
• 24 OCAK 2020 CUMA • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

‘Hissedarlar devlet güvencesinde’ Bakan Murat Kurum’un acı günü
Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’un 
vefat eden amcası 
memleketi Konya’nın 
Karapınar ilçesine bağlı 
Akçayazı Mahallesi’nde 
dualarla defnedildi. 
Cenazeye İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu 
ve Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Cahit Turan da 
katıldı.
n HABERİ SAYFA 13’ TE

Bera Holding (Kombassan) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, 
bazı basın yayın organlarında 
‘Kombassan mağdurları Cumhuriyet 
Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti’ şeklinde 
haberler çıktığını, bu kapsamda yapılan 
açıklamalarda holdingin töhmet 
altında tutulmaya çalışıldığını söyledi. 
Alaboyun yeni yasa ile tüm hissedarların 
ortaklıklarının ve hisselerinin devlet 
güvencesi altına alındığının altını çizdi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

KANSIZLIĞA KARŞI 
ÖNLEM ALIN!

DESTEK VERİN, 
UMUT OLUN

Kandaki alyuvar hüc-
resine oksijen taşıyan 
hemoglobin seviyesi-
nin olmasının gereke-
nin altına düşmesiyle 
ortaya çıkan, kansız-
lık ya da literatürlerde 
geçen ismi ile Anemi 
hastalığının belirtileri 
ve tedavi yöntemiy-
le ilgili uzmanlar 
önemli açıklamalarda 
bulunuyor. Özellikle 
kansızlığa karşı doğal 
destek önerilerinde 
bulunuyor.

“1 Maç Binler-
ce Kitap On 
Binlerce Öğren-
ci” projesi ile 
26 Ocak günü 
oynanacak olan 
İttifak Holding 
Konyaspor-Gala-
tasaray maçında 
taraftar toplu-
lukları ve tüm 
taraftarların aktif 
katılımıyla kitap 
toplama kam-
panyası ger-
çekleştirilecek. 
Vali Cüneyit Orhan Toprak, vatandaşlara seslendi, 
kampanyaya destek olarak geleceğe umut olmala-
rını istedi.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

Bilim yolculuğu
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde ara tatil nedeniyle 

öğrencilere uygulanan Bilim Kampı sayesinde öğrenciler adeta bilim yolculuğu yapıyor
BİLİM KAMPI 

TAM NOT ALIYOR
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim mer-
kezi olan Konya Bilim Merkezi, ara tatilde 
de öğrencilerin ilgi odağı olmuş durumda. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından 5-13 yaş 
arası öğrencilerin ara tatili iyi bir şekilde de-
ğerlendirmesi amacıyla Bilim Merkezi’nde 
“Bilim Kampı” düzenleniyor. Çok sayıda 
öğrencinin katıldığı Bilim Kampı hem öğ-
rencilerden hem velilerden tam not alıyor.

İL DIŞINDAN DA 
GELENLER VAR

Bilim Kamplarında; Teknoloji-Mühendislik, 
Matematik ve Tasarım alanlarında çeşitli 
atölye çalışmalarına katılan öğrenciler, bir-
birinden farklı materyaller kullanarak bili-
min eğlenceli haliyle tanışma fırsatı buluyor. 
Öğrenciler burada el becerisi kazanıyor, 
laboratuvarlarda yeni bilgiler öğreniyor. 
Bilim Merkezi’ne il dışından da çok sayıda 
misafir geliyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘Türkiye’nin 
emarını çekmiş’

İdlib’e un ve 
gıda yardımı

Gazeteci Yavuz Donat’ın yeni ki-
tabını Konya Aydınlar Ocağı’nda 
gündeme getiren Kitap kurdu 
Mustafa Sinan Ümit, “Yavuz Do-
nat, söyleşi tadındaki kitabında 
adetâ Türkiye’nin MR’ını (emar) 
çekmiş” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şu-
besi ve Konya İl Müftülüğünce 
“Yolun İyilik Olsun” sloganıyla 
düzenlenen “Konya’dan İdlib’e 
Bir Çuval Un Kampanyası” kap-
samında alınan üç TIR un, Cilve-
gözü Sınır Kapısına gönderildi. 
n HABERİ SAYFA 5’DE

04 ‘Dilimizdeki yozlaşmayı 
ancak şiirle yeneriz’ 05 İl Göç İdaresi’nden 

çocuklara sürpriz 06 07 11Gaspçı firari gizli
bölmede yakalandı

Balıkçılar da su 
kuşları da av peşinde

67 ülkeye hasta 
yatağı ihracatı

Konya’ya 9 
ambulans daha

Altınapa Barajı
buz tuttu

Sağlık Bakanlığı’nın Konya’daki 
çeşitli sağlık kurumlarında görev-
lendirilmek üzere gönderdiği tam 
donanımlı 9 ambulans, İl Sağlık 
Müdürlüğü bahçesinde düzen-
lenen törenle görev bölgelerine 

gönderildi.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya-Beyşehir karayolunun 20. 
kilometresinde bulunan Altınapa 
Barajının büyük bir kısmı, gece 
saatlerinde hava sıcaklığının 

eksi 10 dereceyi görmesi ve kar 
yağışı sonrası buz tuttu. Barajdaki 
kartpostallık görüntü, görülmeye 

değer.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Sarayönü ilçesindeki meslek liseli öğ-
renciler, yaşlı ve yalnız yaşayan insan-
ların evlerine giderek buralardaki tadilat 
işlerini yapıyor. Bilişim, metal, mobilya, 
elektronik ve tarım alanlarında 236 öğ-
rencinin eğitim aldığı Şehit Ramazan Ak-
yürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 
“Onarıyoruz” projesiyle gönüllere giriyor. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Öğrenciler yaşlıların 
duasını alıyor

Uzmanlardan önemli uyarılar 

Kampanyaya destek istediler 



Zade Vital RÜŞEYM YAĞI

Zade Vital DEMIR VE PREBIYOTIK IÇEREN 
TAKVIYE EDICI GIDA

Yorgun Bitkin ve keyifsiz 
hissediyorsanız, mevsimdendir deyip 
geçmeyin. 

Evet mevsim şartları bağışıklık 
sistemimizi düşürüyor, güneşsiz kalmak 
canımızı sıkıyor belki ama, bu yorgunluğun 
nedeni, fark etmediğiniz daha önemli bir 
şey olabilir. 

Demir eksikliği anemisi, yani kansızlık özellikle 
kadınlarda sık görülen bir problemdir. Kanımızın 
büyük bir kısmını oluşturan kırmızı kan hücreleri, nefes 
aldığımızda ciğerimize çektiğimiz oksijeni yakalayıp 
dokularımıza taşır. Demir, bu hücrelerin yapısında 
bulunan önemli bir mineraldir. 

Demirin eksikliği kırmızı kan hücrelerinin yapısının 
ve oksijen taşıma yeteneklerinin bozulmasına neden 
olur. Dokularımızın oksijensiz kalması, yorgunluk, 
bitkinlik, ciltte solgunluk, konsantrasyon bozukluğu, 
saçlarda dökülme gibi önemli sorunlara yol açar.

Kansızlığın birçok nedeni olmakla 
beraber demir eksikliği en sık görülen 
nedendir. 

Demirin yeterli alınamaması ve kan 
kaybı gibi durumlarda meydana gelebilir. 
Kadınlarda daha sık görülmesine karşın 
erkeklerde görülmesi kalın bağırsak kanseri 
gibi daha ciddi problemlerin bir belirtisi 
olabilir.

Tüm iyonlar ve vitaminlerde olduğu 
gibi demirin de kanımızda olması gereken 
değerde bulunması tüm vücut sistemlerinin 

daha düzenli çalışmasına katkı sağlar. Demir eksikliği 
bulguları önemsiz gibi görünse de, ciddiye alınmalı, 
bir hekime danışılmalı ve yeterli demir takviyesi 
alınmalıdır.

Demir kullanımı, dışkının boyanması, gıdalarla 
etkileşimi nedeniyle her besinle birlikte alınamaması 
ve metalik tadı nedeni ile zorlayıcı olabilir. Bu gibi 
sorunların yaşanmayacağı yeni teknolojilerle üretilmiş 
demir ürünlerini kullanmak çok daha kolay.

Yorgunluktan, bitkinlikten şikayet etmek yerine, 
oturduğunuz yerden kalkıp bir kan tahlili yaptırın. Eksik 
demirinizi yerine koyun, gücünüz yerine gelsin.

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Değerli okuyucular,
Bebeklik ve çocukluk dönemi-

nin en çok görülen rahatsızlıklar-
dan biridir demir eksikliği anemisi. 
Toplumda kansızlık olarak bilinen 
bu hastalık rutin sağlık kontrol-
lerinde yapılan kan tahlillerinde 
teşhis edilebilir. Istatistiklere göre 
dünyada kadınların % 35’inde, er-
keklerin % 20’sinde ve hamilelerin 
%50’sinde demir eksikliği anemisi 
(kansızlık) görülür. Ciltte solgun-
luk, vücutta yorgunluk, konsant-
rasyon bozukluğu, saç dökülmesi 
ve sinirlilik hali kansızlık belirtileri olabilir. 
Kansızlık; demir, folik asit ve B12 vitamini 
eksikliğine bağlı olarak ortaya çıkar. 

Kadınların gebelik, emzirme dönemle-
rinde ve çocukların büyüme çağında demire 
olan ihtiyaç daha fazladır. Bu dönemlerde 
beslenmeye daha çok dikkat etmek gerekir, 
yeterli miktarda hayvansal gıdanın alınmasına, 
çay kahve tüketiminin azaltılmasına dikkat 

edilmelidir. Ayrıca şayet bes-
lenmeyi düzenleyerek halen 
kansızlığı bertaraf edemediy-
seniz doktorunuzun önerdiği 
şekilde demir ve vitamin B12 
gıda takviyelerini kullanabi-
lirsiniz. 

Demir eksikliğinin boyutu 
arttıkça çocuklarda evdeki 
saksı diplerindeki toprakları 
yeme, duvarları yalama gibi 
anormal davranışlar görül-
meye başlar. Bu davranışlar 
beraberinde huzursuzluk, 

uykusuzluk ve hırçınlık getirebilir bu sebeple 
bu gibi durumlarla karşı karşıya kaldığınızda 
çocuğunuzu mutlaka bir uzmana göstermelisi-
niz ve tedavisini başlatmalısınız. Demir ilaçla-
rının kullanım şekli büyük önem taşımaktadır, 
bu yüzden doktorunuzun tarifine tamamen 
uymalısınız. 

Sağlıcakla kalın, haftaya görüşmek 
dileğiyle..

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

Gücünüz yerine 
gelsin.

...
Değerli Okuyucular,
Bu hafta sizlere Rüşeym ve yağından bahsedeceğim. 

Neden mi?
Çünkü demir eksikliği olan kişilerin en büyük prob-

lemlerinden biri de güçsüzlük ve düşük enerji seviye-
si… Bu esnada doğal enerji kaynağı olarak rüşeym bir 
kahraman olarak hayatımıza giriyor.

Rüşeym, buğday tohumunun en fazla vitamin ve 
en fazla mineral içeren kısmı. Aslında rüşeym, buğday bitkisinin embriyosu olarak kabul 
ediliyor ve bu embriyoda ileride yeni bir besleyici buğday bitkisi haline geliyor. Rüşeym; 
tohumun üremesini ve çimlenmesini sağlayan kısmı. Dolayısıyla buğdayın hayat kayna-
ğıdır. Bu yüzden de rüşeym oldukça fazla besin değerine sahip olmak beraber doğal bir 
enerji kaynağı.

Rüşeymin Soğuk Pres ile elde edilen yağı da oldukça değerli. Esansiyel yağ asitleri 
ve özellikle E vitamini açısından zengin.  Bu sayede yaşlanma etkilerini geciktirmeye ve 
bağışıklık sistemini desteklemeye de yardımcı oluyor.

Rüşeym yağı ayrıca değerli bir oktakosanol ve polikosanol kaynağı. Oktakosanol ve 
polikosanol;

kardiyovasküler fonksiyonları optimize etmeye ve kan kolesterol dengesini düzenle-
meye yardımcı

oluyor. Polikosanol formülasyonları “Antifatik Ilaçlar (yorgunluk giderici)” olarak da 
kullanılabiliyor.

Önümüzdeki hafta yepyeni bir bitkinin dünyasıyla tanışmak üzere…
Referanslar:Nurhan T. Dunford; gourmet and health prompting speciality oils AOCS monograf series on oil seeds chapter 

13 s. 359-376.• Alessandri; C.;P. Pignatelli; et al. Alpha Linoleinic Acid-Rich Wheat Germ Oil Decreases Oxidaitve Stres and 
Cd40 Ligand in patients with Mild Hypercholestrerolemia, Arterioscler, Thromb. Vasc. Biol.2006,26,2577-2578. • Anderson, 
R.J;R.L; Shringer G.O Burr. The Phytosterols of Wheat Germ Oil J. Am Chem. Soc. 1926.48, 2987-2996. • Arruzazabala, M.L; 
D.R.M Carbajal; M. Garcia; V. Fraga, Thrombosis Res. 1993.69 321-327 • Consolazio, C.F; L.O Matous; R.A Nelson: G.J Isaac 
L.M Hursh. J.Appl.Physiol. 1964 19:265-267. • Taylor J.C; Prapport L; Blockwood G., Octocosanol in human health. Nutrition 
2003 19: 192-195 • Gourmet and Health – Promoting Specialty Oils, 2009, Urbana, Illinois, 359–376. • Nutritional Supplement 
Review. Wheat Germ Oil Nutritional Compound. Page:169.

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

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

Rüşeym…

ZADE VİTAL
DESTEK ÜRÜNLERİ

Dünya nüfusunun 1/4 ‘den fazlasının kansızlık ile başı dertte… 
Peki, Günümüzde Her Yaş Grubunun Sıklıkla Karşılaştığı 

Kansızlık Neden olur? 
Kandaki alyuvar hücresine oksijen taşıyan hemoglobin seviyesinin olmasının gerekenin altına düşmesiyle ortaya 

çıkan, kansızlık ya da literatürlerde geçen ismi ile Anemi hastalığının belirtileri ve tedavi yöntemi neler?

Kansızlığın Belirtileri Neler?
• Yorgunluk ve halsizlik

• Nefes darlığı ve nabızda hızlanma 

• Nabızda hızlanma

• Tırnaklarda şekil bozukluğu, 
saçlarda dökülme ve ağız 
kenarında çatlaklar

• Toprak ve buz yeme hissi 

• Cilt solgunluğu

• Konsantrasyon bozukluğu

• Baş ağrısı

• Ellerde ve ayaklarda uyuşma

• Sinirlilik hali

• Kulakların uğuldaması

 Kansızlığa Karşı Neler Yapmalı?
• Karaciğer, kırmızı et, balık gibi hayvansal besinleri düzenli olarak tüketilmelidir.

• Içeriğinde C vitamini yüksek olan meyve ve taze sıkılmış meyve sularını içecek olarak tercih 
edilmelidir. Çay ve kahve tüketimi sınırlandırılmalıdır.

• Demir eksikliği durumunda uygun tedavinin yapılması, doktor kontrolünde tablet ya da 
iğne ile eksik olan değerlerin yerine konulması gerekir. 

• Vücudun alyuvarları üretebilmesi için folik aside ihtiyacı vardır. Folik asit 
yetersiz olduğunda kan hücresi üretimi azalmakta ve kansızlık sorun 
olmaktadır. Vücuttaki folik asit düzeyinin kontrol edilmesi, eksikliği 

durumunda gerekli tedavinin yapılması gerekir.

• Alyuvarların kemik iliğinden üretilmesi için B12 vitamini 
gerekmektedir. B12 vitamininin eksikliği kansızlığa yol 

açmaktadır. B12 vitamini emiliminin olması için pankreas, mide 
ve ince bağırsağın fonksiyonlarının normal olması gerekmektedir.

Kansızlığa Karşı Destek Ürünler 
• Zade Vital Demir ve Prebiyotik Içeren Takviye Edici Gıda

• Zade Vital B12 Vitamini Içeren Takviye Edici GıdaREFERANSLAR:  :  http://ailehekimi.medicine.ankara.edu.tr/files/2015/02/Yeti%C5%9Fkinlerde-Demir-Eksikli%C4%9Fi-Anemisi.pdf

Zade Vital RÜŞEYM YAĞI 
YUMUŞAK KAPSÜL



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 29 Cemazil-Evvel 1441  -  Rûmî: 11 Kanun-u Sani 1436

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:29 07:54 13:07 15:47 18:10 19:29 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   -2 °C   3 °C

Karaman              1 °C 4 °C 

Aksaray               -4 °C  2 °C

Ankara                -5 °C 2 °C
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Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi okullara verilen ara tatilde öğrencilerin en önemli merkezlerinden 
biri haline gelmiş durumda. Büyükşehir Belediyesi’nce tatil boyunca yürütülen Bilim Kampı sayesinde öğrenciler adete bilime doyuyor 

Tatilde bilime doyuyorlar 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli 

ilk bilim merkezi olan Konya Bilim 
Merkezi, ara tatilde de öğrencilerin 
ilgi odağı olmuş durumda. Büyük-
şehir Belediyesi tarafından 5-13 yaş 
arası öğrencilerin ara tatili iyi bir 
şekilde değerlendirmesi amacıyla 
Bilim Merkezi’nde “Bilim Kampı” 
düzenleniyor.  Yapılan Bilim Kamp-
larında; Teknoloji-Mühendislik, 
Matematik ve Tasarım alanlarında 
çeşitli atölye çalışmalarına katılan 
öğrenciler, birbirinden farklı mater-
yaller kullanarak bilimin eğlenceli 
haliyle tanışma fırsatı buluyor. Okul 
öncesi, ilkokul ve ortaokul grupları 
için ayrı ayrı düzenlenen kamplar-
da; birçok eğlenceli ve öğretici bi-
limsel faaliyete katılan öğrenciler, 
kamp süresince bilime olan me-
raklarını artırmanın yanı sıra tasa-
rım yeteneklerini, problem çözme 
becerilerini ve sosyal ilişkilerini de 
geliştiriyor. Bilim Merkezi’ni Konya 
dışından öğrenciler ve veliler de zi-
yaret ediyor.

ATÖLYELERDE EL BECERİLERİ 
KAZANIYORLAR

Konya Bilim Merkezi Eğitim 
Alanı yaklaşık bin metrekarelik bir 
alandan oluşuyor. TUBİTAK tarafın-
dan yaptırılan tasarımı ile Dünya’da 
ilk olma özelliği taşıyan eğitim alanı; 
Fizik Laboratuvarı, Matematik ve 
Teknoloji Laboratuvarı, Yaşam La-
boratuvarı, Minik Mucitler Atölyesi, 
Tasarım Atölyesi ve gösteri alanla-
rından oluşuyor. Bu alanlarda bulu-
nan atölye ve gösteri laboratuarların 
içinde bulunan teknik cihazlar ve 
fiziksel yapıları uzman bir ekip tara-
fından Konya Bilim Merkezi için özel 
olarak tasarlandı. Klasik eğitim or-
tamlarından farklı atölyelerle labo-
ratuvar çalışmalarıyla, bilimsel gös-
terilerle hücreden atoma, makrodan 
mikroya her şeye dokunabiliyor. Ta-
sarım Atölyesi, Küçük Kaşifler Atöl-
yesi, Atık Kazanı Atölyesi ve Bilim 
Gösterileri alanlarında öğrenciler 
kendi tasarımları gerçekleştirerek, 
el becerilerini kazanıyor.

LABORATUVARLAR BEĞENİLİYOR
Konya Bilim Merkezi içerisinde 

yer alan Matematik ve Teknoloji 
Laboratuvarı, Yaşam Laboratuvarı, 
Fizik Laboratuvarı, Prof. Dr. Aziz 
Sancar Laboratuvarı, Temel Adım-
lar Laboratuvarı ve Robat Arena 
ziyaret eden öğrenci ve velilerden 
tam not alıyor.

BİLİM MERKEZİ’NDE SERGİLER 
YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Konya Bilim Merkezi’nde aynı 
zamanda çeşitli sergiler bulunuyor. 
Bu kapsamda, Dünyamız Sergisi, 
Vücudumuz Sergisi, Temel Adımlar 
Sergisi, Bilimin Sultanları Sergisi, 
Evrenimiz Sergisi ve Yeni Ufuk-
lar Sergisi Bilim Merkezini ziyaret 
edenler tarafından yoğun ilgi görü-
yor. Sergiler bilim meraklılarını yol-
culuğa çıkarıyor.

‘UNUTULMAZ TATİL ANISI 
BIRAKIYORUZ’

Bilim Merkezi’ni ziyaret eden 
öğrenciler unutulmaz bir tatil anı-
sını bıraktıklarına dikkat çektiler. 
Düzenlenen Bilim Kamplarına ka-
tılan Serdar Şamil Uysal, kampla 
ilgili değerlendirmelerde bulundu. 
5. Sınıfa gittiğini belirten Uysal, “15 
tatili dolu dolu geçirmek amacıy-
la Konya Bilim Merkezi’nde açılan 
bilim kamplarına katıldım. Kampta 
unutulmaz vakit geçiriyorum.  Bilim 
Kampı kapsamında deneyler, proje-

ler ve kodlamalar gerçekleştiriyoruz.  
Dersler kapsamında logo tasarımı 
gerçekleştirdik. Web sitesi tasarla-
dık. Burada yorucu bir ilk dönemin 
ardından güzel bir dinleme imkanı 
buluyoruz. Burada kendimizi moti-
ve edici çalışmalar gerçekleştiriyo-
ruz. Burada olmaktan mutluyum. 
Okul açıldığında arkadaşlarımın 
arasında burayı görmeyen varsa, 
onların burayı görmesine vesile 
olacağım. Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve 
Konya Bilim Merkezi çalışanlarına 
ve yöneticilerine bizlere sundukları 
bu imkan için teşekkür ederim” ifa-
delerini kullandı.

‘BİLİM MERKEZİNDE VAKİT 
GEÇİRMEYİ ÇOK SEVİYORUM’
Bir diğer öğrenci Beren Bığ-

lan ise, “5 sınıf öğrencisiyim. Bilim 
Merkezi’nde vakit geçirmeyi çok 
seviyorum. Burada Mühendislik 
becerilerini geliştiriyoruz. Elimizin 

bir iş yapmaya yatkınlığı oluşuyor. 
Kodlama öğreniyoruz. İlerde haya-
tımızın bir kısmı robotlarla olacağı 
için bizler bu yaşta robotları daha 
iyi anlıyoruz. Eve gittiğimde dersle-
rimin yanında burada öğrendikleri-
min tekrarlarını gerçekleştiriyorum.  
15 tatil benim için dolu dolu ve 
faydalı geçiyor” dedi. Bilim Kampı-
na katılan Yavuz Selim Üçpınar da, 
“Bilim Merkezinde deneyler yapı-
yoruz. Elektrik devresi kuruyoruz. 
Burada arkadaşlarımız ile güzel bir 
vakit geçiriyoruz. Burada olmaktan 
mutluyum. İyi ki Bilim Merkezinde 
düzenlenen program katılıyorum. 
Buradaki yaptığımız çalışmaları eve 
gidince anne ve babama da anlatı-
yorum” değerlendirmesinde bulun-
du. 3. Sınıf öğrencisi Zeynep Sare 
Dağlı ise Bilim Merkezi’nde eğlen-
diğine dikkat çekti. 

ÇEVRE İLLERDEN YOĞUN İLGİ
Konya Bilim Merkezi, sadece 

Konya’nın değil, çevre illerin de dik-
katini çekiyor. 15 tatili fırsat bilen 
anne ve babalar çocukları ile Konya 
Bilim Merkezi’ne ziyarette buluna-
rak, çocuklarına karne hediyesi ile 
ödüllendiriyor. Ankara’dan çocukla-
rı ile Konya Bilim Merkezi’ne gelen 
Funda Dağdeviren, “Ortanca oğlum 
doktorluğu çok merak ediyor. Konya 
Bilim Merkezi’nde bulunan labora-
tuvar alanını gezdik. Oraya olduk-
ça hayran kaldık.  Çocuklarımızla 
organlarımızı tanıttık. Bilim Mer-
kezi’ne oldukça hayran kaldık ve 
burada bilgilendik. Çocuklarımızın 
tatillerini verimli değerlendirme-
lerine katkı sağladık. Çocuklarımız 
Bilim Merkezi merakını gidermiş 
olduk. Çocuklarımın Ankara’ya 
döndüğünde öğretmenlere ve ar-
kadaşlarına anlatacakları dolu dolu 
hikâyeler oluştu” şeklinde konuştu. 
Isparta’dan ailesi ile Bilim Merke-
zi’ne gelen Yasin Karabulut ise, “Ya-
rıyıl tatilini fırsat bilerek eşim ve ço-
cuklarım ile Konya’ya geldik. Konya 
gezimiz kapsamında çocuklarımıza 
Türkiye’nin önemli bir merkezi olan 
Konya Bilim Merkezi’ni gezdirmek 
istedik.  Konya Bilim Merkezi’ni ai-
lecek çok beğendik. Çocuklarımızın 
bilime ilgi sunmasını istedik. Bilim 
Merkezi’nde bilime yolculuk ettik. 
Konya Bilim Merkezi donanımlı ve 
güzel inşa edilmiş bir yer” ifadele-
rini kullandı. Beyşehir’den Konya’ya 
gelen İsmail Dündar da, “Kızım 
bizlere Konya’ya gittiğimiz zaman 
Bilim Merkezine götürmemizi çok 
istemişti. Bizler de kızımızın isteğini 
kırmayarak onu ve kardeşini Bilim 
Merkezine getirdik. Konya’ya bu 
eseri kazandıran herkese teşekkür 
ediyoruz” değerlendirmesi yaptı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Kavuş, geleceğin liderlerini Meram’da ağırladı
‘Bugünün gençleri yarının li-

derleri’ projesi için Konya’nın çe-
şitli liselerinden seçilen 30 özel 
genç, koordinatörleri ile birlikte 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un misafirleri oldu. Gençlere 
kendi hayatından da örnekler su-
narak tavsiyelerde bulunan Başkan 
Kavuş, 

“Gençliği ve onların eğitimini 
önemseyerek, dertlenerek başlatı-
lan böylesi güzel projeler, geleceği-
miz adına eşsiz birer fırsattır” diye 
konuştu.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Genç-
lik ve Spor Müdürlüğü ile Dost 
Eli Derneği’nin proje paydaşlığını 
yaptığı ‘Bugünün Gençleri Yarının 
Liderleri’ projesinden 30 öğren-
ci, proje koordinatörü NEÜ Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriya Mızı-
rak, NEÜ Ahmet Keleşoğlu Eğitim 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal 
Hamarta ve NEÜ Ahmet Keleşoğ-
lu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Sü-
leyman Barbaros Yalçın ile birlikte 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’u ziyaret ettiler.

PROF. DR. MIZIRAK: PROJE, 
GENÇLERİN HAYATA EN İYİ ŞEKİLDE 
HAZIRLANMALARI İÇİN BİR FIRSAT

Meram Belediyesi Meclis Sa-

lonunda gerçekleşen buluşmada 
NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak, Başkan Kavuş’a 
proje hakkında bilgi verdi. Prof. 
Dr. Mızırak, Konya’nın çeşitli lise-
lerinde hazırlık ya da birinci sınıfta 
okuyan öğrencilerden liderlik özel-
liği bulunan öğrenciler arasından 
seçilenlerin dünyayı tanımaları ve 
hayata en iyi şekilde hazırlanmala-
rını hedefleyen proje kapsamında, 
gençlerin kişisel gelişimlerine katkı 
sunacak kişilerle buluşmasından 
gezi programlarına kadar bir dizi 
etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti. 
Projenin ilk aşamasında gerçekleş-
tirdikleri programlar hakkında da 
bilgi veren Mızırak, gençlerin bu 

çerçevede dünya ve İslam tarihi-
ni en iyi şekilde anlayabilmelerini 
sağlayabilmek amacıyla İspanya’ya 
kadar uzanan geziler organize edil-
diğinin de altını çizdi.
KAVUŞ: İYİ YETİŞMİŞ BİR GENÇLİK 

İÇİN BİZ, ELİMİZDEN GELENİ 
YAPMAYA HAZIRIZ

Gençler ve çocuklarla geçirdiği 
günlerin diğer tüm günlerden çok 
daha güzel ve anlamlı olduğunu 
belirten Başkan Kavuş, gençlerle 
bir kez daha bir araya gelmiş ol-
maktan duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Kendi hayatından ke-
sitler anlatan ve hatıralarıyla genç-
lere örnekler sunan Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sizler, 

şanslı bir nesilsiniz. Sizlerin geli-
şimini dertlenen bunun için çaba 
harcayan hocalarınız, eğitmenleri-
niz var. Benim size en önemli tav-
siyem bunu en iyi şekilde değerlen-
dirin. Kolunuzdaki altın bileziklerin 
artması demek sizlerin kendinize 
olan özgüveninizin artması anla-
mı taşır. Kendinize olan güvenin 
artması için de ‘Bugünün gençleri 
yarının liderleri’ projesi eşsiz bir 
fırsat. Bizler de gerek sizler gerek-
se hocalarınız için elimizden geleni 
yapmaya hazırız.” Başkan Kavuş, 
ziyaretin son bölümünde öğren-
cilerin kendisi ve belediye ile ilgili 
sorularını yanıtladı.

 n HABER MERKEZİ

‘Dilimizdeki yozlaşmayı 
ancak şiirle yeneriz’

İRFA’da Kur’an 
eğitimi başlıyor

Selçukya Kültür Sanat Der-
neğinin bu haftaki konuğu araş-
tırmacı yazar Av. Mehmet Ali Uz 
oldu. Selçukya Sohbetleri program 
koordinatörü Devriş Ahmet Şahin, 
“Bu akşam Konya’nın yetiştirmiş 
olduğu duayen isimlerinden Araş-
tırmacı Yazar, Av. Mehmet Ali 
Uz’u ağırlıyoruz. Kendisinin yıllar 
önce yapmış olduğu edebiyatımız-
da meşhur beyit ve mısralar isimli 
çalışmaları ve araştırmalarından 
görüşlerinden istifade etmek iste-
dik” dedi.

Mehmet Ali Uz ise gençlerde 
gördüğü kelime hazinesi yoksul-
luğu üzerine örnekler vererek, 
“Kelimeler bizim düşünce ve hayal 
gücümüzü ifade etmemize yara-
yan sembollerdir. Eğer düşünce-
lerimizi ifade edecek söz bulamı-
yorsak hiçbir şey üretemeyiz. Dil 
zenginliğimize tekrar kavuşmak 
için en önemli usullerden biri de 
yeni nesillere şiir okutmayı, şiir 
ezberlemeyi sevdirmektir” dedi. 
Mehmet Ali Uz, Selçukya Şiir Ak-
şamları’nda daha çok genç görmek 
istediğini de belirterek, Türk ede-
biyatının önde gelen şairlerinden 
derlediği ünlü beyit ve mısraları, 
onların hikayelerine ve sanatlarına 

yer vererek anlattı.
Selçukya Kültür Sanat Derne-

ği Başkanı Av. Fatma Şeref Polat 
yapmış olduğu teşekkür konuş-
masında, “Edebiyatımızdaki, meş-
hur beyitler ve dizeler ile onların 
anlamları hikayeleri, kullanılan 
sanatlar üzerine sohbeti ile bizi 
tarihin şiir bahçesinde dolaştıran 
, kıymetli üstat , araştırmacı yazar 
Av. Mehmet Ali Uz beyefendiye 
teşekkürlerimizi arz ederiz” dedi.

Program, Konya Büyükşehir 
Daire Başkanı Dr. Cemil Evirgen 
ve Dernek Başkanı Av. Fatma Şe-
ref Polat tarafından Mehmet Ali 
Uz’a günün anısına plaket takdim 
edilmesinin akabinde çekilen hatı-
ra fotoğrafları ile sona erdi.
 n HABER MERKEZİ

Yaz döneminde Kur’an öğre-
nen çocukların Kur’an-ı Kerim ile 
olan iletişimlerinin güçlendirilme-
si, yaz kurslarında ve okullarda 
öğrendikleri bilgilerinin geliştiril-
mesi gayesiyle İRFA’da Cumarte-
si günleri Kur’an-ı Kerim dersleri 
başlıyor. Veli ve çocuklar tarafın-
dan ilgi görmesi beklenen prog-
ram kapsamında, Kur’an-ı Kerim’i 

güzel okuma, sure ve dua ezberle-
me, abdest, namaz gibi ibadetlerin 
öğretilmesi yanında İslam ahlakına 
dair konu başlıklarına da yer veri-
lecek. Ücretsiz verilecek bu dersler 
için veliler 31 Ocak tarihine kadar 
İrfan Medeniyeti Araştırma ve 
Kültür Merkezi web sitesinden ön 
kayıt yaptırarak başvurabilecekler.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Aydınlar Ocağı’nın bu 
haftaki Selçuklu Salı Sohbetleri’nde, 
gazeteci Şebnem Bursalı’nın gaze-
teci Yavuz Donat’la yaptığı söyleşide 
yer alan ‘Off The Record” siyasi hatı-
ralar konuşuldu.

Kitap kurdu olarak bilinen Konya 
Aydınlar Ocağı Başkan Yardımcısı 
Mustafa Sinan Ümit, gazeteci Yavuz 
Donat Kitabı’ndan Başbuğ Türkeş’in 
içi döviz dolu kaybolan çantasından 
Süleyman Demirel’e, Bülent Ece-
vit’ten Necmettin Erbakan ve Recep 
Tayyip Erdoğan’a varıncaya kadar 
siyasi liderlerle yaşadığı anıları an-
lattı.

‘DONAT, TÜRKİYE’NİN 
EMAR’INI ÇEKMİŞ’

“Yavuz Donat Kitabı’nda dile 
getirdiği ve açıkladığı siyasi hatıra-
larıyla ‘Türkiye’nin Emar (MR)’ını 
çekmiş” diyen M. Sinan Ümit, “Ya-
vuz Donat ‘Demirel Uzmanı’ olarak 
biliniyor da. Öyle değil. Herkes tara-
fından seviliyor. 

Meselâ Sn. Erbakan tarafından 
ilk yurtdışı gezisine çağırılan gazete-
ci, Yavuz Donat. Abdullah Gül Cum-
hurbaşkanı oluyor. 

İlk yurtiçi Kayseri gezisine Ya-
vuz Donat’ı çağırıyor. Yâni güvenilir 
insan. Mehmet Ali Birant nasıl dış 
siyaset uzmanıysa, Yavuz Donat da 
iç siyaset uzmanı. 

Halkın nabzını iyi tuttuğu, mi-
tinglerin havasını iyi kokladığı ve 
gözlemlediği için bugüne kadarki 
seçim tahminlerinde yanılmamış. 
Kenan Evren, Yavuz Bey yazılarını-
zı okuyoruz. Ham istihbarat olduğu 
için size dokunmuyoruz, demiş” 

dedi.
TEĞMEN YAVUZ VE HÜSEYİN 

KIVRIKOĞLU
1971’de seçilmiş Başbakan Sü-

leyman Demirel’in iktidardan indiri-
lerek yerine Nihat Erim’in getirildiği 
kaydeden Ümit, Başbakan Nihat 
Erim’in Amerika’ya, ABD Devlet 
Başkanı Nixon’un gönderdiği uçakla 
seyahat ettiğini Yavuz Donat Kita-
bı’ndan aktararak ifade etti. Ümit, 
Yavuz Donat’ın askerliğini Sarıka-
mış’ta yaparken Kurmay Binbaşı 
Hüseyin’in askeri olduğunu ve bu 
Kurmay Binbaşının 2002’de Genel-
kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 
olarak Sarıkamış’ta Türkiye’nin en 
büyük Kış Tatbikatı yapıldığı sırada 
Şeref Tribününde iken Yavuz Do-
nat’a dönerek, “Yavuz Teğmen bu-
raya” diye yüksek sesle çağırdığını 
ve bu olaya tribünde bulunan proto-
kolün hayretle baktığını da aktardı.

BAŞBUŞ TÜRKEŞ’İN KAYIP ÇANTASI
Bülent Ulusu’nun başbakan 

iken yasaklı olan Demirel’e mesaj 
göndermek için Yavuz Donat’ı gö-
revlendirdiğini ve Ulusu ile Demirel 
arasında kuryelik yaptığını anlatan 
Ümit, Başbakan Özal’ın da Demi-
rel’e mesajını Yavuz Donat vası-
tasıyla ilettiğini hatırlatarak sözü, 
Başbuğ Türkeş’in içi döviz dolu ka-
yıp çantasına getirdi. Ümit, kayıp 
çantayla ilgili kısmı kitaptan olduğu 
gibi okuyarak aktardı. Ümit, Do-
nat’ın Almanya’da Başbuğ Türkeş’e 
verilen ve içinde 625 bin Mark para 
olan çantayla ilgili olayı 22 Ağustos 
1997’de Milliyet gazetesinde yazdı-
ğını ifade ederek “Bu olaydan Tuğ-
rul Türkeş ve Akkan Suver’in bilgisi 
olduğu fakat aradan 22 yıl geçmesi-
ne rağmen olayın hâlâ karanlıkta ol-
duğunu” söylüyor” şeklinde ifadeye 
yer verdi.

ILICAK’TAN DONAT’A 
ÜÇ EV ARMAĞANI

Tercüman gazetesinde 20 yıl 
gazetecilik yapan Yavuz Donat’a, 
Kemal Ilıcak’ın çok değer verdiği-
ni kitaptaki söyleşiden dile getiren 
Ümit, Yavuz Donat’ın “Ankara, 
İstanbul ve Bodrum’daki evlerimi 
Kemal Ilıcak aldı. Ankara’ya geldiği 
zaman bizim evde kalırdı, otele git-
mezdi. Ben de İstanbul’a gittiğimde 
Ilıcak’ın Yeniköy’deki yalısında ka-
lırdım” dediğini aktardı.İl Halk Kü-
tüphanesi’nde gerçekleştirilen soh-
betten sonra Konya Aydınlar Ocağı 
Genel Başkanı Dr. Mustafa Güçlü, 
Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü yayınları arasında çıkan 
ve Dr. Ali Tan ile Dr. Mustafa Çı-
pan tarafından hazırlanan NEY adlı 
kitabı Sinan Ümit’in oğlu Osman 
Selçuk Ümit’le birlikte takdim etti.
 n HABER MERKEZİ

Gazeteci Yavuz Donat’ın yeni kitabını Konya Aydınlar Ocağı’nda gündeme getiren Kitap kurdu Mustafa Sinan Ümit, 
“Yavuz Donat, söyleşi tadındaki kitabında adetâ Türkiye’nin MR’ını (emar) çekmiş” dedi

‘Donat’ın kitabında
Türkiye’nin MR’ı var’
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Mahmut Sami Anadolu 
İHL’den İdlib’e yardım

‘Yerel basının sorunlarını
çözmeye çalışıyoruz’

İdlib’de yaşanan insanlık dra-
mına Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğren-
cileri ve öğretmenleri sessiz kal-
madı. Mahmut Sami Ramazanoğlu 
Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Kulü-
bü - Rehberlik Servisi tarafından 
öğrenci ve velilerin katılımı ile “İd-
lib’e Sıcak Yardım Kampanyası” 
düzenlendi. Düzenlenen kampan-
ya öğrenciler, veliler ve öğretmen-
ler yoğun ilgi gösterdi. Düzenlenen 
kampanya hakkında açıklamalarda 
bulunan Okul Müdürü Fahri Al-
tunkaynak, “Suriye’de bir yangın 

var. Maalesef yıllardır süren bir 
savaş var. Çoğu insanın ölmesine, 
sakat kalmasına, yaralanmasına 
ve büyük bir kısmının yurtlarından 
göç etmesine sebep oldu. Müs-
lümanlar olarak komşuluk ilişkisi 
çerçevesinde onlara yardım etmek 
boynumuzun borcudur. Okulu-
muzda başlatılan yardım kampan-
yası ile İdlip’li kardeşlerimize bir 
nefes olmak istedik. Öğrencileri-
mizi ve öğretmenlerimizi bu gü-
zel davranışlarından dolayı tebrik 
ediyor, emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, Basın İlan Kuru-
mu (BİK) Konya İl Müdürü Özden 
Konur ile Cumhurbaşkanlığı İle-
tişim Başkanlığı Konya İl Müdürü 
Abdurrahman Cüneyt Fidancı’yı 
ziyaret etti. 

Yerel basının sorunlarını ya-
kinen bildiklerini ve bu sorunları 
çözmek için çalışmalara devam et-
tiklerini ifade eden AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun Kon-
ya’nın her anlamda dürüst, ilkeli 
yayın yapan bir basın camiasına 
sahip olduğunu söyledi. Basın İlan 
Kurumu Konya İl Müdürü Özden 
Konur da Sorgun’un ziyaretinden 
son derece memnun olduğunu 

belirterek “Sorunlarımızın çözümü 
için her fırsatta sizlerle biraraya 
geliyoruz. Sizlerin de sorunlarımı-
za çare üretmek için yaptığınız ça-
lışmaların farkındayız” dedi. Cum-
hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 
Konya İl Müdürü Abdurrahman 
Cüneyt Fidancı da Sorgun’a Konya 
basınının içinde bulunduğu sorun-
lardan bahsederek çözüm nokta-
sında Sorgun’dan destek istedi. 
Fidancı, “Her zaman yanımızda 
olduğunuz gibi bundan sonra da 
sizleri yanımızda görmek isteriz. 
Sorunlarımızın çözümü noktasın-
da bize verdiğiniz destekten dolayı 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı tarafından Kon-
ya İl Sağlık Müdürlüğü’ne tahsis 
edilen 9 tam donanımlı ambulans, 
il sağlık müdürlüğü bahçesinde 
düzenlenen törenle 112 acil servis 
istasyon sorumlularına teslim edil-
di. Son gelen 9 ambulans ile birlik-
te Konya 112 acil sağlık hizmetleri 
bünyesinde hizmet sunan ambulans 
sayısının da 115’e ulaştığı açıklandı.

Ambulans teslim programı ön-
cesi kısa bir konuşma yapan İl Sağ-
lık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, 
ülkemizin en geniş yüzölçümüne 
sahip ilinin Konya olduğunu vurgu-
layarak, vakaya ulaşım oranının en 
kısa süreye indirebilmesi adına yeni 
ambulansların önemli bir rol üstle-
neceklerini söyledi. 

Prof. Dr. Koç, “Son dönemde 
hizmete açtığımız 9 yeni 112 acil 
sağlık hizmetleri istasyonlarımızla 
birlikte toplam istasyon sayımız ili-
mizde 78’e ulaştı. Acil servis istas-
yonlarının fiziki şartlarının düzeltil-
mesinin yanı sıra ambulanslarının 

da hızlı bir şekilde yenilenmesi için 
gayret gösteriyoruz. 

Yılda yaklaşık 170 bin vakaya 
dakikalar içerisinde ulaşarak vatan-
daşlarımızın en zor anlarında yanla-
rında olan 112 ekiplerimiz, filomu-
za yeni eklenen ambulanslarımızla 
daha da kaliteli hizmet sunacaklar-
dır. 

Bu nedenle, bizlere bu deste-

ği sağlayan başta Sağlık Bakanımız 
Sayın Fahrettin Koca olmak üzere 
katkıda bulunan herkese huzurları-
nızda teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan dua ve konuşmaların 
ardından İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. 
Mehmet Koç, Acil Sağlık Hizmetleri 
Başkanı Dr. Ahmet Ergin ve diğer 
hizmet başkanlarımız tarafından 
ambulans anahtarları 112 acil servis 

sorumlularına teslim edildi.  Hizmet 
sunacak olan 9 yeni ambulanstan 
3’ünün Konya merkezde diğerleri-
nin ise Ereğli, Karapınar, Akşehir, 
Seydişehir, Kulu ve Kadınhanı ilçe-
lerinde hizmet verecekleri açıklandı. 
Sağlık ordusunun filosuna katılan 
yeni ambulanslar sirenler eşliğinde 
görev yerlerine uğurlandı.
n HABER MERKEZİ

Sağlık Bakanlığı’nın Konya’daki çeşitli sağlık kurumlarında görevlendirilmek üzere gönderdiği tam donanımlı 
9 ambulans, İl Sağlık Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenle görev bölgelerine gönderildi

Sağlık Bakanlığı’ndan
Konya’ya 9 ambulans

Konya’dan İdlib’e un ve gıda yardımı
Türkiye Diyanet Vakfı Konya 

Şubesi ve Konya İl Müftülüğün-
ce “Yolun İyilik Olsun” sloganıyla 
düzenlenen “Konya’dan İdlib’e 
Bir Çuval Un Kampanyası” kapsa-
mında alınan üç TIR un, Cilvegö-
zü Sınır Kapısına gönderildi. 

İdlib’e ulaştırılmak üzere ha-
zırlanan üç TIR un, düzenlenen 
uğurlama programı ve yapılan 
kontrollerin ardından mazlumlara 
ulaştırılmak üzere yola çıktı. 

Yapılan yardımlarla ilgili uğur-
lama öncesi kısa bir açıklamada 
bulunan İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu, İslam coğrafyasının çok 
zor bir süreçten geçtiğini, hava 
şartlarının çok çetin olduğu ve bu 
günlerde mazlumlara, yetimlere 
ve ihtiyaç sahiplerine yardım elinin 
uzatılmasının önemini dile getire-
rek 

“Komşumuz olan ve gerçekten 
zor durumda bulunan Suriye İdlib 
bölgesine bulunan kardeşlerimiz 

için, Türkiye Diyanet Vakfı Konya 
ve 31 ilçe şube başkanlığımız ile 
özellikle Beyşehir İlçe Müftülü-
ğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı 
Beyşehir Şubemizin gayretleri ne-
ticesinde alınan 3 tır un yardımını 
inşallah bugün gönderiyoruz.  

Ayrıca bir tır un yardımımız, 
yani dördüncü tırımız da yurt dışı 
bağlantılı olarak yola çıkacak” dedi.

ÜÇ TIR UNUN MALİYETİ 51 BİN TL
Sınır kapısına gönderilen üç 

TIR unun 91 ton olduğunu ve 
yaklaşık maliyetin ise 51 bin Türk 
Lirası olduğu ifade eden Poçanoğ-
lu, “Yolun İyilik Olsun” sloganıyla 
başlatılan kampanyada bir çuval 
un bedelinin 100 TL olduğunu 
söyledi.

Ayrıca 2017 yılı Ramazan ayın-

da “Halep’te insanlık ölmesin” 
sloganıyla başlatılan “Halep’e Bir 
Çuval Un Yardımı” kampanyası ve 
İdlib için gönderilen yardımların 
hakkında bilgiler paylaşan Poça-
noğlu “Bugüne kadar Halep’te ve 
Suriye sınırında bulunan mazlum-
lara, hayırsever kardeşlerimizin 
tarafından yapılan hayır, hasenat 
ve öşürler ile toplamda 70 TIR un 

göndermiş olduk. Yapılan bu yar-
dımlar, gerçekten şehrimiz için bir 
berekettir. Ayrıca un yardımlarının 
dışında da 3 TIR gıda yardımı gön-
derdik” ifadesini kullandı.

‘YOLUN İYİLİK OLSUN’ 
KAMPANYASI DEVAM EDİYOR
Öte yandan Müftü Ahmet 

Poçanoğlu, “Yolun İyilik Olsun” 
bir çuval unda senin katkın olsun 

kampanyamız devam ediyor. Bir 
çuval un bedelimiz 100 TL’dir. 
Kampanyaya destek vermek is-
teyen hayırsever kardeşlerimizin, 
Türkiye Diyanet Vakfı Konya şu-
bemize, müftülüklerimize ve ca-
milerimizde asılı olan banka hesap 
numaralarımız ile yardımda bulu-
nabilirler” dedi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya İl Göç İdaresi bahçesinde 
mülteci çocuklarıyla buluşan Konya 
Büyükşehir Belediyesi Bilim Tırı, 
çocukların neşe kaynağı oldu. Bilim 
Tırı’na gelen çocuklara hediyeler 
verilmesi ise takdirle karşılandı.

Konya Valiliği İl Göç İdaresi 
Müdürü Zeki Afşin Buzcu, göreve 
başladığı zamandan bu yana geçi-
ci koruma altındaki Suriyelilere ve 
mültecilere yönelik çalışmalarına 
tüm hızıyla devam ediyor. Son ola-
rak yarıyıl tatilinin başlamasıyla bir-
likte İl Göç İdaresi’ne gelen mülteci 
çocuklarına sürpriz yapmak isteyen 

Müdür Buzcu, Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ile yaptığı girişimler 
sonucunda Bilim Tırı’yla çocukla-
rı neşelendirdi. İl Göç İdaresi’ne 
resmi işlemleri için gelen ailelerin 
çocukları, bahçedeki Bilim Tırı’nda 
gönüllerince eğlendiler. Çocuklar 
Bilim Tırı’nda bir taraftan eğlenir-
ken bir taraftan da karne hediye-
lerini aldılar. İl Müdürü Zeki Afşin 
Buzcu, Bilim Tırı’ndaki çocukların 
eğlencesine katılarak onlara hedi-
yeler verdi.

‘ÜMMETİMİZE SAHİP ÇIKMALIYIZ’
İl Müdürü Zeki Afşin Buzcu, 

yaptığı açıklamada, Suriye’de ve 
diğer Müslüman ülkelerinde savaş 
ve terör zulmünün devam ettiğini 
hatırlattı. 

Türkiye olarak Ümmet anlayı-
şıyla birçok Müslümana sahip çı-
kıldığını söyleyerek, “Savaştan ve 
terör olaylarından dolayı ülkemize 
sığınan geçici koruma kimliğine sa-
hip insanlara ve mültecilere yönelik 
çalışmalarımıza tüm hızıyla devam 
ediyoruz. Konya’yı bu konuda da 
örnek il yapmak için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Son olarak hiçbir 
şeyden haberi olmayan, mazlum 

çocuklarımızın yüzünü güldürmek 
istedik. Büyükşehir Belediyesi ile 
yaptığımız girişimler sonucu Bilim 
Tırı’nı bir günlüğüne buraya getir-
dik. Burada çocuklarımız gün bo-
yuncu hem eğlendiler hem de he-
diyelerine kavuştular. Azıcık olsun 
onları neşelendirdiysek ne mutlu 
bizlere. İl Müdürlüğü olarak buna 
benzer çalışmalara devam edece-
ğiz” dedi. Müdür Buzcu, ayrıca İd-
lib’teki zulme değinerek, insanlığın 
zor bir dönem geçirdiğinin altını 
çizdi.
n HABER MERKEZİ

İl Göç İdaresi’nden çocuklara sürpriz 
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Operasyon yapılan galeri 
cephaneliği aratmadı

Durdurulan araçta 
uyuşturucu bulundu

Akşehir ilçesindeki bir oto ga-
leriye düzenlenen operasyonda 2 
adet tabanca, 2 adet av tüfeği ve 
özel yapım bir bıçak (kama) ile çok 
sayıda mermi ve fişek ele geçirildi. 
Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro 
Amirliği ekipleri, ilçede faaliyet 
gösteren bir oto galeride kaçak 
silah olduğu bilgisine ulaştı. Bu 
bilgiyi değerlendiren ekipler, söz 

konusu galeriye baskın düzenledi. 
Galeri içerisinde yapılan aramalar-
da 2 tabanca, 2 av tüfeği, 5 şarjör, 
60 tabanca mermisi, 3 av fişeği ve 
83 ses fişeği ile bir kama ele geçi-
rildi. Galeride yapılan aramaların 
ardından iş yeri sahipleri M.Y.D. 
(32) ile İ.C. (31) gözaltına alındı. 
Şüphelilerin ifadeleri alındıktan 
sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
n İHA

Akşehir ilçesinde ihbar üzerine 
polis ekipleri tarafından durduru-
lan bir araçta uyuşturucu madde 
ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, 
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup 
Amirliği ekipleri, Antalya’dan Ak-
şehir’e uyuşturucu madde getiri-
leceği yönündeki ihbar aldı. İhbarı 
değerlendiren ekipler, arama kara-

rı ile Yalvaç Caddesi’nde bir aracı 
durdurdu. Polis tarafından araçta 
ve araçta bulunan 4 şahsın üzerin-
de yapılan aramada 2 gram eroin 
ele geçirildi. Bunun üzerine gözal-
tına alınan O.P. (26), A.K. (32), H.S. 
(30) ve Ö.A. (29) ifadeleri alındık-
tan sonra haklarında uyuşturucu 
madde kullanmak suçundan işlem 
yapılarak serbest bırakıldı. n İHA

Konya’da market sahibini gasp 
edip yaralayan cezaevi firarisi, eski 
cezaevi arkadaşının evindeki sak-
landığı gizli bölme içerisinde yaka-
landı. 

Olay, 1 Ocak 2020 tarihinde 
merkez Meram ilçesi Uluırmak 
Mahallesi Gazanfer Caddesi üze-
rinde bir markette meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Ç.Ö. isimli 
şahıs önceden tanıdığı H.S.Ü’nün 
marketine gelerek Ç.Ö.’den 5 bin 
lira istedi. 

Kendisine para vermek iste-
meyen iş yeri sahibini dükkanını 
yakmakla tehdit eden ve bıçakla 
dizinden yaralayan şüpheli Ç.Ö., 
H.S.Ü’den zorla 3 bin lira ve 2 bin 
lira değerindeki sigaraları alarak 
olay yerinden uzaklaştı. 

Ç.Ö.’ün olay yerinden ayrılması 
üzerine market sahibi polis ve sağ-
lık ekiplerine haber verdi. Olay ye-
rine gelen sağlık ekipleri H.S.Ü.’yü 
Konya Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesine kaldırdı. 

Olayla ilgili inceleme yapan Ci-
nayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan 
şüpheli Ç.Ö.’nün cezaevinden arka-
daşı olan M.T.’nin evinde saklandı-

ğını belirleyerek harekete geçti. 
Evde arama yapan Cinayet 

Büro Amirliği ekipleri Ç.Ö.’yü sak-
landığı gizli bölmede yakaladı. 
Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen 

şüphelinin kimlik sorgulamasında, 
hırsızlık ve yağma gibi 3 ayrı suç-
tan da arandığı öğrenildi. Gözaltına 
alınan şüpheli sağlık kontrolünün 
yapılmasının ardından Asayiş Şube 

Müdürlüğüne getirildi. Gasp Büro 
Amirliğinde işlemleri tamamlanan 
C.Ö. adliyeye sevk edildi. Şüpheli 
çıkarıldığı mahkemece tutuklana-
rak cezaevine gönderildi. n İHA

Önceden tanıdığı market sahibinden 5 bin lira isteyen, alamayınca ise market sahibini yaralayıp 
gasp eden cezaevi firarisi zanlı, cezaevinden tanıştığı arkadaşının evindeki gizli bölmede bulundu

Gaspçı firari gizli
bölmede yakalandı

Kümeste yakalanan cinayet sanığına 13 yıl 4 ay hapis cezası
Çumra ilçesinde husumetli ol-

duğu kişiyi bıçakla öldürdüğü ge-
rekçesiyle aranırken saklandığı kü-
meste yakalanan sanığa 13 yıl 4 ay 
hapis cezası verildi. Konya 1. Ağır 
Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 
tutuklu sanık Serhat Yılmaz, mak-
tul Atilla Kılınçkan’ın yakınları ve 
taraf avukatları katıldı.

“Tasarlayarak öldürme” suçun-
dan yargılanan Yılmaz, savunma-
sında maktulle husumetli olduğu-
nu söyledi. Pişman olduğunu dile 
getiren Yılmaz, “Öldürmek gibi bir 
kastım yoktu. Olay sırasında ben de 
başıma darbe almıştım.” ifadelerini 
kullandı.

Mütalaasını yineleyen savcı, 
maktulün sopayla vurduğunu, ara-
cından bıçağı alıp cinayeti işlediğini, 
doktor raporuna göre sanığın başı 
ve kolunda yara izlerinin olduğunu 
belirterek, Yılmaz’ın “haksız tahrik 

altında kasten öldürme” suçundan 
cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yıl-
maz’ı “kasten öldürme” suçundan 
müebbet hapisle cezalandırdı.  He-
yet, eylemi haksız tahrik altında iş-
lemesini ve duruşmalardaki tutum 
ve davranışlarını göz önünde bu-
lundurduğu sanığın cezasını 13 yıl 
4 aya indirdi. 

Atilla Kılınçkan ile aralarında 
husumet bulunan Serhat Yılmaz, 
26 Şubat 2019’da İzzetbey Mahal-
lesi Dumlu Caddesi’nde karşılaş-
mış, ikili arasındaki tartışma kısa 
sürede kavgaya dönüşünce Kılınç-
kan göğsünden bıçakla yaralan-
mıştı. Ambulansla Çumra Devlet 
Hastanesine kaldırılan Kılınçkan, 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
mıştı. Yılmaz, polis ekiplerince ak-
rabasına ait evin kümesinde sakla-
nırken yakalanmıştı. n AA
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Uyuşturucu operasyonunda 
1 kişi tutuklandı

Aksaray’da yakalanan 
3 gaspçı tutuklandı

Aksaray’da polisin düzenlediği 
uyuşturucu operasyonunda gö-
zaltına alınan 4 şahıstan 1’i sevk 
edildiği mahkemece tutuklandı. 
Edinilen bilgiye göre, bir şahsın 
otomobil ile uyuşturucu ticareti 
ve taşımacılığı ile uyuşturucu kul-
landığı bilgisine ulaşan İl Emni-
yet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla 
Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, 
plakasını belirledikleri otomobili 
takibe aldı. Bir süre yapılan takibin 
ardından yeterli delil ve bulguya 
ulaşan NSM ekipleri Ankara kara 
yolunda operasyon için düğmeye 
bastı. Otomobile yönelik gerçek-
leştirilen operasyonda otomobil 

içinde bulunan İ.D., Y.B., A.E. ve 
B.S. gözaltına alındı. Ardından 
aynı soruşturma kapsamında kent 
merkezinde bulunan bir ikame-
te de operasyon düzenleyen polis 
ekipleri, kimsenin bulunmadığı 
evde ve şahısların üzerinde, oto-
mobilde yaptığı aramada bir mik-
tar bir miktar uyuşturucu mad-
de, bir miktar bonzai ve 40 adet 
uyuşturucu hap ile birlikte bir adet 
hassas terazi ele geçidi. Gözaltına 
alınan 4 şahıstan 3’ü çıkarıldıkları 
mahkemece serbest kalırken, A.E. 
isimli şahıs tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA

Aksaray’da bisikletiyle eve gi-
den bir kişiyi zorla araca bindirip 
önce darp eden ve sonra parasını 
ve telefonunu gasp eden 4 kişiden 
3’ü polisin operasyonuyla yaka-
landı. Adliyeye sevk edilen 3 zanlı 
tutuklandı. 

Olay, 16 Ocak günü gece saat 
01.15’te Hacıhasanlı Mahalle-
si Kalealtı Caddesi 706. Sokak’ta 
meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, bisikletiyle evine giden 
A.B.A., 706. Sokağa geldiğinde 
bilmediği bir araç ile yolu kesildi. 
Araç içerisinden inen 4 kişi tara-
fından zorla otomobile bindirilen 
A.B.A., otomobil ile yaklaşık 500 
metre gittikten sonra 4 kişi tara-
fından darp edilerek parası ve tele-
fonu gasp edildi. Ardından otomo-
bilden atılan A.B.A. polisi arayarak 

durumu bildirdi. Olay yerine gelen 
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şu-
besi Gasp Büro Amirliği ekipleri 
olayla ilgili geniş çaplı araştırma 
ve inceleme başlattı. 4 şüphelinin 
peşine düşen polis ekipleri, mağ-
durun verdiği eşkaller ve güvenlik 
kameralarından yola çıkarak şüp-
helilerin M.Ö.Ç. (21), M.A.I. (26), 
R.Ö. (25) ve yabancı uyruklu E.S. 
(32) olduğunu tespit etti. Bunun 
üzerine şüphelilerin yerine tespit 
eden polis, merkezde bir eve ger-
çekleştirdiği operasyonla M.Ö.Ç., 
M.A.I. ve R.Ö.’yi yakalayarak gö-
zaltına aldı. Emniyette sorgulanan 
3 şüpheli daha sonra sevk edildik-
leri mahkemece tutuklandı. Firari 
şüpheli E.S.’nin yakalanmasına 
yönelik çalışmalar devam ediyor.
n İHA
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Eve silahla ateş edildi
1 kişi yaralandı

Silahla yaralama 
olayına tutuklama

Karaman’da bir eve, kimliği 
belirsiz kişilerce otomobilden av 
tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu 
1 kişi yaralandı. Olay, gece saat 
22.45 sıralarında Yenimahalle 
391 Sokak’ta bulunan tek kat-
lı evde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, A.K ve ailesinin oturdu-
ğu evin önüne otomobille gelen 
kimliği belirsiz kişi veya kişiler av 
tüfeğiyle üç el ateş ettikten son-
ra hızla kaçtı. Kurşunlardan ikisi 
evin penceresine diğeri ise duvara 
isabet ederken, silahlı saldırı sıra-

sında pencere yakınında oturan 
Ayten K., ayağına saçma isabet 
etmesi sonucu hafif şekilde ya-
ralandı. Yaralı kadın ambulansla 
kaldırıldığı Karaman Devlet Has-
tanesi’nde tedavi altına alınırken, 
sağlık durumunun iyi olduğu öğ-
renildi. Olay yeri inceleme ekibi, 
ev ve çevresinde inceleme yaptı. 
Polis, silahlı saldırıyı gerçekleşti-
ren kişi veya kişileri yakalaya bil-
mek için çalışma başlattı. Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, silahlı ya-
ralama olayına karıştığı iddiasıyla 
polis tarafından gözaltına alınan 1 
kişi tutuklandı. Beyşehir-Seydişe-
hir yolu üzerindeki Genek deposu 
mevkiindeki orman yolu üzerinde 
18 Ocak 2020 günü sabah saat-
lerinde meydana gelen olayda, 
Mustafa İ. silahlı saldırıya uğradı. 
Hüyük’te bir gazinoda şef olarak 
çalıştığı öğrenilen Mustafa İ. yaralı 
olarak kaldırıldığı Beyşehir Devlet 
Hastanesinde yapılan müdahale 
sonrasında Konya’ya sevk edildi. 

Yaralı Mustafa İ., kendisini olayın 
meydana geldiği adrese çağıran 
kişi tarafından tabancayla vurul-
duğunu iddia etmesi üzerine şüp-
heli A.U. Beyşehir polisi tarafın-
dan aranmaya başlandı. Hakkında 
daha önceden de çok sayıda suç 
kaydı olduğu öğrenilen A.U., Bey-
şehir’de polis tarafından gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğün-
deki işlemlerinin tamamlanma-
sının ardından adliyeye çıkarılan 
A.U. tutuklanarak Seydişehir ce-
zaevine gönderildi. n İHA

Konya-Beyşehir karayolunun 
20. kilometresinde yer alan ve Kon-
ya kent merkezinin şebeke suyu 
ihtiyacını karşılayan Altınapa Bara-
jı’nın bir kısmı, hava sıcaklıklarının 
gece eksi 10 dereceyi görmesiyle 
birlikte buz tuttu. Havadan görün-
tülenen ve büyük bir çoğunluğu-
nun buz tutmuş olduğu gözlenen 
barajda kartpostallık görüntüler 
ortaya çıktı. Soğuk havalar Altına-
pa Barajında olduğu gibi, baraja 
yakın çevre mahallelerde de etkili 
oldu. Kent merkezine yaklaşık 30 
kilometre uzaklıkta bulunan mer-
kez Selçuklu ilçesi Küçükmuhsine 
Mahallesinde de hava şartları ve 
yoğun kar, günlük yaşamı olum-
suz etkiliyor. Soğuklardan dolayı 
mahalle sakinleri çok fazla dışarıya 
çıkamıyor. 

Dışarıda olanlar da soğuk hava-
lara rağmen ekmek parasını çıkar-
maya çalışıyor. Mahallede yaşayan 
vatandaşlar, kapılarının önünü ka-
patan karları küreklerle temizliyor, 
küçük ve büyükbaş hayvanlar için 
eş, dost, akraba el birliğiyle yem 

kırıyor.
‘HAYVAN SEVGİSİ BİZİM 

İÇİN BAŞKA BİR ŞEY’
Soğuk olduğu için ara sıra zor-

landıklarını dile getiren mahalle 
sakinlerinden hayvancılık işiyle uğ-
raşan Ali İnanır, yaşadıkları hayatın 

köy hayatı olduğunu kendilerince 
büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara 
baktıklarını söyledi. 

İnanır, “Mümkün oldukça kendi 
ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyo-
ruz. Arazimize arpa ve buğday gibi 
bitkiler ekip yetiştiriyoruz. Daha 
sonra kış aylarında da hayvanları-
mızı besliyoruz. 

Hayvan sevgisi bizim için başka 
bir şey soğuk sıcak fark etmez ek-
meğini nerede yiyorsan o işi seve-
rek yapacaksın” ifadelerini kullandı.

Diğer mahalle sakinleri de, ken-
di çocukluk dönemlerinde birbirle-
riyle oyunlar oynadıklarını, ancak 
gelişen teknolojiyle birlikte şimdiki 
çocukların dışarıya çıkmadıklarını 
ve telefon, tablet gibi cihazlardan 
kafalarını kaldırmadıklarından ya-
kındı. n İHA

Seydişehir ilçesinde öğrenci-
ler soğuk kış günlerinde aç kalan 
hayvanlar için doğaya yem bıraktı. 
Seydişehir Müftülüğü ortaokul öğ-
rencilerine yönelik Seydişehir ya-
tılı erkek Kur’an kursunda yarı yıl 
tatilinde değerler eğitimi amacı ile 

“Gençliğe Değer” kampı düzenledi.
Kampa katılan öğrenciler 

Kur’an kursunda yapılan etkinlik-
lerin yanı sıra Seydişehir Taraşçı 
Mahallesi bölgesinde bölgede sert 
geçen kış aylarında aç kalan hay-
vanlar için doğaya yem bıraktı.

İlçe Müftüsü Adem Bebek, “İlçe 
müftülüğümüz olarak sömestr ta-
tilinde değerler eğitimi, kitap oku-
ma, yardımlaşma ve sosyal sorum-
lulukla ilgili farkındalık oluşturmak 
amacı ile gençlerimizin gönül ve 
zihin dünyalarında manevi anlam-

da güzel izler bırakabilmek üzere 
düzenlediğimiz ‘Gençliğe Değer’ 
kampımıza katılan ortaokul gru-
bu gençlerimize, ailelerine, orga-
nizasyonda emeği geçen kıymetli 
meslektaşlarıma teşekkür ederim.” 
dedi. n AA

Konya-Beyşehir karayolunun 20. kilometresinde bulunan Altınapa Barajının büyük bir kısmı, 
gece saatlerinde hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi görmesi ve kar yağışı sonrası buz tuttu

Buz tutan barajda 
kartpostallık görüntüler 

Öğrenciler doğaya yem bıraktı

Balıkçılar da su kuşları da av peşinde
Beyşehir ilçesinde sert geçen kış 

nedeniyle gölde yaşam süren su kuş-
ları beslenmede zorluk yaşıyor. Tür-
kiye’nin en büyük tatlı su gölü olan 
Beyşehir Gölü’nde yaşayan su kuşla-
rı, kent merkezindeki kıyı kesimlere 
akın etti. 

İçerişehir Mahallesi kıyısında göl-
deki buz tutan kesimlerde buz küt-
lesinin üzerinde hareketsiz vaziyette 
bekleyen martıları sahile gelen vatan-
daşlar ekmek parçaları atarak besli-
yor. Genelde göl içerisindeki adalarda 
yaşam süren karabataklar ise geldik-
leri kıyı kesimlerde tatlı sulara dalarak 
yakalayabildikleri küçük balıklarla 
besleniyor.

Öte yandan, dondurucu soğuk 
havalar gölde balıkçılıkla geçimini 
sağlayan avcıları da olumsuz etki-
ledi. Geceleri eksi 6 dereceye kadar 
hava sıcaklığını düştüğü ilçede, bir-
çok balıkçı soğuk havalar nedeniyle 
avlanma faaliyetine ara verirken, bazı 
balıkçılar yine de göl yüzeyine ağ ser-
meye devam ediyor. n AA
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

• Toplam 10 kişi alınacaktır

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Tapu Kaydı     : Konya İli, Karatay İlçesi, İsmil Mah. Karakol Mevkii, 741 Ada, 9 Parselde kayıtlı, 
18.329,96 m2 yüzölçümlü, borçlu adına kayıtlı 75/18329, 226/18329, 17753/18329, 206/18329, 
69/18329 hisseli (pay/paydalı) tarla vasıflı taşınmazdır. Tapu kaydında “25 yıl müddetle takyitlidir” 
ve “3083 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır” şerhi bulunmakta olup, Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürlüğünün cevabi yazısında “ilgili parselin hisselendirilmemesi ve ifraz edilmemesi şartıyla 
satışında sakınca bulunmadığı” belirtilmiştir.
İmar Durumu : Taşınmazın imar durumu ile ilgili olarak Karatay Belediye Başkanlığı Emlak ve 
İstimlak Müdürlüğü’nün 26.07.2018tarih, E.9830sayılı imar durum belgesinde1/25.000 Ölçekli Nazım 
planında Tarım Arazisi ve Sulama alanına –Sulana Alanı ve Mera alanı isabet etmektedir Taşınmaz 
herhangi bir arazi düzenlemesi uygulaması görmemiş, kadastro parselidir.
Özellikleri : Taşınmazın Hali hazır Durumu ve Çevresel Özellikleri: Karatay ilçesi İsmil 
Mahallesi 741 ada 9nolu parsel güncel olarak ismil Mahallesinin 3.5 km batısında Karakol mevkiinde 
bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve müştemilat bulunmamakta olup, halihazırda 
nadas durumundadır. Taşınmaz güneyinde bulunan tarla yoluna cepheli bulunmaktadır. Ulaşım buradan 
sağlanmaktadır. Taşınmaz topoğrafik olarak Eğimi % 0,5-1arasında (düz-düze yakın) konumda, sulu 
tarım arazisi durumdadır. Komşu parseller ile teknik olarak aynı özelliklere sahip olup, münavebe 
bakımdan zengin durumdadır. Taşınmazın bulunduğu bölgede yoğun tarımsal faaliyet yapılmaktadır. 
Taşınmaz makineli tarıma elverişlidir.
Taşınmazın bulunduğu yer konum olarak; yerleşim yerlerine, eğitim kurumlarına, sağlık merkezlerine, 
alışveriş ve iş merkezlerine, sosyal donatı alanlarına, resmî kurumlara, kampus alanlarına, otogara, 
hava limanına, büyük organize sanayi bölgelerine ve Konya şehir merkezine uzak konumdadır. 
Taşınmazın yakın çevresinde 3.5km kuzey doğusunda İsmil mahallesi yerleşim yeri, 5.25 km batısında 
Ovakavağı Mahallesi, bulunmaktadır. Taşınmaz Konya Ereğli yoluna 3.40 km, ve vilayet merkezine 
47.05 km mesafededir.
Taşınmazın Zirai Özellikleri ve Değeri: Parsel üzerinde herhangi bir ağaç ve yapı yoktur. Sulama 
birliğine ait kanallar vasıtasıyla sulama yapılabilen bir parseldir. Münavebe bitkileri olarak buğday, 
arpa, yağlık ayçiçeği, şekerpancarı, mısır gibi bitkilerin sulanarak yetiştirilmesi ve yüksek gelir getirmesi 
parselin değerini olumlu yönde etkilemektedir.
Toprak yapısı bakımından killi-tınlı organik maddece düşük, kireç oranı yüksek, 60-90 cm derinlikte 
taşsız bir yapıdadır. Hafif drenaj ve alkalilik problemi bulunmaktadır. Kıymet takdirine konu parsel, komşu 
parsellerle benzer özelliklere sahip olup yetiştirilen ürünler açısından da benzerlik göstermektedir.
Taşınmazın mevkii, konumu, imar durumu, toprak karakteri, yöre halkının geçim kaynakları, 
taşınmazların üzerinde ekonomik ve verimli ziraat yapılması için gerekli arazi büyüklüğü, tarım 
alet makineleri ile işleme, ulaşım ve yol durumu, şehir merkezine uzaklığı, verim kabiliyeti, mülk 
güvenliğinin olması, serbestçe alınıp satılabilmesi, münavebenin kolaylıkla değiştirilebilmesi, alt yapı 
hizmetlerinden istifade imkânları, arz ve talep, mevcut ekonomik şartlar vb. değerine tesir edebilecek 
tüm objektif kriterler göz önünde bulundurularak, yakın çevresinde bulunan ve benzer özellikler 
gösteren taşınmazların alım-satım rayiç değerleri üzerinde gerekli araştırmalar yapılarak dava tarihi 
itibariyle piyasa alım satım rayiçlerine göre taşınmazın m² birim fiyatının; 10.00 TL/ m² olabileceği; 
buna göre; taşınmazın kıymet takdirinin yapıldığı tarih itibariyle; 183.299,60TL olarak hesap edilmiştir.
Kıymeti         : 183.299,60 TL
KDV Oranı        : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü        : 19/03/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü        : 16/04/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri        : Mezat Salonu - Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat MERKEZ / KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Kendisine satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere gazetede ve/
veya e- satış portalından yapılan ilan tebliğ yerine geçmiş sayılacaktır.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/4658 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 12. İCRA DAİRESİ

2018/4658 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1120761

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve Tekstil tecrübem 
vardır. Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29
GSM : 0553 678 91 69

KAZAN DAİRESİNDE 
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE 

TECRÜBELİ 
ELEMAN ARANIYOR

SAMFER SÜT ÜRÜNLERİ LTD. ŞTİ.

Tel: 342 48 23 
Adres: Fevzi Çakmak Mah. 

10475 Sokak No: 18  Karatay / KONYA

Müracaatlar şahsen yapılacaktır
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İlçesi Mah. Ada Parsel m²’si Hisse Vasfı İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat Ödeme Şekli İhale 
Saati

Selçuklu Yazır 21148 28 574,61 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası
Taks: 0.20 Kaks:0.40 Kat Adedi: 2 173.000,00 TL. 5.190,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.00

Selçuklu Yazır 21148 29 575,57 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası
Taks: 0.20 Kaks:0.40 Kat Adedi: 2 173.000,00 TL. 5.190,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.10

Selçuklu Yazır 21148 34 574,43 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası
Taks: 0.20 Kaks:0.40 Kat Adedi: 2 173.000,00 TL. 5.190,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.20

Selçuklu Yazır 21148 35 574,50 Tam Arsa 2 Kat Ayrık Mesken Sahası
Taks: 0.20 Kaks:0.40 Kat Adedi: 2 173.000,00 TL. 5.190,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.30

Karatay Hacıyusufmescit 2318 33 3.378,87 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı 
E: 1.00,Taks: 0.60 Yençok 12.00m. 2.365.300,00 TL. 70.959,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.40

Karatay Hacıyusufmescit 2318 34 3.378,87 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı 
E: 1.00,Taks: 0.60 Yençok 12.00m. 2.365.300,00 TL. 70.959,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 15.50

Karatay Hacıyusufmescit 2318 35 3.378,88 Tam Arsa Sanayi Tesis Alanı 
E: 1.00,Taks: 0.60 Yençok 12.00m. 2.365.300,00 TL. 70.959,00 TL. 1 Taksit Peşin Kalanı 23 Taksit 16.00

Plan Notları : Yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkulleri plan notları imar çaplarında mevcut olup, www.konya.bel.tr ihale ilanları portalında yayınlanacak olan ilan metnin 
eklerinden görülebilir.

Not: Söz konusu yukarıda belirtilen gayrimenkullerimizin tamamı K.D.V.’nden muaftır.
1-Mülkiyeti Belediyemize ait, yukarıda tapu kaydı belirtilen gayrimenkuller, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35 (c) maddesi ve İhale Şartnamesi dâhilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile satılacaktır.
2- İhaleler, 04.02.2020 Salı günü Belediye Encümeni tarafından Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:1/134 Selçuklu/KONYA adresindeki Büyükşehir Belediyesi eski Meclis toplantı 
salonunda yapılacaktır.
3-İhaleleri yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
4-Gayrimenkullerin muhammen bedelleri, geçici teminatları, ödeme şekilleri ve ihale saatleri yukarıda belirtilmiştir.
5-İsteklilerin, 04.02.2020 Salı günü en geç 12:30’a kadar istenen belgeleri Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat: 6/608 Selçuklu/KONYA adresindeki Konya Büyükşehir Belediyesi Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Vergi-Tahakkuk Şefliğine vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra gelen teklifler ve posta ile başvurulması halinde postadaki gecikmeler 
kabul edilmeyecektir.
6- Satış bedelinin tamamının veya kalan taksitlerin peşin ödenmesi halinde gayrimenkul satış bedeli bakiyesi üzerinden %10 peşin ödeme indirimi uygulanacaktır. Ancak peşin ödeme indirimi sonucu 
ödenecek bedel muhammen bedelin altına düşemez.
7-İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler: 

7.1 Dilekçe,
7.2 Tebligat için adres beyanı,
7.3 Gerçek kişi olması halinde:
7.3.1 Nüfus Cüzdan fotokopisi (TC Kimlik Numaralı),
7.3.2 İmza beyannamesi,
7.4 Tüzel kişi olması halinde:
7.4.1 İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,
7.4.2 Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,
7.4.3 Tüzel kişiliğin imza sirküleri,
7.5 İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Konya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge, (Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6/602 Selçuklu/

KONYA adresinde bulunan Tahsilat Şefliği Bürosundan alınacaktır.)
7.6 İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekâletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
7.7 Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
7.8 Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine ya da Vakıflar Bankasında ki TR 2700 0150 0158 0073 0975 3004 Nolu İban hesabımıza yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 sayılı 

D.İ.Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na 
göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
8-Şartnameleri, mesai saatleri içerisinde aşağıda iletişim bilgileri belirtilen Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gelir Vergi-Tahakkuk Servisinde bedelsiz olarak görülebilir.

a- Adres : Nişantaş Mh. Vatan Cd. Belediye Sarayı No:2 Kat:6/608 Selçuklu/KONYA
b- Telefon : 0332 221 14 92

İlan olunur.

T.C. 
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1120897

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda 
belirtilen oranda KDV’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; 
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak 
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 
1.İhale Tarihi : 25/02/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası
2.İhale Tarihi : 11/03/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası
İhale Yeri : Tunahan Yediemin Otopark Deposu İçeri Çumra Mahallesi, Bozkır Caddesi,  
    No:14 Çumra/KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 15.000,00 1 %18 42 N 2313 plakalı, Volkswagen marka, Transporter 

tipli, 1996 model, koyu yeşil renkli, kapalı kasa 
araç. Aracın ön cam çatlak, sol ön sinyal kırık, arka 
tampon kırık, muhtelif yerlerinde çizikler mevcut, 
anahtarı olan, ruhsatı olmayan araç

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.

T.C.
ÇUMRA İCRA DAİRESİ

2019/80 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1120653

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Komşusunu öldüren sanığa 25 yıl hapis
Konya’da, kendisini takip ettiğini 

düşündüğü komşusu Mevlüt Ak-
baş’ı (37) tornavidayla yaraladıktan 
sonra tabancayla vurarak öldüren 
Muammer Durgut (64), ‘kasten öl-
dürme’ suçundan tutuklu yargılan-
dığı davada, 25 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Durgut, ruhsatsız taban-
ca taşıdığı gerekçesiyle de 1 yıl 6 ay 
hapis cezası aldı. 

Olay, 26 Ağustos 2018’de, Sel-
çuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek 
Mahallesi Sahra Sokak’ta meydana 
geldi. Muammer Durgut, alışveriş 
için gittiği pazarda, olay tarihinden 
1 ay önce, apartman bahçesine mal-
zeme konulması nedeniyle tartış-
tığını öne sürdüğü alt kat komşusu 
Mevlüt Akbaş ile karşılaştı. Durgut, 
kendisini takip ettiğini düşündüğü 
komşusu Akbaş’ı önce tornavidayla 
sırtından yaraladı ardından kurusıkı-
dan dönüştürülen tabancayla vurdu. 
Vücuduna 3 mermi isabet etmesiyle 
ağır yaralanan Akbaş, Selçuk Üni-

versitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıla-
rak, tedaviye alındı. Akbaş, 7 gün 
sonra yaşam mücadelesini kaybetti. 
Gözaltına alınan Muammer Durgut, 
polisteki ifadesinde, “Yolumu kesti, 

beni takip ediyordu” dedi, tabanca-
nın ise babasından kalma olduğu-
nu ileri sürdü. Adliyeye sevk edilen 
Durgut, çıkarıldığı mahkemece tu-
tuklandı. 

‘ANLIK REFLEKSLE YAPTIM’
Konya 3’üncü Ağır Ceza Mah-

kemesi’nde ‘kasten öldürme’ su-
çundan yargılanan Muammer Dur-
gut, daha önce görülen davalardaki 
savunmasında olduğu gibi Mevlüt 
Akbaş’ın kendisini takip ettiğini öne 
sürdü. Durgut, ‘’Eşimle pazarda alış-
veriş yaparken Mevlüt Akbaş bizi 
takip ediyordu. 

Eşim markete girdiği sırada 
maktulle tartışmaya başladık. Tar-
tışmanın kavgaya dönüşmesi üzeri-
ne tabancayla birkaç kez ateş ettim. 
Neresine ateş ettiğimi hatırlamıyo-
rum. Maktul yere düştükten sonra 
da yumruk vurdum. Olayı bir anlık 
refleksle gerçekleştirdim. Tahliyemi 
talep ediyorum” dedi.  

Tutuklu sanık Muammer Dur-
gut, bugün görülen karar duruşma-
sında, ‘kasten öldürme’ suçundan 
25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dur-
gut, ruhsatsız tabanca taşıdığı için de 
1 yıl 6 ay hapis cezası aldı. n DHA

Yalıhüyük Belediye Başkanı 
Hasan Koçer’e ziyaretler

Yunak CHP İlçe Başkanı 
Parlaker, güven tazeledi

Yaban hayvanları için doğaya 
1 ton kuru yonca bırakıldı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı 
Esra Doğan, Yalıhüyük Belediye 
Başkanı Hasan Koçer’i makamın-
da ziyaret etti. Kadın Kolları İl Baş-
kanı Esra Doğan ve yönetiminin 
ziyaretlerinden dolayı çok mem-
nuniyetini ileten Başkan Koçer, 
“Başkanımız bizleri ziyaret ede-
rek onore ettiler. Çalışmalarımız 

ve projelerimiz hakkında görüş 
alışverişinde bulunarak istişare 
ettik. Ziyaretleri için teşekkür edi-
yorum.” dedi.  Belediye ziyaretin-
den sonra Yalıhüyük AK Parti İlçe 
teşkilatına geçen Başkan Doğan 
ve beraberindeki heyet Yalıhüyük 
Kadın Kolları İlçe Başkanı Naime 
Ceran tarafından karşılandı. n AA

Cumhuriyet Halk Parti-
si (CHP) Yunak İlçe Başkanlı-
ğı olağan kongresi ilçe teşki-
lat binasında gerçekleştirildi. 

Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şının okunmasının ardından 
kongrenin divan başkanlığının 
oluşturulması ve protokol ko-

nuşmalarının ardından seçime 
geçildi. İlçe Başkanı Hüseyin Par-
laker, tek listeyle girdiği seçim-
lerde güven tazeleyerek yeniden 
başkan seçildi. Kongreye, CHP 
Konya Milletvekili Abdüllatif Şe-
ner, CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş ve davetliler katıldı. n AA

Konya’da kış şartlarında ye-
mek bulmakta zorlanan yaban 
hayvanları için doğaya 1 ton kuru 
yonca bırakıldı. Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
ekipleri tarafından yaban hayvan-
ları için yemleme çalışması yapıldı. 

Ekipler tarafından, Konya Bozdağ 
Yaban Hayatı Geliştirme Sahasın-
da Loras Dağı, Çömlekboğazı ve 
Hodul mevkilerinde yaban hay-
vanlarının kış şartlarında aç kal-
maması için 1 ton kuru yoncanın 
tabiata bırakıldığı öğrenildi. n İHA

Konya’da hastane malzemeleri 
üreten firmanın büyük oranda yerli 
imkanlarla ürettiği hasta yatakla-
rı, 67 ülkeye ihraç ediliyor. Sağlık 
sektöründeki hasta yatağı ihtiyacını 
karşılamak üzere 1998 yılında ku-
rulan fabrikanın ürettiği yataklar, iç 
pazarın yanı sıra yurt dışında da ilgi 
görüyor.

Elektromekanik hastane yatak-
ları yapan firma, anestezi, acil mü-
dahale ve pansuman arabaları, has-
ta taşıma sandalyesi, genel amaçlı 
sedye, doğum karyolası ve muayene 
masası gibi hastane gereçleri üreti-
yor.
‘AVRUPA VE ABD’DE ÜRETİLENLERLE 

EŞDEĞER KALİTEDE ÜRETİM 
YAPIYORUZ’

Firmanın Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Hasan Çimen, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 

ürünlerinin yüzde 75 oranında mil-
li ve yerli niteliğe sahip olduğunu 
belirtti. Sağlık ürünleri sektöründe 
ülkenin ilk yerli üreticisi olduklarını 
ifade eden Çimen, şunları kaydet-
ti: “Firmamızın Türkiye piyasasın-

da yaklaşık 350 bin yatağı var. Bu 
da hemen hemen piyasanın yüzde 
50’sini oluşturmaktadır. 37 ülkeye 
devamlı olmak üzere, toplamda 67 
ülkeye ihracat yapıyoruz. Yıllık dış 
ticaret hacmimiz 5 milyon dolar ve 

hızlı bir ivmeyle artmaya devam 
ediyor. Türkiye’nin de yıllık yatak 
ihtiyacı geçen yıl yaklaşık 30 bindi. 
Bunun 7 bin 500 adedini karşıladık.”

Çimen, yabancı ürünlerle yurt 
dışı pazarlarında rekabet etmede 
hiçbir sorun yaşamadıklarını, Av-
rupa ve ABD’de üretilen ürünlerle 
eşdeğer kalitede üretim yaptıklarını 
vurguladı. Ürünlerinin fiyatının ya-
bancı rakiplerine göre uygunluğuna 
dikkati çeken Çimen, “Fiyatlarımız 
onların ürünlerine göre de çok daha 
aşağıda. Yabancı rakiplerimizle çok 
rahat rekabet edebiliyoruz.” diye 
konuştu. Fabrikada 75 kişinin çalış-
tığını aktaran Çimen, hedeflerinin 
20 milyon dolarlık ihracat olduğunu, 
fabrikanın yıllık üretim miktarını ar-
tırmak için yeni yatırımlara başladık-
larını sözlerine ekledi.
n AA

Konya’da büyük oranda yerli imkanlarla üretilen elektromekanik hasta yatakları, yurt dışında da ilgi görüyor. Firma, 
yıllık dış ticaret hacmini büyük bir ivmeyle artırırken, ürünler iç pazarda da büyük ilgi görüyor

Konya’dan 67 ülkeye 
hasta yatağı ihracatı

‘Katılımcı belediyecilik anlayışı taşıyoruz’
Karatay Kent Konseyi Başkanı 

Abdürahim Arslan, toplantıda yap-
tığı konuşmada bir şehirde yaşayan 
herkesin sorumluluğu ve hayalleri 
olduğunu söyledi. 

Kent Konseyi’nin bu sorumlu-
luk ve hayallere ev sahipliği yap-
tığını vurgulayan Arslan; “Şehir 
yaşamına sunduğu katkılar nede-
niyle kent konseylerinin gelişmesi 
noktasında elimizden gelen gayreti 
göstermeliyiz. Çünkü kentler hepi-
mizin, Yaşadığımız kentle ilgili ha-
yallerimiz olmalı, bu hayallerimizi 
projelendirip yönetime sunmalıyız” 
dedi. 

Kent Konseyi olarak göreve 
başladıkları andan itibaren özellik-
le gençlere yönelik çalışmalar için 
ortaya hedef koyduklarını aktaran 
Karatay Kent Konseyi Başkanı Ab-
dürahim Arslan; “Bu hedefle ilgili 
özellikle gençlerimizle buluşmak 
istedik. Gençlerimizle ilgili lise 
müdürleriyle bir araya gelerek isti-
şare ederek bu çalışmanın startını 
verdik. Başkanımız bütün okulları  

gençlik ve spor müdürlüğümüzün 
organizasyonuyla ziyaret ediyor. 
Bizler de bu ziyaretlere eşlik ede-
rek, Kent Konseyimizi anlatma 
fırsatı buluyoruz. Amacımız genç-
lerimizle okul saatleri dışında da 
eğitim ve sosyal programlarımızla 
bir araya gelebilmek. Bu kapsamda 
Kent Konseyimizin birlikte çalıştığı 
öğretmenler değer platformu var. 
Öğretmenlerimiz ile liseli genç-
lerimize yönelik çalışmalarımızı 
2 aydır yönetiyoruz. Özellikle ara 

tatili değerlendirmek için her gün 
bir etkinlik gerçekleştirdik. Kadın 
Meclisimiz de ilçemizde sosyal so-
rumluluk projeleriyle Karatay’ımı-
zın sosyal hayatına katkı sunuyor” 
dedi.

Abdürahim Arslan, ilçedeki 
tüm dinamiklerle işbirliği içerinde 
olacaklarını kaydederek, “Burada 
bulunan ve katkı sağlayan herkese 
teşekkür ediyorum. Önemli olan 
kenti sahiplenmektir, birlikte yö-
netmektir. Kent Konseyi’nin ana 

görevi de ortak aklı yakalamaktır. 
Temel amacımız hep beraber il-
çemize bir katma değer oluştu-
rabilmek. Bu bağlamda Belediye 
Başkanımıza da ayrıca teşekkür 
ediyorum. Bize güvendi, hep ya-
nımızda oldu. Yine Karatay Kay-
makamımız Abdullah Selim Parlar 
bey; tüm çalışmalarımızda büyük 
destek sağladı. Geniş katılımlı bir 
oluşumla Mevlana şehrine hizmet 
etmeye devam edeceğiz” diye ko-
nuştu. 

Kent Konseylerinin yerel yö-
netimlerin hizmetlerine katkısına 
değinen Karatay Belediye Başka-
nı Hasan Kılca ise; “Kent Konseyi 
bünyesinde yapılan çalışmaların ne 
kadar önemli olduğunu değişen ve 
gelişen dünyada artık hep beraber 
görüyoruz. Kent Konseyimiz kısa 
süre önce göreve başladı ve ilçe-
mize uyum içerisinde hizmet edi-
yor. Toplumumuzun her kesimini 
Mevlana’nın hoşgörüsü ile kucak-
lıyoruz. Bunun için de konseyimiz 

bir çalışma platformudur. Bu kon-
sey tüm vatandaşlarımızın kendini 
ifade edebileceği bir çatı ve şemsi-
yedir. Hemşehrilerimizin Konya ve 
Karatay için önereceği her fikre açı-
ğız ve uygun olan her şeyi yapaca-
ğımızı vaat ediyorum. Siyasi görü-
şü, düşüncesi, fikri ne olursa olsun 
şehrin menfaatine olacak her şeyi 
dikkate alıp ve hayata geçirilmesi 
için gerekli çabayı göstereceğiz.” 
ifadelerine yer verdi. 

Karatay’ın çehresini değiştiren 
hizmetleri şehrin tüm paydaşları ile 
istişare ederek hayata geçirdikleri-
ni kaydeden Başkan Hasan Kılca, 
“2019’da ilçemizde ilk olan birçok 
projenin yanında yenilikçi yakla-
şımlarımızı ve katılımcı belediye-
cilik anlayışımızı ilçemize yansıt-
maya gayret ettik. 2020’de de aynı 
anlayış ve çabayla ilçemize değer 
katmaya devam edeceğiz” diyerek 
fiziki, kültürel, sosyal belediyecilik 
hizmetlerinin yanında eğitime ayrı 
bir başlık açtıklarını söyledi. 
n HABER MERKEZİ
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Çinlilerin Doğu Türkistan’ı işgal 
etmesi

Doğu Türkistan 1755 tarihinde 
Çinliler tarafından işgal edildi. Çinliler 
yaklaşık yüzyıl süren bir isyan hare-
ketinden sonra 1865’te Doğu Türkis-
tan’dan çekilmek zorunda kaldı. Çinliler 
bu bölgeden çekildikten sonra Türkler 
Doğu Türkistan’da Kaşgariye devle-
tini kurdular. Osmanlı Devleti ile sıkı 
temaslar kuran Kaşgariye Devleti Tür-
kistan’ı Anadolu ile birleştirmek emeli 
güdüyordu. Türkistan’ın batısını işgal 
eden Çarlık Rusya’sı Çinlilerle işbirliği 
yaptı. 1878’de Ruslar Osmanlı Devleti 
ile savaşırken Çinliler de Doğu Türkis-
tan’ı işgal ederek Kaşgariye devletine 
son verdiler. Çinliler 1881’de Ruslar-
la “İli Anlaşması” yaparak Türkistan 
topraklarını paylaştılar. Türkistan’ın 
batısını Ruslar, doğusunu da Çinliler 
aldı. Çinliler,  İskitlerden beri Türklerin 
vatanı olan Doğu Türkistan’daki Türk-
leri işgalci kabul ederek, Kasım 1884’te 

Kadim Türk yurdu olan bu 
bölgeye “haydut” ve “kurta-
rılmış bölge” anlamına gelen 
Singan adını verdiler. 

Doğu Türkistanlı Türkler tekrar 
isyan ederek 1933’te Kaşgar’da Doğu 
Türkistan İslam Devletini kurdular. 
Stalin’in bölgeye gönderdiği askerlerin 
yardımıyla Çinliler 1934’te isyanı kanlı 
bir şekilde bastırdılar ve yeni kuru-
lan Türk Devletini ortadan kaldırdılar. 
Doğu Türkistanlı Türkler yine işgale 
karşı direnmeye devam etti. Eylül 
1944’te yeniden ayaklanarak 17 Kasım 
1944’te Doğu Türkistan Cumhuriyeti’ni 
kurdular. İkinci Dünya savaşından ga-
lip çıkan Rusya ve Çin 1948’da Doğu 
Türkistan Cumhuriyeti’ni ortadan kal-
dırdılar. Doğu Türkistan’ın milli ordusu 
Komünist Partisi yönetimindeki kızıl 
ordunun 5. Kolordusu yapıldı. 1Ekim 
1955’te bölgenin adı Singan Uygur 
Özerk bölgesi olarak ilan edildi ve böl-
gedeki Türklere “Uygur” dendi. (İlteriş 

Kutluk, “Türk ve İslam 
Dünyasının Doğudaki 
Kalesi Düşüyor mu?”, 
Türk Yurdu Dergisi, 
Ağustos 2009, sayı: 98, 
s.264)

Sonuç
18. yüzyıldan itiba-

ren Çinlilerin Türklere 
yaptığı işkence ve zu-
lümler, yaptığı soy kırım 
bu gün de tüm şiddetiyle 
devam etmektedir. İşkenceden canını 
kurtarabilen bir avuç kardeşlerimiz 
Türkiye’ye sığınmakta, mücadelelerine 
burada devam etmektedir. Ahde Vefa 
Turan Derneği, Türk Ocağı, Hilal Eği-
tim Vakfı vb. Sivil Toplum kuruluşları 
ve Türkün var olma davasına kendini 
adamış olan siyasi partilerin gençlik 
kolları onların mücadelelerine destek 

olmakta ve seslerini kör, 
sağır ve dilsiz olan Dünya 
kamuoyuna duyurmaya 
yardımcı olmaktadırlar. 
Allah yar ve yardımcıları 
olsun.

22 Aralık Pazar günü 
Konyalılar Doğu Tür-
kistan’a yapılan Çin Zul-
münü kınamak için saat 
13.00’den itibaren Şehir 
Meydanında toplanmaya 

başladı. Üç siyasi partinin ve 11 sivil 
toplum kuruluşunun organize ettiği 
mitinge binlerce kişi katıldı. 14.30 ‘da 
Şehir Meydanı- Alaeddin Tepesi gü-
zergâhında başlayan yürüyüş Kayalı 
Park’ta son buldu. Büyük Postane’nin 
önünde programa devam edildi. 

Önce tüm şehit ve gazilerimize, 
doğu Türkistan’da yaşamını kaybetmiş 

kardeşlerimiz için saygı duru-
şu yapıldı. Akabinde İstiklal 
Marşı ve doğu Türkistan Milli 
Marşı okundu.

Hilal Eğitim vakfı Başkanı Abdul-
lah Topaç, Çin’in Doğu Türkistan’ın 
hem yeraltı kaynaklarının zenginliği 
hem de bulunduğu coğrafi konum 
itibarıyla Doğu Türkistan’daki Türk 
varlığını asimile etmek için utanç verici 
uygulamalar başvurduğunu söyledi. 
Doğu Türkistan’ın Avrupa’nın içlerine 
kadar devam eden İpek yolu üzerinde 
bulunduğu Çin’in batıya açılan kapısı 
durumunda olduğunu sözlerine ekledi. 
Doğu Türkistanlı mücahitlerden birisi, 
Çin Hükümetinin Müslüman Türklere 
akla hayale gelmedik işkenceler yaptı-
ğını anlattı. Keyfi tutuklamalarla aile fer-
lerinin birbirinden koparıldığını, genç-
lerin birçoğunun toplama kamplarına 
gönderildiğini söyledi.  Türk ailelerinin 
evlerine bir Çinli aile yerleştirerek Çinli-
leştirme politikası güttüklerini hız, Türk 

aile mahremiyetinin ortadan kaldırıldı-
ğını, genç kızların Çinli erkeklerle ev-
lenmeye mecbur tutulduklarını, Türkçe 
konuşmanın, ibadet etmenin, İslam 
dinine inanmanın yasaklandığını, cami-
lerin ve okulların kapatıldığını, ifade etti.

Mitingde “Katil Çin, Türkistan’dan 
defol!”, “Türkistan Türk’tür, Türk ka-
lacak!”, “Konya uyuma, Türkistan’a 
sahip çık!”, “Tekbir! Allahüekber!” vs. 
sloganlar atıldı.

Evet, Türkistan Türk’tür Tük kala-
cak. Yeter ki biz birbirimize tek yumruk 
gibi kenetlenelim. Bu yumruk birbirimi-
zin başına değil, bizi yok etmek isteyen-
lerin başına insin.

Türk milleti olarak uyumayalım ve 
haklı davamıza sahip çıkalım. Zulüm-
lere sessiz kalmayalım. Tepkilerimizi, 
kınamalarımızı sosyal medyada pay-
laşalım. Ülkemizde bulunan öğrenci 
kardeşlerimize, zor şartlar altında hayat 
mücadelesi veren soydaşlarımıza yar-
dım elimizi uzatalım.

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ASİMİLE EDİLMEK İSTENEN TÜRK VARLIĞI(3)

agokce@konyayenigun.com
ANUŞ GÖKCE

Stadyum, maç öncesi 
dev bir kütüphane olacak

Konya Valiliği, Konya Büyük-
şehir Belediyesi, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ), İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve Konyaspor 
iş birliği ile gerçekleştirilecek olan 
“1 Maç Binlerce Kitap On Binlerce 
Öğrenci” projesi ile 26 Ocak günü 
oynanacak olan İttifak Holding 
Konyaspor - Galatasaray maçın-
da taraftar toplulukları ve tüm 
taraftarların aktif katılımıyla kitap 
toplama kampanyası gerçekleşti-
rilecek.

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, projeyle ilgili vatandaş-
lara, bir kitabın geçmişi, dünü ve 
bugünü tanımaya vesile olacağını 
söyleyerek, “Konyaspor taraftarı-
mıza sesleniyorum. Tozlu raflarda 
duran kitaplarını Galatasaray’la 
oynanacak maça getirsinler ve 
geleceğe umut olsunlar. Bir taraf-
tar, bir kitap, bir umut” ifadelerini 
kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, Kon-
ya’nın gücünün birlik ve beraber-
likten kaynaklandığını belirterek, 
“Biz biriz ve güçlüyüz. Mamur 
edilen tüm yapılar, tüm çalışma-
lar insanımız, şehrimiz için. Ge-
leceğimizin inşası ise kitapla bağ 
kuran nesillerimizle olacaktır. 
Konyasporumuzun Galatasaray 
ile oynayacağı müsabakada gele-
ceğimiz olan gençlerimiz için tüm 
taraftarlarımızın kitap getirerek 
geleceğin inşasına katkı sağlama-
sını istiyoruz.” dedi.

Necmettin Erbakan Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu 
ise okumanın emredildiği bir top-
lum olarak; kitap okuma alışkan-
lığı kazanmanın önemine vurgu 
yaparak, okumadan geçen günün, 
yitirilmiş bir gün olduğunu ifade 
etti. Zorlu, “Milletimizi iyi bir ge-
leceğe hazırlamak için okumak 
şarttır. Sen de getireceğin kitap-
larla gelecek nesillerin okumasına 
destek ol. Kitap getir geleceğe iz 
bırak” diye konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü 
Seyit Ali Büyük de dünyayı aydın-
latan en önemli unsurun kitaplar 
olduğunu hatırlatarak, maça ge-
lirken getirilecek her bir kitabın 

çocuklara ışık olacağını söyledi. 
Büyük, “Taraftarlar taraf oldu, 
okullar kitap doldu” şeklinde söz-
lerini tamamladı.

Proje Koordinatörü NEÜ Tu-
rizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Fatma Arslan ise kitap kampanya-
sı hakkında bilgi vererek toplanan 
kitapları belirlenen bölgelerdeki 
okullarda öğrenim gören yaklaşık 
3 bin öğrenciye ulaştıracaklarını 
söyledi.  Bu proje sonucunda oluş-
turulacak kütüphanelere Barış 
Pınarı harekâtında şehit olan as-
kerlerimizin isimlerinin verilme-
sini istediklerini kaydeden Arslan, 
“Proje kapsamında millet olarak 
birlik ve beraberlik içerisinde ha-
reket etmeyi, elimizdeki imkânlar 
dâhilinde ihtiyaç sahibi bireylere 
ulaşmanın ve hayırlı işlerde yar-
dımlaşmanın önemini anlatmış 
olacağız. 

Bu bağlamda projede aktif rol 
alan üniversitemiz öğrencilerine, 
kulübümüze, taraftarlara, şehri-
mizin riyaset erkânına teşekkür 
ediyorum. Sınırı olmayan gönül-
lere dokunmak adına önemli olan 
bu projenin özgüvenli, kültürlü, 
bilgili ve geleceğin teminatı olan 
gençlere katkı sağlayacağı ve 
aynı zamanda temel prensip ve 
ilkeler doğrultusunda yardımlaş-
mayı esas alarak; kitap okumanın 
yaygınlaştırılması ve kitap okuma 
alışkanlığı kazandırmanın genç 
nesiller üzerinde pozitif bir etki 
yaratarak farkındalık oluşturacağı 
kanaatindeyim” ifadelerini kul-
landı.
PROJEYE FUTBOLCULARDAN DA 

DESTEK GELDİ
1 Maç Binlerce Kitap On Bin-

lerce Öğrenci” projesini İttifak 
Holding Konyaspor futbolcuları 
da destekliyor. Proje kapsamında 
yapılan tanıtım videosunda konu-
şan futbolculardan bazıları, proje-
nin önemine vurgu yaparak pro-
jeye destek istiyor. Ses getiren bir 
proje olarak önemli bir yansıması 
olan projenin, büyük bir destek 
bulması bekleniyor. Projenin ne 
kadar destek bulacağı yapılacak 
maçın ardından ortaya çıkacak. 
n HABER MERKEZİ

Sarayönü ilçesindeki meslek 
liseli öğrenciler, yaşlı ve yalnız ya-
şayan insanların evlerine giderek 
buralardaki tadilat işlerini yapıyor. 
Bilişim, metal, mobilya, elektronik 
ve tarım alanlarında 236 öğrencinin 
eğitim aldığı Şehit Ramazan Ak-
yürek Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, “Onarıyoruz” projesiyle gö-
nüllere giriyor. Teorik eğitimin yanı 
sıra atölye olanaklarıyla da meslek 
öğreten okulun öğrencileri, kayma-
kamlık ve belediyenin de destekle-
diği “Onarıyoruz” projesiyle yaşlı ve 
yalnız yaşayanları evlerinde ziyaret 
ediyor. Öğrenciler gittikleri evlerde 
ev sahipleriyle sohbet edip onların 
sorunlarını dinliyor, daha sonra da 
evin elektrik, mobilya ve metal gibi 
konulardaki arızalarını gideriyor.

‘DUA ALIYORLAR’
Okul müdürü Mehmet Emin 

Beyaztaş, projenin geçen yıl, öğren-
cilerin talebi doğrultusunda başla-
dığını anlattı. Projede öğretmen ve 
öğrencilerin bir araya geldiğini ifa-
de eden Beyaztaş, yalnız yaşayan-
ların tamir ve bakım ihtiyaçlarını 
gidermeye çalıştıklarını ifade etti.

Beyaztaş, şöyle devam etti: 
“Çocuklar hem iş yapma duygusu-
nu kazanıyor hem de dua alıyorlar. 
Bu çocuklar çok iyi usta olmak adı-
na iyi bir yoldalar. 

Şu ana kadar 5 evde tadilat 
yaptık. Sıraya aldığımız başvurular 
var. Planlama yapıyoruz. Öğrenci-
lerimiz, dolap, elektrik prizi, çeşme 
ve mobilya tamiratını ücretsiz yapı-

yorlar. En önemlisi de çocuklar bu 
işlerden dua alıyor. Önleri de açılı-

yor, öz güvenleri de artıyor.”
Okulun atölye şefi Mobilya Öğ-

retmeni Fatih Süleyman Gündüz 
de söz konusu proje sayesinde, 
öğrencilerin öğrendiklerini sahada 
uygulama fırsatı bulduğunu söyle-
di. Gündüz, yaptıkları işlerin duyul-
masıyla talebin arttığını belirterek 
“İşimiz büyüdü ve çağıranlara gi-
diyoruz. 

Çocuklar çok mutlu oluyor. 
Yaşlıları ziyaret ediyoruz, eksikle-
rini gideriyoruz. Öğrenciler de öğ-
rendiklerini tatbik ettiği için mutlu 
oluyor. Montajı öğrenmiş oluyorlar. 
Duygulandığımız anlar da oldu. Eşi 
vefat etmiş yaşlı teyzemizin evinde 
tamirat yaptık. Kapanmayan kapı-
larını, koltukları ve elektrik aksa-
mını onardık. Eşinin hediyesi ah-
şaptan süs eşyasını tamir ettik, çok 
dua etti. Bundan çok etkilendik.” 
ifadelerini kullandı. 

‘HAYIR DUALARINI ALIYORUZ’
10. sınıf öğrencisi Emre Şen, 

işten büyük keyif duyduğunu an-
latarak, “Mesleğimizi geliştiriyo-
ruz, evine gittiğimiz kimseler de 
memnun olduğunu söylüyor. Hayır 
dualarını alıyoruz. Ücretsiz yaptığı-
mız için ‘Allah razı olsun’ diyorlar.” 
dedi. Öğrencilerin evine mutfak 
dolabı yaptığı 69 yaşındaki Yaşar 
Şahin ise ihtiyacının karşılanma-
sından duyduğu memnuniyeti dile 
getirerek, “Allah razı olsun, çok iyi 
yaptılar. Zaman ve emek harcadı-
lar. İşlerinde çok iyiler, hepsinde 
cevher var. Öğrencilerin hepsi bir-
birinden iyi.” diye konuştu.
n AA

Sarayönü Şehit Ramazan Akyürek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ‘Onarıyoruz’ projesi 
kapsamında yaşlı ve yalnız yaşayanların evlerini tamir edip hayır dualarını alıyor

Yaşlıları ziyaret edip 
evlerini tamir ediyorlar
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Bakan Kurum’un acı günü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum’un 82 yaşındaki amcası 
Hanifi Kurum, bir süredir tedavi 
gördüğü Konya Numune Hastane-
sinde vefat etti. 

Merhum Kurum’un cenaze 
namazı ikindi namazına müteakip 
Karapınar ilçesi Akçayazı Mahalle-
si’nde bulunan mahalle camiinde 
kılınan cenaze namazının ardından 
mahalledeki aile kabristanına def-
nedildi. Cenaze törenine Çevre ve 

Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un 
yanısıra İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Mehmet Cahit Turhan, Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, AK Parti Konya Mil-
letvekilleri, merkez ve taşra ilçe 
belediye başkanları, AK Parti İl Baş-
kanı Hasan Angı, PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, Anka-
ra’dan gelen çok sayıda bürokrat ile 

Konya’dan da çok sayıda vatandaş 
ile mahalleliler katıldı. 

Merhum Hanifi Kurum’un ce-
naze namazını Konya İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu kıldırdı. Cena-
ze namazından önce merhum için 
helallik alındı. Merhum Kurum, 
kılınan cenaze namazının ardından 
sevenlerinin omuzlarında taşınarak 
dualar eşliğinde Devrent Yeniyayla 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. Ce-
naze töreninin ardından Çevre ve 

Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve 
merhum Hanifi Kurum’un diğer 
akrabaları Yeniyayla Mahallesi’n-
deki muhtarlık konağında taziyeleri 
kabul etti. Konya Yenigün Gazete-
si olarak merhum Hanifi Kurum’a 
yüce Allah’tan başsağlığı diler; 
hemşerimiz, Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum’a ve merhu-
mun yakınlarına sabr-ı cemil niyaz 
ederiz. 
n HABER MERKEZİ / AA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un vefat eden amcası memleketi Konya’nın Karapınar ilçesine bağlı Akçayazı Mahalle-
si’nde dualarla defnedildi. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan da katıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanımız, hemşerimiz  

Sayın Murat 
KURUM’un

 

amcası

HANİFİ 
KURUM’un

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

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI
‘Töhmet altında tutulmaya çalışıldı’

Bera Holding (Kombassan) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Ali Rıza Alaboyun, 
bazı basın yayın organlarında ‘Kom-
bassan mağdurları Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu’nu ziyaret etti’ şeklinde ha-
berler çıktığını, bu kapsamda yapılan 
açıklamalarda holdingin töhmet altında 
tutulmaya çalışıldığını söyledi.

Bera Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Rıza Alaboyun, bazı basın 
yayın organlarında “Kombassan mağ-
durları Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti” 
şeklinde haberler çıktığını ifade ederek, 
“Bu kapsamda yapılan açıklamalarda 
holdingimiz töhmet altında tutulmaya 
çalışılmıştır. Bu tür gereksiz tartışma-
lardan uzak durmaya çalışmamıza rağ-
men bu konuda bir açıklama yapmak ve 
kamuoyunu aydınlatmak zarureti doğ-
muştur. Yapılan bu tür siyasi ziyaret ve 
eylemler Almanya’da kurulu bulunan 
Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği 
(ATDD) ve bu dernek ile birlikte hare-
ket eden 5-6 avukat tarafından orga-
nize edilmektedir. Yapılan incelemeler 
neticesinde ATDD dernek başkanı ve 
kurucularının hiçbirisinin holdinglerde 
hisselerinin bulunmadığı görülmüştür. 
Bu kişilerin kurduğu derneklerin politik 
amaçlı oluşumlar oldukları bilinmek-
tedir. Bu dernek başkanı ve üyelerinin 
Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı 
döneminde Almanya gezilerini sabote 
eden kişiler olduğu basit bir internet 
araştırmasından görülebilmektedir. 
Kılıçdaroğlu’nu ziyaretin amacı, bahse 
konu dernek ve avukatların, basın ve 
siyaset kurumu üzerinden oluşturduk-
ları mağduriyet algısı ile bugüne kadar 
sağladıkları kazançlarını sürdürme ça-
basıdır. Yurt içinde ve yurt dışında açı-
lan davalar nedeni ile sadece Kombas-
san Holding tarafından bugüne kadar, 
faizi, cezası ve mahkeme masrafları ile 
birlikte 550 milyon TL’ye yakın ödeme 
yapılmış ve 155 milyon TL de icraya 
rehin olarak bırakılmıştır. Yapılan 550 
milyon TL’lik ödemenin yaklaşık 120 - 

150 milyon TL’sinin, bu dernek ile bu 
avukatlara gittiği tahmin edilmekte-
dir. Dernek ve bahse konu avukatların 
diğer holding davalarından da yüklü 
miktarda kazanç sağladıkları dikkate 
alındığında, elde edilen rantın büyük-
lüğü kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 
Avrupa Türkleri Dayanışma Derneği-
nin Kombassan ortaklarına gönderdiği 
mektupta, ortaklardan dosya başına 
400 euro para talep ettiği, ayrıca açı-
lan dava tutarının da yüzde 5.4’ünün 
harç bedeli olarak dernek tarafından 
peşin istenildiği görülmektedir. Aynı 
mektupta avukatlık ücreti olarak tahsil 
edilecek rakamın yüzde 15’i müvekkil-
den alınacak denilmektedir. Holdingler 
hem siyasal hem de rant kıskacı içeri-
sinde organize bir hareketin kurbanı 
haline gelmişler ve mağdur olanlar 
yine ortaklar olmuştur. Geçmişte bu 
davalar avukatlar tarafından AİHM’e 
götürülmüştür. AİHM yaptığı inceleme 
sonucu İnsan Hakları Sözleşmesinin 
34. ve 35. maddeleri gereği dava baş-

vurusunu görüşmeden reddetmiştir. 
Ayrıca AİHM’e bireysel başvuru ücre-
ti alınmazken ve Türkiye’de AYM’ye 
bireysel başvuru ücreti için yaklaşık 
60 Euro karşılığı TL alınırken, ATDD 
derneği ile birlikte hareket eden bir 
avukat, ortaklara gönderdiği mektupta 
AYM ve AİHM’e bireysel başvuru üc-
reti olarak Bin Euro paranın kendi he-
sabına yatırılmasını istemektedir. Dava 
açan ortaklar, dernek ve avukatları ta-
rafından bir kazanç kapısı haline geti-
rilmiştir. Bu avukatlar ve dernek yöne-
ticileri özellikle Almanya’da bazı cami 
derneklerinde belirli kişiler aracılığı ile 
toplantılar düzenleyerek, geçmişte hol-
dinglerin para topladıkları mekanları, 
şu an müvekkil toplama merkezlerine 
dönüştürmüşlerdir” dedi. 

Alaboyun, “Holdingimizdeki olum-
lu gelişmeler ve iyileşmeler hissele-
rimizin değerine de yansımış ve BIST 
100’de işlem gören hisselerimiz son üç 
yılda yaklaşık 7 kata yakın değer ka-
zanmıştır. Çıkan yasa, holdinge karşı 
dava açmış veya açmamış olsun, tüm 
hissedarların ortaklıklarını ve hisseleri-
ni devlet güvencesi altına almaktadır. 
Yasa ile 100 bin civarındaki ortağın ve 
10 bin civarındaki çalışanın hakkı ko-
runmuştur. Dava açan ortakların avu-
katları karşısında zor duruma düşme-
meleri için ilgili kanun gereği, maktu 
vekalet ücreti holdingimiz tarafından 
üstlenilecektir. Yürürlüğe giren yasa 
kapsamında holdingimiz tarafından bu 
avukatlara ödenecek maktu ücretlerin 
tutarı 10 milyon TL civarında olması 
beklenmektedir. Kısacası her halü-
karda kazananlar ATDD Derneği ve 
avukatları olmuştur. TBMM Araştırma 
Komisyonu sonrası yapılan yasal deği-
şiklikler ile ekonomiye kazandırılarak 
borsaya açılan, geçmişten birçok ders-
ler çıkartan bu holdingler üzerinden 
mağduriyet algısı oluşturma ve siyasi 
bir rant sağlama çabalarının etik olma-
dığına inanıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Denizlispor Özgür 
Çek’i transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Kasımpa-
şa’dan ayrılan Özgür Çek’i transfer etti. Kulüpten yapılan 
açıklamada, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Özgür Çek 
ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizlispor Kulü-
bü Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak üzere 
transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, tecrübeli futbol-
cunun takıma güç katacağını ifade etti. Özgür Çek, Haluk 
Ulusoy Tesisleri’nde yeşil-siyahlı formayı giyerek resmi 
sözleşmeye imza attı. n AA

Gençlerbirliği 
çıkış arıyor

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 19. haftanın 
açılış maçında bugün Gaziantep FK’yi konuk edecek. Erya-
man Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı ha-
kem Mete Kalkavan yönetecek. Sezonun ikinci yarısının ilk 
haftasında Çaykur Rizespor’a mağlup olan Gençlerbirliği, 
evinde oynayacağı Gaziantep FK karşılaşmasını kazana-
rak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Hamza Hamzaoğlu yöneti-
minde ilk kez üst üste iki maç kaybeden başkent temsilci-
si, 18 puanla 13. sırada yer alıyor. Gençlerbirliği’nde kart 
cezalısı Nadir Çiftçi ve Yasin Pehlivan ile sakatlığı bulunan 
Arda Kızıldağ, Gaziantep FK’ye karşı görev yapamayacak.

Çaykur Rizespor maçında sağ kasık bölgesindeki yır-
tık nedeniyle forma giyemeyen Stancu, ağrılarının devam 
etmesi nedeniyle Gaziantep FK karşılaşmasında da takım-
daki yerini alamayacak. n AA

Gaziantep önemli 
eksiklerle Başkent’te

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’in 19. haftasında 
bugün Gençlerbirliği’ne konuk olacak.  Gençlerbirliği ile 
Gaziantep FK, 19. haftanın açılış maçında Eryaman Sta-
dı’nda saat 20.00’de karşılaşacak. Müsabakayı hakem 
Mete Kalkavan yönetecek.  Ligin geride kalan bölümünde 
24 puan toplayan kırmızı-siyahlı takım, başkent ekibi kar-
şısında kazanarak orta sıralardaki yerini korumak istiyor.  
Gaziantep FK’de sakat ve cezalı oyuncuların fazlalığı, tek-
nik heyeti düşündürüyor.

Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlıkları nedeniyle 
Muğdat Çelik, Tetteh ve Jeferson’dan yararlanamayacak 
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kart ce-
zalısı Oğuz Ceylan ve Diarra’ya da kadroda yer veremeye-
cek.  Sakatlığı geçen Furkan Soyalp ile cezası sona eren 
Güray Vural ise teknik heyetten görev bekleyecek.  n AA

Genç Milli Takım 
Konya’da hazırlanıyor

Bu yıl gerçekleştirilecek FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan milli takım, TBF Uluslararası Yıldız Erkekler 
Basketbol Turnuvası’na katılacak. TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, “Bu organizasyonda, Avrupa’da söz sahibi olan basketbol 

takımlarının altyapısındaki oyuncuları karşılaşacak. Amacımız, A Milli Takım’a çıkarabildiğimiz kadar oyuncu çıkarmak” dedi

Bu yıl gerçekleştirilecek FIBA 16 
Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şam-
piyonası’na hazırlanan milli takımın, 
Konya’daki kampı sürüyor. Konya’da 18 
Ocak’ta kampa giren ay-yıldızlılar, antre-
nör Fikret Doğan yönetiminde 25 Ocak Cu-
martesi gününe kadar hazırlıklarını sürdü-
recek. Milliler, kampın ardından Selçuklu 
Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda 
26 Ocak-2 Şubat tarihlerinde gerçekleş-
tirilecek Türkiye Basketbol Federasyonu 
(TBF) Uluslararası Yıldız Erkekler Basket-
bol Turnuvası’na katılacak. TBF Yönetim 
Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu, yaptığı açık-
lamada, Konya’nın bu turnuvalara alışık 
bir basketbol kenti olduğunu söyledi.

Maçların pazar günü başlayacağını 
hatırlatan Arıkoğlu, “2013 ve 2014’te 18 
Yaş Altı Milli Takımımız, şampiyon oldu. 
Bu seneki turnuvada da takımımızı, Av-
rupa şampiyonu yapmak istiyoruz. Kon-
ya’da rekor sayıda seyirci bekliyoruz. Bu 
organizasyonda, Avrupa’da söz sahibi 
olan basketbol takımlarının altyapısın-
daki oyuncuları karşılaşacak. Amacımız, 

A Milli Takım’a çıkarabildiğimiz kadar 
oyuncu çıkarmak.” diye konuştu.

TBF Altyapı Erkek Milli Takımlar Ant-
renörü Fikret Doğan ise Konya’nın misa-
firperverliğinden çok memnun oldukları-
nı belirtti. 

Basketbol altyapı erkek milli takım-
ları olarak ileriye dönük ciddi anlamda 
bir oyuncu sayısına ulaştıklarını aktaran 
Doğan, “Bu turnuva, çok önemli yerlere 
gelmiş oyuncuların katıldığı bir turnuva. 
Bu takımlardan ileride çok enteresan yer-
lere gelmiş oyuncuların çıkacağını düşü-
nüyorum.” ifadelerini kullandı.

Turnuvanın kıran kırana geçeceğini 
dile getiren Doğan, “Türk basketbolunun 
önümüzdeki yıllarda çok iyi yerlere ge-
leceğini düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir 
hazırlık içerisinde. 

Buradaki oyuncuların, A Milli Ta-
kım’a yükseleceğini düşünüyorum.” şek-
linde konuştu. Kampı ziyaret eden Konya 
Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman 
Şahin, Konya’da düzenlenecek bu orga-
nizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı 

mutlu olduklarını anlattı. Turnuvanın Lit-
vanya-Letonya maçıyla başlayacağını dile 
getiren Şahin, “Bu turnuvaya Letonya, 
Litvanya, Sırbistan, Rusya, Slovenya ve 

Türkiye 15 ile 16 Yaş Altı Milli Takımları 
katılacak. Bütün basketbolseverleri dünya 
yıldızlarını izlemeye davet ediyorum.” ifa-
delerini kullandı. n AA

Mevlüt Erdinç: İnanılmaz bir duygu
Fenerbahçeli futbolcu Mevlüt Erdinç, Kayserispor 

karşısında attığı gol ile ilgili, “Bu statta gol atmak ina-
nılmaz bir şey. Golden sonra arkadaşlarımın bana gös-
terdiği sevgiyi de hissettim. Bu benim daha çok mutlu 
etti. Hocam devrede tebrik etti. O atmosfer inanılmazdı” 
ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin tecrübeli forveti Mevlüt Erdinç, ku-
lüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Kayserispor 
karşısında kupada gol atarak ilk kez sarı-lacivertli for-
mayla gol sevinci yaşayan Erdinç, “2020’ye çok iyi girdik 
çünkü iki maç, iki galibiyet. Kupa da olsa çok önemliydi. 
Benim için de çok önemliydi. İçeride ilk 11’de oynadığım 
ilk maçımdı ve çok şükür iyi geçti. Çok çalıştım, bazen 
şanssızlık oldu ama bu maçta yüzüm güldü. Çok şükür 
iyi geçti” dedi.

“BU STATTA GOL ATMAK İNANILMAZ BİR ŞEY”
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında 

Kayserispor’u 2-0’la geçen maçta Fenerbahçe’nin ikinci 
golüne imza atan Mevlüt Erdinç, bu golün kendisi için 
çok özel olduğunu ve taşıdığı anlamı şu şekilde ifade etti:

“Attığım golden sonra Nabil Dirar, Jailson hemen 
yanıma koştu ve çok sevindiler. Aynı şekilde Max, Ferdi 
yani bütün takım arkadaşlarım çok sevindi. Ayrıca gol 
atacağımı hissettim. O an çok farklı bir hisse kapıldım. 

Bu statta gol atmak inanılmaz bir şey. Golden sonra ar-
kadaşlarımın bana gösterdiği sevgiyi de hissettim. Bu 
benim daha çok mutlu etti. Hocam devrede tebrik etti. 
O atmosfer inanılmazdı. Taraftarlarımızı gerçekten arka-
mızda hissediyoruz. Biz her şeyi düzeltmek için kazan-
maya mecburuz. Onları arkamızda hissediyor olmamız 
çok önemli.”

“TARAFTARLARIMIZIN ÖNÜNDE OYNAMAK İNA-
NILMAZ BİR DUYGU”

Taraftarlar hakkında da konuşan Erdinç, “Bir baskı 
oluşturuyor ama güzel bir baskı. Biz antrenmanlarda 
olsun, maçlarda olsun gerçekten inanarak oynuyoruz. 
Çünkü buranın büyüklüğünü biliyoruz. Taraftarlarımız 
hissettiriyor. Taraftarlarımızın önünde oynamak inanıl-
maz bir duygu. Onlar emin olsun ki biz elimizden gelen 
her şeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HERKESİN HEDEFİ AYNI”
Lig ve kupada herkesin hedefinin aynı olduğunu be-

lirten başarılı futbolcu, “Böyle sessizce çalışıyoruz, kaza-
nıyoruz. Hocamızla olsun yardımcı hocalarımızla olsun 
antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Herkesin hedefi aynı. 
Hep aklımızda. Herkes aynı şeyi istiyor. İlk önce biz çok 
istiyoruz. Bunu istemek çok önemli. Ona göre çalışmak, 
ona göre maça çıkmak çok önemli” diye konuştu. n AA

Göztepe bu hafta evine dönüyor
Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, “(Gürsel 

Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam Merkezi) Bu tesisin ne 
olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz sadece 
stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz.” dedi. Sepil, Gürsel 
Aksel Stadı’nda yaptığı açıklamada, 26 Ocak Pazar 
günü Beşiktaş’ı Gürsel Aksel Sağlıklı Spor ve Yaşam 
Merkezinde konuk edeceklerini, bu müsabakayla da 
95 yıllık beklentilerinin sona ereceğini, o nedenle çok 
heyecanlı olduklarını söyledi.

Müsabakaya az bir süre kaldığını kaydeden 
Sepil, “Çok işimiz var, stat oynamaya hazır olsa da 
son dakikaya kadar elimizden geldiği kadar, gelecek 
misafirlerimize güzel bir ambiyans göstermek 
istiyoruz.” diye konuştu. Statların sadece maç günleri 
kullanılacak yerler olmaması gerektiğine işaret eden 
Sepil, şöyle konuştu: “Biz böyle bir yer yaptık. Bu 
tesisin ne olduğunu herkes 8-10 ay sonra görecek. Biz 
sadece stadı açıyoruz, tesisi açmıyoruz. Çok güzel bir 
açılış töreni yapacağız ama tesis bittiği zaman. Güzel 
sürprizlerimiz de olacak o günle ilgili. Stat kısmını 
açıyoruz, bir de çatıyı çok yakında kamunun kullanımıza 
açacağız.” 

Stadın işletmesi ile ilgili çalışmaların devam 
ettiğini kaydeden Sepil, Gençlik ve Spor Bakanlığıyla 
tesisin nasıl işletileceğine karar vereceklerini söyledi. 
Sepil, stadı yaparken kulübün maddi imkanlarını da 
seferber ettiklerini, stadın inşaatına emeği geçen 
başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu 
süreçte görev yapan Gençlik ve Spor Bakanları ile 
İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a teşekkür ederek, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak ve Karabağlar 
Belediyelerinin de stadı maç gününe hazır hale 
getirmek için destek verdiğini söyledi.

KALE ARKASI TRİBÜNÜ
Kale arkasında ayakta seyirci uygulamasının 

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından talimat 
değişikliğiyle artık uygulanabileceğini hatırlatan Sepil, 
“Biz bunu Beşiktaş maçına yapma riskini almadık. 
Bundan sonraki maçlarda uygulamayı düşünüyoruz. 
Kale arkasındaki koltukları kadıracağız. Her koltuğa 2 
kişinin geleceği bir düzenlemeyle kapasitemiz 25 bin 
olacak. Karşı tarafı da yaparsak 30 bin oluyor.” dedi. 
Sepil, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 
“Karşıyaka’ya bir stat yapılacaksa Göztepe Stadı 

gibi olmasın. Stadın mimari görüntüsü bir kent için 
uygunsuz ve çok rahatsız edici.” hatırlatılması üzerine, 
bu tür açıklamalar için çok üzüldüğünü belirterek, 
“Bu hala İzmir’in eski temsil ettiği kafanın söylediği 
şeyler bunlar. Buna İzmirlilerin prim vereceğine 
inanmıyorum. Karşıyakalılar kadar ben de üzgünüm. 
Karşıyaka’nın stadının olması için bir kulüp başkanı 
ne kadar ağırlık koyabilecekse ben koymaya hazırım.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Torbalı’da yapmayı planladıkları altyapı tesisi 
arazisinin kendilerine tahsisinin iptal edilmesinden 
sonra yeni bir karar aldıklarını kaydeden Sepil, 
“Torbalı’da bu işi yapmaktan vazgeçtik. Biz 
istenmediğimiz yerde olmak istemiyoruz. İzmir’de 
değişik yerler bakıyoruz. Çok daha iyisini yapacağız.” 
diye konuştu. Sepil, Türk futbolunda bugüne kadar ihmal 
edilen şeylerin çözümlenmeye çalışıldığını belirterek, 
“Finansal, ekonomik yapılanma diyoruz ama zaman 
gerekiyor. İspanya’da bunu yapabilmeleri 3 yıllarını 
almış. Türk futbolunda da öyle bir süreç bekliyoruz. 
Ortada bir gerçek var, bu yapılmak zorunda.” ifadelerini 
kullandı. n AA

Alper Arıkoğlu Abdurrahman Şahin
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Halterler Şükrü Buğdaycı anısına kalktı
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 

Halter İl Temsilciliği faaliyet takviminde 
yer alan 1. Şükrü Buğdaycı Büyükler 
Ferdi Halter Müsabakası tamamlandı. 
13 Ocak 2019 tarihinde hakkın rahme-
tine kavuşan Halter Konya İl Temsilcisi 
ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Üyesi 
Şükrü Buğdaycı’nın anısına düzenlenen 
1. Şükrü Buğdaycı Büyükler Ferdi Halter 
Müsabakasında sporcular ve hakemler 
duygu dolu anlar yaşadı.

Müsabakalar sonucunda dereceye 
giren sporcuların madalyalarını Şükrü 
Buğdaycı’nın ailesi takdim ederken 
kürsüye çıkan isimler şu şekilde oluş-
tu; 55 kilo 1.İsmail Kirazcı, 2Eren Kı-
zılkuyu, 3.Süleyman Emre Horuz, 61 
kilo 1.Ali Sönmez, 2.Seyit Geçitlioğlu, 
3.Ufuk Sayargil, 67 kilo 1.Bahadır 
Sevgi, 2.Yılmaz Gürel, 3.Burhan Avcı, 
73 kilo 1.Emre Yaralı, 2.Sezai Başar, 

3.Furkan Kaya, 81 kilo 1.Alparslan Can 
Güven, 2.Ahmet Furkan Genç, 89 kilo 
1.Ramazan Demir, 2.Furkan Arpa, 96 
kilo 1.Hamza Elhatip, 2.Polat Şahinkul, 
3.Mehmet Mert Topal, 102 kilo 1.Ekrem 
Kıymet, +109 kilo 1.Himmet Özcan, 

Kızlarda; 45 kilo 1.Bahar Büyü-
keken, 2.İrem Tıraşçı, 3.İrem Seda 
Şimşek, 49 kilo 1.Nida Karasakal, 
2.Medine Bilicier, 3.Hatice Karagöz, 55 
kilo 1.Saniye Sağıroğlu, 2.Tuğba Sak, 
3.Ayşe Çakmak, 59 kilo 1.Hatice Açık-
göz, 2.Sena Nur Coşkun, 3.Sema Yüce, 
64 kilo 1.Hayat Demir, 2.Reyyan Akgöz, 
3.Zeynep Usul, 71 kilo 1.Güzide Elveda 
Kaykaç, 2.Melisa Koca, 3.Burçin Av-
şar, 76 kilo 1.Havva Özuzun, 2.Melike 
Şahin, 81 kilo 1.Tuana Süren, 87 kilo 
1.Seher Gizem Kahriman, 2.Fatma 
Türk, +87 kilo 1.Keziban Aylıdere oldu. 
n SPOR SERVİSİ

Seydişehirli sporcuları 
Konya’dan birincilikle döndü 

Konya Karatay Spor Ve Kongre Merkezinde yapılan 
Muaythai İl Şampiyonası’nda 47 kulüp arasında en fazla 
madalyayı Seydişehir Belediyesi Muaythai spor kulübü 
sporcuları kazandı.  İl şampiyonası hakkında olarak bilgi 
veren Seydişehir Belediyesi Muaythai Spor Kulübü Antre-
nörü Serkan Yıldız, takımlarının Konya’daki şampiyonayı 
14 altın, 6 gümüş 1 bronz madalyayla tamamladığını söy-
ledi.

Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü: “5,5 yıldır faaliyet 
gösterdiğimiz Muaythai sporunda bugüne kadar 17 milli 
sporcu yetiştirdik. Bunun sonucunda Takımımız 5 Türkiye 
şampiyonu, 2 Avrupa şampiyonu çıkardı. Konya bazında 
en başarılı kulübüz, hedeflerimiz her geçen gün artıyor. 
Bize bu başarıları kazanmamızda en etkin rolü Belediye 
Başkanımız Mehmet Tutal sağlıyor. Kendilerine teşekkür 
ediyorum.” n AA

Yıldız Erkekler Basketbol Turnuvası Konya’da Sporcular Sarıkamış şehitleri için mücadele etti

Uluslararası Yıldız Erkekler (U-
16) Basketbol Turnuvası Konya’da 
yapılacak. 26 Ocak - 01 Şubat tarihle-
ri arasında Selçuklu Belediyesi Ulus-
lararası Spor Salonunda yapılacak 
olan turnuvaya Letonya, Litvanya, 
Rusya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye 
U15, ve U16 takımları katılacak. Dün-
ya Basketbolunda geleceğin yıldızla-
rını izleme fırsatı sunan Uluslararası 
Yıldız Erkekler (U-16) Basketbol Tur-
nuvasına’nda Konyalılar geleceğin 
yıldızlarını izleme fırsatına sahip 
olacak.

26 OCAK 2020 PAZAR: 14:30 Le-
tonya – Litvanya, 17:00 T ü r -
kiye U15 – Rusya, 19:30 Slovenya 
- Türkiye U16

27 OCAK 2020 PAZARTESİ: 14:30 
Rusya – Letonya, 17:00 Litvanya – 
Sırbistan, 19:30, Türkiye U15 - Tür-
kiye U16

28 OCAK 2020 SALI: 14:30 Slo-
venya – Litvanya, 17:00 Sırbistan 
– Rusya, 19:30 Letonya - Türki-
ye U16

29 OCAK 2020 ÇARŞAMBA: 
14:30 Rusya – Litvanya, 17:00 Slo-

venya – Letonya, 19:30 Türkiye U15 
- Sırbistan 

30 OCAK 2020 PERŞEMBE: 14:30 
Sırbistan – Slovenya, 17:00: Leton-
ya - Türkiye U15, 19:30 Türkiye U16 
- Rusya

31 OCAK 2020 CUMA: 14:30 Sır-
bistan – Letonya, 17:00 Slovenya – 
Türkiye U15, 19:30 Litvanya - Türkiye 
U16

01 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ: 
14:30 Rusya – Slovenya, 17:00 Türki-
ye U15 – Litvanya, 19:30 Türkiye U16 
– Sırbistan  n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlü-
ğü Masa Tenisi İl Temsilciliği faaliyet 
takviminde yer alan ‘Sarıkamış Şe-
hitleri Anma Masa Tenisi Turnuvası’ 
18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapıldı. 
Sarıkamış Harekatı’nın 105. Yılı Anma 
Etkinlikleri kapsamında Konya Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü Masa Tenisi 
Salonunda yapılan müsabakalara 132 
sporcu katıldı. Müsabakalar sonucun-
da dereceye giren sporculara düzenle-
nen törenle madalyaları takdim edildi. 
Turnuvaya katılan sporcular Sarıkamış 
Şehitleri için düzenlenen bu turnuvada 

emeği geçenlere teşekkür edip, Sarı-
kamış Şehitlerini yad ettiler. Sarıka-
mış Şehitleri Anma Masa Tenisi Tur-
nuvasında dereceye giren sporcular 
şu şekilde oluşmuştu:

Minikler Erkek: 1.Muhammed Öl-
mez, 2.Enes Tüfekci, 3.Furkan Öztaş-
cı, 3.Mehmet Akif Akbulut

Minikler Kız: 1.Ayşe Nisa Boz-
kurt,2.Ela Yavuz, 3.Zehra Küçükdere, 
3.Halime Aceyman

Küçükler Erkek: 1.Mustafa Alperen 
Küçükalp, 2.Fazıl Sarı, 3.Ahmet Yıl-
maz Berber, 3.Mevlüt Taha Ergül

Küçükler Kız: 1.Cansu Naz Erba-
tur, 2.Gülhan Feyza Erbatur, 3.Eylül 
Durgut

Yıldızlar Kız-Erkek: 1.Ela Durgut, 
2.İbrahim Şeker, 3.Sena Nur Kaya

Gençler Erkek: 1.Mustafa Samıt, 
2.İbrahim Sarıkaya, 3.Mustafa Bon-
cuk, 3.Cahit Tokay

Büyükler Erkek: 1.Musa Ceylan, 
2.Ali Askar, 3.Mustafa Gür, 3.Hüseyin 
Harmankaya

Veteranlar: 1.Geylani Metin, 2.Hi-
dayet Tugay, 3.Ahmet Aytaç, 3.Musta-
fa Büyükserin oldu.   n SPOR SERVİSİ

Baba oğulun ortak hayali!
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Fatih Baran, kendisi gibi atıcı olan 15 yaşındaki oğluyla yurt dışında Türkiye’yi temsil 
etmek istiyor. Fatih Baran, “Bu sporda benim hayalimi çocuğum, hocasının da sayesinde fazlasıyla gerçekleştiriyor. Asıl hayalim baba-

oğul yurt dışında milli sporcu olarak ülkemizi temsil etmek. Bu spora başlarken de oğlumla birbirimize o sözü verdik” dedi

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 
İl Temsilcisi Fatih Baran, atıcılık sporunda 
birçok hayalini oğlunun gerçekleştirdiğini, 
bununla da gurur duyduğunu belirterek, 
“Asıl hayalim baba-oğul yurt dışında milli 
sporcu olarak ülkemizi temsil etmek. Bu 
spora başlarken de oğlumla birbirimize o 
sözü verdik.” dedi.

 Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 
İl Temsilcisi Fatih Baran, yaptığı açıklama-
da, oğluyla birlikte bütün antrenmanlara 
eksiksiz katıldığını söyledi. Oğlu Ahmet 
Baran’ın atıcılık sporuna 12 yaşında baş-
ladığını anlatan Fatih Baran, “Oğlumun 
henüz silahı kaldıracak gücü bile yokken, 
antrenman sahasında söğüt dalını eline 
almış ve plaklara tüfek gibi nişan alıyordu. 
Biz de hocamızla bunu görünce Ahmet’in 
bu sporu yapabileceğini düşünerek bu spo-
ra başlattık. İyi ki de başlamış. Ahmet şim-
diye kadar 5 kere yıldızlar Türkiye rekorunu 
kırdı. Daha sonra milli takım antrenörümü-
zün de direktifiyle genç erkeklerde atmaya 
başladı.” diye konuştu.

“HAYALİMİ OĞLUM GERÇEKLEŞTİRDİ”
Fatih Baran, oğlunun elde ettiği başa-

rılardan dolayı gurur duyduğunu belirterek, 
şunları kaydetti: 

“İnanıyorum ki; oğlum doğru, düzgün 
ve spor ahlakına uygun şekilde çalıştığı 
sürece birçok başarılar elde edecektir. Bu 
sporla uğraşan herkesin hayali, önce yurt 

içinde sonra yurt dışında altın madalya 
kazanmaktır. En önemlisi de birçok spor-
cunun hayali olimpiyatlardır. Bu sporda 
benim hayalimi çocuğum, hocasının da 
sayesinde fazlasıyla gerçekleştiriyor. 
Asıl hayalim baba-oğul yurt dışında milli 
sporcu olarak ülkemizi temsil etmek. Bu 

spora başlarken de oğlumla birbirimize 
söz vermiştik. İnşallah oğlumla birlikte bu 
sözümüzü birgün yerine getirerek müsaba-
kalara gideceğiz. Buna inanıyorum.”

“HEDEF: AVRUPA VE DÜNYA 
ŞAMPİYONALARI”

Küçük yaşlarda babasını izlemeye gi-

den Ahmet Baran ise iki yıl önce başladığı 
sporda ulusal bazda girdiği 10 müsabaka-
dan 9’unda altın, birinde ise gümüş madal-
ya kazandı. 

Atıcılık sporuna babasının tavsiyesiyle 
başladığını ifade eden Ahmet Baran, “Atı-
cılık sporuna başladıktan 6 ay sonra Türki-
ye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’ne (TOHM) 
girdim. Bundan 1.5 yıl sonra da milli 
takıma girmeye hak kazandım. Bu spora 
başladığımdan beri antrenörümüz Ali Rıza 
Bilgin hocamla bütün idmanlara eksiksiz 
katıldım. Bu yıl içerisinde üç müsabaka 
olacak. Şu anda düzenli olarak çalışıyo-
rum. İnşallah beklediğim şekilde finallere 
gider ve ülkemi yurt dışında en iyi şekilde 
temsil ederim.” diye konuştu.

Konya’da gerçekleştirilecek 2021 İsla-
mi Dayanışma Oyunları’nda altın madalya 
kazanmak istediğini ifade eden Ahmet 
Baran, şöyle konuştu: “İlk hedefim olan 
Türkiye Şampiyonluğu’nu yıldızlar katego-
risinde başardım. Şimdi milli sporcu ola-
rak bir sonraki hedefim olan Avrupa Şam-
piyonası, ardından Dünya Şampiyonası ve 
en sonunda da her sporcunun hayali olan 
olimpiyatlara katılarak altın madalya ka-
zanmak istiyorum. Bütün bu hayallerimi 
babamla birlikte gerçekleştirmek istiyo-
rum. Bu spora başlarken verdiğimiz o sözü 
inşallah gerçekleştireceğiz. Bunun için de 
yılmadan çalışacağız.” n AA

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



Söz taraftarda!
Zorlu Ankaragücü deplasmanından kritik bir 3 puan ile dönen İttifak Holding Konyaspor’da gözler iç sahada oynanacak 

Galatasaray maçına çevrildi. Ankaragücü galibiyeti ile hayata dönen Anadolu Kartalı, Galatasaray’ı mağlup ederek kötü 
günleri geride bırakmak istiyor. Yeşil Beyazlılar’ın güçlü rakibine karşı en büyük kozu taraftarı olacak

TFF Süper Lig temsilcimiz İttifak 
Holding Konyaspor, Pazar günün saat 
19.00’da evinde Galatasaray’ı konuk 
edecek. Konya Büyükşehir Belediye 
Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma 
hakem Koray Gencerler tarafından 
yönetilecek. Güçlü rakibi karşısında 
büyük bir sürprize imza atmak isteyen 
Anadolu Kartalı zorlu maçın hazırlıkla-
rını sürdürüyor. Galibiyet hesapları ya-
pan Yeşil Beyazlı temsilcimizin maçta-
ki en önemli kozu taraftarı olacak. 

PEKİŞTİRME ZAMANI
Sezonun ilk yarısında kötü sonuçlar 

alan İttifak Holding Konyaspor, devre 
arasına büyük sıkıntılarla girmişti. Ma-
liyetli transfer politikasını da düşün-
meyen Yeşil Beyazlılar, sadece Thu-
ram transferi ile Ankaragücü karşısına 
çıktı. Anadolu Kartalı tereddütlere rağ-
men önemli bir galibiyet alarak ikinci 
yarıya önemli bir giriş yaptı. İlk yarı-
daki buhranı havayı bir nebze dağıtan 
Konyaspor, Galatasaray karşısında bu 
olumlu atmosferi pekiştirmek istiyor. 

EN BÜYÜK KOZ TARAFTAR
Konyaspor’un Galatasaray karşı-

sında en büyük kozu taraftar desteği 
olacak. Bu maça özel hazırlanan Ye-
şil Beyazlı renklere gönül verenler, 
maç boyunca taraftarına büyük destek 
vererek adeta futbolcular kadar müca-
dele edecek. Maç öncesi bir açıklama 
yapan Konyaspor taraftar gruplarından 

Nalçacılılar Taraftarlar Derneği, özel-
likle Maraton Tribünü’nde yer alan ta-
raftarlardan destek istedi.

“COŞKU KAZANMA ŞANSIMIZI AR-
TIRACAKTIR”

Galatasaray maçının öneminin vur-
gulandığı açıklamada, “Konyaspor’u-
muzun ilk yarıda ortaya koyduğu per-
formans nedeniyle birçok anlamda 

sıkıntılı olan süreci hep birlikte yaşa-
dık.

Ligin 2. yarısına deplasmanda A.
Gücü galibiyetiyle başlayan ekibimiz, 
hem kritik bir 3 puanın sahibi oldu 
hem de kaybolan özgüvenin tekrar ka-
zanılması anlamında önemli bir eşiği 
atladı.

Şimdi bu çıtayı bir tık daha yuka-

rıya çıkarıp kötü günleri geride bırak-
ma zamanı geldi. Kendi sahamızda 
oynayacağımız G.Saray karşılaşması 
bu anlamda alınabilecek 3 puanın 
yanında psikolojik anlamda da çok 
büyük bir öneme sahip. Tüm taraf-
tarlarımızın bu kritik karşılaşmaya 
atkılarıyla gelmeleri oluşturulacak at-
mosfer anlamında çok önemli. Bunun 
yanında maç içinde verilecek yerinde 
tepkiler rakip adına ortamı biraz daha 
ısındıracaktır. Bu tür karşılaşmaları 
coşkulu bir atmosferde oynadığımız-
da kazanma şansımız çok daha fazla 
olacaktır. 

Özellikle Maraton tribününde 
bulunan taraftarlarımızın 90 dakika 
boyunca takımımıza destek olarak, 
futbolcularımızın cesaretini ve kazan-
ma azmini arttıracak hareketler ile 
birlikte rakibi ve hakemi baskı altına 
alacak bir tribün performansı göster-
mesi çok önemli.

Nalçacılılar olarak tüm tribünler-
deki taraftarlarımızdan Pazar günü 

oynanacak karşılaşmaya bu anlamda 
da kendilerini hazırlamalarını ve içle-
rindeki ateşi küfürsüz bir şekilde saha 
içine aksettirmelerini beklemekteyiz. 
Konya’da oynanan birçok maçta bunu 
gerçekleştirdik, tekrarı ile birlikte daha 
güneşli günler görmek dileklerimizle” 
ifadeleri kullanıldı.  

n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 19. Hafta heyecanı bugün başlıyor
Süper Lig’in 19. haftası Gençlerbirli-

ği ile Gaziantep FK’nın bugün Ankara’da 
oynayacağı karşılaşma ile başlayacak. 
Süper Lig’de 19. hafta heyecanı bugün, 
25, 26 ve 27 Ocak’ta oynanacak karşı-
laşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış 
maçında Gençlerbirliği, Gaziantep FK’yı 
ağırlayacak. 

Lider Sivasspor ise sahasında Çay-
kur Rizespor ile mücadele edecek. 
Haftanın zirveyi yakından ilgilendiren 
karşılaşmasında Fenerbahçe, Medipol 
Başakşehir’i konuk edecek. Galatasa-
ray Konyaspor ile, Trabzonspor da Yeni 
Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşa-
cak. Göztepe de yeni stadının açılışında 
Beşiktaş’ı ağırlayacak.

Süper Lig’in 19. haftasında oynana-
cak karşılaşmaların programı şöyle:

Bugün: 20.00 Gençlerbirliği - Gazi-
antep FK: Mete Kalkavan

25 Ocak Cumartesi: 14.00 Kay-
serispor - MKE Ankaragücü: Cüneyt 
Çakır, 17.00 Kasımpaşa - Aytemiz 
Alanyaspor: Özgür Yankaya, 20.00 Fe-
nerbahçe - Medipol Başakşehir: Fırat 
Aydınus

26 Ocak Pazar: 13.30 Y. Deniz-
lispor - Antalyaspor: Halil Umut Meler, 
16.00 Göztepe - Beşiktaş: Hüseyin Gö-
çek, 19.00 İ.H. Konyaspor - Galatasa-
ray: Koray Gençerler

27 Ocak Pazartesi: 20.00 DG Si-
vasspor - Çaykur Rizespor: Abdulkadir 
Bitigen

20.00 Yeni Malatyaspor - Trab-
zonspor: Alper Ulusoy    

 n İHA

Konyaspor Akademi’nin kış kampı başladı
Konyaspor Futbol Akademisi bün-

yesinde faaliyet gösteren futbol okul-
larının kış kampı başladı.

22-23-24 Ocak 2020 tarihleri ara-
sında Wow Kremlin Palace otelde ya-
pılacak Futbol Okulları kış kampında 
ilk antrenmanlar yapıldı.

Antalya’da bulunan ve beş yıldızlı 
otelde düzenlenen kampta sporcular 
turnuva hazırlık maçları, eğitim semi-
nerleri, sosyal ve mental eğitimlerle 
hem kamp çalışmalarını sürdürecek, 
hem eğlence imkanları ile sömestr 
tatilini değerlendirecek.

Kamp süresince sabah saatle-
rinde antrenman programları uygu-
lanacak. Akşam çalışmaları turnuva 
maçları şeklinde geçecek. Ayrıca 
beslenme programlarının yanı sıra 
futbolculara futbol oyun kuralları ve 

psikoloji eğitimleri verilecek. 
AKADEMİ PARMAK ISIRTIYOR
Konyaspor Futbol Gelişim Aka-

demisi son dönemde yaptığı atılım 
ile adeta Türkiye’nin en iyi alt yapı-
larından biri haline geldi. Süper Lig 

seviyesinde bir tesise kavuşan Yeşil 
Beyazlılar, bunun karşılığını hem 
saha içinde hem saha dışında alıyor. 
Konyaspor Futbol Gelişim Akademi-
si’nde eğitim alan gençler hem milli 
takımlara seçilirken hem de A takı-

ma çıkarak Konyaspor’un geleceğini 
oluşturuyor. 

A TAKIMA 3 YILDIZ ADAYI
Konyaspor Futbol Gelişim Aka-

demisi son dönemde çıkardığı milli 
oyuncu sayısı, A takıma verdiği genç 

yıldız adayları ve yaş kategorilerinde 
aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeki-
yor. Bulunduğu bütün liglerde zirve 
mücadelesi veren Konyaspor Futbol 
Gelişim Akademisi, öte yandan her 
yaş grubunda pek çok oyuncuyu milli 

takıma gönderiyor. 
Minik Kartallar, son dönemde Ali 

Karakaya, Erdon Daci ve Şener Kaya 
gibi isimleri de A takıma gönderme-
yi başardı. Akademi’den mezun olan 
bazı oyuncular ise başta 1922 Kon-
yaspor olmak üzere pek çok takımda 
profesyonel olarak mücadele ediyor. 
BAŞLANGIÇ SPOR OKULLARINDAN

Antalya’da kampa giren Kon-
yaspor Futbol Okulları Konyaspor 
Futbol Gelişim Akademisi’nin taba-
nını oluşturuyor. Konya merkez ve 
ilçeler başta olmak üzere pek çok 
şehirde faaliyet gösteren Konyaspor 
Futbol Okulları’nda keşfedilen yete-
nekli oyuncular, daha sonra akademi 
bünyesindeki takımlara dahil edilerek 
Konyaspor’un geleceği hazırlanıyor. 
n SPOR SERVİSİ

İttifak Holding Konyaspor, 26 Ocak Pazar günü Konya 
Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda Galatasaray’ı ko-
nuk edeceği 19.hafta maçının hazırlıklarını yapılan ant-
renmanla sürdürdü.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman 
ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman-
da Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun takımdan ayrı olarak 
fizyoterapistler eşliğinde çalıştılar.

Salonda yapılan CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile 
başlayan antrenman sahada yapılan çabukluk hareketleri 
ile devam etti.

Oyuncularımız 7’ye 4 oyun ve taktik çalışmasının ar-
dından yapılan çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

 n SPOR SERVİSİ

Konyaspor 
festival düzenleyecek
Süper Lig temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, 

sezon sonunda önemli bir organizasyona imza atacak. 
Konyaspor’un geleneksel hale getirmeyi planladığı Kon-
yaspor Kültür, Sanat, Spor ve Alışveriş Festivali’nin ilki-
ni 23-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu Otoparkında 
200 bin m2 alan üzerine kurulacak stantlarda Türkiye’nin 
200 seçkin firması yer alacak. Ramazan Bayramı’nı da 
kapsayacak olan Türkiye’nin en büyük festival progra-
mı içinde popüler sanatçıların yer alacağı mega konser 
sahnesinin yanı sıra golf, dart, masa tenisi turnuvaları, 
akrobasi alanları, Moto Show Gösterileri, lunapark, ener-
ji içecekleri aksiyonları ile kiralanabilir alanlarda stant ve 
mobil araçların satış yapabileceği bölümler yer alacak.

Konyaspor, sektöründe söz sahibi büyük firmalar ile 
Konya’nın öne çıkan işletmelerinin yer alacağı Kültür, 
Sanat, Spor ve Alışveriş festivalinde 250 bin kişiyi misafir 
etmeyi planlıyor.. n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
Galatasaray’a bileniyor

RPS
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

SÜPER TOTO SÜPER LİG 2019-2020 PUAN DURUMU
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