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‘Saydam: Konya 
ihmal ediliyor’

Konya kültürüne
katkı sağlıyorlar

Saadet Partisi (SP) Konya İl 
Başkanı Hüseyin Saydam, Kon-
ya Yenigün Gazetesi’ne özel 
açıklamalarda bulundu. Say-
dam, Konya’nın potansiyelinin 
kendi imkânları ile oluştuğuna 
dikkat çekti ve Konya’nın ihmal 
edildiği vurguladı.  
n HABERİ SAYFA 7’DE

TYB Konya Şube Başkanı 
seçilen Ahmet Köseoğlu’na 
hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunan AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, 
TYB’nin Konya kültürüne 
katkılarını ve faaliyetlerini takdir 
ettiğini söyledi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

İlkyardıma dikkat çektiler
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü afetlere hazırlık yılı 
kapsamında ocak ayı teması olarak belirlenen ‘ilk yardım’ 
konusunda ay boyunca vatandaşları bilinçlendirecek. Bu 
kapsamda AFAD İl Müdürlüğü, Konya basınına ilkyardım eğitimi 
verdi.

AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, Ocak ayı temasının İlk Yardım 
olduğuna dikkat çekerek, “Her bir bireyin İlk yardım konusunda 
bilgisi olması oldukça önemli.  Konyalı hemşerilerimizi İlk 
Yardım Eğitimi almaya davet ediyorum” dedi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Yeşilay ve Millî Eğitim Ba-
kanlığı işbirliğiyle ilkokul, 
ortaokul ve lise öğrencile-
rine yönelik düzenlenen 
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Ge-
lecek Yetenek Yarışma-
sı’na başvurular başladı. 
Yeşilay Konya Şubesi Baş-
kanı Dr. Mevlüt Büyükhelva-
cıgil, gelecek nesillere 
küçük yaşta sanat, 
spor gibi olumlu 
alışkanlıklar 
kazandırmayı 
amaçla-
dıklarını 
söyledi.

n HABERİ SAYFA 3’TE

GELECEK NESİLLER 
İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Bağımlılıkla mücadele ediyorlar 

04 Süleyman Nur 
güven tazeledi 04 JMO’da görev 

dağılımı yapıldı 10 13Ciğer, başkan 
yardımcısı oldu

Çocuklar tatilin
tadını çıkaracak

‘Hepsiyle 
şeref duyduk’

Şehir için 
çalıştılar

Şehit Sözleşmeli Er Fevzi Altına-
yak’ın cenazesinde tören manga-
sındaki askerlerin üşümemesi için 
montlarını çıkarıp onlara verenler 
hakkında konuşan şehidin amcası 
Muhtar Ercan Altınayak, “Hepsiyle 
şeref duyduk” dedi.  n SAYFA 6’DA

31 ilçede 107 itfaiye merkezinde 
hizmetlerini sürdüren Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiyesi, 2019 yılında 
8 bin 415’i yangın, 2 bin 824’ü 

arama-kurtarma, 569’u trafik ka-
zası, 132’si de sel ve su baskınına 

müdahale etti.  n SAYFA 9’DA

Türkiye’nin Yerli Robotik 
Markası AKINROBOTICS, 
bilime ve insanlığa hizmet 
gayesiyle yeni projeler 
üretmeye devam ediyor. Bu 
kapsamda AKINROBOTICS, 
Anatolium Marmara Alışveriş 
Merkezi’nde Robot Müzesi 
açarak yaptığı robotları 
sergiliyor. Müze 17 Ocak - 14 
Şubat 2020 tarihleri arasında 
gezilebilecek.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Robotlar müzede görücüye çıktı
Arap-Endülüs müziği 
ve tasavvuf müziğinde 
uzmanlaşan Nassima 
Chabane, şarkı 
söylemeyi, aynı 
zamanda dua da etmek 
olarak görüyor. Konya 
Mistik Müzik Festivali’ne 
de katılan Chabane, 
Konya’yı ve Türkiye’deki 
konserlerinden büyük 
zevk aldığını anlattı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Müzik, onun için oldukça önemli 

Beynimize giriyorlar!
KTÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Yağmur Küçükbezirci, reklam ve dizilerdeki subliminal mesajlar ile algıya maruz bırakıldığımıza dikkat çekti
SUBLİMİNAL 

SALDIRI ALTINDAYIZ!
Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci, rek-
lamlarda ve dizilerdeki algı yönet-
me çabalarıyla ilgili dikkat çeken 
açıklamalarda bulundu. Algı yöne-
timi çabalarının daha farklı teknikler 
ile karşımıza çıktığına dikkat çeken 
Küçükbezirci, “Reklamlar bir ürüne 
ihtiyacı olmasa bile tüketicide özel-
likle ekranlar aracılığı ile o ürünü 
alması gerektiği hissini uyandırıp 
tüketime yönlendirmektedir” dedi.

YABANCI DİZİLERİ 
ARAR OLDUK!

Evlerimize televizyonun girmesi 
ile birlikte başköşeden dedemizi, 
ninemizi kaldırıp baş tacı ettiğimiz 
televizyonumuzun üzerindeki dan-
telimizi de hala hatırladığına dikkat 
çeken Küçükbezirci, diziler ile top-
lumun değerlerinin zedelendiğini 
ifade ederek, “Öyle kurgular, öyle 
senaryolar yansımaya başladı ki elin 
yabancı dizilerini arar olduk” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci
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KTÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Yağmur Küçükbezirci, reklam ve dizilerdeki subliminal mesajlar ile algıya maruz bırakıldığımıza dikkat çekti 

Dizilerle yönlendiriliyoruz!

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Teknik Bilimler Meslek Yük-
sekokulu (MYO) Görsel, İşitsel Tek-
nikler ve Medya Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci 
, Konya Yenigün Gazetesi’ne rek-
lamlarda ve dizilerdeki algı yönet-
me çabaları hakkında önemli açık-
lamalarda bulundu.  Teknolojinin 
her geçen gün gelişmesi ile birlikte 
yüzyıllardan bu yana algı yönetimi 
çabalarının daha farklı teknikler ile 
karşımıza çıktığına dikkat çeken Kü-
çükbezirci, “Reklamlar bir ürüne ih-
tiyacı olmasa bile tüketicide özellikle 
ekranlar aracılığı ile o ürünü alması 
gerektiği hissini uyandırıp tüketime 
yönlendirmektedir” dedi.

‘SUBLİMİNAL MESAJLAR YOĞUN 
KULLANILIYOR’

Teknolojinin her geçen gün ge-
lişmesi ile birlikte yüzyıllardan bu 
yana algı yönetimi çabalarının daha 
farklı teknikler ile karşımıza çıktığı-
na dikkat çeken Küçükbezirci, “Do-
laysız yani direkt olarak gönderilen 
mesajların yanı sıra gizli kapaklı ta-
bir ettiğimiz subliminal mesajlarda 
algı yönetimi için oldukça yoğun bir 
şeklide kullanılabiliyor.  Ürün satışını 
artırabilmek için kullanılan bilinçaltı 
mesaj gönderme teknikleri ile tü-
ketici ihtiyacı olmasa bile o ürünü 
alabiliyor ya da aynı ürünün farklı 
markalarından bilinçaltı mesaj gön-
deren reklâmın sunduğu markayı 
tercih ediyor. 

Konumuzla bağlantılı olarak, 
Vance Packard’ın “Gizli İkna Edi-
ciler” isimli kitabında da belirtildi-
ği üzere çıplak gözle görülemeyen 
ancak insanları aç, susuz, korkmuş 
hale getirebilecek kelimeler ya da 
imgeler kullanılabiliyor, bilinçaltları 
bu mesajlara maruz kalan kimseler 
ihtiyaçları olmasa da bu ürünleri 
alabiliyorlar. Yapılan bazı araştırma 

sonuçlarına göre sütün yanı sıra bir-
çok yiyeceğin gizli anlamlarla dolu 
olduğunu ortaya çıkartılmıştır. Bu 
konuda çalışan psikologlar yiyecek-
lerin oldukça yaygın olarak bilinçal-
tı seviyede ev hanımları tarafından 
ödüllendirme ya da cezalandırma 
unsuru olarak kullanıldığını keşfet-
mişlerdir. Ev hanımları ailesine karşı 
sevgisini ve sıcaklığını aktarmak için 
biftek, çikolatalı süt, meyve salatası 
ve dondurmayı bazı önemli sözlerle 
sunarken, diğer taraftan karaciğer, 
ıspanak, su muhallebisi ya da kura-
biye hazırlıyorsa ailesi onun kendile-
rine karşı bir memnuniyetsizliğinin 
olduğunu ya da onun duygusal ya-
kınlığını anlayamadıklarından dolayı 
tepkisi olduğunu anlarlar. Dolayısı 
ile psikologlar, ev hanımlarının yi-
yecekleri bir silah, cezalandırma 
tekniği, azar ya da cesaret vermek 
olarak kullandıklarını söylüyorlar.  
Reklamlar hazırlanırken bu unsurlar 
göz önünde bulundurulur.  Bazı rek-
lâmlarda “Y markayı kullanan anne-
ler ya da babalar iyi ebeveynlerdir” 
mesajı veriliyor.  Çocuğunun sağlı-

ğını ve mutluluğunu düşünen tüm 
annelerin hangi ürünleri kullanması 
gerektiği bilinçaltına öylesine etki 
edecek nitelikte aktarılmaktadır ki 
bu ürünleri kullanmayan anneler, 
çocuklarını düşünmeyen kötü an-
neler olabilmektedir.  Maddi olarak 
o markayı alamayan ebeveynlerin 
çocukları karşısındaki durumu ya 
da o çocukların o yaşta ki psikolojik 
durumları, sizce de düşünülmesi 

gereken bir durum değil midir?   Bu 
içeriği taşıyan reklamlarda oluşturu-
lan algıya göre, iyi anne, onlara hiz-
met eder ve orada sunulan ürünleri 
kullanır veya çocuğuna alır. Diğer 
taraftan evin geçimini sağlamakla 
yükümlü olduğu reklâmlar aracılı-
ğıyla bilinçaltına tanımlanan baba, 
daha çok nesne alamazsa, ya da ço-
cuklarının daha fazla tüketmelerini 
sağlayamazsa, onların mutluluğunu 

sağlayamayan yeteneksiz ve bece-
riksiz bir baba konumuna düşürül-
mektedir. Reklâmlarda bu ürünleri 
almanın gayet kolay olduğu bilin-
çaltına yerleştirilmektedir ve bu du-
rum çocuğun anne ve babası ile olan 
iletişimini olumsuz yönde etkileyen 
faktörlerdendir” ifadelerini kullandı.

‘REKLAMLAR TOPLUMLARI 
KÖLELEŞTİRİLİYOR’

Reklamların toplumları köle-
leştirdiğine dikkat çeken Küçükbe-
zirci, “Reklamlar bir ürüne ihtiyacı 
olmasa bile tüketicide özellikle ek-
ranlar aracılığı ile o ürünü alması 
gerektiği hissini uyandırıp tüketime 
yönlendirmektedir. Dizide oynayan 
bir oyuncunun kullandığı telefon 
modeli, elbise modeli, yüzüğü ya da 
dizideki mekânlar izleyicileri etkile-
yebilmektedir.  İnsanlar o ürünü ala-
bilmek için daha çok çalışmaktadır, 
daha çok çalıştıkça kazanılan para ile 
o ürünün bir üst modelini almak için 
çabalamaktadır. Farkında bile olma-
dan kısır bir döngü içerisinde çok 
kazan çok harca çarkının içerisine 
çoktan girmiştir” şeklinde konuştu.

‘DİZİLER MİLLİ VE MANEVİ 
DEĞERLERİMİZİ OLUMSUZ 

ETKİLİYOR’
Evlerimize televizyonun girme-

si ile birlikte başköşeden dedemizi, 
ninemizi kaldırıp baş tacı ettiğimiz 
televizyonumuzun üzerindeki dan-
telimizi de hala hatırladığına dikkat 
çeken Küçükbezirci, diziler ile top-
lumun değerlerinin zedelendiğini 
ifade ederek, “Bizlere metal dedik-
leri masalları anlatırlar, yaşanmış-
lıklarından, tecrübelerinden bahse-
derlerdi hatta bazen aynı hikâyeyi, 
yaşanmışlıklarını o kadar çok anla-
tırlardı ki aradan kırk yıl geçmesine 
rağmen hala anımsanırım.  Evimize 
televizyonun girmesi ile birlikte baş-
köşeden dedemizi, ninemizi kaldırıp 
baş tacı ettiğimiz televizyonumuzun 
üzerindeki dantelimizi de hala hatır-
larım.  Televizyonun bizim ailemize 
birey olarak katılmasının ardından 
tüm dikkatleri üzerine çekmesi ile 
birlikte büyüklerimizin anlattığı 
masalların yerine çizgi filmlerin, ya-
şanmışlıklarının yerine dizilerin ve 
filmlerin geçmesi o gün için çok ho-
şumuza gidiyordu. Evet, büyükleri-
mizin anlattıkları yaşanmışlıklarının, 
tecrübelerinin yerine televizyonda 
diziler gelmişti; günümüzde eş dost 
ziyaretine giderken bile gün belirle-
mede etkili olan diziler; hoş sohbet-
lerin, tartışmaların, dertleşmelerin 
kapısını her geçen gün kapattığı 
diziler. Televizyonun hayatımıza gir-
diği ilk zamanlarda milli ve manevi 
değerlerimize uygun olmayan sah-
neler çıktığında “yabancı dizi işte, ne 
olacak” diyorduk.  Ancak ilerleyen 
zaman içerisinde kendi yerli dizile-
rimizde öyle sahneler, öyle kurgular, 
öyle senaryolar yansımaya başladı 
ki elin yabancı dizilerini arar olduk” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Doç. Dr. Yağmur Küçükbezirci

Başkan Altay, oda başkanlarıyla metroyu istişare etti
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
istişareleri kapsamında KONE-
SOB’a bağlı oda başkanları ile Tür-
kiye Mühendis ve Mimarlar Birliği 
İl Koordinasyon Kurulu üyesi oda 
başkanları ve temsilcileriyle bir ara-
ya gelerek; Konya Metrosu, Konya 
Banliyösü, yeni tramvay hattı ve 
alternatif olarak açılacak yeni cad-
delerle ilgili istişarelerde bulundu.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği’ne (KONESOB) bağlı oda 
başkanları ile Türk Mühendis ve 
Mimar Odalar Birliği (TMMOB) İl 
Koordinasyon Kurulu üyesi oda 
başkanlarıyla bir araya geldi. Şe-
hir İstişareleri kapsamında Konya 
Metrosu başta olmak üzere Konya 
Banliyösü, yeni tramvay ve alter-
natif olarak açılacak yeni caddelerle 
ilgili bilgi veren Başkan Altay, oda 

başkanlarının önerilerini de dinle-
yerek fikir alışverişinde bulundu. 
Konya tarihinin en büyük devlet 
yatırımı olan Konya Metrosu Pro-
jesi’nin önemini ve şehre kazanım-
larını anlatan Başkan Altay, “Metro 

ile birlikte Konya dünyaca metrosu 
olan şehirler arasına yükselecek. 
Aynı zamanda metro ile Konya 
ekonomisi için ciddi bir kazanç 
oluşacak. 4 bine yakın kişi çalışa-
cak. Planlanan süre 4,5 yıl ama biz 

erken tamamlanması için ciddi bir 
çaba sarf ediyoruz. İkinci etaba de-
vam edebilmemiz için bunu mut-
laka Konya’nın en önemli meselesi 
olarak görmemiz ve anlatmamız 
lazım” dedi. n HABER MERKEZİ
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AKINROBOTICS Robot Müzesi açıldı

Bilişim ve robotik teknoloji 
alanında yaptığı çalışmalarla Tür-
kiye’nin Vizyonu olan AKINSOFT 
tarafından kurulan ve robotik 
teknolojiler alanında yaptığı çalış-
malarla hem ülkemizde hem de 
uluslararası kamuoyunda adından 
sıkça söz ettiren Türkiye’nin Yerli 
Robotik Markası AKINROBOTICS, 

bilime ve insanlığa hizmet gaye-
siyle yeni projeler üretmeye de-
vam ediyor.

Kurulduğu günden bu yana, 
sahip olduğu ileri teknoloji ve ba-
şarıyla gerçekleştirdiği çalışmalar-
la kamuoyunda adından sıkça söz 
ettiren ve düzenlediği organizas-
yonlarla da yapmış olduğu bu ça-

lışmaları ülkenin dört bir yanından 
gelen konuklarına yerinde görme 
fırsatı sunan AKINROBOTICS, 
son çalışmasıyla adından söz ettir-
meye devam ediyor. Bu kapsam-
da tüm üretim süreci yerli olarak 
AKINROBOTICS tarafından üreti-
len robotların yer aldığı bir müze 
oluşturuldu. AKINROBOTICS Ro-

bot Müzesi adı ile açılan müzede 
insanlara bugüne kadar yapılan 
çalışmaları görme fırsatı sunuldu. 
17 Ocak - 14 Şubat 2020 tarihle-
ri arasında Anatolium Marmara 
Alışveriş Merkezinde ziyarete açık 
olacak AKINROBOTICS Robot 
Müzesinde, başta tüm kamuoyu-
nun yakından tanıdığı robot Mini 

ADA olmak üzere AKINROBOTI-
CS tarafından bugüne kadar üre-
tilmiş olan insansı robotlar Akıncı 
serisi, tarım robotları Pncr serisi, 
servis ve hostes robotları Ada se-
risi, İşbirlikçi kol robot serisi ile 
arazi robotu olan dört ayaklı Arat 
ziyaretçiler tarafından görülebile-
cek.

Yaptığı çalışmalarla ülkemizde 
birçok ilki gerçekleştiren Türki-
ye’nin Robotik Markası AKINRO-
BOTICS, yüksek teknoloji yolunda 
gerçekleştirdiği projelerle hızla 
ilerlemeyi sürdürürken, yeni pro-
jeleri ile bilime ve insanlığa hizmet 
etmeye devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Yeşilay ve Millî Eğitim 
Bakanlığı işbirliğiyle ilko-
kul, ortaokul ve lise öğren-
cilerine yönelik düzenlenen 
Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gele-
cek Yetenek Yarışması’na 
başvurular başladı. Yeşilay, 
genç nesilleri bağımlılıktan 
korumak, yetişkinlerde ço-
cuk ve gençlerin sanatsal 
perspektifinden bağımlılık 
farkındalığı oluşturmak 
amacıyla 10. Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek Yetenek 
Yarışması’nı başlattı. Ye-
şilay’ın Millî Eğitim Ba-
kanlığı (MEB) işbirliğiyle 
hayata geçirdiği yarışma 
ilkokul, ortaokul ve lise öğ-
rencilerine yönelik olarak 
3 farklı düzeyde düzenle-
niyor. Her düzeyde edebi 
ve görsel olmak üzere iki 
ayrı kategori yer alıyor.  
Bağımlılık konulu eserlerin 
değerlendirildiği yarışma-
da öğrenciler görsel kategoriye afiş, 
resim, karikatür ve kısa video; edebi 
kategoriye kompozisyon, şiir, öykü, 
deneme ve anı alanlarında üretilmiş 
eserlerle katılabiliyor. Başvuruların 
14 Şubat’a kadar sürüyor. Her ilin 
kategori birincileri Nisan’da, ülke ça-

pında her kategoride ilk 3’e girenler 
Haziran’da açıklanacak. 

‘FARKINDALIK SAĞLAYACAK’
Yeşilay Konya Şubesi Başkanı 

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil yaptı-
ğı açıklamada ‘’ Bu yıl 10’uncusu 
düzenlenen yarışma, çocuklarda 
ve gençlerde sanat aracılığıyla ba-

ğımlılığa karşı farkındalık 
oluşturmayı hedefliyor. Ge-
lecek nesilleri bağımlılıktan 
koruma, onlara küçük yaş-
ta sanat, spor gibi olumlu 
alışkanlıklar kazandırmayı 
amaçlayan “Sağlıklı Nesil, 
Sağlıklı Gelecek Yetenek 
Yarışması” ile çocuklar 
ve gençler, edebi ve gör-
sel sanatların ilham verici 
dünyasıyla buluşarak hem 
fikirlerini ve yeteneklerini 
dışa vurabilecek hem de 
bağımlılıkla ilgili eserlerinin 
yetişkinlere de mesaj ve-
rebilecekler” dedi. Sağlıklı 
Nesil Sağlıklı Gelecek Ye-
tenek Yarışması’na 2019 
yılında  16 bin 476 okuldan 
185 bin 763 eser başvuru-
su yapmıştı. Konya’da her 
yıl olduğu gibi bu yılda ka-
tılımların fazla olacağı tah-
min ediliyor.  Sağlıklı Nesil 
Sağlıklı Gelecek Yetenek 

Yarışması’na yapılacak başvurular 
için son tarih 14 Şubat. 

KAZANANLAR YURTDIŞI 
GEZİSİ İLE ÖDÜLLENDİRİLECEK
Her ilde ilkokul, ortaokul ve lise 

düzeyinde, edebi ve görsel olmak 
üzere 2 kategoride belirlenen bi-

rinciler 500 TL ile ödüllendirilecek. 
İl düzeyinde dereceye girmeye hak 
kazanan öğrenciler arasından ise her 
düzey ve kategoriden ülke çapındaki 
şampiyonlar belirlenecek. Kategori 
birincileri 5 bin TL, ikincileri 3 bin 
500 TL, üçüncüleri 1000 TL ödülün 
sahibi olacak. Ülke genelinde dere-
ceye giren öğrenciler ayrıca yurtdışı 
gezisi ile ödüllendirilecek. Öğrenci-
ler, başvuru ile ilgili detaylı bilgiye 
ve yarışma kılavuzuna snsg.yesilay.
org.tr adresinden ulaşılabilecek.
n HABER MERKEZİ

Nesibe Aydın Okulları’ndan 
yarıyıl tatili önerileri

Yalıhüyük Belediyesi web
tapu uygulamasına geçiyor

 Nesibe Aydın Eğitim Kurum-
larının eğitim uzmanları, karnele-
rini almanın heyecanını yaşayan 
öğrencilere tatil boyunca yapmak 
istedikleri etkinliklerle ilgili bir 
planlama yapmalarını, ikinci dö-
neme hazırlıklı başlayabilmek ve 
dönem boyunca öğrendiklerini 
unutmamak için düzenli tekrarlara 
da yer veriyor olmalarının önemi-
ne dikkat çektiler.          

Öğrencilere, günün verim-
li saatlerini tekrar çalışmalarına 
ayırmalarını ve kalan zamanların-
da müze, sanat galerileri ve sergi 
alanlarını ziyaret ederek, sinema 
ve tiyatroya giderek vizyonlarını 
geliştirmelerini öneren uzmanlar; 
bu şekilde kültürel anlamda da 
kendilerini geliştirebileceklerinin 
altını çizdiler. Bunun yanı sıra, 

tatillerde yaptıklarını kaydedecek-
leri bir tatil güncesi oluşturarak, 
yıllar içerisinde benzersiz bir anı 
arşivi oluşturmalarını da önerdi-
ler. Tatillerin dijital ortamda sı-
nırsız zaman geçirmek anlamına 
gelmediğine dikkat çeken uzman-
lar, kitaplarını gittikleri her yerde 
yanlarında taşıyabileceklerini, 
böylece hiçbir zaman yalnız ol-
mayacaklarını ifade ettiler. Tatilin 
bitimine yakın, uyku düzenlerini 
okul saatlerine göre düzenliyor 
olmalarının okula yeniden uyum 
sürecinde kolaylık sağlayacağını 
belirten uzmanlar, doğru bir plan-
lama ile geleceklerini inşa etme 
sürecinde, zamanlarını verimli 
değerlendirmelerinin önemli ol-
duğunu ifade ettiler.
n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü ile Yalıhüyük Belediye Baş-
kanlığı arasında WEB tapu siste-
mi üzerinden elektronik ortamda 
işlem yapılmasına ilişkin protokol 
imzalandı. Yalıhüyük Belediye baş-
kanlığında Belediye başkanı Hasan 
Koçer ve İlçe Tapu Müdürü Zafer 
Oğul tarafından protokol imzalan-
dı.

Başkan Hasan Koçer protokol 
hakkında yaptığı açıklamada, “Pro-
tokolde amacın Tapu Müdürlükleri 
ve belediye başkanlığı birimlerin-
deki işlem yoğunluğunu azaltmak 
işlem sürecini kısıtlayarak verim-

liliği artırmak ve sürekli kılmak, 
tapu ve belediye hizmetlerinin 
etkin, hızlı, güvenli ve elektronik 
ortamda sunumu ile personelin iş 
yükünün azaltılması çalışan ve va-
tandaş memnuniyetini sağlamak, 
yazışma usulü ile yapılan bütün 
kamu haczi ile belediye gelirleri 
kanununa göre yapılan belirtmeler 
ile belediyece talep edilen TKGM 
tarafından uygun görülen diğer 
tapu ve kadastro işlemlerinin web 
tapu sistemi aracılığı ile takbis üze-
rinden güvenli elektronik ortamda 
yapılmasını sağlamak amaçlanı-
yor.” diye konuştu.
n AA

TYB Konya Şube Başkanı seçilen Ahmet Köseoğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, TYB’nin Konya kültürüne katkılarını ve faaliyetlerini takdir ettiğini söyledi

Kültürel faaliyetler
ihmal edilmemeli

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) 
Konya Şubesi’ni ziyaret edip yeni 
Başkan Ahmet Köseoğlu ve yöneti-
mine hayırlı olsun dileklerini ileten 
AK Parti Konya Milletvekili Sorgun, 
kültürel faaliyetlerin ihmal edilme-
mesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun, TYB Konya Şubesini 
ziyaret ederek Başkanlığa seçilen 
Ahmet Köseoğlu ve yeni yönetim 
kurulunu tebrik etti. TYB çatısı al-
tında bulunmaktan duyduğu mem-
nuniyeti ifade eden Sorgun “Hizmet 
aşkı yıllardır hiç zaafa uğramayan 
bu nadide kuruluşumuzun üyesi ol-
maktan bahtiyarım” dedi.

KÖSEOĞLU: SORGUN’DAN HER 
ZAMAN DESTEK GÖRDÜK

Milletvekili Sorgun’un TYB’yi 
ziyaretinde Başkan Ahmet Köse-
oğlu’nun yanı sıra yönetim kurulu 
üyeleri Salih Sedat Ersöz, Saffet 
Yurtsever, Muhammet Acıyan, 

Zafer Karakuş, Bedir Köseoğlu ve 
Mustafa Güden’de bulundu. Geçen 
hafta yapılan Genel Kurul’da Mil-
letvekili Sorgun’un birinci sıradan 
genel merkez delegesi seçildiğini 
hatırlatan Başkan Köseoğlu, “Sayın 
Vekilimle gerek Konya Büyükşe-
hir Belediyesi dönemimizde, ge-
rekse TYB’deki geçmiş başkanlık 
dönemlerimizde iz bırakan önemli 
hizmetler gerçekleştirmiş olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. TYB yıllar-

dır aksatmadan, açıkladığı takvime 
uygun faaliyetler icra ederek şehri-
mizin kültür hayatına önemli katkı 
vermektedir” dedi.

SORGUN: TYB’NİN GAYRETLERİNİ 
TAKDİR EDİYORUM

Milletvekili Sorgun’da TYB’li 
olmanın önemine dikkat çektiği ko-
nuşmasında “Çok önemli toplantı-
lar, konferanslar bu çatı altında icra 
edilerek toplumsal bilinç oluşturulu-
yor. Bu gayretli çalışmalardan dolayı 

TYB’nin Onursal Başkanı, gayreti ve 
hizmetleriyle örnek insan Mehmet 
Doğan ağabey başta olmak üzere, 
Türkiye’nin de en etkin şubelerin-
den biri olan Konya Şubesi’nin gerek 
geçmiş, gerekse bugün görevi dev-
ralan tüm başkan ve yönetim kurulu 
üyelerini tebrik ediyorum” dedi.

İmkânlar dâhilinde TYB prog-
ramlarını takip etme arzusunda ol-
duğunu da kaydeden Sorgun, “Her 
zaman TYB’nin yanında olduk ve 
olmaya da devam edeceğiz. Kalem 
ve kelam erbabı insanların toplum-
ların aydınlatılmasındaki etkinliğini 
ve gerekliliğini biliyoruz” şeklinde 
konuştu.

TYB Kütüphanesini gezip eser-
ler ve 2020 yılı faaliyet hazırlıklarıyla 
ilgili bilgiler de alan Sorgun’a Baş-
kan Köseoğlu günün anısına TYB 
yayınlarından oluşan bir kitap seti 
takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Çocuklar ve gençler yeteneklerini konuşturacak

Dr. Mevlüt Büyükhelvacıgil
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TÜRKAV Konya’da Süleyman Nur güven tazeledi

Türkiye Kamu Çalışanları Vak-
fı (TÜRKAV) Konya Şubesi’nde Se-
çimli Genel Kurul Gerçekleştirildi. 
Yapılan Genel Kurul’da mevcut 
Başkan Süleyman Nur güven ta-
zeleyerek yeniden başkan oldu. 

TÜRKAV Konya Şubesi’nde 
geçtiğimiz haftasonu gerçekleşti-
rilen Seçimli Genel Kurul’da mev-
cut Başkan Süleyman Nur güven 
tazeleyerek yeniden başkan oldu. 
TÜRKAV Konya Şubesi Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen Se-
çimli Genel Kurul’a 

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Ülkücü Kuruluşlardan So-
rumlu Konya İl Başkan Yardım-
cısı Suat Şahin, TÜRKAV üyeleri 
katıldı. Seçimli Genel Kurul’u de-
ğerlendiren TÜRKAV Konya Şube 
Başkanı Süleyman Nur, bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra 
da TÜRKAV Konya Şubesi olarak 
çalışmalara aralıksız devam ede-
ceklerini söyledi. TÜRKAV’ın ku-
ruluşun felsefesine uygun olarak 
birçok alanı içeren faaliyetleri en 
iyi şekilde sürdüreceklerini belir-

ten Nur, “Lider Teşkilat Doktrin 
felsefesinden hareketle ve bu ilke-
ler doğrultusunda ‘Ay Yıldız’a söz 
verdik sloganından taviz verilme-
den; bu duygu ve düşünceye, yüce 
ülküye gönül vermiş olan vakfı-
mız ve üyelerinin yurdumuzun 
geçmekte olduğu hassas ve nazik 
dönemde yurdumuzun bölünmez 
bütünlüğüne birlik ve beraberliği-
ne necip Türk milletinin ali men-
faatlerinden ve mukaddesatından 
asla vazgeçmeyen bir memur ha-
reketinin yılmaz ve yıkılmaz öncü-

sü olarak yolumuza devam edece-
ğiz” dedi. 

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTÜLECEK

TÜRKAV Konya Şubesi olarak, 
ülkülerden taviz vermeden yürü-
tecekleri faaliyetler hakkında bil-
giler veren Nur, “Üyeler arasında 
sosyal yardımlaşma ve dayanış-
mayı gerçekleştirmek ve kültürel 
faaliyetlerde bulunmakla birlikte, 
üyelerine çeşitli ekonomik ve sos-
yal yardımlarla beraber, üyelerinin 
mesleki bilgilerini, görgülerini, 

becerilerini arttırmak amacıyla 
çalışmalar yapıp kamunun ihtiyaç 
duyduğu sosyal, kültürel ve stra-
tejik konularda araştırmalar, ince-
lemeler yaparak veya yaptırarak, 
yapılan bu çalışmaları gerekirse 
raporlar haline getirerek kamuo-
yunu bilgilendirmeyi sürdürece-
ğiz. Ayrıca; TÜRKAV Konya Şu-
besi olarak, üyelerimizin kültürel 
ve mesleki bilgi ve becerilerini 
arttıracak faaliyetlerde bulunmayı 
sürdüreceğiz. Böylece, Türk mil-
letine ve ülkesine gönülden bağlı, 

vatan, millet sevgisi ve Allah kor-
kusu olan kadroların yetişmesi ve 
dolayısıyla yönetim kadrolarında 
bulunması için çalışmalarımıza 
aralıksız devam edeceğiz” ifadele-
rini kullandı. Seçimli Genel Kurul 
sonucu oluşan TÜRKAV Konya 
Şubesi Yönetimi şöyle şekillendi; 

Süleyman Nur (Başkan), Özer 
Karakayacı, Erol Uğraşkan, Talha 
Çetin

Şevki Altunsoy, Eren Kaya, 
Ahmet Gök, Yasin Özkan, Mustafa 
Uyar.n HABER MERKEZİ

MEDAŞ Sanat Galerisi’nde 
‘Yansıma’ resim sergisi

ANFONDER Başkanlığı’na
Burhan Ozan Ayhan seçildi

MEDAŞ Sanat Galerisinde, 
“Yansıma” isimli resim sergisinin 
açılışı gerçekleştirildi. MEDAŞ Sa-
nat Galerisinde, Kaleli Sanat Mer-
kezi öğrencilerinin gerçekçi resim 
türündeki resimlerinin yer aldığı 
“Yansıma” isimli serginin açılışı 

gerçekleştirildi. 
Yoğun ilgi gören sergide, 69 

öğrencinin 135 tane eseri sergile-
niyor. Sergi 31 Ocak tarihine kadar 
MEDAŞ Sanat Galerisinde ziyaret-
çilerini bekliyor.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Anadolu Fotoğraf ve 
Sinema Amatörleri Derneği (AN-
FODER) Başkanlığı’na Burhan 
Ozan Ayhan seçildi. Ereğli Oğuz 
Ata Sosyal Tesisleri Sanat Evin’de 
düzenlenen genel kurula tek aday 
olarak giren Ozan Ayhan, ANFO-
DER Başkanlığı’na seçildi. Ayhan, 
burada yaptığı açıklamada, kendi-
sine destek veren üyelere teşekkür 
ederek, “ANFODER’i, daha iyi yer-
lere taşımak, daha da aktif hale ge-

tirmek için, yönetim ve üyelerimiz 
ile birlikte çalışmalarımız olacak. 
Fotoğraf sanatına ve yaşadığımız 
şehre katkı sunmak için elimizden 
gelen gayreti göstereceğiz.’’ dedi. 
Önceki dönem ANFODER Başkanı 
Tamer Gümüş, ‘’Yeni dönemde, 
yeni başkanımıza ve yönetimini 
tebrik ediyor hayırlı olmasını di-
liyorum.’’ dedi. Toplantı, dilek ve 
temennilerin ardından sona erdi.
n İHA

Aksaray’da, İŞKUR’un açtığı se-
pet yapma kursuna giden 21 kadın, 
ürettiği ürünleri 20 ila 100 TL ara-
sında satarak, ev ekonomisine katkı 
sağlıyor. Kadınlara yaklaşık 168 saat 
süren eğitim verdiklerini söyleyen 
kurs eğitmeni Hatice Taşcıoğlu, 
‘’Kadınlar burada hem iş öğreniyor, 
hem de paralarını alıyor. Bu sanatı 
da geçmişten geleceğe devam ettir-
miş oluyoruz. Hayat boyu kadınları-
mıza el sanatlarını öğretmiş oluyo-
ruz’’ dedi.  

Aksaray’ın Gülağaç ilçesinde, 
İŞKUR İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim 
Merkezi Müdürlüğü’nün iş birliği 
ile sepet yapma kursu açıldı. Kursta 
168 saat süren eğitim alan kadınlar, 
hem sepet yapmayı öğreniyor, hem 
de yaptıkları ürünleri 20 ile 100 TL 
arasında değişen fiyatlara satarak 
gelir elde ediyor. Kadınlar ayrıca eski 
bir el sanatı olan sepet yapmayı, ge-
leceğe de kazandırıyor.

Eğitmen Hatice Taşcıoğlu, eği-
time 21 kadının katıldığını söyleye-
rek kurs hakkında şu bilgileri verdi: 
“Buranın yaşlı teyzeleri sepet örme 
işinde çok yetenekliler. Bende işin 
teknik kısmını öğretiyorum. Kadın-

lar burada hem iş öğreniyorlar, hem 
de İŞKUR’dan yevmiye alıyor, ayrıca 
ürünleri satıp para kazanıyorlar. Bu 
sanatı da geçmişten geleceğe de-
vam ettirmiş oluyoruz. Hayat boyu 
kadınlarımıza el sanatlarını öğretmiş 
oluyoruz.”

‘BU TEKNİK HER YERDE YOK’
Sepet yapımında kullanılan otla-

rı ilçedeki göletten temin ettiklerini 
ifade eden Taşcıoğlu, “Her yerde 
sepet örülüyor; ama bu teknik her 
yerde yok. Göletimizden otlar top-
lanıyor, kurutuluyor ondan sonra 

örülecek ortama getirilip tekrardan 
ıslatılıp, önce tuğralar hazırlanıyor. 
Daha sonra hangi şekilde ürün ya-
pılacaksa, kalıplarına göre ürünler 
yapılıyor. Bunun yanında desenli 
ürünlerimiz var” dedi.

‘EV EKONOMİSİNE KATKI 
SAĞLIYORUZ, BİRBİRİMİZE DE 

DESTEK OLUYORUZ ‘
Kursta eğitim gören ve günde 

15 ile 20 arasında sepet ürettikleri-
ni belirten Meryem Samur ise şöyle 
konuştu: “Sabah buraya geliyoruz 
ve yapacağımız sepetin büyüklü-

ğüne göre ebat belirliyoruz. Burada 
günde ortalama 15 ile 20 arası se-
pet üretiyoruz. Burada çalışarak aile 
bütçesine katkıda da bulunuyoruz. 
Buraya gelmek bize iki yönden iyi 
geliyor. Sadece eşlerimizin çalış-
masıyla olmuyor. Hayat pahalılaştı. 
Bizim aile bütçesine katkı sağlama-
mızdan, eşlerimiz de mutlu oluyor. 
Buraya gelince bizde mutlu oluyo-
ruz. Bize psikolojik olarak çok iyi 
geldi. Burada bir aile ortamımız var. 
Burada kadınlar hepimiz birbirimize 
destek oluyoruz.” n DHA

İŞKUR tarafından açılan sepet yapma kursunu başarıyla bitiren kadınlar, ürettikleri ürünleri 20 ila 
100 lira arasında satışa sunuyor. Kadınlar, evde yaptıkları sepetlerle ev ekonomisine katkı sunuyor

Sepet yaparak eve 
katkı sağlıyorlar

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) 
Konya Şubesinde 11. Olağan Genel 
Kurul sonrası seçilen yeni yönetimde 
görev dağılımı yapıldı.

Prof. Dr. Fetullah Arık başkanlı-
ğında güven tazeleyerek yeni döne-
me merhaba diyen Jeoloji Mühen-
disleri Odası Konya Şubesi’nde Genel 
Kurulun ardından mazbatalarını alan 
yeni yönetimde görev dağılımları 

belli oldu. Kongre sonrasında ilk top-
lantısını gerçekleştiren JMO Konya 
Şube Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık; 
tüm üyelere ve Jeoloji Mühendisliği-
ne hizmet edenlere teşekkür ederek, 
yeni dönemde Konya Ovasının mes-
leki sorunları ile ilgilenerek; mesleği 
ve meslektaşları en iyi şekilde temsil 
edecekleri dile getirdi.

11-12 Ocak’taki Olağan Genel 

Kurulda seçilen Prof. Dr. Fetullah 
Arık başkanlığındaki yönetim kuru-
lunda; Şükrü Arslan ikinci başkan, 
Şükrü Yavuz Pınarkara sayman ve A. 
Fatih Özerdem ise yazman oldu.

Yeni yönetimde görev dağılımı şu 
şekilde oluştu: 

Konya Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Fetullah Arık, 2. 
Başkan Şükrü Arslan, Sayman Şükrü 

Yavuz Pınarkara, Yazman A. Fatih 
Özerdem, Mesleki Uygulamalar Üye-
si Şenol Çaylak, Yayın Üyesi Mustafa 
Korkmaz, Sosyal İlişkiler Üyesi Buğ-
ra Sucu, Konya Şube Yedek Üyeler 
Tahsin Yaldız, Salih Koyuncu, Derya 
Cantekinler, Feyza Küçükkurna, Şe-
rafettin Güçlü, Mustafa Asım Tekin, 
Canan Erarslan.
n HABER MERKEZİ

JMO’da görev dağılımı yapıldı



5 22 OCAK 2020HABER

Alaaddin ALADAĞ ile

alaaddin_aladag

Cezayir’in Endülüs müziği ve Mistik tasavvuf 
müziğinin temsilcisi olan Nassima Chabane, ge-
leneksel müziği güzel bir şekilde yorumlamasıyla 
ve genellikle erkeklerle ilişkilendirilen bu kadim 
müzik türünün korunmasındaki rolüyle tanınıyor. 
Arap-Endülüs müziği ve tasavvuf müziğinde 
uzmanlaşan Chabane, şarkı söylemeyi, aynı 
zamanda dua da etmek olarak görüyor. Konya’da 
yapılan Mistik Müzik Festivali’ne de katılarak 
önemli eserler seslendiren Chabane, Konya’yı ve 
Türkiye’yi sevdiğini anlattı.

Nassima Chabane kimdir? 
Hayat hikâyenizden biraz bahsedebilir misiniz? 
Nassima Chabane, Cezayir şehrine yakın Chrea 
Dağları’nın eteklerinde küçük bir kasaba olan 
Blida’da doğdu. 
7 yaşındayken belediye konservatuarına başladı 
ve burada Üstad Dahmane Benachour’dan ses 
eğitimi alırken yardımcısı Hadj Medjbeur’dan da 
keman eğitimi aldı. 
Umut vaadeden bir öğrenci olan Chabane, saygın 
El-Widadia korosunda solist oldu ve ünlü Nedjma 
Müzik Derneği ile birlikte çalıştı. Nassima’nın 
kariyeri, 1979’da Cezayir Radyo ve Televizyo-
nu için Arap Endülüs müziğinin bir antolojisini 
kaydetmesiyle yükseldi. 1984’ten beri, ABD ve 
Kanada’nın yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinde de 
sahne aldı. 
1987’de Cezayir Cumhurbaşkanlığının en yüksek 
ödüllerinden birini aldı. 1987 ve 1994 yılları ara-
sında, Kuzey Afrika’nın müzikal ve şiirsel mirasına 
adanmış bir televizyon dizisinin yapımına katkıda 
bulundu. 1994 yılında, Şehir Tiyatrosu, IMA 
(Arap Dünya Enstitüsü) ve Sorbonne gibi birçok 
prestijli mekanda sahne aldığı Paris’e taşındı ve 
Ulusal Filarmoni Orkestrası’nda yer aldı. Nassima, 
şimdi Avrupa’da Arap Endülüs müziğinin önde 
gelen uzmanı olarak kabul ediliyor. Ayrıca dünya 
festivallerinde ve dini şarkılarda da yer alıyor. 
Nassima, Nuba (vokal ve enstrümantal parça ta-
kımları) sanatında ustalaşmasının yanısıra mistik 
Tasavvuf geleneğini de geliştirmektedir. Chabane, 
Cezayir Endülüs Müziği ve Sufi Ruhu, Aşkın Ruhu 
gibi çok sayıda kayıt yaptı. 
Şu anda Dünya Müzik Enstitüsü (WMI), ABD’de 
dünya müziği ve dansının önde gelen sunucu-
sudur.  1985 yılında kurulduğundan bu yana, 
100’den fazla ülke ve bölgeden 1400’den fazla 
topluluk ve solisti sunarak, ülkedeki en kapsamlı 
müzik ve dans serilerini inşa etti.

Konserlerde seslendireceğiniz şarkıları nasıl 
seçiyorsunuz?
Birbirine çok yakın olan iki müzik türünde uzman-
laştım: Arap-Endülüs müziği ve tasavvuf müziği. 
Bu iki umman, her şeyden önce tutkuyu, kültürel 
birikimi, önemli bir edebi kültürde ustalaşmanın 
yanı sıra yaratıcılığı ve bilhassa ilahi sese kulak 
vermeyi gerekli görür. 
Şarkı söylemek, aynı zamanda dua da etmektir 
benim için
Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali 
hakkında neler söylemek istersiniz?
Bu mistik festivalden büyük keyif aldım.  Fes-

tivalde görev alanların, hassaten temiz kalpli 
Konyalıların bizi karşılamalarından, misafirperver-
liklerinden çok memnun oldum.  İlgi ve dikkatle 
dinlemelerinden gerçekten etkilendim. Organizas-
yon mükemmeldi. 
Büyük profesyonellik, eşsiz incelik.  Sorumlular 
ve yöneticileri bize büyük nezaket gösterdiler. 
Bütün bunlar Mevlânâ Celaleddin-i Rumî’nin 
öğretilerinin yansıması gibiydi: 
Saflık, yücelme, arınma, insanlık, kardeşlik ve 
sevgi. Konya, tüm yüksek insani değerlerin 
sembolü ve başkentidir. Saf bir mutluluk ve aziz 
bir şehir. 

Birazcık da Endülüs Müziğinden bahsedebilir 
misiniz?  
Özetle söyleyecek olursak Endülüs müziğinin 
zamanları aşan bir mesajı vardır: birlikte yaşa-
mak. Bu müzik, Endülüs Müslümanlarının altın 
çağından kalan mirasın sadece Cordoba Camii, 
Sevilla Sarayı veya Granada’nın Elhamra’sından 
ibaret olmadığını gösteren bir izdir. Endülüs, 
büyük bir kültürel arınmanın, müzikal ve bilimsel 
gelişmelerin yaşandığı ve bütün dinlerin bir arada 
yaşama olgunluğuna eriştiği naif bir medeniyetti.

Daha önce İstanbul’da konser vermiştiniz. 
İstanbul ve Türkiye hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Hemen hemen tüm Türkiye’yi gezdim. Hay-
ran kaldım. Kendimi kendi evimde hissettiğim 
Türkiye’de, İstanbul’da çok ama çok mutluydum.   
İnsanların misafirperverliği, sıcaklığı, nezaketi; 
şehirlerin mimari güzelliği ve illa ki yemekler, 
her şey mükemmeldi.   Üstün bir arınmışlık… 
Renkleri ve kokuları bilhassa da müziği unutmak-
sızın…

Cezayir’deki mistik müzik çalışmaları hakkında 
biraz bilgi verebilir misiniz?
Dini bayramlarda ve özellikle Kadiriye, Aleviye, 
Şâzelîlik, Ticanî ve diğer tarikatların meclislerinde, 
ilhamını Âli Resul Hz. Muhammed’in (Sallallâhu 
aleyhi ve sellem) hadislerinden, dini metinlerden 
alan bir müzik icra edilir. Bu tarikatların hepsinin 
özünde aşk, kardeşlik ve barış vardır. Çocuk-
luğumdan itibaren dinlediğim bu müzik; zikir, 
Kur’an tilaveti ve sema beni derinden etkilemiştir.

Şarkı söylemek dua etmektir 
Arap-Endülüs müziği ve tasavvuf müziğinde uzmanlaşan Nassima Chabane, şarkı söylemeyi, 

aynı zamanda dua da etmek olarak görüyor. Konya Mistik Müzik Festivali’ne de katılan Chabane, 
Konya’yı ve Türkiye’deki konserlerinden büyük zevk aldığını anlattı

Cezayirli sanatçı Nassima Chabane, Alaaddin Aladağ’a Endülüs müziği ve 
tasavvuf müziği konusunda açıklamalarda bulundu. 



Konya’da Şehit Aileleri Derneği 
tarafından vatan uğruna hayatını 
feda eden şehitler için Kur’an-ı Ke-
rim okundu, dua edildi.

Dernek binasında gerçekleşen 
programa çok sayıda şehit yakını ka-
tıldı. Şehit yakınlarına ikramda bulu-
nulmasının ardından ilk olarak dün-
yanın dört bir tarafında zor durumda 
olan mazlumlar için dua edildi, daha 
sonra okunan Kur’an-ı Kerimlerin 
duası yapıldı. 

Kendisi de şehit babası olan 
Konya Şehit Aileleri Derneği Başka-
nı Recep Pekdemir, derneğin kurul-
duğu 1994 yılından bugüne kadar 
Kur’an-ı Kerim okuyup dua ettikle-
rini belirterek, “Bizim bundan sonra 
yapacağımız tek şey dua. Biz vata-
nımızı, ülkemizi, bayrağımızı, eza-

nımızı seven şehit ailelerimizi aynı 
çatı altında toplayıp kader birliğimizi 
yapmaktayız. Onun için bizim bu sa-

atten sonra devlet büyüklerimize ve 
bizi yöneten kişilere hep hayırlı iş-
lerinde dua ediyoruz. Bu bakımdan 

Allah ömür verdiği sürece bu gele-
neği yaşatmak istiyoruz” ifadelerini 
kullandı. n İHA
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Uyuşturucu operasyonunda 
6 kişi gözaltına alındı

Otomobilde çıkan yangın 
itfaiye tarafından söndürüldü

Konya Emniyet Müdürlüğü 
ekiplerince düzenlenen operas-
yonda uyuşturucu sattıkları iddia 
edilen 6 kişi gözaltına alındı. Konya 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri, Selçuklu, Karatay ve Me-
ram ilçelerinde sokak satıcılarına 

yönelik operasyon düzenledi. Ope-
rasyonda 1909 adet uyuşturucu 
hap ele geçirildi, uyuşturucu sat-
tıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına 
alındı. Şüpheliler hakkında, uyuş-
turucu madde ticareti yapmak ve 
nakletmek suçundan adli işlem 
başlatıldı. n AA

Aksaray’da motor kısmından 
alev alan otomobildeki yangın it-
faiye ekipleri tarafından söndürül-
dü. Yangın, Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
otoparkında çıktı. Edinilen bilgiye 
göre, Şaban K.’ya ait 68 HC 165 
plakalı otomobilin motor kısmında 
bilinmeyen bir nedenden yangın 
çıktı. Otomobilden dumanlar çıktı-

ğını fark eden vatandaşlar durumu 
itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yeri-
ne gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekipleri yangına mü-
dahale ederek kısa sürede kontrol 
altına aldı. İtfaiye ekipleri söndür-
me işleminin ardından otomobilde 
yaptığı incelemede yangının elekt-
rik kontağından çıktığını tespit etti.
n İHA

Konya’da, şehit sözleşmeli Er 
Fevzi Altınayak’ın (22) cenazesinde, 
tören mangasındaki askerler üşe-
mesin, diye montlarını omuzlarına 
koyanlar için şehidin amcası olan 
Muhtar Ercan Altınayak, “Onlar 
üşürken, bizim sıcakta durmayı vic-
danımız götürmez. Burada neyimiz 
var neyimiz yok malımız da canımız 
da askerimize, polisimize feda olsun. 
Görüntüleri izleyince ülkemiz için 
ülkemizin çocukları için bir Ilgınlı 
olarak bir Yörük köyü olan Dığraklı 
olarak hepsiyle gurur duyduk, şeref 
duyduk” dedi. 

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk’ta, 
cuma günü teröristlerin sızma girişi-
mini engellemek isterken, yaralanan 
piyade sözleşmeli er Fevzi Altınayak, 
kaldırıldığı hastanede tüm müdaha-
lelere rağmen kurtarılamayarak, şe-
hit oldu. 

Şehit Ercan Altınayak’ın cena-
zesi, memleketi Konya’nın Ilgın il-
çesine bağlı Dığrak Mahallesi’nde 
cumartesi günü düzenlenen törenin 
ardından toprağa verildi. Bu sırada 
tören mangasında görevli 8 aske-
rin üşüdüğünü fark eden mahalle 
sakinleri, üzerlerindeki montları çı-
karıp, askerlerin omuzuna örttü. Ce-
nazeye katılanları duygulandıran bu 
anlar, cep telefonu kamerasıyla kay-

dedilip, sosyal medyada paylaşıldı.  
‘ASKERİMİZE, POLİSİMİZE HER 

ŞEYİMİZ FEDA OLSUN’
Dığrak Mahallesi’nin muhtarı, 

şehidin amcası Ercan Altınayak, gö-
rüntülerin kendilerini de duygulan-
dırdığını belirterek, ‘’Bizim evlatları-
mız da biz de vatan için her zaman 
ölmeye hazırız. Bizim için vatan 
kıymetlidir. Onlar üşürken, bizim 
sıcakta durmayı vicdanımız götür-
mez. Burada neyimiz var neyimiz 
yok malımız da canımız da askeri-
me, polisimize feda olsun. Bir tek 
Fevzi Altınayak değil, bütün asker-

ler bizim evladımız. Vatan toprağına 
bir yeğen verdik, bu saatten sonra 
bütün hepsi benim yeğenim. Hepsi 
Fevzi Altınayak’tır. Bizim isteğimiz 
vatan sağ olsun. Görüntüleri izleyin-
ce ülkemiz için ülkemizin çocukları 
için bir Ilgınlı olarak bir Yörük köyü 
olan Dığraklı olarak hepsiyle gurur 
duyduk, şeref duyduk” diye konuş-
tu. 

Şehit Fevzi Altınayak’ın askerliği 
çok sevdiğini belirten amca Altına-
yak, ‘’Yeğenim Fevzi, seve seve is-
teyerek, bu mesleğe girdi. 2 ay önce 
izne gelmişti. Evlilik planları vardı; 

ama kısmet olmadı” dedi. 
‘KENDİLERİ ÜŞÜDÜ AMA 
İNSANLARIN İÇİ ISINDI’

Şehidin akrabası Ali Galip Küçük 
ise “Yandık, yıkıldık ama bu öteden 
beri var. Demek ki sırası gelmiş, 
boynumuz kıldan ince. Biz Anadolu 
insanıyız. Gençlerimiz görmüş, üşü-
düklerine dayanamamışlar. Belki 
onlara derman olmamıştır ama içle-
rinden gelip askerlerimizin üzerine 
montlarını örtmüşler. Kendileri üşü-
dü ama insanların içi ısındı. Allah 
onlardan razı olsun” dedi.
n DHA

Şehit Sözleşmeli Er Fevzi Altınayak’ın cenazesinde tören mangasındaki askerlerin üşümemesi için montlarını çıkarıp 
onlara verenler hakkında konuşan şehidin amcası Muhtar Ercan Altınayak, “Hepsiyle şeref duyduk” dedi

‘Malımız da canımız da
onlara feda olsun!’

Şehitler için Kur’an-ı Kerim okundu

Karaman-Konya yolu devrilen TIR nedeniyle ulaşıma kapandı
Karaman’da sebze yüklü TIR’ın buz-

lanan yolda kontrolden çıkarak devrilmesi 
sonucu, Karaman’dan Konya’ya gidiş yönü 
ulaşıma kapanırken, kazada 2 kişi yaralan-
dı. Kaza, gece saat 02.00 sıralarında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa 
G. (39) yönetimindeki 33 ZR 560 plakalı 
sebze yüklü TIR, Kazımkarabekir ilçesi gi-
rişinde yolda oluşan buzlanma nedeniyle 
sürücünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu yol ortasına devrildi. Kaza-
nın ardında yolun Karaman’dan Konya’ya 
gidiş yönü trafiğe kapandı. Kazada sürücü 
ile yolcu Furkan Ş. (20) yaralandı. Yaralılar 
ambulansla kaldırıldıkları Karaman Dev-
let Hastanesinde tedavi altına alınırken, 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 
Kapanan yol nedeniyle polis ekipleri Kon-
ya yönüne gidecek araçların geçişine izin 
vermedi. Karayolları ekipleri ise yolda kar 
küreme ve solüsyon çalışması yaptı. Konya 
yönüne gitmek için bekleyen araçlarsa bir 
süre sonra polis ekiplerinin kontrolünde 
diğer şeritten yollarına devam ettiler. Dev-
rilen tırın yoldan kaldırılması için kurtarma 
çalışması başlatıldı. n İHA
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Konya’da ‘Gönül Coğrafyası Kampı’ başladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yük-

sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku-
rumu (KYK) tarafından düzenlenen 
5. Tematik Kış Kampları kapsamın-
daki “Gönül Coğrafyası Kampı” 
Konya’da başladı.

Konya Gençlik ve Spor il Mü-
dürü Abdurrahman Şahin, Mevla-
na Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
programın açılışında, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’na bağlı yurtlarda 
kalan ve farklı şehirlerde üniversite 
hayatına devam eden öğrencilerin 
ders dışı zamanlarını olumlu de-
ğerlendirebilmeleri için bu kampı 
düzenlediklerini ifade etti.

14 farklı şehirde, 14 farklı te-
mada düzenlenecek olan kamp-
larda, öğrencilerin sosyal, kültü-
rel, sanatsal sportif, uluslararası 
ilişkiler ve gönüllülük alanlarında, 
Türkiye’nin saygın ilim, irfan, bilim 

adamları ile bir araya gelerek, onla-
rın tecrübelerinden istifade edebi-
leceklerini belirten Şahin, gençlerin 
farklı kültürlerden gelen arkadaşla-
rıyla birlik, beraberlik ve kardeşlik 
ruhunu geliştirme fırsatı bulacakla-
rını ifade etti.

Kampın ilk gününde, açılış der-
sini tarihçi yazar Prof. Dr. Tufan 
Gündüz, “Kültür Havzamız ve Me-
deniyet Hafızamız” adlı sunumuyla 
gerçekleştirdi. 

Gündüz, gönül kelimesinin, bir 
insanın duygusal dünyasını bir ke-

limeyle anlatabilme başarısını gös-
teren tek kelime olduğunu belirtti.

Gündüz, şunları kaydetti: 
“Atalarımızın atının toynağı-
nın değdiği her yer bizim gönül 
coğrafyamızdır. Biz Osmanlı’nın 
mirasçılarıyız, bizim için Libya 

son derece kıymetli bir ülkedir. 
Atalarımızın gözünün değdiği ve 
atlarının toynağının değdiği her 
yerde gönlümüz vardır. Bizim 
orada hatıralarımız, mezarlarımız 
var. Nasıl onlar başlarına bir şey 
geldiğinde Türk’ün geleceğine 

dair kuvvetli bir inanca sahipse, 
bizim de onların başına bir şey 
geldiği zaman, onların hizmetine 
gitmekte gecikmememiz gereki-
yor.”  Açılışa, Konya Vali Yardım-
cısı Fazlı Akgül de katıldı.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da yaklaşık 50 yavru 
köpek soğuk havada kimliği belirsiz 
kişi ya da kişilerce boş araziye bıra-
kıldı. Yaklaşık 5 tanesi soğuktan ölen 
yavru köpekler için vatandaşlar yet-
kililerden yardım istedi.

Olay, Aksaray’ın Eskil ilçesi Bö-
ğet köyü sınırları içerisindeki bulu-
nan Partağıcı bölgesinde yaşandı. 
Edinilen bilgiye göre, Böğet Köy 
Muhtarı Mustafa Özkan bir vatan-
daşın Partağıcı bölgesinde çok sayı-
da yavru köpek gördüğünü bildir-

mesi üzerine adrese gitti. Bölgede 
yaklaşık 50 yavru ve 4 büyük olmak 
üzere 54 köpekle karşılaşan Muhtar 
Özkan, bölgede yaptığı incelemede 
5 tane yavru köpeğinde soğuktan 
öldüğünü tespit etti. 

Ne yapacağını bilemeyen Muh-
tar Özkan yetkililerden yardım ister-
ken, köpeklerin biran önce bölgeden 
alınarak barınağa götürülmesi ge-
rektiğini söyledi.

Havanın çok soğuk olduğunu 
belirten Muhtar Özkan, “Partağıcı 

mevkimize yaklaşık 50 kadar kö-
pek yavrusu bırakılmış. Burada da 
5 tanesi ölmüş soğuktan. Bu hay-
vanları atan insanlara sesleniyorum. 
Vicdanlı bir insan olsalardı bunları 
atmazlardı. Yetkililerden şunu isti-
yorum. Bu yavruların buradan biran 
önce kaldırılıp barınaklara alınma-
sını istiyorum. Yoksa bu hayvanlar 
burada açlıktan ölmeye terk edilmiş 
ve ölmeye mahkum olmuşlardır” 
dedi.

Köy sakinlerinden Mustafa Akay 

ise “Buraya 50 kadar ufak yavru 
ve 3-5 tane de anaç köpek atılmış. 
Bunu vicdansızlar nasıl attılarsa bu 
hayvanlar burada telef oluyor. Yetki-
liler bunu biran önce almalı. Bu hay-
vanlara ne yapmamız gerekir bilmi-
yorum ama yetkililere sesleniyorum. 
Biran önce alsınlar. Yoksa bu şart-
larda, bu soğukta bu hayvanlar telef 
olur” diye konuştu. Köy muhtarı ve 
köy sakinleri hayvanlara yiyecek ve-
rerek onları hayatta tutmaya çalıştı.
n İHA

Hafif ticari araç şarampole 
yuvarlandı, 3 kişi yaralandı

Beyşehir’de 4 katlı binanın 
çatısındaki yangın söndürüldü

Beyşehir ilçesinde, zemin katı 
alış veriş merkezi bulunan 4 katlı 
evin çatısında çıkan yangın sön-
dürüldü. Yeni Mahalle’de bulu-
nan 4 katlı bir binanın çatı kısmın-
da yangın çıktığını fark eden alış 
veriş merkezi çalışanları, itfaiyeye 
yangın ihbarında bulundu. Gelen 

itfaiye ekipleri, binanın çatısındaki 
yangına hızla müdahale etti. Çatı-
daki kapalı seyir terasında çıktığı 
belirlenen yangın, kısa sürede 
kontrol altına alınarak söndürül-
dü. Yangının çıkış nedeni araştı-
rılıyor.
n İHA

Konya’da kar yağışı nedeniy-
le kayganlaşan yolda kontrolden 
çıkan hafif ticari aracın şarampo-
le takla atması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 3 kişi yara-
landı. Kaza, saat 08.00 sıralarında 
Değirmenözü Mahallesi yakınla-
rında meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Ağılbaşı Mahallesinden 
Kulu istikametine giden Ömer F. 
D. (22) idaresindeki 06 BOF 288 

plakalı hafif ticari araç, yolun karlı 
olması nedeniyle kontrolden çıktı. 
Sürücünün direksiyon hakimiyeti-
ni kaybettiği araç, şarampole düşe-
rek takla attı. Kazada sürücü Ömer 
F.D. ile Meryem D. (47), Mehmet 
C.D. (24) yaralandı. Yaralılar olay 
yerine çağrılan ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak te-
davi altına alındı.
n İHA

SP Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, Konya Yenigün Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulundu. Konya’nın 
kendi potansiyeliyle bugünlere geldiğini söyleyen Saydam şehrin ihmal edildiğini ifade etti 

‘Konya ihmal ediliyor’

Saadet Partisi (SP) Konya İl Baş-
kanı Hüseyin Saydam, Konya Yeni-
gün Gazetesi’ne özel açıklamalarda 
bulundu. Konya’nın potansiyelinin 
kendi imkânları ile oluştuğuna dik-
kat çeken Saydam, Konya’nın ihmal 
edildiği söyledi. Konuyla ilgili önemli 
değerlendirmelerde bulunan Baş-
kan Saydam, “Bizler Konya’nın bir-
çok noktada bulunduğu durumdan, 
kendi çapaları ile geldiğini düşünü-
yoruz. Bürokrasi manasında dışarı-
dan çok fazla destek bulmuyor. Söy-
lemler, söylem olarak kalıyor, arkası 
gelmiyor. Konya’da sanayinin geliş-
mesi, kültürel manada gelişmesi, ta-
mamen Konyalı’nın kendi çabalarıy-
la oluştu.  Bizler bütün illere yapılan 
gayretin bir kısmının da Konya’ya 
yapılmasını istiyoruz. Konya haki-
katen sanayi anlamında büyük bir 
şehir. Yerleşim yeri ve coğrafi ola-

rak geçmişi olan, kültürü olan belli 
birikimleri olan bir şehir.  Herkes 
ağzını açtığı zaman Konya lafını dol-
dura doldura söylüyor ama, bu şehir 
bundan daha iyi olması gerekiyor. 
Konya ihmal edildi. Seçim önceleri 
yapacağız, edeceğiz anlamında bir-
takım şeyler söylendi. Bunlarla avu-
nuyor ve avutuluyoruz. Bu durumu 
Konya haketmiyor. Konya’nın sivil 
havalimanı olmaması çok büyük 
bir ayıp. Geçmişte Milli Görüş’ün 
söylediği Anadolu sermayesinin var 
olması, burada yeterli miktarda des-
teklenmesi manasında söylediğimiz 
şeylerde tekraren geriye döndük.  
Anadolu şu anda İstanbul sermayesi 
tarafından işgal edildi. Şehir reklam-
ları İstanbullu bir firmanın. Elektrik, 
İstanbul merkezli bir firmanın.  Ulu-
sal bir firmaya Konyalı firmalardan 
daha çok arsa temin edilebiliyor.  

Konya her yönüyle çantadaymış gibi 
tavırla yaklaşılıyor. Konyalı’nın da 
bunu fark etmesi gerekiyor. Buna 
biraz daha uyanık olması gerekiyor.  
Hakkının kimin savunduğunu ve sa-
vunmadığının muhasebesinin yap-
ması gerekiyor.  Partimiz bu şehirde 
geçmişte hizmetlerde bulunmuş bir 
parti. Bu şehre hizmetleri olmuş bir 
partiyiz.  Konya bizim için de önemli 
bir şehir.  Biz yeniden Konya’mızın, 
Konyalımızın partimize gereken 
desteği verip, bu işleri tekraren bir-
likte düzeltebileceğimizin kanaatin-
deyiz” ifadelerini kullandı.

‘TOPLUM OLARAK 
KÖTÜ DURUMDAYIZ’

Toplumun kötü bir durumda 
olduğuna dikkat çeken Saydam, 
şunları kaydetti, “Son 20 yılda bazı 
iletişim kanallarının daha yaygın 
olduğu, teknolojinin ileri bir dü-

zeyde olduğu bir dönemin yaşan-
masıyla, demokrasinin daha da 
artmış bir şekilde ortaya konması 
gerekirken, işlerin daha da karma-
şık hale geldiğini görmekteyiz.  Tek 
merkezden her şeyin yönetilmeye 
çalışması ayrı bir karmaşa getiri-
yor. Bizim öngördüğümüz Avrupa 
Birliği yasaları çerçevesinde eği-
timimiz, ekonomimiz, mülteciler, 
göç, şehrin yapısı, bunların sosyal 
yapısını üst üste koyduğumuz za-
man gerçekten tanıyamadığımız 
bir toplum haline geldik. Kimsenin 
kimseye tahammülü olmadığı, bir 
linç kültürünün oluştuğu, kimsenin 
işin arka planını araştırmadığı, sor-
gulamadan yargısız infaz yapıldığı 
bir dönemi yaşıyoruz. İzlenen yol 
nedeniyle toplumun bu yöne yön-
lendirildiği kanaatindeyiz.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Yavru köpekler soğukta ölüme terkedildi
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22 - 32 YAŞ ARALIĞINDA;

PVC EXTRUDER 
OPERATÖRÜ

 VASIFSIZ BAY ELEMANLAR
         ALINACAKTIR 

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

Konya Organize Sanayi Bölgesi Evrenköy Caddesi 

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

ŞİRKETİMİZ  BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE;

ADAYLARIN ŞAHSEN
BAŞVURMALARI GEREKMEKTEDİR.

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
ELEMAN İLANI ÇÖZÜM 
MERKEZİ  444 51 58

Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

 

Davacı 509***790 T.C. kimlik numaralı, Mehmet ve Elife kızı08/01/1999 doğumlu DURİYE KAR’ın 
ismindeki “ DURİYE “ nin kaldırılarak isminin “ DİDEM KAR” olarak değiştirilmesine ve nüfus kayıtlarına 
bu şekilde tesciline dair 14/01/2020 tarihinde karar verilmiş olup, TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN 
olunur.

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/712 Esas - 2020/23 Karar
- İL Â N D I R -

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1117553

 

Davacı 523***162 T.C. kimlik numaralı, Mehmet ve Hatice oğlu 15/07/1989 doğumlu SELAHATTİN 
KÜÇÜK ‘ün ismindeki “ SELAHATTİN” in kaldırılarak isminin “ MEHMET KÜÇÜK” olarak değiştirilmesine 
ve nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline dair 14/01/2020 tarihinde karar verilmiş olup, TMK 27/2. 
Maddesi gereğince İLAN olunur. 

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/710 Esas - 2020/25 Karar
- İL Â N D I R -

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1117580

 

Davacı 512***926 T.C. kimlik numaralı, Latif ve İsmihan oğlu 07/09/1998 doğumlu GÜRKAN 
DEMİRCİ’ nin ismindeki “GÜRKAN “ ın kaldırılarak isminin “TOPRAK HANZADE DEMİRCİ” olarak 
değiştirilmesine ve nüfus kayıtlarına bu şekilde tesciline dair 14/01/2020 tarihinde karar verilmiş olup, 
TMK 27/2. Maddesi gereğince İLAN olunur. 

T.C.
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

DOSYA NO: 2019/784 Esas - 2020/24 Karar
- İL Â N D I R -

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1117602

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69
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Karataylı emekliler ‘konaklarda’ sosyalleşiyor

Karatay Belediyesi tarafından 
hayata geçirilen ve ilçenin dört bir 
yanında hizmet veren 22 emekli 
konağı, Karatay’da yaşayan yüz-
lerce emeklinin sosyal yaşamına 
önemli katkılar sunuyor. Emekli 
konaklarından faydalanan vatan-
daşlara yönelik sosyal ve kültürel 
etkinlikler ile birlikte birçok gezi 
programına da imza attıklarını 
söyleyen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, amaçlarını emeklile-
rin yaşam kalitesine bir nebze de 
olsa katkı sunup daha iyi zaman 

geçirmelerine destek olmak olarak 
özetledi.

Karatay Belediyesi, ilçeye ka-
zandırdığı 22 adet Emekliler Ko-
nağı sayesinde emekli vatandaşla-
rın hem sosyalleşmesine hem de 
emekliliğin tadını çıkarmalarına 
önemli katkılar sağlıyor.

KARATAY BELEDİYESİ 22 EMEKLİ 
KONAĞI İLE VATANDAŞIN 

HİZMETİNDE
Karatay’ın dört bir yanında hiz-

met veren 22 Emekli Konakları, 
her gün ortalama 750’nin üzerinde 

emekli vatandaşı ağırlıyor. Emekli 
Konaklarında hem dinlenip günün 
stresini atan hem de emekliler 
arası dayanışma ve iletişimi pekiş-
tiren vatandaşlar, böylece günlük 
yaşamlarında daha da sosyalleşmiş 
oluyorlar.
EMEKLİ KONAKLARIMIZDA ZAMAN 
ÇOK DAHA İYİ VE KALİTELİ GEÇİYOR

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Karatay Belediyesi olarak 
Emekli Konaklarını emeklilerin ra-
hat ve huzurlu bir ortamda dost-
larıyla güzel vakit geçirmeleri için 

hayata geçirildiğine vurgu yaparak 
bu kapsamda Karataylı emeklilerin 
çok şanslı olduğunu söyledi. Baş-
kan Hasan Kılca, “Belediye olarak 
her yaştan vatandaşlarımıza yöne-
lik birçok proje ve hizmeti hayata 
geçirmek için gece gündüz çalışı-
yoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize 
ve kadınlarımıza yönelik olduğu 
kadar, emekli olup yaşamlarını ilçe-
mizde sürdüren vatandaşlarımıza 
yönelik de bugüne kadar 22 emekli 
konağı hizmete sunuldu. Bu ger-
çekten hem bizler hem de emekli-

lerimiz açısından son derece güzel 
bir hizmet.Sabah saatleri itibariy-
le emekli konaklarımıza uğrayan 
emekli vatandaşlarımız, dostlarıyla 
temiz ve ferah ortamlarda sıcak çay 
eşliğinde samimi sohbetler yaparak 
güzel vakitler geçiriyor. 

Emekli Konaklarının hizmeti 
sadece bununla sınırlı değil elbette. 
Karatay Belediyesi olarak emekli 
konaklarımızdan faydalanan tüm 
vatandaşlarımıza yönelik sosyal, 
kültürel ve eğitime dönük birçok et-
kinlik de yapıyoruz. Gezi program-

larımız, birçok kurum ve kuruluşla 
işbirliğiyle yürüttüğümüz projeler, 
emeklilerimiz için sağlık taramaları 
uygulamalarımız gibi daha pek çok 
hizmetimizle emeklilerimizin iyi ve 
kaliteli zaman geçirmelerini amaç-
lıyoruz. İnşallah bugüne kadar ol-
duğu gibi önümüzdeki dönemlerde 
de Karataylı hemşehrilerimiz için 
çok daha güzel ve önemli projeyle 
hemşehrilerimizin hizmetinde ol-
maya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Alacabel’de tipi nedeniyle
ulaşım güçlükle sağlanıyor

Şiddetli rüzgar çatıları 
uçurdu: 2 araç hasar gördü

Konya karayolunun bin 825 ra-
kımlı Alacabel mevkisinde kar ya-
ğışı ve tipi etkili oluyor. Yolun açık 
olduğu belirtilirken kar küreme ve 
temizlik çalışması yapılıyor. Antal-
ya’nın Akseki ilçesi ile Konya’nın 
Seydişehir ilçesini birbirine bağ-
layan geçiş noktasındaki Alacabel 
mevkisinde dün gece kar yağışı ve 

tipi etkisini gösterdi. Yoğun şekilde 
devam eden kar yağışı nedeniyle 
karayolu beyaz örtüyle kaplandı. 
Karayolları ekipleri kar küreme ve 
yol açma çalışmaları başlattı. Yolun 
ulaşıma açık olduğu belirtilirken, 
özellikle ağır tonajlı araçların iler-
lemekte güçlük çektiği kaydedildi.
n DHA

Karaman’da, hızı saatte 31 ki-
lometreye ulaşan rüzgar nedeniyle 
4 evin çatısı uçtu. Uçan çatılardan 
biri ise park halindeki 2 aracın üze-
rine düşerek zarar verdi. Ermenek 
ilçesi Güneyyurt beldesinde sabah 
saatlerinde başlayan şiddetli rüz-
gar hayatı olumsuz etkiledi. Rüz-

gar nedeniyle 4 evin çatısı uçtu, 
bazı bölgelerde elektrik telleri kop-
tu. Uçan çatılardan biri park halin-
deki 2 aracın üzerine düşerek zarar 
verdi. Belediye ekipleri ise çatıların 
uçması nedeniyle kapanan cadde-
leri yeniden ulaşıma açmak için 
çalışma başlattı. n DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi İt-
faiye Dairesi, 2019 yılında yaklaşık 
12 bin olaya müdahale ederek Kon-
yalıların huzuru ve güvenliği için 
mesai yaptı. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
itfaiye teşkilatının vatandaşların 
can ve mal güvenliğinin korunma-
sı bakımından belediyelerin hayati 
önem taşıyan hizmet alanlarından 
birini oluşturduğunu belirterek, bu 
kapsamda ekiplerin Yeni Büyükşe-
hir Yasası çerçevesinde 31 ilçede 
107 merkezde hizmetlerini sürdür-
düğünü söyledi. 

8 BİN 415 YANGINA 
MÜDAHALE EDİLDİ 

Mahalleye dönüşen 584 köy ile 
184 beldede yangına en hızlı şekil-
de müdahale edebilmek için en son 
teknolojiyi yakından takip ederek, 
itfaiye teşkilatını ekip ve ekipman 
anlamında güçlendirdiklerini kay-
deden Başkan Altay, “Ekipler geçti-
ğimiz yıl toplam 8 bin 415 yangına 
müdahale etti. Ayrıca 2 bin 824 
arama-kurtarma, 569 trafik kazası, 
132’si de sel ve su baskını olmak 
üzere 11 bin 940 olaya müdaha-
le ederek, halkımızın güvenliği ve 

huzuru için hizmet verdi” dedi. Bü-
yükşehir Belediyesi, şehrin stratejik 
noktalarına kurduğu itfaiye istas-
yonları ile olaylara ulaşma süresini 
merkezde 6-8 dakika, ilçelerde ise 
10-15 dakika aralığında gerçekleş-
tirdi. Gönüllü İtfaiyecilik faaliyetleri 
kapsamında verilen eğitimlerle ilk 

müdahale konusunda da önemli bir 
başarı sağlanırken Yeni Büyükşehir 
Yasası ile 550 mahalleye dağıtılan 3 
tonluk yangın söndürme tankerleri 
ile gönüllü itfaiyeciler tarafından da 
803 yangına müdahale edildi. 

EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM ETTİ 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 

Dairesi’nin eğitim faaliyetleri kap-
samında; yangın güvenliği, yangın 
anında yapılması gereken doğrular, 
portatif söndürücü kullanımı ve acil 
tahliye konularında geçtiğimiz yıl 
66 bin 618 kamu-özel sektör çalı-
şanlarına ve öğrencilere de eğitim-
ler verildi. n HABER MERKEZİ

31 ilçede 107 itfaiye merkezinde hizmetlerini sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2019 yılında 8 bin 
415’i yangın, 2 bin 824’ü arama-kurtarma, 569’u trafik kazası, 132’si de sel ve su baskınına müdahale etti

2019’da 12 bin olaya
müdahale ettiler
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Bozkır Dereliler arabaşı etkinliğinde buluştu

Beyşehir Belediyesi’nden motosiklet sevdalılarına söyleşi
Beyşehir Belediyesi Kültür ve 

Turizm Derneği bünyesinde bulu-
nan, Beyşehir Motosiklet Platformu 
ilçedeki motosiklet sevdalılarına 
yönelik söyleşi düzenledi.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve 
Yaşam Merkezi’nde yapılan söyle-
şiye, Beyşehir Belediye Başkanımız 
Adil Bayındır, Motosiklet Gelişim 
Merkezi Güvenlik Sürüş Uzman 
Şefi Tayfun Gülhan ve birçok mo-
tosiklet sevdalısı katıldı.

Beyşehir Motosiklet Platformu, 
“Motosiklette kullanım stratejileri” 
söyleşisinde tüm motosiklet sevda-
lısına teknik sürüş bilgileri ve gü-
venli sürüş hakkında bilgiler verdi. 
Söyleşiye yüzlerce motosiklet sev-
dalısı katıldı.

Söyleşiye katılan Başkanımız 
Adil Bayındır, Beyşehir’in motosik-

let tarihinin çok eskilere dayandı-
ğını belirterek şu açıklamalara yer 
verdi. Bayındır, “Beyşehir’imizde, 
Huğlu’muzda çok değerli motosik-
letçilerimiz vardı. Bizim motosik-
lette tarihimiz çok eskilere dayanır. 
Yıllar önce böyle bir düzenleme 
yoktu ama o yıllar büyüklerimiz, 
bizler eski jawaları ile meşhurduk. 
Şimdilerde ise yetişen yeni hem-
şerilerimiz var. Böyle toplulukları 
görmek bizleri mutlu ediyor. Bey-
şehir’imizin tanıtımı noktasında 
Endurocular var, tur yapan ekip-
lerimiz var bu motor severlerimiz 
gerek sosyal medyada gerekse 
yarışlarda ilçemizi tanıtım nokta-
sında rol model oluyor. Bu yüzden 
Beyşehir motosiklet platformunu 
kurduk. Bu platformda ilçemizdeki 
tüm motor guruplarını bir yerde 

toplamak onlara destek olmak ve 
ilçemizin tanıtımını yaparak ül-
kemizde bulunan tüm motosiklet 
sevdalılarını ilçemizde misafir ede-
lim. Bu girişimi yapan arkadaşla-
rımıza ve Tayfun Gülhan’a bizlere 
vermiş olduğu önemli bilgilerden 

ötürü teşekkür ediyorum” ifadele-
rini kullandı.

Söyleşiye katılan motosiklet 
sevdalılarına çekilişle çeşitli hedi-
yeler verildi. Program hatıra fotoğ-
rafının çekilmesinin ardından sona 
erdi. n HABER MERKEZİ

Osman Ciğer, Başkan
Yardımcılığına getirildi

Hüyük’te 57 kişiye 
tapu müjdesi verildi

Karatay Belediye’sinde Bilgi 
İşlem ve Halkla İlişkiler Müdürü 
olarak görev yapan Osman Ciğer, 
Karatay Belediye Başkan Yardım-
cısı olarak atandı.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’ndeki görevlerinde Hasan Kıl-
ca’ya sürekli refakat eden ve uzun 
yıllardır Kılca ile birlikte çalışan 
Osman Ciğer, 31 Mart Mahalli 
İdareler Seçimleri’nde Karatay 
Belediye Başkanı seçilmesinin 
ardından Hasan Kılca ile birlikte 
Karatay Belediyesi’ne geçmişti. 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca’nın a takımında yer alan Os-
man Ciğer, 1 yıla yakın bir süredir 
de Başkan Kılca’nın ekibinde Bilgi 

İşlem ve Halkla İlişkiler Müdürü 
olarak görev yapıyordu. Osman 
Ciğer, Karatay Belediye Başkan 
Yardımcılığı görevine atandı. 
Başkan Yardımcısı Osman Ciğer, 
Basın Yayın Müdürlüğü, Halk-
la İlişkiler Müdürlüğü, Gençlik 
ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 
Kültür İşleri Müdürlüğü, Sosyal 
Destek Hizmetleri Müdürlüğü, 
Bilgi İşlem Müdürlüğü, Muhtarlık 
İşleri Müdürlüğü ve Özel Kalem 
Müdürlüğü’nden sorumlu olacak. 
Konya Yenigün Gazetesi olarak 
Karatay Belediye Başkan Yardım-
cısı Osman Ciğer’e yeni görevinde 
başarılar diliyoruz. 
n HABER MERKEZİ

Hüyük ilçesinde Belediye Baş-
kanı Mehmet Çiğdem düzenlediği 
halk toplantısında evlerinin tapusu 
olmayan ilçe sakinlerinden 57’sine 
tapu müjdesi verdi. Hüyük Bele-
diyesi tarafından ilçeye bağlı bir 
mahallede her ay düzenlenen halk 
toplantılarının sonuncusu Göçe-
ri Mahallesi’nde gerçekleştirildi. 
Toplantıda Belediye Başkanı Meh-

met Çiğdem, ilçe halkıyla sürekli 
diyalog ve istişare halinde Belediye 
olarak hizmet üretmenin gayretin-
de olduklarını dile getirdi. Başkan 
Çiğdem, Göçeri Mahallesi’nde bir 
asırlık sorun olan 4706 sayılı imar 
kanunu kapsamında hazine arazisi 
üzerinde evi olan ancak tapusu bu-
lunmayan vatandaşlardan 57’sine 
tapu müjdesi verdi. n AA

Bozkır Dereliler Eğitim Kültür 
Turizm Sosyal Dayanışma ve Kal-
kındırma Derneğinin her yıl ge-
leneksel olarak gerçekleştirildiği 
“Arabaşı Buluşması” etkinliği bu yıl 
da İhsaniye İlköğretim Okulunda 
gerçekleşti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Işık, Kon-
ya Şube Başkanı Süleyman Ege, 
Bozkır ve Çevresi Dernekleri Fe-

derasyonu Başkanı Burhan Yılmaz, 
Gönül Gözü Derneği Genel Başkanı 
Devriş Ahmet Şahin,KTO Genel 
Sekreteri Mustafa Ödemiş, Sorkun 
Der Başkanı Hüseyin Çetin ve Boz-
kır Derelilerin katıldığı program da 
katılımcılara Arabaşı Çorbası ve tat-
lı ikram edildi. 

Yoğun ilginin olduğu etkinlik-
te Bozkır Dereli Emekli Öğretmen 
Şair Yazar Ahmet Üresin, Dernek 
Sekreteri ve Türkiye Harp Malulü 

Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Der-
neği Konya Şube Başkanı Süley-
man Ege kendi yazdıkları kitaplarını 
gelirini derneğe bağışlamak üzere 
imzaladılar.

Ayrıca dernek üyesi Muttalip 
Ödemiş de gelirlerini derneğe ba-
ğışlamak kaydıyla el sanatı ahşap 
boyama ürünlerini sergiledi.

Bozkır Dereliler Dernek Başkanı 
Ali Cankurt konuklar ile bir bir ilgi-
lenerek katılımlarının kendilerine 

güç verdiğini, dernek olarak yap-
tıkları faaliyetlerdeki amaçlarının 
Bozkır  Dere’lilerin birlik ve bera-
berlik içerisinde kaynaşmalarını  
sağlamak olduğunu   ifade ederek 
“Uzaktan yakından gelerek birlik 
ve beraberliğe en iyi örnek olan ve 
geleneksel avcı kültürümüzün ya-
şatılmasına katkı sunan tüm hem-
şerilerimize  dernek olarak sonsuz 
teşekkürlerimizi sunarız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı Remzi Ka-
raarslan, yönetim kurulu üyeleri 
ve İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya 
ile birlikte Çumra Belediye Başka-
nı Halit Oflaz’ı ziyaret etti. Görüş-
mede, Çumra Belediyesinin 2019 
yılı çalışmaları ve ilçe için planla-
nan yatırımlar konuşuldu, seçim 
öncesi oluşturulan birliğin, karar-
lılıkla devam ettirildiği vurgulandı. 

MHP Konya İl Başkanı Remzi 
Karaaslan; il yöneticileri Çumra 
İlçe Başkanı Halil İbrahim Kaya ve 
ilçe yöneticileriyle birlikte Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz’ı ma-
kamında ziyaret etti. 

AK Parti Çumra İlçe Başka-
nı Ufuk Yağcılar ile ilçe yönetim 
kurulunun da hazır bulunduğu 
ziyarette konuşan Başkan Oflaz, 
Cumhur İttifakı olarak seçim son-
rası ortak akıl ve istişare kültürünü 
sürdürerek, milletin ve devletin 
yararına çalışmalar yürüttüklerini 
söyledi. Başkan Halit Oflaz, “Se-
çim öncesinde olduğu gibi sonra-
sında da hep birlikte, milletimizin 
ve devletimizin hayrına olan ça-
lışmalar yürüttük. Bundan sonra 
da oluşan bu birlik ve beraberlik 
ortamını, gönül birlikteliği halinde 

sürdüreceğiz. Bize olan desteğini 
yineleyen ve ziyaretleriyle mem-
nun eden Sayın Karaaslan ve diğer 
yöneticilere teşekkür ediyorum” 
dedi. Çumra’nın kalkınması ve 
gelişmesi noktasında gece-gün-
düz demeden çalışan Başkan Halit 
Oflaz’a desteklerinin süreceğini 
dile getiren MHP Konya İl Başkanı 
Remzi Karaarslan ise şunları söy-
ledi: “Dün olduğu gibi, yarın da, 
desteğimiz yanınızda. Ülke gene-
linde oluşturulan bu birlik ve bera-
berlik, Çumra’da da sürüyor. Düne 
bakışımız bugünü, bugüne bakışı-
mız da yarını şekillendirmekte be-
lirleyici bir rol oynayacaktır. Hep 
birlikte bugüne bakarak çalışırsak, 

yarınları da sağlam temeller üze-
rinde şekillendireceğiz. Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak doğru ve 

hak bildiğimiz yolda kararlılıkla, 
omuz omuza ilerlemeye devam 
edeceğiz.” n HABER MERKEZİ

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz’ı ziyaret etti. Ziyarette, seçim öncesi oluşturulan birliğin kararlılıkla süreceği vurgulandı

Başkan Oflaz, Çumra’da
MHP heyetini ağırladı
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Rida Derneği’nde genel kurul yapıldı

3 kıta, 23 ülke ve 100’ü aşkın 
bölgede kesintisiz sürdürdüğü ça-
lışmalar ile kamuoyunun büyük 
takdirini kazanan RİDA Uluslararası 
Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derne-
ği’nin genel kurulu yapıldı.

RİDA dernek merkezinde ger-
çekleştirilen genel kurula yönetim 
kurulu üyeleri ile dernek üyeleri ka-
tıldı. Açılış ve gündemin okunması-
nın ardından divan belirlendi. Divan 
başkanlığına Fatih Bayram getirildi. 
Bayram başkanlığında oluşturulan 
divanda,  gündem maddeleri tek tek 
okunarak üyelerin onayına sunuldu. 
İlk olarak dernek başkanı Tamer 
Kalender derneğin son 3 yılda yap-
tığı çalışmalardan oluşan bir sunum 
yaptı. Daha sonra yönetim kurulu 
raporu, denetim kurulu raporu, bi-
lançolar, gelir ve gider tabloları ve 
raporlar ayrı ayrı okunarak üyelerin 
oyuna sunuldu ve ibra edildi. Üye-
lerin onayı ile yeni yönetim kurulu 
seçildi. 

RİDA Derneği başkanı Tamer 
Kalender, derneğin geldiği noktadan 
memnun olduklarını belirtti. Kalen-
der RİDA derneğinin 2010 yılında 

kurulduğunu ve gerçekleştirilen ye-
tim projesi ile 33 yetimle başlayan 
çalışmaların bugün 23.000 yetim ve 
Kuran Kursu öğrencisine ulaştığını 
söyledi. Yapılan çalışmalar için “ma-
liyeti küçük ama bereketi büyük bir 

çalışmadır” ifadesini kullanan Kalen-
der, başta üyeler olmak üzere tüm 
hayırseverlerden destek bekledik-
lerini söyledi. Kalender sözlerine şu 
şekilde devam etti:  “Allah’ın yardı-
mı ile çok kısa bir sürede, derneğimiz 

siz üyelerimiz ve hayırseverlerinde 
desteği ile bugün 23 ülkeye ulaştı. 
Ve 100’ü aşkın bölgede başta yetim 
çalışması başta olmak üzere eği-
tim, irşat, sağlık, acil insani yardım, 
mescitler ve su kuyuları gibi onlarca 
hizmete imza atmıştır. Bütün bu hiz-
metleri ve daha fazlasını siz hayırse-
ver vatandaşlarımızın destekleri ile 
gerçekleştirdik. Hizmette kabuğuna 
sığmayan RİDA, bağımsız olarak 
çalışmalarını sürdürecektir. Bizim 
hayırsever vatandaşlarımızdan iste-
ğimiz, dün olduğu gibi, bugünde ve 
bundan sonrada bizlere olan destek-
lerini sürdürmeleridir” dedi. Kalen-
der ayrıca yapılan bu çalışmaların 
günden güne büyüyerek geliştiğini 
ve büyük hayırlara vesile olduğunu 
söyledi Kalender son olarak çalışma-
lara katkı sağlayanlara teşekkür etti. 

RİDA Derneğinin yönetim ku-
rulunda ise şu isimlerden oluştu: 
Tamer Kalender Yönetim Kurulu 
Başkanı, Ertuğrul Şentürk Başkan 
Yardımcısı, Selim Doğdu Sayman, 
Ali Sami Palaz Üye, Hilmi Mehmet 
Esirgen Üye. 
n HABER MERKEZİ

Başkan Tutal, Kur’an 
Kursu öğrencileri ile buluştu

Seydişehir’de ikinci
Çocuk Festivali başlıyor

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Merkez Kur’an 
Kursunda eğitim gören öğrenci-
lerle bir araya geldi. Öğrencilerin 
sevgi ile karşıladığı Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal’ın Kuran Kur-
su ziyaretine İlçe Müftüsü Adem 
Bebek’te katıldı.  Merkez Kuran 
Kursunu ziyaret eden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, öğrenci-
lerle sohbet etti.  Başkan Tutal, 
“Eğitim gördüğünüz okullarınızda 
okumayı yazmayı öğrendiniz, ma-
tematik ve fen dersleri ile diğer 
branşlarda eğitimler alıyorsunuz. 
Şimdi ise tatilde Kuran Kursuna 
gelerek dinin eğitimler ve Kur’an-ı 
Kerim’i okumayı öğreniyorsunuz, 
sureleri öğreniyorsunuz. Vaktinizi 
güzel değerlendiriyorsunuz” dedi.

Kuran kurslarının birlik, bera-
berlik ve kardeşlik duygularının 
pekiştiği en güzel yerler olduğunu 
kaydeden Başkan Tutal, “Bura-

da ağabey kardeş olarak hoca-
larımızla birlikte Kur’an-ı Kerim 
okumayı öğreneceğiz, sureleri 
okumayı öğreneceğiz. Dinimizi 
en iyi şekilde öğrenebilmek ve 
yaşamımızda uygulayabilmek için 
eğitim almanız güzel. Sizleri en 
iyi şekilde dinini, Peygamberini 
bilen, Allah’tan korkan, ahlak-
lı nesiller olarak yetiştirmek için 
hocalarımız gayret gösteriyorlar. 
Sizler yeter ki okumak, öğrenmek 
isteyin, bizler de sizlere elimizden 
geldiğince destek sağlayacağız. 
Ayrıca ben sizleri ve tüm çocuk-
larımızı 31 Ocak, 2 Şubat tarihleri 
arasında Kapalı Spor Salonumuz-
da düzenleyeceğimiz çocuk festi-
valine bekliyorum” diye konuştu. 
Başkan Tutal, sohbet sonrasında 
öğrencilerle günün anısına hatıra 
fotoğrafı çekildi ve çeşitli ikram-
larda bulundu.
n HABER MERKEZİ

2019 -2020 yarıyıl tatili nede-
niyle Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, öğrenciler için hem 
eğlenip hem de bilgilenecekleri 
‘Çocuk Festivali’nin bu yıl ikincisi-
ni düzenliyor. Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, havaların 
soğuk olması nedeniyle yarıyıl ta-
tilinde evde sıkılan çocuklara yöne-
lik çocuk festivali düzenlediklerini 
belirtti. 

Amaçlarının çocukları eğlen-
dirmek, eğlenirken öğrenmelerini 
ve boş vakitlerini verimli geçirme-
leri sağlamak olduğunu belirten 
Başkan Tutal, “Çocukların mutlu-
luğuna katkı sağlayacak projeler 
hayata geçirmekten mutluluk du-
yuyoruz.  

Çocuklarımızın yüzü gülerse, 

annelerimiz mutlu olur. Annele-
rimiz mutlu olursa evlerimizde 
huzur ve mutluluk olur. Festiva-
limizde oyunlar, aktiviteler, atöl-
yeler ve ikramlarımız olacak. 31 
Ocak Cuma günü Saat 10:00’da 
başlayacak olan etkinlik 2 Şubat’a 
kadar devam edecek. Tüm çocuk-
ları anne babaları ile birlikte festi-
valimize bekliyoruz” dedi. Atatürk 
Spor Salonunda, 31 Ocak Cuma 
günü Saat 10.00 da başlayacak 
olan etkinlik 1-2 Şubat tarihlerin-
de 10.00-16.00 saatleri arasında 
devam edecek. 31 Ocak 2 Şubat 
tarihleri arasında düzenlenecek 
festivalde çocuklar, özel olarak ha-
zırlanmış atölyelerde hem eğlenip 
hem de bilgi sahibi olacak.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata “Atama 
bekleyen öğretmen sayısı 700 bini 
aşmışken Şubat ayında 20 bin öğ-
retmen atama yapılacak olması 
bizleri üzmektedir. Yapılacak olan 
atamaya ilaveden 40 bin öğretmen 
atamasının yapılması ve 2020 yılı 
sonuna kadar da toplam atama sa-
yısının 100 bine çıkarılmasını isti-
yor ve yetkililerden talep ediyoruz. 
Çünkü öğretmen işsiz, öğrenciler 
ise öğretmensiz kalmasın” dedi.

Türk Eğitim-Sen Konfederasyo-
nu’nun ücretli öğretmenler ile ilgili 
araştırmasında norm kadro açığı-
nı da tespit ettiğini söyleyen Türk 
Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Tanfer Ata, “Valiliklerden 
gelen bilgilere göre şu anda 69 ilde 
norm kadro açığı 103 bin 527’dir. 
81 ilden veriler elimize ulaşsaydı, 
bu sayının çok daha yüksek oldu-
ğunu görecektik. Norm kadro açığı 
150 binlere dayanmışken, ücretli 
öğretmen görevlendirmesi sayıları 
81 bine ulaşmışken, atama bekle-
yen öğretmen sayısı 700 bine aş-
mışken, öğretmen atama sayısını 
20 bin olarak belirlemek asla doğ-
ru bir atama politikası değildir. Hiç 

kimse bize ekonomik koşullardan 
bahsetmesin. Ülkemizin içerisinde 
bulunduğu ekonomik koşulları tabii 
ki biliyoruz. Ülkemizin muhatap ol-
duğu iktisadi daralmalar karşısında 
getirilen tasarruf tedbirlerini tabii 
ki anlıyor ve doğru kabul ediyoruz. 
Ancak şu gerçek unutulmasın ki; 
ülkemizin topyekûn kalkınmasının 

ön koşulu olan eğitimde tasarruf 
olmaz. Hele ki, eğitimini taşıyı-
cı kolunu olan öğretmenlerimizin 
atanmasında tasarruf asla kabul 
edilemez. Bu nedenle; öncelikle üc-
retli öğretmen sayısı kadar atama 
yapmak, ardından da norm kadro 
açığını gidermek öncelikli hedef ol-
malıdır. Bu minvalde yapılması ge-

reken; Şubat ayında ilan edilen 20 
bin atamaya ilave olarak, 40 bin öğ-
retmen ataması daha yapılması ve 
2020 yılı sonuna kadar da toplam 
atama sayısının 100 bine çıkarılma-
sıdır. Öğretmenler işsiz, öğrenciler 
öğretmensiz kalmasın” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Türk Eğitim-Sen Konfederasyonu’nun ücretli öğretmenler ile ilgili araştırmasında norm kadro açığını da tespit ettiğini 
söyleyen Türk Eğitim – Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer Ata, 100 bin öğretmen ataması beklediklerini söyledi

‘Öğretmen işsiz, öğrenciler 
öğretmensiz kalmasın’

Dünya çok sayıda yardıma muhtaç 
insanı bünyesinde bulundururken aynı 
zamanda çok fazla israfın da yapıldığı 
ülkelerle dolu. 

Dünyada yılda 870 milyon insan 
(dünya nüfusunun yüzde 12,5’i) yeter-
siz beslenmekte ve milyonlarca insan 
açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle 
hayatını kaybetmektedir. 

Buna karşın FAO’ya (Birleşmiş 
Milletler Tarım ve Gıda Örgütü) göre 
dünyada, yıllık ekonomik değeri 1 tril-
yon dolara karşılık gelen 1,3 milyar ton 
gıda israf edilmekte veya kayba uğra-
maktadır. Bu miktarın dünya gıda üre-
timinin üçte birine denk geldiği tahmin 
edilmektedir. Dünyadaki israfın sadece 
dörtte birinin önlenmesiyle, yetersiz 
beslenen 870 milyon insanın gıda ih-

tiyacı karşılanabileceği gibi, 10 milyona 
yakın insanın da açlıktan ölmesi önle-
necektir. 

Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak 
verimli topraklara sahibiz. Ne yazık ki 
topraklarımızın kıymetini bilmiyor, zor 
şartlar altında ürettiğimiz ürünleri ko-
laylıkla israf edebiliyoruz. Türkiye ge-
nelinde son zamanlarda daha da artan 
ekmek israfına karşı toplumu bilinçlen-
dirmeye yönelik bir çalışma mutlaka 
hayata geçirilmeli. Geçtiğimiz günlerde 
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) sosyal 
medya hesaplarında ekmek israfı ile il-
gili şu paylaşımı gerçekleştirdi:
• Bir günde israf edilen 6 milyon 

adet ekmek, 4,7 milyon kişinin 1 
günlük ekmek ihtiyacını karşıla-
maktadır.

• Bir yılda israf edi-
len 2,1 milyar adet 
ekmek, ülkenin 23 
günlük ekmek ihti-
yacı kadardır.

Bu rakamlar göste-
riyor ki ekmeğimizi çok 
kolay israf edebiliyoruz. 
Bu rakamlar şunu gös-
teriyor ki ekmek israfını 
gündeme getirmek, is-
rafın önlenmesine ilişkin 
duyarlılık oluşturmak ve israfı azaltmak 
amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi 
hayata geçirilmeli. Şunu da görüyoruz; 
evlerimize, işyerlerimize ekmek alırken 

ihtiyaca göre ekmek alma-
lıyız. Bayatlayan ekmekleri 
mutlaka değerlendirme-
liyiz. İnternette küçük bir 
araştırma yaparak bayat 
ekmeklerden neler yapa-
bileceğinizi öğrenebilir-
siniz. Ekmekleri çöp ku-
tusunun kenarlarına asla 
bırakılmamalıyız.

İnanıyorum ki Sağlık 
Bakanlığı, Tarım ve Or-

man Bakanlığı, Diyanet işleri Başkanlığı 
ile  Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 
ekmek israfı konusunun üzerine biraz 
daha fazla gider ve ekmeğe olan vefa-

larını gösterirler.
Ekmek israfının önüne geçilirse 

inanıyorum ki israfı önleyerek elde 
edilen ekonomik kazançlarla öğren-

cilere burs verilebilir, hastane, okul vb. 
ihtiyaçlar vatandaşlar tarafından hayata 
geçirilir. Ekmek israfı konusunda fırın-
cılara da önemli görevler düşmekte. 
Fırıncılarımız kaliteli ekmek üretmekle 
beraber personellerini de ekmek isra-
fına konusunda hizmet içi eğitime tabi 
tutmalılar. Fırın çalışanları gerekirse 
müşterileri ekmek alırken israfa kaç-
mamaları konusunda uyarmalılar.

Ekmeğin muhafazası; ekmek bir 
günde tüketilecekse, oda şartlarında 
zarar görmez. Birkaç gün içinde tü-
ketilecek ekmeğin, buzdolabında sak-
lanması ekmeğin küflenmesini önler.  

Ekmek dondurucuda çok daha uzun 
süre saklanabilir. Dondurucudan çı-
karıldıktan sonra çözünen ekmekler, 
dondurulmadan saklanan ekmeklere 
göre daha yumuşak ve tüketilebilir 
özelliktedir. 

Sıcak havalarda, özellikle ikinci 
gün, küflenmeyi önlemek için ekme-
ğin buzdolabında saklanması tercih 
edilebilir. Fakat kullanmadan bir saat 
kadar önce buzdolabından çıkarılarak 
oda sıcaklığına getirilmeli ve az da olsa 
yumuşaması sağlanmalıdır. Ambalajı 
açılmış ekmeğin tamamı tüketilme-
miş ise kalan kısmın ambalajlı olarak 
saklanmasına özen gösterilmelidir. 
Gereğinden fazla satın alınması halinde 
alındığı gün dondurucuda muhafaza 
edilmelidir.

EKMEĞE VEFA GEREK

M.ESAD ÇAĞLA
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Tarihi eser kaçakçılarına
suçüstü yapıldı

Yaralı halde bulunan 
köpek, tedavi altına alındı

TIR ile getirdikleri iş makinesi 
ile Aksaray’da tarihi eser ve lahit 
kazısı yapan tarihi eser kaçak-
çılarına suçüstü operasyon ger-
çekleştirildi. Şahısların kaçarken 
kovalamaca anı polis kamerasına 
yansırken, olayla ilgili 11 kişi gö-
zaltına alındı.

Operasyon, Aksaray’ın mer-
keze bağlı Ekecik Yeni Mahalle ile 
Koyak Köyü arasında bulunan boş 
arazide gerçekleştirildi. Edinilen 
bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlü-
ğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla 
Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 
kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. 
Bunun üzerine Aksaray Cumhuri-
yet Başsavcılığı koordinesinde ha-
rekete geçen KOM ekipleri, belir-
lenen araziyi ve şüphelileri takibe 
aldı. Yaklaşık 2 ay teknik ve fiziki 
olarak takip yapan KOM ekipleri, 

yeterli delil ve bulguların ele geçi-
rilmesi üzerine operasyon için düğ-
meye bastı. Ekecik Yeni Mahalle 
ile Koyak Köyü arasında bulunan 
ve kaçak kazı yapılan araziye ope-
rasyon düzenleyen KOM ekipleri, 
şüphelileri gözaltına almak ister-
ken bir şüphelinin yaya olarak kaç-
ması üzerine kovalamaca yaşandı. 
Kovalamaca ile yakalanan şüpheli-
nin de aralarında bulunduğu A.D. 
(51), M.A. (38), E.Ü. (47), T.A. (37), 
A.Ö. (37), A.Ö. (52), E.T. (43), S.B. 
(45), A.K.Ö. (23), H.B. (57) ve R.E. 
(37) isimli toplam 11 kişi yakala-
narak gözaltına alındı. Şüpheliler 
sorgulanmak üzere emniyete gö-
türülürken, olay yerinde bir kepçe 
ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele 
geçirildi. Şüphelilerin iş makinesini 
TIR ile Afyonkarahisar’dan Aksa-
ray’a getirttiği öğrenildi. n İHA

Karaman’da yol kenarında ya-
ralı halde bulunan köpek Karaman 
Belediye Veteriner Hizmetleri Mü-
dürlüğü ekiplerince tedavisi yapıl-
mak üzere barınağına götürüldü. 
Şeyh Edebali Mahallesi Yeni Spor 
Salonu önünde bir köpeğin yol 
kenarında yaralı vaziyette yerde 
yattığını gören vatandaşlar du-
rumu hemen belediyeye bildirdi. 

Kısa sürede bildirilen adrese gelen 
Karaman Belediyesi Veteriner Hiz-
metleri Müdürlüğü ekipleri, arka 
ayakları kırık olan köpeği alarak 
tedavisi yapılmak üzere köpek ba-
rınağına götürdü. Köpeğin yoldan 
geçen bir araç tarafından çarpılma-
sı sonucu arka ayaklarının kırılmış 
olabileceği sanılıyor.
n İHA

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Müdürlüğü afetlere hazırlık yılı 
kapsamında ocak ayı teması olarak 
belirlenen ‘ilk yardım’ konusunda 
ay boyunca vatandaşları bilinçlen-
direcek. Afet ve Acil Durum Baş-
kanlığı tarafından toplumda afetler 
olmadan önlem alma anlayışını ge-
liştirmek amacıyla başlatılan Afete 
Hazırlık Yılı projesi kapsamında 12 
ay boyunca farklı temalar ile va-
tandaşları bilinçlendirmeyi hedefle-
mişti.  Bu kapsamda AFAD Konya 
İl Müdürlüğü organizasyonunda 
düzenlenen programda Konya’da 
görev yapan basın mensuplarına 
Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı İlkyardım Eğitmeni 
Celaletin Sızır tarafından ilkyardım 
eğitimi verildi. 

‘İLK YARDIM OLDUKÇA ÖNEMLİ’
Düzenlenen programda konu-

şan AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, 
Ocak ayı temasının İlk Yardım oldu-
ğuna dikkat çekerek, “Afet ve Acil 
Durum Başkanlığımız toplumda 
afetler olmadan önlem alma anlayı-
şını geliştirmek amacıyla başlatılan 

Afete Hazırlık Yılı projesi kapsamın-
da 12 ay boyunca farklı temalar ile 
vatandaşları bilinçlendirmeyi he-
deflemekte.  Bu kapsamda Ocak ayı 
temamız ilkyardım. İlkyardım çok 
önemli bir konu. İlkyardım konusu 
şunun için önemli. 

Evimizde, işyerimizde ve her-

hangi bir doğal afette insanlar ya-
ralanmakta. Herhangi bir sağlık 
görevlisi gelinceye kadar, kişinin 
kendisine ya da kendisine yardım 
edebilmesi çok önemlidir. Her bir 
bireyin İlk yardım konusunda bilgi-
si olması oldukça önemli.  Konyalı 
hemşerilerimizi İlk Yardım Eğitimi 

almaya davet ediyorum. 24 Ocak 
2020 Cuma günü Novaland Alışve-
riş Merkezinde saat 11:00 da Konya 
İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte va-
tandaşlarımız ile buluşacağız. Tüm 
Konyalı hemşerilerimizi düzenleye-
ceğimiz programa davet ediyoruz” 
ifadelerini kullandı.

TOSUN’DAN İDLİP’E 
YARDIM ÇAĞRISI

İdlip’de yaşanan insanlık dramı-
na  Konyalı hayırseverlerden des-
teklerini  beklediklerini dikkat çeken 
Tosun, “İdlib’de bir insan faciası var. 
İnsanlar çamur içerisinde. Çocuklar 
zor durumda. Kadınlar zor durum-
da. İnsanlık zor durumda. Konyalı 
hayırseverlerimizde SURİYE yazıp 
1866’a mesaj göndermelerini istiyo-
rum.  Bir mesaj ile İdlib’in yanında 
oluruz. İnsanlık ölmesin. Çocuklar 
ölmesin” şeklinde konuştu. Konuş-
maların ardından Konya Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
İlkyardım Eğitmeni Celaletin Sızır 
tarafından gazetecilere ilkyardım 
eğitimi verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

AFAD Müdürlüğü afetlere hazırlık yılı kapsamında Ocak ayı teması olarak belirlenen ‘İlk Yardım’ konu-
sunda ay boyunca vatandaşlar bilinçlendirecek. Bu kapsamda gazetecilere ilk yardım eğitimi verildi 

AFAD’dan gazetecilere 
ilkyardım eğitimi

Konya’dan 19 firma izin aldı
21 Ocak 2020 tarihli ve 31015 

Sayılı Resmi Gazete yayınlandı. Ya-
yımlanan ilanlar bu tarihten itibaren 
geçerli olacakken en önemli başlıklar 
ise Perakende Ticarette Uygulana-
cak İlke ve Kurallar Hakkında Yö-
netmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik ve 2019 Yılı Aralık 
Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belge-
lerinin (D1) Listesi oldu.

Ticaret Bakanlığı’nın Perakende 
Ticarette Uygulanacak İlke ve Ku-
rallar Hakkında Yönetmelikte De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik’i Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren uygulamaya göre 3 
bin 500 lirayı geçen telefonlara 3 ay-
dan fazla taksit yapılamazken 2019 
Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme 
İzin Belgelerinin (D1) Listesinde top-
landa 615, Konya’dan ise 19 firma 
yer aldı.

3 BİN 500 LİRANIN ÜZERİNDEKİ 
TELEFONLARA 3 AY TAKSİT 

21 Tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan ilana göre taksit sayıları 3 
bin 500 Türk lirasının üstünde olan 
cep telefonu satışlarında 3 ay, video, 
kamera ve ses sistemi gibi elektronik 
eşya ve tablet bilgisayar satışları ile 
fiyatı 3 bin 500 Türk Lirasının üstün-
de olan televizyon satışlarında 6 ay, 
buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık 
makinesi ve elektrikli ev aletleri gibi 

elektrikli eşya satışları ile mobilya 
satışlarında ise taksit sayısı 18 ay 
olarak uygulanmaya devam edecek.

D1 LİSTESİ BELLİ OLDU
Öte yandan 21 Tarihli Resmi 

Gazete’de yayımlanan diğer bir ilana 
göre de, D1 kullanımıza hak kaza-
nan firmalar belli oldu. Listede Tür-
kiye genelinde 615 firma bu hakkı 
kazanırken Konya’dan da 19 firma 
yer aldı. Dahilde İşleme İzin Belgesi 
D1 kullanımı imalatçı-sanayici,ih-

racatçı firmalara ihrac ürünlerinde 
girdi olarak kullandığı ithal ve yerli 
hammadde, yarı mamul, işletme 
malzemesi tedariğinde kolaylıklar 
getirmek sureti ile ihracatı teşvik 
ederek, yurt dışı piyasalarda rekabet 
gücünü arttırmayı beraberinde geti-
riyor. 21 Ocak 2020 tarihli ve 31015 
Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
listeye göre Konya’dan listeye gir-
meye 19 firma hak kazanırken bu 
isimler şöyle sıralandı:

Aydınalp Un Sanayi, Helvacı-
zade İlaç Kimya, Pınar Kuruyemiş, 
Selçuklu Krom Magnezit, Hürmet 
Çikolata, Elmas Sweet, Turan Gü-
zel Tarım Ürünleri, Çetinkaya Ta-
vukçuluk, Floransa Çikolata, Şeyma 
Tavukçuluk, Timaş Şekerlem, Emek 
Doğal Sağlık Ürünleri, ÖMS Hay-
vancılık, Büyükhekimoğulları Gıda, 
Arpi Çikolata, Alfat Gıda Sanayi, Pı-
nar Kuruyemiş, Rana Tarım, Gürbüz 
Yem. n MEHMET ALİ ELMACI

Konya,  Türkiye’nin yüzölçümü 
bakımından en büyük ili ve en kalabalık 
yedinci şehri. 31 ilçeden oluşur. Konya 
İl Nüfusu: 2.403.053’dür.  

Trafik plaka numarası 42’dir. 
1875’te kurulan Konya Belediyesi, 
1987’de çıkarılan 3399 sayılı yasa 
gereğince “büyükşehir” statüsüne ka-
vuşmuş olup 1989’dan beri belediye 
hizmetleri bu statüye göre yürütülmek-
tedir. 

2014’te 6360 sayılı kanun ile bü-
yükşehir belediyesinin sınırları il mülki 
sınırları oldu. Ekonomik açıdan Türki-

ye’nin gelişmiş kentlerinden biri olan 
Konya doğal ve tarihsel zenginlikleriyle 
de önem taşır. Dünyanın en eski yerle-
şimlerinden biri olan Çatalhöyük, 2012 
yılında UNESCO Dünya Miras Liste-
si’ne alınmıştır. 

Şehir Anadolu Selçukluları’nın ve 
Karamanoğulları’nın başkentliğini yap-
mıştır.

Türkiye’nin en önemli sanayi kent-
lerindendir. Anadolu Kaplanları’ndan-
dır. Şehrin futbol takımı İttifak Holding 
Konyaspor’dur. 

Yöresel yemekleri Etliekmek,Bam-

ya Çorbası, Mevlana 
böreği,Yağ Somunu,-
Tiriti,Konya Pilavı,Sac 
arası ve Fırın kebabı dır. 
Konya’nın simgeleri 
arasında Mevlana Mü-
zesi (Kubbe-i Hadrâ), çift 
başlı kartal’dır. 

Konya, Türkiye’deki 
en eski yerleşim birim-
lerinden biridir. Konya’da 

yerleşimin Prehistorik 
(Tarih öncesi) çağdan 
başladığı görülmektedir. 
Konya’nın merkezinde 
yer alan ve aynı zamanda 
bir höyük olan, Anadolu 
Selçuklu sultanı II. Alaed-
din Keykubad’a nispetle 
Alâeddin Tepesi adı ve-
rilen suni tepe ve çevre-
sinde yapılan araştırmalar 

sonucu, prehistorik çağ içinde gerek 
Neolitik (Cilalı Taş Devri) ve Kalkolitik 
ve gerekse Erken Bronz Çağlarına 
ait kültürel bulgulara rastlanmıştır.

Yine prehistorik çağa ait höyüklerden, 
merkeze 15 km mesafede yer alan ve 
Konya’nın bugünkü merkez Harman-
cık mahallesinde yer alan Karahöyük 
ve Konya Ovası üzerinde, bulunmuş 
en eski ve en gelişmiş Neolitik devir 
yerleşim merkezi olan Çatalhöyük bu-
lunmaktadır.

Coğrafya
39.000 km²’lik yüzölçümü ile 

Türkiye’nin en geniş ili olan ve Orta 
Anadolu yaylası üzerinde Ankara, Ak-
saray, Niğde, Mersin, Karaman, An-
talya, Isparta, Afyon ve Eskişehir illeri 
ile komşu olan Konya, 36° 22’ ve 39° 
08’ kuzey paralelleri ile 31° 14’ ve 34° 
05’ doğu meridyenleri arasında yer alır. 
Başta büyük ilçeleri Ereğli, Beyşehir, 
Akşehir’dir. Toplam 31 ilçesi vardır. 
Konya büyükşehir nüfusu 2011 sonu 
itibarıyla 1.085.000 olup Türkiye ge-
nelinde 7. sıradadır. İl genelinde ise 
2.100.000 olan nüfusuyla Konya ili 
Türkiye’nin en kalabalık 7. ilidir.

KONYA 

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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2 bin yıllık anıt ağaç kar yağışına dayanamadı
Türkiye’nin en yaşlı dünyanın ise ikin-

ci en yaşlı ağacı olarak kabul edilen 2 bin 
yaşındaki Juniperus Foedissima türündeki 
‘Ağıl Ardıç’ ağacının bir kısmı yoğun kar 
yağışı nedeniyle kırıldı.  

Taşkent ilçesi Balcılar Mahallesi’nde 
bulunan bin 730 rakımlı tepedeki 2 bin ya-
şında, 22 metre boyunda, 4 metre çapın-
da ve 12 metre çevre genişliğindeki ‘Ağıl 
Ardıç’ ağacının, yoğun kar yağışı nedeniyle 
bir kısmı kırıldı. Karda yürüyüşe çıkan dağ-
cı Hasan Hüseyin Kahriman tarafından kı-
rılmış olarak bulunan Türkiye’nin en yaşlı 
dünyanın ise ikinci yaşlı ağacı olarak kabul 
edilen Ağıl Ardıç, Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 2002 
yılında tabiat anıtı olarak tescil edilmişti.

Yüzyıllara tanıklık eden ağaç, yerli ve 
yabancı turistlerin de büyük ilgisini çe-
kiyor. Yaklaşık 10 kişinin ellerini açarak 
ancak kucaklayabildiği ‘Ağıl Ardıç’ ağacı 
Balcılar Mahallesine 8 kilometre mesafede 
bulunuyor. Güzel kokulu yapraklarını kışın 
da dökmeyen, kara yemişli, 20 metreye 
kadar boylanabilen, 2 bin 300 metreye 
kadar yayılabilen ve 60-70 kadar türü bu-
lunan ardıç, orman yaşamının sona erme-
si aşamasında, en son kaybolan dayanıklı 
türden. Erozyonu önlemek için, rüzgar 
aşındırmalarına karşı ve süs bitkisi olarak 
da yetiştirilebiliyor. n DHA

Erken okul terki projeyle önlenecek
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından düzenlenen “Erken Okul 
Terkinin Önlenmesi” Erasmus+ 
KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortak-
lıklar Projesi Tanıtım Toplantısı ger-
çekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, yaptığı konuşmada, “Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 
eğitim-öğretim sürecini en iyi şe-
kilde planlamak ve eğitim kalitesini 
artırmak amacıyla Ulusal ve Ulusla-
rarası Projelere önem vermekteyiz. 
Uluslararası Projeler kapsamında 
2020 yılı itibariyle Müdürlüğümü-
zün yürütmekte olduğu okul eğitimi, 
mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi 
alanlarında toplam 15 Erasmus+ 
Projesi bulunmaktadır. Bu proje-
lerle Avrupa’nın 28 ülkesi ile ortak 
çalışmalar yürütmekteyiz” dedi. Se-

yit Ali Büyük, Erken Okul Terkinin 
Önlenmesi Erasmus+ KA201 Okul 
Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi 

hakkında bilgi verdi.
Toplantıya İl Milli Eğitim Müdü-

rü Seyit Ali Büyük’ün yanısıra, İl Milli 

Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Al-
tuntaş ve proje ortağı olan ülkelerin 
temsilcileri katıldı. n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi halkın 
takdirini kazanıyor

Soba kurma tartışmasında 
babasını bıçakla yaraladı

Ereğli Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu’nun 
talimatları doğrultusunda şehrin 
kırsal mahallelerinde ve merkez-
de adil hizmet ilkesi ile yürüttüğü 
yol bakım, onarım çalışmalarıyla 
vatandaşların takdirini kazanıyor.

Ekipler; Belkaya, Çayhan, Zen-
gen gibi merkeze uzak mahallele-
rin yanı sıra merkez ve civarı ma-
hallelerde vatandaşların mağdur 
olduğu yollara çözüm üretmek ve 
mağduriyetlerini gidermek adına 
yoğun çaba harcıyor.

Ereğli Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri Belediye Baş-
kanı Hüseyin Oprukçu’nun tali-
matları doğrultusunda yürüttüğü 
yol bakım, onarım çalışmalarıyla 
vatandaşların takdirini kazanıyor. 
İmkanların kısıtlı olduğunu ancak 
hizmette bahane uydurmadan 

çözüm üretmeye gayret ettikle-
rini ifade eden Başkan Oprukçu: 
“Hemşerilerimizin istek, talep ve 
önerilerini önemsiyor bu doğrul-
tuda hizmetlerimize devam edi-
yoruz. İmkanlarımız kısıtlı bunu 
her fırsatta söylüyorum. Ancak 
hiçbir zaman bahanelerin ardı-
na sığınmadık, sığınmayacağız. 
Göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana olduğu gibi bundan son-
ra da elimizden gelenin fazlasını 
yapmaya gayret edeceğiz. Bizler 
bu şehre layıkıyla hizmet etmek 
için bu şerefli göreve talip olduk. 
Şükürler olsun Hak nasip etti, hal-
kımız teveccüh gösterdi. Bizler de 
bu şerefe halel getirmemeye ve 
adam gibi hizmet etmeye karar-
lıyız. Huzur şehri Ereğli’yi hem-
şerilerimizin de desteği ile inşa 
edeceğiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Soba kurma meselesi yüzün-
den çıkan tartışmada İsmail T. 
(23), babası Ömer T.’yi (47) boğa-
zından bıçakladı. İsmail T., gözaltı-
na alınırken, yaralı babası da has-
taneye kaldırıldı.  Olay, dün saat 
22.30 sıralarında, merkez Meram 
ilçesine bağlı Harmancık Mahalle-
si Nisan Sokak’ta meydana geldi. 
İsmail T. ve babası Ömer T., evde 

soba kurarken, tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyüyüp, kavgaya 
dönüşmesi üzerine İsmail T., ba-
basını boğazından bıçakla yaraladı. 
Kanlar içinde kalan Ömer T., aile 
fertleri tarafından çağrılan sağlık 
görevlilerince ambulansla Konya 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırıldı. İsmail T. de polis ekiple-
rince gözaltına alındı. n DHA

Meram Belediyesi Mehmet Ali 
Özbuğday Gençlik Merkezi çocuk-
ların ve gençlerin yarıyıl tatilini en 
iyi şekilde değerlendirmeleri için 
dolu dolu bir program hazırladı. 
Merkez ‘Haydi çocuklar öğrenme-
ye ve eğlenmeye’ adı altında ger-
çekleştirilecek programda 7-13 yaş 
aralığındaki çocuklar ve gençler 
ücretsiz yararlanabilecek.  27 Ocak 
Pazartesi günü başlayacak progra-
ma kayıt için aileler, Mehmet Ali 
Özbuğday Gençlik Merkezine ya da 
0 332 503 09 69 no’lu telefona baş-
vurabilecekler.  
‘BİRBİRİNDEN DEĞERLİ DERSLERLE 
ÇOCUKLAR DOLU DOLU BİR TATİL 

GEÇİRECEKLER’
Katılımcıların, hem eğlen-

melerini hem de öğrenmelerinin 
hedeflendiği drama, film analizi, 
akıl zeka oyunları, nefes mandala, 
oyuncak seramik atölyesi, dekoratif 
sanat mucitleri, minik kimyagerler, 
ebru atölyesi gibi dersler ve konu 
anlatımları bulunuyor. Programda, 
çocukların aileleriyle birlikte vakit 

geçirmelerini sağlayacak, faaliyet-
lere de dikkat çekilecek. Çocukların 
ve gençlerin ara tatillerini en iyi şe-
kilde değerlendirmelerini hedefle-
diklerini belirten Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, bu amaçla 
birbirinden değerli konu başlıkla-
rı altında Mehmet Ali Özbuğday 

Gençlik Merkezinde başlatılan 
programların bir gelenek halini al-
dığının altını çizdi.   

‘ÇOCUKLAR HEM EĞLENECEK, 
HEM ÖĞRENECEK’

Belediye olarak her fırsatta eği-
timinin destekçisi olduklarını belir-
ten Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, eğitimin ülke ve şehir 
için yapılan en büyük ve en önemli 
yatırım olduğunu hatırlattı. Sadece 
eğitim değil, yeni nesil ile ilgili her 
konuda sorumluluk alma gayretin-
de olan bir belediye olduklarını ha-
tırlatan Başkan Kavuş, “15 günlük 
kısa arayı değerlendirmek amacıyla 
Gençlik Merkezimizde başlattığı-
mız program bu gayretimizin bir 
tezahürüdür. Çocuklarımızı gele-
ceğe en iyi şekilde hazırlanmaları, 
dünyadan haberdar olmaları, kül-
türümüzü ve sanatımızı en iyi şekil-
de öğrenebilmeleri adına bir prog-
ram hazırladık. Uzman eğitmenleri 
eşliğinde eğlenirken öğrenecekler, 
öğrenirken de eğlenecekler. Me-
ram’da yaşayan tüm çocuklarımızı 
bu programa katılmaya davet edi-
yorum. Sadece burada değil, tüm 
merkezlerimizde ortaya koyduğu-
muz programlarımızla, aktivitele-
rimizle her yaştan hemşehrimizin 
sosyal hayatına katkı sunmaya de-
vam edeceğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediyesi Mehmet Ali Özbuğday Gençlik Merkezi, tatilini en iyi şekilde değerlendirmek 
isteyen çocuklar ve gençler için yine dolu dolu bir yarıyıl tatil programı hazırladı

Meram’da çocuklar
tatilin tadını çıkaracak
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Sivasspor maçlarına 
final gözüyle bakıyor

Büyük bir sürprize imza atarak sezonu lider götüren Sivasspor kalan bütün maçlarını final olarak görüyor. 
Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ““Eğer yukarıya oynamak istiyorsak bu maçları çok iyi şekilde bitirmemiz 

gerekiyor, bu bir gerçek. O yüzden kalan maçlarımızın hepsi bizim için final, hepsine tek tek bakıyoruz” dedi

Lider Demir Grup Sivasspor’un teknik 
direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig’de ka-
lan maçların hepsinin final niteliğinde 
olduğunu söyledi. Beşiktaş maçını ka-
zandıkları için mutlu olduklarını belirten 
Çalımbay, “Burada önemli olan şey, 
maçın başından sonuna kadar çok iyi 
mücadele ettik. Tabii bu tek mücadele 
ile değil, iyi oyun oynamaya da çalıştık, 
güzel pozisyonlar da yakaladık. Özellikle 
10 kişi kalmışken güzel pozisyonlar ya-
kaladık.” dedi.  Beşiktaş’ın şu anda Tür-
kiye’de duran toplardan en çok gol atan 
takım olduğunu vurgulayan Çalımbay, 
buna fırsat vermemeye çalıştıklarını ifade 
etti.  Takımında gerek ilk 11’de oynayan, 
gerekse oyuna sonradan giren oyuncula-
rının tüm gayretlerini sahaya yansıttığını 
dile getiren Çalımbay, “Beşiktaş ile İs-
tanbul’da oynamak çok zordur. Oradan 3 
puan almak hakikaten çok önemli bir şey. 
Bu maç Beşiktaş için tarihi bir maçtı, bu 
senenin en önemli maçlarından biriydi. 
Bizim için de öyleydi, bizim de iyi bir şe-
kilde başlamamız gerekiyordu. Gerçekten 
arkadaşlarımız mükemmel mücadele etti, 
iyi bir galibiyet aldık.” diye konuştu.  Çok 
geniş bir kadroya sahip olmadıkları için 
cezalı ve sakat futbolcuların sıkıntısını ya-
şadıklarına işaret eden Çalımbay, bunun 
kırmızı-beyazlı ekip için bir dezavantaj 
olduğunu söyledi.

“ORTA SAHA VE STOPER ALACAĞIZ”
Transfer çalışmaları hakkında da de-

ğerlendirmede bulunan tecrübeli çalıştırı-
cı, şunları kaydetti: “İnşallah bugün, yarın 
bir orta saha ve bir stoper arkadaşımızın 
transferini bitireceğiz. Onları bitirebilirsek 

biraz daha alternatifli bir kadromuz ola-
cak. Sakatlanan, cezalı arkadaşlarımız 
olduğu zaman bir kaygı duymayacağız. 
Marcelo’nun yerine büyük ihtimal Barış’ı 
oynatacağız. Barış da net şekilde hazır 
değil, onun için de bocalıyoruz. Bu bo-
calamayı artık yapmamamız gerekiyor. 
Arkadaşlarımızla toplantı yaptık ve oyna-
yacağımız 5 maçımızı çıkarttık. Hepsi zor 
maçlar, kolay maç zaten yok ligde. Onun 
için de bizim yüzde 100 tam olmamız ge-

rekiyor, ona gayret ediyoruz.”  Yapacakla-
rı transferlerin yabancı olduğunu ve görüş-
melerin sürdüğünü dile getiren Çalımbay, 
“Yapacağımız transferler yabancı, keşke 
yerli olsa. Çok aradık, çok istedik, birkaç 
arkadaşı istedik, teklif yaptık ama ma-
alesef istediğimiz şekilde olmadı. Yerli 
olmasını çok isterdik, yerli olarak Yasin’i 
alabildik. İki arkadaş daha alıp transferi 
bitireceğiz.” ifadelerini kullandı. 

Ligde Çaykur Rizespor, Gaziantep 

Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir, Ay-
temiz Alanyaspor ve Trabzonspor maç-
larıyla zorlu bir periyodun kendilerini 
beklediğini belirten Çalımbay, “Bunların 
hepsi çok zor maçlar ama bu bir bakıma 
da avantaj oluyor, artık ligin her şeyini 
belli edeceğimiz maçlardan bazıları. Eğer 
yukarıya oynamak istiyorsak bu maçları 
çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor, bu 
bir gerçek. O yüzden kalan maçlarımızın 
hepsi bizim için final, hepsine tek tek ba-
kıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu. 

SİVASSPOR EN GOLCÜ 
SEZONUNU GEÇİRİYOR

Süper Lig’in lideri Demir Grup Si-
vasspor, ligde 18. haftalar itibarıyla tari-
hinin en golcü sezonunu yaşıyor.  Kırmı-
zı-beyazlılar, ligde geride kalan 18 haftalık 
periyotta 37 gole ulaşarak bu kulvarda 
tarihi bir başarıya imza attı.  Tarihinde 
ilk kez 2005-2006 sezonunda Süper Lig’e 
yükselen Sivas ekibi, bu sezon ligde geri-
de kalan süreçte 41 gollü Trabzonspor’un 
ardından ligin en fazla gol atan ikinci ta-
kımı olarak dikkati çekti.  Rakip fileleri 
37 kez havalandırma başarısı gösteren 
Sivasspor, 14. sezonunu geçirdiği Süper 
Lig’de 18 maçlık periyotta en iyi hücum 
performansını sergiledi. 

Ligde 18’nci haftalar itibarıyla Bre-
zilyalı teknik direktör Roberto Carlos’un 
çalıştırdığı 2013-2014 sezonunda 34 gole 
ulaşan Demir Grup Sivasspor, şampiyon-
luk mücadelesi 2007-2008 ve 2008-2009 
sezonlarında ise 30’ar gol atmıştı. Ligde 
her maçta gol atma başarısı gösteren kır-
mızı-beyazlılar, maç başı 2,05 gol ortala-
masıyla oynuyor.   n AA

Hüseyin Çimşir ile 
1.5 yıllık anlaşma

Trabzonspor’da teknik direktör Hüseyin Çimşir ile 1,5 
yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Trabzonspor Sportif 
Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ’den Borsa İs-
tanbul’a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda 
(KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Pro-
fesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusun-
da, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmış-
tır. Yapılan anlaşmaya göre, teknik direktöre 2019-2020 
sezonu ikinci yarısı için 250 bin lira, 2020-2021 sezonu 
için 3 milyon 500 bin lira ödenecektir.”

Hüseyin Çimşir bir dönem Konyaspor’da da yardımcı 
antrenör olarak çalışmıştı.   n AA

Bilal Başacıkoğlu’nun 
yeni takımı belli oldu

Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor’dan ayrılan Bi-
lal Başacıkoğlu ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık 
sözleşme imzaladı. Kulüp genel sekreteri Ömer Sağıroğ-
lu, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza 
töreninde, genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belir-
terek, “Genç kardeşimize aramıza katıldığı için ‘hoş gel-
din’ diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza 
katıldı. İnşallah kariyerine de Trabzonspor’a da katkı sağ-
layacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır. Tekrar tebrik 
ediyorum.” diye konuştu. Bilal Başacıkoğlu da bordo-ma-
vili kulübe gelmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade 
ederek, “Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans 
verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor 
camiası için en iyisi olur.” yorumunu yaptı.

24 yaşında Trabzon kökenli Hollanda doğumlu olan 
oyuncunun 45 numaralı formayı giyeceği belirtildi.   n AA

Göztepe Wilzcek’i 
Türkiye’ye getiriyor

Göztepe, Danimarka’nın Brondby takımından 31 ya-
şındaki santrfor Kamil Wilzeck ile anlaşma sağladı. Polon-
yalı golcünün Türkiye’ye gelerek sözleşmeye imza atması 
bekleniyor.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, devre arası transfer 
dönemi çalışmaları kapsamında arayışlarına hız verdi. 
Sarı-kırmızılılar, Zlatko Tripic’in ardından bir transferi 
daha bitirme noktasına geldi. İzmir ekibi, Danimarka’nın 
Brondby takımında forma giyen 31 yaşındaki Kamil Wil-
zeck ile prensip anlaşmasına varmıştı. Brondby kulübüyle 
anlaşma sağlayan Göztepe, Polonyalı golcüyü de son şart-
ları görüşmek için Türkiye’ye getiriyor. Transfer ile alakalı 
açıklama yapan Brondby kulübü, “Brondy formasıyla dört 
yıl boyunca rekor sayıda gol atan Polonyalı forvet Kamil 
Wilzeck için Göztepe Kulübü’yle anlaşmaya varılmıştır. 
Kamil Wilzeck’in kişisel şartlarını görüşmesine izin veril-
miştir” dedi. Göztepe Spor Kulübü, Brondby’in paylaşı-
mına sosyal medya hesabından esprili bir dille şu şekilde 
cevap verdi: “Bütün sırrı bozdun ya.”.   n İHA

Rizespor Fernandes ve Boriachuk ile sözleşme imzaladı
Çaykur Rizespor Kulübü, Ukraynalı 

forvet Andry Boriachuk ve Portekizli defans 
oyuncusu Ivanildo Fernandes ile sözleşme 
imzaladı. Yeşil-mavili kulüp, iki futbolcu 
için Çaykur Didi Stadı’nda imza töreni 
düzenledi.  Kulüp, Sporting Lizbon’dan 
23 yaşındaki Ivanildo Fernandes’i 6 aylı-
ğına, Shakhtar Donetsk’ten 23 yaşındaki 
Andry Boriachuk’u ise 1 yılı opsiyonlu 1,5 
yıllığına kiraladı.  çIvanildo Fernandes, 
Çaykur Rizespor’a ilgisinin 1,5 yıldır de-
vam ettiğini belirterek, şunları söyledi: 
“Abarhoun buraya geldiğinden bu yana 
takip ediyorum. Sporting bu süreci teklifler 
nedeniyle karıştırdı. İtalya ve Türkiye’den 
teklifler vardı. Trabzonspor ile anlaştık. 
İşler tam istediğim gibi giderken yaşadı-
ğımız sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan 
uzak kaldım. Geri dönüşte işler biraz daha 

zor oldu.” Sezon başında seçme hakkının 
olmadığını dile getiren Fernandes, şöyle 
konuştu:- “Bu nedenle devre arası söz-
leşmem bitince Rize’nin ilgisi de devam 
edince buraya gelmenin doğru olduğunu 
düşündüm. Abarhoun ile görüştüm. Şehir 
ve taraftar için çok güzel şeyler söyledi. 
Rize ile ilgili tek olumsuz şey söylemedi. 
Beni 1,5 yıldır isteyen bir kulübe ben de 
gelmek istedim.”

Andry Boriachuk ise takıma faydalı 
olmak istediğini vurgulayarak, “Elimden 
geleni yapmak için buraya geldim. Futbol 
oynamaya geldim. Türkiye, Rize bizi sıcak 
karşıladı. Bir kulübe geldiğin zaman orada 
çalışıp formayı kazanmak zorundasın. Biz 
de çalışıp hocamızdan formayı almak için 
mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 
n AA

Beşiktaş son 26 sezonun en kötü averajını yakaladı
Süper Lig’in 18. haftasında konuk 

ettiği Demir Grup Sivasspor’a 2-1 ye-
nilen Beşiktaş, hücumda ve savunma-
da kötü performans sergiledi. 

Ligde 28 gol atan siyah-beyazlı 
ekip, kalesinde ise 24 gol gördü. Bu 
istatistiğiyle averajda artı 4’te kalan 
Beşiktaş, 1994-1995’ten beri 34 hafta 
olarak gerçekleştirilen ligde 18. hafta-
lar dikkate alındığında son 26 sezonun 
en kötü averajını yakaladı.

Ligde 7. sırada yer alan Beşiktaş, 
artı averaja sahip en kötü ikinci takım 
oldu. 

Siyah-beyazlı ekip, bu alanda Hes 
Kablo Kayserispor (-30), Antalyaspor 
(-21), MKE Ankaragücü (-20), Ka-
sımpaşa (-14), Çaykur Rizespor (-8), 
İttifak Holding Konyaspor (-8), Genç-

lerbirliği (-6), Yukatel Denizlispor (-5), 
Gaziantep FK (-4) ve Göztepe (+2) 
takımlarını geçebildi. Beşiktaş, 9. sı-
radaki BtcTurk Yeni Malatyaspor’un 
(+7) yanı sıra üstündeki 6 takımın ge-
risinde kaldı.

SON 8 SEZONUN 
EN AZ GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş, son 8 sezonun en az 
golünü teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde attı. Ligin 2011-2012 
sezonunda 18. haftada 27 golde ka-
lan siyah-beyazlı ekip, sonraki sezo-
nun aynı döneminde 40 gole ulaştı. 
2013-2014’te 33 gol bulan Beşiktaş, 
2014-2015’te 29, 2015-2016’da 42, 
2016-2017’de 34 ve sonraki 2 sezon 
ise 31’er gol kaydetti.  Siyah-beyazlı 
ekip, bu sezonun 18. haftasında ise 28 

golde kaldı.
SON 7 SEZONUN EN KÖTÜ 
SAVUNMA PERFORMANSI

Beşiktaş, son 7 sezonun en 
kötü savunma performansını 2019-
2020’de gösterdi. Ligin 18. haftasın-
da kalesinde 24 gol gören Beşiktaş, 
2012-2013’ün aynı haftasında 27 gol 
yedi. Siyah-beyazlı ekip, sonraki se-
zonların 18. haftaları sonunda sırasıy-
la 18, 16, 18, 14, 17 ve 23 gole engel 
olamadı. 

GERİDE KALAN 5 MAÇTA 
ATTIĞINDAN ÇOK YEDİ 

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig’in 
geride kalan son 5 maçında attığı 
golden çok yedi. Ligdeki son 5 karşı-
laşmasında fileleri 9 kez havalandıran 
Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.  

Siyah-beyazlı ekip, söz konusu maç-
larda Sivasspor’a 2-1, Fenerbahçe’ye 
3-1 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor’a 2-0 
mağlup oldu. Beşiktaş, bu periyotta 
Kasımpaşa’ya 3-2 ve Gençlerbirli-
ği’ne 4-1 üstünlük kurabildi. 

GOL YEME SERİSİ 
HER HAFTA YÜKSELİYOR

Beşiktaş’ın ligde gol yeme seri-
si de her hafta yükseliyor. Ligin 12. 
haftasında İttifak Holding Konyaspor 
karşısında kalesini gole kapayan 
siyah-beyazlı ekip, daha sonraki 6 
karşılaşmada gol yedi. Beşiktaş, söz 
konusu maçlarda Kayserispor ve 
Gençlerbirliği’nden birer, Kasımpaşa, 
Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’dan 
ikişer, Fenerbahçe’den ise 3 gol yedi.    
n AA
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Ömer Ersöz’den 
Yenigün’e  ziyaret

Konya Gençlik ve Spor İl eski müdürü Ömer Ersöz 
Konya Yenigün Gazetesi’ne nezaket ziyaretinde bulundu. 
Konya sporuna uzun yıllar hizmet eden ve geçtiğimiz gün-
lerde görevini Abdurrahman Şahin’e devreden Ersöz, Kon-
ya Yenigün Gazetesi Spor Müdürü Yunus Altınbeyaz ile 
Konya’nın spor gündemini ve Konyaspor’u değerlendirdi. 

8 yıl Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yü-
rüten Ömer Ersöz, başarılı çalışmaları ve şehirle kurduğu 
pozitif ilişki ile tanınıyordu.  n SPOR SERVİSİ

Taşkentspor başarılı 
Judocuları ödüllendirdi

Konya’nın önemli kulüplerinden biri olan Taşkent Spor 
Kulübü, 2019 yılın içerisinde Türkiye ve Balkan şampiyon-
larında derece giren 3 sporcusunu düzenlediği bir törenle 
ödüllendirdi. Konya’da gençlere spor yapma imkânı veren 
ve başarılı olduklarında ise ödüllendiren Taşkent Spor Ku-
lübü, 2019 yılı içerisinde yapılan Türkiye ve Balkan Şampi-
yonalarında ilk üçe girme başarısını gösteren üç judocusu 
kulüp binasında düzenlenen bir törenle ödüllendirdi. Judo-
cular Ramazan Doğan(Türkiye İkincisi) Hediye Sema Alı-
cı( Türkiye İkincisi- Balkan Şampiyonası İkincisi) ve İlayda 
Merve Koçyiğit(Balkan şampiyonu), zporculara ödüllerini 
Başkan Ahmet Şanlı ve yönetim kurulu üyeleri verdi. Taş-
kent spor Kulübü Başkanı Ahmet Şanlı; “Kulüp olarak he-
defimiz ilk önce gençlerimize spor yapma imkânı vermek-
tir. Bunun yanı sıra Türkiye ve Balkan Şampiyonalarında 
ilk üçe giren sporcularımızı kendi imkânlarımız dâhilinde 
ödüllendiriyoruz. 2019 yılı içerisinde Türkiye ve Balkan 
şampiyonalarında Judo ilk üçe girme başarısını gösteren 
judocularımızı bugün ödüllendik ve başarılarının artarak 
devam etmesini istiyoruz” dedi. Kulüp binasında düzen-
lenen ödül töreninde Başkan Ahmet şanlı, yönetim kurulu 
üyeleri Abdullah Şanlı, Hüseyin Eşgin ve Basın danışmanı 
Muhammet Kencik hazır bulundu. n SPOR SERVİSİ

Madalya yağmuru!
Konya Büyükşehir Belediyesporlu sporcular yakaladıkları başarılarla Konya’nın gururu 

oldu. Büyükşehir Belediyespor İşitme Engelliler Takımı, Türkiye Güreş Şampiyonası’ndan 
12 madalya ile dönerken, judocular ise 20 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı

Konya Büyükşehir Belediyespor 
Kulübü adına mücadele eden spor-
cular katıldıkları çeşitli branşlardaki 
turnuvalarda; 13 altın, 9 gümüş ve 10 
bronz olmak üzere toplam 32 madal-
ya kazanarak Konya’nın gururu oldu. 
Konya Büyükşehir Belediyespor Kulü-
bü sporcuları katıldığı müsabakalarda 
önemli başarılar almayı sürdürüyor.

JUDOCULAR TAKIM HALİNDE 
TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Konya Büyükşehir Belediyesporlu 
judocular 11 ilden 275 sporcunun katı-
lımıyla Sivas’ta düzenlenen İç Anadolu 
Bölgesi Judo Şampiyonası’nda adeta 
yıldız gibi parladı. Büyükşehir Beledi-
yesporlu genç judocular Kız ve Erkek 
Takımları Yıldızlar Kategorisinde; 8 
altın, 4 gümüş ve 8 bronz madalya ka-
zanarak takım halinde şampiyon oldu.

GÜREŞTE TAKIM HALİNDE 
TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Büyükşehir Belediyesporlu İşitme 

Engelliler Takımı ise, Amasya’da dü-
zenlenen İşitme Engelliler Türkiye Gü-
reş Şampiyonası’nda Konya’nın gururu 
oldu. 

150 sporcunun katıldığı şampiyo-
nada Büyükşehir Belediyespor, Yıl-
dızlar ve Gençler Kategorisinde takım 
halinde Türkiye Şampiyonu, Büyükler 
Kategorisinde ise takım halinde Türki-
ye ikincisi oldu. 

Sporcularımız bu müsabakalarda 5 
altın, 5 gümüş, 2 bronz ile toplam 12 
madalya kazandı.

VOLEYBOLDA 
GALİBİYETLERE DEVAM

Erkekler 2. Ligi’nde mücadele 
eden Konya Büyükşehir Belediyespor 
Voleybol Takımı ise, deplasmanda 
karşılaştığı Kılıç Silifke İdman Yurdu 
Spor Kulübünü 3-1 mağlup etti. Tem-
silcimiz bu sonuçla ligde 11’inci ma-
çında 9’uncu galibiyetini elde ederek 
ligdeki iddiasını sürdürdü.n AA

Türkiye Şampiyonası’na Selçuklu Belediyespor damgası
Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick 

Boks Takımı, Antalya’da düzenlenen 
Türkiye Açık Kick Boks Turnuvasından 4 
madalya ile döndü 

Türkiye Kick Boks Federasyonu 
faaliyet programında yer alan Türkiye 
Açık Kick Boks Turnuvası 11-19 Ocak 
tarihleri arasında Antalya’da düzenlen-
di. 2000 sporcunun katıldığı turnuva 
heyecanlı müsabakalara sahne oldu. 7 
Sporcusuyla Turnuvaya katılan Selçuklu 
Belediyespor Kulübü Kick Boks Takımı 4 
madalya kazanarak önemi bir başarıya 
imza attı. Büyükler 57 kg Full Contact 
kategorisinde mücadele eden Fatih 
Koçyiğit Türkiye Şampiyonu olarak altın 
madalyanın sahibi oldu. Gençler 65 kg 
Full Contact kategorisinde mücadele 
eden Büşra Güneş final maçında rakibi-
ne mağlup olarak turnuvayı ikinci sırada 
tamamladı. Gençler 56 kg Full Contact 
da mücadele eden Azra Duman’da ise 
yarı final maçında rakibine mağlup 
olarak bronz madalya kazandı. Yıldızlar 
52 kg Kick Light Contact kategorisinde 

mücadele eden Çetin Karapınar ise final 
maçında üstün bir performans sergi-
lemesine karşın hakem kararıyla mü-
sabakadan mağlup ayrılarak turnuvayı 
gümüş madalya ile tamamladı.

AKER: HEDEFİMİZ MİLLİ TAKIM
Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick 

Boks Takımı Başantrenörü Mevlüt Aker, 
“Öncelikle madalya kazanan sporcuları-
mızı kutluyorum. Özverili bir şekilde zor-
lu rakiplere karşı mücadele ettiler. Milli 
Takımlar için büyük önem taşıyan bu tur-
nuvadan 4 madalya kazanmak önemli 
bir başarı. Kulüp olarak öncelikli hedef-
lerimiz her zaman Milli Takım formasını 
giymek ve ülkemizi en iyi şekilde temsil 
etmek. Çalışmalarımızı bu doğrultuda 
sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki tur-
nuvada da başarılı sonuçlara imza atıp 
sporcularımızı Milli Takıma kazandır-
mak istiyoruz. Bizlere her zaman destek 
veren başta Selçuklu Belediye Başka-
nımız Ahmet Pekyatırmacı olmak üzere 
kulüp yöneticilerimize teşekkür ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.Y. SAMSUNSPOR 19 14 4 1 44 7 37 46
2.MANİSA FK 19 14 4 1 53 18 35 46
3.H. TRABZON 19 11 2 6 34 30 4 35
4.SANCAKTEPE FK 19 10 4 5 31 16 15 34
5.İNEGÖLSPOR 19 9 4 6 31 19 12 31
6.ÇORUM FK 19 10 1 8 26 24 2 31
7.AFJET AFYONSPOR 19 8 4 7 27 22 5 28
8.TARSUS İY 19 9 1 9 28 27 1 28
9.SARIYER 19 7 6 6 23 21 2 27
10.Z. KÖMÜRSPOR 19 6 7 6 24 24 0 25
11.PENDİKSPOR 19 7 4 8 23 24 -1 25
12.KIRKLARELİSPOR 19 5 8 6 16 24 -8 23
13.HACETTEPE SPOR 19 7 2 10 22 34 -12 23
14.AMED SF 19 5 6 8 13 27 -14 21
15.1922 KONYASPOR 19 6 2 11 23 31 -8 20
16.BAŞKENT AKADEMİ 19 5 3 11 24 28 -4 18
17.GÜMÜŞHANESPOR 19 5 3 11 21 30 -9 18
18.ŞANLIURFASPOR 19 0 1 18 5 62 -57 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Konya Valisi Toprak 
antrenman takip etti

Meram Kara Kartallar’dan 
Milli Takıma

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Saraçoğlu Spor Tesisleri’nde 
antrenman yapan sporcularla bir 
araya geldi. Hokey ve Atletizm ant-
renmanlarını takip eden Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak’a, Gençlik ve 
Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin 
eşlik etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ta-
rafından Konya’ya kazandırılan ve 
Türkiye’nin ilk Hokey Sahası olan Sa-
raçoğlu Hokey Sahası’nda çalışma-
ları takip eden Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, sporcuların isteğini kırmaya-
rak antrenmanda sporcularla birlikte 
şut çalışmasına katıldı.

Hokey antrenmanından sonra 
Saraçoğlu Spor Tesisleri içerisinde 
yer alan Atletizm Pisti’ne geçen Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, atletlerin ant-
renmanını takip etti. Antrenmanlar 

sonunda Hokeyciler ve Atletlerle bir 
araya gelen Vali Cüneyit Orhan Top-
rak, sporcuların isteklerini dinleyerek 
sohbet etti.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, Mo-
del Uçak gösterisini izledikten sonra 
tesislerden ayrıldı.
n SPOR SERVİSİ

Meram Kara Kartallar forması 
giyen 2006 doğumlu Ömer Ali Ku-
zay, U14 Milli Takım kampına davet 
edildi. Genç Milli Takımlar tarafın-
dan düzenlenen ve 2006 doğumlu 
oyuncuları kapsayan 14 yaş altı seç-
meleri, kapsamında Meram Kara 
Kartallar’dan Ömer Ali Kuzay Milli 
Takım kampına çağırıldı. Konya’da 
2019 yılının son aylarında yapılan 
seçmeler sonrasında Meram Kara 
Kartallar’dan Ömer Ali Kuzay Milli ta-
kım antrenörlerinin dikkatini çekerek 
kampa davet edildi. Genç futbolcu 
önümüzdeki hafta Ankara’da yapıla-
cak olan kampta Milli takım forması 
giyecek.

Meram Kara Kartallar kulüp Baş-
kanı Mustafa Metin, “Milli Takıma 
oyuncu yetiştirmek bizim için bir gu-
rur. Daha önce Ahmet Karademir, 

Zafer Göktuğ Erdem gibi oyuncularla 
bu gururu yaşamıştık, şimdi Ömer 
kardeşimizle de bu gururu tekrar ya-
şıyoruz. Biz oyuncu yetiştirme odaklı 
bir kulübüz ve bu başarılar oyuncu-
larımızı daha çok motive ediyor. İn-
şallah bu başarının devamını da ge-

tirerek daha çok oyuncumuzun Milli 
formayı terletmesi için elimizden 
geleni yapamaya devam edeceğiz. 
Ömer kardeşimize başarılar diler-
ken, yetişmesinde rol oynayan kulüp 
hocalarımıza da teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. n SPOR SERVİSİ



Rakip Galatasaray’ın 
gözü Türkiye Kupası’nda

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Çaykur 
Rizespor ile yarın karşılaşacak Galatasaray bu maçın 
hazırlıklarına devam etti. Sarı-kırmızılı kulübün internet 
sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay 
Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman salon çalışmalarıyla başladı. 
Daha sonra yenilenme koşusu ve interval koşuların yer 
aldığı çalışmaya gribal enfeksiyon nedeniyle Younes Bel-
handa katılmadı. 

Sarı-kırmızılı ekip bugün akşam yapacağı idmandan 
sonra kampa girecek. n AA

1922 Konyaspor 
Pendik’e hazırlanıyor

Tff 2.Lig 19.hafta maçında deplasmanda Gümüş-
hanespor’u 3-1 mağlup eden 1922 Konyaspor, 1 günlük 
izinin ardından dün yaptığı antrenmanla Pendikspor maçı 
hazırlıklarına başladı. Saraçoğlu tesislerinde Teknik Di-
rektör Salih Eken ve yardımcı antrenörler yönetiminde 
gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile 
başladı.5’e 2 pas ve top kapma çalışması ile devam etti. 
Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil Beyazlılar Pazar günü evinde sıralamada kendi-
sine yakın olan takımlardan Pendikspor’u ağırlayacak. Kri-
tik mücadele saat 13.30’da başlayacak.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 18 12 4 2 37 17 20 40
2.M. BAŞAKŞEHİR 18 10 6 2 36 18 18 36
3.TRABZONSPOR 18 10 5 3 41 19 22 35
4.FENERBAHÇE 18 10 4 4 36 21 15 34
5.A. ALANYASPOR 18 9 5 4 36 17 19 32
6.GALATASARAY 18 8 6 4 25 16 9 30
7.BEŞİKTAŞ 18 9 3 6 28 24 4 30
8.GÖZTEPE 18 7 5 6 22 20 2 26
9.Y. MALATYASPOR 18 6 6 6 33 26 7 24
10.GAZİANTEP FK 18 6 6 6 26 30 -4 24
11.Ç. RİZESPOR 18 7 2 9 19 27 -8 23
12.Y. DENİZLİSPOR 18 6 4 8 20 25 -5 22
13.GENÇLERBİRLİĞİ 18 4 6 8 28 34 -6 18
14.İH KONYASPOR 18 4 6 8 16 24 -8 18
15.KASIMPAŞA 18 4 3 11 26 40 -14 15
16.ANTALYASPOR 18 3 5 10 15 36 -21 14
17.ANKARAGÜCÜ 18 2 6 10 15 35 -20 12
18.HK KAYSERİSPOR 18 2 4 12 17 47 -30 10

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Anadolu Kartalı’nın önündeki 
4 maçın 3’ü içerde

Ahmet Karademirli Milliler 
Ege Kupası’nda şampiyon

Ankaragücü galibiyeti ile sezonun 
ikinci yarısına moralli bir başlangıç 
yapan Konyaspor’u önümüzdeki 
maçlarda saha avantajı bekliyor. 
Anadolu Kartalı önümüzdeki haftalar-
da oynayacağı 4 maçın 3’ünü kendi 
sahasında oynayacak. Yeşil Beyazlı-
lar bu 4 maçtan en az 8 puanla çık-
mayı hedefliyor.

Bu hafta evinde Galatasaray’ı 
konuk edecek olan Konyaspor’da 
beklenti zorlu maçtan en az 1 puan 
çıkarmak. 

Temsilcimiz bu mücadelenin 
ardından 20. Hafta maçında düş-
me hattındaki rakiplerinden Antal-
yaspor’a konuk olacak. Deplasman-
da oynanacak zorlu maçta öncelikli 
hedef kaybetmemek. 

Antalyaspor maçının ardından 
Konyaspor’u 2 iç saha maçı bekli-
yor. Yeşil Beyazlı temsilcimiz önce 
evinde Denizlispor ile ardından da 

Göztepe ile karşılaşacak. Anadolu 
Kartalı bu maçları kayıpsız atlatması 
durumunda ise düşme hattından bir 
hayli uzaklaşarak, büyük bir avantaj 
yakalayacak. Konyaspor sezonun ilk 
yarısında bu seriden 5 puanla çık-

mıştı. Galatasaray ve Antalyaspor 
ile berabere kalan Yeşil Beyazlılar, 
Denizlispor’u deplasmanda mağlup 
ederken, Göztepe’ye ise mağlup ol-
muştu. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’un genç yıldız adayı 
Ahmet Karademir’in forma giydiği 
U16 Milli takımı Ege Kupası finalin-
de Güney Kore’yi 2-1 mağlup ederek 
şampiyonluğa ulaştı. Bütün maçlar-
da forma giyen Konyasporlu Ahmet 
Karademir, final maçında ise 59. 
Dakikada oyuna girdi. Türkiye Fut-
bol Federasyonu (TFF) tarafından 16 
yaş altı milli takımlarının katılımıyla 
bu yıl 21. kez düzenlenen Mercedes 
Benz Ege Kupası finalinde Güney 
Kore’yi 2-1 mağlup eden Türkiye, 
şampiyonluğa ulaştı. Torbalı ilçe-
sinde bulunan Altınordu Metin Oktay 
Yerleşkesi’nde 8 ülkenin katılımıyla 
düzenlenen turnuva, bugünkü final ve 
sıralama maçlarıyla tamamlandı.

Serpil Hamdi Tüzün Sahası’nda-
ki final karşılaşmasında Güney Kore 
karşısında 20. dakikada Melih Bos-
tan’ın golüyle 1-0 öne geçen Türkiye, 
50. dakikada Chang Hamin’in golüne 

engel olamadı. 74. dakikada Melih 
Bostan’la tekrar üstünlük kuran Türki-
ye, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak 
kupayı 10. kez kazandı.  Karşılaş-
manın ardından Genç Milli Takımlar 
ve Futbol Gelişim Direktörlüğünden 
Sorumlu Milli Takımlar Koordina-
törü Oğuz Çetin ile Altınordu Kulübü 
Başkanı Seyit Mehmet Özkan’ın 
katılımıyla ödül töreni düzenlendi. 
Turnuvanın gol kralı ve final müsaba-
kasının en değerli oyuncusu seçilen 
Melih Bostan’a ödülleri, şampiyonlu-

ğa ulaşan Türkiye’ye kupası, ikinciliği 
elde eden Güney Kore’ye madalyala-
rı verildi.
TÜRKİYE’NİN 10. ŞAMPİYONLUĞU

Bora Öztürk Turnuvası ismiyle ilk 
kez 1999 yılında oynanan, 2002’den 
itibaren de Ege Kupası adıyla düzen-
lenmeye başlanan organizasyonda 
Türkiye, 10. kez şampiyonluğa ulaştı.  
Turnuvada Türkiye dışında, Fransa 
5’i üst üste olmak üzere 6, Yunanis-
tan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1’er 
kez   n AA

Şimdi tam sırası!
Ankaragücü galibiyeti ile sezonun akışını değiştiren İttifak Holding Konyaspor şimdi de tarihin akışını 

değiştirme peşinde. Anadolu Kartalı, 17 yıldır kazanamadığı Galatasaray’ı Pazar günü evinde ağırlayacak. 
Yeşil Beyazlılar son 3 maçta kaybetmediği rakibini yenerek büyük bir sürprize imza atmak istiyor

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig’in 
19. Haftasında evinde Galatasaray’ı ko-
nuk edecek. Anadolu Kartalı’nın bu kritik 
mücadelesi Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Stadyumu’nda oynanacak ve saat 
19.00’da başlayacak. 

Ankaragücü’nü son dakikada gelen gol 
ile mağlup eden ve kötü başladığı sezo-
nun akışını değiştiren İttifak Holding Kon-
yaspor, Galatasaray karşısında da tarihin 
akışını değiştirmeye çalışacak. Rakibini 
en son 2003 yılında mağlup eden Anadolu 
Kartalı bu kötü tabloya son vermek istiyor. 
Yeşil Beyazlılar’da hedef son 3 maçta 
kaybetmediği rakibi karşısında bu sefer 
kazanmak.

17 YILDIR KAZANAMIYOR
İki takım Süper Lig’in 19. haftasında 

Pazar günü 38. kez karşı karşıya gele-
cek. İki takım arasında geride kalan 37 
lig maçından 27’sini Galatasaray, 2’sini 
Konyaspor kazandı. 8 maç ise beraberlikle 
sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 72 golüne, 
temsilcimiz Konyaspor 21 golle yanıt vere-
bildi. Yeşil Beyazlı temsilcimiz Konyaspor, 
ligde Galatasaray’ı 26 maçtır yenemiyor. 
Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son 
galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk ya-
rısında, 13 Eylül 2003’te evindeki maçta 
1-0’lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiy-
le daha sonra yaptığı 26 karşılaşmadan 
19’unu yitirdi, 7’sinde berabere kaldı.

İLK GALİBİYET İLK SEZONDA
Süper Lig temsilcimiz Konyaspor Sü-

per Lig’de Galatasaray’a karşı sadece 2 
kez kazanabildi. Yeşil-beyazlılar ilk galibi-
yetini Süper Lig’deki ilk sezonu olan 1988-
1989 sezonunda 1-0’lık galibiyetle aldı. 
İkinci galibiyet ise 2003-2004 sezonunun 
ilk yarısında yine Konya’da oynanan ve 
yine 1-0 sonuçlanan maçla geldi. 

SON 3 MAÇTIR KAYBETMİYOR
İttifak Holding Konyaspor’un 17 yıldır 

kazanamadığı Galatasaray karşısında en 
önemli avantajı kötü seriye son vererek, 
Ankaragücü galibiyeti ile morallenmiş ol-
ması. Yeşil Beyazlılar ayrıca rakibi ile lig-
de oynadığı son 3 maçı kaybetmedi. Aykut 

Kocaman’ın takımın başına geçtiği geçen 
sezon ilk maçına Galatasaray ile çıkmıştı. 
Bu maçtan Yeşil Beyazlılar 1-1 beraberlik-
le ayrıldı. Geçen sezon ligin ikinci yarısın-
da Konya’da oynanan mücadele ise 0-0 
eşitlikle noktalandı. Bu sezonun ilk yarı-
sında İstanbul’da oynanan maçın skoru da 
1-1. 

KOZU TARAFTARI
Rakibine son maçlarda boyun eğme-

yen ve Ankaragücü maçı ile morallenen 
Konyaspor’un en önemli kozu ise taraftarı 
olacak. Yeşil Beyazlılar Pazar günü saat 
19.00’da oynanacak mücadelen tarafta-
rının da desteği ile galibiyetle ayrılmak 
istiyor. n SPOR SERVİSİ

RPS

Süper Lig’de kritik haftalar başlıyor
İkinci yarısı başlayan Süper Lig’de 

zirve yarışında yer alan takımların birbi-
riyle mücadele ederek puan durumunun 
yeniden şekilleneceği haftalar başlıyor.  
Ligde 5 haftalık süreçte lider Demir Grup 
Sivasspor (40) ile ilk 7 sırada yer alan Me-
dipol Başakşehir (36), Trabzonspor (35), 
Fenerbahçe (34), Aytemiz Alanyaspor 
(32), Galatasaray (30) ve Beşiktaş’ın (30) 
birbiriyle oynayacağı maçlar, ligin kalan 
haftaları için belirleyici olacak.

Demir Grup Sivasspor ile arasında 6 
puan fark olan Fenerbahçe, 19. haftada-
ki kritik mücadelede lig ikincisi Medipol 
Başakşehir ile karşılaşacak. Bir sonraki 
haftanın en önemli maçı ise zirve yarışı-
na yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir 
ile devam eden Trabzonspor ile Fener-
bahçe arasında oynanacak.  Zirve yarışı-
nı şekillendirecek haftalardan biri de 21. 
hafta olacak. Şampiyonluk adaylarından 
Medipol Başakşehir, söz konusu haftada 

Demir Grup Sivasspor ile karşılaşırken, 
Fenerbahçe de Aytemiz Alanyaspor’u 
konuk edecek.

Süper Lig’de 22 ve 23. hafta maç-
ları da şampiyonluk yarışında heyecanı 
son derece yükseltecek.  22’nci haftada 
Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile 
karşılaşırken, Beşiktaş da Medipol Ba-
şakşehir deplasmanında zirve iddiasını 
güçlendirmeye çalışacak. 

Ligin 23. haftasında ise zirve yarı-
şında yer alan 7 takımın 6’sı, birbiriyle 
karşılaşacak. Demir Grup Sivasspor, 
Aytemiz Alanyaspor’u konuk ederken, 
Beşiktaş, Trabzonspor’u, Fenerbahçe de 
Galatasaray’ı ağırlayacak.  Söz konusu 5 
haftalık periyotta Demir Grup Sivasspor 
ve Fenerbahçe’nin fikstür avantajı dikkati 
çekiyor. İki takım da 5 haftalık dönemde 
iç sahada 3, deplasmanda 2 maça çıka-
cak. Diğer takımlar ise iç sahada 2 maç 
oynayacak. n AA


