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Selçuklu’da ekipler 
kış şartlarına hazır

Devrim’in niye stop
ettiği bilinmiyor!

Oğluna pasta yaptı,
dünyaca ünlü şef oldu

Selçuklu Belediyesi beklenen 
kar yağışının günlük yaşamı 
olumsuz etkilerinin en aza indi-
rilmesi için tüm tedbirleri aldı. 
Bu kapsamda oluşturulan acil 
müdahale ekipleri 7/24 görev 
başında olacak. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Yerli otomobilin tanıtımının 
ardından Türkiye’nin ilk yerli 
otomobili Devrim yeniden gün-
deme geldi. 2016’da ölmeden 
1 ay önce konuşan Devrim’in 
mühendislerinden Kemalettin 
Vardar, “Araba stop edince 
vatan haini olduk” demişti. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Çocuğunun doğum gününde 
yaptığı pastayla, pasta sanatı 
ustası olmaya karar veren Tuba 
Geçkil’in dünyaca ünlü birçok 
siyasetçi, sanatçı ve oyuncu-
nun gerçeğini aratmayan büst 
pastaları ilgi görüyor. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Bakan Murat Kurum, verdiği sözü tuttu

Beyşehir Gölü kurtarılıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 31 Mart Yerel Seçimleri 
çerçevesinde Konya’nın tüm ilçelerini ziyaret edep vatandaşın 
istek ve taleplerini tek tek not aldıklarını, bu dönemde verilen 
sözlerden birinin de Türkiye’nin en büyük üçüncü gölü olan 
Beyşehir Gölü’nü kirlilikten kurtarmak olduğunu hatırlattı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Beyşehir Gölünde Hayalet 
Ağların Tespiti ve Temizlenmesi İş Birliği Protokolü’nü imzaladı. 
Protokol çerçevesinde Beyşehir Gölü, 2021’e kadar tüm 
kirliliklerden tamamen arındırılmış olacak.  n HABERİ SAYFA 4’TE

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
KAR VE BUZ NÖBETİNDE

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, şehir merkezinde ve tüm ilçelerde kış ayları-
nın sorunsuz geçmesi ve hava şartlarından dolayı 
vatandaşların günlük yaşamının olumsuz etkilen-
memesi adına gerekli tedbirlerin alındığını hatırlattı. 
Büyükşehir, 31 ilçede 2 bin 300 personel, 344 araçla 
24 saat hizmet veriyor.

n HABERİ SAYFA 3’TE

03 Baharın müjdecisi 
çiçekler erken açtı 05 Gönüllü anneler 

yüreklere dokundu 07 10Cezaevi firarisi
dolmuşta yakalandı

AK Parti hedeflerine
emin adımlarla yürüyor

Kazalarda
3 kişi öldü,

6 kişi yaralandı

Konya il merkezi, Ereğli ve Ilgın 
ilçeleriyle Karaman’da meydana 
gelen trafik kazaları yine üzücü 
şekilde sonuçlandı. Dikkatsizlik 
ve kural ihlalinin beraberinde 

getirdiği kazalarda 3 kişi hayatını 
kaybetti.  n SAYFA 6’DA

Konya’ya büyük destek
Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme 
Kurumu (TKDK) 2020 

yılında destek verilmeye 
aday projeleri 2 Ocak 

itibariyle kabul edecek. 
IPARD II kapsamında 

320 milyon TL hibe 
desteği verilecek

EN BÜYÜK DESTEK
YENİLENEBİLİR ENERJİYE

2020’deki hibe desteklerini ön-
gören paketin ayrıntılarını payla-
şan TKDK İl Koordinatörü Hakan 
Doğan, “İşleme ve pazarlama 
sektöründe 50 milyon avro, yani 
320 milyon liralık hibe desteği 
verilecek. Bu pakette makine ve 
ekipman alımı ile yenilenebilir 
enerji desteklenecek. Hibe ora-
nı gerçek ve tüzel kişiliklerde 
yüzde 40, kooperatiflerde yüz-
de 50’dir. Yatırımcılar KDV’den 
muaf tutulacaktır” ifadelerini kul-
landı. 

KONYA’DAN BÜYÜK
PROJELER BEKLENİYOR

2014-2020 yılları arasında sözleş-
mesi imzalanan 296,40 milyon 
TL destekle Konya’nın en çok 
destek alan iller sıralamasında 
birinci olduğunu hatırlatan TKDK 
İl Koordinatörü Hakan Doğan, 
“Alınan hibe destekleriyle bir-
likte açılan işletmeler yaptıkları 
üretimlerle ekonomiye büyük 
katkılar sağlamıştır. Projeleriyle 
en çok hibeyi almayı başaran 
Konya’dan yeni dönemde de 
büyük projeler bekliyoruz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE

Uzatmalarda
yıkıldık

Ligde ilk yarının son maçında 
Alanyaspor’a konuk olan Süperlig 

temsilcimiz İttifak Holding 
Konyaspor, 1-0 öne geçtiği maçta 
skoru koruyamadı. 90+5’te ikinci 
golü yiyen Konyaspor, sahadan 

2-1 mağlup ayrıldı. 
n DETAYLAR SPOR’DA

2-1
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Kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla gelen projelere hibe desteği veren TKDK, 2 Ocak 2020 itibariyle yeni destek 
almak isteyen projeleri kabul edecek. TKDK, IPARD II kapsamında toplamda 320 milyon liralık hibe desteği verecek

Konya, TKDK ile kalkınacak
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 

Destekleme Kurumunu (TKDK), 
mevcut işletmelerin Avrupa Birliği 
standartlarına çıkarılması, göçün 
engellenmesi, istihdam sağlanma-
sı, çiftçilerin gelirinin arttırılması, 
tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşma-
sının sağlanması amacıyla çalışma-
lar yürütüyor. IPARD Programıyla 
gerçekleştirilen desteklerle birlikle 
kırsalda kalkınma sağlanarak aynı 
zamanda kırsaldan kentlere göçün 
de engellenmesini amaçlanıyor. Bu 
kapsamda Konya’da TKDK Konya İl 
Koordinatörlüğü’nün takibinde çok 
sayıda destek verildi. Desteklerle il-
gili TKDK Konya İl Koordinatörü Ha-
kan Doğan, ayrıntılı bilgiler paylaştı. 

843 PROJEYE 296,40 MİLYON TL 
DESTEK VERİLDİ

TKDK’nın 18 Mayıs 2007 tarih 
ve 5648 sayılı Kanun ile kurulduğu-
nu dile getiren Hakan Doğan, “Gıda, 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
ilgili kuruluşu olan TKDK, kamu tü-
zel kişiliğini haiz, idari ve mali özerk-
liğe sahip, özel bütçeli bir kamu 
kurumudur. IPARD, Avrupa Birliği 
(AB) tarafından aday ve potansiyel 
aday ülkelere destek olmak amacıy-
la oluşturulan, Katılım Öncesi Yar-
dım Aracı’nın (IPA) Kırsal Kalkınma 
bileşenidir.   IPARD Programının 
temel amacı; mevcut işletmelerin 
Avrupa Birliği standartlarına çıkarıl-
ması, göçün engellenmesi, istihdam 
sağlanması, çiftçilerin gelirinin arttı-
rılması, tüketicilerin sağlıklı gıdaya 
ulaşmasının sağlanmasıdır.  IPARD 
Programı’yla 3 ana başlıkta des-
tekleme yapılmaktadır. Bir yandan 
hayvancılık üretimi diğer yandan 
üretilenin yerinde işlenmesi ve pa-
zarlanması ve çiftlik faaliyetlerinin 
çeşitlendirilmesi desteklenmektedir.  
Yani, zincirin tüm halkalarını birbiri-
ne bağlanmaktadır. Kırsal çok yönlü 
ele alınmaktadır” dedi. 

TKDK’nın 2011 yılının ikinci ya-
rısında Avrupa Komisyonu tarafın-
dan akredite edildiğini ve o tarihten 
itibaren 296,40 milyon TL hibe tuta-
rına sahip toplam 843 proje ile söz-
leşme imzaladığını bildiren TKDK İl 
Koordinatörü Doğan, “Bugüne ka-
dar 791 projeye 241,30 milyon TL 
hibe ödemesi yapılmıştır. Bu hibeler 
sayesinde 613.20 Milyon TL yatırım 
yapıldı” ifadelerini kullandı. 

2020’DE 320 MİLYON TL’LİK 
HİBE GELİYOR

Yeni açıklanan ve 2020’deki 
hibe desteklerini öngören paketin 
ayrıntılarını da paylaşan TKDK İl 
Koordinatörü Hakan Doğan, “Sayın 
Bakanımız Bekir Pakdemirli tara-
fından Lasman töreniyle Ankara’da 
duyurulan kırsal kalkınma anla-
yışına uygun şekilde yeni bir hibe 
paketini açıklanmıştır. IPARD II 
programı kapsamında işleme ve pa-
zarlama sektöründe 50 milyon avro, 
yani 320 milyon liralık hibe desteği 
verilecektir. Bu pakette makine ve 
ekipman alımı ile yenilenebilir enerji 
desteklenecektir. Destek kapsamın-
daki sektörler; süt ve süt ürünleri-
nin işlenmesi ve pazarlanması, süt 
toplama merkezleri, et parçalama 
ve işleme tesisleriyle kesimhaneler, 
su ürünlerinin işlenmesi ve pazar-
lanması tesisleri ile meyve ve sebze 
ürünlerinin işlenmesi ve depolan-
ması. Sektörlerine göre değişmekle 
birlikte, yatırımlar minimum 30 bin 
avrodan başlayacak süt toplamada 1 

milyon avro, meyve sebze işlemede 
1 milyon 250 bin avro ile süt işleme-
de, kesimhane-et işlemede 3 milyon 
avroya kadar olan projelere destek 
sağlanacaktır. Hibe oranı gerçek ve 
tüzel kişiliklerde yüzde 40, koope-
ratiflerde yüzde 50’dir. Yatırımcılar 
KDV’den muaftır. Sıralama puanla-
masında da kooperatiflerimize pozi-
tif ayrımcılık yapılarak ekstra puan 
verilmiştir. Bu çağrı kapsamında ya-
tırımcılara “mevcut makine ve ekip-
manlara ilaveten kooperatiflerimiz-
den gelen talepler doğrultusunda 
IPARD’a yeni makine ve ekipmanlar 
dahil edilmiştir. Süt ürünlerinin, iş-
lenmiş et ürünlerinin, meyve, seb-
ze ve su ürünlerinin soğuk zincirde 
taşınacağı frigorifik araçlar, süt işle-
me tesisleri için süt tankerleri, süt 
toplama merkezlerinde soğutma 
tankı ve süt toplama araçları, mey-
ve ve sebze ürünlerinde şoklama 
ve ürün dondurma sistemleri des-
tek kapsamına alınmıştır. Bu hibe 
çağrısında bazı sektörlerin kapsamı 
genişletilmiştir. Daha önce meyve 
ve sebze ürünlerinin kurutulması 
yatırımları sadece narenciye ve sert 
kabuklu ürünleri kapsıyordu. Şimdi, 
tüm meyve ve sebze ürünlerini ku-
rutma yatırımlarına dahil edilmiştir. 
Süt işleme tesisleri ve süt toplama 
merkezleri yatırımların da günlük en 
fazla 70 ton süt işleme ve toplama 
sınırı vardı. Şimdi bu sınır da kaldı-
rılmıştır” ifadelerini kullandı.

2020 DESTEK BAŞVURULARI 2-31 
OCAK TARİHLERİ ARASINDA

2020 yılında verilecek olan des-
teklere ilişkin proje başvurularının 
2-31 Ocak tarihleri arasında alınaca-
ğına işaret eden Doğan, “Proje hazır-
lama süresi başlamıştır. Detaylı tüm 
bilgiler TKDK web sayfasından ve 
TKDK Konya İl Koordinatörlüğün-
den alınabilir. 

Arkadaşlarımız, yatırımcılara bil-
giyi yerinde ve zamanında sunmak 
için yoğun bir şekilde çalışıyorlar. 
Ayrıca, ‘444 8535 TKDK Yardım 
Masası’ hattımız proje yapmak iste-
yen tüm yatırımcılara açıktır. 2020 
yılı sonu itibariyle bütün yatırımlar 
tamamlandığında Konya iline; 128 
süt üretim tesisi, 39 besi çiftliği, 1 
yumurta tavukçuluğu, 17 süt işle-
me tesisi, 4 süt toplama merkezi, 12 
kırmızı et işleme tesisi, 1 kanatlı et 
işleme tesisi, 9 meyve-sebze işleme, 
soğuk hava deposu, 620 bitkisel üre-
tim, işleme ve pazarlama projesi, 3 

arıcılık projesi, 3 zanaatkârlık ve kat-
ma değerli ürünler projesi, 3 kırsal 
turizm tesisi, 2 makine parkı, 1 ye-
nilenebilir enerji tesisi, kazandırılmış 
olacaktır” dedi. 

KONYA’DA 105 KADIN GİRİŞİMCİ 
DESTEK ALDI

IPARD Programından Konya’da 
105 kadın girişimcinin faydalandı-
ğını, hibe alan projelerin 450’sinin 
ise 40 yaş altındaki genç girişimcile-
re ait olduğunu dile getiren Doğan, 
“Karapınar ilçesinde yer alan Aslı 
Ünal Güneş Enerjisi projesi ilimizde 
IPARD Programından destek alan 
bireysel ilk güneş enerjisi projesi-
dir. Bu yatırımcımız güneş enerjisini 
elektriğe çevirerek ve döviz ithalatı-
nı önleyerek ülke ekonomisine kat-
kıda bulunmaktadır. Aynı şekilde 
Sarayönü ilçesinde yer alan Projinal 
Hayvancılık projesi üniversitede ta-
mamen farklı bir alanda çalışan ka-
dın öğretim üyesi bir hocamızın aile-
sine ait birikimlerini sadece kırsalda 
istihdam oluşturmak amacıyla haya-
ta geçirdiği bir projedir. Bu hocamız 
hayvancılık projesinin bütün aşama-
larında bizzat kendisi her şeyi dizayn 
etmiştir. Bugün bu işletmemiz ay-
rıca ari işletme sertifikası alarak et-
raftaki işletmelere hijyen anlamında 
örnek olmuştur” ifadelerini kullandı. 

KONYA DESTEKLERDE BİRİNCİ 
SIRADA

2007-2013 yılları arasında uy-
gulanan IPARD 1 Programında hibe 
ödemesi bakımından Konya’nın 3. 
sırada yer aldığını; 2014-2020 yıl-
larını kapsayan IPARD 2 Programı 
ile IPARD 1 Programının toplamın-
da ise sözleşme imzalanan 296,40 
milyon TL hibe tutarı ile Konay’nın 
1. sıraya yükseldiğini dile getiren 
Hakan Doğan, “TKDK Destekleri ile 
Konya ilinde AB standartlarında 10 
kesimhane faaliyete geçmiştir. İlimi-
zin toplam kırmızı et üretimi 60 bin 
tona, günlük büyükbaş kesim kapa-
sitesi 3000 adet, küçükbaş kesim 
kapasitesi 8000 adete ulaşmıştır.  
IPARD Programı destekleri ile mo-
dernize edilen veya sıfırdan yapılan 
süt işleme tesisleri ile ilimizin süt iş-
leme kapasitesi 1,3 milyon tona, süt 
ve krema üretim kapasitesi 43 bin 
tona, süt tozu üretimi 34 bin tona, 
tereyağı üretimi 12 bin tona, peynir 
ve lor üretimi 92 bin tona, yoğurt 
üretimi 82 bin tona ulaşmıştır” diye-
rek sözlerini tamamladı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK
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‘Kar ve buzlanmaya karşı 31 ilçede 24 saat görev başındayız’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehir 
merkezinde ve tüm ilçelerde kış ay-
larının sorunsuz geçmesi ve hava 
şartlarından dolayı vatandaşların 
günlük yaşamının olumsuz etkilen-
memesi adına gerekli tedbirlerin 
alındığını hatırlattı. Büyükşehir, 31 
ilçede 2.300 personel, 344 araçla 
24 saat hizmet veriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
şehir genelinde olası kar yağışı ve 
buzlanmaya karşı vatandaşların 
günlük hayatının etkilenmemesi 
için gereken tüm çalışmaları ya-
pıyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, kış 
aylarında şehir merkezinde ve tüm 
ilçelerde oluşabilecek kar ve buz-

lanmaya karşı ekiplerin hazır oldu-
ğunu ve kar yağışına göre çalışma-
lar yaptığını belirterek, bu süreçte 
vatandaşların günlük yaşamının 
olumsuz etkilenmemesi adına ekip 
ve araç filolarını güçlendirdiklerini 
dile getirdi. 

31 İLÇEDE 2.300 
PERSONEL, 344 ARAÇ 

Konya merkezdeki hazırlık-
lar kapsamında Fen İşleri Dairesi 
Başkanlığı’nın şehir genelindeki 
25 farklı noktada Acil Müdahale 
Ekiplerinin hazır beklediğini kay-
deden Başkan Altay, “Merkezde 
yapılacak çalışmalarda; Selçuklu, 
Karatay ve Meram Belediyeleriyle 
koordineli şekilde hareket edili-
yor. Merkez dışındaki 28 ilçemize 

hizmet veren 6 bölge şefliğimizde 
personelimiz ve ekipmanlarımız 
mevcut. 3 bin ton tuz ve 650 ton 
buz çözücü-önleyici solüsyonumuz 
hazır. Merkez ve ilçelerde 2 bin 300 
personelle ve 344 araçla hemşehri-
lerimizin hizmetindeyiz” dedi. Kar 
yağışı esnasında ekiplerin; şehir içi 
ana arterler, şehirlerarası bağlantı 
yolları, eğitim ve sağlık kuruluşları, 
toplu ulaşım ve hastane güzergah-
ları ile diğer önem arz eden yollar 
başta olmak üzere şehir genelinde 
gece gündüz çalışarak yolların açık 
kalmasını sağlayacağını kaydeden 
Başkan Altay, ana arterlerdeki 
kaldırımlarda, meydanlarda, yaya 
alt ve üst geçitlerinde, kamu ku-
rumları ile yürüyüş yollarında da 

kar temizliği yapılacağını ifade etti. 
Başkan Altay, yoğun kar yağışı es-
nasında vatandaşların herhangi bir 
olumsuzlukla karşılaşmaları halin-
de Büyükşehir Belediyesi’nin Acil 
Çağrı Merkezi’ne 444 55 42 no’lu 
numaradan ulaşmalarını isteyerek, 
sürücülerin trafikte rahat ilerleye-
bilmeleri için araçlarına kar lastiği 
takarak; takoz, zincir ve çekme ha-
latı bulundurmalarının önem arz 
ettiğini söyledi. Konya Büyükşehir 
Belediyesi, kış çalışmaları kapsa-
mında mahalleye dönüşen köyler-
den gelen talep üzerine traktörlere 
takılmak üzere 45 adet kar bıçağı 
verdi. Mahalle muhtarları, olası kar 
yağışında kar bıçaklarıyla ilk müda-
haleyi yapacak. n HABER MERKEZİ

Konya’nın Toroslar üzerine ku-
rulu ilçesi Hadim’in yüksek kesim-
lerinde, “baharın müjdecisi” olarak 
bilinen kardelen ve çiğdemler çiçek 
açtı. Toros Dağları’nın zirvesinde, 
“İlkbaharın müjdecisi” sayılan ve 
genellikle mart ayının ortalarında 

açan kardelen çiçekleri, bu yıl karın 
az düşmesi ve hava sıcaklıklarının 
mevsim normallerinin üzerinde sey-
retmesi nedeniyle erken açtı.

Fotoğrafçı Ali Hakyemez, geçen 
yılın aynı döneminde kar kalınlığının 
çok yüksek olduğunu söyledi. Vakti-

ni doğada geçirdiğini anlatan Hak-
yemez, “Dün gezmeye gittiğimde 
yolumun üzerinde kardelenlerin çık-
tığını fark ettim. Fotoğrafını çektim. 
Hatta sosyal medyada, ‘Bu senenin 
değil geçen senenin fotoğrafları 
mı?’ diyenler oldu. Nevruz çiçeğini 

görenler, ‘Bağ budama döneminde 
görüyoruz, şimdi çıkmaz.’ sözleriy-
le gördüklerine inanamadı. Aralık 
ayında bu çiçeklerin çıkması insan-
lara inandırıcı gelmiyor. Bu mevsim-
de bu çiçeklerin açtığını görmedim.” 
diye konuştu. n AA

Meram’da sokak hayvanları
sahipsiz bırakılmıyor

Meram Belediyesi, havaların 
iyiden iyiye soğumasıyla yiyecek 
bulmakta zorlanan sokak hay-
vanlarına sahip çıkıyor. Meram 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü ekipleri soğuk havalarda hay-
vanların aç kalmamaları için, ilçe 
genelinde oluşturulan beslenme 
odaklarına gerçekleştirdiği yem ve 
mama dağıtımını arttırarak devam 
ettiriyor.

KÖPEKLER İÇİN 60 TON, KEDİLER 
İÇİN 5 TON MAMA BIRAKILDI
Meram Belediyesi Veteriner 

İşleri Müdürlüğünden yapılan 
açıklamada, 5199 sayılı Hayvan-
ları Koruma Kanunu gereği çalış-
maların sürdürüldüğü ifade edildi. 
Köpekler için çeşitli bölgelerde 20 
adet beslenme odağı bulundu-
ğu belirtilen açıklamada ayrıca şu 
görüşlere yer verildi; “Beslenme 
odaklarına sürekli yem ve su bıra-
kılarak hayvanların beslenmesine 
yardımcı olunmaktadır. Havaların 
soğuması nedeniyle bu hayvan-
ların aç kalmaması için odaklara 
yem ve su bırakma hizmeti daha 
da arttırılmıştır. Bu anlamda hay-
vanların yoğun olduğu bölgelere 
de ayrıca yem bırakılmaktadır. 
2019 yılında köpekler için yaklaşık 
60 ton yem dağıtımı gerçekleşmiş-
tir. Bu çerçevede kediler için yapı-
lan 18 adet beslenme odağına ve 
14 parkımızda bulunan kedi evi-
ne kedi maması bırakılmaktadır. 
2019 yılında kedi beslenme odak-
larına yaklaşık 5 ton kedi maması 
bırakılmıştır. Sahipsiz köpeklerle 
ilgili rehabilitasyon çalışmalarımız 

da tüm hızıyla devam etmektedir.”
‘SOKAK HAYVANLARI ALLAH’IN 

HEPİMİZE EMANETİDİR’
Havaların iyiden iyiye soğuma-

sı ile yiyecek bulmakta zorlanan 
sokak hayvanları için çalışmaları 
en üst düzeyde arttırdıklarını belir-
ten Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, bu amaçla sahipsiz so-
kak hayvanlarının beslenmelerine 
verilen desteğin yanı sıra tedavile-
rini ve bakımlarını da sıklaştırdık-
larını ifade etti. Meram’ın Belediye 
Başkanı ve şehr-i emini olarak sa-
dece insanlardan değil, Meram’ın 
sınırları içindeki köpekten kediye, 
kuştan ağaca hatta tarihi miraslara 
kadar herşeyi Allah’ın emaneti ola-
rak gördüklerini kaydeden Başkan 
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Meram’da sokak hayvanları için 
yoğun ve geniş çaplı bir çalışma 
sergiliyoruz. Sokak hayvanları so-
ğuk kış günlerinde aç kalmasın 
diye ekiplerimiz yem dağıtımlarını 
aralıksız sürdürüyor. Çalışmala-
rımız bununla sınırlı değil elbet. 
Sokak hayvanları için tedavi, re-
habilitasyon, aşılama ve küpeleme 
işlemlerini de hız kesmeden sür-
dürüyoruz. Bu noktada hemşeh-
rilerimizden de bir isteğim olacak. 
Evlerinin önüne, uygun yerlere 
soğuk hava şartlarında sokak hay-
vanlarının, kuşların aç kalmaması 
için gıda artıkları, ekmek bırakarak 
bu hayvanların beslenmelerine 
yardımcı olmalarını istiyorum. Bu 
emaneti hep birlikte en iyi şekilde 
korumamız gerekmektedir.”
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi beklenen kar yağışının günlük yaşamı olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için tüm 
tedbirleri aldı. Bu kapsamda oluşturulan acil müdahale ekipleri 7/24 görev başında olacak

Selçuklu’da ekipler 
kış şartlarına hazır

Kış şartlarının etkisini göster-
meye başladığı Konya’da önümüz-
deki günlerde kar yağışı ve don 
olaylarının da merkezde de etkili ol-
ması bekleniyor. Selçuklu Belediye-
si de yapılan planlamalar doğrultu-
sunda geçen yıllarda olduğu gibi bu 
yılda Acil Müdahale Ekiplerini oluş-
turarak kış hazırlıklarını tamamla-
dı. İlçeye bağlı 72 mahalle de kar 
yağışı ve olumsuz hava koşullarına 
karşı 68 araç ve 250 personel görev 
yapacak. Ekipler şehir içi ana arter-
ler, bağlantı yolları, eğitim ve sağlık 
kuruluşları başta olmak üzere diğer 
önem arz eden yolların açık kal-
ması için gece ve gündüz çalışma 
yürütecek. Fen işleri Müdürlüğü 
personelinin kış boyunca sürdüre-
ceği karla mücadele çalışmalarına 
Çevre Koruma ve Kontrol ve Park 
Bahçeler Müdürlüğü personelle-
ri de destek verecek. Ekipler yaya 

kaldırımlarında kar temizleme ça-
lışması yürütecek.

‘KAR YAĞIŞININ BAŞLADIĞI 
DIŞ MAHALLELERDE 

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR’
Kar ve buzlanmaya karşı tuz 

ve solüsyon stokunu önceden oluş-

turan ekipler kar yağının başladığı 
Selçuklu’ya bağlı dış mahallerde kar 
temizleme ve yol açma çalışması 
titizlikle sürdürüyor. Selçuklu Bele-
diyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bağlı 
ekipler de, kış koşulları nedeniyle yi-
yecek sıkıntısı çeken kuşlar ve sokak 

hayvanlarının hayatta kalma müca-
delesine katkıda bulunuyor. Ekipler 
ilçe genelinde bulunan kedi evleri 
ve köpek beslenme istasyonlarında 
bulunan hayvanların yanı sıra kuş 
ve sokak hayvanlarının da yiyecek 
ve su ihtiyacını karşılıyor.

‘KIŞ BEREKETTİR’
Selçuklu Belediyesi olarak kış 

öncesinde tüm tedbirleri aldıklarını 
belirten Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu 
Belediyesi olarak kış hazırlıklarımızı 
tamamladık ve ekiplerimiz olumsuz 
hava koşullarına gece gündüz gö-
rev başındalar. Vatandaşlarımızın 
kış şartlarından etkilenmemesi için 
gayret gösteriyoruz. Bu doğrultuda 
Acil Müdahale Merkezimizi oluştur-
duk. Merkeze gelen her ihbar titiz-
likle değerlendirilerek ilgili ekiplerin 
yönlendirilmesi sağlanacak” dedi.
n HABER MERKEZİ

Baharın müjdecisi çiçekler erken açtı
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Çumra’da Temel Dini 
Bilgiler Sınavı sonuçlandı

Konya’dan İdlib’e 4 TIR 
yardım malzemesi gönderildi

Ereğli Belediyesi Hayvan 
Barınağı’na öğrencilerden ziyaret 

Çumra Belediyesi ve Çumra 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen Temel Dini 
Bilgiler Sınavı’nın sonuçları belli 
oldu.  Çumra Belediyesi ilçede ya-
şayan gençlerin milli ve kültürel 
değerlerini arttırma adına birçok 
faaliyetlere imza atıyor. 

Lise çağındaki gençlerin dini 
ve milli bilgilerinin arttırılma-
sına yönelik Çumra Belediyesi 
ve Çumra İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü tarafından ‘Çatalhöyük 
Gençliği Protokolü’ çerçevesinde 
düzenlenen Temel Dini Bilgiler 
Sınavı‘nın sonuçları belli oldu.  Sı-
navlar; İmam Hatip Liseleri, Ana-
dolu Liseleri ve Meslek Liseleri 
olmak üzere 3 ayrı grupta gerçek-
leştirildi.  Diyanet İşleri Başkanlığı 

yayınlarından temin edilen kitap-
lardan hazırlanan soruları, 3 bin 
öğrenci cevapladı.  Bu kapsamda 
belediye tarafından sınavda dere-
ceye giren öğrencilere ödüllerin 
verileceği uygun bir program ter-
tip edilecek.  Temel Dini Bilgiler 
Sınavı’nın öğrencilerin manevi 
yönlerine değer katacağını belir-
ten Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, “Sınav öncesi kendilerine 
dağıttığımız kitaplardan dini bil-
gilerini tazeleyen gençlerimizi 
görmek bizleri mutlu etti. Öğren-
cilerimizin milli değerlerine bağlı, 
erdemli, ahlaklı birer insan olma-
ları için kapsamlı faaliyetler dü-
zenliyoruz. Belediye olarak eğiti-
min her zaman yanındayız” dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya İnsan Hak ve Hürriyetle-
ri (İHH) İnsani Yardım Derneği’nin 
hayırseverlerin destekleriyle temin 
ettiği 4 yardım TIR’ı, İdlib’deki sa-
vaş mağdurlarına ulaştırılmak üze-
re yola çıktı.

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neğinden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, hayırseverlerin desteğiyle 
hazırlanan TIR’larda 15 ton lahana, 

10 ton havuç, 14 bin 750 kumanya, 
25 ton un, bin 590 battaniye, 500 
yastık, 300 de yorgan yer alıyor. 
TIR’lar, Suriye’nin İdlib kırsalındaki 
çadır kentlerde yaşam mücadelesi 
veren savaş mağdurlarına ulaştı-
rılmak için Hatay’ın Reyhanlı ilçe-
sindeki İnsani Yardım Vakfı Lojistik 
Merkezine gönderildiği belirtildi.
 n AA

Ereğli Büyük Zafer Eğitim Ku-
rumları öğrencileri Ereğli Belediyesi 
hayvan barınağını ziyaret ederek 
barınaktaki hayvanlarla hoş vakit 
geçirdiler.  Sokak hayvanlarına sa-
hip çıkarak onların fiziki ihtiyaçlarını 
karşılayan Ereğli Belediyesi hay-
van barınağı, Büyük Zafer Eğitim 
Kurumları öğrencilerini ağırladı. 
Sokak canlılarının veteriner hekim-
ler eşliğinde tedavilerinin yanı sıra 

vatandaşlara zarar vermemeleri 
için kısırlaştırma işlemleri yapıldığı 
Ereğli Belediyesi Hayvan Barına-
ğı’nı ziyaret eden öğrenciler, hem 
hayvanlarla hoş vakit geçirdiler 
hem de onları beslediler. Öğrenciler 
barınak ziyaretini, Ereğli Belediye 
Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya sokak 
canlılarına sahip çıktığı için teşek-
kür ederek sonlandırdılar.
 n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Beyşehir Gölü’nün temizliği için harekete geçti. Bakanlık ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi arasında imzalanan iş birliği protokolü ile gölün 2021’e kadar temizlenmesi hedefleniyor

Beyşehir Gölü 2021’e
kadar temizlenecek!

Mehmet Akif Ersoy’un hayatı ve hatırası konuşuldu
Konya Büyükşehir Belediyesi, 

vefatının 83’üncü yıl dönümünde 
Milli Şairimiz Mehmet Akif Er-
soy’u anma programı düzenledi. 
“Hayatı, Hatıratı ve Bestelen-
miş Şiirleri” konulu programda 
Akif’in hayatı ve İstiklal müca-
delesi döneminde sergilediği du-
ruşu anlatıldı. Programda ayrıca 
Akif’in bestelenmiş şiirlerinden 
çeşitli eserler seslendirildi.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi, Milli Şairimiz Mehmet Akif 
Ersoy’u vefatının 83’üncü yılın-
da düzenlediği programla andı. 
Ömrünü milli mücadele ruhuna 
adayan İstiklal Şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un ölümünün 83. yı-
lında Büyükşehir Belediyesi Mev-
lana Kültür Merkezi’nde “Hayatı, 
Hatıratı ve Bestelenmiş Şiirleri” 
konulu program gerçekleştirildi. 

Moderatörlüğü Ali Bektaş tara-
fından yapılan programa Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi Sos-
yal ve Beşeri Bilimler Fakültesi 
Tarih Bölümünden Prof. Dr. Ca-
ner Arabacı da konuşmacı olarak 
katıldı. Prof. Dr. Arabacı, Mehmet 
Akif’in hayatı ve sürgün yılları, 
nesilleri aşan düşünce yapısı ve 
ülkemize yaptığı katkılar hakkın-
da bilgi ve birikimlerini katılımcı-
larla paylaştı. Programda ayrıca 
Klasik Türk Musikisi Bestekârı ve 
Tasavvuf Musiki Sanatçısı Ahmet 
Çalışır tarafından Mehmet Akif 
Ersoy’un bestelenmiş şiirlerinden 
çeşitli eserler seslendirildi. Bü-
yükşehir Belediyesi, geçtiğimiz 
gün de Mehmet Akif Ersoy\’un 
vefat yıldönümü anısına “Gitme 
Ey Yolcu” adlı tiyatro oyununu 
sahnelemişti. n HABER MERKEZİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 
Konya Büyükşehir Belediyesi ara-
sında imzalanan “Beyşehir Gölünde 
Hayalet Ağların Tespiti ve Temiz-
lenmesi İş Birliği Protokolü” hakkın-
da bilgi veren Bakan Murat Kurum, 
Türkiye’nin en önemli doğal güzel-
liklerinden biri olan Beyşehir Gö-
lü’nün Türkiye’nin en büyük üçüncü 
gölü olduğunu söyledi.

Bu kapsamda, Beyşehir Gö-
lü’nün temizlenmesi amacıyla ha-
zırlanan protokolü imzaladıklarını 
belirten Kurum, 31 Mart Yerel Se-
çimlerin çerçevesinde Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
açıkladığı 11 maddelik manifesto 
kapsamında Konya’nın tüm ilçeleri-
ni gidip, vatandaşların tüm şikayet-
lerini aldıklarını anlattı.

Manifesto çerçevesinde gittikleri 
yerlerde vatandaşların ihtiyacını gi-
derecek projeler için harekete geç-
tiklerini kaydeden Kurum, “Bu çer-
çevede kentsel dönüşümden, millet 
bahçesine sanayi tesislerimizin şehir 
dışına taşınmasından sokak sağlık-
laştırmasına, tarihi kent meydanının 
yenilenmesi projesine, bisiklet ve 
yürüyüş yollarına kadar şehir için-
de vatandaşımızın yaşam şartlarını 
iyileştirecek birçok projeyi başlattık. 
Başlatmaya da devam ediyoruz.” 
dedi.

‘PROJELERİMİZ SON 
SAFHAYA GELDİ’

Beyşehir’de bir açılışta binler-
ce vatandaşa Beyşehir Gölü’nü bir 
an önce temizleyeceklerine dair söz 
verdiklerini anımsatan Kurum, “O 
günden bugüne proje çalışmaları-
mızı başlattık. Hem bilim adamları 
ile hem üniversitelerimizle hem de 
Bakanlığımızın ilgili birimleri, Tabi-

at Varlıkları Genel Müdürlüğümüz 
gölümüzün temizliğine ilişkin birçok 
proje yürüttüler, artık projelerimiz 
son safhaya geldi ve gölü sürekli 
izlemek için sabit bir istasyonu ku-
ruyoruz ve bu istasyon mevsimsel 
geçişleri de dikkate alarak göldeki su 
kalitesini düzenli olarak izleyecek.” 
bilgisini verdi.

Proje kapsamında, 3 bin hektar-
lık bir çalışma alanı belirlediklerini 
anlatan Kurum, şöyle konuştu: “Bu 
3 bin hektarlık çalışma alanında 
özellikle çeşitli ebat ve özellikte, ‘ha-
yalet ağ’ dediğimiz ağlardan tespit 
ettik ve su için ekosistemin korun-
ması için de bu hayalet ağların te-
mizlenmesi gerekiyor. 

Proje çerçevesinde, 15 milyon 
lira maliyeti olan ve etaplar halin-
de bu hayalet ağların temizlenmesi 
sürecine büyükşehir belediyemiz ile 
yapacağımız protokol çerçevesinde 
başlayacağız. 2020 yılının ilk çeyre-
ği ile başlayıp inşallah 2021 yılında 
da temizlenmiş, tertemiz Beyşehir 
Gölü’müzü bölgemize kazandırmış 
olacağız.”

Kurum, bu ilk etapta 5 milyon 
lira kaynağı Konya Büyükşehir Be-
lediyesine gönderdiklerine işaret 
ederek, “Etaplar halinde de çalışma-
nın hızına göre de kaynak aktarımı-
nı yaparak Beyşehir Gölü’nü o eski 
özlediğimiz göl haline getirmek için 
adımlarımızı atmış olacağız. Hem 
Beyşehir’imizde hem diğer ilçeleri-
mizde Konya’mızın, hemşehrileri-
mizin ne ihtiyacı varsa belediyele-
rimizle sivil toplum örgütlerimizle 
valimizle bir olmak suretiyle hep 
birlikte doğru adımları atarak, va-
tandaşlarımıza verdiğimiz sözleri 
tutacağız. Bu çerçevede Konya’mızı 

marka şehir haline getirecek adım-
ları kararlı şekilde atmak suretiyle 
hemşehrilerimize layık olmaya çalı-
şacağız. Protokolümüz, hem Beyşe-
hir’imiz için hem Konya’mız için ha-
yırlı olsun diyorum.” diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay da Bakan 
Kurum’a, Konya’nın tüm projelerine 
verdiği destekten dolayı teşekkür 
etti.

Millet bahçelerinin yapılması, 
eski sanayinin taşınması, Alaaddin 
cephe iyileştirmesi, Mevlana mey-
danındaki düzenlemeler ve son ola-
rak tüm Türkiye’de açıklanan 400 
sosyal konutun Konya’da olmasının 
Konyalılar için büyük mutluluk ol-
duğunu anlatan Aktay, “Beyşehir, 
ilçelerimiz içinde en güzeli, Beyşehir 
Gölü’ne sahip tarihi bir alan. 651 
kilometrekarelik alanıyla Beyşehir 
Gölü, Türkiye’nin en büyük tatlı su 
gölü. Özellikle Beyşehir gölünün te-
miz kalması açısından yapacağımız 
çalışmalara bakanlığımızın 5 milyon 
lira destek vermesi Beyşehirimiz 
ve Konyamız açısından çok önemli. 
Beyşehir gölünü hem sulama amaçlı 
hem içme suyu amaçlı kullanıyo-
ruz.” diye konuştu.

‘TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ CAZİBE 
MERKEZLERİNDEN BİRİ HALİNE 

GELECEK’
Bundan sonra ayrıca Beyşe-

hir Gölü’nü ve Beyşehir’i turizmin 
merkezi yapma konusunda çalışma 
yürüttüklerine de değinen Altay, 
“Beyşehir Gölü bu manada sadece 
Konya’mız açısından değil, Türki-
ye’nin en önemli cazibe merkezle-
rinden biri haline gelecek. Bakan-
lığımız yapmış olduğu çalışmaları 
tamamlayarak Büyükşehir Beledi-

yemize aktaracağı kaynakla biz de 
en kısa sürede ihaleyi gerçekleştirip, 
Beyşehir Gölü’nü eski temiz günle-
rine kavuşturmak için bir çalışma 
yürüteceğiz.” bilgisini verdi.
PROJE, İKİ ETAPTA UYGULANACAK

İki etap olarak planlanan pro-
jenin birinci etabında, bakanlıkça 
hazırlanan, “Beyşehir Gölü Dip Ça-
muru ve Hayalet Balıkçılık Ağlarının 
Tespitine İlişkin Fizibilite Hazırlan-
ması” projesi kapsamında doğal sit 
alanında kalan Beyşehir Gölü’nde 
belirlenen 3 bin hektarlık su alanın-
da hayalet ağların temizlenmesi faa-
liyetleri yapılacak.

Gölün geriye kalan kısmında 
hayalet ağların tespiti ve bunların 
harita üzerine işlenmesi gerçekleşti-
rilecek. Çalışma süresince periyodik 
olarak Gölden belirlenecek noktalar-
dan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliği 
kapsamında su numuneleri alına-
rak, analizleri yapılacak.

Ayrıca periyodik olarak gölden 
belirlenecek noktalardan dip çamu-
ru numuneleri alınarak, Atık Yöne-
timi Yönetmeliği kapsamında analiz 
edilecek. Göl içerisindeki ekosiste-
me olumsuz etkileri olabilecek tüm 
etkenler ve bu etkenlerin önlenme-
sine yönelik çalışmalar yapılacak. 
Projenin ikinci etabında ise birinci 
etapta belirlenen noktalardan dip 
çamuru numuneleri analiz çalışma-
ları devam edecek. Protokol süresi 
boyunca mevcut durum ve hayalet 
ağı temizleme faaliyetlerini içerecek 
şekilde göl içi ekosistem değerlen-
dirme raporu hazırlanacak ayrıca 
birinci etapta belirlenen göl içerisine 
olumsuz etki eden etkenlerin gide-
rilmesine yönelik proje uygulanacak. 
n AA
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27 Aralık  belki de teknoloji tarihi-
mizde bir milat.

Hedeflediğimiz otomobilin tekno-
lojisinin prototipini de gördük.

Bir olayı; niyet (fikir), dua (proje), 
amel(somut adım), istikamet ( ameli  
tutarlı ve kararlı bir biçimde sürdürüle-
bilir bir yaşam haline getirmek)  olarak 
kabul edersek ,  sıra  işin istikametini 
sağlamaya geldi.

Fikir hep vardı. Her şeyde bir fikri-
miz oluyor. Kendi otomobilimiz konu-
sunda duamız da vardı  ama amelimiz 
çok zayıf ve kısa vadeli idi.

Bu konuya bilerek ya da bilmeden 
sadece sempatiden kaynaklı sevinç  
ve  gurur duyanlar olduğu gibi, bilerek 
veya bilmeden nefretin etkisi ile karşı 
çıkanlar da oluyor.

Bence sevgi ve nefretten bağımsız 
değerlendirmek ülkemizin bu teknolo-
jiye sahip olmasını daha hızlı ve kolay 
hale getirecektir.

Bu prototip ve ekosistemi bir 
otomobilden çok fazlası. Sadece dört 
tekerlekli bir otomobil olarak değerlen-
dirmek çok dar bir bakış açısı olur.

Bu otomobil üretilmeye başlandı-
ğında;

 • Bu prototip güçlü ve elle tutula-
bilir bir hedef.

 • Manyetik alanı ve aurası güçlü. 
 • Finansal kaldıracı ve katma değer 

üretme potansiyeli çok güçlü.
 • Özellikle bilişim vadisini  ve Türk 

sanayisini çok daha anlamlı hale geti-
rebilecek.

 • Dünyanın henüz % 5’inin elekt-
rikli teknolojiye geçtiği bir anda  biz o 
teknolojiye direkt geçeceğiz. Bu küre-
sel alanda çok kuvvetli ve akıllıca bir 
hamle. 

 • Ülkemizde şu an SUV modellerin 
%95 ‘i ithal ediliyor. Bakir ve gelişme 
potansiyeli yüksek bir pazara sahip 
olacak.

 • Sadece batarya teknolojisi bile 
başlı başına ülkemize küresel düzeyde 
bir konum sağlayacak. Batarya tekno-
lojisi ile;  

 • Otomobil ve diğer kara araçları 
da batarya teknolojisinden faydalana-
cak.

 • Tarım sektöründeki başta traktör 
olmak üzere bütün tarım araçları elekt-
rikli  hale gelecek.

 • Batarya teknolojisi ile güneş 
enerjisinden  gündüz elde edilen enerji 
depolanıp gece kullanılabilecek. Hatta 8 
yıl kullanma garantisi olan bataryaların 
ikinci elleri evlerde enerji depolamayı 
çok ucuz hale getirecek.

 • Büyük bir çoğunluğu ithal edi-
len forklift, transpalet  gibi fabrika içi 
taşıma yapan araçlarımız maliyet, te-
mizlik ve kolaylık avantajı ile fabrika  içi 

taşımada büyük bir açığı 
kapatacaktır.

 • Deniz araçlarımız-
da, savunma sanayinde, 
hava araçlarımızda  hızla 
kullanılan batarya siste-
mi başlı başına stratejik 
bir adım.

 • Meydana getirece-
ği eko sistemle farklı bir 
ekonomik ve teknolojik 
paydaş oluşturacaktır.

 • Uydu, haberleşme, 5G, robotik, 
elektrik, tasarım, yazılım, mekatronik, 
malzeme teknolojisi, fren ve aktarma 
sistemleri,otonom sistemler, Endüstri 
4:0(akıllı fabrikalar), nesnelerin iletişimi 
gibi birçok alanda teknolojinin geliş-
mesine katkı sağlayacaktır.

 • İnnovatif özellikleri ile toplumsal 
özgüveni ve girişimciliği  güçlü sinerji-
lerle etkileyecektir.

 • Bütün park yerleri şarz istasyonu 
da olacaktır.

 • Bu girişimle birçok alanda stan-
dartların ve normların  oluşmasında 
küresel ekonomide lokomotif olacağız.

 • Euro  NCAP’ta 5 yıldız hedefi  
başlı başına bir sorumluluk.

Bu projenin önündeki engeller:
 • Ülkemizin faydacı ve popülist 

sistemle işleyen siyasal 
yapısı.

 • Kendi makamını yü-
celtmek ve korumak için 
insan kaynaklarını öğüten 
kamu , özel sektör  bürok-
rat ve yöneticilerin kısır-
laştırdığı hiyerarşi düzeni

 • Küçük olsun benim 
olsun zihniyeti.

 • Patronların insan 
kaynaklarına önem ver-

memesi, sistematik ve hesap verebilir 
işletmeleri kuramaması. Anadolu’da 
hala benden akıllı insanı sevmem diyen  
patronlar  çoğunlukta…

 • Özel sektör ve devlet yönetimi 
olarak ilkeleşme konusunda karar ve-
ricilerin samimi olmaması

 • Liyakatli insanların önemsizleşti-
rilmesi. Özel sektör ve kamuda kediye 
aslanın boğdurulması.

 • Siyaset, bürokrasi  ve özel sektö-
rün  asalak güç ve ruh haleti ile devleti 
yönetme gayreti.

 • Devlet yönetiminde ve özel sek-
törde  akraba tanıdık gibi unsurların  li-
yakat sahibi,  katma değer  üretebilecek 
insanımızın önünde  engel olması.

 • Devlet ve özel sektör yöneticile-
rinin ilkesel değil iki dudağın arasında 

kararlar vermesi.
 • Organizasyonel karar verme ka-

biliyetimizin yetersiz olması. 
 • Fabrikadan önce üretimin  orga-

nizasyonel yapısının oluşmaması
 • Mevcut profesyonel yöneticilerin  

sürdürülebilir ortamlarının net olma-
ması,

 • Kamuoyunun tarafgir kısmının 
yoğun bilgi kirliliği ve yıkıcı gayreti.

 • İktidarın bu girişimi aşırı kullan-
ma hevesi ve toplumda negatif enerjiyi 
tetiklemesi.

 • Enerji alt yapısının, özellikle nakil 
hatlarının yetersiz olması, şarz  ihtiyacı-
nın nasıl karşılanacağı endişesini mey-
dana getiriyor.

 • Doğru aydınlatma doğru algılar 
oluşturur. Bu konuda çekincelerim var. 
Mesela % 100 yerli beyanı doğru değil. 
% 52 ile üretim başlayacak.

Çok beğendiğim yönler;
 • Sunum çok güzeldi.
 • Özellikle ilk defa bir projede ça-

lışan ve  sermaye aynı ağırlıkta taktir 
edildiler.  Sermaye ve beyinin taktirinin 
Anadolu sanayisinde de yansımaları 
olacaktır.

 • Projenin CEO’su Mehmet Gür-
can Karakaş ve ekibinin açıkça takdir 
edilmesi farklı bir boyuttu.

 • Rifat Hisarcıklıoğlu’nun küçük 
olsun benim olsun zihniyetinden bü-

yük olsun bizim olsun bilincine geçtik 
demesi çok anlamlıydı.

 • TOGG’unu oluşturan beş giri-
şimcinin ortak paydalarının bu proje 
olması. Liyakat sahibi ve ülkemizin biri-
kimi en güçlü girişimciler olması.  Kan 
bağı , yakınlık yönetiminden akıl  bağı, 
can bağı yönetimine örnek olmaları.

 • Yani R.Hisarcığlıoğlu’nun deyimi 
ile eski köye yeni adet getiren bir proje 
olması.

 • En önemlisi tasarlamanın önem 
kazanmaya başlaması. Projenin sahibi 
olmamız.

DEVRİM otomobili  4 ay gibi kısa 
sürede yapılmıştı. Prototip olarak 4 
adet üretilmişti.  O zamanın imkanla-
rının sebep olduğu talihsizlik, zaman 
kısalığı,  siyasi irade ve bürokrasinin 
sahipsizliği nedeni ile üretilemedi.

Sadece isminin devrim olması bile 
kamuoyunda itibarsızlaştırmak için 
kullanıldı.

Her türlü eksik ve hatalarına karşın  
üretme iradesi ve kararlılığı olabilseydi, 
bugün  çok daha büyük hedeflerin sa-
hibi olacaktık.

İtibarsızlaştırma, olmazcı bir ruh 
haleti yerine oldurmaya yönelik irade-
mizi gösterebilirsek bu sefer olacak 
gibi.

Bir kere hedefin zihinlerdeki  resmi 
net. Ne istediğimizi net biliyoruz…

BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI… AMA !

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımı ile tanıtılan yerli otomobilin 
ülkemiz için hayırlı olmasını diledi. 
Başkan Altay, Konya Büyükşehir 
Belediyesi olarak yerli otomobilden 
100 adet ön sipariş vereceklerini ifa-
de etti.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, tanıtımı 
yapılan yerli otomobille Türkiye’nin 
yarım asırlık hayalini gerçekleştirdi-
ğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile tanı-
tımı yapılan yerli otomobilin hayır-
lı olmasını dileyen Başkan Altay, 

“Ülke olarak, tüm hakları ülkemize 
ait olan, milli teknolojilerle üretilen 
yerli otomobilimizin hayata geçişi-

ne şahitlik etmenin gururunu yaşı-
yoruz. Son teknoloji ile donatılmış 
doğuştan elektrikli otomobilin seri 

üretime geçmesiyle bir dünya mar-
kası haline geleceğine inancımız 
tamdır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
ardından ilk olarak 100 adet ön sipa-
riş vereceklerini belirten Başkan Al-
tay, bundan sonra belediye hizmet 
araçlarının tamamının yerli olacağını 
ifade etti. Başkan Altay, bu hayalin 
gerçeğe dönüşmesine liderlik eden 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan başta olmak üzere Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu üyelerine 
ve emeği geçen herkese teşekkür 
etti.
n HABER MERKEZİ

Gönüllü anneler 
yüreklere dokundu

Hamider’in Gönüllü Annele-
ri kahvaltı etkinliğinde buluştu. 
Programda konuşan Hamider Ka-
dın Kolu Başkanı Fatma Yanartaş; 
“Bizler maddi ve manevi yardıma 
muhtaç çocuklarımızdan sorum-
luyuz. Bazıları yeryüzünde hoş bir 
seda bırakır bazıları bırakmadan 
bu dünyadan ayrılır. Dünyadan 
ayrılırken yanımızda götürebile-
ceğimiz sadece bizim amellerimiz 
olacaktır.” dedi.

Hamider’in hanımlarının oluş-
turduğu Gönüllü Anneler, Gazyağ-
cı Furun Kebabı’nda kahvaltı et-
kinliğinde buluştu. Yoğun katılım 
ile gerçekleşen programda konu-
şan Hamider Kadın Kolu Başkanı 
Fatma Yanartaş katılan herkese 
teşekkür etti. Yanartaş; “ Progra-
mı çocuklarımıza yapılan yardım-
da, annelerimizin de ellerini taşın 
altına koymasını istediğimiz için 
düzenledik. Biz kadınlarda aslında 
hami olabiliriz. Bu vesile ile bugün 
toplanan hanımlarda bir çocuğu-
muzun bir yıllık hamisi oldu. Her 
ayın son cuması programlarımız 
olacak. Protokol eşleri de katılarak 
programımıza değer kattılar. Bu-
gün salonda 170’e yakın hanıme-
fendi var. Hepsi katılarak bizi mut-
lu ettiler. Bir yetimi mutlu etmek 
gerçekten çok önemli” dedi.

‘ÖNCELİĞİ KIZ
 ÇOCUKLARINA VERDİK’

Hamider’in yaklaşık bir buçuk 
sene önce gözetip koruyan anla-
mına gelen “hami” kelimesinden 
yola çıkılarak yardım etmeyi ken-
dine görev edinen hayırsever iş 
adamları tarafından kurulduğunu 
dile getiren Hamider Kadınlar Kolu 
Başkanı Fatma Yanartaş; “Derne-
ğimiz kurulalı bir buçuk sene oldu. 
Çok kısa zaman önce vefat eden 
kurucu yönetim kurulu üyesi Ab-
dülkerim Selek beyefendiyi de bu 
vesile ile rahmetle anıyoruz” dedi. 
Yanartaş; “Bizler her çocuk için bi-
rer hami düşüncesi ile yıl boyunca 
maddi ve manevi desteklerde bu-
lunmaktayız. Çocuklarımıza ahlaki 
ve akademik eğitimleri konusunda 
gönüllü eğitimciler ile hizmet et-

meye gayret gösteriyoruz. Çıktı-
ğımız bu yolda önceliği kız çocuk-
larına verdik. ‘Neden kız çocukları 
diye sorarsanız?’ onların gelecekte 
topluma yön verecek nesillerin an-
neleri olması sebebi ile diyebiliriz” 
şeklinde konuştu.
‘KISA ZAMANDA BİR AİLE OLDUK’

Dernekte yapılan çalışmalar-
dan da bahseden Yanartaş; “Der-
nek bünyesinde çalışan sosyolog 
arkadaşlarımızla yapmış olduğu-
muz saha çalışmalarında maddi 
bir beklenti içinde olmadıklarını 
birilerinin onları önemseyip kapı-
larını çalmalarının ne kadar değerli 
olduğunu gördük. Belki yorucu 
oldu ama bir o kadar da mutluluk 
vericiydi. Ve bizler bu sevgi, sami-
miyet dolu duygularla kısa zaman-
da bir aile olduk. Değer verdiğimiz 
Hamider ailesinin bir üyesi olmak 
gurur vericiydi. Saha çalışmala-
rımızda en önemli amaç yerinde 
tespit yapmaktı. En büyük talep-
te ebeveynlere eğitici seminerler 
gerçekleşmesini istemeleriydi. Biz 
de bu talep doğrultusunda ebe-
veynler için gönüllü eğitimcilerle 
seminerler düzenledik. Amacımız 
çocukları ailelerinin yanında mutlu 
ve huzurlu kılmaktı” diye konuştu.

‘MUHTAÇ ÇOCUKLARIMIZDAN 
SORUMLUYUZ’

Yanartaş; “Bizler maddi ve 
manevi yardıma muhtaç çocuk-
larımızdan sorumluyuz. Bazıları 
yeryüzünde hoş bir seda bırakır 
bazıları bırakmadan bu dünyadan 
ayrılır. Dünyadan ayrılırken yanı-
mızda götürebileceğimiz sadece 
bizim amellerimiz olacaktır. Bu 
vesile ile bu etkinliğin düzenlen-
mesinde çalışmalarımıza maddi 
ve manevi destek veren yöne-
tim kurulu eşlerine, toplantımızı 
onurlandıran saygıdeğer protokol 
eşlerine ve gönüllü destek veren 
siz misafirlerimize teşekkür ediyo-
rum. Hayırlara vesile olan etkinlik-
lerde her zaman buluşmak dileği 
ile. Sizleri en sevgiliye emanet 
ediyorum” şeklinde cümlelerine 
son verdi. 
n HABER MERKEZİ

Yerli otomobilin tanıtımının ardından Türkiye’nin ilk yerli otomobili Devrim yeniden gündeme geldi. 2016’da ölmeden 1 ay 
önce konuşan Devrim’in mühendislerinden Kemalettin Vardar, “Araba stop edince vatan haini olduk” demişti

Devrim’in niye stop
ettiği belli değil!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın tanıtımını yaptığı yerli 
otomobilin ardından Türkiye’nin ilk 
yerli otomobili Devrim’in mühen-
dislerinden Kemalettin Vardar’ın 
2016 yılında ölmeden 1 ay önce 
o dönemde yaşanılanları anlattığı 
röportajı yeniden gündeme geldi. 
Vardar, projenin detaylarını anlatır-
ken, “Esas katkıda bulunması ge-
rekenlerin hiçbiri bu projeye destek 
vermedi. Olmaması gereken herkes 
de burnunu soktu. Bu araba neden 
stop ettiği belli değildir. Çünkü ince-
lenmemiştir. O arabanın motorunu 
yapan Rıfat Serdaroğlu’ydu, o sırada 
da kullanan kendisiydi. Araba stop 
edince bir şey diyemeyince ‘benzin 
bitti’ diyor. Başka bir şey söylemesi 
de mümkün değildi. Proje başarısız 
olunca 1 milyon 400 bin lirayı ziyan 
etmiş vatan hainleri olduk” demişti.

Türkiye’nin ilk yerli otomobi-
li ‘Devrim’i üreten mühendisler 
arasında yer alan ve 2016 yılında 
hayatını kaybeden Kemalettin Var-
dar’ın ölmeden 20 gün önce Sanayi 
Odası’nın basın bürosuna verdiği 
röportaj, dün Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı 
yapılan yerli otomobilin ardından 
yeniden gündeme geldi. Röportajda, 
ilk yerli otomobil Devrim’e destek 
vermesi gereken kesimin karşı çık-
tığını aktaran Vardar şunları kay-
detmişti: “Otomobilinin 1959’un 
sonlarından başlayarak Türkiye’de 
otomobil imalatıyla ilgili birtakım 
şeyler yapılmaya başlandı. Çeşitli 
organizasyonlar otomobil imalatı 
konusuna öyle veya böyle katkıda 
bulunmaya çalıştılar. Esas katkıda 
bulunması gerekenlerin hiçbiri bu 
projeye destek vermedi. Olmaması 
gereken herkes de burnunu soktu. 
Makine Mühendisleri Odası olması 
gerekiyordu. Ama Makine Mühen-
disleri Odası tam tersi karşı görüş 
alarak, bu projeye karşı durdu. Yani 
Türkiye’de otomotiv üretimine karşı 
durdu. Bununla ilgili zabıtlar ince-

lendiğinde o kesim otomobil üreti-
mine karşıydı. Destek olmadı hatta 
bir miktar da köstek oldu. Başka ku-
ruluşlar bu projeye müdahil olmaya 
çalıştılar. Onlar da maalesef işi iyi-
leştirip destekleyecekleri yerde onlar 
da karşı çıktılar. En çok karşı çıkması 
beklenen ithalatçı kesim en son ana 
kadar ağzını bile açmadı. Bütün 
çalışmasını da perde arkasından el 
altından yaptı. Esas belimizi büken 
bütün şeyleri de onlar beslediler ve 
hazırladılar. Ortaya çıkıp muhalefet-
lerini doğrudan ifade etmediler.”

‘1 MİLYON 400 BİN LİRAYI ZİYAN 
ETMİŞ VATAN HAİNLERİ OLDUK’
Bir anda hayallerin yoktan var 

edilerek gerçeğe dönüştüğünü söy-
leyen Kemalettin Vardar, “Ben ha-
yatımda araba kullanmamış, araba 

motoru yapmamış, sökmemiş bir 
adamım. Araba motoru yapmak 
için görevlendirilmiş bir haldeyim 
ve ortada araba yok. Şaka gibi geli-
yor insana ama şaka değil. Alçıdan 
modeller yapıldı, birebir modelden 
beton kalıplar yapıldı. Bunların hep-
si yoktan var edilen ve hayal edilen 
şeyler. Genç insanların böyle bir 
üretime girmesi cesaret etmesi onu 
tamamlaması ve bitirmesi aslında 
bir mucizedir. Ama rezil olduk. Gün 
sonunda 1 milyon 400 bin lirayı zi-
yan etmiş vatan hainleri olduk. O 
günlerde çektiklerimizi görseydiniz, 
vardığımız sonucu görseydiniz. O 
zaman bizi daha iyi anlardınız. Biz 
Devrim arabasıyla tecrübe yapmak 
için çıktığımızda kaputa sarılıp ağ-
layan insanlar vardı. Hiçbir şeyimiz 
yoktu hepsini elle yaptık. Sonunda 
karşılığında bir teşekkür edilmesi 
gerekirdi değil mi? Ama hayır, va-
tan haini olduk biz. Hala da öyleyiz” 
dedi.

‘BENZİN BİTTİ HİKAYESİ 
TAM BİR YÜREK ACISI’

Devrim arabasının tamamlanıp, 
dönemin Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel’in test sürüşü esnasında, oto-
mobilin bir anda durmasını anlatan 
Kemalettin Vardar, şöyle konuştu: 
“Benzin hikayesi tam bir yürek acı-
sıdır. Cemal Gürsel geldi arabaya 
bindi bir süre gittikten sonra araba 
orada stop etti. Bu iş tam anlamıyla 

bir fiyasko haline getirildi. Ama çok 
şükür ne kadar basın varsa hepsi 
de bu suçlamayı bir marifetmiş gibi 
herkesin karşısında ifade etmekten 
hiç korkmadılar. Devrim’den bah-
sedildiği zaman bana söylenen şey, 
‘hani şu sizin benzin koymayı unut-
tuğunuz araba değil mi?’ demiyorlar 
mı benim cinlerim tepeme çıkıyor. 
Bu araba neden stop ettiği belli de-
ğildir. Çünkü incelenmemiştir. Stop 
eden arabada kullandığımız motor, 
benzin tıkanıklığı yapan yani boğu-
lan bir motordu. O arabanın moto-
runu yapan Rıfat Serdaroğlu’ydu, 
O sırada da kullanan kendisiydi. 
Araba stop edince bir şey diyeme-
yince ‘benzin bitti’ diyor. Başka bir 
şey söylemesi de mümkün değildi. 
Normalde araştırmamız lazımdı bu 
araba neden böyle oldu diye. Ama 
böyle olmadı kimse arabanın yanına 
gitmedi. Allah kahretsin bu arabayı 
deyip gittiler. Elimizdeki ödeneği de 
iptal ettiler. Kimse o arabanın stop 
etme nedenini aramadı, araştırma-
dı. Bu hadise araştırılmadığı için 
kenarda hazır bekleyen güçler var o 
zaman el ovuşturdular.”

‘DEVRİM’DEN SONRA 
400 TANE DİZEL ELEKTRİKLİ 

LOKOMOTİF İMAL ETTİK’
Vardar, Devrim otomobili proje-

sinin başarısız olmasının ardından, 
ekibin yılmadan çalışmaları devam 
ettirdiğini ve lokomotif ürettiğini 
anlattığı röportajını şöyle bitiriyor:  
“Biz o projenin ardından dizel elekt-
rikli lokomotif imal ettik. Maliyetinin 
yüzde 76’sı yerli olmak kaydıyla 400 
tane dizel elektrikli lokomotif üret-
tik. Gençlere şunu söylemek istiyo-
rum. Okullarda çok büyük bir eksik-
liğimiz var. Yabancılardan gelen her 
türlü belgeyi, bilgiyi, ürünü hayran-
lıkla peşin yargıyla kabulleniyoruz. 
Bu korkutma teziyle yetiştirilen bir 
nesil olduk biz. Olmaz denilen şeyi 
yaptık. Olabilir diye saldırdık loko-
motif yaptık.” 
n DHA

Altay: Türkiye’nin otomobili hayırlı olsun

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Kemalettin Vardar
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Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA
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Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

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

Çamura saplanan otomobili 
AFAD ekipleri kurtardı

Kaçak avlanan 4 kişiye 
9 bin 502 lira ceza verildi

Aksaray’da stabilize köy yolun-
da çamura saplanarak çıkamayan 
otomobil AFAD ekiplerince kurta-
rıldı. 

Olay, Aksaray ile Konya’nın 
Karapınar ilçesi yolunda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ak-
saray’dan Karapınar istikametine 
seyreden M.A. idaresindeki 06 AC 
3723 plakalı otomobil, stabilize 

yolda çamura saplandı. Sol ön ve 
arka tekerlekleri çamura saplanan 
ve çıkamayan otomobilin sürücüsü 
112 Acil Çağrı Merkezini arayarak 
yardım istedi. İhbar üzerine ha-
rekete geçen Aksaray İl Afet Acil 
Durum (AFAD) Müdürlüğü ekip-
leri kısa sürede olay yerine gelerek 
otomobili çekerek bulunduğu yer-
den kurtardı. n İHA

Konya’da kaçak avcılık yap-
tığı iddiasıyla 4 kişiye 9 bin 502 
lira ceza kesildi. Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlü-
ğü ekipleri, Seydişehir ilçesi Küpe 
Dağı’nda kaçak avcılıkla mücadele 
kapsamında çalışma başlattı. Ekip-
ler, bölgenin en yüksek sıra dağla-
rı arasındaki yerde, 11 kilometre 
araç ve ayak izi takibinin ardından, 
naylon korumalı barakada ellerin-
de kılıfsız av tüfeği bulunan 4 kişi-
lik kaçak avcı grubunu tespit etti. 
Bu kişilere izinsiz av yaptıkları ge-

rekçesiyle, 9 bin 502 lira idari para 
cezası uygulandı. n AA

Kazalarda 3 kişi
öldü, 6 kişi yaralandı

Konya il merkezi, Ereğli ve Ilgın ilçeleriyle Karaman’da meydana gelen trafik kazaları yine üzücü şe-
kilde sonuçlandı. Dikkatsizlik ve kural ihlalinin beraberinde getirdiği kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti

Alınan tüm tedbirlere ve yapılan 
tüm uyarılara rağmen trafik kaza-
larının önüne bir türlü geçilemiyor. 
Kazalarda sürücülerin dikkatsizliği 
ve kuralları ihlal etmesi de önemli 
bir etken olarak görünüyor. Konya’da 
geçtiğimiz haftasonu meydana gelen 
kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 6 
kişi de yaralandı.

PORTAKAL YÜKLÜ 
KAMYON DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ

Ereğli ilçesinde portakal yüklü 
kamyon devrilmesi sonucu meydana 
gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını 
kaybetti. Kaza, saat 10.00 sıraların-
da, Ereğli ilçesi Adana-Aksaray kara 
yolu üzerinde meydana geldi. Metin 
Cingöz (44) idaresindeki 01 EL 311 
plakalı portakal yüklü kamyon, sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesi sonucu kontrolden çıkarak 
devrildi. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine 
olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jan-
darma ekipleri sevk edildi. Olay yeri-
ne gelen sağlık ekipleri, sürücü Metin 
Cingüz ile yanında bulunan Hülya 
Gökbük’ün (47) hayatını kaybettiğini 
belirledi. Ters dönen kamyon hur-
daya dönerken, parçalanan kasadaki 
portakallar yola saçıldı. Kazayla ilgili 
inceleme başlatıldı.

OTOBÜSÜN ÇARPTIĞI
YAYA HAYATINI KAYBETTİ

Ilgın ilçesinde, otobüsün çarptığı 
yaya hayatını kaybetti. Mehmet E. 
idaresindeki 09 U 0399 plakalı be-
lediye otobüsü, Selçuk Üniversitesi 
Ilgın Meslek Yüksek Okulu yakınla-

rında yolun karşısına geçmek isteyen 
Mustafa Gülhan’a (57) çarptı. Çevre-
dekilerin haber vermesi üzerine olay 
yerine sevk edilen sağlık ekipleri, 
Gülhan’ın yaşamını yitirdiğini belir-
ledi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Gül-
han’ın cenazesi, Dr. Vefa Tanır Ilgın 
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Otobüs sürücüsü Mehmet E, gözaltı-
na alındı.

DUR İHTARINA UYMADI, 
POLİS ARACINA ÇARPTI

Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına 
uymayarak kaçan otomobil sürücü-
sü, polis otosuna çarptı. Yaya olarak 
kaçmaya çalışırken yakalanan ve 
1.03 promil alkollü olduğu tespit edi-
len sürücüye, çeşitli maddelerden 10 
bin 465 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 06.15 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek 
Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Os-
manlı Caddesi Kavşağı’nda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetle-
me Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
Yeni İstanbul Caddesi üzerinde seyir 
halinde olan 42 EY 469 plakalı oto-
mobile dur ihtarında bulundu. Araç 
sürücüsü, polis ekiplerinin ihtarına 
uymayarak kaçmaya başladı. Otomo-
bil, Osmanlı Caddesi Kavşağı’na gel-
diğinde kendisini durdurmak isteyen 
A.D. idaresindeki 42 A 0775 plakalı 
polis aracına, polis aracı da çarpma-
nın etkisiyle önünde duran H.B. yö-
netimindeki 42 A 0777 plakalı polis 
aracına çarptı. Kazanın ardından 
otomobil sürücüsü M.U., aracını bı-

rakarak yaya olarak kaçmaya başladı. 
Polis ekiplerince yakalanan M.U.’nun 
yapılan alkol kontrolünde 1.03 promil 
alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü 
sürücü Bosna Hersek Polis Merkezi-
ne götürüldü. Sürücü M.U.’ya alkollü 
araç kullanmak ve çeşitli maddeler-
den toplam 10 bin 465 TL cezai işlem 
uygulandı.

İKİ OTOMOBİL KÖPRÜ ÇIKIŞINDA 
KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 6 YARALI

Karaman’da iki otomobilin köprü 
çıkışında kafa kafaya çarpışması so-
nucu meydana gelen trafik kazasında 
1’i bebek 6 kişi yaralandı. Kaza, gece 
saat 21.45 sıralarında Gevher Hatun 
Mahallesindeki Piri Reis Köprülü kav-
şakta yaşandı. 

Alınan bilgiye göre, Ş.K (22), 
yönetimindeki 70 FS 028 plakalı 
otomobil ile A.M.E (26) idaresindeki 
70 ED 440 plakalı otomobil köprü 
çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Vatan-
daşların kazayı 112 Çağrı Merkezine 
bildirmesi üzerine olay yerine sağlık 
ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kaza yerine varan polis ekipler, 
tedbir amaçlı köprüyü iki yönden 
trafiğe kapattı. Kazada sürücülerle 
birlikte otomobillerde bulunan H.İ.Ö 
(24), M.Y. (24), H.A.E (27) ve 8 aylık 
C.E., yaralandı. Yaralılar ambulans-
larla kaldırıldıkları Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alınırken, 
sağlık durumlarının iyi olduğu öğre-
nildi. Kaza yapan araçların olay yerin-
den kaldırılmasının ardından köprü 
yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.

DUR İHTARINA UYMADI, 
POLİS ARACINA ÇARPTI

Konya’da polisin ‘dur’ ihtarına 
uymayarak kaçan otomobil sürücü-
sü, polis otosuna çarptı. Yaya olarak 
kaçmaya çalışırken yakalanan ve 
1.03 promil alkollü olduğu tespit edi-
len sürücüye, çeşitli maddelerden 10 
bin 465 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, saat 06.15 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek 
Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi Os-
manlı Caddesi Kavşağı’nda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetle-
me Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 
Yeni İstanbul Caddesi üzerinde seyir 
halinde olan 42 EY 469 plakalı oto-
mobile dur ihtarında bulundu. Araç 
sürücüsü, polis ekiplerinin ihtarına 
uymayarak kaçmaya başladı. Otomo-
bil, Osmanlı Caddesi Kavşağı’na gel-
diğinde kendisini durdurmak isteyen 
A.D. idaresindeki 42 A 0775 plakalı 
polis aracına, polis aracı da çarpma-
nın etkisiyle önünde duran H.B. yö-
netimindeki 42 A 0777 plakalı polis 
aracına çarptı. 

Kazanın ardından otomobil sü-
rücüsü M.U., aracını bırakarak yaya 
olarak kaçmaya başladı. Polis ekip-
lerince yakalanan M.U.’nun yapılan 
alkol kontrolünde 1.03 promil alkollü 
olduğu tespit edildi. Alkollü sürücü 
Bosna Hersek Polis Merkezine gö-
türüldü. Sürücü M.U.’ya alkollü araç 
kullanmak ve çeşitli maddelerden 
toplam 10 bin 465 TL cezai işlem uy-
gulandı.  n DHA

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
30 Aralık 2019 Pazartesi • Yıl: 12 • Sayı: 3837

Yayın Türü: Yerel Süreli

Çırağa palangayla işkenceyle suçlanan 2 kardeş serbest 
Konya’da araç yedek parça satışı 

yapılan iş yerinde çırak olarak çalışan 
E.A.Y.’yi (15), alacağı vidanın numa-
rasını unuttuğu gerekçesiyle halk 
arasında ‘caraskal’ olarak bilinen pa-
langaya bağlayıp, tavana astığı iddia 
edilen iş yeri sahibi kardeşler, ‘çocuğa 
karşı eziyet’ suçundan çıkarıldıkla-
rı mahkemece, adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Karatay ilçesinde 
H.H.Y. ile kardeşi E.A.Y., geçen eylül 
ayında araç yedek parça satışı yapan 
M.C.’ye ait iş yerinde çırak olarak işe 
başladı. Yaklaşık 20 gün sonra E.A.Y., 
iş yeri sahibi M.C. tarafından vida al-
ması için malzemeciye gönderildi. 
Alacağı vidanın numarasını unutan 
E.A.Y., yolda ağabeyi H.H.Y.’yi tele-
fonla arayıp, vidanın numarasını sor-
du. E.A.Y. vidayı alıp, iş yerine döndü.

‘BİR DAHA UNUTMAZSIN’ DEYİP, 
TAVANA ASTI

İddiaya göre iş yeri sahibi M.C., 
vidanın numarasını unuttuğu için 
E.A.Y.’yi halk arasında ‘caraskal’ ola-
rak bilinen palangaya bağlayıp, tava-
na astı. Pantolonu da yarıya kadar in-
dirilen E.A.Y., yaklaşık 15 dakika asılı 
kaldıktan sonra M.C. tarafından ca-
raskal kırılabilir düşüncesiyle indirildi. 
İki kardeş korktukları için durumu 
ailesine anlatmadı. E.A.Y. ise olayın 
ardından iş yerine gitmedi.

MALZEMEYİ HATALI BÜKTÜ DİYE 
AĞABEYİ DÖVMÜŞ 

Ağabey H.H.Y. de, 5 Aralık günü, 

iddiaya göre bir malzemeyi hatalı bük-
tüğü gerekçesiyle M.C. tarafından tek-
me-tokat dövüldü. Gözü moraran ve 
yüzünde şişlik oluşan H.H.Y. hastane-
ye gidip rapor aldı. 

Ardından polise gidip M.C. hak-
kında şikayette bulundu. Şikayet 
üzerine M.C. hakkında ‘kasten yara-
lama’ suçundan soruşturma başlatıldı. 
E.A.Y. de M.C. tarafından gördüğü 
saldırıyı ailesine anlattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Aile dün avukatları aracılığıyla 

işkence anına ait fotoğrafları da delil 
olarak sunarak M.C. hakkında suç du-
yurusunda bulundu. Hemen harekete 
geçen savcılık, iş yeri sahibi M.C. ve 
kardeşi M.C. hakkında gözaltı kararı 
verdi . Kardeşler akşam saatlerinde 
gözaltına alındı. 

Polis merkezindeki ifadelerinin 
ardından bugün adliyeye sevk edilen 
kardeşler, savcılıktaki ifadelerinin ar-
dından tutuklama talebiyle nöbetçi 
mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 
kardeşleri, adli kontrol kararıyla ser-
best bıraktı.

‘PANTOLONUMU YARIYA KADAR 
İNDİRDİLER’

Korktukları için gördüğü işkenceyi 
ailesine söylemediğini belirten E.A.Y., 
yaşadıklarını şöyle anlattı: ‘’Vidayı al-
mak için malzemeciye gidiyordum. 
Yolda vidanın numarasını unutup, 
ağabeyimi aradım. O da M.C.’ye so-
rup, bana döndü. Vidayı alıp iş yerine 

geldim. M.C., ‘Vidanın numarasını 
nasıl unutursun’ deyip, önce kulağını 
çekti, sonra beni vinçle tavana astı. 
15 dakika boyunca acı içerisinde asılı 
kaldım. Bir süre sonra caraskal kırılır 
diye beni aşağıya indirdiler. Acı içeri-
sinde ve gittim. Daha önce de iş ye-

rinde makineyi temizlerken üzerime 
kimyasal su sıkmışlardı. Ertesi gün 
her yerim kabarık olmuştu. O anları 
düşündükçe sinirlenip, utanıyorum. 
Ağabeyime de tekme ve tokatla saldı-
rıp, gözünü morarttılar.’’  
n DHA
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Bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra kaçarken polislere de ateş eden cezaevi firarisi, çevredeki vatandaşların 
da verdiği eşkal doğrultusunda aranıyordu. Aranan firari şahıs, şehir içi yolcu taşıyan dolmuşta yakalandı

Cezaevi firarisi
dolmuşta yakalandı

Selçuklu ilçesinde taksi durağına 
av tüfeğiyle ateş açan, bir kişiyi ya-
ralayan ve polislere de ateş açarak 
kayıplara karışan şüpheli, şehir içi 
dolmuşta yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık 
günü saat 19.30 sıralarında merkez 
Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi’n-
deki taksi durağına av tüfeği ile ateş 
açan şüpheli olay yerinden kaçtı. 

Kaçan şüpheliyi yakalamak için 
çalışma başlatan polis ekipleri çevre-
deki vatandaşların verdiği eşkal doğ-

rultusunda şüphelinin yakalanması 
için çalışma başlattı. 

19 Aralık gece saatlerinde mer-
kez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek 
Mahallesi Denizli Sokak’ta başında 
motosiklet kaskı bulunan bir kişi, iş 
yerinde bulunan 34 yaşındaki S.Ç’yi 
bacaklarından tabanca ile yaralaya-
rak olay yerinden kaçtı. İş yerinde 
silahla yaralanan S.Ç, ihbar üzerine 
olay yerine sevk edilen ambulans-
la Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altın-

da alındı.
İKİ FARKLI OLAYA KARIŞAN ŞÜPHELİ 

CEZAEVİ FİRARİSİ ÇIKTI
Şüpheli şahsı yakalamak için olay 

yerinde çalışma başlatan ekipleri fark 
etmesi üzerine şüpheli şahıs yaka-
lanmamak için polis ekiplerine rast-
gele ateş açarak olay yerinden kaçtı. 
Farklı tarihteki iki olayın şüphelisi 
olduğu belirlenen kişiyi yakalamak 
için Asayiş Şube Müdürlüğü Cina-
yet Büro Amirliği ekipleri tarafından 
toplanan eşkal bilgileri ve ifadeler 

doğrultusunda şüphelinin 3 Aralık 
Salı günü ‘yaralama’ suçundan ceza-
evinde yattığı sırada Seydişehir Açık 
Cezaevinden firar eden ve hakkında 
3 ayrı suçtan yakalama kararı bulu-
nan Yasin K. olduğunu belirledi.

MİNİBÜSTE YAKALANDI
Yapılan çalışmalar kapsamın-

da tespit edilen şüpheli Yasin K’nin 
akşam saatlerinde Nalçacı Caddesi 
üzerinde seyir halindeki minibüste 
olduğunu tespit edildi. Polis, mini-
büsü durdurarak şahsı yakaladı.n İHA

Pencereden düşen kadın hayatını kaybetti

Konya’da 7’inci kattaki evinin 
penceresinden dışarıyı izlediği sı-
rada dengesini kaybederek düştü-
ğü iddia edilen yaşlı kadın hayatını 
kaybetti. 

Olay, saat 11.30 sıralarında 
merkez Meram ilçesi Havzan Ma-
hallesi Sıddık Sokak üzerinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
sokak üzerindeki bir apartmanın 
7’nci katında bulunan evinin pen-
ceresinden dışarıya baktığı iddia 
edilen kanser hastası olduğu öğ-
renilen 63 yaşındaki Sevim Eren, 

dengesini kaybederek aşağıya düş-
tü. Olayı fark eden ve o sırada evde 
bulunan Sevim Eren’in oğlunun 
ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis 
ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekiplerinin yaptığı kont-
rolde yaşlı kadının hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekiplerinin 
olay yerinde yaptığı incelemelerin 
ardından Sevim Eren’in cansız be-
deni otopsi yapılmak üzere Konya 
Numune Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Olayla ilgili soruşturma başla-
tıldı. n İHA

Otobüsteki yolcudan 
eroin çıktı

Aksaray’da kaçak 
içki operasyonu

Aranan şahıs polis 
tarafından yakalandı

Seydişehir ilçesinde bir oto-
büste yapılan aramada yolcular-
dan birisinin üzerinde 15 gram 
eroin ele geçirildi. 

Edinilen bilgiye göre, bir istih-
baratı değerlendiren Seydişehir 
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 
ekipler, uygulama noktasında yol-
cu otobüsünü durdurdu. Ekipler, 

yaptıkları aramada yolculardan 
K.K’nin üzerinde 15 gram eroin 
ele geçirdi. Gözaltına alınan K.K. 
ifadesi alınmak üzere emniyete 
götürüldü. Emniyetteki işlemleri 
tamamlanan K.K. adliyede çıkarıl-
dığı nöbetçi mahkemece tutukla-
narak cezaevine gönderildi.
n İHA

Aksaray’da sahte ve kaçak içki 
ticaretine yönelik 7 ayrı iş yerine 
eş zamanlı operasyon düzenleyen 
polis ekipleri çeşitli markalarda 70 
şişe kaçak ve sahte içki ele geçirdi. 
Aksaray’da, yılbaşı öncesi sahte 
ve kaçak içkilerin piyasaya sürül-
meye çalışıldığını bilgisine ulaşan 
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık 
ve Organize Suçlarla Mücadele 
(KOM) Şubesi ekipleri, belirlenen 
7 ayrı iş yerini teknik ve fiziki ta-
kibe aldı. 

Yapılan takibin ardından ye-
terli delil ve bulgulara ulaşan 
KOM ekipleri operasyon için düğ-
meye bastı. Eş zamanlı baskın 
yapan KOM ekipleri iş yerlerinde 
yaptığı aramalarda çeşitli marka-
larda 70 şişe sahte ve kaçak içki 
ele geçirdi. İçkilere el konulurken, 
iş yeri sahibi olan S.K. (48) ve R.A. 
(52) gözaltına alındı. Emniyette 
ifadelerinin ardından 2 kişi tutuk-
suz yargılanmak üzere savcılıkça 
serbest bırakıldı. n İHA

Konya’da kasten yaralama, 
uyuşturucu ticareti yapma ve 
mala zarar verme suçlarından 
hakkında 24 yıl kesinleşmiş ha-
pis cezası bulunan şahıs, polis 
ekipleri tarafından yakalandı. 
Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro 
Amirliği ekipleri, kasten yarala-
ma, uyuşturucu ticareti yapma ve 
mala zarar verme suçlarından 7 

adet kaydı olan, uyuşturucu mad-
de ticaretinden yakalaması bulu-
nan ve uyuşturucu veya uyarıcı 
madde ticareti yapma veya yarar 
sağlamadan 2 ayrı dosyadan top-
lam 24 yıl hapis cezası bulunan 
H.T.’nin Beyşehir ilçesinde ika-
met ettiği ihbarı üzerine harekete 
geçti. Konya’dan Beyşehir’e giden 
polis ekipleri yaptıkları çalışmayla 
şahsı yakaladı. H.T., adli işlemler 
için emniyete götürüldü. n İHA

The Economist Intelligence Unit’in 
(EIU) (2020)  küresel ekonomi öngö-
rülerini içeren “The World in 2020” 
yayımlandı. The Economist Intelligence 
Unit’in analizinden yola çıkarak, bizi ilgi-
lendiren yerel ve küresel ölçekteki bazı 
öngörüleri sizlerle büyüme ve demog-
rafi (nüfus bilim)  bağlamında paylaş-
mak ve bazı düşüncelerimi aktarmak 
istiyorum. 

ÖNCESİNDE TÜRKİYE 
EIU öngörülerine göre Türkiye 

ekonomisi, 
• 2020’de % 4 büyüme oranına ulaşa-
cak. 
•2020  enflasyon yüzde 10,1. olacak
• 2020 cari açık tahmini % 3,1 iken,
• 2020 için kişi başına düşen geliri tah-
mini ise  9 bin 850 dolar seviyesinde  
olacağı  yönünde
KÜRESEL BÜYÜME ÖNGÖRÜSÜ VE 
ÜLKEMİZ İHRACAT MODELLEMESİ 

Rapordaki bazı ana başlıkları maddeler 
halinde yazıp sonra yorumlayalım 
• 2020’de dünyanın en hızlı büyüyen 

ekonomileri Afrika ve Asya’dan çıka-
cak.
• Sekiz yıldır devam eden iç savaş son-
rası yeniden inşa dönemine girecek 
Suriye,
 % 8.9’luk bir büyüme ile 2020’nin en 
fazla büyüyen ikinci  ekonomisi  ola-
cak. 
• Asya’nın genç nüfuslu dev ekonomi-
si Hindistan yüzde 6.7 büyüme ile The 
Economist’in ilk onuna giren tek büyük 
ekonomi.

Büyüme bir anlamda iç ve dış ta-
lebin artması sonucunu doğururken, 
büyümenin düşmesi ise iç ve dış tale-
bin azalması yönünde yorumlanabilir. 
(Büyüme ve talep arasındaki  ilişkinin 
hangisinin sebep, hangisinin sonuç ol-
duğu tartışmasını bir yana bırakıp) Bu 
cümledeki bilgilerden yola çıkarak, ülke-
miz ihracat yapısının EIU raporuna göre 
modellemeye çalışalım.

2020 bağlamında ihracat sefer-
berliği yapacağımız ülkeler, özellikle 
Afrika ve Asya pazarları olmalıdır. 

Ticaret Bakanlığı, mev-
cut teşviklerinde bu yön-
de planlama yapması 
ve ihracatçılarımızı bu 
pazarlara yönlendirecek 
çalışmalarını artırması 
gerekecektir. Bu safhada 
Dış Ekonomik İlişkiler 
Kuruluna (DEİK) ayrı bir 
görev düşmekte. Özellikle 
DEİK Afrika İş Konseyle-
ri ile   DEİK Asya Pasifik 
İş Konseyleri çok etkin bir çalışma 
göstermeliler. EIU’ın  Büyüme öngörü 
oranlarına ayrıca bakarsak; 
• Asya %5,2 
• Sahra altı Afrika’sı %2,5 
• Kuzey Afrika ve Ortadoğu % 2,3 olarak 
öngörülmüş 

Büyük Ekonomilerde ise Hindis-
tan’ın tek büyüyen ülke olması aslında 
diğer büyük ölçekli ekonomilerin bü-

yümede sınıfta kalacağı 
ve dış taleplerinde belirli 
bir artış olamayacağı veya 
azalacağı yönünde bir sin-
yal vermekte. Genel olarak 
büyüme tahminlerine bak-
tığımızda 
• Kuzey Amerika %1,6
• Batı Avrupa %1,4  ora-
nında 

EIU’ın mevcut rapo-
ru bağlamında bakar ve 

geçmişteki Türkiye - Irak Ticaret  ben-
zeşmesini ülkemiz özelinde Suriye ile 
ilişkilendirirsek, ilerleyen orta ve uzun 
vade de Suriye, Türkiye ihracatında ilk 
5. sıraya rahatlıkla gelebilir. Dolayısı ile 
Suriye’ye ayrı bir alt başlık açmak ge-
rekmekte. Özellikle savaştan çıkacak bir 
ülke olması (en kısa zamanda bu karga-
şanın bitmesini umut ederek) bir nevi 
bertaraf olan alt ve üst yapısı ile (yurtdışı 

müteahhitlik hizmetleri), gıda ve gi-
yim sektörü ile ihracatçımıza ayrı bir 
ışık yakmaktadır. Unutmayalım ki özel-
likle körfez savaşından sonra Irak’ın 

yeniden yapılanmasında Türkiye bü-
yük rol oynamış ve ilerleyen zamanlar-
da Irak, Türkiye’nin en büyük ihracat 
partnerlerinden biri haline gelmiştir. 

Özellikle son iki yıldır, Irak ve Türki-
ye arasındaki ticaret benzemesini, olası 
Suriye ve Türkiye bağlamında yapıp, 
orta ve uzun vade de Türk iş dünyası 
için ayrı bir fırsat olduğunu özelliklede 
müteahhitlik hizmetleri ve gıda ürünle-
rinin ihracatının altını çizmekteyim. Do-
layısıyla EIU  raporu bir nevi bu savımı 
doğruluyor. Aklın yolu birmiş diyelim ve 
bir sonraki başlığa geçelim. 

DÜNYA DEMOGRAFİK YAPISI VE 
PAZAR BÖLÜMLENDİRİLMESİ 
2020 ve ilerleyen 10 yıl içerisinde 

dünya nüfusunun yaş ortalamasında 
büyük değişiklikler olacağı da EIU rapo-
runda yer almakta. 

Bu bağlamda ilerleyen 10 yıl içeri-

sinde dünya nüfusunun yaş ortalaması 
artacak ve 30 yaş ve üzeri nüfus, dün-
yada nüfusunda baskın yaş aralığı 
olacak. 

BU NE ANLAMA GELİYOR? 
İhracatçı firmalarımız stratejik plan-

lamalarında (yaptıklarını varsayarak) , 
mevcut ürün ve hizmetleri kapsamında 
yapacakları pazar bölümlendirilmesinde 
özellikle yaş faktörünü dikkate almaları 
ve üretecekleri ürün ve hizmetleri 30 
yaş ve üzeri olarak tasarlamaları ge-
rekmekte. Başka bir açıdan bakarak 30 
yaş ve altı için niş ürün ve hizmetlerde 
tasarlanarak farklı ve katma değerli ürün 
ve hizmetler oluşturulabilir.  

SONUÇ: Stratejik bakış ve görüş 
arasındaki fark, bakmakla görmek ara-
sındaki fark gibidir. Eğer ki eldeki veri-
lerle yapılan öngörülere göre birilerinin 
yaptıklarını izliyorsan bakıyorsundur. 
Yok eğer birileri senin yaptıkların izli-
yorsa sen çoktan görmüşsündür. Eğer 
ki tarafların ikisi de görmüşse rekabet 
başlamıştır. 

2020 KÜRESEL EKONOMİK SENARYOLARI VE TÜRKİYE 

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ
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Firmamız bünyesinde çalışacak;
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www.konyayenigun.com
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DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 
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0531 710 88 76

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır
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Tel: 444 75 92

Abdullah Çimen Özfatihler 
Vinç Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nde

-DEPO DORUMLUSU 
(Askerliğini yapmış Excell kullanabilen)

-PLAZMA OPERATÖRÜ 
(AUTOCAD BİLEN )

-ELEKTRIK - OTOMASYONCU 
(AUTOCAD BİLEN)

ELEMANLAR ALINACAKTIR.

VINÇ SEKTÖRÜNDE ÇALIŞMAK ÜZERE;

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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Selçuk’ta Fuat Sezgin belgeseli gösterildi
Selçuk Üniversitesinde Cum-

hurbaşkanlığı himayelerinde, Ko-
caeli Üniversitesi Rektörlüğü tara-
fından hazırlanan ve SELÇUKSEM 
ev sahipliğinde; Hacı Mehmet 
Duranoğlu yönetmenliğini yaptığı 
“Bilime Adanmış Bir Ömür Fuat 
Sezgin” belgesel gösterimi ve yö-
netmen söyleşisi gerçekleşti. 

Süleyman Demirel Kültür 
Merkezinde düzenlenen progra-
ma; SELÇUKSEM Müdürü Prof. 
Dr. Birol Gülnar, Müdür Yardımcı-
ları, dekanlar, yüksekokul  müdür-
leri, öğretim üyeleri ve öğrenciler 
katıldı. 

Açılış konuşmasını gerçekleş-
tiren SELÇUKSEM Müdürü Prof. 
Dr. Birol Gülnar, “Bu tür organi-
zasyonların, çalışmaların en güzel 
taraflarından bir tanesi de dost-
larımızla, hocalarımızla, mezun-
larımızla bir araya geliyor olmak. 
Daha evvelde ‘İki Komutan Bir 
Vatan’ belgesel gösterimini yine 
bu salonda gerçekleştirmiştik. İn-
şallah daha nice gösterimlerle bir 
araya geliriz diye umut ediyorum.  
Sürekli Eğitim Merkezi olarak ne-
den bu işe giriştik, öncelikle kültür 
ve sanat alanında üniversitemizin 
ürettiği, çalıştığı projede elimizden 
geldiğince, gücümüz yettiğince 
maddi, manevi olarak destek ol-
maya büyük özen gösteriyoruz. 
Hele ki böyle özenli projeler oldu-
ğu zaman ayrıca mutluluk duyu-
yoruz.  Kendimizi bu anlamda da 
sorumlu hissediyoruz. Hacı Meh-
met kardeşimizin her türlü elde et-
tiği başarıda biz de kendi adımıza 
her şeyden evvel mutlu oluyoruz 
ve birlikte burada bu gururu, se-
vinci birlikte paylaşmak istiyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Yönetmen Hacı Mehmet Du-
ranoğlu ise “Prof. Dr. Fuat Sezgin 
ile ilgili konuşacağız. Maalesef bu 
topraklarda Nazım Hikmet’inden; 
Prof. Dr. Fuat Sezgin hocasına 
kadar o kadar çok değerli insan 
vardı ve bu insanlar hakkında söy-
lenmesi gereken söz ve yapılması 
gereken o kadar çok iş vardı ki bir 
türlü yapılamadı. Neden yapılama-
dı bunu hocanın batıya karşı ver-
diği mücadelede göreceğiz. Batı 
dediğimiz medeniyet hani gerçek-
ten bazı şeyleri çok iyi yapmakla 
birlikte ki onlara saygı duyuyoruz 
o konularda ama bazı şeyleri de 
çok iyi yaparlar bizim aleyhimi-
ze. Cumhuriyet tarihimizin son 

yüz yılına bakıldığında bütün kı-
sır çatışmalardan, çekişmelerden 
batının ateşi körüklemesiyle biz 
sağcı-solcu demişiz; modernci de-
mişiz; açık-kapalı demişiz ve bütün 
enerjimizi birbirimizi yemeye har-
camışız maalesef bunu görüyoruz. 

Dolayısıyla biz bu gücü birbi-
rimizi yemek yerine bütün fark-
lılıklarımızla o gücü birleştirip bu 
memleket uğruna bir şey yapmak 
lazım. Burada 2 bin kişinin olması 
bizim için önemli değil çünkü tek 
bir insanın varlığı mesela bir ba-
basız Mustafa Kemal’in annesiyle 
birlikte dayısının evine sığınmak 
zorunda kalmış olduğu Mustafa 
Kemal’in düşününki tek bir çocuk 
öksüz, yetim bir çocuk bir millete 
önderlik edip, bir milletin evlatla-
rına vatan kurabiliyor. Bu salonda 
tek bir kişi bugün burada belki 

konuşulanlardan Fuat Sezgin Ho-
canın hayatından tek bir cümle 
alırsa belki bugün değil ama on, 
yirmi yıl sonra bir ülkenin kaderi-
ni değiştirebilecek insan olmasın. 
Bu anlamda çok anlamlıdır ve bu 
kapsamda Fuat Sezgin üzerine 
söz söyleyecek mekan ayırdıkları 
için buna olanak sağladıkları için 
çok kıymetli hocam Prof. Dr. Birol 
Gülnar hocamın şahsında ve bura-
da beni yetiştiren hocalarıma çok 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından Hacı 
Mehmet Duranoğlu’nun yönettiği 
“Bilime Adanmış Bir Ömür Fuat 
Sezgin” belgeseli izlendi. 

Belgeselin ardından Prof. Dr. 
Birol Gülnar tarafından Yönetmen 
Hacı Mehmet Duranoğlu’na teşek-
kür belgesi takdim edildi.
n HABER MERKEZİ
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Beyşehir’de, Hakk’ın Sesi 
Mehmet Akif konferansı

Beyşehir ilçesinde Mehmet 
Akif Ersoy’u Anma Haftası kap-
samında ‘Hakkın Sesi Mehmet 
Akif Ersoy’ konulu konferans dü-
zenlendi. Beyşehir Kaymakamlı-
ğı, Beyşehir Belediyesi, İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Müftü-
lüğü tarafından Beyşehir Beledi-
yesi Kültür ve Yaşam Merkezi’nde 
ortaklaşa gerçekleştirilen konfe-
ransta konuşan Necmettin Erba-
kan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Caner Arabacı, İstiklal Marşı’nın 
yazarı şair Mehmet Akif Ersoy’un 
çocukluk ve gençlik yıllarından 
bahsetti. Ersoy’un gençlere çok 
önem verdiğini anlatan Arabacı, 
Ersoy’un her zaman milli bir du-
ruş sergilediğini, balkan harbinde, 
cihan harbinde ve milli mücadele 
döneminde bundan hiçbir taviz 

vermediğini söyledi. Mehmet Akif 
Ersoy’un yerli, milli ve tutarlı bir 
vatan şairi olduğunu ifade eden 
Arabacı, kültür ve değerler anla-
mında yeryüzünde tek bile olsa 
lazım olan biri olduğunu kaydetti.

Programda öğrenciler tarafın-
dan Mehmet Akif Ersoy’un şiirleri 
seslendirildi. Konferansının ardın-
dan Prof. Dr. Caner Arabacı’ya 
günün anısına tarihi Eşrefoğlu Ca-
misi’nin maketi ve çeşitli hediyeler 
verildi.

Konferansa İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Musa Konuk, Beyşehir 
İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, Bey-
şehir Belediyesi Kültür Sorumlusu 
Eyüp Yağcıoğlu, akademisyenler, 
milli eğitim şube müdürleri, okul 
müdürleri, öğretmenler ve öğren-
ciler katıldı.
n İHA

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Mehmet Akif Ersoy Haftası münasebetiyle Süley-
man Demirel Kültür Merkezi’nde “Mehmet Akif ve Gençlik” konulu bir konferans düzenledi

‘Akif gibi bir ruha
ihtiyacımız var!’

Selçuk Üniversitesi İslami İlim-
ler Fakültesi Mehmet Akif Ersoy 
Haftası münasebetiyle Süleyman 
Demirel Kültür Merkezi’nde “Meh-
met Akif ve Gençlik” konulu bir 
konferans düzenledi. Konferansın 
açılışında bir konuşma yapan Fa-
külte Dekanı Prof. Dr. Ramazan 
Altıntaş İstiklal ve İstikbal şairimiz 
Mehmet Akif’in ahlaki duruş ve 
mücadele adamı kimliği üzerinde 
durdu.  

Konuşmasında şu görüşlere yer 
verdi, “Tarihte milletler yetiştirdik-
leri şahsiyetlerle anılır. Onlar tarih 
yapan değerlerdir. Bizim milletimi-
zin yetiştirdiği değerlerden birisi de 
merhum Mehmet Akif’tir. Dava ve 
Feryat şairi Mehmet Akif’i bütün 
yönleriyle genç kuşaklara yeniden 
anlatmak zorundayız. O, haya-
tı boyunca İslam Âleminin birliği 
için çalışmış, bir ahlak abidesidir. 
O, gösteriş, yalancılık, dalkavuk-
luk, şakşakçılık gibi ahlaki düşük-
lüklerden hep nefret etmiş, bu tür 
kişiliksiz tipleri çevresinden hem 
uzaklaştırmış ve hem de onlardan 
uzak durmuştur. M. Akif, hesabi bir 
insan değil, hayatı boyunca hasbi 
bir insan olarak onurlu bir duruş 
sergilemiştir. O, gerektiğinde açlı-
ğa, susuzluğa razı olmuştur, ama 
onursuzca yaşamaya asla!. İslam 
şairi ve mütefekkiri M. Akif’in yaz-
mış olduğu şiirlerinin her bir mıs-
raı, ümmet coğrafyalarının acıları-
nı, hüzünlerini, diriliş muştularını 
dile getirir. Onun şiirleri, İslam’ın 
son adası Anadolu’nun çığlığıdır. 

Çünkü bir millet, tarihten silinmek 
istenmektedir. Onun evi, dini, tari-
hi, medeniyeti, kültürü yakılmak ve 
toprakları işgal edilmek istenmiş-
tir. O, bütün bir cihana dört tarafı 
ateşle çevrilmiş bir ortamdan se-
sini yükseltmiştir. Bugün Mehmet 
Âkif’in bu toparlayıcı, birleştirici, 
bütünleştirici soluğunu ve üslubu-
na millet olarak ihtiyacımız vardır” 
diye konuştu. 

Yoğun bir katılımcının iştirak 
ettiği bu konferansta konuşan  Nec-
mettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakülte-
si Dekanı Prof. Dr. Caner Arabacı, 
“Mehmet Akif ve Gençlik” ilişkisi 
üzerinde durdu. Mehmet Akif’in 
yaşadığı dönemin, İslam âleminin 

savrulduğu bir dönem olduğuna 
değinen Arabacı, Yemen, Trablus-
garp, Balkan harplerine işaret etti. 
Osmanlının çekildiği bu topraklar-
da geride kalan Müslüman ahalinin 
her türlü katliam ve zulme maruz 
kaldığını dile getirdi. Bir vatanper-
ver olan Âkif’in bu durumdan çok 
etkilendiğini söyledi. Milli mücade-
lenin manevi kahramanı olan Meh-
met Âkif’in bozgunu durdurmak 
için İstanbul’un Fatih ve Bayezid 
camilerinde ateşli ve duygu yüklü 
konuşmalar yaptığını, bu konuşma-
ların halk üzerinde çok etkili oldu-
ğunu, neticede müspet sonuçların 
doğduğunu ifade etti. Ayrıca tarihçi 
Caner Arabacı  M. Akif’in Mısır yıl-
larından da bahsetti. Onun Mısır’a 

gidiş sebebinin “medeniyet değiş-
tirme” yönelimini gördükten son-
ra olduğunu dile getirdi. Dönemin 
iktidarının M. Âkif’in çevresini bo-
şalttığını, gözetim ve takibat altın-
da bulundurulduğunu bu durumun 
da yurdunu ve yuvasını çok seven, 
vatanın birliği ve beraberliği için 
çalışan bir kimsenin ruhunu mu-
azzeb ettiğini vurguladı. Duruşunu 
ve kişiliğini hiçbir zaman değiştir-
meyen Mehmet Akif’in “Asım’ın 
nesli” dediği gençlerimizin onu iyi 
tanımaları gerektiğini tavsiye etti.  
Konferans,  İslami İlimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ramazan Altın-
taş’ın Caner Arabacı hocaya plaket 
takdiminden sonra sona erdi. 
n HABER MERKEZİ
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Bir süre önce yapmış olduğum 
bir çalışma kapsamında uluslararası 
finansman desteği sağlayan kurum-
ları araştırmıştım. Bu çalışma için 
ihtiyacım olan bilgiler aslında oldukça 
yüzeysel başlıklardı. Ancak bu yüzey-
sel başlıklara baktıkça geri planda kimi 
hususlar dikkatimi çekmeye başladı. 
Sonrasında birçok uluslararası finans-
man desteği veren kurumun çağrı dö-
nemleri, destek için şartları ve verdikleri 
desteklere bakma ihtiyacı hissettim. 
Karşıma çıkan tablo da rahatsız olma-
mak elde değildi. 

Finansman desteklerinin kapsamı 
ve bu kapsamda verilen bölge, grup 
ve kişilerin Türkiye’de ki tutumları in-
celendiğinde, bu kuruluşlar aracılığıyla 
toplumu dizayn etmeye çalışıldığı ve 
kendi hesapları ile hareket edildiği gö-
züküyor. Üstelik bütün bunların başlığı 
da güzel cümleler ile süslenmekte. 
Özellikle son dönemlerde artan kimi 

klişe sloganların destek şartları içinde 
değerlendirildiği söylenebilir. 

‘’Kültürel Mirasın Korunmasına 
Yönelik Farkındalık’’ başlığında açılan 
bir çağrının kabul edilmesi için proje 
sürecinde ‘’cinsiyet eşitliği atölyesi’’ 
koymak gerektiği gibi ‘’Yoksullukla 
Mücadele’’ başlığında yürütülecek bir 
proje içinde de ‘’lgbti hakları’’ ile il-
gili bir çalışma bulunduğunu görmek 
mümkün. ‘’Dezavantajlı gruplar’’  üst 
başlığında birçok toplumsal değerimi-
ze açılan savaşın kırıntılarını gördüğü-
mü ifade etmeliyim. Cinsiyet eşitliği adı 
altında pompalanan alt metnin art ni-
yeti ile bölgesel eşitlik adı altında yatan 
‘’ayrıştırıcı’’ havanın nasıl inşa edildiğini 
görmek mümkün gözükmektedir. 

Öte yandan ‘’kadın hakları, kadın 
istihdamı’’ gibi konulardaki destek-
lerde de aile kurumuna karşı açılmış 
bir savaş gibi gözükmektedir. Takip 
ettiğim bu kapsamdaki bir programda 

verilen eğitimde ‘’ço-
cuklarınızın cinsiyet 
seçimine müdahale et-
meyin’’ diye eğitim ve-
rildiğini tespit edebildim.

Özellikle gençlere 
yönelik çalışmalarda, 
uygulanan yöntemler 
daha dikkatle incelen-
melidir. Uluslararası fi-
nansman desteği veren 
bir kurumun hibesi ile 
yürütülen proje de çok net bir şekilde, 
toplumun yapı taşlarına karşı çalışma-
ların yapıldığını söylemek gerekiyor. 
Öncelikle, cinsiyet eşitliği başlığında 
ortaya konan çalışmaların toplumun 
değer yargılarıyla çeliştiği gibi bölgesel 
dağılımda, terör destekçisi yapılardan 

kişilerin özellikle seçildiği 
düşüncesi hiçte göz ardı 
edilmemelidir. 

Bir örnek vermek 
gerekirse iki sene aralıkla 
çağrıya çıkılmış ‘’yerel 
projelere hibe programı’’ 
adlı bir hibe çağrısında çok 
yüksek oranda HDP Bele-
diyelerine hibe verilme-
sine tesadüf demek sizce 
mümkün müdür? ‘’Karı-

şıklık Alanlardaki Kültürel Mirası Koru-
ma’’ adı altında milyonlar akıtılması ve 
burada bu hibeleri kazananların hep tu-
haf tipler olması bir tesadüf müdür? Ya 
da doğrudan ‘’lgbti toplantılarına’’ 30 
bin dolar destek vereceğini ilan eden 
bir uluslararası örgütün bulunmasını 

nasıl izah edeceğiz? 
Eisenhower Vakfı bursu alan 

birçok ismin devletlerin üst düzey yö-
netici olması da yalnızca şans ile açık-
lanamaz diye düşünüyorum.  Tabii 
Türkiye’de de bu bursu alanlar olduğu 
gibi bursu alan ilk yabancı da Türk’tür.

Türkiye’de ‘’Açık Toplum Vakfı’’ 
ile ilgili sürdürülen dava ve aynı Soros 
destekli vakıfların ‘’renkli devrimlerde 
etkisi’’ ile Rusya tarafından suçlandığı-
nı da unutmamak gerekmektedir. 

                                  *******
İsim isim bunlara çalışıp bir kenara 

koymuşken ‘’Necip Hablemitoğlu’’ 
haberini gördüm. Hablemitoğlu’nun 
katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır’ın Uk-
rayna’da yakalandığı son dakika olarak 
düştü. 

24 Haziran 1999’da Mehmet Ali 
Birand’ın sunduğu 32. Gün progra-
mında Gülenci Terör Örgütünün bütün 
şifrelerini deşifre etmişti. Yetinmemiş 

FETÖ’nün yıllardır nasıl bir örgütlen-
meye çalıştığını ve yurtdışı istihbarat-
larla bağlarını da ortaya dökmüştü. 

Ama asıl benim ilgimi çeken ha-
dise daha öne çalıştığım Uluslararası 
Vakıflar meselesini Hablemitoğlu’nun, 
Türkiye’de oldukça cesaretli şekilde 
çalışmış olmasıydı. ‘’Alman Vakıfları 
ve Bergama Dosyası’’  adlı kitabında 
etnik ve mezhepsel ayrılıların bu vakıf-
larca körüklendiğini ayrıntılı anlatmıştı. 
Bunun yanında İzmir’de altın madenleri 
karşıtlarının yine bu vakıflarca finanse 
edildiğini söylemekten geri durmamış. 

18 Aralık 2002 tarihinde de evinin 
önünde bir suikaste kurban gitti. 

Demek ki bazı meseleleri böylece 
ortaya koymanın hep bir bedeli olabili-
yordu. FETÖ’den, uluslararası vakıflara 
kadar o yıllarda bu kadar cesaretli ve 
doğru çalışmalar yapmanın ne kadar 
kıymetli olduğunu bugün daha net an-
lıyoruz, zannediyorum ki. 

ULUSLARARASI FİNANSMAN DESTEĞİ VEREN 
KURUMLAR VE NECİP HABLEMİTOĞLU

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

AK Parti Seydişehir, 72.
Danışma Meclisi’ni yaptı

Yunak, Sarıkamış
şehitleri için yürüdü

AK Parti Konya Milletvekili Dr. 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Sey-
dişehir 72. İlçe Danışma Meclisi 
Toplantısı’nda partililerle bir araya 
geldi.  Ak Parti Seydişehir 72. İlçe 
Danışma Meclisi Toplantısı, Seydi-
şehir Belediyesi Düğün salonunda 
AK Parti Konya Milletvekili Dr. 
Leyla Şahin Usta Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, AK Parti İlçe Baş-
kanı Kemalettin Atalay ile çok sayı-
da partili katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Dr. 
Leyla Şahin Usta, hedeflerinin bü-
yük ve liderlerinin güçlü bir lider 
olduğunu belirterek, “Bu millet 
benzerlerini; Adnan Menderes 
ve Turgut Özal’ı gördü ama Sa-
yın Cumhurbaşkanımız gibisini 

görmedi. Bu ülkeye değer katan 
büyük projeler yapılıyor. Ama bu 
ülkede bir güruh var ne yaparsak 
yapalım kabul etmiyor.” dedi.

Usta şöyle devam etti: “Giden 
gitsin, nereye giderse gitsin. AK 
Parti’den gidenlerin oyunlarını 
oynayacakları yerin hiçbir zaman 
Konya olmayacak . Biz gücümüzü 
halkımızdan ve teşkilatlarımızdan 
alıyoruz. Türkiye’nin etrafı ateş 
çemberiyle çevrilmiştir. Terör ör-
gütleri ile en çetin mücadeleyi 
yapıyoruz. Buna rağmen dimdik 
ayakta durmayı başardık. Ak Parti 
Teşkilatı olarak en önemli görevi-
miz etrafımızdaki ihtiyacı olanları 
koruyup gözetmek. Kimse yoksa 
ben varım anlayışıyla çalışmaktır.”
n AA

Yunak’ta, 1. Dünya Savaşı’n-
da Enver Paşa komutasındaki 
Osmanlı ordusunun, Rus işgali 
altındaki toprakları kurtarmak için 
başlattığı ve 90 bin askerin şehit 
olduğu Sarıkamış Harekâtı’nın 
104. yılı dolayısıyla bir yürüyüş 
gerçekleştirdi. Yunak İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor 
İlçe Müdürlüğünün ortaklaşa “Ası-
mın Nesli Asrın Yürüyüşünde” te-
masıyla düzenlenen etkinliğe yüz-
lerce kişi katıldı.

Ellerinde Türk bayrakları bu-
lunan yüzlerce kişi, ilk önce Hükü-
met Konağı önündeki Saat Kulesi 
Meydanında toplanarak daha son-
ra tekbirlerle yürüyüşe geçti. Ha-
vanın soğuk olmasına rağmen et-

kinliğe beklenilenden fazla katılım 
olurken, katılımcılar adeta dedeleri 
gibi soğuğu iliklerine kadar hisset-
tiler. Yürüyüşe, Yunak Kaymakamı 
Mehmet Emin Akbulut, Belediye 
Başkan Yardımcıları Hacı Erşan ve 
Bekir Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı 
Tahir Kuru, İlçe Milli Eğitim Müdü-
rü Mahmut İşcan, İlçe Gençlik ve 
Spor Müdürü Murat Albayrak’ın 
yanı sıra, daire amirleri, okul mü-
dürleri, öğretmenler, sivil toplum 
kuruluşları ile siyasî parti temsil-
cileri, ortaöğretim ve yükseköğre-
tim öğrencileri, muhtarlar ve çok 
sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş, 
İlçe Jandarma Komutanlığı bahçe-
sinde şehitler için yapılan duadan 
sonra sona erdi. n HABER MERKEZİ

AK Parti Karatay İlçe Başkanlığı’nın 73. Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda, 18 yıl önce milletin 
desteğiyle yürüyüşüne başlayan AK Parti’nin tüm teşkilatlarıyla hedefine emin adımlarla yürüdüğü ifade edildi

AK Parti hedeflerine
emin adımlarla yürüyor

AK Parti Karatay İlçe Başkan-
lığı’nın 73. Danışma Meclisi ger-
çekleştirildi. Ülke gündemi, teşkilat 
çalışmaları ve yerel yönetimlerin ya-
tırımlarının ele alındığı programda 
konuşan 73. Genişletilmiş AK Parti 
Karatay İlçe Danışma Meclisi, Azi-
ziye Kültür Merkezi’nde yoğun bir 
katılımla yapıldı.

Programa AK Parti Konya İl Baş-
kanı Hasan Angı, AK Parti Konya 
Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir, 
Orhan Erdem, Halil Etyemez, AK 
Parti Karatay İlçe Başkan Mehmet 
Genç, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, İl Koordinatörleri ile ilçe 
yönetim kurulu üyeleri, önceki dö-
nem Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, Karatay ilçe kadın ve 
gençlik kolları başkan ve yönetimle-
rinin yanı sıra belediye meclis üyele-
ri, mahalle temsilcileri, muhtarlar ile 
çok sayıda partili katıldı.

Divanın teşekkülü, saygı duru-
şunda bulunulması ve İstiklal Mar-
şı’nın okunmasıyla başlayan İlçe 
Danışma Meclisi, protokol konuş-
malarıyla devam etti. 

Programda ilk olarak söz alan 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç geçtiğimiz günlerde tanı-
tımı yapılan ve çok beğenilen yerli 
otomobil ile 60 yıllık hayalin gerçek 
olduğunu kaydederek, emeği geçen 
herkese teşekkür etti. 

Başkan Genç, AK Parti’nin 18 
yılda yaptığı çok önemli hizmetler 
olduğunu ifade ederek, “AK Parti 
eğitimde, ulaşımda, sağlıkta ve eko-
nomide gerçekleştirdiği birçok de-
ğişikle geleceğe ümitle bakmamızı 
sağlayan çok önemli başarılara imza 
attı. Bizler partimizi ve davamızı ne 
kadar iyi temsil edersek ülkemizde 
hedeflerine o kadar hızlı ve kararlı 
bir şekilde yürüyecektir. Bu amaç 
ve gaye ile mücadele edersek 2023-
2053-2071 vizyonunu gelecek ne-
sillere daha güçlü bir şekilde bıra-
kabiliriz. Dünyanın dört bir yanında 
mücadele eden güçlü bir liderle ve 
millet olarak; hem içimizde hem de 
dışımızdaki birçok hainle, karşıt fi-
kirle, bu medeniyet yolculuğumuzu 
engellemek isteyen insanlarla mü-
cadelemizde Türkiye’de olumsuz bir 
hava varmış gibi göstermek isteyen-
lere kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. 
AK Parti davasına inanan bu ülke-
nin geleceğine inanan hiçbir mevki 
ve makam hevesi olmayanların da-
vasıdır. Bu davaya inandığını söy-
leyenler, bu davaya asla zarar gel-
mesine izin vermeyeceğim diyenler 
maalesef bugün yoldan savrulmuş 
ve yollarını kaybetmişlerdir. Bu zor 
süreçte yolculuk yapmak kolay de-
ğildir. Bu yolculuk esnasında çürük 
elmalarında ayıklandığına şahitlik 
ediyoruz. AK Parti son yüzyılın en 
büyük iyilik, umut hareketidir. Kal-
kınmanın, iyiliğin ve umudun elçisi 
olduğunuz için hepinize çok teşek-
kür ediyorum. Bu duygu ve düşün-
celerle bir kez daha 73. İlçe danışma 
meclisimizin milletimize, Konya’mı-
za, Karatay’ımıza hayırlar getirmesi-
ni diliyorum” dedi. 

Gönül belediyeciliğinin en güzel 
örneğinin Konya’da sergilendiğini 
söyleyen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ise; “Bizim en büyük 
özelliğimiz, gönül bağıyla birbirimi-

ze bağlı olmamızdır. Birlik ve bütün-
lüğü her şeyin üzerinde tutmamız, 
hep birlikte ilçemize hizmet etmek-
tir.” Dedi. 2019 yılı yatırım ve 2020 
yılı projeleri ile ilgili konuşan Hasan 
Kılca; Karatay’da oluşan başarı çıta-
sının hep birlikte daha da yukarılara 
taşıyacaklarına dikkat çekti. Kara-
tay’da büyük projeleri bir bir haya-
ta geçirdiklerini dile getiren Başkan 
Kılca şunları söyledi: “Mevlana ar-
kası dönüşüm projemiz sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından bu alanın 
kentsel yenileme alanı olarak ilan 
edilmesi kararlaştırıldı ve resmi ga-
zetede yayınlandı. Şu anda proje ça-
lışmalarımız devam ediyor. Kısa süre 
içerisinde İsmil Termal tesislerini de 
hizmete açmış olacağız. Obrukhanı 
ve çevresi ile ilgili bir çalışma başlat-
mıştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
da imzasıyla ve Obrukhanının iha-
lesini yaptık, yer teslimini başlatıp 
restorasyon işlemlerine başlıyoruz. 
Seçimlerden önce glutensiz ekmek 
sözümüz vardı. Bunu da başardık. 

Kısa süre içerisinde hem fırınımızı 
kurduk, hem ekmek üretimimizi 
tamamladık. Şu anda sadece Konya 
değil çevre illerden de ekmek alı-
yorlar. Kısa sürede ilçemize önemli 
hizmetler kazandırdık. Belediyecilik 
anlayışımızı birlik ve beraberlik içe-
risinde gönülden Karatay başlığı ile 
sürdürmeye devam ederek; ilçemiz 
ve Konyamız çok güzel işlere imza 
atacağız.” 

73. Danışma Meclisinin Kara-
tay’a hayırlar getirmesini dileyen AK 
Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet 
Özdemir ise; yerli ve milli kaynaklar-
la AK Parti’nin 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerine emin adımlarla yürü-
yeceğini kaydetti.  Karatay’a olan 
sevdasından bahseden Hacı Ahmet 
Özdemir; “Eski Konya’ya Celaleddin 
Karatay gibi büyük bir ismin isim 
olarak verilmesi manidardır. Cela-
leddin Karatay ne kadar mütevazi 
ise Karatay da o kadar mütevazi, 
Celalleddin Karatay ne kadar dev-
letine, milletine, bayrağına bağlı ise 

Karatay’da o kadar devletine, mille-
tine bağlıdır. Bu şerefli davayı yüzü-
müzün akıyla geleceğe taşımak için 
elimizden gelen bütün çabayı göste-
receğiz.” İfadelerine yer verdi. 

AK Parti’nin siyasi bir oluşum-
dan çok daha fazla anlamlar ba-
rındırdığını kaydeden AK Parti İl 
Başkanı Hasan Angı ise; “Milletin 
umudu olarak başlayan bir hareket 
milletin katkılarıyla 18 yılını geride 
bıraktı. Aldığımız bayrak fersah fer-
sah öteye götürüldü. Çok daha güçlü 
bir Türkiye’de yaşıyoruz. Artık dev 
uyandı. Sadece fiziki gelişmeler de-
ğil. Ruh dünyamızdaki iklimi bugü-
ne taşımaya ve dünyadaki adaletsiz-
liklere dur diyen bir Türkiye var. Biz 
bir davanın erleriyiz. Bu kutlu yü-
rüyüşte ne kadar şükretsek az. Çok 
güçlü bir Cumhurbaşkanımız var. 
Bizlerde teşkilat mensupları olarak 
liderimizin yolunda yürümeye gay-
ret edeceğiz. Gecemizi gündüzümü-
ze katacağız” sözlerine yer verdi.
n HABER MERKEZİ
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‘Seyyid Ahmet Arvasi, asrımızın ender ilim deryalarındandı’
Türk-İslam ülküsünün öncü-

lerinden Asrın Yesevi’si Seyyid 
Ahmet Arvasi’nin öğrencilerinden 
Efendi Barutçu, Seyyid Ahmet 
Arvasi’nin bir öğretmen, başöğ-
retmenden öte bir hoca olduğunu 
ifade ederek, “Asrımızın ender ye-
tiştirdiği ilim fikir deryalarındandı” 
dedi.

Konya’da Selçuk Üniversitesi 
(SÜ) Genç Arkadaş Öğrenci Toplu-
luğu tarafından düzenlenen “As-
rın Yesevi’si Seyyid Ahmet Arvasi 
ve Türk-İslam Ülküsü” konulu 
program Süleyman Demirel Kül-
tür Merkezinde gerçekleştirildi. 
Programa konuşmacı olarak Sey-
yid Ahmet Arvasi hocanın öğren-
cilerinden Efendi Barutçu katıldı. 
Barutçu, konuşmasına Seyyid Ah-
met Arvasi hocanın, “Ben, İslam 
iman ve ahlakına göre yaşama-
yı en büyük saadet bilen, büyük 
Türk milletini iki cihanda aziz ve 
mesut görmek isteyen ve böylece 
‘İslam’ı gaye edinen’ Türk milli-
yetçiliği şuuruna sahibim. Benim 
milliyetçilik anlayışımda asla ırk-
çılığa, bölgeciliğe ve dar kavmiyet 
şuuruna yer yoktur” sözlerini ak-
tararak başladı. Barutçu, “Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti, milleti, özel-
likle Türk gençliğinin 1960’lardan 
1980’lere kadar çok yoğun bir şe-
kilde beynelmilel kara ve kızıl em-
peryalizmin ideolojik saldırılarına 
maruz kaldığı din, devlet, millet 
ve Türk-İslam medeniyetine ve 
Türk gençliğine çok şiddetli fik-
ri ve fiili saldırıların yaşandığı bir 
dönemde yine milletin bağrından 

çıkmış Türk milletinin iman ve ruh 
köküne bağlı ‘Türklüğün mazideki 
ihtişamından gelecekteki büyük 
hedefine mutlaka varacağına ina-
nan’ öncü şahsiyetlerden birisi de 
merhum hocam Seyyid Ahmet 
Arvasi’dir” dedi.

Efendi Barutçu, Seyyid Ahmet 
Arvasi’nin bir öğretmen, başöğ-
retmenden öte bir hoca olduğunu 
ifade ederek, “Asrımızın ender ye-
tiştirdiği ilim fikir deryalarındandı. 
Bir şahsiyet abidesiydi, bir ahlak 
adamıydı, bir gönül adamıydı, bir 
dava adamıydı, bir iman adamıydı, 
üstün görev ve yüksek sorumlu-
luk duygusuna sahipti. Dersleri 
her zaman çok zevkli ve verimli 

geçerdi. Onun derslerini bütün ta-
lebeleri sabırsızlıkla beklediği gibi 
çok farklı görüşlerden öğrenciler 
de kendi derslerini bırakır hoca-
yı dinlemeye gelirlerdi. Hocamız 
bize hep iyiyi, güzeli anlattı. Biz 
de onu çok sevdik. 1968 yılı son-
rası gelişen anarşi döneminde, o 
büyük sabrı, şefkati ve derin bil-
gisiyle, diyebilirim ki birçok vatan 
evladının, yanlış fikirlere saplanıp, 
yanlış ve batıl yollara dalarak he-
der olmasını önlemiş ve pek çok 
öğrenciyi kazanmıştır. Seyyid Ah-
met Arvasi; toplumun vicdanıdır. 
Yabancılaşmadan çağdaşlaşma-
nın peşindedir. Milletin cevherine 
uygun yeni bir medeniyetin inşası 

davasındadır” şeklinde konuştu.
‘ÖZÜ SÖZÜ DOĞRU BİR İNSANDI’

Arvasi hocanın özü sözü doğ-
ru bir insan olduğunu ifade eden 
Barutçu, “İnsana huzur veren ve 
itimat telkin eden bir görünüşü 
vardı. Konuşması ve bu konuş-
ması sırasındaki hal ve hareketi 
ile insanı adeta kendisine doğru 
çekiyordu. Mustafa Necati Özfatu-
ra beyin de söylediği gibi; ‘Seyyid 
Ahmet Arvasi’nin ifade edileme-
yecek bir de manevi yönü vardır 
ki, bu şahsiyeti, tanınan şahsiye-
tini çok aşar ve gözleri kamaştı-
rır.’ Arvasi bey fikriyatı ile zikri-
yatı birbirine tam uyan bir hayat 
tarzını benimsemişti. Arvasi bey 

de bütün samimi müminler gibi 
namaz konusunda çok titizdi. Biz-
lere; ‘Namazın yerini hiç bir şey 
tutmaz. Ne yaparsanız yapın önce 
namaz. Sakın namazı bırakmayın 
ve ihmal etmeyin’ derdi. Onu tanı-
yan herkes Müslümanlığın ne ol-
duğunu, Müslümanın nasıl olması 
gerektiğini onun şahsında ve canlı 
bir şekilde görürdü. Bu hissiyatla 
daha o ilk görüşmesinde kendisi-
ne hayran kalırlardı. Öyle ki bütün 
söz ve davranışlarında zerre kadar 
riya yoktu” ifadelerini kullandı.
‘İMAN VARSA İMKAN DA VARDIR’

Efendi Barutçu, “Tarih ve yer-
yüzü, kendi milli varlığına sahip 
çıkamayan, çağdaş bilgileri rehber 

almayan, ahlaktan ve adaletten 
uzaklaşan milletlerin mezarlığıdır. 
İşte tarihten adı sanı yok olmuş 
devletler, bilgiden, ahlak ve ada-
letten uzaklaşan toplumlardır. Biz 
de bu şekilde yaşarsak, önümüz-
deki yüzyılda -Allah göstermesin- 
sadece arkeolojinin konusu oluruz. 
Unutmayınız tarih bizi çağırıyor. 
İman varsa imkan da vardır. Türk 
milleti, İslam alemi ve bütün bir 
insanlık sizlerden, bizlerden bunu 
beklemektedir” diye konuştu.

Programın sonunda Efendi 
Barutçu, Genç Arkadaş Öğrenci 
Topluluğu mensupları ile birlikte 
fotoğraf çektirdi.
n İHA

O Ses Çiğköfte ev sahipliğinde Konya’da yerel ve yaygın basın 
temsilcileri yönelik çiğköfte programı düzenlendi 

Kara ailesinin kızı Hacer ile Gül ailesinin oğlu Yunus Emre 
düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi

O Ses Çiğköfte 
gazetecileri buluşturdu

Kara ve Gül 
aileleri akraba oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Konya İl Müdürlüğü öncülü-
ğünde O Ses Çiğköfte ev sahipliğin-
de Konya’da yerel ve yaygın basın 
temsilcileri yönelik program dü-
zenlendi. İnjir Cafe -  Restaurant’da 
düzenlenen programa Cumhurbaş-
kanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl 
Müdürü Abdurrahman Fidancı, Ba-
sın İlan Kurumu (BİK) Konya Şube 
Müdürü Özden Konur, O Ses Çiğ-
köfte Bölge Yöneticisi Mustafa Uy-
sal,  OSES Grup Genel Müdür Yar-
dımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ramazan Yaşar, O Ses Çiğköfte yet-
kileri katıldı. Düzenlenen programın 
açılı konuşmasını gerçekleştiren O 
Ses Çiğköfte Bölge Yöneticisi Mus-
tafa Uysal, “ Biz basınımızı seviyo-
ruz. Bu tür organizasyonları sürekli 
standart hale getirmeyi planlıyoruz. 
İnşallah bu programları geleneksel 
hale getireceğiz. 

Bizleri kırmayıp buraya kadar 
gelen İstanbul’dan, Bursa’dan, Kay-
seri’den, Adana’dan gelen O Ses 
Çiğköfte ortaklarına ve ayrıca Ge-
nel Müdür Yardımcımız ve O Ses 
Çiğköfte Yönetim Kurulu Üyemiz 
Ramazan Yaşar’a ayrıca teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı. 

‘2020 YILININ İNŞALLAH HEPİMİZ 
İÇİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM’

Cumhurbaşkanlığı İletişim Baş-
kanlığı Konya İl Müdürü Abdurrah-
man Fidancı da, “ Mustafa Uysal 
kardeşimle biz göreve başladıktan 
sonra sağ olsun O Ses Ailesi olarak 
bizleri hiçbir zaman yalnız bırakma-
dılar. 

Basın mensuplarımız ile bir ara-
ya gelmeyi uzun zamandır istiyor-
duk. Davetimizi kırmadınız.  Hepi-
nize teşriflerinizden dolayı ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz. OSES Çiğköfte 
Yönetimine ve Mustafa Uysal kar-
deşimize böyle bir organizasyona 
öncülük yapmasından dolayı teşek-

kür ediyoruz. Bu vesile ile de 2019 
yılını geride bırakmış oluyoruz. 
2020 yılının da inşallah hepimiz için 
hayırlı olmasını diliyorum” ifadeleri-
ni kullandı. OSES Çiğ Köfte Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan 
Yaşar ise programa katılan basın 
mensuplarına teşekkür ederek bu 
tür programları geleneksel hale 
getireceklerini söyledi. Düzenlenen 
etkinlikte aynı zamanda basın men-
supları oyun havası oynayarak ve 
halay çekerek programı renklendir-
di. Etkinlik sonunda programa ka-
tılan basın mensuplarına hediyeler 
verildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Halime-Adem Kara çiftinin kızı 
Hacer ile Tayyibe- Yusuf Gül çiftinin 
oğlu Yunus Emre, Öncü Düğün Sa-
lonu’nda düzenlenen düğün ve ni-
kah töreni ile dünyaevine girdi. Kara 
ve Gül aileleri mutlu günlerinde se-
venleri, yakınları ile dostları yalnız 
bırakmadı. 

Kara ve Gül aileleri misafirleri-
ni kapıda karşılayarak misafirlerin 
‘Hayırlı Olsun’ dileklerini kabul etti. 
Gerçekleştiren düğünde misafirlere 
geleneksel Konya Pilavı ikram edil-
di. Düğüne katılan misafirler genç 
çift ile bol bol hatıra fotoğrafı çektir-
di. Yenigün Gazetesi olarak Hacer 

ve Yunus Emre’ye bir ömür boyu 
mutluluklar dilerken, ailelerini de 

tebrik ederiz.
n MEVLÜT EGİN
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AFAD Konya, bina güvenliğine dikkat çekti
AFAD Konya İl Müdürlüğü 

ve İnşaat Mühendisleri Odası 
Konya Şubesi Kulesite stant aça-
rak vatandaşlara Bina Güvenliği 
hakkında bilgilendirmelerde bu-
lundu. Afetlerde oluşabilecek za-
rarları engellemenin yolu, yaşadı-
ğımız binaların afetlere dayanıklı 
olmasından geçiyor. Türkiye’de 
afet bilincinin yerleşmesi ve afet-
lere hazırlık kültürünün yaygın-
laşması amacıyla AFAD tarafın-
dan yürütülen Afetlere Hazırlık 
Yılı Projesi, altıncı ayında ‘Bina 
Güvenliği’ konusuna odaklanıyor. 
Bu kapsamda AFAD Konya yetki-
lileri ve İnşaat Mühendisleri Oda-

sı Konya Şubesi ile beraber Ku-
lesite stant açarak vatandaşlara 
Bina Güvenliği teması kapsamın-
da,  binaların afetlere karşı daya-
nıklı olmasının önemi vurgulandı. 
AFAD, afetlere karşı güvenli bi-
nada oturma ve çalışma çağrısı 
yapıyor. Çünkü afet olduğunda 
binanın sağlam olması; büyük-
lüğü, manzarası ve konumu gibi 
ikincil özelliklerden çok daha ha-
yati oluyor. Bu nedenle AFAD va-
tandaşları, ev ve işyerlerinin hem 
yapı güvenliğini hem de bir afet 
durumunda içerisinde oluşabile-
cek riskleri incelemeye çağırıldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İyi Parti Konya Milletvekili Fah-
rettin Yokuş, açıklanan asgari ücre-
tin milyonlarca çalışanı yüzüstü bı-
rakıldığını ifade etti. Yokuş yaptığı 
açıklamada, “2020 yılı asgari ücret 
rakamları beklentilerin çok altında 
kaldı. Son yıllarda yaşanan eko-
nomik krizin ağır bedelini ödeyen 
asgari ücretli çalışanlar, emekli ve 
memurlar gibi 2020 yılını zor geçi-
recekler. 2324 TL olarak açıklanan 
asgari ücret, çalışanlar üzerinde 
tam bir şok etkisi yarattı. Bilindiği 
gibi asgari ücret Tespit Komisyo-
nunu Çalışmalarını sürdürürken 
yaklaşık bir hafta önce; Devletin 
Resmi istatistik Kurumu olan TÜİK 
elindeki verilere dayanarak bir kişi-
nin aylık ihtiyaçlarını karşılayacak 
tutarın en az 2331 TL olması ge-
rektiğini kamuoyuna açıklamıştı. 
Bu açıklama sonrası beklentilerin 
bu rakamın çok üstünde olacağı 
kamuoyunda konuşulmuş ancak 
asgari ücret komisyonunun TÜİK 
‘in tespitinden de aşağıda kalması 
asgari ücretlilerde şok etkisi yarat-
mıştır” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 

çalışmalarını sürdürürken gazete-
cilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 
“Asgari ücretliye bir jest yapıp 
yapmayacağı” sorusuna verilen 
“Hele bir Komisyon çalışmalarını 
sonlandırsın, rakam benim önüme 
bir gelsin ondan sonrasına bakarız” 
cevabını hatırlatan Yokuş, “Cum-
hurbaşkanının bu sözleri asgari üc-
retlileri ümitlendirmiş, dolayısıyla 
Cumhurbaşkanın asgari ücretliler 

lehine bir jest yapacağı beklenti-
si oluşmuştur. Ancak asgari ücret 
rakamının aylık 2324 TL’de kal-
ması çalışanların beklentisini boşa 
çıkarmış ve şok etkisi yaratmıştır. 
Bilindiği gibi ülkemizde çalışanla-
rın yüzde 40 kayıt dışı çalıyor. Ül-
keyi yönetenler bu hususta olumlu 
adımlar atmıyorlar. Kayıt dışı istih-
dam asgari ücretin düşüklüğüne 
sebep oluyor. Yine Hükümet As-

gari ücreti vergi dışı bırakmayarak, 
ayrıca işverenin sigorta yükünü 
hafifletecek adımlar atmayarak, 
hem Asgari ücretin düşük olması-
na hem de kayıt dışı istihdama se-
bep olmuştur. Özellikle çoğunluğu 
Suriyeli göçmenler olmak üzere; 
ülkemizde 12 değişik ülkeden gel-
miş olan 1 Milyon 200 bin göçmen 
kayıt dışı çalıştırılıyor. Artan işsiz-
liğimizin ve gelir kayıplarımızın en 
önemli sebeplerinden birisi de bu-
dur” ifadelerini kullandı.

2020 YILINDA ASGARİ ÜCRETE 
YÜZDE 15, VERGİLERE İSE YÜZDE 

22.6 ORANINDA ARTIŞ YAPILMIŞTIR
Yokuş, “Ülkemizde 2020 yılı 

vergide yeniden değerlendirme 
oranı yüzde 22.6 olarak belirlen-
miştir. Bunun anlamı 2020 yılında 
Tüm vatandaşlarımız bir önceki yıla 
göre yüzde 22.6 oranında daha faz-
la vergi ödeyecek. Bu yüksek vergi 
oranı Siyasi İktidarın adaletsizliği-
nin acı bir göstergesidir. Siyasi ik-
tidar 2020 yılında asgari ücretliye, 
memura, işçiye ve emekliye kaşıkla 
verip kepçeyle alacaktır” diye ko-
nuştu.  n HABER MERKEZİ

Vergi dilimi zulmü 
devam edecek!

Mustafa Özerdem’den
asgari ücret eleştirisi

Yeni vergi oranlarıyla ilgili de-
ğerlendirmelerde bulunan Türkiye 
Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli 
Doğrul, kamu çalışanlarına uygula-
nan vergi zulmünün son bulmasını 
istedi. Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, yeni vergi 
oranlarıyla ilgili değerlendirmeler-
de bulundu. 2019 yılında 18 bin 
TL olan yüzde 15’lik dilime ait ge-
lir matrahının 2020 yılı için 22 bin 
TL’ye yükseltildiğinin bilgisini ve-
ren Doğrul, sözlerine şöyle devam 
etti, “Çalışanlar açısından bunun 
uygulamadaki karşılığı en geç yılın 
6. Ayında bir üst dilime girilecek 
ve sonraki aylarda gelir vergisinin 
yüzde 20’lik dilimden kesilmesi 
demektir. Vergisini peşin ödeyen 
ve toplam gelir vergisi içerisinde 

çok büyük bir paya sahip kamu ça-
lışanına uygulanan bu dilim dilim 
zulmün kabul edilmesi mümkün 
değildir. Devletin maaşını ödedi-
ği çalışanını vergi kaynağı olarak 
görmesi ve dilim dilim bir uygu-
lamaya tabii tutması son derece 
yanlıştır. Türkiye Kamu Sen olarak 
talebimiz bellidir ve nettir. Ya yüz-
de 15’lik dilime tabi vergi matrahı 
kamu çalışanının yıl boyunca bir 
üst dilime girmeyeceği bir rakama 
yükseltilmesi, Ya da kamu çalışa-
nından yıl boyu sadece yüzde 15 
vergi kesilecek şekilde yapılacak 
sabitlemedir. Yeter artık, kamu 
çalışanını bu dilim dilim uygulanan 
vergi zulmüne tahammülleri kal-
mamıştır.”
n HABER MERKEZİ

Yeniden Refah Partisi Konya İl 
Başkanı Mustafa Özerdem, hükü-
metin asgari ücret üzerinden ver-
giyi kaldırması ve çalışanın mevcut 
şartlarda 3 bin liradan az maaş 
almaması gerektiğini dile getir-
di. Açıklanan 2 bin 324 liranın bir 
müjde gibi sunulduğunu da kay-
deden Özerdem, “2 ben 324 liralık 
asgari ücretle 4 kişilik bir ailenin 
nasıl geçineceğini, bir yemekte 1 
milyon 163 bin TL ödeme yapanlar 
elbette anlayamaz” dedi.

‘TÜİK VERİLERİNE DİKKAT!’
Yeniden Refah Partisi Konya 

İl Başkanı Mustafa Özerdem, yüz-
de 15’lik bir artışla 2 bin 324 lira 
olarak belirlenen asgari ücretin bir 
müjde gibi sunulmasını eleştir-
di. Özerdem yaptığı açıklamada, 
“Bir lütuf, bir müjde olarak sunu-
lan yeni asgari ücret; hükümetin 
acziyetini ortaya koyan bir belge 
niteliğindedir. Yüzde 15 artışla 
enflasyon üzerinde artış verildiği-
ni övünerek söyleyenler; Merkez 
Bankası ve TÜİK verilerini iste-
dikleri oranı yazabildikleri için bu 
durumla ne kadar övünseler azdır. 
Aile yıkma bakanlığı olarak çalışan 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı artık insanımızı aç ve 
açıkta bırakma bakanlığını hakkıy-
la yerine getirme görevini de en iyi 
şekilde yapacaktır.” dedi.

‘3 BİN LİRA OLABİLİRDİ’
Yeniden Refah Partisi Genel 

Başkanı M.Fatih Erbakan’ın kendi 
iktidarları döneminde asgari üc-
retin bugünkü mevcut şartlarda 
4 bin 500 TL olacağının müjdesi-
ni verdiğini kaydeden Özerdem, 
“Tabi ki borç, faiz, israf sarmalına 
sahip bu hükümetten 4 bin 500 
TL’yi beklemiyoruz. En azından 

3.000 TL net yapılabilirdi.” İfadele-
rini kullandı.

‘ASGARİ ÜCRETTEN 
VERGİ KALKMALI’

Asgari ücretin 3 bin lira olma-
sı halinde vatandaşlarımızın az da 
olsa nefes alabileceğini dile geti-
ren Özedem, hükümetin asgari 
ücretten yüzde 20 vergi almakta 
ısrar etmesine de tepki gösterdi. 
Hükümetin asgari ücreti vergi dışı 
bırakarak, verilecek zammın 500 
TL’sini işverenden, 500 TL’sini de 
bütçeden karşılayabileceğini vur-
gulayan başkan Özerdem, “Açık-
lanmış olan 2 ben 324 liralık asgari 
ücretle 4 kişilik bir ailenin nasıl 
geçineceğini bir yemekte 1 milyon 
163 bin TL ödeme yapanlar elbette 
anlayamaz. Bu durum, Necip Fazıl 
Kısakürek’in, ‘Bu taksimi kurt yap-
maz kuzulara şah olsa!’ sözlerini 
hatırlatıyor” diye konuştu.
‘575 ASGARİ ÜCRETE DENK YEMEK’

Ödenen yemek ücretinin 
(2019 asgari ücret 2020) 575 as-
gari ücrete denk geldiğine işaret 
eden Özerdem şöyle konuştu: 
“Eğer bu tür israflar yapılmamış 
olsa devlet vatandaşın sırtında yük 
olan vergiyi ve zammı makul se-
viyelere indirebilir. Bu vergi, borç 
ve faiz ekonomisi milletimizi inim 
inim inletmekte ve meşhur çay ve 
simit hasabı bile yapılamamakta-
dır. Bu ahval ve şerait içerisinde 
milletimiz umutsuz ve mutsuz-
dur. Artık milletimiz çare üreten 
mevcut kaynakları borç almadan, 
israf yapmadan milleti için kulla-
nacak Yeniden Refah Partisi’nin 
Ömerlerini beklemektedir. Burada 
Gelecek Var, Adalet, Adil Paylaşım 
var.”
n HABER MERKEZİ

Konya Bilim Merkezinde düzenlenen BİSTLAB Talks 3. Programında Veri Bilim Uzmanı Zahit 
Güneri’yi ağırladı. Güneri’nin Silikon Vadisi hikayesini anlattığı sunumu yoğun ilgi gördü

BİSTLAB TALKS
yoğun ilgi gördü

Borsa İstanbul Laboratuvarı ta-
rafından düzenlenen Konya Büyük-
şehir Belediyesi Konya Bilim Merke-
zi’nde Silikon Vadisi ve Girişimcilik 
Konulu sunum programı yoğun ilgi 
gördü. Konya Büyükşehir Belediyesi 
Konya Bilim Merkezi’nde BISTLAB 
tarafından düzenlenen BISTLAB 
Talks programlarının 3.sünde Sili-
kon Vadisi eski çalışanı, Veri Bilim 
Uzmanı Zahit Güneri konuk oldu. 
Güneri sunumunda San Francis-
co’da bulunan Silikon Vadisi’ni ve 
orada geçen girişimcilik hikayeleri 
hakkında bilgi verdi. 3.sü düzenle-
nen program dinleyiciler tarafından 
yoğun ilgi gördü. Daha önce farklı 
konular ve konuklarla düzenlenen 
programlarda vatandaşlar ve öğren-
ciler tarafından severek dinlemişti. 
Büyük firmaların girişimcilik hayatı-
na başlamaları ve bu yolda ilerleyiş-
lerinin de konuşulduğu programın 
birçok öğrenciye ve girimşimcilik 
hayatına başlayacak olan vatandaş-
lara ilham kaynağı olması bekleni-
yor.

‘FARKINDALIK DÜZEYİNİ 
ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’
Silikon Vadisi hikayesi hakkın-

da bilgi veren Veri Bilim Uzmanı 
Zahit Güneri, “Konya Bilim Mer-

kezi’nde faaliyet gösteren ve finan-
sal anlamda toplumun farkındalık 
düzeyini artırmayı ve yatırımcılara 
doğru borsa yaklaşımları için eğitim 
vermeyi hedefleyen Borsa İstanbul 
Laboratuvarı tarafından düzenle-
nen BISTLab Talks programı, ala-

nında Türkiye’nin önemli yüzlerini 
misafir etmeye devam ediyor. Bu 
çerçevede daha önce düzenlenen ilk 
programa Albaraka Türk İç Anadolu 
Bölge Müdürü Ahmet Ayıcı ‘Katılım 
Finans’ konulu sunumuyla katılım 
sağlamıştı. İkincisine ise Inno Park 

Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Fatih Botsalı ‘İnovatif Girişimcilik’ 
başlığında gençlerle buluşmuştu” 
şeklinde konuştu.

‘GENÇLERİ BİLİNÇLENDİRMEYE 
DEVAM EDECEĞİZ’

Güneri, “BISTLAB Talks seri-
sinin üçüncüsündeyse eski Apple 
çalışanı ve Veri Bilim Uzmanı ola-
rak karşınızdayım. Programda Si-
likon Vadisi’nin dünü ve bugünü, 
dünyaca ünlü şirketlerin çalışma 
kültürü, inovatif ve girişimci yapı-
sı, teknolojik ürünlerin üretim sü-
reci gibi pek çok konuda konuşaca-
ğız ve sorularınızı cevaplayacağız 
Türkiye insan kaynağı bakımından 
çok zengin. Gençlerin doğru şe-
kilde yönlendirilmesiyle birlikte 
bu kayna çok daha verimli şekilde 
kullanılabilir duruma gelecektir. 
Ayrıca Türkiye’deki mühendisler 
Silikon Vadisi’nde çok değer gö-
rüyorlar ve Türk mühendislere 
ayrı bir sempati duyuluyor. Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Konya 
Bilim Merkezi Borsa İstanbul La-
boratuvarı borsa eğitimi vermeye 
ve finansal okuryazarlık alanında 
gençleri bilinçlendirmeye devam 
edecektir” dedi.
n BERKCAN BAŞ

‘Milyonlarca asgari ücretli yüzüstü bırakıldı’
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Dünya Aşçılar
Birliği’ne Konyalı üye

Beyşehir, Ahıska Türkü 
din görevlilerini misafir etti

Dünya Aşçılar Birliği Wacs 
jüri üyeliğine Konyalı Uluslararası 
ödüllü Aşçı Ulaş Tekerkaya seçil-
di. 12 yıl Türk Hava Kuvvetleri 
NATO Müfreze Komutanlığı Pro-
tokol Aşçılığı, ardından Selçuklu 
ve Mevlevi mutfağı üzerine uzun 
araştırmalar yapan ve Dünyadaki 
tek Mevlevi Mutfağı üzerine So-
matçı Fi Hi Mafih adında Restau-

rant açarak sektöre hizmet eden 
Ulaş Tekerkaya Uluslararası Gast-
ronomi yarışmalarında Jüri üye-
si olarak katılmaya hak kazandı. 
Dünyada sadece 185 kişinin sahip 
olduğu belgeyi Turkiye’de bu yıl 
11 kişi aldı. Ödül törenine Dünya 
Aşçılar Birliği Wacs eğitmeni Zihni 
Türksel, TAŞFED Başkanı Bayram 
Özerk katıldı. n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesi, Ahıska Türkü 
din görevlilerini misafir etti. Azer-
baycan, Gürcistan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Rusya, Özbekistan ve 
Türkmenistan’da görev yapan ve 
Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 
Konya Eğitim Merkezinde eğitim 
gören Ahıska Türkü din görevli-
leri Beyşehir ilçesini ziyaret etti. 
Din görevlilerinin ilk ziyaret du-
rağı Beyşehir İlçe Müftülüğü oldu. 
Müftü Veysel Kükrek, ilçeye gelen 

Ahıska Türkü din görevlilerine ku-
rum olarak yürüttükleri faaliyet ve 
çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Beyşehir İlçe Kaymakamı Yusuf 
Özdemir’in de makamında kabul 
ettiği Ahıska Türkü din görevlileri 
Beyşehir’de ziyaret ettikleri tarihi 
Eşrefoğlu Camisini ve Eflatunpı-
nar Hitit Kutsal Anıtı’na hayran 
kaldı. Din görevlilerine mekanla-
rın tarihçesi hakkında yetkililerden 
bilgiler aldı. n İHA

Çocuğunun doğum gününde yaptığı pastayla, pasta sanatı ustası olmaya karar veren Tuba Geçkil’in 
dünyaca ünlü birçok siyasetçi, sanatçı ve oyuncunun gerçeğini aratmayan büst pastaları ilgi görüyor

Oğluna pasta yaptı
dünyaca ünlü şef oldu

Oğlunun doğum gününde yap-
tığı pastayla, pasta sanatı ustası ol-
maya karar veren Türkiye Aşçılar 
Federasyonu Milli Takım Şefi Tuba 
Geçkil’in dünyaca ünlü birçok siya-
setçi, sanatçı ve oyuncunun gerçeğini 
aratmayan büst pastaları ilgi odağı 
oldu. Aynı zamanda Türkiye Aşçılar 
Federasyonu (TAFED) Milli Takım 
Şefi de olan Geçkil, oğlunun sevdiği 
çizgi film karakterinin oyuncağından 
esinlenerek yaptığı doğum günü pas-
tasını beğenmesiyle bu alanda kari-
yer yapmaya karar verdi.

Daha sonra kendi çabalarının 
yanı sıra birçok eğitim alan Geçkil, 
katıldığı yarışmalarda birçok madalya 
aldı. Geçkil, Almanya’da 4 yılda bir 
düzenlenen dünyanın prestijli aşçılık 
yarışmalarından IKA Culinary Olym-
pics’te de 4 altın ve 1 gümüş madalya 
kazandı.

Mesleğini severek yapmaya de-
vam eden Geçkil’in dünyaca ünlü 
siyasetçi, sanatçı ve oyuncuların ger-
çeğini aratmayan büst pastaları da 
ilgi görüyor. Geçkil, oğlunun doğum 
gününde şeker hamuruyla yaptığı 
doğum günü pastasının ailesi tarafın-
dan beğenildiğini söyledi.

‘SANATIN PASTAYLA BULUŞTUĞU 
YERDEYİM’

Oğlunun en sevdiği çizgi film ka-
rakterinin pastasını yaptığını dile ge-

tiren Geçkil, şöyle konuştu: “Pastanın 
aynısını yaptım. Önce nasıl yaptığıma 
inanamadım. Bitirdikten sonra ‘Bu 
iş benim işim, bu sektörde kesinlikle 
olacağım, bundan sonra bunu çalışa-
cağım ve pastacı olacağım’ dedim. 
Butik pastacılığa bu şekilde girdim. 
Birçok sanatsal çalışmalarım da oldu. 

Sanatla iç içe bir ailede büyüdüğüm 
için çoğu sanat dalını deneyimle-
me fırsatım da oldu. Zaten resim 
alanında çalışmalarım vardı. Görsel 
çalışmalara olan ilgim pastacılıkla ta-
nışmamla beni farklı bir alanın içine 
dahil etti. Bu bağlamda elle doku-
narak bir şeyler yapmak, ortaya bir 

şeyler çıkarmak noktasında sanatın 
pastayla buluştuğu yerdeyim.”

Yurt içi ve dışında dünyaca ünlü 
isimlerin büst ve 3D pastalarını yaptı-
ğını dile getiren Geçkil, “Bu kapsam-
da ABD Başkanı Trump, Almanya 
Başbakanı Merkel gibi siyaset dün-
yasından kişilerin pastalarını çalıştım. 
Yine dünyaca ünlü film yıldızları ve 
çizgi film karakterlerinin pastalarını 
da yaptım. Tüm bunlar birçok kesim-
den ilgi görüyor.” diye konuştu. 

‘ŞOV HAZIRLAMAK AYRI BİR 
HEYECAN VE TUTKU’

Geçkil kadınlara “Beni örnek 
alan kişilere söylemek istediğim tek 
şey ‘kadın isterse her şeyi başarır.’ 
Sakın çalışmayı bırakmasınlar, bü-
tün zorlukları aşacaklar, sadece iler-
leme noktasında bir hedef belirleyip 
o hedefe doğru ilerlesinler ve güçlü 
bir şekilde devam etsinler.” tavsi-
yesinde bulundu. Hem yurt içi hem 
de yurt dışında verdiği eğitimlerin 
yanı sıra katıldığı fuarlarda, pastacılık 
festivallerinde şovlar yaptığını söyle-
yen Geçkil, “Fas, Amerika, İngiltere, 
Almanya, Fransa, Hindistan, Dubai 
gibi daha birçok ülkeye gittim, şovlar 
hazırladım ve dersler verdim. Şov ha-
zırlamak benim için ayrı bir heyecan 
ve tutku. İnsanların şaşkın bakışlarını 
görmek beni çok mutlu ediyor.” dedi.

 n AA

Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Konya şehir merkezinin yüksek 

kesimlerde yer alan mahallelerine 
kar yağdı. 

Şehir  genelinde gece boyunca 
etkili olan sağanağın ardından, 1500 
metre rakımda bulunan Belenbaşı 
Mevkisi ile Ulu Muhsine Mahalle-
si’nde kar yağışı yaşamı olumsuz 
etkiledi. Karayolları ve belediye 
ekipleri, bölgede karla mücadele 

için çalışmalarını sürdürüyor. Öte 
yandan, kent merkezinden görülen 
dağların zirveleri ile yüksek kesim-
lerdeki kar, güzel görüntüler oluş-
turdu. Karapınar ilçesinde ise gece 
etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza 
bürüdü. Kar yağışı vatandaşlara zor-
luklar yaşatırken, çocuklar da kar-
dan adam yaparak bu anların keyfini 
çıkardı. n AA

İriş: Ekonomi doğru yönetilmiyor!
Saadet Partisi Konya İl Başkan-

lığı Aralık Ayı İl Divan Toplantısı 
parti il binasında yoğun katılım ile 
gerçekleştirildi. Toplantıya Saadet 
Partisi Başkanlık Divanı Üyesi ve 
Genel Merkez Denetçisi Mustafa 
İriş’in yanı sıra; Saadet Partisi GİK 
Üyesi Lütfi Yalman, GİK Üyesi ve 
Konya İl Sorumlusu Tacettin Çe-
tinkaya, Konya İl Başkanı Hüseyin 
Saydam, il başkan yardımcıları, ilçe 
başkanları ile  çok sayıda partili ka-
tıldı. Mustafa İriş, ülke gündemine 
dair değerlendirmelerde bulunur-
ken; Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam ise daha çok yerel 
gündeme dair konuları konuştu.

‘AK PARTİ’NİN DURDUĞU 
YER YANLIŞ’

Saadet Partisi Başkanlık Divanı 
Üyesi ve Genel Merkez Denetçisi 
Mustafa İriş, bir ailenin geliri ile gi-
deri denk değilse o ailenin eninde 
sonunda yavaş yavaş sıkıntıya gi-
receğini söyledi. Açık devam eder-
se, vatandaşın açığı kapatmak için 
elinde olan varlıklarını satacağını 
yoksa insanın girdiği çıkmazdan 
kurtulması için tasvip edilmeyecek 
yollara girebileceğini dile getirdi. 
Ülke bütçesinin hiç bir zaman denk 

olmadığını ifade eden İriş, şunları 
söyledi: “2020 yılı için iktidar, 140 
milyar dolar civarında açığı hedefi-
ne koymuş. 

Devamlı borç alarak, eldeki im-
kânlar satılarak, ithalat yapılarak 
ve vatandaşa ağır bir yük getiren 
vergileri artırarak sürdürülebilirlik 
nasıl sağlanacak? 

Türkiye’de işsizlik sürekli artı-
yor. Eğitimli gençlerin işsizlik oranı 
daha da vahim bir boyuta ulaşıyor. 

Kavga etmeye gerek yok. Hepimiz 
kardeşiz. Fakat tüm bu sorunlar 
için bir çözüm gerekli. Tarımı ve 
hayvancılığı desteklemezsek işsiz-
lik sorununu çözemeyiz. Makine 
üretmezsek, işsizliği çözemeyiz. 
Bize milli ve yaygın bir kalkınma 
hamlesi gerekli. Ülkenin dört bir 
yanının uygun yatırımlarla dona-
tılması gerekir. Saadet Partisi, bazı 
sorunları dile getirirken bize ‘Bun-
lar sizin devamınız’ deniliyor. Biz 

de diyoruz ki, ‘Bunların durdukları 
yer yanlış.’ Ekonomi, doğru yönetil-
miyor. Türk lirasının değeri sürekli 
düşüyor. Ekonominin neresi iyi?”

‘VATANDAŞ YARDIMA MUHTAÇ 
HALE GETİRİLDİ’

Saadet Partisi Konya İl Başkanı 
Hüseyin Saydam, ekonomik zor-
lukların insanı farklı arayışlara sü-
rüklediğine dikkat çekti. 

Maneviyat eksikliklerinin ver-
diği boşlukla intihar olaylarının 

arttığını dile getiren Saydam, son 
dönemlerde Konya’da da 4 kişinin 
intihar ettiğini kaydetti. 

Saydam, “17-18 yıldır mey-
dana gelen hadiselerin hiç birinin 
sorumluluğu, iktidar tarafından 
alınmadı. İnşaat, hafriyat ve beton 
kelimeleri iktidarı gerçekten çok 
sevindiriyor. Üretim, tarım ve hay-
vancılık kelimeleri de iktidarı rahat-
sız ediyor.  Cebinde ekmek parası 
olmayan vatandaşımıza uzun va-

deli konut yapmaya başlayacaklar-
mış. Bu konutları, vatandaşlarımız 
sunulan şartlar dâhilinde alamaz. 

Çünkü 17-18 yıl içinde vatan-
daşımız ne yazık ki yardıma muh-
taç hale getirildi” şeklinde konuştu. 
Toplantının ardından Saadet Partisi 
Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam 
ve Saadet Partisi Gençlik Kolları 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Kart, 
İriş’e hediye takdim etti. 
n HABER MERKEZİ
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En kötü ilk yarı
Süper Lig’in ilk yarısını 27 puanla tamamlayan Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ilk yarı sonunda en 

düşük puan topladığı sezonu yaşadı. Sarı Kırmızılı takım, ligde son 9 sezonda en az puan elde ettiği ilk yarıyı geçirdi
Süper Lig’in ilk yarısını 27 puanla ta-

mamlayan Galatasaray, teknik direktör 
Fatih Terim yönetimindeki en kötü ilk yarı 
performansını sergiledi. Galatasaray’ın 
başındaki 4. dönemini geçiren Fatih Te-
rim, sarı-kırmızılı ekiple 10. kez ilk yarı-
nın tamamında görev yaptı. Fatih Terim 
yönetiminde en az puan topladığı ilk yarı 
performansını 29 puanla 2003-2004 ve 
2018-2019 sezonlarında yaşayan sarı-kır-
mızılı ekip, bu sezon elde ettiği 27 puanla 
söz konusu sezonların gerisinde kaldı.

SON 9 SEZONUN EN KÖTÜ 
İLK YARI PERFORMANSI

Galatasaray, Süper Lig’de son 9 se-
zonda en az puan topladığı ilk yarı perfor-
mansını sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, lig-
de 46 puanla 8. sırada bitirdiği 2010-2011 
sezonunun ilk yarısını 23 puanla tamam-
lamıştı. Bu sezon 27 puan toplayan Gala-
tasaray, 2010-2011’den sonra ilk yarılar 
itibarıyla en az puan aldığı sezonu yaşadı.

İÇ SAHADAKİ YENİLMEZLİK 
SERİSİNİ KORUYAMADI

Galatasaray, 41 maç süren iç saha ye-
nilmezlik serisini sürdüremedi. Sarı-kır-
mızılı takımın, Türk Telekom Stadı’nda 
2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 
Mayıs 2017’de Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup 
olduğu karşılaşmadan sonra elde ettiği 41 
maçlık yenilmezlik serisi, 12. haftadaki 
Medipol Başakşehir müsabakasıyla sona 
erdi. Galatasaray, 1-0 mağlup olduğu Me-
dipol Başakşehir karşılaşmasından önce 
sahasında çıktığı 41 lig maçında 34 gali-
biyet, 7 beraberlik yaşamıştı.

DEPLASMAN SIKINTISI SÜRÜYOR
Galatasaray’ın son yıllarda yaşadığı 

deplasman sorunu bu sezon da devam 
etti. Ligin ilk yarısında sahasındaki 9 
maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenil-
giyle 18 puan toplayan Galatasaray, maç 

başına 2 puan ortalaması yakaladı. Sa-
rı-kırmızılılar, deplasmanda ise 8 maçta 
2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgiyle 9 
puan alabildi. Galatasaray’ın dış sahadaki 
puan ortalaması 1,12 oldu.

SAKATLIKLARDAN ÇOK ÇEKTİ
Fatih Terim yönetimindeki Galatasa-

ray, sezonun ilk yarısında sakatlıklardan 
dolayı sıkıntılı bir süreç geçirdi. Sarı-kır-
mızılı ekipte, ilk yarıda Radamal Falcao, 
Florin Andone, Christian Luyindama uzun 
süreli sakatlık yaşadı. Galatasaray Ma-
rio Lemina, Sofiane Feghouli, Younes 
Belhanda, Jean Michael Seri ve Şener 
Özbayraklı gibi önemli futbolcularından 
da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok 
maçta yararlanamadı.

ŞAMPİYONLUK SAYISINDA RAKİPSİZ
Fatih Terim, Süper Lig’de en fazla 

şampiyonluk sevinci yaşayan teknik adam 

unvanını taşıyor. Sarı-kırmızılı takımın 
başında 4 farklı dönemde 12. sezonunu 
geçiren Fatih Terim, toplamda 8 kez şam-
piyonluk kupasını kaldırma mutluluğu ya-
şadı. Terim, ayrıca ligde üst üste en fazla 
şampiyonluk kazanan teknik direktör un-
vanına da sahip. Tecrübeli teknik adam, 
Galatasaray’da 1996-1997, 1997-1998, 
1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında art 
arda 4 kez mutlu sona ulaştı.

GALATASARAY’DA 20 KUPA KAZANDI
Fatih Terim, Galatasaray’da daha 

önce 20 kez kupa sevinci yaşadı. Türk fut-
bolunun Avrupa kupalarındaki en önemli 
başarısı olan UEFA Kupası şampiyonluğu-
nu 2000 yılında elde eden Terim, bugüne 
kadar 8 lig, 3 Türkiye Kupası, 2 Cumhur-
başkanlığı Kupası, 3 TFF Süper Kupa ve 3 
TSYD Kupası şampiyonluğu kazandı.  
n AA

Yeni Malatyaspor’dan 
yerli otomobile destek 

Yeni Malatyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Türkiye 
Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) mühendis ve tasa-
rımcıları tarafından hazırlanan ve 2022’de üretimine baş-
lanacak olan “Türkiye’nin Otomobili”nden 15 adet sipariş 
verme kararı aldı. 

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan paylaşım-
da, şu ifadelere yer verildi: “Kulüp başkanımız Adil Gevrek 
ile yönetim kurulumuzun ortak kararlarıyla Yeni Malat-
yaspor Kulübü olarak, tanıtımı yapılan ve büyük beğeni 
kazanan yerli otomobilimizden kulübümüzün kullanımı 
için 15 adet sipariş verme kararı aldık. Büyük camiamıza 
hayırlı olsun.”  n AA

Medipol Başakşehir’de 
devre arası tatili başladı 
Süper Lig’in 17. haftasında Kasımpaşa’yı 5-1 yenen 

Medipol Başakşehir’de devre arası tatili başladı. Ligde 17 
maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgiyle 33 puan top-
layan turuncu-lacivertli takım, 7 gün izin yapacak. Medipol 
Başakşehir, ikinci yarı hazırlıkları için 5 Ocak Pazar günü 
toplanıp, Antalya’ya gidecek.

Turuncu-lacivertli ekip, Antalya kampında 2 hazırlık 
maçı oynayacak. Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Ku-
pası’nda 14-15 ya da 16 Ocak’ta GMG Kırklarelispor ile 
oynayacağı son 16 turu ilk maçından 1 gün önce İstanbul’a 
dönecek.  n AA

Denizlispor başarılı
bir ilk yarı geçirdi 

Süper Lig’de 9 yıl aradan sonra tekrar mücadele eden 
Yukatel Denizlispor, 2019-2020’nin ilk 17 haftalık periyo-
dunda topladığı 22 puanla, ligdeki 20. senesinde ilk yarılar 
itibarıyla en başarılı 5. sezonunu yaşadı. Lige teknik direk-
tör Yücel İldiz’le başlayan Denizlispor, 7. haftadaki 5-1’lik 
BtcTurk Yeni Malatyaspor yenilgisinin ardından takımın 
başına Mehmet Özdilek’i getirdi. 

İlk 7 haftada 8 puan toplayan yeşil-siyahlı ekip, Özdi-
lek yönetimindeki 10 müsabakada ise 14 puan elde etti. 
Ligde 17 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgiyle 22 
puan toplayan Ege temsilcisi, 19 gol atıp kalesinde 23 gol 
gördü. Yukatel Denizlispor, iç sahadaki 8 maçta sadece 7 
puan elde etmesine rağmen deplasmandaki 9 karşılaş-
mada 15 puana ulaştı.

Ligin son 6 maçında fileleri havalandırmayı başaran 
yeşil-siyahlılar, aynı periyotta sadece 1 yenilgi aldı.  n AA

Trabzonspor’dan son yılların en iyi performansı
Süper Lig’in ilk yarısını 32 puanla 3. 

sırada tamamlayan Trabzonspor, puan 
olarak son yılların en iyi ilk yarı perfor-
mansına imza attı. İstikbal Mobilya Kayse-
rispor’u dün 6-2’lik sonuçla mağlup ederek 
sezonun en farklı galibiyetini alan bor-
do-mavililer, ilk yarılarda son 9 sezonun 
en iyi puanını elde etti.  En son 2010-2011 
sezonunda 42 puanla 1. sırada ilk yarıyı 
kapatan Karadeniz ekibi, daha sonraki 8 
sezonda 30 puan ve üzerini göremedi.

SON 9 SEZON
Bordo-mavili takım, 2011-2012 se-

zonunda 24 puanla 8. sırada, 2012-2013 
sezonunda 24 puanla 7. sırada, 2013-2014 
sezonunda 27 puanla 7. sırada, 2014-2015 
sezonunda ise 26 puanla 6. sırada ilk yarıyı 
kapadı. Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezo-
nunda 24 puanla 9. sırada, 2016-2017 se-
zonunda 21 puanla 12. sırada, 2017-2018 
sezonunda 29 puanla 7. sırada, 2018-2019 
sezonunda ise 29 puanla 2. sırada devreye 
girdi.

Trabzonspor, bu sezon da 17 hafta so-

nunda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubi-
yetle 32 puan topladı ve 3. sırada ilk yarıyı 
tamamladı.

KARAMAN, GEÇEN SEZONU AŞTI
Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal 

Karaman, geçen sezonki başarısını da 

aşmış oldu. Bordo-mavililer, geçen sezon 
ilk yarıyı 29 puanla kapatırken, bu sezon 3 
puan daha fazla elde ederek 32 puan top-
ladı.

İÇ VE DIŞ SAHADA DENGE
Trabzonspor, ilk yarıda iç sahada 9 

maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağ-
lubiyetle 17 puan topladı. Dış sahada ise 
Karadeniz ekibi, ligin en fazla puan topla-
yan takımlarının başında geldi. Karadeniz 
ekibi, deplasmanda oynadığı 8 maçta 4 
galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile 
15 puanla ligin en başarılı takımlarından 
biri oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA KAYBETMEDİ
Trabzonspor, bu sezon ilk yarıda Fe-

nerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile 
oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet al-
madı. 

Deplasmanda Fenerbahçe ile saha-
sında da Galatasaray ile 1-1 berabere ka-
lan Karadeniz ekibi, Beşiktaş’ı ise 4-1 gibi 
farklı sonuçla mağlup etmeyi başardı.  
n AA

Erol Bulut: Sivas’ın yerinde bizim olmamız gerekirdi
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol 

Bulut, yabancı kuralında sınırlamanın 
olmaması gerektiğini söyledi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Erol 
Bulut, Alanya HEP Üniversitesi’nde 
öğrencilerle bir araya geldi. Bulut, 
yaklaşık bir saat süren söyleşide, 
önemli açıklamalar yaptı. Erol Bulut, 
öğrencilerin şampiyonluk ile ilgili so-
rularını, “Hedefimiz elbette şampiyon 
olmak. Kulübün ve teknik direktörün 
hedefinde her zaman şampiyon ol-
mak vardır. Bunun için takımın ortaya 
koyacağı performansın her zaman iyi 
olması gerekiyor. Takımımın şu anki 
performansından memnunum. 16 
hafta geçti, oynadığımız bütün maç-
larda hep üstün takım Alanyaspor 
oldu. Pozisyon anlamında, gol bek-
lentisi olan takımlar içinde şu an ilk 
2’nin içerisindeyiz. Pozisyonları de-
ğerlendirseydik Sivas’ın pozisyonun-
da bizim olmamız gerekirdi. Çok gol 
kaçırıyoruz ama önemli olan pozis-
yonlara girebilmektir. Şampiyonluğu 
konuşmak için henüz çok erken. Ligde 
ilk 8’de olmak istiyoruz” sözleriyle ce-
vaplandırdı.
ALANYASPOR’A 2 YENİ TRANSFER

Takıma yeni transfer yapılıp ya-
pılmayacağıyla ilgili de konuşan Erol 
Bulut, “Başkanımız ve yönetimimiz-
le elbette bunun değerlendirmesini 
yapacağız. Takımımıza 2 transferle 

takviye yapacağız. Transferlerle ilgili 
şimdiden bir isim vermem doğru ol-
maz. Sağ bek pozisyonunda bir prob-
lemimiz yok ama hücum anlamında 2 
transfer olacak” diye konuştu.

Alanyaspor tesislerinin dur-
durulmasının takımın çalışmasını 
etkilemeyeceğini söyleyen Bulut, 
“Alanyaspor tesislerinin durmasının 
takımı etkileyecek bir durumu yok. 
Biz işimize ve önümüze bakarız. Alan-
yaspor bu sene gözde bir takım. İyi 
şeyler yaptık. Eski tesisimizi herkes 
biliyor. Yenilenmesi gerektiğini ben 
de düşünüyorum. Alanyaspor’a da 
yeni tesis yapılması gerekir. Yeni bir 
tesis olmasa da şu anki mevcut tesis-
te farklı çalışmalar yapabilir. Belediye 
başkanımız ile büyükşehir belediye 
başkanı bu konuyu çözer diye tahmin 
ediyorum” dedi.

“VAR, ANADOLU 
TAKIMLARI İÇİN YARARLI”

Video Yardımcı Hakem (VAR) sis-
temi ile ilgili tartışmalara da değinen 
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bu-
lut, şöyle konuştu:

“VAR’ın fayda vermesini herkes 
umut ediyor ama ben VAR sistemi-
nin özellikle Anadolu takımlarına 
katkı sağladığını düşünüyorum. VAR 
sisteminde ofsayt pozisyonlarını 
çok iyi takip ediyorlar. Ofsayttan gol 
pozisyonları VAR sistemi ile tespit 

edilmeseydi, Anadolu takımları bu 
konuda büyük acılar çekecekti. Ancak 
VAR sisteminde bazen de verilmesi 
gereken kırmızı kartlar olsun, fauller 
olsun, penaltılar olsun verilmiyor. 
Biz bunu Beşiktaş maçında yaşadık. 
2-0 kaybetmemize rağmen ilk yarıda 
Burak’ın kırmızı kart görmesi gerekti-
ğini düşünüyorum. 2. yarıda Atiba’nın 
ceza sahası içerisindeki el pozisyonu 
kesinlikle bir kırmızı kart ya da penaltı 
olması gerekiyordu. Sadece büyük 
takımlar konuşuluyor, büyük takımlar 
da VAR’ı 1 ay konuşuyor.”

“ANADOLU TAKIMLARI 

İLE 4 BÜYÜKLER ARASINDA 
BÜYÜK FARK YOK”

“Anadolu takımları ile 4 büyük 
takım arasında makas daraldı. Eski-
si gibi arada çok uçurum yok” diyen 
Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bu-
lut, yabancı kuralında da sınırlamanın 
olmaması gerektiğini söyledi. Alan-
yaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 
“Yabancı sayısının artması konusuna 
gelince; bence serbest olması gere-
kiyor. Bu durumun alt yapı ile hiçbir 
alakası yok. Genelde oraya bağlıyor-
lar. Alttan futbolcu yetişmiyor diyorlar. 
Alt yapı ile yabancı sayısı arasında 

hiçbir bağlantının olmadığını düşü-
nüyorum. Alt yapı için doğru çalışma 
ve doğru sistem kurulması gerekiyor. 
Yabancı da getirsen yerli bir futbolcu-
dan daha iyi olmalı. Aldığım yabancı 
futbolcu yerli futbolcunun üstünde bir 
performans göstermiyorsa yabancıya 
gerek yok. İngiltere bunu iyi yapıyor. 
Orada genelde Avrupa pasaportu olan 
kişiler, yüzde 70 milli takımda futbol-
cuların iyilerini alıyorlar. Belki öyle bir 
kıstas getirilebilir. Yerli futbolcumuz 
da daha fazla çalışıp, daha fazla so-
rumluluk alması gerekiyor” ifadeleri-
ni kullandı.

“FUTBOLCUNUN EN ÖNEMLİ 
ÖZELLİĞİ KARAKTERİDİR”

Öğrencilerin, ‘Türk futbolunda 
neden yıldız futbolcu yetişmiyor? Alt 
yapıya neden önem verilmiyor?’ so-
rularına da cevap veren Erol Bulut, 
“17-18 yaşındaki futbolcu müthiş bir 
çıkış yapıyor, taraftar ilgisiyle onun 
ayakları yerden kesiliyor. O futbolcu 
bir türlü geri gelemiyor. Onu yönlen-
diren medya danışmanı, psikolog 
olabilir o yardımı almadığı zaman 
futbolcudan ne bekliyorsunuz? Ken-
diliğinden zaten oraya gelemeyecek. 
2-3 maç kötü oynadı mı o futbolcuya 
ne yapıyorsunuz? Statta ana avrat kü-
für ediyorlar. Çok örnek var, isimleri 
saymayalım. Yurt dışına giden gelen-
leri biliyorsunuz. Arda, Emre Mor var. 

Herkes hani uçuyordu, kaçıyordu, ne 
oldu? Şu an Türk futbolundan bir isim 
siliniyor gibi. Bunu kim sağlıyor? Bir 
futbolcunun yeteneği, kalitesi olabilir. 
En önemlisi ne? Karakterdir. Karakter 
düzgün değilse, etraf, çevren iyi değil-
se, yanlış yetiştiysen istediğin kadar 
iyi futbolcu ol. Karakter en önemlisi 
futbolda. Ben karakteri düzgün bir fut-
bolcuyu almayı tercih ederim, karak-
teri bozuk üst düzey futbolcuyu tercih 
etmem” şeklinde konuştu.

Konuşmasında Antalyaspor ile 
yaptıkları karşılaşmada yaşanan üzü-
cü olaylara da değinen Bulut, “Bu 
yaşanan tartışma her karşılaşmada 
yaşanabiliyor. Ben Fenerbahçe’de 
oynarken de derbilerde hoş olmayan 
durumlarla karşılaştık. Maalesef bu 
durum aynı şehrin takımları arasında 
da ister istemez oluyor. Antalyaspor 
ile yaptığımız karşılaşmada hava 
şartları iyi olsaydı, üç puanı kapardık. 
İlk etapta uygun olan hava şartları ne 
yazık ki sonra aleyhimize döndü. İste-
diğimiz futbolu o karşılaşmada ortaya 
koyamadık” dedi.

Yaklaşık 1 saat süren söyleşinin 
sonunda, Alanya HEP Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durdu 
Öner, Alanyaspor Teknik Direktörü 
Erol Bulut’a teşekkür plaketi takdim 
etti.  
n İHA
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TFF Gönüllü Liderlik Kursu Konya’da yapıldı
Antrenörlüğe ilk adım olan Türkiye 

Futbol Federasyonu (TFF) Grassroots 
Gönüllü Liderlik Kursu, TÜFAD Konya 
Şubesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Aralarında polis, gazeteci, hakem 
ve öğretmen gibi çeşitli meslek grup-
larından 21 kursiyerin olduğu TFF Seyit 
Geçmez Grassroots Gönüllü Liderlik 
Kursu, TFF Eğitmeni Nur Mustafa Gü-
len nezaretinde Selçuklu Belediyespor 
tesislerinde 2 gün boyunca sürdü. Sa-
bahları teorik, öğleden sonra ise pra-
tik saha çalışmaları yapılan ilk aşama 
antrenörlük kursunda adaylarının is-
tekli tavrı, teknik direktör Nur Mustafa 
Gülen’in yüzünü güldürdü. Kursiyerler 
arasında 2 kadın antrenör adayının ol-
ması ise yeşil sahaya renk kattı.

“ÖĞRENME, SÜREKLİLİK 
ARZ EDEN BİR DURUM”

Kurs hakkında açıklamalarda bulu-
nan TFF Eğitmeni Nur Mustafa Gülen, 
oldukça faydalı 2 gün geçirdiklerini 
dile getirerek, “Bu kursu antrenörlüğe 
ilk aşama olarak görüyoruz. Küçük yaş 
gruplarına sahada liderlik yapabilecek 
isimleri yetiştirmek ana hedefimiz. 
Konya’da 2 gün boyunca antrenör 
adaylarımıza hem teorik hem de pratik 
eğitimler verdik. Özellikle çocukları fi-

ziksel ve psikolojik olarak tanımalarına 
yardımcı olduk. Tabi öğrenme sürek-
lilik arz eden bir durum. Bu kurs son-
rasında da lider olan arkadaşlarımızın 
gelişime açık bir şekilde çalışmaları 
gerekecek” diye konuştu.

Kurs sonrası Eğitmen Nur Mustafa 
Gülen’e plaket takdim eden TÜFAD 

Konya Şube Başkanı İsmet Karababa 
ise, “Nur Mustafa Hocamız daha önce 
Konyaspor’da da antrenörlük yapmış 
çok değerli bir isim. Hepsi birbirinden 
değerli kursiyerlerimize 2 gün boyun-
ca özverili bir şekilde çalışarak eğitim 
veren hocamıza yürekten teşekkür edi-
yorum. Faydalı bir kurs oldu. Futbol-

culuk, antrenörlük ve akademisyenlik 
gibi kimliğe sahip olan Nur Mustafa 
Gülen gibi değerli bir ismin ilk aşama 
antrenörlük kursunda Konya’ya gelerek 
eğitim vermesi bizi ayrıca sevindirdi. 
Geleceğin antrenörlerine çalışma ya-
şamlarında başarılar dilerim dedi.  
n İHA

Konya’da tekvando siyah kuşak ve dan terfi sınavları yapıldı
Konya’da Türkiye Tekvando Fede-

rasyonunun 2019 Yılı Faaliyet Progra-
mında yer alan Tekvando Siyah Kuşak 
Dan ve Terfi Sınavları gerçekleştirildi.

Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor 
İl Müdürlüğü Kongre Merkezinde ger-
çekleştirilen Tekvando Siyah Kuşak 
Dan ve Terfi Sınavlarına katılım yoğun 
oldu. Antalya, Karaman, Aksaray gibi 
çevre illerden yaklaşık 300 sporcunun 
katıldığı sınavda sporcular bir üst ku-
şağa terfi edebilmek için ter döktü. 
Sınav kapsamında sporcular, Gıp’tan 
Pum/ 1.Dan’a , 1.Dan/Pum’dan 
2.Dan/Pum’a, 2.Dan/Pum’dan 3. 
Dan/Pum’a geçmek için yoğun çaba 
sarf etti. Milli Takım Poomse Antre-
nörlerinin ve çeşitli illerin taekwondo 
il temsilcileri ile antrenörlerinin yer 
aldığı terfi sınavı komisyon başkan-
lığını tekvando sporuna büyük katkı-
ları bulunan ve camianın önde gelen 
isimlerinden Kayhan Aytar yaptı.

“TEKVANDOYA 
ÖMRÜMÜZÜ VERDİK”

Tekvando sporunun duayenlerin-

den biri olan Kayhan Aytar, 1970’li 
yıllarda Konya’da tekvandoyu kendisi-
nin kurduğunu söyledi. Uzun yıllardan 
sonra tekvandoya ilginin çoğaldığını 
ve sporcuların iyice arttığını söyleyen 
Aytar, “Onun için bazılarının diğer 
yerlere gidebilme imkanı olmadığı 

için gelen teklif üzerine ben federas-
yondan terfi sınavını Konya’yı istedim 
ve Konya’ya verdiler. Onun için şim-
di Konya’da siyah kuşak imtihanını 
gerçekleştiriyoruz. Ben seviniyorum. 
Çünkü, 1966-1967 yılında tekvando-
yu Türkiye’ye biz kurduk ve o günden 

beri de hizmetimize hiç aksatmadan 
devam ettik. 54-55 seneye tekamül 
ediyor. Yani bu sporun her branşında 
ilk tekvando federasyonu başkanı da 
benim, ilk hakem de benim, ilk antre-
nör de benim. Tekvandoya ömrümüzü 
verdik. İşin güzel tarafı şu; yaptığımız 

işin karşılığını şöyle aldık; devlet bi-
zim adımızı tekvando salonuna ver-
di. İşte bu en büyük kazançtır benim 
için. Yurdun her tarafına koştuk, yurt 
içinde, yurt dışında gitmediğimiz yer 
kalmadı. Ben aynı zamanda uluslara-
rası hakemim, siyah kuşak 7. Danım, 

teknik direktörlük bende, şuan onursal 
başkanım ve Türkiye tekvandosunun 
da duayeniyim. Ömrümüzü verdik 
ama biz hiçbir menfaat gözetmeksizin 
yaptık bunu” şeklinde konuştu.

“TEKVANDOYA VERDİĞİMİZ 
EMEĞİN KARŞILIĞINI SAYGI VE 

İTİBAR OLARAK ALDIK”
Kendilerinin bunca yıl içerisinde 

kazançlarının gördükleri saygı ve iti-
bar olduğunu kaydeden Kayhan Aytar, 
bundan daha güzel bir kazanç olama-
yacağını dile getirerek, “Biz çok şükür 
bunu kazandık. Tekvandoya verdiği-
miz emeğin karşılığını saygı ve itibar 
olarak aldık. Sporumuz çok güzel, 
ömrümüzü verdik, milli takım kamp-
larında, yurt içindeki müsabakalarda 
Öyle zamanlar oldu ki yatacak yer 
olmadı, sadece çamaşırhanede, kirli 
çamaşırların orada yer var dediler. 
Sporun hatırına yattık, kalktık. Ama 
çok şükür yetiştirdiğimiz talebelerimiz 
bu spordan şimdi ekmek yiyor. Bu bi-
zim tek tesellimiz” ifadelerini kullan-
dı.  n İHA

Son 4 maçta 3 kez mağlup olan ve ligin zayıf ekiplerine karşı varlık gösteremeyen Konyaspor Basket kötü gidişine İzmir’de son 
verdi. Dev Kartallar ligin son haftalardaki formda ekibi Bornova Belediyespor’u deplasmanda 76-58 mağlup etmeyi başardı

Türkiye Basketbol 1. Lig temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, ligin 13. Hafta ma-
çında deplasmanda Bornova Belediyespor 
ile karşılaştı. Ligde son dönemde kötü bir 
performans sergileyen ve son 4 maçının 
3’ünü kaybeden Dev Kartallar formda ra-
kibini deplasmanda farklı mağlup ederek 
kötü gidişine son verdi. Yeşil Beyazlılar’ın 
rakibi Bornova Belediyespor ise son 4 ma-
çının 3’ünü kazanmıştı. Konyaspor Bas-
ketbol bu sonuçla ligdeki 7. Galibiyetini 
alarak bir nebze rahatladı. Sezona şam-
piyonluk hayali ile başlayan Dev Kartal-
lar beklenmedik kayıplarla üst sıralardan 
kopmuştu. Kötü gidişine son veren Yeşil 

Beyazlılar, yeniden zirve mücadelesinin 
ortaklarından biri olmak istiyor.

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde (TBL) 
13. hafta heyecanı sona erdi. Deplasma-
nında Bornova Belediyespor ile karşılaşan 
Konyaspor Basket, son dönemin formda 
ekiplerinden İzmir ekibini mağlup ederek 
kendine geldi. Rakibini 76-58 mağlup 
eden ve ligdeki 7. galibiyetini alan ye-
şil-beyazlı ekip, sergilediği performansla 
gelecek adına umut verdi. Özellikle ikin-
ci yarıda çok iyi basketbol sergileyen ve 
farka giden Dev Kartal, kötü gidişatına 
son vererek moral buldu. Özellikle yerli 
oyuncularından çok iyi katkı alan Kon-

yaspor Basket, bu sonuçla aynı zamanda 
deplasman kabusuna da son verdi. Dış 
sahada bu sezon istediği performansı ser-
gileyemeyen Ozan Bulkaz’ın ekibi, dep-
lasmandaki 3 maçlık mağlubiyet serisine 
son verdi. 

Konyaspor Basket’te takımdan ayrı-
lacak olan Bora Hun Paçun’un son maç-
larda forma giymemesi nedeniyle pota 
altında büyük bir sorun yaşanıyor. Ameri-
kalı pivot Shaquille Goodwin’in beklenen 
performansı sergileyememesi nedeniyle 
Bornova Belediyespor maçının önemli 
bir bölümünde bu bölgeye 4 numaralı 
pozisyonlarda oynayan isimler kaydırıl-

dı. Yönetim, boyalı alana yerli bir pivot 
transferi yaparak bu eksikliği de gidermek 
amacında.

Yeşil-beyazlı ekipte, sakatlık sonrası 
Ceyhun Altay da formasına yeniden ka-
vuştu. Düzce ve Denizli Basket maçlarında 
forma giyemeyen deneyimli kısa forvet, 
İzmir deplasmanında forma giydi. 20 da-
kika parkede kalan Altay, 8 sayı, 2 ribaunt 
ve 1 asistlik performans sergiledi. Öte 
yandan Konyaspor Basket, ligin 14. haf-
tasında 4 Ocak Cumartesi günü sahasında 
oynayacağı Mamak Belediyespor maçının 
hazırlıklarına bugün yapacağı antrenman-
la başlayacak.   n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor yönetimi 
Antalya kampını ziyaret etti

1922 Konyaspor’da gerçekleştirilen Genel Kurul so-
nunda göreve gelen Zahir Renklibay Başkanlığındaki Yö-
netim Kurulu, teknik kadro ve futbolcular ile Antalya’da 
bir araya geldi. Başkan Zahir Renklibay ve Yönetim Ku-
rulu üyeleri, Antalya Belek’te IC Hotels Santai Family Re-
sort’da teknik Kadro ve futbolcular ile tanışma ve moral 
ziyaretinde bir araya geldi.

1922 Konyaspor Kulüp Başkanı Zahir Renklibay fut-
bolculara hitaben yaptığı konuşmada, ligde hak etmedik-
leri bir konumda olduklarını ve kısa sürede üst sıralara 
doğru tırmanışın başlayacağına inandığını, bu kadronun 
çok daha iyi yerleri hak ettiğini ve takviye edilen oyuncu-
larla tırmanışa geçileceğini ifade etti. II. Başkan Bahri Bı-
çakcı ise yeni dönemin hayırlı olmasını dilerken, birlikte 
çok güzel işlere imza atacaklarını ve 1922 Konyaspor’u 
hem saha sonuçları olarak, hem de kulüp yapısıyla çok 
ileri noktalara taşıyacaklarını ifade etti.

Kulüp Başkanı Zahir Renklibay ve Yönetim Kurulu 
Üyeleri daha sonra kamp hazırlıklarını sürdüren futbolcu-
ların yaptığı hazırlık maçını takip etti. Hazırlık maçını iz-
ledikten sonra  takım hakkında bilgi alan Yönetim Kurulu 
daha sonra Teknik Direktör Salih Eken ve ekibi ile sohbet 
etti.   n SPOR SERVİSİ

Okullararası Hentbol
İl Birinciliği 

müsabakaları sona erdi
2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları faali-

yet takviminde yer alan Okullar arası Küçükler Kız-Erkek 
Hentbol İl Birinciliği Müsabakaları tamamlandı. 10-26 
Aralık 2019 tarihleri arasında Yazır Spor Salonunda dü-
zenlenen Hentbol Müsabakalarına Küçükler Kız ve Erkek 
kategorilerinde 14 okuldan 196 sporcu katıldı. 

Küçük Erkekler final müsabakalarının ardından şam-
piyon Ahmet Hazım Uluşahin İmam Hatip Ortaokulu oldu. 
Müsabakalar sonucunda ikinci Osmangazi Ortaokulu, 
üçüncü ise Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu oldu. Küçük Kızlar 
final müsabakalarında şampiyon Hoca Ahmet Yesevi Or-
taokulu oldu. Müsabakalar sonunda ikinci Ilgın Mehmet 
Akif Ersoy Ortaokulu, üçüncü Osmangazi Ortaokulu oldu.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlara 
kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile takdim edildi. 
Küçük Erkeklerde birinci olan Ahmet Hazım Uluşahin 
İmam Hatip Ortaokulu ve Küçük Kızlarda birinci olan 
Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu 06-09 Şubat 2020 tarihleri 
arasında düzenlenecek olan Hentbol Küçükler Kız-Erkek 
Grup Müsabakalarında Konya’yı temsil edecekler. 
n SPOR SERVİSİ

İl müdürü Abdurrahman 
Şahin’e ziyaretler sürüyor
Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şa-

hin’e hayırlı olsun ziyaretleri gerçekleştirildi. Sayıştay 
Baş Denetçisi Fikret Irmak, Konya Valiliği Protokol Mü-
dürü Mehmet Kaya, Yazı İşleri Müdürü Aykut Demirci, 
İdare ve Denetim Müdürü Metin Özdil, Konya Masterlar 
Atletizm Kulüp temsilcileri, Özel Konya Gevher Nesibe 
Aydın Okulu Kurucularından Salih Ünal, Can Ünal, Mir-
kan Aydın ve Kadir Can Kazan, Konya Gençlik ve Spor İl 
Müdürü Abdurrahman Şahin’e hayırlı olsun ziyaretinde 
bulunarak yeni görevinde başarı dileklerinde bulundular. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basket 
kötü gidişi durdurdu



Nejc Skubic’in 
yerine Ali Turan

Konyaspor’un Alanyaspor’a mağlup 
olduğu maçta önemli eksikleri vardı. Kır-
mızı kart cezalısı Ömer Ali Şahiner, sarı 
kart cezalısı Skubic ve sakat olan Ferhat 
forma giyemedi. Teknik Direktör Aykut 
Kocaman, Skubic’in yerine sağ bekte Ali 
Turan’a şans verdi. 

Konyaspor sahaya Serkan, Ali Turan, 
Selim, Anicic, Alper, Jevtovic, Jens Jons-
san, Milosevic, Farouk Miya, Amir, Erdon 
Daci 11’i ile çıktı. 

Ali Turan gördüğü sarı kart ile ikinci 
yarının ilk maçında cezalı duruma düştü. 
Tecrübeli oyuncu Ankaragücü maçında 
forma giyemeyecek. 
n SPOR SERVİSİ 

Kocaman: Değerlendirme yapıp yolumuza bakacağız
İttifak Holding Konyaspor’un 2-1 kaybettiği 

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası açıklama-
larda bulunan Teknik Direktör Aykut Kocaman, 
puana çok yaklaştıkları maçı son anlarda gelen 
golle kaybettiklerini ve sezonun ikinci yarısı ön-
cesi gerekli durum değerlendirmesini yapacak-
larını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantı-
sında değerlendirmelerde bulunan Teknik Di-
rektör Aykut Kocaman, “6 maçlık seri sonrası 
oyun ve sonuçlar anlamında bir toparlanma 
sürecine girmiştik. Bu sürecin son maçı A.A-
lanyaspor maçıydı. Bugün 1-0 öne geçmemize 
rağmen A.Alanyaspor taraftar desteği ile daha 
istekli oynadı. Ve maçı kazanmaya daha yakın 
taraftı. Bugün maçta 1 puana oldukça yaklaş-
mıştık. Ama son anlarda gelen golle kaybettik 
çok üzgünüz. Bugüne kadar 16 haftada hakem-
ler hakkında herhangi bir şey söylemedim. Ama 
bugün maç içerisinde o kadar kırılma anlarında 
verdiği ve maçın kaderini etkileyecek kararları 
oldu ki… Kalecinin ceza sahası içerisinde aya-
ğa müdahalesini sahadaki hakemler görmediy-
se VAR başındaki hakemler görmeliydi. Ama 
onların zaten saha içerisindeki performansları 
kötü VAR başında da aynı performansı devam 
ettirdiler. Yazık! Şimdi sezonun ilk yarısını ta-
mamladık. Bir durum değerlendirmesi yaparak 
yolumuza bakacağız” ifadelerini kullandı. 
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İlk yarının son maçında Alnayspor deplasmanına çıkan 
İttifak Holding Konyaspor, rakibine 2-1 mağlup oldu. 
Haftalardır kazanamayan Anadolu Kartalı, öne geçtiği 
maçı son dakika golü ile kaybetti. Kazanamama serisi 

10 maça çıkarken, Alanya’da yankılanan “Konya 
kümeye” tezahüratı taraftarın canını yaktı

TFF Süper Lig’in 17. Haftasında 
temsilcimiz İttifak Holding Konyaspor, Alan-

yaspor’a konuk oldu. Maçın hemen başında 1-0 
öne geçen Anadolu Kartalı, Cisse’nin golüne engel 

olamadı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda maçı ka-
zanma adına tek olumlu hareketi olmayan Konyaspor, maçın 

son dakikasında elindeki 1 puanı da koruyamadı. Cisse’nin ikinci 
golü Alanyaspor’u galibiyete taşırken, Konyaspor’u da kaosa itti. 
Tehlikeli bölgede ilk yarıyı tamamlayan Yeşil Beyazlılar’ın kazana-
mama serisi 10 maça çıktı. Aykut Kocaman’ın oyuncu değişiklikleri 
ise taraftarın tepkisini çekti. 

MAÇTAN DAKİKALAR
Süper Lig’in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor-İttifak Hol-

ding Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 berabere tamamladı. 
8. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında Miya, 

topu ceza sahasına yerden ortaladı. Daci’nin, gelişine vuruşunda 
top direğe çarparak ağlara gitti: 0-1. 

23. dakikada sağ kanttan gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında 
Baiano ceza sahasına meşin yuvarlağı ortaladı. Cisse’nin kafa vu-
ruşunda top dışarı çıktı. 

35. dakikada Alanyaspor’dan Salih Uçan’ın sağ kanattan kul-
landığı köşe vuruşunda ön direkte Caulker kafayı vurdu. Arka direğe 
giden topu Cisse tamamladı: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.
İKİNCİ YARI

54. dakikada sağ kanattan gelişen Alanyaspor atağında Baia-
no, topu ceza sahasına havadan ortaladı. Cisse’nin, kafa vuruşun-
da top kalecinin kucağında kaldı.

58. dakikada gelişen Konyaspor atağında Milosevic, soldan 
ceza sahasına giren Hadziahmetovic’e topu çıkardı. Topu alan Ha-
dziahmetovic’in şutunda kaleci Marafona meşin yuvarlağı kontrol 
etti. 

69. dakikada Alanyaspor’dan Campos’un sağ kanattan kullan-
dığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam’ın iyi yükselerek vurduğu 
top az farkla üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahasına 
ortaladı.  Cisse’nin kafayla vurduğu top kaleciden sekerek di-
rekten döndü. Konyaspor defansı topu uzaklaştırdı.

90+4. dakikada Alanyaspor Cisse ile öne geçti. Sol kanttan 
Junior Fernandes tarafından içeriye gönderilen topu Cisse kafay-
la filelerle buluşturdu: 2-1.

Karşılaşmayı Alanyaspor 2-1 kazandı.  n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.DG SİVASSPOR 17 11 4 2 35 16 19 37
2.M. BAŞAKŞEHİR 17 9 6 2 32 17 15 33
3.TRABZONSPOR 17 9 5 3 35 19 16 32
4.BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
5.A. ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
6.FENERBAHÇE 16 8 4 4 32 20 12 28
7.GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8.Y. MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9.GAZİANTEPFK 17 6 6 5 26 28 -2 24
10.GÖZTEPE 17 6 5 6 19 20 -1 23
11.Y. DENİZLİSPOR 17 6 4 7 19 23 -4 22
12.Ç. RİZESPOR A.Ş. 16 6 2 8 16 25 -9 20
13.GENÇLERBİRLİĞİ 17 4 6 7 28 32 -4 18
14.KASIMPAŞA 17 4 3 10 26 34 -8 15
15.İH KONYASPOR 17 3 6 8 15 24 -9 15
16.ANTALYASPOR 17 3 5 9 15 33 -18 14
17.ANKARAGÜCÜ 17 2 6 9 15 34 -19 12
18.İM KAYSERİSPOR 17 2 4 11 16 42 -26 10

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

2-1

Stat: Bahçeşehir Okulları 
Hakemler: Ümit Öztürk, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Welinton, Caulker, 
Baiano, Ceyhun Gülselam (Dk. 82 Musa Çağıran), Salih Uçan (Dk. 
55 Siopis), Campos, Bakasetas (Dk. 69 Junior Fernandes), Efecan 
Karaca, Cisse 
İttifak Holding Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Anicic, Ali Turan, Selim 
Ay, Alper Uludağ, Miya, Jonsson (Dk. 85 Volkan Fındıklı), Jevtovic, 
Hadziahmetovic, Milosevic (Dk. 77 Mücahit Can Akçay), Daci (Dk. 
90 Ali Yaşar)
Goller: Dk. 8 Daci (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 35 ve Dk. 90+4 
Cisse (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 51 Serkan Kırıntılı, Dk. 67 Selim Ay, Dk. 75 Ali 
Turan, Dk. 90+3 Mücahit Can Akçay (İttifak Holding Konyaspor), 
Dk. 55 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor) 

90 ARTI EZİYET

Aykut Kocaman’ın 
değişiklikleri tepki çekti

Dile kolay tam 10 maç 
Konyaspor’un son dakika golü 

ile mağlup olduğu Alanyaspor 
maçında teknik heyetin oyuncu 
değişiklikleri tepki çekti. Maçın 
ikinci yarısında Volkan Fındıklı, 
Mücahit Can Akçay ve Ali Yaşar 
oyuna girdi. 

İkinci yarıda takımda olmaya-
cağı iddia edilen Mücahit Can ve 
Ali Yaşar’ın kurtarıcı olarak saha-
ya atılması taraftarın tepkisine ne-
den oldu. Yedek kulübesinde yer 
alan Hurtado ve Levan Shengelia 
gibi isimlerin düşünülmemesi ise 
tepkiyi derinleştiren etkenlerden 
biri olarak öne çıktı.  
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Aytemiz Alanyaspor’a 
2-1 mağlup olan Kon-
yaspor’da kazanamama 
serisi 10 maça çıktı. 
Yeşil Beyazlılar ligde 
oynadığı son 10 maçta 
kazanmayı başaramadı. 
10 maçta 7 mağlubiyet 
alan Yeşil Beyazlılar ilk 
yarıyı ateş hattına yakın 
bir yerde tamamladı. 

Son 10 maçta sadece 
3 beraberlik alabilen 
ve 3 puan kazanabilen 
Konyaspor’da devre 
arasında önemli transfer 
hamlelerinin yapılması 
bekleniyor.  
n SPOR SERVİSİ


