı, “Biz 
12 yıllık evliyiz. 12 yıl sonra be-
beğimiz oldu. Prematüre oldu. 25 
haftalık oldu. Yaklaşık 6 ay hasta-
nede kaldı. Şu an 13 aylık. Allah’a 
şükür şu an sağlığı iyi. Sıkıntılı bir 
ayda doğduğu için sorunları vardı. 
Karaciğer, solunum sorunu vardı. 6 
ay çok sıkıntılı bir süreç atlattık. Zor 
bir süreçti yani. Ama Allah’a şükür 
şu an çok iyi. 25 haftalık 700 gram 
doğdu, şu an 5 buçuk kilo. Sağlığı 
yerinde” dedi.

Prematüre doğan bebeklerin 
ailelerine seslenen İsmail Arpacı, 
ailelerin umutlarını hiç yitirme-
meleri gerektiğini söyleyerek bu 

olayda sabrın çok önemli olduğu 
vurguladı.

‘AĞLAMALARLA, GÜLMELERLE, 
SEVİNÇLERLE ÇOĞU ZAMAN 

ATLATTIK’
Yıllar sonra kavuştuğu bebe-

ğinin doğar doğmaz kuvöze alın-
dığını ve bebeğini hiç kucağına 
alamadığını kaydeden 33 yaşında-
ki anne Zeynep Arpacı ise, sürecin 
çok zorlu geçtiğini söyledi. Arpacı, 
“Üzülüyordum yani önümüzde zor 
günler vardı. Sıkıntılar çoktu. Solu-
num sıkıntısı, akciğerinde kanama-
lar oluyordu. Sürekli kan alıyordu. 
Karaciğerimizde sorunlar olmaya 
başladı. Sarılığı hiç geçmiyordu. 

Oksijen aldığı için kucağımıza ala-
mıyorduk. İlk denemesinde başa-
rısız oldu ve oksijene tekrar takıldı. 
Böylece oksijenle birlikte 5 ay kaldı 
ondan sonra 6 ay hemen hemen 
kuvözde kaldı. Böylelikle ağlama-
larla, gülmelerle, sevinçlerle çoğu 
zaman atlattık. 6 ayı doldurduk ve 
taburcu olduk” şeklinde konuştu.

Prematüre olarak doğan bebek-
lerin daha özen isteyen bebekler ol-
duğunu dile getiren anne Zeynep 
Arpacı, onların daha hassas oldu-
ğunu ve çabuk hastalandıklarını 
söyledi. Arpacı, bu tür bebeklerin 
bir an önce sağlığına kavuşmaları 
için de dua etti.

‘UZUN VE ZORLU BİR SÜREÇ’
Hafsa Ceren bebeğin doğu-

mundan sonra kendisiyle ilgilenen 
Özel Medova Hastanesi Medikal 
Direktörü, Çocuk Hastalıkları ve 
Yenidoğan Uzmanı Prof. Dr. Rahmi 
Örs de, 25 haftanın, erken doğan 
bebekler açısından problemlerin 
sıkça görüldüğü bir bebek haftası 
olduğunu söyledi. Bebeğin, gebe-
lik haftasında doğduğunu söyleyen 
Örs, “Dolayısıyla bu bebek, yenido-
ğan bakım sürecinde uzun süren 
solunum tedavileri, beslenme so-
runları, uzun süre beslenemediği 
için damar yoluyla beslenme gibi 
sorunlar yaşayan, yine prematü-

reye bağlı problemden dolayı mü-
dahale geçiren bir bebek. Uzun 
ve zorlu bir süreç. Erken doğmuş 
olması nedeniyle prematüre do-
ğumun getirdiği sorunların hemen 
hemen hepsiyle yaşamış ve karşı-
laşmış bir bebek. Şu an nörolojik 
dediğimiz durum açısında motor 
gelişimi, ince motor gelişimi, sosyal 
algılaması gelişimi açısından prob-
lemsiz ailenin kucağında taşıdığı 
bir bebek. 13 aylık oldu. 5 bin 500 
gram olarak takip ediliyor” diye ko-
nuştu.

‘ANNESİNİN POZİTİF 
ELEKTRİĞİNDEN BİZ ÇOK 

FAYDALANDIK’
Yenidoğan Sorumlu Hemşire-

si Gülay Çelik ise, “Çok sıkıntıları 
oldu. Doğduğu zaman solunum 
cihazına bağladık. Uzun süre so-
lunum cihazında kaldı. Solunum 
cihazından çıkartmaya çalıştığımız 
zaman baştan tolere edemedi ama 
sonra adapte oldu. Sürekli annesi-
nin ve bizim desteğimiz hiç onun 
üstünden gitmedi. Gerçekten an-
nesinin pozitif elektriğinden biz 
çok faydalandık. Yani hep olumlu 
baktı olaylara. Prematüre olmasına 
rağmen hastada çok dirençli bir be-
bekti. Tabii prematüre bebeklerin 
böyle süreçleri rahat geçirmeleri 
çok da kolay değil” dedi. n İHA
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Seydişehir ilçesinde görevli 112 
acil yardım ambulansı bir hastayı 
hastaneye yetiştirmeye çalışırken 
‘Paşa’ isimli köpeğe çarptı. Ambu-
lans içindeki hastayı hastaneye ye-
tiştiren sağlık çalışanları, ‘Paşa’ için 
kaza yerine dönüp müdahale etti.

Edinilen bilgilere göre, geçtiği-
miz günlerde Seydişehir ilçesinde 

görevli acil sağlık hizmetleri çalı-
şanları Paramedik görevlisi Nes-
lihan Tuncel (29), ATT görevlisi 
Hayrinisa Çağşak (24) ve sürücü 
Yasin Uğurlu (34), kolostomili (yük-
sek ateş ve karın ağrısı) hastası 30 
yaşındaki Erol Öztürk’ü hastaneye 
götürmek için ambulansa aldı. Sağ-
lık çalışanları ambulansta bulunan 

hastayı hastaneye yetiştirmek için 
seyir halinde oldukları sırada ön-
lerine aniden çıkan köpeğe çarptı. 
Sağlık ekibi ambulans içindeki has-
tayı hastaneye yetiştirmek için dur-
madan yoluna devam etti. Ambu-
lanstaki hastayı Seydişehir Devlet 
Hastanesine teslim ettikten sonra 
olay yerine geri dönen ekip, ismi-

nin ‘Paşa’ olduğu öğrenilen köpeğe 
müdahale etti. Sağlık çalışanlarının 
ilk müdahalesinin ardından yaralı 
köpeğe olay yerine çağrılan veteri-
ner müdahale etti. Bu sırada sağlık 
çalışanları gözyaşlarına hakim ola-
madı. Veteriner kliniğine kaldırılan 
‘Paşa’, yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı. n İHA

112 çalışanları ‘Paşa’ için gözyaşı döktü

Selçuk’ta ‘Engelli Öğrenci Birimi Hatıra Ormanı’ oluşturuldu
Selçuk Üniversitesi (SÜ) En-

gelli Öğrenci Birimi tarafından SÜ 
kampüs yerleşkesine 250 adet fi-
dan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında duygu-
larını dile getiren SÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, “Kıyametin kopacağını 
bilseniz dahi elinizde bir fidan var-
sa onu muhakkak dikin diyen bir 
Peygamberin ümmetiyiz. 

Selçuk Üniversitesi ailesi ola-
rak zaten zaman zaman bu faali-
yetlerde bulunuyoruz. Üniversite-
mizin, geniş bir arazisi var ve bu 
arazide öğrencilerimizle her sene 
çok sayıda fidanı toprakla buluştu-
ruyoruz. 

Bugünkü fidan dikimimizi ise 
engelli öğrencilerimizle, Engelli 
Öğrenci Birimimiz Koordinatörü 
Cemil Paslı ve İnşaat Daire Başka-
nımız Osman Orhan ve engelli öğ-

rencilerimizle birlikte bu faaliyeti 
gerçekleştirdik. İnşallah fidanları-
mız tutar, gölge olur, yağmur olur, 
oksijen olur. 

Bizim için fidanın anlamı sa-
dece yere diktiğimiz bitkiler değil, 

aslında onlarca, yüzlerce, binlerce 
fidan yetiştiriyoruz; memleketi-
mize, milletimize, devletimize, 
Ümmeti Muhammed’e hizmet 
etmeleri için bizim için asıl fidan-
lar onlardır. Bu vesileyle de bu ko-

nuda önümüzü açan Rektörümüz 
Prof. Dr. Mustafa Şahin hocamıza 
ve böyle bir organizasyonu ger-
çekleşmesinde ön ayak olan En-
gelli Öğrenci Birimi Koordinatörü 
Cemil Paslı’ya, İnşaat Daire Başka-

nımız Osman Orhan’a, ağaçlandır-
madan sorumlu Taha kardeşimize 
ve diğer hocalarımıza ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum” dedi.

Engelli Öğrenci Birimi Koordi-
natörü Araştırmacı Cemil Paslı ise, 

“Biz inşallah bugün engelli öğrenci 
birimi adına bir hatıra ormanı oluş-
turarak güzel bir hayra başladık. 
Bundan sonra da hedefimiz hem 
bize kayıtlı özel öğrencilerimiz adı-
na hem de personelimiz adına her 
yıl en az bir fidan dikmek onun için 
bugün 250 ile başlıyoruz” şeklinde 
konuştu.

Konuşmaların ardından SÜ 
Engelli Öğrenci Birimi öğrencileri 
tarafından 250 adet fidan toprak-
la buluşturuldu. Hatıra Fotoğrafı-
nın çekilmesi ile son bulun fidan 
dikimi etkinliğine SÜ Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan 
Karabulut, Engelli Öğrenci Birimi 
Koordinatörü Cemil Paslı, İnşa-
at Daire Başkanı Osman Orhan, 
Sosyal Hizmet Uzmanı Muammer 
Durukan, personel ve öğrenciler 
katıldı.
n İHA

Devlet üniversitesinde
okuyanlar daha mutlu

Türkiye’de 27 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci üzerinde yapılan araştırmada, devlet üniversite-
lerinde eğitim görenlerin, vakıf üniversitelerinde okuyanlara göre daha mutlu olduğu belirlendi 

Türkiye’de 27 üniversiteden 
yaklaşık 3 bin öğrenci üzerinde ya-
pılan araştırmada, devlet üniversite-
lerinde eğitim görenlerin, vakıf üni-
versitelerinde okuyanlara göre daha 
mutlu olduğu tespit edildi. Selçuk 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo 
Televizyon ve Sinema Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Birol Gülnar, 
23’ü devlet, 4’ü vakıf olmak üzere 
27 üniversiteden bin 190 erkek ve 
bin 525 kız öğrenci üzerinde araştır-
ma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin mutluluk düzeyini 
ölçtüklerini anlatan Gülnar, “Çalış-
mayla öğrencilerin adeta ruh sağlığı 
haritasını çıkardık.” dedi. Gülnar, 
öğrencilere yaklaşık 200 soru yö-
nelttiklerini belirterek, “Öğrencilere 
‘Kaç yakın arkadaşınız var, bunlarla 
hangi sıklıkla görüşürsünüz, en son 
ne zaman yakın arkadaşınızla yüz 
yüze görüştünüz, interneti hangi 
sıklıkla kullanırsınız?’ gibi sorular da 
sorduk.” diye konuştu.

Çalışmada elde ettikleri bul-
guların kendilerini sevindirdiğini 
anlatan Gülnar, şu bilgileri verdi: 
“Araştırma sonucunda öğrencile-

rin yüzde 76’sının mutlu, yüzde 
24’ünün mutsuz olduğunu tespit 
ettik. Mutlu olanların yüzde 93’ünü 
devlet üniversitelerinde okuyan öğ-
rencilerin oluşturduğunu gördük. 
Devlet üniversitelerini kendi içinde 
değerlendirdiğimizde öğrencilerin 
yüzde 78’i mutlu, yüzde 22’si de 
mutsuz çıktı. Buna mukabil vakıf 
üniversitelerinde okuyan öğrencile-

rin de yüzde 66’sının mutlu, yüzde 
34’ünün mutsuz olduğunu belir-
ledik. En mutlu öğrenciler sırasıyla 
Adnan Menderes, İstanbul Ticaret, 
Gazi, Selçuk ve Fırat üniversitelerin-
de bulunuyor.”
‘HER DÖRT ÖĞRENCİDEN ÜÇÜNÜN 

RUH SAĞLIĞI YERİNDE’
“Araştırmayla devlet üniversi-

tesinde okuyan öğrencilerin vakıf 

üniversitelerinde okuyan öğrenci-
lere göre ruh sağlığı düzeylerinin 
daha yüksek olduğunu tespit ettik. 
Her dört öğrenciden üçünün ruh 
sağlığının yerinde ve mutlu olduğu-
nu görüyoruz.” ifadelerini kullanan 
Gülnar, şunları kaydetti: “Devlet 
üniversitesinde okuyan öğrencilerin 
yüz yüze ilişkilerinin iyi olması, sanal 
ortamı daha az kullanması ve dışa 
dönük kişiliğe sahip olması onları 
daha mutlu yapmaktadır. 

Yine başka bir tespit olarak, öğ-
rencilerin aylık ortalama harcama 
miktarları arttıkça mutlulukları da 
artıyor. Daha rahat harcama yapabi-
len öğrenciler ile yaşı büyük öğren-
cilerin de mutluluklarının arttığını 
görüyoruz. Yine mutlu öğrencileri-
mizin yemek yeme ihtiyacını dahi 
fırsata çevirerek sosyalleştiğini gö-
rüyoruz. Bu öğrenclerin derslerine 
ve okuluna sürekli devam eden öğ-
rencilerden oluştuğunu tespit ettik. 
Mutsuz öğrencilerin ise aileleriyle 
çok fazla sağlıklı iletişim kuramadı-
ğını ve okulda sosyal ilişkilerini ge-
liştiremediklerini gördük.”
n AA

Türk Harb-İş Konya’da
İsmail Doğan dönemi

Yunak, mobeseyle
daha güvenli hale geldi

Türk-İş Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren Türk-Harb-İş’in Konya İl Tem-
silciliğini yapan İsmail Alıca’nın 
istifa etmesinde dolayı boşalan 
Türk Harb-İş Konya İl Temsilciliği 
görevine, Harb-İş Genel Merkezi 
tarafından yapılan atama ile sendi-
kada uzun süredir çeşitli görevler 
ve genel sekreterlik yapan İsmail 
Doğan getirildi.

Türk-Harb-İş Konya Şubesi 
Başkanlığına gelen İsmail Doğan 

“Uzun yıllardır sendika ki görev-
lerimden dolayı sendikanın çalış-
masını yakından çok iyi biliyorum. 
Türk Harb-İş Genel Merkezimiz 
tarafından yapılan atama ile baş-
kanlığa geldi. 

Bundan sonra çalışmalarımıza 
kaldığımız yerden itibaren devam 
edeceğiz. Hedefimiz üyelerimizin 
hak ve hukukları alma adına her 
alan çalışmalarımızı gece-gündüz 
devam ettireceğim” dedi.
n  HABER MERKEZİ

Yunak’ta ilçenin güvenliğini ve 
trafik kuralı ihlallerinin tespitinde 
kullanılan Mobese Kameralarında 
yeni bir uygulama bugün itibariyle 
başladı.

Suçla mücadelede oldukça 
önemli katkı sağlayan mobil ileti-
şim teknolojisi Mobese, trafikte de 
büyük faydalar sağlayacak. Mobe-
seler, artık trafik polisi gibi çalışa-
cak. Yaya geçitlerinde yayaya yol 
vermedim nasılsa polis görmez 
yada yaya geçitlerine aracımı park 
ettim, akşama kadar rahatım dö-
nemi sona eriyor.

Yunak İlçe Emniyet Amirliği, 
İlçe Güvenlik Sistemi Merkezi’n-
deki MOBESE kameraları aracı-
lığıyla yaya geçitlerine araç park 
edenlere ve yaya geçitlerinde ya-
yalara yol vermeyip kural ihlali ya-
pan sürücülere trafik cezası kesme 
uygulaması başlattı. Genel trafik 
kurallarına uymayan sürücüler 
sistem aracılığıyla fotoğraflanarak, 
renkli çıktıları alınıyor; daha sonra 
sürücünün hangi saatte, nerede 
ve nasıl kural ihlali yaptığı ve ce-
zasıyla birlikte sürücünün adre-
sine tebligat yapılıyor. Vatandaş-
ların huzurlu ve güvenli bir trafik 
ortamında yolculuk yapmalarını 
sağlamak, can ve mal güvenliğini 
korumak amacıyla bu uygulamayı 
başlattıklarını kaydeden Yetkililer 
, “Kural ihlallerinin önlenmesi ve 
trafik akışının sağlanması amacıyla 
farklı zaman ve farklı saat aralıkla-
rında kameralar aracılığıyla trafik 

denetimi yapıyoruz. Vatandaşla-
rımızın trafik cezalarına muhatap 
kalmamaları ve mağdur olmama-
ları amacıyla araçlarını yaya ge-
çitlerine değil, park için ayrılmış 
yerlere park etmeleri ve kural ihla-
linde bulunmamaları trafik düzeni 
ve akışı açısından son derece önem 
arz etmektedir” dedi.

Trafik kuralları konusunda bil-
gi veren Yunak İlçe Emniyet Amir-
liği ,“Amacımız ceza yazmak değil, 
kuralları üstün kılmaktır. Vatan-
daşlarımızın özellikle trafik kural-
larına uymaları konusunda gerekli 
duyarlılığı göstermeleri, toplumca 
daha güzel ve güvenli bir şekilde 
yaşamamızı sağlayacaktır. Trafik 
güvenliği ve ilçemizin trafik akı-
şını hızlandırmak için vatandaşla-
rımızın park yasağı (çift sıra park, 
durma ve duraklama yasağı olan 
yerlerde beklemek), araç kullanır-
ken cep telefonu ile görüşme yap-
mak, yaya geçitlerinde yayalara yol 
vermek gibi tüm trafik kurallarına 
uymaları gerekmektedir. Sürü-
cüler özellikle trafik polislerinin 
olmadığı yerde, kimse görmüyor 
diyerek özellikle yayalara yol ver-
meyip yaya geçitlerine araçlarını 
park ediyorlar. Oysa önemli nokta-
larda bu ihlaller Mobese tarafından 
saniye saniye görüntülendikten 
sonra araç plakasına ceza yazılıyor. 
Sayın sürücülerimizin bu yeni uy-
gulamaya dikkat etmesini istiyo-
ruz” denildi.
n HABER MERKEZİ
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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İnsanların büyük çoğunluğu ba-
şına bir kötülük ya da üzücü olay gel-
diğinde hemen “Neden ben?” ya da 
“Ben bunu hak edecek ne yaptım?” 
diye serzenişte bulunur. Oysa Cenabı 
Allah şura süresi 30.ayette  “ Başınıza 
gelen her musibet kendi yapıp ettik-
leriniz yüzündendir; kaldı ki Allah bir-
çoğunu da bağışlar.” buyurmaktadır.

Ancak her defasında da hak et-
mesi gerekmiyordu insanın. İmtihan 
gerçeği de vardı çünkü. Allah kullarını 
çeşitli şekillerde imtihan edeceğini ve 
sabredenlerin müjdelenmesini söylü-
yordu. 

Mülk süresi 2.ayette  “O, hangi-
nizin daha güzel amel yapacağını 
sınamak için ölümü ve hayatı yara-
tandır. O, mutlak güç sahibidir, çok 
bağışlayandır” buyrulmaktadır. De-
mek ki imtihanın bir sebebi var.

Kötü şeyler neden bizim başımıza 
gelir?  Neden zorluklarla karşılaşırız?  
Hayatımız neden kötü?  Başımıza ge-
lenleri hak ediyor muyuz?  Allah bize 
neden ceza veriyor?  Başımıza ge-

lenlerin suçlusu biz miyiz?  Allah bizi 
nasıl imtihan ediyor?  Neden bizim 
hayatımız kötü? Neden biz?  Neden 
ben?  Suçumuz olmadığı halde Allah 
neden bize ceza veriyor? Allah suçu ol-
mayanlara ceza verir mi?  Allah günahı 
olmayanlara ceza verir mi? Allah ma-
sum olanlara ceza verir mi?  Allah nasıl 
ceza veriyor?  Allah adil mi?  Allah ne 
kadar adaletli?  Allah merhametli mi?  
Başımıza gelen olumsuzlukları hak 
edecek ne yaptık?  İnsanların başına 
gelenlerin sebebi kendileri midir?  İn-
sanlar kendi yaptıkları yüzünden mi 
cezalandırılır?

İnsanın başına gelen her şeyi hak 
etmesi gerekir mi?  İmtihan ile başı-
mıza gelen olumsuzluklar arasında bir 
ilişki var mıdır?  Allah neden bizi zor 
şeylerle imtihan eder?  İmtihan gerçe-
ği nedir?  Zorlukların hepsi imtihan mı-
dır?  Zorlukların hepsi rahmet midir?  
Zorlukların sebebi nedir?  Hayatımız 
neden kötü gidiyor?, İmtihanda sabre-
denlerin ödülü ne olacak?, Zorluklara 
sabretmenin ödülü nedir?  Zorluklarla 

başa çıkmanın yolları 
nelerdir?  Zorlukları nasıl 
atlatırız?  Olumsuzlukları 
nasıl yeneriz?  İmtihan-
da sabredenler müjde-
lenir mi?  Sabredenler 
nasıl müjdelenir?  Müj-
delenmek ne demektir?

 Zorlukları sorgula-
dığımız gibi neden ni-
metleri sorgulamıyoruz?  
Neden şükretmiyoruz? 
Eldeki nimetlere neden sevinmiyo-
ruz?  Karşılıksız verilen kötülüklere 
neden üzülüyoruz? Karşılıksız verilen 
nimetlere neden sevinmiyoruz?  İnsan 
neden nankördür?  Kedi mi daha nan-
kördür yoksa insan mı?  Kötülükler Al-
lahtan mı geliyor?  Kötülüklerin sebebi 
Allah mıdır?  İyiliklerin sebebi nedir?  
İyiliklerin sebebi biz miyiz?  Allaha ne-
den şükretmiyoruz?  

Efsane Wimbledon tenisçisi 

Arthur Ashe,  AIDS’den 
ölmekteydi. Dünyanın 
her köşesindeki hayran-
larından mektuplar yağ-
maktaydı. Bunlardan bir 
tanesi şöyle soruyordu:  
“Neden Tanrı böylesine 
kötü bir hastalık için seni 
seçti.”  Arthur Ashe buna 
şu cevabı verdi: “Tüm 
dünyada... 50 milyon ço-
cuk tenis oynamaya bas-

lar, 5 milyon tenis oynamayı öğrenir, 
500,000 profesyonel tenisi öğrenir, 
50,000 yarışmalara girer, 5,000 büyük 
turnuvalara erişir, 50’si Wimbledon’a 
kadar gelir, 4’ü yarı finale, 2’si finale 
kalır. Elimde şampiyonluk kupasını tu-
tarken Tanrı’ya ‘Neden ben?’ diye hiç 
sormadım. Ve bugün sancı çekerken, 
Tanrı’ya’ Niye ben?’ mi demeliyim. 
Mutluluk insanı tatlı yapar. Zorluklar 
güçlü yapar. Hüzün ise insan yapar. 

Yenilgi mütevazı yapar. Başarı insanı 
ışıldatır, ama yalnız Tanrı yolumu-
za devam etmemizi sağlar. Tanrı’ya 
asla’ Niye ben?’  diye sormayın... Ne 
olacaksa olacak... O’nun kendine has 
usulleri ve her işinde çeşitli hikmetleri 
vardır... Siz inancınızı koruyun.”  Diye 
cevap yazar. Tam Müslümanca bir 
teslimiyet…

Amentü duasında “Ben Allahu 
Teâlâ’ya, meleklerine, kitaplarına, pey-
gamberlerine, ahiret gününe, kadere; 
hayır ve şerrin Allâhu Teâlâ’nın yarat-
masıyla olduğuna inandım. Öldükten 
sonra dirilmek de haktır. Ben şehadet 
ederim ki, Allâhu Teâlâ’dan başka 
ilâh yoktur. Ve yine şehadet ederim 
ki, Muhammed (s.a.v) Onun kulu ve 
peygamberidir”  ilahi emrine inanmak-
tayız. Başa gelen her sıkıntı imtihan 
olduğu gibi, Cenabı Allahlın lütfettiği 
her türlü nimet ve imkânda aslında bir 
imtihan.   Birinde sabır diğerinde şükür 
esas. Ama temelde huzura ermiş kalp 
ile olana razı olmak. Eskilerin bir tabiri 
var: ”Olanda hayır var”  diye. Ankebut 

süresi 2.ayette   “İnsanlar, denenip 
sınavdan geçirilmeden, sadece 
“İman ettik” demekle bırakılacakla-
rını mı sanıyorlar?” buyrulmaktadır. 

Herkesin imtihanı farklı.  Kimi malı 
ile, kimi evladı ile, kimi sağlığı ile, kimi 
makam ve mevki sorumluluğu ile 
değişik şekilde imtihan olmakta.  Bur 
da kula düşen yarabbi bize sabır ver, 
dayanma gücü ver, imtihanı başarı ile 
tamamlama iradesi nasip et diye dua 
etmek. “Neden ben” itirazına hakkımız 
yok. Rabbimiz bizim için her şeyin 
güzelini tanzim eder. Yeter ki sabır ve 
şükür pusulamızdan sapmayalım. 

Fecr süresi 28-30 ayetlerde rab-
bimiz  “ Ey huzura kavuşmuş insan! 
Sen O’ndan hoşnut, O da senden 
hoşnut olarak Rabbine dön. (Seçkin) 
kullarım arasına katıl ve cennetime 
gir!” buyurmaktadır. Bu duamıza son-
suz âmin diyorum.

Baki Selamlar.
Kaynak: Emre Dorman, İnsanlar 

Uyurlar Ölünce Uyanırlar, İstanbul Ya-
yınevi, 54.baskı,2019

NEDEN BEN? SERZENİŞİMİZ DOĞRU DEĞİL 

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

2016 yılında İstanbul’da oyna-
nan Beşiktaş Maçı sonrasında hain 
terör örgütleri tarafından düzenle-
nen bombalı saldırı da şehit düşen 
Polis Memuru Metin Düzgün’ün ai-
lesi tarafından şehidi anma ve hatim 
programı yapıldı. 

Şehit Aileleri Derneği bahçe-
sinde düzenlenen Hatim yemeğine 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, Selçuk-
lu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, 
Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan 
Solmaz, Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, İl Jandarma Komuta-
nı Şakir Uslu, Selçuklu İlçe Müftü-
sü Nusret Karabiber, Şehit Aileleri 
Derneği Başkanı Recep Pekdemir ve 
Yönetim Kurulu Üyeleri, şehit aile-
leri ve davetliler katıldı. Programda 
konuşan Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
hatim programlarının güzel bir gele-
nek olduğunu söyledi. 

Her pazartesi bu geleneğin Şe-
hit Aileleri Derneği’nde sürdüğünü 

dile getiren Vali Toprak, “Program 
vesilesiyle şehir ailelerimiz biraraya 
gelmiş oluyor. Burada güzel olan 
bir hafta boyunca şehitlerimiz için 
Kur’an-ı Kerim okuyor ve hatim 
yapıyorlar. Burada biraraya gelerek 
dua ediyorlar. Çok güzel bir etkin-
lik. Şehirlerimiz ve aileleri bizim için 
en kıymetlilerimiz. Biz de elimizden 
geldiğince burada düzenlenen et-

kinliklere katılıp şehit aileleri ile bir 
araya gelmeye çalışıyoruz. Onlar 
bizlere şehitlerimizin emanetleridir. 
Burada onları mutlu görmek bizleri 
de mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

‘DUALAEIMIZ ŞEHİTLERİMİZLE’
Şehit Aileleri Dernek Başkanı 

Recep Pekdemir de programa katı-
lanlara teşekkür etti. Şehitlerimizi 
hayırla yad ettiklerini dile getiren 

Pekdemir, “Bugün burada 2016 yı-
lında İstanbul’da şehit olan polis me-
murumuz Metin Düzgün’ün anısına 
hatim programı düzenlemiş bulun-
maktayız. Şehit aileleri olarak bizim 
dualarımız şehitlerimizin yanında. 
Dua etmekten başka elimizden bir 
şey gelmiyor. Bu ülkede yaşayan ve 
bu ülkeyi seven herkese hayır duası 
etmekteyiz. Katılımlarından dolayı 
Valimize ve misafirlerimize çok te-
şekkür ederim” dedi.

‘TÜM ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA’
Programda duygusal anlar yaşa-

yan Şehit Metin Düzgün’ün babası 
Harun Düzgün de, “Katılımlarından 
dolayı Sayın Valimize, Başsavcımı-
za ve müftümüze teşekkür ederim 
ayaklarına sağlık. Bu yemeği sadece 
oğlum adına değil tüm şehitlerimi-
zin adına veriyoruz. Tüm şehitleri-
mizin mekanı cennet olsun. Vatanı-
mız sağ olsun” diye konuştu.  
n BERKCAN BAŞ

Şehit Düzgün anısına hatim yemeği verildi

‘Amacımız faydalı 
bireyler yetiştirmek’

HAMİDER Eğitim Koordinatörü Fatma Yanartaş, Konya’da yetim ve öksüz kalmış çocuklara sahip 
çıktıklarını belirterek, “Amacımız bu çocukları, topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmektir” dedi

Konya’da 15 ay önce kurulan 
HAMİDER, öksüz ve yetim çocuk-
lara sahip çıkmaya devam ediyor.  
Dernek olarak önemli faaliyetlerini 
sürdüren HAMİDER, kız çocuklara 
yönelik başlattığı proje kapsamında 
maddi ve manevi destek sağlıyor. 
Konu ile ilgili gazetemize bilgi ve-
ren HAMİDER Eğitim Koordinatörü 
Eğitim Gönüllüsü Fatma Yanartaş, 
yetim ve öksüz çocukları, kendi 
çocukları gibi gördüklerini belirtti. 
Amaçlarının yetim ve öksüz çocuk-
ları topluma kazandırmak ve onla-
ra maneviyat duygusunu aşılamak 
olduğunda dikkat çeken Yanartaş, 
“100’e yakın öğrencimiz var. İlerle-
yen zamanlarda bu rakam daha da 
artacak. Öğrencilerimizin eğitimle-
rine yönelik çalışmalarımız devam 
ediyor. Tabi bununla sınırlı kalmıyo-
ruz. Aynı zamanda çocukların üni-
versiteye hazırlanmalarını da imkân 
sağlıyoruz” dedi. 

“HER TÜRLÜ SORUNU ÇÖZMEYE 
ÇALIŞIYORUZ”

Çeşitli ev ziyaretleri yaptıklarını 
ihtiyaçlar doğrultusunda çocuklara 
yardım ettiklerini aktaran Yanartaş, 
“Bizim kuruluş amacımız yetim, ök-
süz ve parçalanmış ailede mağdur 
duruma düşen kız çocuklarını ha-
yata yeniden kazandırmak. Onların 
yalnız olmadığını göstermek. Ço-
cuklara ahlak ve maneviyatın yanı 
sıra ileride çok güçlü olacaklarının 
bilincini aşılıyoruz. Öğrencilerimizi 

ailelerinden de koparmadan, sağlık-
lı bir şekilde düşünmelerine olanak 
sağlıyoruz. Her türlü sorunu çözme-
ye çalışıyoruz” diye konuştu. 

“BU GÖNÜL İŞİDİR”
HAMİDER Eğitim Koordinatö-

rü Fatma Yanartaş, yetkili kurum-
lardan destek aldıklarını söyledi. 
Yanartaş sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Konya Büyükşehir Belediyesi, ilçe 
belediyelerimiz, Gençlik Spor İl Mü-
dürlüğümüz, İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü gibi önemli kurumlardan 
destek almaktayız. Çocuklarımıza 
Meram Uluslararası Gençlik Merkezi 
kapılarını açan Meram belediyemize 
de çok teşekkür etmek istiyorum. 
Eğitimlerimiz burada veriliyor.  Bu 

gönül işidir. Bizler çocuklara gönüllü 
olarak destek çıkıyoruz. Bizim için 
maddiyat ikinci planda. 

Öğretmenlerimizden bilgilerinin 
zekatını istiyoruz. Değerler Eğitimi 
Seminerleri, Ara dönem kampları, 
gezi programları, özel öğrenci gö-
rüşmeleri, ev sohbetleri, yarışmalar, 
ziyaretler gibi önemli sosyal etkin-
likler yapmaya çalışıyoruz. Vatan-
daşlarımız vakfımız hakkında bilgi 
almak için sosyal medya ve internet 
sitemizi ziyaret edebilirler” Öte yan-
dan Yanartaş, 29 Kasım Cuma günü 
saat 10.00’da yardım amaçlı Küçük 
Hanım Kıraathanesi’nde kahvaltı 
düzenleyeceklerini bildirdi.  
n HABER MERKEZİ

Taktir ve teşekkür alan 
öğrenciler burs ödülü

Tarladan aldığı pancarın 
parasını fıskiyeye bıraktı

Bozkır ilçesinde İmam Hatip 
Lisesi Mezunları ve Gönüllüle-
ri Derneği (BİMDER) tarafından, 
Tevfik Bilge Kur’an kursunda yatılı 
kalan ve okullarında takdir ve te-
şekkür alan 26 öğrenci, burs alma-
ya hak kazandı.

Bozkır İlçe Müftülüğüne bağlı 
olarak hizmet veren Tevfik Bilge 
Kur’an kursunda yatılı okuyan öğ-
rencilerden takdir ve teşekkür alan 
öğrencilere ilk bursları BİMDER 
Derneği öğreticileri tarafından tak-
dim edildi.

Öğrencilerin bursla ödüllen-

dirilmesi hakkında açıklamalarda 
bulunan BİMDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Görür, “Bugün 
Bozkır İlçe Müftülüğümüze bağlı 
Tevfik Bilge Kur’an kursumuzda 
takdir ve teşekkür alan toplamda 
26 öğrencimize ilk burslarını tak-
dim ettik. Bu başarıda emeği olan 
kurs idarecilerimize, hocalarımıza, 
dernek çalışanlarımıza teşekkür 
eder ve bu güzellikleri bizlere ya-
şatma noktasında derneği maddi 
ve manevi destekleyen tüm kar-
deşlerimizden rabbim razı ve hoş-
nut olsun inşallah.” dedi.n  AA

Aksaray’ın Eskil ilçesinde tarla-
dan şeker pancarı alan kişinin fıski-
yeye bıraktığı 20 lira ile not, hasat 
yapan tarla sahibini duygulandırdı. 
Mutlu Yaylası mevkisindeki tar-
lasında çalışan Ergün Koyuncu, 
şeker pancarı toplarken fıskiyeye 
takılı 20 lira, yanında da “Dayıcı-
ğım aldık, paranı da bıraktık, helal 

et.” yazılı notu buldu. Koyuncu, 
yaptığı açıklamada, parayı ve notu 
görünce duygulandığını belirterek, 
“Böyle erdemli, örnek kişilere top-
lum olarak çok ihtiyacımız var. Bu 
kişiyi tanımak, parasını iade edip, 
bir de hindi hediye etmek istiyo-
rum. Hakkım da helal olsun.” diye 
konuştu. n AA

Fatma Yanartaş
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Fidanlar şehitler için 
toprakla buluşturuldu

İl Müftülüğü Hatıra Ormanı’na 
Mevlid-i Nebi Haftası münasebe-
tiyle 500 adet fidan dikimi ger-
çekleştirildi. Mevlid-i Nebi Haftası 
münasebetiyle İstanbul yolu üze-
rinde bulunan Konya İl Müftülüğü 
Hatıra Ormanına, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi, Selçuklu Belediye-
si, Emniyet Müdürlüğü, Emniyet 
Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube 
Müdürlüğü, Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğü, Diyanet-Sen, 
Şehit Yakınları, Vatan Sağolsun 
42 Grubu, Kadınhanı Trafik Böl-
ge Emniyet mensupları, il ve ilçe 
müftülüklerinde görev yapan da-
ire personeli ve din görevlilerinin 
katkı ve katılımıyla “Bugün Fidan, 
Yarın Nefes” temasıyla 500 adet 
fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan 
dikimi sonrası kısa bir açıklamada 
bulunan Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, Mevlid-i Nebi Haftası 
münasebetiyle “Bugün Fidan, Ya-
rın Nefes” teması doğrultusunda 

gerçekleştirilen ağaçlandırma or-
ganizasyonda emeği geçenlere ve 
katkı sağlayanlara teşekkür etti. 
Vatan Sağolsun 42 grubu, şehit 
eşleri ve gönüllülerin katkılarıyla 
her bir Konyalı şehit adına yaptırı-
lan künyeler, şehitler adına dikilen 
fidanlara asıldı. 

Fidan dikimi güzergahında 
emniyeti sağlamak üzere etkinliğe 
katılan Kadınhanı Bölge Trafik İs-
tasyonu’nda görevli trafik polisleri 
ise, mesai arkadaşları olan trafik 
uygulaması esnasında Afyon isti-
kametinden gelen aracın çarpması 
sonucu şehit olan Polis Memuru 
Erkan Kurşun adına da fidan dike-
rek künyesini astılar.Etkinlik öncesi 
katılımcılara Emniyet Müdürlüğü 
Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü 
tarafından çay ve simit ikramı, et-
kinlik sonrasında ise Diyanet-Sen 
Konya Şube Başkanlığı tarafından 
kumanya ikramı yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Demirören Haber Ajansı (DHA) 
Konya Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden,

Hasan DÖNMEZ’in
 

babası

Hasan 
DÖNMEZ’in

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Türk alışveriş kültürü-
nün tarihî dokusunu oluş-
turan semt pazarları, Tür-
kiye’de açılan on binlerce 
kapalı alışveriş merkezine 
karşı hâlâ ayakta duran, 
canlılığını koruyan ve alış-
veriş geleneğini sürdüren 
bir yapı oluşturur. Sokak 
alışveriş kültürünün mihenk 
taşı olan ve her türlü sesi, 
rengi, kokuyu içinde barın-
dıran semt pazarları büyük, küçük her 
yaştan insanın uğrak yeri olur. Pazar alış-
verişi Türkiye’deki her evin vazgeçilmezi-
dir. Haftanın belli günleri, belli semtlerde 
kurulan pazarlarda birçok farklı ürünü 
bulmak mümkündür.

Semt pazarlarının Türk alışveriş kül-
türündeki en önemli yeri ise insanların 
kaynaştığı, selamlaştığı ve konuştuğu 
yerler olmasıdır. 

Her hafta düzenli olarak pazara giden 
kişiler bir süre sonra birbirlerini tanır ve 
konuşmaya, ilişkiler kurmaya başlarlar. 
Toplumsal kaynaşmanın ve millî bilincin 
oluştuğu noktalardır pazarlar. 

Türk kültüründe önemli bir yer tu-
tan pazarlar ile ilgili dikkatimi çeken bir 
konuyu sizlere aktarmak istiyorum. Ço-
cukluğumdan bu yana Nişantaşı Mahal-
lesi’nde ikamet etmekteyim. Perşembe 
günü sabahın erken saatlerinde kurulan 
semt pazarımız akşam saatlerine kadar 
vatandaşların yoğun ilgisi ile karşı karşıya 
kalır. Sabahın erken saatlerinde helal rızık 
kazanmak için evlerinden çıkan pazarcı 

esnafı halden o gün sataca-
ğı ürünleri arabasına yükle-
yerek semt pazarına doğru 
yola çıkar. 

Akşama kadar halden 
aldığı ürünleri satan pazar-
cı esnafı ne yazık ki kalan 
ürünlerini ya da gün içeri-
sinde eline geçirdiği çöp-
leri tezgâhın altına dökerek 
pazar alanından ayrılır. İlçe 
belediyeleri pazarcı esnafın-

dan bir miktar ücret alır. “Nasıl olsa işga-
liye ücretini ödedim, Belediye temizlesin” 
diyerek çöplerini pazar yerine bırakmak 
pazarcı esnafına hiç yakışmıyor. Bizler 
her ne işi yaparsak yapalım çevremize 
örnek olmalıyız. Bu konuda pazarcı es-
nafımızın daha duyarlı olacağına yürekten 
inanıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi 
ile göreve gelen Çevre ve Şehircilik Ba-
kanımız Konyalı hemşerimiz Murat Ku-
rum sıfır atık ve çevre konusunda önemli 
adımlar atıyor. Sayın bakanımızın bu 
konu ile ilgili de Büyükşehir ve İlçe Bele-
diye başkanları ile ortak bir çalışma yapa-
cağını düşünüyorum. Semt pazarlarının 
belli noktalarına pazar tezgâhlarında kalan 
ürünlerin geri dönüşümünün sağlanabi-
leceği kutular koyulabilir. Atıkların buraya 
atılması hem ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlamış olur hem de pazar yerleri 
daha temiz olur. Böylelikle pazar alanını 
temizleyen temizlik ekiplerinin işleri de 
daha kolaylaşır. 

Selametle, baki selamlar…

YAKIŞMIYOR

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Demirören Haber Ajansı (DHA) Konya Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Hasan 
Dönmez’in babası Hasan Dönmez 70 yaşında vefat etti

Meslektaşımız Hasan
Dönmez’in acı günü

Demirören Haber Ajansı (DHA) 
Konya Bölge Müdürlüğü muhabir-
lerinden gazeteci Hasan Dönmez’in 
babası Hasan Dönmez 70 yaşında 
vefat etti. 

Merhum Hasan Dönmez’in ce-
nazesi dün öğlen namazına müte-

akip Hocacihan Tatbikat Camii’nde 
kılınan cenaze namazının ardından, 
sevenlerinin omuzlarında taşınarak, 
dualar eşliğinde Hocacihan Mezar-
lığına defnedildi. Dönmez ailesini 
acı günlerinde yakınları ve sevenleri 
yalnız bırakmadı. Dönmez ailesi ce-

naze namazının ardından taziyeleri 
kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
merhum Hasan Dönmez’e Yüce Al-
lahtan rahmet yakınlarına ve seven-
lerine meslektaşımız Hasan Dön-
mez’e başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Dünyaca ünlü otomobil 
firmalarına makine üretiyor

78 yaşındaki Mehmet İnan, 51 yıl önce öğretmenliği bıraktıktan sonra babasından devraldığı ve büyüttüğü işletmede, dünya-
ca ünlü otomobil markalarının yanı sıra 95 ülkeye giyotin makas, fiber lazer, panç pres ve sac işleme gibi makineler satıyor

Konya’da 78 yaşındaki Mehmet 
İnan, 51 yıl önce öğretmenliği bı-
raktıktan sonra babasından devral-
dığı ve büyüttüğü işletmede, dün-
yaca ünlü otomobil markalarının 
yanı sıra 95 ülkeye giyotin makas, 
fiber lazer, panç pres ve sac işleme 
gibi makineler ihraç ediyor.

Mehmet İnan, 1966 yılında 
başladığı matematik öğretmenliği-
ni iki yıl yaptıktan sonra babasının 
tavsiyesi üzerine aile dükkanında 
çalışmaya başladı.

Azmiyle babasının işletmesini 
büyüten İnan, daha sonra giyotin 
makas, fiber lazer, panç pres ve sac 
işleme gibi makineler üretmeye 
başladı. İnan, bu makineleri hem 
dünyaca ünlü otomobil markaları-
na satıyor hem de 95 ülkeye ihraç 
ediyor.

MVD Makine Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet İnan, yaptığı açık-
lamada, yaklaşık 13 bin metrekare 
kapalı alanda 165 çalışanla çeşitli 
makineler ürettiklerini dile getirdi.

95 ÜLKEYE 30 MİLYON AVROLUK 
İHRACAT

Dünyanın birçok ülkesine ih-
racat yaptıklarını ifade eden İnan, 

şunları kaydetti: “Bugün itibarıyla 
Şili’den Rusya’ya, ABD’den Kana-
da’ya ve Avustralya’ya kadar 95 
ülkeye 30 milyon avroluk ihracat 
gerçekleştiriyoruz. Yıllık ortalama 
600 civarında makine üretiyoruz. 
Üretimimizin yüzde 90’ını ihraç 
ediyoruz. Kalite olarak muadilleri-
mize göre çok iyi durumdayız. Hat-
ta bir dünya markası olduğumuzu 
söyleyebiliriz. Çünkü Porsche ve 
Mercedes gibi Alman markaları ile 
İtalyan markası olan Maserati’ye 
de makine gönderdik. Bu marka-
ların mekanik atölyelerinde bizim 

makinelerimiz kullanılıyor.”
‘BABAM HEP ‘MATEMATİK OKU AMA 

İSTERSEN ÇÖPÇÜ OL’ DERDİ’
İnan, siparişle çalıştıklarını be-

lirterek, şöyle devam etti: Dünyada-
ki teknolojik yenilikleri ve gelişme-
leri takip eden 25 kişilik bir Ar-Ge 

ekibimiz var. Matematik öğretmen-
liğinden buraya nasıl geldiğimizi 
düşünecek olursak, matematik, 
bütün teknolojinin ve yaşamın bir 
parçasıdır. Bir kişinin matematiği 
ne kadar iyi olursa düşünme ve ha-
reket kabiliyeti de o kadar iyi olur. 
Matematiği olmayan mühendis 
düşünemeyiz. Babam hep ‘mate-
matik oku ama istersen çöpçü ol’ 
derdi. Çünkü ‘sıradan bir çöpçünün 
süpürge kullanmasıyla matematik 
okuyan bir çöpçünün süpürge tut-
ması bile farklı olur’ derdi. Bunlar 
kafamıza yerleşti. 1950 yılında ba-
bamla başlayan işletmemizde 1974 
yılından beri makine üretmeye baş-
ladık. Babam Türkiye’de ilk olarak 
tel kadayıf makinesini imal eden 
kişidir. Belki de onun bazı özellikleri 
bize geçmiş olabilir.”
n AA

Arslan – Nazlı İzci çiftinin kızları Elif ile Muzaffer – Sare Yıldırım çiftinin oğulları 
Arif, düzenlenen törende birbirilerine ‘evet’ diyerek mutlu birliktelikleri başlattı

Yıldırım ve İzci
ailelerinin mutlu günü

Kişi başına bin 400 
metreküp su düşüyor

Şehrimizin tanınmış ailelerin-
den Konya Saygı Özel Eğitim Ku-
rumları Kurucu Müdürü Muzaffer 
Yıldırım ve Sare Yıldırım’ın oğulları 
Arif Yıldırım ile Arslan İzci (Mer-
hum) ve Nazlı İzci’nin kızları Elif İzci 
Atiker De Luxe düğün salonunda 
kıyılan nikâh ve düğünle dünya evi-
ne girdi. Arif ve Elif çiftinin nikâh şa-
hitliğini 18. Dönem Konya Milletve-
kili Kadir Demir, 22. Dönem Yozgat 
Milletvekili Mehmet Çiçek, Emekli 
Müsteşar Mahmut Özbay ve Milli 
Futbolcu Olcan Adın yaptı. Düğüne 
her iki ailenin yakınları, dostları ve 
davetliler katıldı. Yıldırım ailesi, dü-
ğüne katılan misafirlerine gelenek-
sel Konya Etli pilavı ikram etti. Genç 

çifte kurdukları yuvada ömür boyu 
mutluluklar diler; İzci ve Yıldırım ai-

lelerini tebrik ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Çevre Yönetimi Genel Müdür 
Yardımcısı Recep Akdeniz, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve Konya 
Teknik Üniversitesi (KTÜN) iş birli-
ğinde bir otelde düzenlenen Atıksu 
Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik 
Personele İlişkin Eğitim ve Sertifika 
Programlarının Araştırılması ve Ül-
kemize Özgü Modelin Geliştirilme-
si (AATSer) Projesi Eğitim Çalışta-
yı’na katıldı.

Suyun canlılar için son derece 
önemli olduğunu hatırlatan Ak-
deniz, şöyle konuştu: “Türkiye su 
kaynakları açısından çok zengin bir 
ülke değil. Yüzeysel ve yer altı su 
kaynaklarını birlikte düşündüğü-
müzde ekonomik ve teknik olarak 
bir yılda kişi başına elde edebilece-
ğimiz su miktar bin 400 metreküp 
civarındadır. Avrupa ülkeleri ise su 
kaynakları bakımından bizim 6-7 
katımız seviyesindedir. Bu yüzden 
gelecek nesillere daha temiz su 
ulaştırmak için su kaynaklarımızı 
çok iyi yönetmemiz ve kullanma-
mız gerekiyor. Mesela Konya su 
kaynağının en az olduğu şehirle-
rimizden biridir. Dolayısıyla bura-
daki atık suları da bir su kaynağı 
olarak görmemiz geleceğimiz açı-
sından çok önemlidir.”

Akdeniz, vizyonlarını çevre po-
litikalarını kalkınma politikalarıyla 
entegre etmiş, enerji verimliliğini 
yaygınlaştırmış, temiz üretimi sa-

nayide yaygınlaştırmış ve yüksek 
yaşam kalitesiyle refahı tüm vatan-
daşlarına sunabilen bir ülke olarak 
belirlediklerini aktardı. 

‘YAPILAN ÇALIŞMALARLA CİDDİ 
GELİŞMELER KAYDEDİLMİŞTİR’
Öncelikli amaçlarının su kay-

naklarının en iyi şekilde korunması 
olduğunu anımsatan Akdeniz, şun-
ları kaydetti: “Son yıllarda önemi 
giderek artan çevre ve çevre sorun-
ları, devletlerin ve hükümetlerin 
politik kararlarını alma süreçlerini 
doğrudan etkileyen faktörlerden 
biri haline gelmiştir. İçinde bulun-
duğumuz yüzyılda da çevre sorun-
ları hayatımızın her alanıyla ilgili 
olmaya başlamıştır. Bu yüzden bu 
sorunların çok ileriye gitmeden çö-

zülmesi gerekmektedir. Ülkemizde 
son yıllarda yapılan çalışmalarla 
ciddi gelişmeler kaydedilmiştir. 
Bakanlık olarak verdiğimiz teknik 
ve ekonomik desteklerle kanalizas-
yonda nüfusun yüzde 92’sine atık 
su arıtma tesislerinde ise nüfusun 
yüzde 87’sine hizmet vermekte-
yiz.”  KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür 
Özçelik de çalıştayın düzenlenme-
sinden dolayı duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Programa, Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve 
Toprak Daire Başkanı Gürsel Erul, 
Yerel Yönetimler Genel Müdürlü-
ğü Projeler ve Teknik Hizmetler 
Daire Başkanı Alper Sami Çayır ile 
çok sayıda akademisyen katıldı. 
n AA

Mehmet İnan
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Konya’da 1 milyon 224 bin dekar tarım arazisi sulandı

Devlet Su İşleri Genel Müdü-
rü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sulama 
sezonunda Konya’da 1 milyon 224 
bin dekar tarım arazisinin sulandı-
ğını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
(DSİ) yaptığı yatırımlarla modern 
sulama sistemlerini yaygınlaştır-
maya, tarımda su tasarrufu sağla-
maya, çiftçinin kazançlarını doğ-
rudan ve dolaylı yollarla artırmaya 
ve ülke tarımına katkı sunmaya 
devam ediyor. Türkiye’de suyun 
dörtte üçü sulamada kullanıldığın-
dan, sulama tesisleri inşa edilirken 

en modern ve tasarrufu en yüksek 
yağmurlama ve damlama sistem-
leri tercih edilmektedir.

Kapalı sistem basınçlı borulu 
sulamaya geçilmesi ile iletim ka-
yıpları minimum seviyeye indiri-
lerek tarla içi sulama sistemleri ile 
önemli ölçüde su tasarrufu sağla-
nıyor. Bu sayede çiftçi randımanı 
maksimum seviyeye yükseltiliyor. 
Böylelikle yağmurlama sulamalar-
da yüzde 35, damla sulamalarda 
ise yüzde 65 oranında su tasarrufu 
sağlanıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern 
sulama projeleri geliştirerek uy-

gulamaya koyduklarını ifade eden 
DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 
“Modern sulama, üretim desenini 
çeşitlendirip tarımda verimi artırır-
ken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan 
ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum 
bir yandan kırsal kalkınmanın he-
deflerinden olan yoksulluğun azal-
tılması amacına hizmet ederken 
bir yandan da yaşam standardını 
yükselttiği için göçü önlüyor” dedi.

Tahıl ambarı Konya’da 4 Nisan 
2019 tarihinde başlayan sulama 
sezonunun 17 Ekim 2019 tarihin-
de tamamlandığını belirten Genel 
Müdür Aydın, “2019 yılı sulama 

sezonunda Konya ve ilçelerimizde 
toplam 1 milyon 224 bin dekar 
tarım arazisi sulanmıştır. Yapılan 
sulu tarım ile birlikte 2019 yılı bi-
rim fiyatları ile ülke ekonomisine 
995 milyon TL katkı sağlanmıştır. 
DSİ ailesi ülke tarımı ve ülke insa-
nı için özveri ile çalışmaya devam 
etmektedir. Tarım arazilerinin 
suya kavuşmasını, kapalı sistem 
sulamanın yaygınlaşmasını ve su-
lamada su tasarrufu sağlanmasını 
önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da 
bu yönde kararlılıkla sürdürüyo-
ruz” diyerek sözlerini tamamladı.
n İHA

Sulamayla ekonomiye
196 milyon liralık katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürü Mevlüt Aydın, 2019 su-
lama sezonunda Aksaray’da 129 
bin 500 dekar tarım arazisinin su-
landığını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
yaptığı yatırımlarla modern sula-
ma sistemlerini yaygınlaştırmaya, 
tarımda su tasarrufu sağlamaya, 
çiftçinin kazançlarını doğrudan ve 
dolaylı yollarla artırmaya ve ülke 
tarımına katkı sunmaya devam 
ediyor. 

Türkiye’de suyun dörtte üçü 
sulamada kullanıldığından, su-
lama tesisleri inşa edilirken en 
modern ve tasarrufu en yüksek 
yağmurlama ve damlama sistem-
leri tercih ediliyor. Kapalı sistem 
basınçlı borulu sulamaya geçil-
mesi ile iletim kayıpları minimum 
seviyeye indiriliyor, tarla içi sula-
ma sistemleri ile önemli ölçüde 
su tasarrufu sağlanıyor ve böylece 
çiftçi randımanı maksimum sevi-
yeye yükseltiliyor. Böylelikle, yağ-
murlama sulamalarda yüzde 35, 
damla sulamalarda ise yüzde 65 
oranında su tasarrufu sağlanıyor.

DSİ Genel Müdürü Mevlüt 
Aydın, DSİ olarak son yıllarda 
modern sulama projeleri geliştire-
rek uygulamaya koyduklarını be-
lirterek, “Modern sulama, üretim 
desenini çeşitlendirip tarımda ve-
rimi artırırken, çiftçi gelirlerinde 

de doğrudan ve dolaylı artış sağ-
lıyor. Bu durum bir yandan kırsal 
kalkınmanın hedeflerinden olan 
yoksulluğun azaltılması amacına 
hizmet ederken bir yandan da 
yaşam standardını yükselttiği için 
göçü önlüyor” dedi.

‘ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE 
196 MİLYON LİRA KATKI 

SAĞLANMIŞTIR’
Bu kapsamda Aksaray’da 17 

Nisan 2019 tarihinde başlayan 
sulama sezonunun 10 Ekim 2019 
tarihinde tamamlandığını kayde-
den Genel Müdür Aydın, “2019 
yılı sulama sezonunda Aksaray 
ilimiz ve ilçelerimizde toplam 129 
bin 500 dekar tarım arazisi sulan-
mıştır. Aksaray il ve ilçelerimizde 
2019 yılında toplam 129 bin 500 
dekar arazide yapılan sulu tarım 
ile birlikte 2019 yılı birim fiyatları 
ile ülkemiz ekonomisine 196 mil-
yon lira katkı sağlanmıştır” şeklin-
de konuştu.

Aydın, sulama sezonunda 
emeği geçenlere teşekkür ede-
rek, “DSİ ailesi ülke tarımı ve ülke 
insanı için özveri ile çalışmaya 
devam etmektedir. Tarım arazile-
rinin suya kavuşmasını, kapalı sis-
tem sulamanın yaygınlaşmasını 
ve sulamada su tasarrufu sağlan-
masını önemsiyoruz. Çalışmaları-
mızı da bu yönde kararlılıkla sür-
dürüyoruz” ifadelerini kullandı.
 n İHA

HES barajının kurulması ile birlikte adeta iklimi değişen Karaman’ın Ermenek ilçesinde daha önce yetişme-
yen zeytin, şimdilerde yöre halkının yeni geçim kaynağı oldu. İlçedeki zeytin ağacı sayısı 180 bine ulaştı

Ermenek’te zeytin, 
halkın umudu oldu

Ermenek ilçesinde hasadı baş-
layan zeytin, üreticisinin yüzünü 
güldürüyor. 10 yıl önce yapımı 
tamamlanan Ermenek Barajı’nın 
bölgenin iklim değişikliğine etkisi 
ile farklı bitkiler yetişmeye başladı. 
Yeni iklim koşullarına en uygun bit-
kilerden biri olan zeytin, Ermenek 
çiftçisinin önemli bir gelir kaynağı 
oldu.

Baraj suyunun altında kalan 
maden ocaklarının kapanmasıyla 
gelir kaybı yaşayan ilçe ekonomisi 
zeytin üretiminin artmasıyla yeni-
den gelirlerini artırdı. Bu yıl rekol-
tede artış beklenirken ilçede iki zey-
tinyağı fabrikası da kuruldu.

‘500 OLAN ZEYTİN AĞACI 
SAYISI 180 BİNE ÇIKTI’

Ermenek’te baraj yapılmadan 
önce yok sayılacak derece olan 
zeytin üretiminin baraj yapımı ile 
önemli bir miktarda arttığını söyle-
yen İlçe Ziraat Odası Başkanı Yusuf 
Özçelik, “Zeytin 1970’li yıllarda böl-
gemizde sadece belirli köylerimizde 
vardı, sayı olarak da çok azdı. Bel-

ki kendiliğinden yetişme 500-600 
ağaç varken barajın yapılması ve 
iklimin değişmesiyle birlikte bölge-
mizde zeytincilik ön plana çıkmaya 
başladı. Bugün dört bin dekar arazi-
de yaklaşık 180 bin civarında zeytin 
ağacı mevcut. Çiftçi kayıt sistemin-
deki kayıtların 2018 verilerine göre, 

bu talep hızla artmakta. Zeytin fida-
nı taleplerini alıyoruz, uygun fiyata 
temin ediyoruz. Zeytin üreticiliğinin 
bölgenin kalkınması için çok faydalı 
olacağına inanıyorum” dedi.

Üç çeşit üretilen zeytinin kalite-
sinin yüksek olduğunu ifade eden 
Ziraat Odası Başkanı Özçelik, “Böl-

gemizde üç çeşit zeytin üretilmek-
te. Ayvalık ve Gemlik başta geliyor. 
Bunun yanı sıra daha yeni yeni 
zeytinyağ oranı yüksek olan Trilye 
çeşitlerine girildi. Bölgedeki Ayva-
lık ve Gemlik zeytinlerimiz sofralık 
olarak gayet doğal gübre atmadan 
veya ilaçlama yapmadan yetiştiren 
arkadaşlarımız zeytinyağı kalitesi 
aroması daha leziz. Bölgemizden 
zeytin alan ve siparişi veren ar-
kadaşlardan edindiğiniz bilgilere 
göre, çok kaliteli olduğu söyleniyor. 
Bunu bizzat bizde görüyoruz” diye 
konuştu.

Zeytin üreticisi Fikret Ayan ise 
doğal üretim yaptıklarını kaydetti. 
Ayan, “Bu yıl zeytinimiz çok verim-
li, inşallah her yıl böyle olur. Biz yal-
nızca ağaçlarımızı hastalık yapma-
ması için zirai ilaç kullanırız, bunun 
dışında herhangi bir ilaç kullan-
mayız. Ürünün doğal olması bizim 
için önemli. Biz köyde yaşıyoruz, bu 
zeytini biz de yiyoruz, doğal olma-
yanı biz yemeyiz” şeklinde konuştu.
n İHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Mü-
dürü Mevlüt Aydın, 2019 yılı sula-
ma sezonunda Karaman’da 104 bin 
dekar tarım arazisinin sulandığını 
açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
yaptığı yatırımlarla modern sula-
ma sistemlerini yaygınlaştırmaya, 
tarımda su tasarrufu sağlamaya, 
çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve 
dolaylı yollarla artırmaya ve ülke 
tarımına katkı sunmaya devam edi-
yor. Türkiye’de suyun dörtte üçü 
sulamada kullanıldığından, sulama 
tesisleri inşa edilirken en modern 
ve tasarrufu en yüksek yağmurla-
ma ve damlama sistemleri tercih 
ediliyor. Kapalı sistem basınçlı bo-
rulu sulamaya geçilmesi ile iletim 
kayıpları minimum seviyeye indi-
riliyor, tarla içi sulama sistemleri 
ile önemli ölçüde su tasarrufu sağ-
lanıyor ve böylece çiftçi randımanı 
maksimum seviyeye yükseltiliyor. 

Böylelikle, yağmurlama sulamalar-
da yüzde 35, damla sulamalarda 
ise yüzde 65 oranında su tasarrufu 
sağlanıyor.

DSİ olarak son yıllarda modern 
sulama projeleri geliştirerek uygu-
lamaya koyduklarını belirten DSİ 
Genel Müdürü Mevlüt Aydın, “Mo-
dern sulama, üretim desenini çeşit-
lendirip tarımda verimi artırırken, 

çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve 
dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir 
yandan kırsal kalkınmanın hedefle-
rinden olan yoksulluğun azaltılması 
amacına hizmet ederken bir yan-
dan da yaşam standardını yükselt-
tiği için göçü önlüyor” dedi.
‘ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE 54 MİLYON 

LİRA KATKI SAĞLANMIŞTIR’
Bu kapsamda Karaman’da 15 

Nisan 2019 tarihinde başlayan su-
lama sezonunun 15 Eylül 2019 ta-
rihinde tamamlandığını kaydeden 
Aydın, “2019 yılı sulama sezonun-
da Karaman ilimiz ve ilçelerimizde 
toplam 104 bin dekar tarım arazisi 
sulanmıştır. Karaman il ve ilçeleri-
mizde 2019 yılında toplam 104 bin 
dekar arazide yapılan sulu tarım ile 
birlikte 2019 yılı birim fiyatları ile 
ülkemiz ekonomisine 54 milyon 
lira katkı sağlanmıştır” şeklinde ko-
nuştu.

Sulama sezonunda emeği ge-
çenlere teşekkür eden Aydın, “DSİ 
ailesi ülke tarımı ve ülke insanı için 
özveri ile çalışmaya devam etmek-
tedir. Tarım arazilerinin suya ka-
vuşmasını, kapalı sistem sulamanın 
yaygınlaşmasını ve sulamada su ta-
sarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. 
Çalışmalarımızı da bu yönde karar-
lılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kul-
landı. n İHA

Karaman’da 104 bin dekar arazi sulandı
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Türk-Rus ortak devriyesi 
kararlılıkla sürdürülüyor

Türkiye ile Rusya arasında 22 
Ekim’de Fırat’ın doğusuna ilişkin 
Soçi’de mutabakat muhtırası im-
zalandı. Her iki tarafın, Suriye’nin 
siyasi birliği ve toprak bütünlü-
ğünün muhafazasına olan bağlı-
lıklarını teyit ettiği mutabakatta, 
Tel Abyad ve Rasulayn’ı içine 
alan 32 kilometre derinliğindeki 
Barış Pınarı Harekatı alanındaki 
yerleşik statükonun muhafaza 
edilmesi kararlaştırıldı. Mutaba-
katta, iki ülke ortak devriyeleri-
nin, 23 Ekim saat 12.00 itibarıyla 
mevcut Barış Pınarı Harekat alanı 
sınırlarının batısı ve doğusunda 
10 kilometrelik derinlikte Kamışlı 
şehri hariç başlatılacağının bilgisi 
de yer aldı. Her iki taraftan zırhlı 
araçların yanı sıra insansız hava 
araçları (İHA) ile kimi zaman heli-
kopterlerin de destek verdiği dev-
riyeler, özellikle terör örgütü YPG/
PKK’nın kontrolündeki bölgelerde 
her türlü provokasyona rağmen 
başarıyla icra ediliyor.
İLK ORTAK DEVRİYE 1 KASIM’DA

Türkiye ile Rusya arasında So-
çi’de varılan mutabakatın ardın-
dan ilk ortak devriye, 1 Kasım’da 
Fırat’ın doğusundaki Derbesiye 
bölgesinde gerçekleştirildi. Her iki 
taraftan dörder araç olmak üzere 
toplam sekiz kara aracı ve İHA 
iştirakiyle yapılan devriyede, 10 
kilometre derinliğe inen Türk ve 
Rus askeri unsurları, toplam 87 
kilometre mesafe kat etti. Soçi’de 
varılan mutabakat çerçevesinde 
sahada devam eden çalışmalar 
diplomatik seviyede de sürdürül-
dü. Kara devriyesinin başladığı ilk 
gün, Rusya’dan Ankara’ya askeri 
heyet geldi. İki ülke askeri yetki-
lileri arasında iki gün süren çalış-
malarda taktik ve teknik konular 
masaya yatırıldı. Türk ve Rus un-
surlarının, İHA’ların katılımıyla 
ikinci ortak kara devriyesi 5 Ka-
sım’da Fırat’ın doğusundaki Ay-
nularap bölgesinde yapıldı. Türk 
ve Rus askeri unsurları, 73 kilo-
metre uzunluğundaki güzergahta 
ortak devriyeyi tamamladı.

ÜÇÜNCÜ ORTAK DEVRİYE 
KAMIŞLI-DERİK ARASINDA
Üçüncü ortak kara devriyesi, 

8 Kasım’da Fırat’ın doğusundaki 
Kamışlı-Derik arasındaki bölgede 
icra edildi. Her iki taraftan dörder 

araç olmak üzere toplam sekiz 
kara aracının katıldığı devriyede, 
Türk ve Rus askeri unsurları, 10 
kilometre derinlikte 88 kilometre 
mesafe kat etti. Milli Savunma Ba-
kanlığından (MSB), Kamışlı-Derik 
arasındaki bölgede icra edilen 
Türk-Rus kara devriyesinin, pro-
vokatörlere karşı, personelin ve 
halkın güvenliğine ilişkin gerekli 
dikkat ve hassasiyet gösterilerek, 
planlandığı gibi tamamlandığı bil-
gisi paylaşıldı. Türk ve Rus askeri 
unsurlarının dördüncü ortak kara 
devriyesi, 11 Kasım’da Fırat’ın 
doğusundaki Derbesiye bölge-
sinde yapıldı. Türk ve Rus askeri 
unsurları 10 kilometre derinlikte, 
62 kilometre uzunluğundaki gü-
zergahta devriyeyi tamamladı.
BEŞİNCİ DEVRİYE AYNULARAP’TA

Türk ve Rus askeri unsurları-
nın, beşinci ortak kara devriyesi 
de toplam 8 kara aracı ve İHA’lar-
la 12 Kasım’da Fırat’ın doğusunda 
Aynularap bölgesinde, altıncı kara 
devriyesi 14 Kasım’da Derbesiye 
bölgesinde gerçekleştirildi. Altıncı 
kara devriyesi, Türk ve Rus askeri 
unsurlarınca, yaklaşık 9 kilometre 
derinlikte ve 45 kilometre uzun-
luğundaki güzergahta tamam-
landı. İki ülke askeri unsurlarının 
Fırat’ın doğusundaki yedinci kara 
devriyesi 16 Kasım’da Kamış-
lı-Derik bölgesinde, havadan heli-
kopterle destekli şekilde, 10 kilo-
metre derinlikte ve 26 kilometre 
uzunluğundaki güzergahta icra 
edildi. Türkiye ve Rusya arasın-
daki sekizinci ortak devriyesi ise 
bugün Aynularap bölgesinde, 10 
kilometre derinlikte ve 34 kilo-
metre uzunluğundaki alanda ta-
mamlandı.

SİVİLLERE YÖNELİK 
SALDIRILAR SÜRDÜ

Bölgedeki sivil halkın yanı 
sıra Türkiye’nin sınır güvenliği-
nin sağlanması amacıyla yapılan 
devriye faaliyetleri sırasında bö-
lücü terör örgütü YPG/PKK’nın 
kirli yüzü bir kez daha ortaya çıktı. 
ABD ve Rusya’nın Türkiye ile var-
dıkları mutabakat çerçevesinde 
Suriye’nin kuzeyinden çıkması 
gereken ancak yerlerini terk et-
meyen YPG/PKK’lı teröristler cep-
he hatlarına saldırmayı sürdürdü. 
n AA

Ortadoğu politikalarıyla ilgili AB’ye ve ABD’ye gönderme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birileri petrol paylaşımı-
nın içinde. Bizim önümüze de bunu getirdiler. ‘Bizim derdimiz petrol değil’ dedik, bizim derdimiz insan” dedi

‘Bizim derdimiz 
petrol değil, insan’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda 
düzenlenen 2. İstanbul Uluslararası 
Ombudsmanlık Konferansı’na ka-
tıldı.  Erdoğan, Yusuf Has Hacib’in 
Kutadgu Bilig, Nizamülmülk’ün 
Siyasetname, Koçi Bey’in Koçi Bey 
Risalesi, İbn-i Haldun’un Mukaddi-
me gibi eserlerinin devlet yönetimi 
konusunda dönemlerinin çok ile-
risinde mesajlara sahip olduğunu 
anlattı. 

Vatandaşıyla güçlü bağlar te-
sis edemeyen devletlerin iç ve dış 
müdahalelere karşı çok daha ko-
runmasız kaldığını dile getiren Er-
doğan, “Halkının sahip çıktığı bir 
ülkeyi hiçbir gücün ve etkinin yı-
kabilmesi mümkün değildir. Buna 
karşılık kendi insanının sesine ku-
lak vermeyen, sıkıntılarına çözüm 
yolu aramayan, tam tersine itirazla-
rı hoyratça bastırmaya çalışan dev-
letler, çok büyük acılar ve yıkımlar-
la karşılaşabiliyor. 

Özellikle bölgemizde bu va-
him hayata düşen pek çok devlet 
ve yönetim var. Türkiye’nin farkı, 
tarihi tecrübelerinden süzülüp ge-
len bir ferasetle devlet ile millet 
arasındaki güçlü bağa sıkı sıkıya 
sahip çıkmasıdır. Bu sayede yıllar-
dır terör örgütlerinin saldırıların-
dan ekonomik tuzaklara kadar pek 
çok tehditle yüzleşmemize rağmen 
dimdik ayakta kalmayı ve gücümü-
zü sürekli artırmayı başardık.” diye 
konuştu. 

Erdoğan, dünyanın en büyük ve 
en uzun süreli devletlerinden olan 
Osmanlı’nın manevi kurucusu de-
nilebilecek Şeyh Edebali’nin “İnsa-
nı yaşat ki devlet yaşasın.” sözünü 
düstur edinildiğini aktararak, şöyle 
devam etti: “Rabbimiz bize iyiliği 
emreden, kötülükten men eden bir 
inanç üzere yaşamamızı öğütlüyor. 

İnsan merkezli olmayan, iyilik 
yapmayı, kötülükten sakınmayı, 
dosdoğru olmayı hedeflemeyen her 
yapının ve her anlayışın eninde so-
nunda yıkılmaya mahkum olduğu-
nu hiç unutmadık. Hem bireylerin 
hem toplumun iyiliği için gereken 
işleyişi kurmak ve sürdürmek, dev-
let idaresinin en başta gelen göre-
vidir. 

Türkiye olarak özellikle de son 
dönemde hayata geçirdiğimiz kök-
lü reformlarla önce geçmişte yapı-
lan hataları ve eksikleri giderdik. 
Bununla kalmadık, gerçekleştirdi-
ğimiz yönetim sistemi değişikliğiy-
le milli iradenin üstünlüğü ilkesini 
demokrasimizin merkezine yerleş-
tirdik. 

Milletimizin kamu kurumları 
karşısındaki hak arayışını ne kadar 
çoğaltır, çeşitlendirir ve etkin hale 
getirirsek, devletimizin o derece 
güçlü olacağına inanıyoruz. Anaya-

sa Mahkemesine bireysel başvuru 
yolunun açılmasından Cumhurbaş-
kanlığımız bünyesindeki CİMER ve 
belediyelerde çeşitli isimlerle faali-
yet yürüten birimlere kadar bu yak-
laşımla hayata geçirdiğimiz pek çok 
uygulama var. 

TBMM bünyesinde ihdas etti-
ğimiz Kamu Denetçiliği Kurumu, 
diğer adıyla Ombudsmanlık da yine 
bu anlayışın bir ürünüdür.” Dev-
letlere sınırlarının genişliği veya 
çok parası olmasının “büyük” sıfatı 
kazandırmayacağını dile getiren Er-
doğan, “Sadece sınırları geniş veya 
parası çok, bu tür devlet ‘büyük’ 
sıfatını hak edemez. Büyük devlet 
fert fert, yönetimi altındaki tüm 
insanların güvenliğini, huzurunu, 
mutluluğunu sağlayabilen devlet-
tir. İyi yönetim ilkeleri dediğimiz 
başlıkların her biri de işte bu amaca 
yöneliktir. Şayet bireylerin güven-
liğine, huzuruna, mutluluğuna yö-
nelik tehditler bizzat devletten ge-
liyorsa işte orada büyük sıkıntı var 
demektir. 

Dünyanın pek çok yerinde ya-
şanan iç savaşların, kargaşaların, 
kaosların, insani krizlerin çoğunun 
gerisinde bu çarpıklık vardır. Türki-
ye bölgesinde süren insani krizlerin 
faturasını hem terör saldırılarında 
hem de büyük sığınmacı akınlarına 
maruz kalarak ödeyen bir ülkedir.” 
diye konuştu. 

Türkiye’nin 4 milyon mülteciye 
ev sahipliği yaptığını, Avrupa Bir-
liği’nin Türk Kızılay ve AFAD gibi 
STK’lar aracılığıyla şu ana kadar 3 
milyar avro destek verdiğini akta-
ran Erdoğan, “Biz şu ana kadar 40 
milyar doları aşkın mültecilere des-
tek verdik. Hala da vermeye devam 
ediyoruz.” dedi.

“En az gelişmiş ülkelere veya 
mültecilere en büyük desteği ve-
ren ülke Türkiye’dir” diyen Erdo-
ğan, şöyle devam etti: “Dünyanın 
en güçlüleri çıkıp ne diyor? ‘Biz 

bir numarayız’ diyor. Hayır, siz bir 
numara değilsiniz. Dünyada en az 
gelişmiş ülkelere veya mültecilere 
en büyük desteği veren ülke Tür-
kiye’dir. Bunu açık ve net söylüyo-
rum. Ve bu benim rakamım değil, 
OECD’nin de rakamıdır. Türkiye 
böyle bir ülke. Ekonomisi ve yöne-
tim sistemi bizden çok daha ileride 
olan gelişmiş ülkeler vatandaşla-
rının güvenliği ve refahı için kapı-
larını sığınmacılara kapattı, biz ise 
kapatmadık. Biz açık tuttuk, halen 
de açık tutuyoruz. Biz o adeta ke-
sici tel örgülerden geçmeye kalkan 
o kadınları, erkekleri, çocukları gör-
dükçe bizim ciğerlerimiz parçalanı-
yor ama onlarda böyle bir şey söz 
konusu değil.”

“NE KADAR TERÖR ÖRGÜTÜ 
VARSA HEPSİYLE DE MÜCADELE 

HALİNDEYİZ”
Erdoğan, “Biz elimizdeki im-

kanları, barınmadan eğitim ve 
sağlığa kadar her alanda yıllardır 
4 milyonun üzerindeki mağdur ve 
mazlum sığınmacıyla paylaşıyo-
ruz.” ifadesini kullandı. Recep Tay-
yip Erdoğan, “Bizim ülkemizdeki 
ana muhalefet ise ‘biz bunları tek-
rar memleketlerine göndereceğiz’ 
diyor. 

Biz varil bombaları altında in-
leyen, oralardan kaçan bu insanla-
rı asla ve kata o varil bombalarına 
tekrar teslim etmeyiz. Çünkü biz 
yaratılanı yaratandan ötürü sev-
dik. Bundan dolayı onları tekrar 
bombalara teslim edemeyiz. Ama 
Türkiye’nin ana muhalefeti eder, 
varsın etsin. Biz insanı seviyoruz. 
Onun için böyle bir ayrıma girme-
yiz.” şeklinde konuştu.  

Terör örgütlerinin inlerine giri-
lip imha edildiğini aktaran Erdoğan, 
“Terör örgütlerini kendimizden 
uzak tutmakla yetinmiyor, bizzat 
inlerine girip imha ediyoruz. DE-
AŞ’tan El Kaide’ye, PKK/YPG’den 
FETÖ’ye kadar ülkemizi ve dünyayı 

tehdit eden ne kadar terör örgütü 
varsa hepsiyle de mücadele halin-
deyiz. 

Türkiye tüm bu çabalarıyla sa-
dece kendi güvenliğini ve huzuru-
nu sağlamakla kalmıyor, aynı za-
manda tüm uluslararası toplumun 
vicdan borcunu da ödüyor.” değer-
lendirmesini yaptı. 

“Son dönemde yaşanan sığın-
macı meselesi pek çok ülkenin ba-
şını öne eğecek utanç tablolarıyla 
doluyken bizim bu konuda hamd 
olsun hep başımız dik, alnımız açık 
olmuştur.” diyen Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Aynı şekilde biri-
leri petrol paylaşımının içinde ‘aca-
ba ne kadar daha petrol çıkartınız?’ 
Bizim önümüze de bunu getirdiler. 
‘Bizim derdimiz petrol değil’ dedik. 
Bizim derdimiz insan, bu insanları 
kurtarmak. 

Petrol veya siyasi çıkar için terör 
örgütleriyle kol kola girmekten çe-
kinmeyen nice devlet varken biz bu 
konuda da onurlu duruşumuzu ko-
ruyoruz. Buna rağmen sözde Erme-
ni soykırımı gibi iftiralara muhatap 
olmaktan kurtulamıyoruz. Daha da 
trajikomik olan kendi güvenliğimi-
zi sağlamak için attığımız meşru 
adımlar sebebiyle yaptırım tehdit-
lerine maruz kalmamızdır. Tarih bu 
olup bitenlerin hepsini kayda alıyor. 

Gelecek nesiller bugünleri de-
ğerlendirirken Türkiye’yi de diğer-
lerini de inşallah hak ettikleri yere 
yerleştirecektir. İşte bunun için biz 
diyoruz ki iyi yönetimi sadece kendi 
vatandaşlarımız değil, tüm insanlık 
için isteyelim. Hakkı, hukuku, ada-
leti, eşitliği, saygıyı ve diğer tüm il-
keleri herkes için talep edip hayata 
geçirmedikçe hiçbirimiz huzurlu 
olamayız.” 

Erdoğan, “Bugün inşa ettik-
leri duvarlar gerisinde umarsızca 
özgürlük ve refah tiyatrosu oyna-
yanlar, yarın sırça köşkleri başları-
na indiğinde diğer insanların neler 
hissettiklerini çok iyi anlayacaklar-
dır. Ama maalesef o gün geldiğinde 
iş işten geçmiş olacaktır. 

İstanbul Uluslararası Ombu-
dsmanlık Konferansı’nın bu yıl ki 
teması olan ‘iyi yönetim’ ilkelerinin 
bu gözle de konuşulmasını, tartışıl-
masını diliyorum.” diyerek konuş-
masını tamamladı. TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Yargıtay Başkanı 
İsmail Rüştü Cirit, Kamu Başde-
netçisi Şeref Malkoç’un yanı sıra 55 
farklı ülkenin ombudsmanlık ve in-
san hakları kurumlarından 200’ün 
üzerinde kişinin katıldığı program-
da, Kamu Denetçiliği Kurumunun 
çalışma ilkelerinin anlatıldığı video 
izletildi.  Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve katılımcılar etkinlik sonunda fo-
toğraf çektirdi.
n AA

‘Türkiye tarımını dünya markası yapacağız’
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli, ATO Congresium’da 
“Ortak Akıl Buluşması” temasıyla 
gerçekleştirilen 3. Tarım Orman 
Şurası’nın açılış toplantısına katıl-
dı. 

Şurada, deyim yerindeyse fut-
boldan sonra halkın en çok konuş-
tuğu konu olan tarım ve ormanın 
ele alınacağını anlatan Pakdemirli, 
burada sözü tarımla ilgili paydaş-
lara bırakacağını ve kendisinin de 
buradan çıkacak tavsiye kararla-
rını heyecanla bekleyeceğini söy-
ledi. 

Pakdemirli, ilk defa tüm Türki-
ye’nin söz sahibi olduğu bir Tarım 
Orman Şurası gerçekleştirildiğine 
işaret ederek, şuranın 5 yıllık plan-
la 25 yıla ışık tutacağını bildirdi. 

Geçen hafta vatandaşların Ço-
rum’da 1 saat içinde en fazla fidan 
dikme rekorunu kırdığını anım-
satan Pakdemirli, “Görüyoruz ki 
halkımız rekora doymadı, Tarım 
Orman Şurası’’nda da bir rekora 
daha imza atmak istedi. 

An itibarıyla şuraya web say-

famız üzerinden bildirilen görüş 
sayısı 23 bini aşmış, bu şura tari-
himizin ‘en geniş katılımlı şurası’ 
olarak kayda geçmiştir. Şura için 
hem Türkiye’den hem de dünya-
nın dört bir yanından pek çok geri 
dönüş aldık. 

Danimarka’dan gelen Mu-
hammed kardeşimiz de Yükse-
kova’dan gelen Ayşe ablamız da 
Kars’tan gelen çoban Yusuf’umuz 
da işte burada.” ifadelerini kullan-

dı. 
Pakdemirli, şuranın tanıtım 

toplantısını 17 Temmuz’da ger-
çekleştirdiklerini anımsatarak, bu 
süreçte 50 binden fazla muhtarla 
temasa geçildiğini, 7 binden faz-
la paydaşla buluştuklarını anlattı. 
Şura için oluşturulan 21 çalışma 
grubundaki katılımcı sayısını 2 bin 
kişiye çıkardıklarını belirten Pak-
demirli, 83 günde 200’ün üzerin-
de toplantı yapıldığını bildirdi.

“TARIMI PLAZALARDA 
ÇALIŞMAKTAN 

DAHA CAZİP BİR İŞ DALINA 
DÖNÜŞTÜRELİM”

Şura için görüş bildiren kimse-
nin emeğinin boşa gitmeyeceğine 
dikkati çeken Pakdemirli, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sürdürülebilir 
üretimle Türkiye’mizi nice nice 
100 yıllara hep beraber taşıyaca-
ğız. Tarım Orman Şurası ile gele-
ceğimizde inşallah yeni bir dönem 

başlayacak. Zira bu şura bir sonuç 
değil, başlangıçtır. Tarım, tüm 
dünyada büyük bir değişim ve dö-
nüşüm geçiriyor. 2050 yılına kadar 
dünya nüfusu 10 milyara yaklaşa-
cak ve bu nüfusun beslenmesi için 
mevcut gıda üretiminin yüzde 50 
artırılması gerekiyor. Benzer bir 
tablo, ülkemiz için de geçerlidir. 
Dolayısıyla burada çiftçilerimize, 
üreticilerimize, yetiştiricilerimize 
büyük görev düşüyor. İnşallah siz-

lerin gayretiyle, sizlerin eli, sizlerin 
emeğiyle Türkiye tarımını hep bir-
likte dünya markası yapacağız.” 
Pakdemirli, gençlerin tarıma özen-
dirilmesi, girişimci kadınların da 
daha çok desteklenmesi gerektiği-
ni vurgulayarak, “Çünkü ben çok 
iyi biliyorum ki beyler hiç kusura 
bakmasın, o tarlalarınızda siz bir 
saat çalışıyorsanız, hanımlarınız 3 
saat çalışıyor. Toprağımız bereket-
li, suyumuz kaliteli, işlenen tarım 
arazimiz ülke yüzölçümünün 3’te 
1’i. İşte bu hazine işlemeniz için, 
üretmeniz için sizleri, siz gençleri-
mizi bekliyor. Avrupa’nın en genç 
nüfusuna sahip ülkeyiz. Yani bi-
zim zehir gibi bir gençliğimiz var. 
İşte bunun için gelin, tarımı pla-
zalarda çalışmaktan daha cazip bir 
iş dalına dönüştürelim. Şırnak’ta 
sütü işleyerek değer katan ve bu-
nunla yöresine istihdam sağlayan 
Zahide kızımız size ilham olsun. 
Yozgatlı Hacı Ömer ağabeyiniz, 
imkansızlıklardan imkan çıkarmak 
nedir, sizlere öğretsin.” değerlen-
dirmesinde bulundu. n AA

Bekir Pakdemirli
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Premier Lig, Serie A, Ligue 1, Bundesliga gibi Avrupa’nın önemli liglerinde yer alan köklü kulüplerin 
savunma hattını Türk futbolcular oluşturuyor. Çağlar’ın Leicester’da, Merih’in Juventus’ta, Ozan’ın Schalke’de 

yakaladığı başarılı performanslar milli takıma da yansıdı ve ay-yıldızlılar adeta rakiplere geçit vermedi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 
Futbol Şampiyonası Elemeleri H Gru-
bu’nu 23 puanla ikinci sırada tamamladı 
ve şampiyonaya gitmeye hak kazandı. 
Ay-yıldızlıların bu başarısında hücum 
organizasyonları kadar savunma hattını 
oluşturan oyuncuların mücadeleci yapı-
sı da önemli rol oynadı. Öyle ki Türkiye, 
grup aşamalarında sahaya çıktığı 10 
maçta kalesinde sadece 3 gol görerek 
elemelerin en az gol yiyen takımlarından 
oldu.

Bu aşamada milli takımın defans 
bloğunu da ağırlıklı olarak İngiltere Pre-
mier Lig, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 
ve Almanya Bundesliga’da top koşturan 
futbolcular oluşturdu.

İTALYA’DA MERİH VE MERT
Süper Lig’de Alanyaspor ile yıldı-

zı parlayan ve daha sonra Sassuolo’ya 
transfer olan Merih Demiral, 2019-2020 
sezonu öncesi ise Juventus’un yolunu 
tuttu. 

Yeni takımıyla hazırlık karşılaşma-
larında iyi bir performans gösteren an-
cak ligde ve Şampiyonlar Ligi’nde fazla 
forma şansı bulamayan Merih, A Milli 
Takım’ın ise değişilmez ismi oldu. Ag-
resifliği ile ön plana çıkan 21 yaşındaki 
futbolcunun milli maçlardaki başarısını 
gören Avrupa’nın devleri de şimdiden 
Ocak ayı transfer dönemi için sıraya gir-
meye başladı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oyna-
nan İzlanda mücadelesinde Merih Demi-
ral’ı izlemeye gelen Arsenal ve Machster 
United scoutlarının yanı sıra Milan ve 
Atletico Madrid’in de genç oyuncuyla il-
gilendiği konuşuluyor.

Serie A’da oynayan bir diğer savun-
macı da Mert Çetin. Roma’nın, Gençler-
birliği’nden renklerine bağladığı Mert, 
sarı-kırmızılılar ile ligde 3 maça çıktı. 
Söz konusu müsabakalarda 124 dakika 

sahada kalan 22 yaşındaki futbolcudan 
memnun kalan teknik ekibin de milli ara-
dan sonra Mert’e daha çok şans vermesi 
bekleniyor.

PREMİER LİG’DE ÇAĞLAR FIRTINASI
Ay-yıldızlılarda Merih ile birlikte sto-

per ikilisini oluşturan Çağlar Söyüncü 
de Premier Lig’de fırtına gibi esiyor. 26 
puanla ikinci sırada bulunan ve 8 golle 
ligin en az gol yiyen takımı unvanının da 
sahibi olan Leicester’da bunun en büyük 
mimarlarından biri de Çağlar. Rakip 
futbolcular karşısında adeta etten duvar 
olan 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon takı-
mıyla toplamda çıktığı 13 maçta 1 gol, 1 
asistlik performans sergiledi.

Çağlar’ın ismi de devre arası transfer 
dönemi için Manchester City ile anılıyor.

OZAN İLE KAAN ALMANYA’YA 

DAMGA VURUYOR
Henüz 18 yaşındayken Galatasa-

ray’da görev almaya başlayan ve kısa 
sürede kendini göstererek 11 milyon 
Euro’luk bonservis bedeliyle Bundesli-
ga ekiplerinden Stuttgart’a transfer olan 
Ozan Kabak, burada 17 mücadelede for-
ma giyerken, 3 de gol attı. Ancak takımı 
küme düşünce Schalke 04 ile anlaşan 
19 yaşındaki futbolcu, antrenmanda 
yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre ar-
kadaşlarından ayrı kaldı. Tedavi süreci 
tamamlanan ve ilk 11’deki yerini alan 
Ozan, defanstaki başarılı performansını 
da 2 gol atarak süsledi. 

A Milli Takım’ın hem içeride hem de 
deplasmanda oynadığı Fransa maçla-
rında ağları sarsarak dikkatleri üzerine 
çeken Kaan Ayhan da Fortuna Düssel-

dorf’un stoperdeki güvencesi. 2019-2020 
sezonunda Düsseldorf ile 11 karşılaşma-
ya çıkan ve bu müsabakaların 10’unda 
90 dakika süre alan Kaan’ın 1 gol, 2 asis-
ti bulunuyor.

ZEKİ ÇELİK, LİLLE’İN VAZGEÇİLMEZİ
TFF 1. Lig ekiplerinden İstan-

bulspor’da ortaya koyduğu güzel oyunla 
Fransızların dikkatini çeken Mehmet Zeki 
Çelik, 2018-2019 sezonu başında Lille’e 
transfer oldu. Henüz ilk sezonu olmasına 
rağmen toplam 36 maçta oynayıp 1 gol, 
5 asistle takımına katkı sağlayan Zeki, 
yeni sezonda da istikrarını sürdürüyor. 
Şimdiye kadar 10’u Ligue 1, 4’ü de Şam-
piyonlar Ligi olmak üzere 14 mücadelede 
bin 260 dakika sahada olan 22 yaşındaki 
Zeki Çelik’in 3 de asisti bulunuyor. n İHA

Türkler savunuyor!
Galatasaray, Süper Lig’in 12. haftasında sahasında 

Medipol Başakşehir ile oynayacağı mücadelenin hazır-
lıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, ayrıca Muslera ve 
Babel’in sakatlıkları sebebiyle milli takımlarının kampla-
rından ayrıldıklarını duyurdu. Macaristan ile oynadıkları 
maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Ta-
kımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda 
Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası 
kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkın-
daki açıklama da oyuncuların İstanbul’a döndükten sonra 
gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.  n İHA

Süper Lig’in 12. haftasında MKE Ankaragücü ile Trab-
zonspor ligde 73. kez karşı karşıya gelecek. Verilen milli 
aranın ardından Süper Lig’in 12. haftasında, alt sıralardan 
kurtulmak isteyen MKE Ankaragücü ile liderlik mücadelesi 
veren Trabzonspor’u karşı karşıya getirecek mücadelede 
iki takımında 3 puana ihtiyacı var. Geçmişte oynanan 72 
maçtan, Trabzonspor 37, MKE Ankaragücü ise 16 kez galip 
ayrılırken 19 maç beraberlikle sonuçlandı. Hafta sonu raki-
bi Trabzonspor’u Eryaman Stadı’nda ağırlayacak olan MKE 
Ankaragücü, evinde oynadığı 36 lig maçının 14’ünü kaza-
nırken, bordo-mavili ekip ise 13 maçtan galip ayrıldı. Ta-
raflar 9 maçta berabere kaldı. Sarı-lacivertli Başkent ekibi, 
Trabzonspor’a karşı Ankara’da son galibiyetini 2009-2010 
sezonunda 1-0’lık skor ile alırken sarı-lacivertli ekibin golü 
Robert Vittek’ten geldi. Ankara’da oynanan 36 maçta MKE 
Ankaragücü, sahasında en farklı galibiyetini 1992-1993 
sezonunda 5-2’lik skor ile alırken, Trabzonspor’un iki golü 
şimdiki teknik direktörü olan Ünal Karaman tarafından gel-
di. Trabzonspor, Başkent deplasmanındaki en farklı galibi-
yetini 2011-2012 sezonunda 4-0’lık skor ile elde etti. n İHA

Süper Lig’in 12. haftasında Rizespor’u ağırlayacak olan 
Denizlispor, milli arayı iyi değerlendirdi. Denizlispor Baş-
kanı Ali Çetin de bu mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada, 
“Çok çalışıyoruz. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız” 
dedi. Süper Lig’e iyi bir başlangıç yapmasına rağmen, üst 
üste aldığı kötü skorlar ile 14. sıraya gerileyen Denizlispor, 
Teknik Direktör Mehmet Özdilek ile yeni bir çıkış yakala-
dı. Ligin 12. haftasında evinde Rizespor ile karşılaşacak 
Denizlispor, çalışmalarını 3 puan parolası ile sürdürüyor. 
Yeşil-siyahlı takım hazırlıklarına devam ederken, kulüp baş-
kanı Ali Çetin de zorlu mücadele ile ilgili değerlendirmeler-
de bulundu. Milli takım arasını çok iyi değerlendirdiklerini 
ifade eden Çetin, “Çok çalışıyoruz. 3 günlük tatil arasından 
sonra yoğun antrenmanlar yaptık. İnşallah Rizespor maçına 
kadar hazırlıkları tamamlayıp, farklı bir Denizlispor izletiriz. 
Hedefimiz 3 puan, kolay bir maç değil. Bizim için önemli 
olan rakipler. Kazanmak için ne gerekiyorsa yapacağız” 
diye konuştu. Yeşil-siyahlı taraftarlara da seslenen Çetin, 
“Her zaman bize sahip çıkmaya devam ediyorlar. Bu maçta 
da tribünlerin dolacağına inancım tam” şeklinde konuştu. A 
Milli Futbol Takımı’nın başarısı hakkında da konuşan Ali Çe-
tin, “Gurur duydum. Bende İzlanda maçındaydım. Cumhur-
başkanımız ile izledik. Milli takım eski günlerine dönmüş, 
gurur duyduk” dedi. n İHA

Galatasaray’da 
Babel ve Muslera şoku!

Ankaragücü ile Trabzonspor 
arasında 73. randevu

Denizlispor’da gözler 
Rizespor maçına çevrildi

A Milli Futbol Takımı, tarihinin en iyi grup performansıyla EURO 2020’de
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 

2020) katılma hakkı elde eden A Milli Futbol 
Takımı, H Grubu’nu 2-0’lık Andorra galibiyetiyle 
tamamlayarak, tarihinin en iyi grup performansıyla, 
büyük bir turnuvaya katılmayı başardı. Oynadığı 10 
karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi 
yaşayan ve grubu 25 puanlı Fransa’nın ardından 
ikinci sırada tamamlayan Türkiye, topladığı 23 
puanla, maç başı 2,3 puan ortalamasını tutturdu. 
Daha önce 4 kez Avrupa Şampiyonası’nda yer 
alan Türkiye, EURO 96’ya 8 maçta 15 puan (1,87 
puan ortalaması), EURO 2000’e 8 maçta 17 puan 
(2,12 puan ortalaması), EURO 2008’e 12 maçta 24 
puan (2 puan ortalaması) ve EURO 2016’ya da 10 
maçta 18 puan (1,8 puan ortalaması) toplayarak 
katılmıştı. Ay-yıldızlı ekip, 2002 Dünya Kupası 
öncesindeki eleme grubunda da 10 maçta 21 puan 
(2,1 puan ortalaması) toplamıştı. 

TÜRKİYE 3. TORBADA
A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020’de 

maçlarını oynayacağı ülkeler ve gruptaki rakipleri 
30 Kasım’da Romanya’nın başkenti Bükreş’te 
gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak. 24 
takımın katılacağı kura çekiminde, 4’er takımlı 
6 grup ortaya çıkacak. Eleme grubu maçlarını 
ikinci sırada tamamlayan ay-yıldızlı ekip, EURO 
2020 kura çekimine 3. torbadan girecek. Eleme 
grubundan gelen 10 grup birincisi ilk iki torbada 
yer alırken, en iyi iki grup ikincisi de ikinci torbada 
yer alacak. En düşük puanlara sahip iki grup 

ikincisi ise UEFA Uluslar Ligi play-off’larından 
gelecek 4 takımla birlikte 4. ve son torbayı 
oluşturacak. UEFA Uluslar Ligi play-off kuraları 22 
Kasım Cuma günü çekilecek. Play-off maçları ise 
26-31 Mart 2020 tarihlerinde oynanacak. Toplam 
24 takımın yer alacağı kura çekimine katılacak 
20 ülke, yarın oynanacak son eleme grubu 
maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak. Şu 
ana kadar eleme gruplarından Türkiye’nin dışında 
EURO 2020 bileti alan 16 ülke ise şöyle: İngiltere, 
Çekya, Ukrayna, Portekiz, Almanya, Hollanda, 
Hırvatistan, İspanya, İsveç, Polonya, Avusturya, 
Fransa, Belçika, Rusya, İtalya ve Finlandiya. 
EURO 2020’de takımlar 4’erli 6 grupta yer 
alacak. Gruplarda oynanacak 3’er karşılaşmanın 
ardından ilk iki sırada yer alan 12 takım bir üst tura 
yükselecek. Bu 12 takımın yanı sıra, en iyi puana 
sahip 4 üçüncü de son 16 turuna adını yazdıracak. 

ANDORRA GALİBİYETİ VE İLKLER
A Milli Futbol Takımı’nın, deplasmanda 

Andorra’yı 2-0 yendiği karşılaşmada birçok ilk 
yaşandı. Genç futbolcular, Ozan Kabak, Ahmed 
Kutucu ve Mert Çetin, ay-yıldızlı formayı ilk kez 
bu maçta giydi. Kaleci Uğurcan Çakır ile Nazım 
Sangare ise ilk kez bir resmi maçta ay-yıldızlı 
forma ile mücadele etti. Andorra karşılaşmasında 
galibiyeti getiren 2 golü atan Enes Ünal da A Milli 
Takım’daki ilk gol sevinçlerini yaşadı.

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA BAŞARISI
Avrupa liglerinde oynayan genç savunma 

oyuncularıyla dikkat çeken A Milli Takım, grup 
maçlarında da defansında çok başarılı bir 
performans ortaya koydu. Türkiye, oynadığı 
10 maçta yalnızca 3 gol yedi. Bu gollerin 2’sini 
İzlanda deplasmanında kalesinde gören ay-yıldızlı 
ekip, 1 golü de Fransa deplasmanında kalesinde 
gördü. Eleme gruplarında Türkiye’den daha 
az gol yiyen tek takım ise şu an için Belçika. 9 
maçta kalesinde 2 gol gören Belçika, gruptaki son 
maçını sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile 
oynayacak. Kalesinde Türkiye gibi 3 gol gören bir 
diğer ekip ise bir maçı eksik İtalya. İtalya da son 
karşılaşmasında sahasında Ermenistan’ı konuk 
edecek. Eleme grubu maçlarını kalesinde 3 golle 
kapatan Türkiye, akan oyunda ise rakiplerine gol 
şansı vermedi. Milli takım, yediği 3 golü de duran 
toplardan kalesinde gördü. 

Türkiye, EURO 2020 Elemeleri’nde iç saha 
maçlarını gol yemeden tamamlayan ilk takım 
oldu. İç sahadaki 5 maçında kalesinde gol 
görmeyen ay-yıldızlı ekip, önemli bir istatistiğe 
imza attı. Toplam 10 gruptan oluşan EURO 
2020 Elemeleri’nde sahasında 4 maç oynayan 
Polonya da henüz taraftarı önünde gol yemedi. 
G Grubu’ndaki Polonya, yarın sahasındaki son 
maçında Slovenya’ya karşı kalesini gole kapatırsa, 
Türkiye’nin ardından taraftarı önünde gol yemeden 
grup maçlarını tamamlayan ikinci ekip olacak. 
Gruplardaki diğer takımlar ise iç sahada en az bir 
gol yedi.  n AA
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Akşehir doludizgin!

Üç Konya ekibinin yer aldığı Bölgesel Amatör 
Ligi 7. Grup’ta 9.hafta maçları oynandı. Konya 
ekiplerinden Akşehirspor, kendi evinde kazanarak 
üst sıralara bir adım daha yaklaşırken, Sarayönü 
Belediyespor ve Ereğlispor, düşüşünü sürdürdü. 
Ligde bu haftaya kadar lider olan Manavgat Bele-
diyespor, Yatağanspor’a deplasmanda yenilerek 
liderliği Kestel Spor’a bıraktı. BAL 7. Grup 10.hafta 
maçında Akşehirspor, Karaman Belediyespor’u 
konuk edecek.

AKŞEHİR, ADIM ADIM YÜKSELİYOR
Lige istediği gibi başlayamayan ancak son 

haftalarda aldığı galibiyetler ile seri oluşturan Ak-
şehirspor, 9.hafta maçında Denizli temsilcisi Çal 
Belediyespor’u konuk etti. Alt sıralarda bulunan 
rakibi karşısında rahat bir galibiyet alan kırmızı 
beyazlı takım, 3-0 kazanarak puanını 15 yaptı. 
Ligdeki 4.galibiyetini alan Akşehirspor, Manavgat 
Belediyespor’un puan kaybetmesi ile zirve ile puan 
farkını 4’e indirdi. Akşehirspor, geçtiğimiz sezon 
yaşadığı şampiyonluğu tekrarlayarak bu sefer 3. 
Lig’e yükselmek istiyor.

SARAYÖNÜ GALİBİYETE HASRET KALDI
Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve al-

dığı iki galibiyetle moral bulan temsilcimiz Sarayö-
nü Belediyespor, iyi gidişatın devamını getiremedi. 
Yeşil siyahlı takım, bu hafta deplasmanda Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlik ve Spor 
ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak galibiyet 
hasretini 6 maça çıkardı. Konya ekibi ligde 9 hafta 
sonunda aldığı 2 galibiyet 3 beraberlik ile 9 puanla 
9.sırada kaldı. Temsilcimiz, ligin 10.hafta maçında 
lider Kestel Spor’u konuk edecek.

EREĞLİ YİNE MAĞLUP OLDU
Bu sezon maddi sıkıntılar ile boğuşan ve istik-

rar yakalayamayan yeşil beyazlı temsilcimiz Ereğ-
lispor, ligin 9.hafta maçında Karaman deplasma-
nına gitti. Konya ekibi, bu maçtan 1-0 yenilgi ile 
ayrılarak galibiyet hasretini sürdürdü. Temsilcimiz 
ligde aldığı tek mağlubiyet ile 5 puanda kaldı ve alt 
sıralarda kaldı. Konya Ereğlispor, 10.hafta maçın-
da Bucak Belediye Oğuzhanspor deplasmanında 3 
puan arayacak. 
n SPOR SERVİSİ

Konya 1. Amatör’de 
6.hafta tamamlandı 

Süper Amatör’e çıkma heyecanının yaşandığı Konya 
1. Amatör Küme A ve B Grubu’nda 6.hafta maçları tamam-
landı. Oynanan maçların ardından A Grubu’nda Selçuk 
Üniversitespor, B Grubu’nda ise Anadolu Kartalspor lider-
liğini sürdürdü. Ligde haftanın sonuçları şu şekilde; A Gru-
bu: Ömeranlıspor 0 – 1 Selçuk Üniversitespor, Hilalspor 
2 – 1 Ergesspor, Demispor 1 – 3 Sarayönüspor, İ. Çumra 
Belediyespor 0 – 2 Ereğli Anadoluspor, Selçuklu İdman 
Yurdu – BAY. B Grubu: Anadolu Kartalspor 4 – 1 Yunaks-
por, Beyşehir Belediyespor 4 – 0 Seydişehir Gücü, Ülküm 
Spor Gençlik 6 – 0 Taşkentspor, Monivaspor 1 – 1 Bozkır 
Gençlerbirliği, Huğluspor 3 – 2 Yeni Doğanhisarspor.

HAFTANIN OYUNCUSU FERHAT TÜRKEL
Konya 1. Amatör Küme’de 6.hafta maçlarının ardın-

dan Selçuk Üniversitespor ve Anadolu Kartalspor liderliği-
ni sürdürdü. B Grubu’nda lider olan Anadolu Kartalspor’un 
genç kalecisi Ferhat Türkel ise gösterdiği performans ile 
dikkat çekti. Oynanan 6 maçın sonunda sadece 4 gol yiyen 
Türkel, takımının lider olmasında önemli bir paya sahip 
oldu. Hedeflerinin Konya Süper Amatör Küme’ye çıkmak 
olduğunu ifade eden Ferhat Türkel, “Bu hafta güzel bir 
oyun ve güzel bir skorla kazandık. Henüz hiç yenilgi al-
madık. Bundan sonra daha çok çalışarak ligi lider olarak 
bitirmek ve Süper Amatör’e yükselmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör Küme’de 
Gölyazı liderliği sürüyor 

Konya Süper Amatör Küme’de 6.hafta tamamlandı. 
Oynanan maçların ardından henüz ligde puan kaybetme-
yen Gölyazı Belediyespor liderliğini sürdürdü. Ligde 6.haf-
ta sonuçları şu şekilde; Gölyazı Belediyespor 5 – 0 Kulu 
Belediyespor, Karapınar Belediyespor 1 – 0 Saiteli Kadın-
hanı Belediyespor, Ç. Çumra Belediyespor 8 – 0 Akören 
Kültürspor, Ilgın Belediyespor 2 – 1 Meram Kara Kartallar, 
Seydişehir Belediyespor 3 – 0 Selçukspor, Cihanbeyli Be-
lediyespor 1 – 0 Öntur Havzanspor.  n SPOR SERVİSİ

Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konya İl Müftülüğünün 
ortaklaşa düzenlediği Atletizm, Bisiklet ve Geleneksel 
Türk Okçuluk müsabakaları gerçekleştirildi. Okçuluk 
Salonu’nda yapılan Geleneksel Türk Okçuluk müsabaka-
larını AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da takip 
ederken, Atletizm Kros Teşfik ve Bisiklet Sezon Kapanış 
Yarışları’nda dereceye giren sporcuların madalyalarını 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ve 
Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu takdim etti. ” 
n SPOR SERVİSİ 

Mevlid-i Nebi Haftası 
etkinlikleri gerçekleştirildi

Meram Belediyespor Muay Thai Kupası’nda 10’da 10 yaptı
Alanya’da 15-17 Kasım tarihleri ara-

sında gerçekleştirilen Hasan Karlı İller 
arası Muay Thai Kupası’na 10 sporcu 
ile katılan Meram Belediyespor, 10 ma-
dalya ile şehre döndü. 3 Altın 4 gümüş 
3 bronz madalya alan takım sporcularını 
ve antrenörlerini kutlayan Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, başarıların 
artarak devam etmesini temenni etti.  
15-17 Kasım 2019 tarihleri arasında 
Antalya’nın Alanya ilçeside düzenlenen 
Hasan Karlı İllerarası Muay Thai kupası-
na 10 sporcu ile katılan Meram Beledi-
yespor, 10 madalya ile şehre döndü. 538 
sporcunun katıldığı şampiyonada kulüp 
sporcuları 3 Altın 4 gümüş 3 bronz ma-
dalya alarak müsabakaları tamamladı. 

Şampiyonada madalya kazanan 
sporcuların isimleri ve kategorileri ise 
şöyle; 

Abdullah Tarık Ak - Alt gençler kate-
gorisi 67 kiloda 1., Hasan Ulaşan - Alt 
gençler kategorisi 54 kiloda 1., Arif Emre 
Soylu - Üst gençler kategorisi 57 kiloda 

1., Kadir Çalık - Yıldız Erkekler 51 kiloda 
2., Ayberk Akbay - Yıldız Erkekler 36 kilo-
da 2., Ahmet Hamdi Taştekin - U-23 63,5 
kiloda 2., Hasan Emre Demirhan - U-23 
71 kiloda  2., Muhammed Serin - U-23 
63,5 kiloda 3., Muhammed Ali Temel - 

U-23 67 kiloda  3., Harun Tahir Özyurt - 
Yıldız Erkekler 40 kiloda 3.

Madalya almaya hak kazanan spor-
cular, Başkan Mustafa Kavuş’a ve Me-
ram Belediyespor Kulübü yönetimine 
kendilerine vermiş oldukları destekten 

dolayı teşekkür etti. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş ise madalya 
alarak kürsüye çıkan tüm sporcuları ve 
antrenörlerini kutlayarak, sporcuların 
başarılarının artarak devam etmesini 
temenni etti.  n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta mücadele eden Konya ekiplerinden Akşehirspor, ligde oynadığı son 3 maçtan 
da galibiyetle ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım üst sıralarla puan farkını 4’e indirirken, gözünü zirveye dikti

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KESTEL SPOR 9 6 1 2 15 7 8 19
2.MANAVGAT BLD. 9 6 1 2 15 9 6 19
3.KARAMAN BLD. 9 6 1 2 14 12 2 19
4.ISPARTA 32 SPOR 9 5 2 2 16 10 6 17
5.ORTACA BLD. 9 5 2 2 12 8 4 17
6.DENİZLİ SARAYKÖY 9 4 3 2 17 11 6 15
7.AKŞEHİR SPOR 9 4 3 2 13 8 5 15
8.YATAĞANSPOR 9 3 5 1 13 9 4 14
9.SARAYÖNÜ BLD. 9 2 3 4 6 9 -3 9
10.BUCAK BELEDİYE 9 2 2 5 9 16 -7 8
11.KEPEZ BELEDİYE 9 2 1 6 7 17 -10 7
12.EREĞLİSPOR 9 1 2 6 9 13 -4 5
13.ÇAL BELEDİYE 9 1 2 6 8 16 -8 5
14.BURDUR GENÇLİK 9 1 2 6 12 21 -9 5

Eskrim Epe Türkiye Şampiyonası Konya’da yapıldı

Türkiye Eskrim Federasyonu fa-
aliyet takviminde yer alan Gençler 
ve Büyükler Kız - Erkek Epe Türkiye 
Şampiyonası 16-17 Kasım 2019 ta-
rihlerinde Konya’da yapıldı. Karatay 
Spor ve Kongre Merkezi’nde yapılan 
Gençler ve Büyükler Kız - Erkek Epe 
Türkiye Şampiyonası’nda 17 ilden 
400 sporcu mücadele etti. Şampi-
yonada dereceye giren sporcuların 
madalya ve başarı sertifikalarını 
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 
Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, 

Türkiye Eskrim Federasyonu Baş-
kan Vekili Ahmet Hakan Hayber ve 
Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Tuza 
takdim etti. Şampiyonada dereceye 
giren sporcular şu şekilde oluştu; 
Genç Erkekler Epe 1-Alpkan Şahin 
(Çankaya Eskrim SK), 2-Hilmi Taha 
Ekenler (Konyaspor Kulübü) , 3-Emir 
Akal (Erzurum GSK), 3-Doruk Çika 
(Alfa Eskrim SK). Genç Kadınlar Epe 
1-Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim 
SK), 2-Berra Sonyüksek (Antalya fer-
di), 3-Ilgın Betül Şeker (Konyaspor 

Kulübü), 3-Şevval Sağır (Ankara 
Eskrim ve Pent. SK). Büyük Erkekler 
Epe 1-Harun Mihrioğlu (Afyon Eskrim 
GSK), 2-Barış Can (Alfa Eskrim SK), 
3-Özgür Ege Şenyurdusev (İzmir 
ferdi), 3-Ali Ege Say (Mersin Eskrim 
SK). Büyük Kadınlar Epe 1-Aleyna 
Ertürk (Çankaya Eskrim SK), 2-Merve 
Ersoy (Adıyaman GSK), 3-Gökçe Gü-
naç (Kocaeli Büyükşehir Bel. Kağıt 
SK), 3-Beyza Halvacıay (Konyaspor 
Kulübü). 
 n SPOR SERVİSİ

Kulu Belediyesi Gençlik 
ve Spor Kulübü açıldı
Konya’nın Kulu İlçe Belediyesi Gençlik ve Spor 

Kulübü İşitme Engelliler Derneği2in açılışı ger-
çekleştirildi. Kulu Belediyesi Gençlik ve Spor Ku-
lübü İşitme Engelliler Derneğinin açılışı, Türkiye 
Amatör Spor Kulüpleri Başkan Yardımcısı, Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Remzi 
Ay’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programın açılış 
konuşmasını gerçekleştiren Remzi Ay, “Bu iş he-
ves işi, hırs işi. Kulu gençliğinden gelecek inşallah 
beraber beden eğitimi öğretmenleriyle bir çalışma 
yapıp daha nice Türkiye şampiyonları çıkarırız, 
Avrupa şampiyonları çıkarırız diyoruz. Bayrağımı-
zı gönderden indirmeyiz diyoruz. İşitme engelliler 
güreş takımımızın Kulu Belediyesporumuza hiz-
met vermesi hem ülkemiz adına hem Konyamız 
adına ve hem de Kulu adına bir övünç kaynağı” 
şeklinde konuştu. Kulu Belediye Başkanı Murat 
Ünver ise, “Bir işe başladık, geleceğe inandığımız 
için başladık. Geleceğinde çok iyi olacağını düşü-
nüyoruz. Amacımız sadece buradaki gençlerimizin 
Avrupa’da, dünyada şampiyon olmaları değil, Ku-
lu’daki bu işe heves eden gençlerimizi bu salona 
doldurmak, en az 50-100 kişiye bu sporu sevdir-
mek, bunları Avrupa ve dünya şampiyonalarına 
taşımaktır” ifadelerini kullandı. n İHA



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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

18 Kasım 2012 günü Hakkari’de terör örgütü PKK 
mensuplarıyla çıkan çatışmada 4 silah arkadaşı ile birlikte 
şehit olan Konyalı Jandarma Astsubay Nihat Gün şehade-
tinin yıl dönümünde Konyaspor Futbol Akademisi antre-
nörleri ve futbolcuları tarafından anıldı.

Akademi öğrencilerinin eğitimlerini sürdürdükleri Ka-
ratay İlçesinde yer alan spor tesislerine ismi verilen Şehit 
jandarma astsubay Nihat Gün kabri başında, Akademi 
antrenörleri ve futbolcularının yanı sıra babası Fevzi Gün 
ve annesi Sıdıka Gün’ün de katılımı ile anıldı.  

jandarma astsubay Nihat Gün’ün şehadetinin yıl dö-
nümünde annesi ve babasına, Türk Bayrağı ile şehidin 
resmi ve akademi sporcularının resminin bulunduğu tablo 
takdim edildi. Anma programı okunan dualar ile tamam-
landı.  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Akademisi 
Şehit Nihat Gün’ü unutmadı

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

Rakip çalışmalarını eksik sürdürüyor

Beşiktaş’ın Konyaspor karşısındaki kozu kanat oyuncuları

Beşiktaş, Süper Lig’in 12. haftasında İttifak Holding 
Konyaspor ile deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazır-
lıklarını bir günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla 
sürdürdü. Siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri’n-
de teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştiri-
len idmanın ilk bölümünde pas çalıştı. Daha sonra 3 gruba 
ayrılan oyuncular, yarı sahada çift kale maç oynadı. 

Beşiktaş’ta milli takım kampından erken dönen Burak 
Yılmaz ile gribal enfeksiyonu atlatan Caner Erkin, çalış-
mada yer aldı. Belindeki ağrı nedeniyle son idmanda yer 
alamayan Loris Karius ile izinli Domagoj Vida da idmana 

katıldı.  Milli takım kamplarında bulunan Adem Ljajic, Ab-
doulay Diaby, Muhammed Elneny, Tyler Boyd, Güven Yal-
çın ve Ersin Destanoğlu idmana katılmadı. Tedavileri süren 
Dorukhan Toköz ile Douglas da çalışmada yer almadı.

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli oyuncusu Atiba Hutchin-
son ise takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Hutchin-
son’ın 20 Kasım Çarşamba’dan itibaren takımla çalışabi-
leceği bildirildi. Beşiktaş, İttifak Holding Konyaspor ile 23 
Kasım Cumartesi günü oynayacağı karşılaşmanın hazırlık-
larına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.
 n AA

Denizlispor karşısında attığı şık golle galibiyeti ge-
tiren N’Koudou, Konyaspor deplasmanında da Avcı’nın 
en önemli kozu olacak. Fransız futbolcu, antrenmanda 
attığı gollerle dikkat çekiyor. Süper Lig’in 12. haftasında 
Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, 
bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, siyah-beyazlı ekipte 
Fransız futbolcu N’Koudou’nun performansı dikkat çekiyor. 
Denizlispor karşısında 60. dakikada oyuna dahil olan ve 
70. dakikada attığı şık golle kilidi açarak takımına 3 puan 
kazandıran yıldız futbolcu, dün yapılan antrenmanda da 
Denizlispor karşısında kaydettiği golün benzerlerini attı. 
Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın ceza sahasına yakın 
oynamasını istediği yıldız oyuncu, karşısındaki savunma-
cılara zor anlar yaşatırken, çektiği sert şutlarda da fileleri 
havalandırmayı başardı. Konyaspor maçının taktiğini bu 
hafta planlayacak olan Abdullah Avcı, özellikle kapalı sa-
vunma konusunda oldukça başarılı olan yeşil-beyazlı ekibi, 
N’Koudou’yla çözmeyi düşünüyor.

KANATLARDAN BİNDİRECEK
Sol açıkta şans vereceği N’Koudou’nun performansı 

Abdullah Avcı’yı memnun ederken, sağ kanatta oldukça 
faydalı olan Diaby de, Avcı’nın Konyaspor karşısındaki bir 
diğer kozu olacak. İki futbolcu da bire birde çok etkili olup 
adam eksiltirken, özellikle Burak Yılmaz’a yapılacak ser-
visler, Konyaspor karşısında siyah-beyazlıların belirleyici 
faktörü olacak. Gol yollarında bütün yükü Burak Yılmaz’ın 
omuzlarına vermek istemeyen Teknik Direktör Abdullah 
Avcı, kanatlarda şans vereceği oyuncuların, buldukları fır-
satlarda ceza sahasına girerek gol aramasını istiyor.  n İHA

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda oynanacak 
karşılaşma Cumartesi günü saat 20.00’de başlayacak. 
Ligde kötü günler yaşayan Konyaspor’un büyük önem 
verdiği ve kazanarak çıkışa geçmek istediği maçın 
hazırlıkları milli arada yapılan çalışmalarla yoğun bir 
şekilde gerçekleştirilmişti. Adanaspor ile oynanan hazırlık 
maçının ardından takıma 2 gün izin verilirken, çalışmaların 
2. etabı bugün yapılacak antrenmanla başlayacak. 

RÜZGAR İKİ TAKIMA FARKLI ESİYOR
Anadolu Kartalı ile Kara Kartal’ın maçında iki takımın 

birbirine zıt sezon performansı dikkat çekiyor. Sezona 
başında şanssız puan kayıpları yaşamasına rağmen 7. 
haftaya kadar önemli maçlar kazanan Konyaspor, ilk 
milli araya 12 puan ile girmiş ve tatmin edici bir başarı 
yakalamıştı. Daha sonra oynadığı 4 maçtan sadece 1 

puan çıkaran Yeşil Beyazlılar’a göre rakibi tam tersi bir 
grafik çizdi. Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından 
birini yapan Beşiktaş, son 5 haftada kazandığı maçlarla 
çıkışa geçti.

KONYASPOR 13 PUANDA KALDI
Sezona 3 beraberlik alarak başlayan Konyaspor, 

özellikle iç sahada kazanamadığı maçları daha sonra 
deplasman galibiyetleri ile telafi etmişti. Özellikle 
Denizlispor ve Kasımpaşa deplasmanlarından alınan 
galibiyetlere ek olarak iç sahada kazanılan Kayserispor 
maçı Konyaspor’u puan seviyesi olarak iyi bir noktaya 
taşımıştı.Ancak ne olduysa Yeni Malatyaspor maçıyla 
başlayan süreçte oldu. Anadolu Kartalı son oynadığı 4 
maçta sadece 1 puan çıkarabildi. Yeşil Beyazlılar 13 puan 
ile 12. sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ SONRADAN AÇILDI
Sezona Sivasspor’a 3-0 yenilerek başlayan Beşiktaş 

ise bir sonraki hafta iç sahada Göztepe’yi mağlup etse 
de ardından çıktığı 4 maçtan da galibiyet çıkaramadı. 6. 
hafta sonunda 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet 
alabilen Beşiktaş, Trabzonspor’a 4-1 mağlup olduğu 
maçın ardından tam anlamıyla dibe vurmuştu. 

Cumartesi günü temsilcimiz Konyaspor’a konuk 
olacak Beşiktaş o maçın ardından çıkışa geçti. Daha 
sonra oynadığı 5 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik alan Siyah 
Beyazlılar 18 puan ile 8. sıraya kadar yükseldi. 

PUAN KAYBINA TAHAMMÜL YOK
 Birbirine zıt grafik sergileyen iki takımın maçının 

sonucu şimdiden merak konusu. 
Ligde kötü günler geçiren Konyaspor, Beşiktaş’ı 

mağlup ederek kötü gidişe bir son vermek isterken, 
Beşiktaş ise haftayı kayıpsız atlatarak zirve mücadelesinden 
uzaklaşmak istemiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Cumartesi günü evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Ligde son 4 
haftaya kadar iyi bir konumda bulunan ve ardı ardına yaşadığı puan kayıpları ile kötü bir dönemden 

geçen Anadolu Kartalı ile, lige tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yapan ve son 5 haftada 
kazandığı maçlarla kendine gelen Kara Kartal’ın maçında iki tarafında kaybetmeye tahammülü yok

Kartallara rüzgar 
farklı esiyor!

RPS
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