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‘2020 bereketli 
bir yıl olacak’

Alacabel’den 
zincirsiz geçmeyin!

AK Parti Selçuklu İlçe Başkan-
lığının 73. Danışma Meclisi 
Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleşti. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
2019 yılının hizmet dolu bir 
yıl olduğunu belirtirken, 2020 
yılının da bereketli geçeceğini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağla-
yan en önemli geçitlerden biri 
olan Alacabel’de kar kalınlığı 
yarım metreye ulaştı. Bölgede 
kontrollerini sıklaştıran trafik 
ekipleri, zincirsiz araçların 
geçişine izin vermiyor. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

HAVALİMANI OTOPARKI 
MAĞDUR EDİYOR!

KAR YAĞDI, ÇİLELİ 
YOLCULUK BAŞLADI!

Fiyatlar cep yakıyor! 

Gödene TOKİ’nin çilesi bitmedi

Havayolu kullanımının yaygınlaşmasına karşın Ha-
valimanı içerisinde bulunan ve Devlet Hava Mey-
danları İşletmesi (DHMİ) tarafından özel işletmeci-
ye kiraya verilen Havalimanı otoparkında uygulanan 
ücretler cep yakıyor. Vatandaşlar konuyla ilgili yeni 
bir düzenleme yapılmasını istiyor.

Meram Gödene TOKİ’de her yıl yaşanan ulaşım çi-
lesi Konya’da yoğun kar yağışı sonrasında yeniden 
başladı. Meram Gödene TOKİ’de oturan insanlar, 
seferlerin yetersiz kalması ve otobüslerin yukarıya 
çıkamaması sebebi ile soğuk havada mağdur oldu.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

03 ‘Akıllı Şehir Hackathon’ 
etkinliği yapıldı 05 Selçuklu’da yoğun 

kar mesaisi yapılıyor 06 07 11Maden hırsızı 
6 kişi yakalandı

Çumra ve Ereğli’de 
kar mesaisi başladı

İslam’ın Batı’yı fethi
Tebük ile başladı

Şehir beyaza büründü 
Geçtiğimiz günlerde Konya’nın ilçelerini etkisi altına alan kar, nihayet 

şehir merkezinde de görülmeye başlandı. Dün sabaha karşı şehir 
merkezinde etkili olmaya başlayan kar, şehri beyaza bürüdü. Kar 

yağışının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

2020 umutlar 
yılı olacak

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir 2019 yılının son 

basın toplantısında basın mensup-
ları ile bir araya geldi. 2019 yılının 
hem Konya, hem de Türkiye için 

olabilecek en verimli şekliyle geç-
tiğini dile getiren Özdemir, 2020 
yılının da umutlar yılı olacağını 

söyledi.  n SAYFA 4’TE

Asgari ücretliden 
vergi alınmasın!

Gündeme ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan MHP Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili 

Mustafa Kalaycı, “Asgari ücretliye 
büyük şehirlerde ulaşım desteği 
verilmeli, asgari Ücretliden vergi 
alınmamalı” önerisinde bulundu.  

n SAYFA 4’TE

Çimlendirecek, 
dondurmayacak
Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda yılın son günlerindeki yoğun kar yağışı çiftçileri 

sevindirdi. Karla birlikte tohumların çimlenme oranının yüzde 100’lere kadar çıkacağı bildirildi
YAĞIŞLAR HUBUBATA 
KATKI SAĞLAYACAK

Konya ve bölgesinde yağan kar yağışı çiftçileri mutlu etti.  
Yağan karın ürünlerin üzerini adeta bir yorgan gibi örtmesi 
nedeniyle don tehlikesinin önlendi. Karın hububat üretimi 
açısından oldukça faydalı olduğunu belirten uzmanlar, 
yağışların istenilen seviyede olduğunu ifade etti. Yağan 
yağışlar kış kuraklığını ortadan kaldırarak hububatın büyü-
mesine yardımcı oluyor.

TOHUMLAR ÇİMLENECEK, 
DONDAN KORUYACAK

Tahıl Ambarı Konya’da hububat tohumlarının şu ana kadar 
çimlenme oranının yüzde 30 olduğunu ve yağan kar yağış-
ları ile bu çıkışlarının yüzde yüze ulaşacağına dikkat çeken 
ZMO Konya Şube Başkanı Murat Akbulut, karın büyük katkı 
sağlayacağını söyledi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat 
Kavuneker de, karın yorgan etkisi yaptığına dikkat çekti.  
n HABERİ SAYFA 2’DE Rıfat Kavuneker

Murat Akbulut
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Türkiye’nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya Ovası’nda üretim sezonunun ardından, yılın son günlerindeki yoğun kar yağışı çiftçileri 
sevindirdi. Hububat tohumlarında yüzde 30 civarında olan çimlenmenin beyaz bereketle birlikte yüzde 100’e çıkacağı ifade edildi

Beyaz bereket çimlendirecek
Konya ve bölgesinde yağan kar 

yağışı çiftçileri mutlu etti.  Yağan 
karın ürünlerin üzerini adeta bir 
yorgan gibi örtmesi nedeniyle don 
tehlikesinin önlendi. Karın hububat 
üretimi açısından oldukça faydalı 
olduğunu belirten uzmanlar, yağış-
ların istenilen seviyede olduğunu 
ifade etti Türkiye’nin önemli tahıl 
üretim merkezlerinden olan Kon-
ya’da son dönemde etkili olan kar 
yağışı çiftçinin yüzünü güldürdü. 
Yağan yağışlar kış kuraklığını orta-
dan kaldırarak hububatın büyüme-
sine yardımcı oluyor.
ÇİMLENME YÜZDE 100’E ULAŞACAK

Tahıl Ambarı Konya’da hubu-
bat tohumlarının şu ana kadar çim-
lenme oranının yüzde 30 olduğunu 
ve yağan kar yağışları ile bu çıkışla-
rının yüzde yüze ulaşacağına dikkat 
çeken Ziraat Mühendisleri Odası 
(ZMO) Konya Şube Başkanı Murat 
Akbulut, “Yağışları geçen sene ile 
kıyasladığımız zaman Konya’da 
Eylül ve Ekim ayları kurak geçti. 
Geçtiğimiz yıl Aralık sonuna kadar 
167mm kadar Konya Ovası yağış 

aldı. Bu sene bu yağış Eylül ve Ekim 
aylarında 6-7 milimetredir. Kasım 
ayında arttı. Aralık sonu itibariyle 
de 117 milimetre yağış geldi. Bu 
sevindiriciydi. Çiftçilerimiz kar bek-
lentisi vardı.  Meteorolojik verilere 
göre Konya Ovasına kar bekliyor-
duk. Kar yağışları geç de olsa Konya 
Ovasına düştü.  Kar yağışları hubu-
bata etkisi de var. Hububatta çıkış-

larımız yüzde 30 civarındaydı. Bu 
yağışlar ile çıkışlar yüzde yüz ula-
şacak inşallah. Yağan kar yağışı hu-
bubata yorgan vazifesi sağlayacak. 
Bu da hububatın yaşanabilecek don 
olayına karşı koruyacak.  Yağan kar 
yağışları çiftçi açısından son derece 
sevindirici.  Önümüzdeki dönem 
yağacak yağışlar hububatın gelişi-
mine katkısı yüksek olacak” ifade-

lerini kullandı.
KARIN TOPRAĞA VE HUBUBATA 

FAYDASI OLDUKÇA YÜKSEK
Karın toprağa ve hububata fay-

dasının oldukça yüksek olduğuna 
dikkat çeken Karatay Ziraat Odası 
Başkanı Rıfat Kavuneker, “Eylül ve 
Ekim aylarında Konya Ovası’nda 
kar yağışının olmaması biz çiftçileri 
sıkıntıya sokmuştu.  Ekim sonlarına 
doğru Konya Ovasına aralıksız olsa 
da yağışlar aldı. Bu yağan yağış-
lar bizleri kurtardı. Elhamdülillah 
Konya Ovası’na kar yağışı geldi. 
Yağan karın toprağa büyük fayda-
sı var. Konya’da bazı yerlerde çok 
yoğun kar varken, bazı yerlerde hiç 
kar yok.  Yağışlar 2020 de devam 
ettiği takdirde çiftçilerimizin yüzü 
gülecek.  Kar yağışları hem ürün-
lere yorgan ürünü olurken, hem de 
kar eridiğinde hububat da su etki-
si olacak.  Yağan kar çiftçilerimizi 
memnun etti. Yağışların devamını 
bekliyoruz. Karın toprağa ve hubu-
bata faydası oldukça yüksek” diye 
konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Duriye- Halil Yıldırım çiftinin kızı Yasemin ile Müslüme- İsmail Kayhan 
çiftinin oğlu Ahmet düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi

Yasemin ve Ahmet 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Şehir beyaza büründü 

Duriye- Halil Yıldırım çiftinin 
kızı Yasemin ile Müslüme- İsmail 
Kayhan çiftinin oğlu Ahmet, Nazar 
Grand Düğün Salonu’nda düzen-
lenen düğün töreni ile dünyaevine 
girdi. Düzenlenen düğün törenine 
Yıldırım ve Kayhan ailelerin akra-
baları, dostları ve sevenleri ile çok 
sayıda davetli katıldı. Yıldırım ve 
Kayhan aileleri misafirlerini kapı-
da karşılayarak davetlilerin ‘Ha-
yırlı Olsun’ dileklerini kabul etti. 
Yasemin ve Ahmet misafirlerini, “ 
Hayatlarımızı birleştireceğimiz bu 
özel günümüzde sizleri de aramız-
da görmek dileğiyle” mesajı ile da-
vet etti.  Gerçekleştiren düğünde 
misafirlere geleneksel Konya pila-
vı ikram edildi. Yenigün Gazetesi 
olarak Yasemin ve Ahmet’e bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
ailelerini de tebrik ederiz. 
n MEVLÜT EGİN

Geçtiğimiz günlerde Konya’nın 
ilçelerini etkisi altına alan kar, niha-
yet şehir merkezinde de görülmeye 
başlandı. Dün sabaha karşı şehir 
merkezinde etkili olmaya başlayan 
kar, şehri beyaza bürüdü. Meteo-
roloji 8. Bölge Müdürlüğü (Konya) 
son birkaç gündür Konya’da kar 
yağışının görülebileceğini tahmin 
ediyordu. Tahminler ilçelerde tuttu 
ve son birkaç gündür Konya’nın il-
çelerinde ve yüksek kesimlerde kar 
yağışı etkili olmaya başlamıştı. İlçe-
lerin ardından şehir merkezi de kar-
dan nasibini aldı. Gece saatlerinde 
başlayan yağmur sabah saatlerinde 
kara dönüştü. Gün boyu aralıklarla 
etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir 
adeta beyaza büründü. Büyükşehir 
Belediyesi ve merkez ilçe belediye-
leri yolların kapanmaması ve buz-
lanmaması adına teyakkuza geçerek 
önlem alırken, zeminin ıslak olması 
nedeniyle kar şehirde herhangi bir 
olumsuzluğa neden olmadan eridi. 
Şehir merkezinde kar yağışının per-
şembe gününe kadar devam etmesi 
bekleniyor.
n BERKCAN BAŞ

Murat Akbulut Rıfat Kavuneker



HAVA
DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                  1°C  3°C

Karaman            1°C 3°C

Aksaray              0°C  6°C

Ankara                2°C 6°C

KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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Konya Bilim Merkezi’nde ‘Akıllı Şehir Hackathon’ etkinliği yapıldı

Konya Bilim Merkezi, lise ve 
üniversite öğrencilerinin katılı-
mıyla Akıllı Şehir Uygulamaları 
üzerine hackathon etkinliğine ev 
sahipliği yaptı. Etkinlikte, 40 pro-
je arasından dereceye giren ilk üç 
projeye ödül verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk bilim mer-
kezi olan Konya Bilim Merkezi’nde 
şehrin gelişimine katkı sağlayacak 
etkinliklere imza atılıyor. 

Bilim Merkezi ve Büyükşehir 
Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi iş 
birliğiyle Akıllı Şehir Uygulamaları 

üzerine gerçekleştirilen hackathon 
etkinliğinde lise ve üniversite öğ-
rencilerinden oluşan 100’e yakın 
katılımcı 40 takım halinde yarıştı.  
Programa katılan gençler, şehir 
yaşamına yönelik problemleri tes-
pit etmeye ve bu problemlere ye-
nilikçi ve teknolojik çözüm fikirleri 

üretmeye çalıştı. Şehir dışından 
da katılımcıların olduğu etkinlikte, 
jüri üyeleri tarafından yapılan de-
ğerlendirmede 40 proje arasından 
dereceye giren ilk 3 projeye para 
ödülü verildi. Programda Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Dr. Öğr. 
Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken, Akıllı 

Şehir Kavramı ile ilgili konuşma 
yaparken, Büyükşehir Belediyesi 
Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Harun 
Yiğit, Büyükşehir Belediyesinin 
Akıllı Şehir Uygulamaları ile ilgili 
bir sunum gerçekleştirdi. 

HACKATHON NEDİR? 
Bilgisayar programcıları, grafik 

tasarımcıları, arayüz tasarımcıları 
ve proje yöneticileri de dahil ol-
mak üzere katılanların yoğun bir 
şekilde yazılım projelerinin geliş-
tirilmesi amacıyla diğer takımlar 
ile rekabet içerisinde bulunduğu 
etkinlik.
n HABER MERKEZİ

AK Parti Selçuklu İlçe Başkanlığının 73. Danışma Meclisi Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Selçuklu’nun 
2019 proje ve faaliyetlerini değerlendiren Başkan Pekyatırmacı, hizmet dolu bir yılı geride bıraktıklarını söyledi

‘Hizmet dolu bir yıl oldu’
İstiklal Marşı ile başlayan prog-

rama Ak Parti Konya Başkanı Ha-
san Angı, Konya Milletvekilleri Tahir 
Akyürek, Selman Özboyacı, Ak Parti 
Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan 
Özer, Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, İl ve İlçe Teşkilat-
ları ana kademe ile kadın ve gençlik 
kolları yönetimleri katıldı. 

Ak Parti ailesinin geniş katılımlı 
kongre sürecini yaşadığını ifade eden 
Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mus-
tafa Hakan Özer, yakın bir zamanda 
delege seçimlerini tamamladıkla-
rını, yoğun bir süreçte gerçekleşen 
seçimlerin sonucunda dinamik bir 
kadronun ortaya çıktığını söyledi. “Bu 
atmosfer Ak Parti Konya ailesindeki 
uyumun Selçuklu’daki yansımasıdır” 
diyen Başkan Özer; “Bakanlarımız-
dan, Genel Başkanlarımıza, milletve-
killerimize, il-ilçe teşkilatlarımıza ve 
kademenin tamamına şehrimizi, ül-
kemizi daha ileriye götürebilmek için 
kenetlendik ve bu yolda mücadele 
ediyoruz. Her dönemin farklı zorluk-
ları oldu. 

Teşkilatlarımızın başarısı ile mil-
letimizin özgüveni ile bütün zorluk-
ları aştık. Milletimizin gönlünde yer 
ederek her zorluğu aşarak geldik. 
Önemli olan milletin bekasıdır. Kanal 
İstanbul, yerli aracımız, denizaltıla-
rımız her gün yeni bir proje ile kar-
şılaşıyoruz. Türkiye emin adımlarla 
ilerlemeye devam ediyor. Suriye’deki 
mücadelemiz devam ediyor. Libya ile 
antlaşmamız mevcut. Türkiye ulusla-
rarası alanda söz sahibi olan ülkedir. 
Büyük bir devletin büyük bir lideri 
bulunmaktadır” dedi. 

‘HİZMET DOLU BİR 2019 YILI OLDU’
Selçuklu’da 2019 yılında gerçek-

leşen proje ve faaliyetlerle ilgili bir 
sunum gerçekleştiren Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı 
“2019’da Tepekent Ticaret Merke-
zimiz faaliyete geçti. Tarihi  Kentler 
Birliği tarafından müze özendirme 
yarışmasında Sille Kent Müzesi, ödü-
le layık görüldü. SEDEP kapsamında 
Bosna Hersek’te 7. Çocuk şenliğine 
katıldık. Türkiye Külüpler Satranç 
Şampiyonası Selçuklu Kongre Mer-
kezinde gerçekleşti. Selçuklu Torun-
ları Osmanlı’nın İzinde 4. Etabı ger-
çekleşti. 

Takkeli Dağda 26 bin fidanı 
toprakla buluşturduk. 2018-2019 
Eğitim Öğretim yılında SEDEP kap-
samında 256 okulda, 136 bin 878 
öğrenciye, 9251 idareci tarafından 56 
bin yayın ile hizmet verildi. Selçuklu 
Belediyesi KOP Çocuk projesi ile 8 bin 
754 çocuğa hizmet verildi. Sille Tabi-
at Okulundan 7 bin 873 çocuğumuz 
faydalandı. Sanat Tasarım Atölyesin-
den 2 bin 569 çocuğumuz faydalandı. 
Proje destek programları kapsamında 
43 projemiz hayata geçti. Sürdürebi-
lir Temiz okul projesi (STOP) hayata 
geçti. Uluslararası İdeal Kent ödülü 
almaya hak kazandık. Emine Erdo-

ğan Hanımefendi tarafından Selçuklu 
Otizmli Bireyler Merkezi ile Yazır Sos-
yal Tesislerinde Ebe-Gebe Okulunun 
açılışı gerçekleşti. Tatköy anasınıfı ile 
kütüphanenin açılışı gerçekleşti. Sıfır 
atık konusunda 15 milyon kg karışık 
ambalajı yerinde ayrıştırdık. Akıllı atık 
sistemini hayata geçirdik. Altyapı, as-
falt ve park bahçe çalışmalarımızda 
rekor düzeyde çalışmalar gerçekleş-
tirdik. Belediyemizin 30. Kuruluş yıl-
dönümünü belediye başkanlarımız, 
meclis üyelerimiz ve emekli persone-
limizle birlikte kutladık. Araç filomuzu 
geliştirdik. 33 tesiste 52 salonumuz-
da 20 branşta 14 bin 521 lisanslı ve 
107 milli sporcumuzla faaliyetlerimiz 
devam ediyor. Aynı zamanda Olimpi-
yatlara sporcu yetiştiriyoruz. 2019 yılı 
içinde uluslararası şampiyonalarda 
sporcularımız 28 altın, 24 gümüş ve 
36 bronz madalya kazandı” dedi. 

‘2020 YILI DA SELÇUKLU İÇİN ÇOK 
BEREKETLİ GEÇECEK’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı biten,devam eden 
ve 2020 yılında planlaması yapılan 
projeleri de şu şekilde sıraladı: “ Ya-
zır Sosyal Tesisimiz henüz resmi 
açılışını yapmadık ama tamamlandı. 
Malazgirt Sosyal Tesisi ve Emekli Lo-
kali, Buhara Sosyal Tesisi, Beyhekim 
Sosyal Tesislerini tamamladık. 43 

mahalle ve 19 okula suni çim saha, 
Ilgın Suni Çim Sahası, 4 okulumuza  
Kapalı Spor Salonu, Bosna Hersek 
Kapalı Pazar Yeri, Mahmut Sami Ra-
mazanoğlu İmam Hatip Lisesi Eğitim 
Kompleksi, Dağdere İlkokulu,6 No’lu 
ASM 112 Acil İstasyonu yatırımları-
mız tamamlandı. Devam eden proje-
lerimiz ise Kosova Kapalı Pazar Yeri, 
Özalkent Kapalı Pazar Yeri, Bosna 
Gençlik Merkezi bu projelerimizde 
çok yakın zamanda faaliyete geçecek. 
2020 yılında hayata geçirmeyi plan-

ladığımız projelerimiz ise şöyle Bosna 
Hersek Sosyal Tesisi, Sporcu Seçme 
ve Yetiştirme Merkezi, Selçuklu Aile 
Gelişim Merkezi, Selçuklu Şehir Kü-
tüphanesi, Yazır Kapalı Pazar Yeri, 
Sille Hükümet Caddesi Sokak Sağlık-
laştırması, Abdülhamithan Caddesi”  
dedi.
ÖZBOYACI: GÖREVİMİZ KUTLU DAVAYI 

DAHA İLERİ TAŞIMAK
AK Parti Konya Milletvekili Sel-

man Özboyacı konuşmasında “18 yıl 
önce Recep Tayyip Erdoğan öncülü-

ğünde kurulan AK Parti bugün en 
güçlü olduğu dönemdir.  Türkiye’nin 
bir çok yerine yatırımlar yapıldı, hal-
kın refah seviyesi yükseltildi, bir çok 
alanda hizmetler verilmiştir. Bu gün-
lerimizin kıymetini bilmeliyiz. Bize 
düşen en önemli görev ise 18 yılda 
bugünlere kadar gelen kutlu davayı 
daha ileriye taşımaktır. Allah yolu-
muzu açık eylesin.” dedi.

AKYÜREK: KONYAMIZIN GELECEĞİ 
SON DERECE AYDINLIKTIR

TBMM Ulaştırma ve Turizm 

Komisyon Başkanı AK Parti Konya 
Milletvekili Tahir Akyürek Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
“Konya’ya bak Türkiye’yi gör” sö-
zünü Konya’ya her geldiğinde vur-
guladığını ifade ederek belediyecilik 
hizmetlerinde çok ciddi bir tecrübe 
oluşturduğunu söyledi. 

Akyürek, “Belediye başkanları-
mız son derece başarılı ve tecrübeli. 
Merkezde zaten belediyeciliğin teme-
linden gelen arkadaşlarımız sorumlu-
luk aldı. 

Selçuklu Belediye başkanımız 
uzun yıllar belediye meclis üyeliği ve 
belediye başkan yardımcılığı tecrü-
besiyle 60’tan fazla vilayetten büyük 
olan Selçukluyu başarıyla yönetiyor. 
Aynı şekilde Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay da Selçuklu Belediye Başkanlığı 
tecrübesiyle şehrimizin dünya şehri 
haline gelmesinde büyük bir gayret-
le çalışıyor. Şehrimizin yönetiminde 
bulunan başkanlarımızın uyum içe-
risinde çalışması da oldukça önemli 
bir şans. Bu sebeple Konyamızın ge-
leceği son derece aydınlıktır” şeklinde 
konuştu.   

ANGI: TARİH YAZAN BİR 
EKİBİN İÇİNDEYİZ

Türkiye’nin AK Parti iktidarı dö-
neminde yeni bir büyüme hamlesi 
yakaladığını ifade eden AK Parti Kon-
ya İl Başkanı Hasan Angı,”Dünyada 
neler oluyor farkındayız. Buna karşı 
ülkenin milli menfaatlerini korumak 
için gözünü budaktan sakınmayan 
bir lidere sahibiz. 

Demokrasi tarihine baktığımız 
zaman Türkiye’de bugüne kadar 
gelmiş geçmiş kıymetli liderlerin bir 
tanesine sahibiz. Birçoğunun başı-
na neler geldiğini hepimiz biliyoruz. 
Niye?Muktedir olamayan yapılardı. 
Siyasi idareye %15’lik bir alanı bıra-
kırlarsa bunla idare ama yetki bizde 
diyen bir anlayışın bittiği, bölgemiz-
deki gelişmelere karşı sadece tavır 
alan değil hesap soran bir lidere sa-
hibiz. Bunun içinde tüm mazlumlar 
gözünü Türkiye’ye dikmiş durumda. 
Aklı başında ve adalet arayan tüm in-
sanlığın aklı Türkiye’de. Tarih bunları 
not ediyor ve tarih yazan bir ekibin 
içindeyiz elhamdülillah.” dedi.
n HABER MERKEZİ

Ahmet Pekyatırmacı Mustafa Hakan Özer Selman ÖzboyacıTahir AkyürekHasan Angı
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Genel Başkan Yardımcısı ve Konya 
Milletvekili Mustafa Kalaycı, bir dizi 
program kapsamında geldiği Kon-
ya’da gündemi değerlendirdi. Kon-
ya İl Teşkilatında düzenlenen basın 
toplantısında konuşan Kalaycı, asga-
ri ücret zammı, bütçe görüşmeleri, 
Türkiye’nin iç ve dış politikaları gibi 
konuları ele aldı. Türkiye’nin bölge-
sinde önemli gelişmeler yaşandığına 
dikkat çeken Kalaycı, özellikle Türk 
ve İslam coğrafyasının içinde bulun-
duğu durumun Türkiye’yi de doğ-
rudan etkilediğine değindi. “Gerek 
içinde yaşadığımız bölge gerekse de 
bölgemizin eklemlendiği küresel ze-
min ve sınır hatları uzun süreden beri 
kaynamaktadır” diyen Kalaycı, insan-
lığın derin bir huzursuzluk sarmalın-
da olduğu yorumunu yaptı. 

Özellikle Türk ve İslam coğrafya-
larının yoğun operasyon sağanağın-
da olduğuna dikkat çeken Kalaycı, 
şunları kaydetti, “Bu operasyonların 
özünde Türk ve İslam değerlerine yö-
nelik hınç, öfke, kin ve nefret yatmak-
tadır. Medeniyetler ve dinler arasında 
dokuz asırdır süren, yani ilk Haçlı 
seferinden bugüne dinmek bilmeyen 
bir hesaplaşma aleni şekilde varlığını 
göstermektedir. İslam toplumlarının 
tarihin hangi dönemlerinde adalet, 
huzur ve istikrar içinde yaşadığı her 
insanın malumudur. Korkulan tarihin 
tekerrürüdür. Bu amaçla da Türkiye 
durdurulmak istenmektedir. Böl-
gesel ve küresel ilişki ağlarında sesi 
daha çok duyulan, daha çok varlığını 
gösteren bir Türkiye elbette malum 
çevreleri ürkütmektedir. İslam’ın her 
değerine cephe alan emperyalist ül-
keler Türkiye’nin bölgede sözünün 
geçmemesi amacıyla her yola ve 
kirli yönteme başvurmaktadır. Son 
yıllarda, yine Türkiye’nin önünü kes-
mek amacıyla, şiddetli bir operasyon 
sürecinin adım adım icra edildiği her 
vicdan sahibi insanımız tarafından 

bilinmektedir. Siyasi kumpaslar, gezi 
parkı provokasyonu, hendek terörü, 
isyan denemeleri, darbe teşebbüsü, 
terör eylemleri, güney sınırlarımız 
boyunca terör koridoru oluşturma 
girişimi, ekonomik saldırılar alçakça 
projelendirilmiş ve sahneye sürül-
müştür.” 
‘PARLAMENTER SİSTEMİN KUSUR VE 
EKSİKLİKLERİ BERTARAF EDİLMİŞTİR’

Bölgede yaşanan bu önemli geliş-
meler karşısında Türkiye’nin önemli 
tehdit, tehlike ve risklerle karşı kar-
şıya kaldığını belirten Kalaycı, bu 
aşamada 16 Nisan 2017 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi’nin kabul edildiğini hatırlattı. Yeni 
sistemle Parlamenter Sistemin kusur 
ve eksikliklerinin bertaraf edildiği-
ni savunan Kalaycı, sözlerine şöyle 
devam etti, “Türkiye, 15 Temmuz 

hain darbe girişimiyle başlatılan işgal 
planının çok cepheli olarak devam 
ettirildiği bir süreçte, tüm tehdit ve 
saldırılan bertaraf etmiş, oyunları 
bozmuştur. Terörle mücadele etkili 
ve başarılı bir şekilde sürmektedir. 
Fırat Kalkan, Zeytin Dalı, Barış Pınarı 
ve Pençe Harekâtlarıyla yüz yıllık te-
rör devleti projesi çöpe atılmıştır. Te-
röristlerin yuvalandığı alanlara pençe 
darbeleri indikçe, operasyonlar kıran 
kırana büyüdükçe yurt içinde ve sınır 
ötesinde plan yapan canilerin Allah’ın 
izniyle tümüyle imhaları kaçınılmaz 
olacaktır. S-400 Hava ve Savunma 
Sistemi aldıysak ülkemizin güvenliği 
içindir. Doğu Akdeniz’de arama yapı-
yorsak, egemenlik haklarımızı ve mil-
li menfaatlerimizi korumak gayesiy-
ledir. Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi saf 
dışı bırakmaya çalışanların oyunları, 
Libya’yla imzaladığımız anlaşmalar 
ile bozulmuştur. Türkiye Libya’da 
macera peşinde değildir. Doğu Ak-
deniz’deki egemenlik haklarını ko-
rumanın gayretindedir. Libya bizim 
komşumuzdur. Nasıl ki vatan topra-
ğından bir tek çakıl taşı vermeyecek 
kararlılıktaysak, aynı anlayışın 462 
bin kilometrelik mavi vatan sahamız-
da da gözetilmesi gerekmektedir.” 

‘MAĞDURİYETİ GİDERECEK 
DÜZENLEMELER YAPILMALIDIR’
Kalaycı, Türkiye’de yaşanan eko-

nomik süreç ve çözüm önerileriyle 
ilgili de dikkat çeken açıklamalarda 
bulundu. Üretim ekonomisinin hızlı 
bir şekilde tesis edilmesi gerektiğini 
dile getiren Kalaycı, “Başta üretim, 
tasarruf, vergi, iş gücü piyasası, eği-
tim ve tarım gibi temel alanlarda 
yapısal önlemler büyük bir ciddiyetle 
hayata geçirilmelidir.  İsraf önlen-
meli, verimlilik artırılmalı, devletten 
başlayarak tüm toplumda tasarruf 
bilincinin oluşturulması yönünde ça-
lışmalar yapılmalıdır. 

Piyasanın canlanmasına katkı su-
nacak yeni programlar uygulamaya 
konulmalı, ekonomik sıkıntılardan 
dolayı ciddi sorunları bulunan sana-
yici, ticaret ve meslek erbabı ile es-
nafımızın borç sıkıntısını giderecek 
önlemler alınmalıdır. Vergi ye prim 
borçlarına kolaylık getirecek, öde-
nemeyen çekler nedeniyle oluşan 
mağduriyeti giderecek düzenlemeler 
yapılmalıdır. Artan girdi maliyetleri 
nedeniyle zor durumda olan çiftçimi-
zin temel girdilerini ucuza alabilmele-
ri sağlanmalı, destekler artırılmalıdır. 

Çiftçimizin Ziraat Bankası ve ta-
rım kredi kooperatiflerine olan borç-
larına, ödeyebilecekleri bir yapılandır-
ma imkânı verilmelidir. Çiftçimizin, 
enerji maliyetleri düşürülmezse sulu 
tarımı bırakmak zorunda kalacaktır. 
Bu da üretimi azaltacak ve ithalatı 
artıracaktır. Tarımda kullanılan elekt-
riğe daha düşük tarife belirlenmeli, 
halen 6 ilde çiftçiye sağlanan elektrik 
desteği, Konya çiftçisine de verilme-
lidir. 

2020 yılı için net asgari ücret 2 
bin 324 TL olarak belirlenmiştir. As-
gari ücretliye büyük şehirlerde ula-
şım desteği verilmeli, asgari Ücretli-
den vergi alınmamalı ve çalışanların 
asgari ücret kadar geliri vergi dışı 
bırakılmalıdır. Emeklilerimizin geçim 
kaygısı giderilmelidir” değerlendir-
mesinde bulundu. 
n BERKCAN BAŞ

‘Asgari ücretliden vergi alınmamalı!’

CHP Meram’da,
‘Yiğit’le devam’ dedi

CHP Meram İlçe Başkanlığı-
nın gerçekleştirdiği 37. Olağan 
İlçe Kongresinde tek aday olan 
CHP Meram İlçe Başkanı Ahmet 
Yiğit, yeniden CHP Meram İlçe 
Başkanı seçildi.

CHP Meram İlçe kongresine 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, Konya Milletvekili Abdüllatif 
Şener, Parti Meclisi Üyesi Bülent 
Ecevit Tatlıdil, Bir önceki dönem 
Konya Milletvekili Hüsnü Boz-
kurt, ilçe başkanları, delegeler ve 
partililer katıldı.

CHP bir önceki dönem Kon-
ya Milletvekili Hüsnü Bozkurt ve 
CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent 
Ecevit Tatlıdil konuşmalarında, 
CHP’de bütünleşme döneminin 
başladığını bundan sonra CHP’nin 
iktidarı için birlik ve beraberlik 
içinde mücadele ederek, CHP’nin 
iktidarını sağlayacaklarını söyledi. 

Tuzlukçu Belediye Başkanı 
Nurettin Akbuğa da konuşma-
sında, “CHP’nin iktidarını başa-
racağız diye yola çıkmalıyız. Birlik 
ve beraberlik içinde partimizin 
CHP’nin iktidarı için mücadeleye 
devam edeceğiz” diye konuştu.

CHP Konya Milletvekili Ab-
düllatif Şener ise Türkiye’nin son 
17 yıllık süreciyle ilgili çok önemli 
şeyler söyleyemeyeceğini dile ge-
tirerek, “Kongremiz hayırlı uğurlu 
olsun. Göreve gelecek olan arka-
daşlarımıza başarılar diliyorum. 
Ülkemizin en zor koşullarında 
hep partimiz CHP vardır. Son 17 
yılla ilgili önemli şeyler söyleye-
miyorum. Cumhuriyet dönemin-
de 179 fabrika kurulmuş, bunun 
152 fabrika ve tesis satılmıştır. 
Bunların yerinde üretimde yok-
tur. Ekonomi tahrip edilmiştir. 
Türkiye tek kişinin yönettiği bir 
ülke olmuştur. Bakmayın iktida-
rın son günlerde yaptığı şovlara. 
Bizim araba üretime girecek iki yıl 
sonra yerli üretimle montajı ya-
pılacakmış bunun neresi millidir. 
Başımızdaki yönetici sadece kapi-
talist sistemin başındakine hizmet 
ediyor. Kanal İstanbul’un ülke 
ekonomisine hiçbir katkı yoktur. 

Montrö anlaşmasını delmektir. 
ABD donanmasının olmadığı tek 
yer Kara Denizdir. ABD’nin derdi 
Kara Denize girmektir. ABD mal-
varlığını inceleriz demesi üzerene 
Kanal İstanbul’u yapacağım diyor. 
Mal varlığın bu ülkeyi tehdit edi-
yorsa istifa etmelisin. Kanal İstan-
bul Türkiye’nin hayırına olan bir 
iş değildir. Vazgeçmelisin. Böyle 
bir dönemde ülkemizin CHP ikti-
darından başka bir yolu da yok-
tur. Gelin bir olalım. Diri olalım. 
Birlik olalım. Güçlü olalım. Alana 
inelim. Mümkün olduğu kadar 
gönüldaşımıza ve vatandaşımızı 
CHP çatısında toplarsak başarılı 
oluruz” dedi. CHP Konya İl Baş-
kanı Barış Bektaş konuşmasında 
CHP’nin Dünyanın lideri Ata-
türk’ün partisi olduğunun üze-
rinde durarak, “Dünya lideri ve 
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün par-
tisi olan CHP’de birlikteyiz. Yedi 
düvel emperyalizmi ülkemizden 
atarak, Egemenlik kayıtsız şart-
sız milletindir diyen Ulu Önder 
Atatürk’ün sözleri kuşaktan ku-
şağa aktarılacaktır. Ülkemizin 17 
yılda geldiği süreçte sivil, askeri 
ve devlet bürokrasisi tavsiye edil-
miştir. Bir tek tavsiye edilmeyen 
partimiz CHP kalmıştır. Bizler 
CHP’nin birer neferi olarak onur 
duyuyoruz. Her şeyi örgütümüz-
le yaptık. Sahadaydık. Vardık. 
Var olmaya da devam edeceğiz. 
Bütünleşerek, geniş kesimlere 
ulaşacağız. Demokratlık kürsüde 
olmaz. Uygulamayla olur. Bizde 
demokrat bir yönetim sergiledik. 
Bütün ilçe başkanlarımızla birlik-
te çalıştık. Bundan sonra da bütün 
gayemiz partimiz CHP’nin iktida-
rını birlikte çalışıp sağlayacağız. 
Meram İlçe Başkanımız Ahmet 
Yiğit ve yönetime seçilecek olan 
arkadaşlarıma başarılar diliyo-
rum” şeklinde konuştu. Konuş-
maların ardından seçimlere geçil-
di. Seçimlere 144 delege katıldı. 
Yapılan seçimde CHP Meram İlçe 
Başkanlığına Ahmet Yiğit yeni-
den seçildi. n HABER MERKEZİ

2019 yılının hem Konya, hem de Türkiye için olabilecek en verimli şekliyle geçtiğini dile getiren 
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, 2020 yılının da umutlar yılı olacağını ifade etti

‘2020 yılına büyük
umutlarla giriyoruz’

AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir 2019 yılının son 
basın toplantısında basın mensupla-
rı ile bir araya geldi. Özdemir’e ba-
sın toplantısında AK Parti Konya İl 
Başkan Yardımcısı Ali Deresoy ve İl 
Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem 
eşlik etti. 2019 yılının son basın top-
lantısının kendilerine nasip olduğu-
nu ifade eden Hacı Ahmet Özdemir; 
2020 yılının hayırlar, güzellikler ge-
tirmesini, ülkemiz için iyi bir yıl ol-
masını istediklerini söyledi.

Sözlerine AK Parti iktidarları 
öncesi ve sonrasını mukayese ede-
rek başlayan Özdemir, “AK Parti 
2002 yılında iktidara gelmeden önce 
bambaşka bir Türkiye vardı. 1970’li 
yıllarda dönemin başbakanının ba-
sın toplantısında 70 sente muhtacız 
dediği günlerden, bunca darbe ve 
vesayet girişimlerine rağmen bugün 
Merkez Bankasında 105 milyon do-
lar rezervi olan, 168 milyar dolarlık 
ihracat yapan bir ülke gerçeği ile 
karşı karşıyayız. 2019 yılı seçimlere 
rağmen çok bereketli bir yıl oldu. 
Önceki dönemlerden seçimlerden 

sonra en az bir yıl bir toparlanma 
süreci yaşanırdı. 2018’de genel se-
çimleri, 2019’da da yerel seçimleri 
yapmamıza rağmen geçtiğimiz gün-
lerde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
katılımlarıyla Türkiye’nin ilk yerli ve 
milli aynı zamanda elektrikli otomo-
bilinin tanıtımı yapıldı.  2002’den 
2020’ye geldiğimiz süreçte ülke-
mizde çok büyük değişiklikler oldu. 
Artık savunma sanayinde kendi yerli 
ve milli silahlarını yüzde 67 oranında 

yapabilen bir Türkiye var. Tüm bun-
lar elbette ki AK Parti’nin ve Sayın 
Cumhurbaşkanımızın başarısı ol-
duğu kadar Türkiye’nin başarısının 
olduğunun da altı çizilmelidir” dedi.

2020 YILINA BÜYÜK 
UMUTLARLA GİRİYORUZ

Son yıllarda Türkiye’nin pek çok 
vesayet girişimi ile karşı karşıya kal-
dığını ifade eden Özdemir, “Son 18 
yılda ülkemiz her türlü darbe girişi-
mini gördü. Partimiz kapatma dava-

sı geçirdi, Cumhurbaşkanımız o dö-
nem başbakan yapılmadı ve muhtar 
bile olamaz denildi, TBMM Cum-
hurbaşkanını seçemez hale getirildi 
ve nihayetinde de 15 Temmuz’da da 
tarihimizin en alçakça darbe girişimi 
ile karşı karşıya kaldık. Önümüzdeki 
yıllarda inşallah yerli ve milli uçak 
hedefimiz bulunuyor. Yerli ve mil-
li tank hedefimiz var. Ürettiğimiz 
otomobillerin dünya standartlarında 
dünya pazarına sürme hedefimiz 
var. Milli gelirimizi yükseltme, daha 
müreffeh bir Türkiye hedefimiz var. 
Tüm bunların yanında bugün 2023 
hedeflerinden bahseden tek parti-
yiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 
hedeflerinden bahseden tek lider de 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan. Bu anlamda muhalefeti-
mizin de iktidarımızın temposuna 
ayak uydurması gerekiyor. 2019 yılı 
gerek Konya açısından gerekse ül-
kemiz açısından son derece verimli 
geçti. 2020 yılına da büyük umutlar-
la giriyor, yeni yılın hayırlı olmasını 
temenni ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

AK Parti’de kongre süreci yakında 
başlıyor. 

Geçtiğimiz günlerde AK Parti İl Baş-
kanı Hasan Angı ile bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Türkiye ve Konya gündemine 
dair önemli başlıkları konuştuk.

Şehir yatırımları ile ilgili merak edi-
lenleri gazetemizden okudunuz.

Kongre sürecine dair açıklamaları 
da vardı Angı’nın.

Musa Arat sonrasında Konya’nın 
birlikteliğini sağlayacak bir isme ihtiyacı 
vardı AK Parti’nin…

O ismin de Hasan Angı olacağını biz 
çok önceden yazmış ve şehrin beklenti-
sini dile getirmiştik.

Öyle de oldu…
Hasan Angı İl Başkanı olduktan 

sonra kendisiyle ilk röportajı yapan isim 
benim.

Şehrin bütün başlıklarına hakim 
olduğunu söylemiş ve beklentilerin za-
man içerisinde karşılanacağının sözünü 

vermişti.
Tabi bazı nedenler buna izin verme-

se de AK Parti’nin Konya’da aldığı oy 
yüzdesine bakılırsa vatandaşın mem-
nun olduğunu söylemek doğru olur.

Oy yüzdesine istinaden söylüyo-
rum.

Peki beklentiler karşılandı mı?
Hayır…
Yapılan güzel işler de var elbette 

ama şehrin beklentisi karşılandı demek 
bu şehre haksızlık olur.

Şimdi kongre süreci yeniden başlı-
yor AK Parti’de… Görünen o ki; Hasan 
Angı yeni dönem için de başkanlığını 
garantilemiş durumda.

Yeni oluşumları da göz önünde 
bulundurarak şehrin bir ağabeye ihti-
yacı olduğunu Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da kendisine ulaşan 
verilerden biliyor.

Süreçte değişiklikler olacak mı?
Hasan Angı’nın ifadesine göre ilçe-

lerde değişiklikler olacak. 
Anladığımız kadarıyla 
İlçesiyle barışamamış 
olanlar gidecek.

O zaman…
İlçesiyle barışamayan 

başkanlar var mı?
Demek ki var…
3 büyük ilçeyi neden 

kaybetti? 
Bu sorunun cevabı 

aslında ilçesi ile barışa-
mayan ilçe başkanlarının 
cevabında gizli. İlçesinin sorunlarını bil-
meyen, kendi rahatlığından taviz verme-
yen ilçe başkanlarını tanıyorum.

Misal, bir ilçede hükümetin temsil-
cisi vatandaşın derdini, sıkıntısını çöze-
miyor ise o ilçeye acil ‘Yeni Ömer’ler’ 
bulmak lazım.

AK Parti de onu yapı-
yor.

Yapabilecek mi?
Onu önümüzdeki sü-

reçte göreceğiz.
Değişecek olan bu 

8-10 ilçede nelerin değişip 
nelerin değişmediğine de 
bakmak lazım.

Sadece seçim kazan-
mak değil ilçeyi de kazan-
mak lazım. Konya’nın iki 

tane bakanı varken Kon-
ya’da “yatırım alamadım” diyen ilçenin 
olması çok büyük eksikliktir.

Bekleyelim, görelim….
***

Unuttuğumuz hasletlerimizi yaşa-
tıyorlar; Tebrikler…

Ahmet Kuş abiyi tanırsınız…

Konya’nın usta fotoğrafçısı. Fotoğ-
raf sanatçısı demek daha uygun olur. 

Bu alanda birçok kez sergi açtı.
Fotoğrafları şehir için tarihi birer 

vesika değerinde. Belki ile de daha çok 
anlayacağız kıymetini. Tam da şehirlerin 
değerlerinin bir bir kaybolduğu dönem-
de bunları fotoğraflayarak şehrin hafıza-
sını güncel tutmak önemli.

Ahmet Kuş ağabeyi neden yazdım?
Şehrin hafızasına katkıda bulunma-

sı ayrıca bir yazı konusu ve takdiri hak 
ediyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde sosyal 
medya hesabından paylaştığı bir konu 
hepimiz için önemli.

Kızım Elif Konya’nın en gözde 
imam hatip ortaokullarından biri-
ne gidiyor. Çok gayretli bir İngilizce 
öğretmenleri var. Dili öğretebilmek 
için elinden gelen her şeyi yapıyor. 
Sınıftaki her öğrencinin İstanbul’daki 
bir ortaokulda mektup arkadaşı var. 

Birbirlerine mektup yazıyorlar.
Elif’in mektup arkadaşı Halepli 

bir ailenin kızı. Yazdıkları mektupları 
bir görseniz. Çocukların milliyeti ne 
olursa olsun ne kadar saf ve samimi 
bir dünyaları var. İnsan onlardaki bu 
saflığı ve samimiyeti gördükçe keşke 
hep çocuk kalsak diyor...

Unutulan bir alışkanlığı Konya’da bir 
okulun yaşatmaya çalıştığını duymak ne 
güzel?

İdealist öğretmen dedikleri bu olsa 
gerek…

Toplumun unutmaya zorladığı bir 
haslet de kardeşliğimiz… Bu okulda o 
da yapılıyormuş.

Ahmet Kuş ağabeyi, kızını, okulunu 
ve öğretmenini yürekten kutluyoruz.

İzin olursa bu olayı ayrıntılarıyla 
okuyucularımızla paylaşmak isteriz.

Şehrin hafızasını her yeni gün gün-
cellerken bir de böyle katkı sunmak ne 
güzel…

AK PARTİ KONYA’DA DEĞİŞİM BAŞLAYACAK!

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALİ ELMACI

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, 
MHP İl Başkanlığı’nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Konya Havalimanı otopark ücretleri mağdur ediyor!
Konya Havalimanı otoparkı 

yüksek ücretleri ile mağdur edi-
yor. Havayolu kullanımının yay-
gınlaşmasına karşın Havalimanı 
içerisinde bulunan ve Devlet Hava 
Meydanları İşletmesi (DHMİ) tara-
fından özel işletmeciye kiraya veri-
len Havalimanı otoparkında uygu-
lanan ücretler cep yakıyor. Önceleri 
giriş çıkışın bile paralı olduğu oto-
parkın gelen tepkiler üzerine sa-
dece 0-15 dakika arası ücretsiz 
olup sonraki her saat 8,00 TL’den 
başlayan fiyat uygulaması hem sü-
renin yetersizliği hem de ücretlerin 
yüksekliği nedeniyle vatandaşlarca 
pahalı bulunuyor. 

Konuyla ilgili şikayetlerini dile 
getiren vatandaşlar, “Günübirlik 
uçmak gerektiğinde arabamızı koy-
duğumuzda otoparka nerede ise 
uçuş ücreti kadar ödediğimiz ücret 
ödüyoruz. Yaygın toplu ulaşım da 

bulunmamakta. Mecburen araba 
ile geliyoruz. Bir yolcumuzu karşı-
lamak için bile az bir süre kalınca 
yüksek ücretler ödemek zorunda 
kalıyoruz. Havayolunu halkın yolu 
haline getiren hükümetten bir çö-
züm bekliyoruz” diyerek tepkilerini 

dile getirdiler. 
YASAL GÖZÜKMÜYOR! 

Görüşlerine başvurduğumuz 
Av. Mehmet Akif Göksu ise, ko-
nuya yasal mevzuatlar çerçeve-
sinde açıklık getirdi. Dikkat çeken 
açıklamalarda bulunan Göksu, 

“Büyükşehir Kanunu, Sivil Ha-
vacılık Kanunu, Tüketici Kanu-
nu ve imar Yönetmeliği birlikte 
değerlendirildiğinde bir hususta 
hizmet veren kişi veya kurumun 
hizmet alanların oraya ulaşması 
ve hizmetten yararlanması sıra-

sında otoparktan yararlanması 
için ayrı bir ücret almaları yasal 
gözükmemektedir. Esas hizmet 
konusu havayolu ulaşımı olan 
bir kurumun alması gereken oto-
park gideri sadece bakım ve sair 
giderlerini karşılamakla sınırlı ol-

malıdır. Bu konuda şehirdeki tüm 
otoparklar konusunda yetkili ve 
sorumlu olan Büyükşehir Beledi-
yesi’nin ve DHMİ’nin birlikte bu 
konuya bir çözüm bulmaları ge-
rekmektedir” dedi. 
n HARUN YILMAZ

Meram Gödene TOKİ’de her yıl 
yaşanan ulaşım çilesi Konya’da yo-
ğun kar yağışı sonrasında yeniden 
başladı. Meram Gödene TOKİ’de 
oturan insanlar, seferlerin yetersiz 
kalması ve otobüslerin yukarıya çı-
kamaması sebebi ile soğuk havada 
mağdur oldu.

Meram Gödene TOKİ Konut-
larında ikamet eden vatandaşlar 
seferlerin yetersiz kalması ve oto-
büslerin yukarıya çıkamaması ne-
deniyle ile soğuk havada mağdur 
oldular. Belediye otobüsleri kar ya-
ğışında konutların bulunduğu yere 
çıkamazken vatandaşlar evlerine 
körüklü otobüslerle taşınıyor. İşle-
rine gidebilmek için ana yola ka-
dar yürümek zorunda kalan TOKİ 
sakinleri ‘Yeter artık, lütfen bu ko-
nuya çözüm bulun” diyerek tepki 
gösterdiler. Otobüs durağının bile 

olmadığı yerde otobüsün gelmesini 
bekleyen ve yetkililerin acil önlem 
almasını isteyen vatandaşlar, her 
gün ulaşım çilesi çektiklerini ifade 
etti. Kar yağdığı zaman otobüslerin 
TOKİ konutlarının bulunduğu böl-
geye çıkamadığını söyleyen bir va-
tandaş, “Kar yağınca ana yola kadar 
yürüyoruz. Madem bu dağın başına 
ev yaptılar, bu ulaşım sorununu da 
çözmeleri lazımdı” şeklinde konuş-
tu.

Sorunlarını her yıl gerekli yerle-
re ilettiklerini anlatan vatandaşlar 
şu ana kadar bir çözüm bulunma-
dı. Her yıl aynı sorunları yaşıyoruz. 
Yukarıya yürümek ayrı bir dert, 
soğukta durak bile olmayan yerde 
otobüsün gelmesini beklemek ayrı 
bir dert” diyerek konunun bir an 
önce çözülmesini istediler.
n MEHMET ALİ ELMACI

Akşehir’de kar temizliği 
çalışmaları aralıksız sürüyor

Seydişehir Belediyesi
ekipleri kar mesaisinde

Akşehir ilçesinde gece saat-
lerinden itibaren devam eden kar 
yağışı nedeniyle Akşehir Beledi-
yesi ve Konya Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri tarafından aralıksız 
kar temizliği çalışmaları yapılıyor. 
Kar temizleme çalışmaları kapsa-
mında, Akşehir ilçe merkezindeki 
cadde ve sokaklar iş makineleri 
yardımıyla temizlenirken, tuzlama 
ve kumlama çalışmaları da yapı-
lıyor. Ayrıca Akşehir Belediyesi 
ekiplerince, yayaların kullandığı 
kaldırımlarda da küreklerle temiz-
lik çalışmaları aralıksız devam edi-
yor. Çalışmalar hakkında bilgi ve-
ren Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Akşehir Belediyesi ve 

Konya Büyükşehir Belediyesi ekip-
lerimiz dün gece boyu ve sabah 
greyder, kepçe, kar kürüyücü gibi 
araçlarla kar temizliği ve yol açma 
çalışmasını yaparak ara arterler de 
dahil olmak üzere ilçe genelindeki 
tüm yolları açmıştır. Ekiplerimiz 
tüm olası olumsuz hava şartlarına 
karşı hazır bir şekilde çalışmalarını 
aralıksız sürdürmektedir. Yoğun 
mesai içerisinde olan tüm çalışma 
arkadaşlarıma kolaylıklar dilerken 
kendilerine de teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Öte yandan 
Akşehir’de devam eden yoğun kar 
yağışı nedeniyle ilk ver orta dere-
celi okullar öğleden sonra yarım 
gün tatil edildi. n İHA

Seydişehir’de dün gece başla-
yan kar yağışı nedeniyle Seydişe-
hir Belediyesi ekipleri tarafından 
kaldırımlarda kar temizleme ve  
ana arter caddelerde solüsyonlama 
çalışmaları sürüyor. Ekipler  kar 
temizleme çalışmaları kapsamın-
da ilçe merkezindeki kaldırım ve 
caddelerdeki oluşan karları temiz-
liyor. Ayrıca belediye ekiplerince 
yayaların kullandığı kaldırımlarda 
da küreklerle temizlik çalışmaları 
yapılıyor.

‘EKİPLERİMİZ 24 SAAT 
GÖREV BAŞINDA’

Dün gece başlayan kar yağı-

şı nedeniyle Seydişehir Belediye 
ekiplerinin 24 saat mesaide oldu-
ğunu kaydeden Başkan Mehmet 
Tutal; Seydişehir Belediyesi Fen İş-
leri Müdürlüğü ve Ulaşım Hizmet-
leri Müdürlüğü ekiplerimiz karla 
mücadele kapsamında çalışmaları-
na devam ediyor. Şehrimize uzun 
süredir beklediğimiz çok yoğun 
olmasa da kar yağışı ve bereket ile 
geldi. Kırsal ve merkez olmak üze-
re 55 mahallemizdeki  sokak ve 
caddeler de; 24 saat boyunca kar 
temizleme çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi, dış mahallelerde yolların açık tutulması için acil müdahale ekiplerince gece saatlerinde etkili önlemler 
aldı. Tatköy, Sulutas, Selahaddin, Yükselen, Ulumuhsine, Meydan ve Dağdere Mahallelerinde yollar trafiğe açılıyor

Selçuklu’da yoğun 
kar mesaisi yapılıyor

Selçuklu Belediyesi Acil Müda-
hale Ekipleri kar yağışı ile birlikte 
7/24 görev yapıyor. Aralıksız süren 
kar yağışına karşı acil müdahale 
ekiplerince, yol açma çalışmaları ve 
oluşabilecek buzlanma ve don olay-
larına karşı tuzlama ve solüsyon ça-
lışmaları yapılıyor. 

Selçuklu Belediyesi tüm yurt 
genelinde etkili olan ve şehrimizde 
de gece saatlerinden itibaren etki-
sini sürdüren yoğun kar yağışı son-
rası başlattığı kar temizleme ve yol 
açma çalışmalarına güçlü bir ekip 
ve iş makineleri ile aralıksız devam 
ediyor. Özellikle Tatköy, Sulutas, 
Yükselen, Selahattin, Ulumuhsine, 
Meydan ve Dağdere mahallelerde 
yolların açık tutulması için çalışma-
lar aralıksız sürdürülüyor. 

Konya’da gece saatlerinde baş-
layan ve yer yer etkisini arttıran kar 
yağışı sonrası Selçuklu Belediyesi 
Acil Müdahale Ekipleri  de çalışma-
larına hız verdi. Kar yağışı ve sonra-
sında oluşabilecek olumsuz koşulla-
ra karşı önceden tedbir alan ekipler 
herhangi bir sorun yaşanması için 
24 saat çalışmalarına devam ediyor. 
Selçuklu’da şuana kadar merkez 
ve kırsal mahallelerde kapalı olan 
yollarda trafik akışı sağlandı. Kar 
yağışının daha etkili olduğu kırsal 
mahallerde de ekipler buzlanmaya 
karşı koordineli olarak çalışıyor. Don 
olaylarının önlenmesi için tuzlama 
ve solüsyon çalışmaları da  yapılıyor.

‘KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI 
İÇİN 68 ARAÇ KULLANILIYOR’
Selçuklu Belediyesi Tesisler Mü-

dürlüğü’nde oluşturulan Acil Müda-
hale Merkezi vatandaşlardan gelen 
talepler  doğrultusunda ekiplerle 
koordinasyon sağlıyor. Gece başla-
yan çalışmalar gündüz de aralıksız 
devam ediyor. Çalışmalarda maki-
ne ekipmandan oluşan68 araç kul-
lanılıyor. Fen işleri müdürlüğünce 
oluşturulan 60 kişilik teknik ekibe, 
çevre koruma ve park bahçeler mü-
dürlüğünden oluşturulan 250 kişilik 
ekip destek veriyor. Kış koşullarına 
göre araç ve personel sayısı arttırı-
larak yapılan çalışmalar kapsamında 
ekipler şehir içi ana arterler, bağlantı 
yolları, sağlık kuruluşları, 112 Mer-
kezleri ve toplu ulaşım gibi öncelik 

arz eden güzergahlar başta olmak 
üzere tüm yolların açık kalması için 
gece ve gündüz çalışma yürütüyor. 
Ekipler vatandaşların rahat yürüye-
bilmeleri için yaya  kaldırımlarında 
kar temizleme çalışmalarını titizlikle 
yürütüyor.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ
GECE GÜNDÜZ GÖREV BAŞINDA
Konya’da bereketli bir kış mev-

siminin yaşanmasını arzu ettiklerini 
ifade eden Selçuklu Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, il genelinde 
başlayan yoğun kar yağışının va-
tandaşları olumsuz etkilenmemesi 
için tüm ekiplerin vardiyalı olarak 
24 saat mesai yaptıklarını belirt-
ti. Gece saatlerinde başlayan kar 
yağışı sonrası ilçe merkezinde ana 
arterler başta olmak üzere kırsal 

mahallelerde de yoğun çalışmaların 
devam ettiğini ifade eden Başkan 
Pekyatırmacı, “Kar yağışının daha 
etkili olduğu dış mahallerde de ekip-
ler yol açma çalışmaları ile birlikte 
buzlanmaya karşı koordineli olarak 
çalışıyor.Şuana kadar dış mahalle-
lerde kapalı olan yollarda trafik akışı-
mız sağlanmıştır. İlçemiz genelinde 
hemşehrilerimizin sıkça kullandığı 
güzergahları da temiz tutabilmek 
için yoğun şekilde çalışıyoruz. Kış 
mevsiminin getirdiği iklim şartlarına 
göre daha öncesinden tedbirlerimizi 
aldık. Bu doğrultuda Acil Müdahale 
Merkezimizi oluşturduk. Ekiplerimiz 
olumsuz hava koşullarına bağlı ola-
rak gece gündüz görev başındalar” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Gödene TOKİ’de ulaşım çilesi başladı!
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

Yeni Bahar İletişim Yayıncılık Reklam
San. ve Tic. A.Ş. Adına Sahibi

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV

• İletişim Adresi:
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 Karatay/KONYA 

• Dağıtım Şirketi
Burçak İletişim Dağ. Paz. Kargo Nak. Tütün ve Tütün Ür. Tic. Ltd. Şti.
Musalla Bağları Mah. Elmalı Cd. Güzide Sk. No:23 Selçuklu / KONYA

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

Yazıişleri Müdürü : Rasim ATALAY 
Yeni Medya Koordinatörü: Mehmet Ali ELMACI

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

Ahır yangınında 240 hayvanı 
telef olan üreticiye yardımeli

Kulu ilçesinde ahır yangınında 
200 küçükbaş, 40 büyükbaş hay-
vanı telef olan mal sahibine, sosyal 
medyada başlatılan yardım kam-
panyası ile toplanan 372 küçükbaş 
hayvan bağışlandı. İlçeye bağlı Al-
tılar Mahallesinde 23 Aralık’ta bir 
ahırda çıkan yangında 200 küçük-
baş ve 40 büyükbaş hayvanı yana-
rak telef olan üretici Serhan Özde-
mir için sosyal medyadan yardım 
kampanyası başlatıldı.

Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde 
hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, 
“Sen de bir koyun bağışla” kam-
panyası çerçevesinde 372 küçük-
baş hayvan bağışlayarak, Serhan 
Özdemir’e mağduriyeti gidermek 
adına destek oldu.

Yardım kampanyasına öncü-
lük eden Hamit Seçici ve Mustafa 
Kaydalı, üreticileri tek tek ziyaret 
ederek bağışlanan 372 küçükbaş 
hayvanı topladı. Kampanyaya yurt 
dışında bulunan gurbetçi vatan-
daşlar da açılan hesaba para yatı-
rarak, maddi destekte bulundu.

Hayvanlar daha sonra Altılar 

Mahallesi’ne götürülerek Özde-
mir’e teslim edildi. Seçici, bu de-
rece büyük bir yangını bölgede ilk 
defa yaşadıklarını, olaya çok üzül-
düklerini söyledi.

Bunun üzerine Serhan Özde-
mir için yardım kampanyası baş-
latmaya karar verdiklerini dile ge-
tiren Seçici, şunları kaydetti: “Çok 
olumlu tepkiler aldık. Kampanya 
ile büyük bir başarı ortaya koyduk. 
Hedeflediğimiz koyun sayısı 250 
idi ama 372 hayvan, duyarlı vatan-
daşlarımız tarafından bağışlandı. 
Bir üretici için 200 küçükbaş çok 
ağır sayı ama Kulu ve Cihanbey-
li’deki üreticiler için birer tane ko-
yun, kuzu, keçi hiçbir şey değildir. 
Sağ olsunlar, gittiğimiz kapılar bizi 
geri çevirmedi. 372 sayısı müthiş 
rakam, çok mutluyum. Bu kam-
panyayı sadece bu arkadaşımız için 
düşünmüyoruz. Buna benzer mağ-
duriyetler yaşanması durumunda 
da diğer Konyadaki üreticiler için 
de bu kampanyayı düzenlemek is-
tediğimiz söylemek isterim.”
 n AA

Ham metal hırsızı 6 kişi
operasyonla yakalandı

18 gün içinde 3 farklı alüminyum fabrikasından yaklaşık 700 kilogram alüminyum malzeme, bakır kablo 
ve ederi yüksek malzeme hırsızlığı olayına karışan 6 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı

Konya’da 18 günde 3 farklı alü-
minyum fabrikasından 700 kilog-
ram alüminyum malzeme, bakır 
kablo ve malzeme hırsızlığı olayına 
karışan 6 şüpheli polisin düzenledi-
ği operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez 
Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahal-
lesinde bulunan sanayi bölgesinde 
son günlerde artan hırsızlık olayları 
üzerine Konya Asayiş Şube Müdür-
lüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiple-
ri, çalışma başlattı. 

Şüphelilerin 3 ayrı alüminyum 
fabrikasından 700 kilogram alü-
minyum malzeme, bakır kablo, 2 
adet şarjlı matkap çaldığı tespit 
edildi. Ayrıca çalınan bir çelik ka-
sayla birlikte içinde bir miktar siga-
ra ve paranın da çalındığı öğrenildi. 

Polis ekipleri olayların birbirleriyle 
bağlantılı olduğunu belirleyerek iş 
yerleri çevresindeki güvenlik ka-
meralarını takibe aldı.

100 GÜVENLİK KAMERASI 
İNCELARENİP ŞÜPHELİLER 

BELİRLENDİ
Sürekli aynı bölgelerde hırsız-

lık yapan şüpheliler Hırsızlık Büro 
Amirliği ekiplerinin yaklaşık 100 
adet güvenlik kamerası takibinin 
ardından şüphelilerin Sefa Ç. (24), 
Ö.M. (22), S.Ş. (16), T.D. (16), İs-
mail G. (37), Faruk B. (19) olduğu-
nu belirlendi. Şüpheliler evlerine 
düzenlenen operasyonla gözaltına 
alındı. 

Konya Numune Hastanesinde 
sağlık kontrolünden geçirilen şüp-
heliler, ifadeleri alınmak üzere polis 
merkezine götürüldü. Şüpheliler-
den İsmail G. ve Faruk B. hırsızlık 
malı satın almaktan ifadesi alınarak 
serbest bırakıldı. Yaşı küçük olan 
S.Ş. ile T.D. isimli şüpheliler Çoçuk 
Şube Müdürlüğüne teslim edildi. 
Diğer şüpheliler Sefa Ç. ve Ömer 
M. ise adliyeye sevk edildi. n İHA

Köpekleri zehirleyip koyun ve hindi çaldılar
Konya’da kimliği belirsiz kişiler, 

bir çiftlikteki 7 köpeği zehirli tavuk 
yedirdikten sonra döverek öldürdü. 
Ardından da 40 koyun ve 20 hindi-
yi alıp, kaçtı. Polis, şüphelileri arıyor. 
Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü 
Mahallesi’nde bulunan Hüsnü Mut-
luer’e ait çiftlikte meydana gelen 
olay geçtiğimiz günlerde yaşandı. 
Çiftliğe gelen kimliği belirsiz kişiler, 
7 köpeğe zehirli tavuk verip, yedir-
di. Ardından da köpekleri sopa ve 
tekme ile döverek öldürdü. Saldır-
ganlar, 40 koyun ve 20 hindiyi alıp, 
kaçtı. Mutluer’in şikayetiyle hareke-
te geçen polis, şüphelilerin yakalan-
ması için çalışma başlattı. 
n DHA
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Pancar yüklü TIR devrildi, 
karayolu pancar tarlasına döndü

Yolcu otobüsü devrildi,
9 kişi yaralandı

Karapınar ilçesinde, pancar 
yüklü tırın devrilmesi sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 1 
kişi yaralandı. Kaza, Konya Adana 
Karayolu üzeri Kesmez Mahallesi 
mevkisinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Ali Ş. idaresin-
deki 42 JF676 plakalı şeker pan-

carı yüklü tır, karlı yolda makas 
yapması sonucu kontrolden çıka-
rak karayoluna devrildi. Kazada 
tır sürücüsü Ali Ş. yaralandı. Öte 
yandan tırda yüklü olan pancarlar 
yola saçıldı. Kazayı çevredeki va-
tandaşların haber vermesi üzerine 
olay yerine sağlık, itfaiye ve polis 

ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri 
kaza yerinde önlem alırken, araç 
trafiğine kapanan yolu açmak üze-
re çalışma başlattı. Polis ekiplerinin 
haber vermesiyle olay yerinde ka-
rayolları ekipleri yola saçılan pan-
carları temizleyerek karayolunu 
yeniden araç trafiğine açtı. n İHA

Konya’da yolcu otobüsünün 
devrilmesi sonucu 1’i bebek 9 
kişi yaralandı. Kaza, saat 02.00 
sıralarında Seydişehir ilçesi yakın-
larında meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, A.E. idaresindeki 68 
AAK 600 plakalı yolcu otobüsü, 
Seydişehir Antalya Karayolu-
nun 10. kilometresinde yoğun 

kar yağışı ve buzlanma nedeniy-
le kontrolden çıkarak şarampole 
devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda ambulans ve 
polis ekini sevk edildi. Kazada, 
otobüste bulunan yolculardan 
M.K.Ö. (22), A.Ş. (75), S.Ş. (40), 
E.A. (30), C.A. (25), M.A., S.A., 
F.B. ve ismi belirlenemeyen bir 

bebek yaralandı. Yaralılar ambu-
lanslarla Seydişehir Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. Öte yandan, kar yağışı 
ve buzlanmanın meydana geldiği 
Seydişehir-Antalya Karayolunda 
çekici türü araçların geçişine izin 
verilmiyor. n İHA

Cipte tabancayla vurulmuş
erkek cesedi bulundu

3 kişinin bıçakla saldırdığı 
genç, bacaklarından yaralandı

Konya’da Mehmet Ali T.’nin 
(34), Beyhekim Devlet Hastane-
si’nin arkasındaki tenha bölgede, 
kapıları kilitli, park halindeki cipte, 
göğsünden vurulmuş cesedi bu-
lundu. Araçta tabanca bulan polis 
Mehmet Ali T.’nin intihar etmiş 
olabileceği ihtimali üzerinde duru-
yor.

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır 
Mahallesi’nde saat 10.30 sıraların-
da devriye görevi yapan polis ekip-
leri, Beyhekim Devlet Hastanesi 
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Klini-
ği’nin arkasındaki tenha bölgede, 
park halindeki cipi fark etti. Şüphe 

üzerine 01 KG 695 plakalı cipin ya-
nına giden ekipler, kapıların kilitli, 
sürücünün ise hareketsiz olduğunu 
belirledi. Bunun üzerine itfaiye ve 
sağlık ekiplerine haber verildi.

Kapısı gelen itfaiye ekipleri 
tarafından açılan cipteki kişinin, 
tabancayla göğsünden vurularak 
öldüğü tespit edildi. Mehmet Ali T. 
olduğu belirlenen kişinin yanında 
tabanca bulundu. Olayın intihar ol-
duğu ihtimali üzerinde durulurken, 
yapılan incelemenin ardından Meh-
met Ali T.’nin cansız bedeni, otopsi 
için morga kaldırıldı.
n DHA

Karaman’da Tolga Kozan (20), 
aralarında husumet olduğu öne 
sürülen Cengiz A., İbrahim K. ve 
Lütfi A.’nın bıçaklı saldırısında 
bacaklarından yaralandı. Kozan, 
hastaneye kaldırılırken, kaçan 
saldırganların yakalanması için 
çalışma başlatıldı.  Olay, dün saat 
23.30 sıralarında, Başakşehir Ma-
hallesi’nde meydana geldi. Tolga 
Kozan, iddiaya göre, husumetli ol-
duğu Cengiz A., İbrahim K. ve Lüt-

fi A. ile yolda karşılaştı. Aralarında 
bilinmeyen nedenle çıkan tartış-
ma, kavgaya dönüşürken Kozan, 
3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. 
Bacaklarından yaralanıp, kanlar 
içinde yere yığılan Kozan, çevre-
dekilerin ihbarıyla gelen sağlık gö-
revlilerince ambulansla Karaman 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Po-
lis, Tolga Kozan’ı bıçakla yaralayıp, 
kaçan 3 kişinin yakalanması için 
çalışma başlattı. 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

Alacabel’de kar kalınlığı 
yarım metreye ulaştı

Konya-Antalya karayolunun 
Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 
yarım metreye ulaştı. 

Akseki ilçesine bağlı bin 825 ra-
kımlı Alacabel mevkisinde dün baş-
layan kar yağışı, bugün de etkisini 
sürdürdü. Bölge beyaza bürünür-
ken yüksek kesimdeki kar kalınlığı 
yarım metre ölçüldü.

Karın birikmesi nedeniyle tra-
fikte ilerlemekte güçlük çeken bazı 
sürücüler, park alanları ve dinlen-
me tesislerinde durdu. 

Karayolları ekipleri ise dünden 
bu yana yol açma çalışmalarını sür-
dürüyor. 

Trafik akışının kontrollü devam 
ettiği yolda, trafik ekipleri sürü-
cüleri, dikkatli gitmeleri ve trafik 
kurallarına uymaları konusunda 
uyarıyor. Kar yağışının yarın akşam 
saatlerine kadar etkili olması bek-
leniyor. Öte yandan vatandaşların 
kara yollarında yaşanabilecek buz-
lanma ve don olaylarına karşı dik-
katli ve tedbirli olmaları istendi.

ZİNCİRSİZ ARAÇLARIN 
GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Konya Antalya karayolundaki 
yoğun kar yağışı nedeni ile çekici 
türü araçların geçişine izin veril-
mezken, diğer araçların da zincirsiz 
geçişine izin verilmiyor. Konya’nın 
Seydişehir ilçesinde dün gece sa-
atlerinden itibaren etkili olan kar 
yağışı trafikte de aksamalara neden 
oluyor. İlçenin tamamında etkili 
olan kar yağışı sürücülere zor an-
lar yaşatırken, Seydişehir- Antalya 

karayolunda ise yoğun kar yağışı 
ve buzlanma nedeni ile bölge tra-
fik ekipleri tarafından Marangozlar 
Kavşağı’nda yapılan uygulamayla 
çekici türü araçların geçişine izin 
verilmezken, diğer araçların da 
zincirsiz geçmelerine izin verilmi-
yor. Özellikle 1825 rakımlı Alaca-
bel mevkisinde kar kalınlığı yarım 
metreyi bulurken, karayolu ekipleri 
ise yolu trafiğe açık tutabilmek için 
aralıksız kürüme ve tuzlama çalış-
masını sürdürüyor. n AA/İHA

6 ilçede yoğun kar
nedeniyle okullar tatil

Güneysınır Belediyesi
aralıksız çalışıyor

Ahırlı’da karla mücadele 
çalışmaları sürüyor

Konya’nın Hadim, Taşkent, 
Ahırlı, Bozkır, Akören ve Gü-
neysınır ilçelerinde yoğun kar ve 
olumsuz hava koşulları nedeniyle 
eğitime bir gün ara verildi. Kon-
ya kent merkezi ve ilçelerinde 
yoğun kar yaşamı olumsuz etki-
ledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, 

Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören 
ve Güneysınır ilçelerindeki okul-
larda eğitime bugün ara verildi.  
Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum 
ve kuruluşlarında görevli hamile 
ve engelli personel de idari izinli 
sayıldı.
n AA

Konya ve çevresini etkisi altı-
na alan kar yağışı büyük bir mut-
luluk ile karşılanırken, karın haya-
tı olumsuz etkilemesini önlemek 
için ise belediyeler işe koyuldu. 

Güneysınır Belediyesi de ilçe-
de ulaşımın aksamaması için kar-
la mücadele çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. 

Güneysınır Belediye Başkanı 

Ahmet Demir, “Kar, ilçemizde 
büyük bir sevinçle karşılandı. Be-
reketin gelmesinin mutluluğunu 
yaşarken, ilçemize bağlı mahal-
lelere ulaşımın aksamaması için 
çalışmalara başladık. Ekiplerimiz, 
kar yağışı başladığından bu yana 
çalışmalarını aralıksız sürdürü-
yor” ifadelerini kullandı. 
n FAHRİ ALTINOK

Ahırlı ilçesinde Belediye ekip-
leri kapanan mahalle yollarını 
açmak için aralıksız çalışıyor. İlçe-
de gece saatlerinde başlayan kar 
yağışı ve tipi nedeniyle bazı ma-
halle yolları kapandı.  Ahırlı Be-
lediyesi ekipleri, kapanan yolları 
açmak için çalışmalarını aralıksız 
sürdürüyor. Belediye Başkanı İsa 
Akgül, ekiplerin günün ilk ışığı ile 
başladıkları yol açma çalışmala-

rını aralıksız sürdürdüğünü ifade 
ederek, “İlçe merkezimiz ve ma-
hallelerimizdeki yolları açtık. İlçe-
mizin dış mahallesi Kurucay yo-
lunu açma çalışmalarımız devam 
ediyor. Kar kalınlığı ilçe merkezi-
mizde 15 santimetre, Kurucay dış 
mahallemizde ise kar kalınlığı 50 
santimetreyi geçti.” dedi. Beledi-
ye kepçesini kullanan Başkan İsa 
Akgül, ekiplere destek verdi. n AA

Çumra Belediyesi
yoğun kar mesaisinde

Ereğli Belediyesi şehri 
kar yağışına teslim etmedi

Çumra Belediyesi ekipleri yol-
larda karla mücadele çalışmalarına 
başladı. Çumra Belediyesi ilçede 
etkisini gösteren yoğun kar yağı-
şı nedeniyle yollarda kar mesaisi 
yaptı. İlçede ulaşımın aksamaması 
adına Kar yağışı ve sonrasında olu-
şabilecek olumsuz koşullara karşı 
önceden tedbir alan ekipler gece 
saatlerinde başlayan kar yağışı son-
rası yol açma çalışmaları ile birlikte 
yollarda oluşan buzlanma ve don 
olaylarına karşı tuzlama çalışmaları 
gerçekleştirdi. 

Alt ve üst geçitlerde 2 araç 6 
personel ile olası kazaların önüne 
geçebilmek adına yollarda tuzlama 

yapıldı. Kar yağışı sonrası ulaşım ve 
iletişim noktasında vatandaşların 
mağdur olmaması için, ekipmanlar 
ve araçlar ile kışa hazırlıklı oldukla-
rını belirten Çumra Belediye Baş-
kanı Halit Oflaz; “Vatandaşlardan 
gelen talepler doğrultusunda mü-
dahale edeceğiz. Vatandaşlarımızın 
da karlı havaya göre araçlarını ha-
zırlıklı tutmaları kar lastiklerini tak-
malarını önemli rica ediyoruz. Eğer 
vatandaşlarımız ile hep birlikte 
hazırlıklı olursak kışın olumsuz et-
kilerinden daha az etkileniriz” dedi. 
Gerçekleştirilen çalışmaların mesai 
gözetmeksizin devam edeceği bil-
dirildi.n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi yılın ilk yoğun 
kar yağışı ile sınavını başarıyla at-
lattı. Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu’nun talimatlarıyla 
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, şehir merkezine ya-
ğan yoğun karla etkin mücadele 
gerçekleştirerek vatandaşların 
mağduriyetinin önüne geçti

EREĞLİ BELEDİYESİ’NDEN KARLA 
ETKİN MÜCADELE

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu’nun talimatlarıyla 
Ereğli Belediyesi Fen İşleri Müdür-
lüğü ekipleri, şehirde yolların açık 
kalması, vatandaşların konforlu 
ulaşımının sağlanması için hafta 
sonu etkin bir karla mücadele ça-
lışması gerçekleştirdi. Kar yağışı 
boyunca yol açma çalışmalarını 
aralıksız sürdüren Fen İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri,  yağışın etkili 

olduğu şehir merkezinde tuzlama 
ve küreme çalışmalarını özveriyle 
gerçekleştirdi.

‘İHMAL EDİLMİŞLİĞE VE 
MAĞDURİYETE GEÇİT 

VERMEYECEĞİZ’
Vatandaşların takdirle karşıla-

dığı karla mücadele çalışması ile 
ilgili değerlendirmelerini aktaran 
Başkan Oprukçu, Ereğli’de ihmal 
edilmişliğe ve mağduriyete geçit 
vermemek adına her alanda Ereğli 
Belediyesi’nin çalışmalarını özve-
riyle gerçekleştirdiğini belirtirken, 
“Huzuru tesis etmek gibi bir gaye-
nin sahibi olarak hemşerilerimizi 
mağdur etmemek adına var gücü-
müzle çalışıyoruz. Yoğun kar yağı-
şıyla etkili mücadele eden çalışma 
arkadaşlarımızı tebrik ediyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı
Seydişehir ilçesinde öğret-

menleri taşıyan minibüsün kar 
yağışı ve buzlanma nedeniyle 
kontrolden çıkarak şarampole 
devrilmesi sonucu meydana ge-
len trafik kazasında 15 kişi yara-
landı.

Kaza, Seydişehir Bozkır yolu 
Gökhüyük Mahallesi yakınların-
da meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, Seydişehir’den aldığı 
öğretmenleri Ahırlı ilçesine gö-
türen Musa İ. idaresindeki 42 K 
4493 plakalı minibüs, kar yağışı 
ve buzlanma nedeniyle sürü-
cünün direksiyon hakimiyetini 

kaybetmesi sonucu şarampole 
yuvarlandı. Kazada sürücü ve 
minibüste bulunan 14 öğretmen 
yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulanslarla Sey-
dişehir Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı. Tedavileri yapılan yaralıların 
sağlık durumlarının iyi olduğu 
öğrenildi.

Minibüsteki öğretmenlerin 
Seydişehir’den sabah saatlerinde 
Ahırlı ilçesindeki okullarına git-
tikleri, okulların yoğun kar yağışı 
nedeniyle tatil edilmesinin ardın-
dan geri döndükleri öğrenildi.
 n İHA
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GAZ ALTI KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR

IRTIBAT TEL : 0507 121 50 82

Hacı Yusuf Mescid Mah. Battal Gazi Sok. 
No:3/L Aslım San. Sit. Karatay / KONYA

Yemek + Servis + SSK

Firmamız bünyesinde çalışacak;

SATILIK
DAiRELER
Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli,  2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

-Askerlik engeli olmayanların
Müracatları şahsen yapılacaktır

Adres: 4. O.S.B. 404 nolu Sk. No: 2  
Selçuklu/KONYA

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.

ZAYİ
100. Yıl Çıraklık Okulu’ndan aldığım Ustalık Belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

Recep DAĞ

Z-  576
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 

Sıhhi Tesisatçı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85 

Konya ili, Selçuklu İlçesi Hocacihan Mahalle,- ada, 8121 parsel, 708,00m² yüzölçümlü, Karkas Apartman 
ana taşınmaz nitelikli, 5. Kat 21 nolu bağımsız bölüm niteliği mesken olan, 2/48 arsa paylı taşınmaz 
satılarak paraya çevrilecektir. Dairenin giriş kapısı çelik kapıdır. İç kapılar ahşap kapı, pencereleri 
ahşap doğramalıdır. Giriş, mutfak, banyo, lavabo- wc, antre, hol ve 3 oda, salon, 2 adet balkonlu, 
daire batı ve doğu cephelidir. Mimari projede mevcut salon ve oturma odası arası bölme duvar ile 
kapatılmış, yatak odası ve salon arasındaki bölme duvar kaldırılarak salon dahil edilmiş olduğu tespit 
edilmiştir. Taşınmazın salon, oturma oda duvarları kâğıt kaplama, diğer oda ve antre duvarları saten 
alçı üzeri boya, tavanları alçı sıvalı, boyalı, zeminleri ahşap parke, ıslak zeminler seramik döşelidir. 
Girişte kapaklı vestiyer bulunmaktadır. Mutfak dolapları ahşap alt ve üst dolaplı, mermer tezgâhlı ve 
tezgâh alnı fayanslıdır. Balkonlar cam balkon ve pvc sistemi ile kapatılmıştır. Banyo ve wc duvarları 
fayans kaplama, zeminleri seramik döşelidir. Banyoda klozet, ayaklı lavabo vardır. Doğal gazlı 
veradyatörlüdür. Dairenin balkonlar dahil brüt kullanım alanı 165m2, netise 145 m2dir.
Adresi	 	 : Işıklar Mah. Demiryolu Caddesi Şendergah Sitesi A-Blok No:61 Kat:5(merdiven 
çıkış yönüne göre sağ tarafta bulunmaktadır, her katta tek daire mevcut-kapı üzerinde bir numara 
mevcut değil) Selçuklu/Konya adresindedir.
İmar	Durumu	 :	 İmar planında ticaret alanına isabet ettiği, ön bahçe çekme mesafesinin 5 metre 
olduğu tespit edilmiştir. Taşınmaza30/12/1987tarih ve 28/4 sayılı yapı ruhsatı belgesinin alındığı 
belirlenmiştir.
Kıymeti		 : 235.000,00 TL    KDV	Oranı	: %1
1.	Satış	Günü	 : 13/02/2020 günü 14:50- 14:55 arası
2.	Satış	Günü	 : 12/03/2020 günü 14:50- 14:55 arası
Satış	Yeri	 :	AKABE MAHALLESİ CEMİL ÇİÇEK CADDESİ ADLİYE SARAYI B BLOK 
    ZEMİN KAT MÜZAYEDE SALONU KARATAY/KONYA
Satış	şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/2124 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA	13.	İCRA	DAİRESİ

2019/2124	ESAS
TAŞINMAZIN	AÇIK	ARTIRMA	İLANI

Resmi	İlanlar	www.ilan.gov.tr’de	 Basın:	1109190

Konya’nın yetiştirdiği kültür adamlarından 

değerli büyüğümüz, dostumuz  

Hasan ÖZÖNDER’in
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

Dr. Sebahattin 
YÜCETAŞ’ın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

Anadolu Ajansı Konya Bölge Müdürü

Ömer Süt’ün babası

Mustafa SÜT’ün
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

Konya Eski İl Milli Eğitim Müdürleri’nden

 Ömer KAYA’nın
vefatını üzüntü ile öğrendik. 

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

GAZETESİ

GAZETESİ

GAZETESİ

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI

BAŞSAĞLIĞI
Konya Tabip Odası Eski Başkanları’ndan 
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Güzel Sanatlar’da ‘Grafik Ürünleri Sergisi’ açıldı

Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ali Atıf Polat tarafından gerçek-
leştirilen Grafik Ürünleri Sergisi’nin 
açılışı yapıldı. Güzel Sanatlar Fakül-
tesi gerçekleştirilen sergiye; Dekan 
Prof. Dr. Ahmet Dalkıran, Dekan 
Yardımcısı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, 
akademisyenler ve öğrenciler katıl-
dı.

Serginin açılış konuşmasını 
gerçekleştiren Dekan Yardımcı-
sı Doç. Dr. Zuhal Türktaş, sergide 
emeği geçen Doç. Dr. Ali Atıf Po-
lat’ı çalışmalarından ötürü tebrik 
ederek çalışmalarında başarılar di-

ledi.
Sergi hakkında bilgilendirmede 

bulunan Güzel Sanatlar Fakülte-
si Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Atıf 
Polat, “Grafik Ürünleri Sergisi,  en-
düstriye anlamda üretilmiş masa 
üstü yayıncılıkları ürünlerinin içeri-
sinde olduğu hayata geçirilmiş pro-
jelerden oluşan kismi sergi. Tüm 
ürünleri sergilemek mümkün ol-
mamakla birlikte biz, akış öncelikli 
olarak bulunan masa üstü yayıncı-
lıkla alakalı üretilmiş ürünlerin ön 
planda olduğu grafik ürünleri kap-
samında bir sergi oluşturduk. Bura-
daki projeler endüstriyel anlamda 

yapılmış olduğu için sanatsal ola-
rak farklı yaklaşımlar göreceksiniz. 
Sadece basım yayın değil, bunun 
dışında birçok mecra ve medya-
da yayınlanmış hale hazırda ticari 
olarak karşınıza çıkabilecek ama 
sanatçıların kimlerin olduğunu bil-
mediğimiz ürünlerden oluşmakta, 
burada gördüğünüz birçok çalışma 
grafik tasarım sanatçıları tarafından 
yapılmaktadır ve multidisipliner ol-
duğu içinde tek bir kişi tarafından 
değil ekip halinde yapılan çalışma-
lar olabilmektedir. Çoğunluğunun 
kendimin tasarladığı ürettiği ama 
birçoğunun da sanat yönetmeliğini 

başka arkadaşlarımızın yaptığı ya 
da tasarımlarının arkadaşlarımızın 
yaptığı benim ürettiğim ürünler-
dir. Büyük bir kısmı Güzel Sanatlar 
Fakültesi olarak Selçuk Üniversite-
si’nde verdiğimiz hizmetleri kapsa-
yan eserlerden oluşuyor. Katılım-
larından dolayı herkese teşekkür 
ediyorum” diye konuştu 

Dekan Prof. Dr. Ahmet Dal-
kıran, “Ali hocamla uzun yıllardır 
birlikte çalışıyoruz.  Uzun yıllardır 
takip ettiğim bir arkadaşım, mes-
lektaşım çok başarılı işlere imza 
attı. Hep gıpta ederek takip ediyo-
rum. Bugün burada bu çalışmaları 

görünce de gerçekten gurur duy-
dum. Üniversitemiz dâhil diğer 
üniversitelerin birçoğu kurumsal 
kimliklerine varıncaya kadar özel 
sektör dâhil çalışmaları bulunuyor. 
Hatta büyük bir kısmı buraya gi-
rememiş bile. Bizim bölümlerimi-
zin birçoğu sanayiyle iç içe olması 
gereken, piyasa deneyimine dayalı 
bölümler ve ne kadar şanslısınız ki 
özellikle Grafik Bölümünde Ali Ho-
camdan dolayı çok iyi biliyorum, pi-
yasa ile içli dışlı çalışıyorlar. Sizlerin, 
oralarda olması için mücadele veri-
yorlar. Ali hocamı, bölüm başkanı 
hocamızı ve bölüm hocalarımızın 

hepsini kutluyorum. Öğrencileri-
mizin, hocalarımızın ne yaptığını 
paket halinde görmesi çok önemli 
bunu çok önemsiyorum. Hocamızı 
tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu ol-
sun, daha nice başarılara inşallah” 
ifadelerini kullandı. Açılış konuşla-
rının ardından sergi açılışı gerçek-
leştirildi. 

Selçuk Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Ali Atıf Polat tarafından gerçek-
leştirilen Grafik Ürünleri Sergisi, 
ziyaretçilerini ağırlamaya devam 
edecek.
n HABER MERKEZİ

Özel Türmak Okulları geçtiğimiz Cumartesi günü 
sabah namazı programı gerçekleştirdi.     Konuyla ilgi-
li olarak Özel Türmak İlkokul-Ortaokul Müdürü Ümit 
Kemal Yılmaz, “Türmak Okulları olarak Milli Şairimiz 
M.Akif Ersoy’u vefatının 83.ölüm yıl dönümde anmak 
için Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul ve Anadolu Lisesi öğ-
rencileri ile aile katılımlı sabah namazı programı gerçek-
leştirdik. Gerçekleştirdiğimiz programa katılım büyük-
tü. Aileleriyle gelen öğrencilerimizle birlikte  okulumuz 
mescidinde sabah namazını kıldıktan sonra Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Caner Arabacı’nın katılımıyla M. 
Akif Ersoy ve Gençlik konulu seminer gerçekleştirildi. 
M. Akif Ersoy’un çocukluk ve gençlik yıllarına değinen 
Arabacı; Ersoy’un gençliğe önem verdiğini, her zaman 
milli bir duruş sergilediğine, milli mücadele döneminde 
bile bu duruşundan vazgeçmediğini belirtti. Gerçek-
leştirilen seminerin ardından okulumuz yemekhane-
sinde çorba ikramı yapılarak programımız son buldu. 
Peygamber Efendimizin dediği gibi ‘Sabah namazının 
iki rekat sünneti dünya ve dünyadaki her şeyden hayır-
lıdır. Sabah namazını kılan kimse Allah’ın himayesin-
dedir.’ Genç nesilleri namaz yönlendirmek, iman dolu 
nesiller yetiştirmek için gençlerimizin milli, manevi ve 
dini değerlerimizi yaşatmak adına gerçekleştirdiğimiz 
programa katılan öğrencilerimize ve ailelerine Türmak 
ailesi adına teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Mimarlık öğrencilerinden 
‘Renkli’ dönem sonu etkinliği

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN) Mimarlık ve Tasarım Fa-
kültesi Mimarlık Bölümü 1. sınıf 
öğrencilerinin “Temel Tasar ve 
Plastik Sanatlar” dersi dönem sonu 
etkinliği kapsamında hazırladıkla-
rı 120 eser sergilendi. ‘Mor renk’ 
konseptinde birbirinden farklı ve 
özgün tasarımların yer aldığı sergi 
büyük beğeni topladı.

Rektör Prof. Dr. Babür Özçe-
lik’in katıldığı ‘workshop ve sergi’ 
etkinliği, “Tasarım Her Yerde, Ya-
parak Öğrenmek, Birlikte Tasarla-
mak” sloganıyla gerçekleşti. Konya 
Teknik Üniversitesi Gelişim Yer-
leşkesi Galeri ve Fuaye Alanı’nda 
organize edilen açılışa, Mimarlık 
ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Rahmi Erdem, Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Serra Zerrin Korkmaz, 
öğretim elemanları ve öğrenciler 
katıldı.

Rektör Prof. Dr. Babür Özçe-
lik, yaptığı konuşmada, üniversite 
olarak öğrencileri alanında en iyisi 
olacak şekilde yetiştirme gayretin-
de olduklarını söyledi. Öğrencilerin 
meslek hayatında, kendi özgün 
fikir ve düşüncelerine yer verme-
sinin önemini belirten Prof. Dr. 
Özçelik, “Türkiye’de 130’u aşkın 
mimarlık fakültesi bulunuyor ve 
her yıl binlerce mezun veriliyor. Bu 
anlamda alanınızda, mesleğinizde 
en iyi olmak için gayret göster-
meniz gerekiyor. Bunu gözleriniz-
de görüyor ve üniversitemizden 
mezun olmadan alanınızla ile ilgili 
işler bulacak düzeyde yetişeceği-
nize inanıyorum. Mesleğinizi çok 
iyi tanımalısınız. Başta, İngilizce 
olmak üzere dilerseniz ikinci ve 
üçüncü dili öğrenmelisiniz. Alanı-
nızdaki tasarım programlarını kul-
lanabilmelisiniz. Mutlaka projeler 
içerisinde yer almaya gayret gös-
termelisiniz. Öğretim üyelerimizin 
üniversite dışı projeleri ya da aka-

demik projelerinde yer almalısınız. 
Üniversitede öğrendiğiniz bilgileri 
sektörde, sahada uygulamalısınız” 
diye konuştu.

Rektör Özçelik, güzel bir et-
kinlikte bir araya geldiklerini be-
lirterek, bu anlamda etkinliğin dü-
zenlenmesinde emeği geçenlere 
teşekkür etti.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi 
Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi 
Doç. Dr. Murat Oral ise öğrenci-
lerle “mor renk” konseptinde ger-
çekleştirdikleri ekip çalışmasını 3 
haftada tamamladıklarını aktardı. 
Etkinlikteki amaçlarının, öğretim 
elemanları öncülüğünde, öğrenci-
lerin “tasarlarken öğrenmesini, ya-
parken düşünmesini sağlamak” ol-
duğunu dile getiren Doç. Dr. Oral, 
interaktif ve analitik düşünme 
sürecini öğrencilere kazandırma-
yı hedeflediklerini anlattı. Önceki 
yıllarda gerçekleştirdikleri atölye 
etkinliklerinde sarı, yeşil, mavi ve 
kırmızı renkleri çalıştıklarını ifade 
eden Doç. Dr. Oral, etkinlik kapsa-
mında, en iyi çalışmaları ödüllen-
dirdiklerini de sözlerine ekledi.

Ardından öğrenciler tarafından 
hazırlanan origami, renk çalışma-
sı, mimari modelleme, 3 boyutlu 
tasarım eserlerinden oluşan temel 
tasar çalışmalarını içeren ve 120 
eserin yer aldığı serginin açılışı 
yapıldı. Birbirinden renkli ve farklı 
tasarımların yer aldığı sergi büyük 
beğeni topladı.

Doç. Dr. Murat Oral, Arş. Gör. 
Haluk Hüsnü Korkmaz, Arş. Gör. 
Hayriye Elif Uslugil, Arş. Gör. Elif 
Merve Erturan, Arş. Gör. Yelda 
Korkmaz, Arş. Gör. Ceyhan Ta-
zefidan, Mimar Esin Gülşeker ve 
Mimar Damla Çuhadar’ın sorum-
luluğunda hazırlanan öğrenci ça-
lışmaları, 1 hafta boyunca gezile-
bilecek.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversitesinde öğretim görevlisi Osman Bozdemir, geçmişi asırlar öncesine dayanan 
“meddahlık” sanatını, modern dramayla harmanlayarak sahnelediği oyunlarla yaşatmaya çalışıyor 

Üniversiteli meddah 
‘Osman Aga’ sahnelerde

Konya’da yaşayan Osman 
Bozdemir, geçmişi çok eski yılla-
ra dayanan “meddahlık” sanatını, 
modern dramayla harmanlayarak 
yaptığı gösterilerle yaşatmaya çalı-
şıyor. “Meddah Osman Aga” adıyla 
da anılan, Necmettin Erbakan Üni-
versitesi öğretim görevlisi Bozde-
mir, bir taraftan üniversitede görev 
yaparken diğer yandan Anado-
lu’dan hikayeler toplayarak 16 yıl-
dır meddahlık sanatını icra ediyor.

Meddahlık ile geleneksel ço-
cuk oyunları ve modern dramayı 
buluşturan Bozdemir, bine yakın 
hikayeyi şehir şehir gezerek sanat-
severlere anlatırken, unutulmaya 
yüz tutmuş Türk meddahlığını da 
ayakta tutmaya çalışıyor. Çocuklar-
dan yetişkinlere her yaş grubundan 
insanlara hitap eden Bozdemir, 
günlük yaşamından sahne önüne 
kadar “meddah” olarak kalabilme-
ye çalışıyor. 

Osman Bozdemir, meddahlığın 
kelime anlamının Arapça’dan gel-
diğini anımsatarak, tarihinin bin 

500 yıl öncesine dayandığını söy-
ledi. Meddahlığa ilgi duyduğunu 
belirten Bozdemir, “Bu kültürü, bu 
geleneği elimden geldiğince yaşat-
maya çalışıyorum.” dedi.

GELENEKSEL SANAT İLE 
MODERNİZMİ HARMANLADI
Meddahların 3 ayrı özelliği bu-

lunduğuna dikkati çeken Bozde-
mir, şöyle devam etti: “Osmanlı’da 
meddahlar 14. yüzyılda saraylara 
girmeye başlıyor. Daha sonra 18. 

yüzyılda maaşla tutuluyor ve ül-
kenin değişik yerlerindeki kahve-
hanelere gönderiliyor. Buralarda 
devlet politikalarını, duyurularını 
anlatıyorlar. Meddahlar aslında sı-
radan kişiler değil, çok bilgili kişiler. 
Meddahlara birer ilahiyatçı, astro-
nom ve felsefeci gibi bakılması la-
zım. Osmanlı’da padişahların bire-
bir fikir alışverişi yaptığı kişilerden 
oluşuyor.”

Meddahların baston, peşlik, 

fes gibi aksesuarlarla bir sandal-
yede anlatımlar yaptığını dile ge-
tiren Bozdemir, şunları kaydetti: 
“Meddah elindeki aksesuarları çok 
iyi kullanır. Mesela bir Osman-
lı beyefendisini anlatırken fes, bir 
Karadenizliyi anlatırken Karadeniz 
şapkası giyer ve o şiveye bürünür. 
Meddahlar eskilerde çok bilgili ve 
konuşmayı seven, toplumda an-
lattığı dinlenen, karşılığı bulunan 
insanlardan olurdu. Ben de bunu 
modern bir halde yaşatmaya çalı-
şıyorum. Meddahlık yaparken aynı 
zamanda geleneksel oyunlarımızı 
çocuklarımızla oynayarak bir gele-
neği sürdürüyorum. Büyük küçük 
her yaştan, herkesin önüne çıkar-
ken modern drama, meddahlık ve 
geleneksel Türk oyunlarımızı har-
manlayarak sergiliyorum.” 

Bozdemir, geleneksel Türk ti-
yatrosu ve temaşa sanatının günü-
müze ulaşabilmiş nadir türlerinden 
meddahlığın gelecek nesillere ak-
tarılması çabasında olduğunu ifade 
etti. n AA

Özel Türmak okulları sabah namazında buluştu
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Yarısı uyunarak geçen günün diğer 
yarısı televizyon karşısında uyutularak 
geçirilir. 8 megapixel ekrandan yan 
yatmış 8 kadar sübliminal, mâsum be-
yin hücrelerine istisnasız isabet ettirilir. 
Sesin ahlaktan tamamen soyutlanmış 
şekli hoparlörler aracılığı ile kulaklara 
kelepçelenir. 

Zaten yozlaşmış olan hayatın yoz-
laşan dili, yediden yetmişe herkesin di-
line pelesenk ettirilir. Bölümler şeklinde 
düzmeceleri, kurmacaları, edepsizlikle-
ri ve hayasızlıkları ustaca dizen diziler 
sayesinde milyonlarca kalp aynı anda 
huzursuz edilebilir, milyonlarca dü-

şünce aynı anda kirletilebilir. İşte tüm 
bunlar bir vizyondur: Tele-vizyon

     Vizyon, sinema ve televizyon 
terimi olarak gösterim manâsına gelir. 
Peki televizyon meselesi sadece bir 
gösterim midir? 

Vizyon kelimesinin diğer anlamı 
bizi bu sorunun cevabına götürebilir: 
Vizyon, insanı duyular dünyasının üs-
tüne yükselten ve hiçbir zaman tam 
olarak gerçekleştirilemeyecek olan, 
yalnızca erişilmesi istenen amaç olarak 
kalan kılavuz ilke. İşte televizyon da bir 
milletin ilkesini ve geleceğini, özellikle o 
milletin gençlerini ve çocuklarını özen-

dirmek yolu ile, özümüz-
den hiçbir şey taşımayan 
yöntemlerle şekillendir-
meye çalışır. Televizyo-
na bu fırsatı veren, onu 
odalarının baş köşesine 
yerleştiren milletin ta 
kendisidir. “Sen konuş, 
biz dinleyelim.” derce-
sine yapılan bu hareket 
bir milletin kendi kültür 
ve ilkelerinin kuyusunu 

kazarak intihar etmesi de-
ğil de nedir? Babalarının 
hak nasihatlerine 2 saniye 
kulak vermeyi çok gören 
gençlik, 2 saatlik diziyi pür 
dikkat her ayrıntısıyla din-
ler ve benimser. 

       Her geçen gün 
basın ve medyaya arttırı-
larak verilen özgürlük, bu 
kurumları şımartarak had 
aştırtmaktadır. Onların 

özgürlüğü bir başkasının özgürlüğü-
nün başladığı yerde bitmesi gerekir-
ken, nice hayatları esir etme fırsatını 
yakalamaktadır. Televizyon ve onun 

karanlık mihrakları benim ve milletimin 
aile hayatı, dini inanışı, ahlak kuralları, 
gelenek ve göreneklerine yüzsüzce ha-
inlik etmekle özgürlüğümüzü büsbü-
tün ele geçirmiştir. Bu bir suistimal ve 
ihmalden ibarettir. Meydanı boş bulan 
basın ve medya sürekli olarak suistimal 
çalışmalarına devam ederken, onları 
teftiş etmekle görevli kurum veya ku-
ruluşlar vazifelerini ihmal etmektedir. 
Gündüz kuşağında yemek programları 

yaparak bin bir türlü nimeti eleştirme 
fırsatı bulan açgözlü medya, aynı gün 
akşam haberlerinde açlıktan ölen ço-
cukların haberini yaparken çok da du-
yarlıymış hissini verir. Bu ne yaman çe-
lişkidir? Teftişte ve asayişte eksik kalan 
kurum,elbette ki bu şizofrenik durumu 
keşifte  bulunamaz.

      Evlerimize kapıyı çalmadan 
giren basın ve medya hayâyı, vakti ve 
tefekkürü çalıp da götürmektedir. Çağ 
yangını bu kuruluşların hayatlarımızı 
kundaklama faaliyetinden başka bir 
şey de değildir. Hem hırsız hem kun-
dakçı bu vizyondan ben şikayetçiyim!

BEYİN EMEN VİZYON

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 

Yalçın Eğitim’de hedef
‘Büyük Türkiye’ oldu

Sokak ortasına 
kaya parçası düştü 

2019-2020 eğitim-öğretim 
yılının ilk döneminin sonuna yak-
laşılırken, Özel Yalçın Öğretim 
Kurumları Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Yalçın ve yöneticile-
ri, bünyelerinde yer alan Merkez, 
Zindankale ve Yazır Ecdat Şube-
lerindeki yönetici, öğretmen, öğ-
rencilerin oluşan 190 kişilik grubu, 
Konya’nın güzide yerlerinden biri 
olan Yatağanlı Osmanağa restu-
rantta gerçekleştirilen birlik, be-
raberlik ve motivasyon toplantısı 
ve kahvaltısında bir araya geldi-
ler. Özel Yalçın Öğretim Kursları 
Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Yalçın, “ Kurum olarak birlik 
ve beraberliğe çok büyük önem 

veriyoruz. Bu birlik ve beraberlik 
bizlere başarıyı getiriyor. Birlik, 
Beraberlik ve Motivasyon kahval-
tısında öğretmen ve öğrencile-
rimiz bir araya gelerek güzel bir 
gün geçirdiler. Kurum olarak esas 
hedefimizi geleceğin Türkiyesinde 
görev yapacak olan bireyleri ye-
tiştirmektir. Toplantı’da geleceğin 
hedefi ise “Büyük Türkiye” olarak 
belirlendi. Bu etkinliğimizin yapıl-
masında emeği geçenlere ve katı-
lımcı öğretmen ve öğrencilere ku-
rumum adına teşekkür ediyorum” 
dedi. Kahvaltıya katılan öğrenci ve 
öğretmenler gönüllerince bir gün 
geçirirken, stres attılar. 
n HABER MERKEZİ

Karaman’ın Ermenek ilçesi-
ne bağlı Başpınar Mahallesi’nde, 
dağın eteğinden kayan parçası, 
sokağın ortasına düştü. Bu sırada 
sokakta kimsenin olmamasıyla 
olası facia önlendi.  

Taşeli Platosu’ndaki Ermenek 
ilçesinde, dağın eteğinde bulunan 
Kebendibi, Keçipazarı, Akçames-
cit, Gülpazar, Başpınar, Meydan 

ve Sandıklı mahallelerine 1960’lı 
yıllardan beri düşen kaya parçala-
rı, tehdit oluşturuyor. 

Önceki yıllarda düşen kaya-
lar nedeniyle can kayıplarının da 
meydana geldiği 7 mahalleden 
Başpınar’da, yine sokağın ortasına 
kaya parçası düştü. Bu sırada so-
kakta kimsenin olmamasıyla olası 
facia önlendi.   n DHA

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin “Her Cumartesi Birlikteyiz” konferanslarında Tebük Seferi’ni örneklerle 
anlatan Uzman Tarihçi Mustafa Erol, İslam’ın sınırlarının ilk kez Tebük Seferi ile çizildiğini söyledi

İslam’ın Batı’yı fethi
Tebük ile başladı

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin, 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” konfe-
ranslarında bu hafta Tebük Seferi ele 
alındı. Programa konuk olan Uzman 
Tarihçi Mustafa Erol, “Devletleşme 
Sürecinde Tebük Seferi” konulu kon-
feransta İslam’ın ilk sınırının Tebük 
Seferi ile çizildiğini anlattı.

Tebük Seferi’nin, zorluk zamanı 
anlamına geldiğini, oluşan ordunun 
adına da zorluk ordusu dendiğini 
ifade eden Erol, Peygamberimizden 
önce Medine’de siyasi bir devlet oto-
ritesi bulunmadığını, bölgedeki dev-
letleşme sürecinin Tebük Seferi’nden 
sonra Peygamberimiz tarafından ya-
pılan tebliğlerle başladığını kaydetti.

İslam’ın ilk nüvesi olan Medi-
ne’de Hicret ile birlikte ensar ve 
muhacir arasında kardeşlik bağı 
kurulduğunu belirten Erol, “O dö-
nemde Medine’de Yahudiler de 
var, Hristiyanlar da. Ama bunların 
ibadet merkezi yok. Medine halkı, 
ortak bir yapı içinde olmak için 47 
madde etrafında yani Medine söz-
leşmesi etrafında toplanıyor. Bir nevi 
halk meclisi oluyor. Mekke özelde 
kutsaldı. Hazreti Peygambere düş-
manlıklar bölgeseldi. Medine’ye ge-
lince bu düşmanlıklar yıkıldı. Roma 
ve Müslümanlar Mute Savaşı ile ilk 
kez karşılaştılar. Rasulü Ekrem hiç-
bir zaman açıktan savaş ilan etmedi. 
İlk kez Tebük’te yeri tespit ederek, 
‘Buradan zafere çıkıyoruz’ dedi. Son 
durak Tebük olduğu için seferin adı 
Tebük Seferi olmuştur. Bu hareket 
Doğu Roma’ya karşı İslam sınırlarını 
belirliyor. Peygamber imparatora İs-
lam’a davet için mektup göndererek, 
tebliğ yapıyor. İmparator da gönder-
diği mektupla İslam devletini tanımış 

oluyor. Allah Rasulü Tebük ile gittiği 
bölgedeki site devletlerini tahakküm 
altına alıyor. Tebük Seferi Hz. Pey-
gamberin Mekke-Medine hattında 

başlayan davetinin bölgesel konum-
dan devletlerarası sahaya çıkışı açı-
sından da önemli bir dönüm noktası-
dır. Devrin süper gücü konumundaki 

Doğu Roma İmparatorluğu ile karşı-
laşmanın başarılı sonucu siyasi olarak 
saygınlık kazandırmıştır. Bölgedeki 
bir çeşit site devleti yapılarının daha 
Tebük’te iken Hz. Peygambere gele-
rek, sulh yoluyla tabi olduklarını ifade 
için anlaşmalar yapmaya başlamala-
rı, Medine Devlet yapılanması açısın-
dan Tebük Seferi’nin önemli bir neti-
cesidir. Tebük Seferi Hz. Peygamber 
ile başlayan tebliğ, davet ve fetih 
hareketinin devlet organizesindeki 
açılımının mihenk noktası olmuştur. 
Hz. Peygamberin vefatına yakın bir 
zamanda gerçekleşen Tebük Seferi, 
İslam toplumunun saflarını belirgin-
leştirmiştir” dedi. 

Program sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 
Tebük Seferi’ni örneklerle anlatan 
Tarihçi Mustafa Erol’a günün anısına 
tablo hediye etti.
n HABER MERKEZİ

Genç ASKON’da Ferhat Bozkurt dönemi
Genç ASKON Konya Şubesi’nin 

gerçekleştirdiği 3. Olağan Genel Ku-
rul’da yeni başkan Ferhat Bozkurt 
oldu. Genç ASKON Konya Şubesi 
3. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti. 
Mehmet Akif Savaş, görevi yönetim 
kurulundan Ferhat Bozkurt’a dev-
retti.

ASKON Konya Şubesi’nde ger-
çekleşen genel kurula Genç ASKON 
Genel Başkanı Hüseyin Karaca, AK 
Parti Konya Milletvekili Selman Öz-
boyacı, Genç ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, il müdür-
leri, oda ve STK temsilcileri ile çok 
sayıda ASKON üyesi katıldı.

Programda konuşan Genç AS-
KON Eski Genel Başkanı Mehmet 
Akif Savaş, bayrağı devretmenin 
heyecanını yaşadıklarını dile geti-
rerek, “Çok şükür hoş seda bıraka-
rak, gönüllerde hatıralar oluşturarak 
bayrağı devrediyoruz. Ülkemizin lo-
komotif STK’sı ASKON’da, hele bir 
de Konya gibi büyük bir ilde Genç 
ASKON başkanlığı yapmak benim 
için bir gurur kaynağı idi. Birbirin-
den değerli, gelecekte ülke ekono-
misine yön verecek ekip arkadaşları 
ile çalıştım. Ana kadememizin mih-
mandarlığında milli ve manevi de-
ğerler çerçevesinde, ‘Helal Kazanç’ 
düsturuna bağlı olarak ülke ekono-
mimize nasıl katkı sağlarızı düşün-
dük tartıştık. Üyelerimiz ile birlikte, 
Konferanslar, etkinlikler, ticari gö-
rüşmeler, yurt içi-yurt dışı ziyaretleri 
gibi onlarca çalışma yaparak şehir ve 
ülke ekonomimize katkı sağladık.

Sosyal sorumluluk ve kültürel 
çalışmalardan da eksik kalmaya-
rak bu alanda toplumun içerisinde 

olduk. Bugün yaptığımız bu güzel 
işlerin daha da iyilerine yapacağı-
na inandığımız kardeşim Ferhat 
Bozkurt’a bayrağı devrediyorum. 
Kendisinin bu bayrağı ileriye taşıya-
cağına inancım sonsuz.  Ben sözle-
rime son verirken, katılımlarınızdan 
dolayı hepinize şükranlarımı sunar, 
yeni yönetimimize başarılar dilerim” 
dedi.

ASKON Konya Şube Başka-
nı Yakup Yıldırım da, eski başkan 
Mehmet Akif Savaş’a teşekkür ede-
rek, yeni başkan Ferhat Bozkurt ve 
ekibine başarılar diledi. AK Parti 
Konya Milletvekili Selman Özboya-
cı da, gençlik STK’larının önemine 
dikkat çekerek, “Ülke ekonomisinde 
genç STK’larımızın önemi çok bü-

yük. Milli ekonomi adına çok güzel 
işlere imza atıyorlar. Genç ASKON 
da bu noktada önemli bir kuruluşu-
muz. Türkiye geneli yapılanması ile 
örnek oluyorlar. Bu anlamda Konya 
şubemizdeki bayrak değişiminin de 
hayırlara vesile olmasını diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

Genç ASKON Konya Şube Baş-
kanı Ferhat Bozkurt ise, “Bizden 
önceki başkanlarımız çok güzel işler 
yaptılar. Biz de onlardan aldığımız 
emaneti ileriye taşımak için elimiz-
den gelen gayreti göstereceğiz. Bu-
gün buraya gelerek bizleri onurlan-
dıran herkese teşekkür ediyorum” 
diye konuştu. Program fotoğraf çeki-
mi ile son buldu.
n HABER MERKEZİ
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Çin’in yıllardan beri devam ettiği 
Doğu Türkistan’daki Türk varlığını asi-
mile etme çalışmaları son birkaç sene-
dir yeniden hız kazandı. Bütün Dünya 
bu yapılan soy kırıma seyirci kalmakta, 
bunun yanında Türk devletini idare 
eden kimseler de duyarsız kalmaktadır. 
Türk Devleti olarak oradaki soydaş-
larımızın hukukunu savunamayınca 
elbette başka devletlerden bir şeyler 
beklemek ahmaklıktır.

Türkiye’ye sığınmış olan soy-
daşlarımız sivil toplum kuruluşları ve 
halkın desteğiyle yaşam mücadelesi 
vermektedir. Son üç yılda Sivil toplum 
kuruluşlarının düzenlediği konferanslar 
ve mitingler artmıştır. Bu bağlamda 22 
Aralık 2019’da Konya’da düzenlenen 
başta Ahde Vefa Turan Vakfı, Hilal eği-
tim Vakfı, Doğu Türkistan Vakfı olmak 
üzere 11 sivil Toplum kurulusunun 
ve 3 siyasi partinin gençlik kollarının 
teşvikleriyle “Doğu Türkistan” mitingi 
düzenlendi. Halkın mitinge olan yoğun 
ilgisi ve atılan sloganlar, gençlerin du-
yarlılığı bana Doğu Türkistan meselesi 
hakkında bir makale yazmaya teşvik 
etti.

 Makalemde, Doğu Türkistan nere-

sidir, sınırları, bayrağı burada yaşayan 
Türk varlığının tarihçesini ve Çin işgali 
karşısında verilen mücadeleleri anlata-
cağım.

Doğu Türkistan Neresidir?
Doğu Türkistan Çin’in kuzeybatı-

sında yer alan kuzeyde Rusya, kuzey-
doğuda Moğolistan, güneyde Nepal, 
Tibet, batıda Kazakistan, Afganistan, 
Tacikistan ve Kırgızistan’la sınırı olan, 
1.828 418 km. bir alanı kaplayan bir 
bölgedir. Etrafı Altay, Tanrıdağı, Karan-
lıkdağ gibi yüksek sıradağlarla kaplıdır. 
Tarım deryası, İli, İrtiş, Manas, Ulun-
gur, Karaşeher başta gelen nehirleridir. 
İki büyük gölü Sayram ve Buğda’dır. 
Buradaki Taklamakan çölü yaklaşık 
500 000 km karedir. Taşkent, Kuça, 
Urumçi, Kerula, Turfan, Cürcen, Aksu, 
Altay gibi ekonomik ve kültürel yönden 
gelişmiş şehirlere sahiptir. (Ahmet Ta-
şağıl, “Türkistan” TDV İslam Ansik-
lopedisi, Pdf)

M.Ö bin yıllarından beri varlıkla-
rını sürdüre gelen bir Türk yurdudur. 
1900’lü yılların başında nüfusu 35 
milyondur. Nüfusun %45’ni Uygurlar, 
geri kalan kısmını Kazaklar, Kırgızlar, 
Tacikler, Özbekler, Salurlar ve Çinliler 

oluşturmaktadır.
Çin’de Türk Varlığı 

ve Doğu Türkistan
Kaynakların belirt-

tiğine göre Çin’de Türk 
varlığı M.Ö. 1050 yılları-
na kadar uzanmaktadır. 
Birçok araştırmacının (F. 
Hirth, B.Karlgren, Edw. 
Johannes …) kabul etti-
ğine göre Çin’de kurulan 
Chou hanedanının ku-
rucuları ve halkı Türk’tü. M.Ö. 256’da 
Chou hükümdarı ölünce hâkimiyet 
Çinlilere geçmiştir.

Çin kaynaklarında M.Ö. 4.yy’da 
itibaren Türklerden bahsettiklerini 
görmek mümkündür. Bu kaynak-
larda Moğol ve Tunguzlarla birlikte 
Hiyung-nu adı verilen Hunlardan da 
bahsedilir. Son yapılan araştırmalara 
göre pek çok bilim adamı Hunların 
Türk olduğunu kabul etmişlerdir. 
Ağırlık merkezinin Orhun ve Selan-
ga ırmakları ile Türklerce kutlu kabul 

edilen Ötüken ve Karaku-
rum bölgesinde M.Ö. 4. 
Asırdan itibaren Türk si-
yasi hayatını takip etmek 
mümkündür. Hunlarla 
ilgili en eski yazılı vesika 
olan M.Ö. 318 yılında 
yapılan bir anlaşma Hun-
ların Çin siyaseti üzerinde 
ne kadar etkili olduğunu 
göstermektedir. Bu an-
laşmada Siyasi birliğini 

kaybetmeye başlayan Chou hüküm-
darının Hunlardan siyasi ve askeri 
destek istediği görülmektedir.

Türk boylarını bir bayrak altın-
da toplayan ilk hükümdarı Teoman 
Han’ın baskısından kurtulmak için Çin 
hükümdarı Han’la barış anlaşmasını 
yapmış, Çinin kuzey bölümlerini Teo-
man Han’a bırakmıştır. Kızını da Han’a 
vererek akrabalık kuran Çin hükümdarı 
böylece Türklerin baskısından kurtul-
mak istemiştir. Çinli prensin etkisiyle ilk 
hanımından olan oğlu Mete Han’ı devre 

dışı bırakan Teoman Han, bir sürek avı 
esnasında öldürülerek tahta Mete Han 
geçmiş, Çin’e yapılan baskı ve hücum-
lar daha da sıklaşmıştır. Bütün Türk 
boylarını bir bayrak altında toplayan ve 
komşuları Yüeçilere, Tunguzlara ve Vu-
sunglara hâkimiyetini kabul ettirdikten 
sonra M.Ö 176 Çin İmparatoruyla bir 
anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya göre 
Vey ırmağı sınır olarak kabul edilmiş, 
Mete Han böylece Çinin Kuzey bölge-
sini idaresi altına almıştır. (Kafesoğlı, 
İbrahim Prof. Dr., Türk Milli kültürü, 
s.57 vd., Ötüken  Neşriyat,25. Baskı, 
2004/İst)

 M.Ö 55.’te Hun İmparatorluğu Ku-
zey ve güney olarak ikiye ayrıldı. M.Ö. 
54 yılında kendisine bağlı kuvvetlerle 
Çinin kuzeybatı/ Ordos bölgesine yerle-
şen Tan-hu Hohan-yeh M.Ö. 31 yılına 
kadar devletini Çinlilere bağlı olarak 
idare etti. Çinlilerin egemenliğini kabul 
etmeyen Kuzey Hun Devleti hüküm-
darı Çi-çi Han ise Vusungları, Tinglileri, 
Ogurları hakimiyeti altına aldı. Vusung 
akınlarından tedirgin olan Kan-Gü kralı-
nın himaye isteği üzerine Aral bölgesine 
kadar olan batı bölgelerini idaresi altına 
alarak Orta Asya Hun Devletini yeniden 

ihya etti.  Moğolistan’daki hâkimiyet 
merkezini Çu-Talas nehrine kaydırarak 
orada etrafını surlarla çevirerek yeni 
bir başkent inşa etti.(M.Ö 41) Çuçi’nin 
hedefi Anadolu’ya kadar uzanacak olan 
İpek yol ticaretini elinden tutmak idi. Bu-
nun için de Afganistan’dan Anadolu’ya 
kadar uzanan Belh- Bakteria bölgesinin 
doğu sınırlarını ele geçirmeyi hedefli-
yordu.  Ancak Çiçi’nin bu hâkimiyeti 
uzun sürmedi. M.Ö 36’da Çin hükümeti 
kaşı saldırıya geçerek Fergâna’ya kadar 
ilerledi ve Çi-Çi’nin başşehrini ele geçir-
di. İç kalede savunmaya devam eden 
Han, sülalesinden 1518 kişi ölünceye 
kadar vuruşmuştur. 

Hokan-yeh’in ölümünden sora 
ayaklanan Güney Hun hükümdarının 
istiklal mücadelesi de kanlı bir şekilde 
bastırıldı. Bu bölgede Sırasıyla Göktürk 
ve Uygur Hanedanlıkları kuruldu. Gök-
türk Hakanlarından Mukan Hanın oğlu 
Ta-po’nun M.S. 572’de 100 bin top 
hediye ile kendisini tebrike gelen Chou 
İmparatoru ile başkumandanı Çhsi ‘ye 
“oğullarım” diye hitap etmesi manidar-
dır. Bu ifadelerden anlıyoruz ki Çin’in 
kuzey bölgesi Türk hâkimiyeti altında-
dır. (Kafesoğlu, a.g.e. s.103)

DOĞU TÜRKİSTAN’DA ASİMİLE EDİLMEK 
İSTENEN TÜRK VARLIĞI(1)

Beyşehir’de iş makineleri
yollar için seferber oldu

Beyşehir ilçesinde, gece saatle-
rinden bu yana etkili olan kar ya-
ğışı sonrasında belediye ekiplerinin 
başlattığı karla mücadele çalışma-
ları devam ediyor.

Beyşehir Belediyesi Fen İşleri 
Müdürlüğü ekipleri kar yağışıyla 
birlikte sabah erken saatlerde  ilçe 
merkezi ve dış mahallelerde yolları 
ulaşıma açık tutabilmek için iş ma-
kineleriyle seferber oldu. Beyşehir 
Belediye Başkanı Adil Bayındır da, 
zaman zaman karla mücadelesi 
yürütülen kesimlere giderek çalış-
malara hem nezaret etti, hem de 
yön verdi. 

Beyşehir Belediyesi Park ve 
Bahçeler ve Temizlik İşleri Müdür-
lüğü ekipleri de şehir merkezinde 
yürütülen karla mücadele çalışma-
larına destek verdi. Ekipler, kaldı-
rım üzerlerinde ve yol kenarlarında 
biriken karları temizledi.

Belediye ekipleri özellikle has-
taneye ulaşımı sağlayan Özdilek ve 
çevre güzergahlarda,  çarşı merke-
zinde ana arterlerde, cami önlerin-
de, şehir giriş ve çıkışlarında çalış-
malarını yoğunlaştırdı. 

Beyşehir’deki karla mücadele-
ye yönelik çalışmalar vatandaşlar 
arasında da memnuniyetle karşı-
landı.

Öte yandan, Beyşehir merkez-
de 10 santimi bulan kar kalınlığı, 
dağlık kesimlerdeki dış mahalleler-
de ve yüksek kesimlerde 15 santi-
me yaklaştı. 

Kar yağışı dolayısıyla balıkçılar 
da avlanma faaliyetlerine ara ver-
di. Kar yağışı ilçede en çok çocuk-
ları ve öğrencileri sevindirdi. Te-
neffüslerde okul bahçelerine çıkan 
öğrenciler, yağışı kar topu oynaya-
rak eğlenceye dönüştürdü.
n HABER MERKEZİ

Havaların soğuması ve kar yağışıyla birlikte yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları sahipsiz 
kalmıyor. Karatay Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki besleme istasyonlarına düzenli olarak yem bırakıyor

Karatay’dan yaban 
hayvanlarına şefkat eli

Havaların soğumasıyla beraber 
sokakta yaşayan hayvanlar için kışın 
yiyecek bulmak biraz daha zorla-
şıyor. Karatay Belediyesi Veteriner 
İşleri Müdürlüğü ekipleri de kışın 
bu çetin şartlarında yabani ve sokak 
hayvanlarının yaşamlarına devam 
edebilmesi için ilçenin birçok nokta-
sına kurduğu kedi ve köpek besleme 
istasyonlarına yem bırakıyor.

SOKAK HAYVANLARININ BU KIŞ 
AYLARINDA DA AÇ KALMASINA 

GÖNLÜMÜZ RAZI OLMAZ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca da Konya genelinde yoğun 
kar yağışının başlamasıyla birlikte 
ekiplerin besleme odaklarına yem 
bıraktığı çalışmalara katıldı. Başkan 
Hasan Kılca, yabani ve sokak hay-
vanlarının soğuk kış şartlarından 
olumsuz etkilendiğine vurgu yapa-
rak bu konuda çalışma yaptıklarını 
dile getirdi.

Hasan Kılca şunları söyledi: 
“Sokak hayvanlarının da birer canlı 
olduğunun bilinciyle bu dostlarımız 
için bir gayretin içerisindeyiz. Kar 
yağışının devam ettiği şu anda da 
belediyemize bağlı Veteriner İşleri 
Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, 

daha önce ilçenin çeşitli noktalarına 
yerleştirdiğimiz kedi ve köpek bes-
leme istasyonlarına yem bırakıyor. 
Bizler de bu çalışmalara katıldık. So-
kak hayvanlarının aç kalmaması için 
Karatay Belediyesi olarak tüm besle-
me noktalarını yemsiz bırakmamaya 
özen gösteriyoruz.”

BAŞKAN KILCA’DAN 
VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Kılca, Karatay Belediyesi olarak 
sokak hayvanlarının mağdur olma-
ması için ellerinden geleni yapmaya 
devam edeceklerini belirterek va-

tandaşları da bu konuda biraz daha 
duyarlı olmaya davet etti.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Kış şartlarının ağır geçtiği şu 
günlerde bizler bu güzel dostlarımız 
için besleme noktalarına yiyecek içe-
cek bırakıyoruz ve bu tür çalışmaları 
önemsiyoruz. Çünkü her canlının 
yaşam hakkına saygı duymak hepi-
mizin önceliği olmalıdır. Bu bağlam-
da da tüm hemşehrilerimizi de bu 
konuda biraz daha duyarlı olmaya 
davet ediyorum. Vatandaşlarımız, 
yemek artıklarını veya arzu ettikleri 

yiyecekleri belli noktalara bırakarak 
kedi köpek veya kuşların faydalan-
masına vesile olabilirler” dedi.

TÜM EKİPLERİMİZLE 
HEMŞEHRİLERİMİZİN 

HİZMETİNDEYİZ
Öte yandan Başkan Hasan Kılca, 

Konya’da kar yağışı öncesinde Kara-
tay Belediyesi olarak vatandaşların 
olumsuz bir şekilde etkilenmemesi 
ve yaşamlarına rahat bir şekilde de-
vam ettirebilmesi adına gerekli ted-
birlerini aldıklarını da hatırlattı.

Hasan Kılca, sözlerini şöyle ta-
mamladı: “Şehrimizde bereketli bir 
günü hep birlikte yaşıyoruz. Kon-
yamızda başlayan yoğun kar yağışı 
çiftçilerimizle birlikte bizleri mutlu 
ederken hemşehrilerimizin günlük 
yaşamlarını rahatça sürdürebilme-
leri için tüm ekiplerimiz var gücüyle 
çalışıyor. Şehir merkezimizde oldu-
ğu gibi merkeze uzak mahalleleri-
mizde de yollarımız ve kaldırımla-
rımızın temizliğini ara vermeden 
sürdürüyoruz. Bu konuda büyük fe-
dakarlıkla gayret eden tüm ekipleri-
mize teşekkür ediyorum” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Şair-yazar Serdar Tuncer ve ses 
sanatçısı Necip Karakaya, Meram 
Belediyesi tarafından Tantavi Kül-
tür ve Sanat Merkezinde, vefatının 
83. Yılı dolayısıyla gerçekleştirilen 
programda Mehmet Akif’i anlattılar. 
Mehmet Akif’in bu milletin en bü-
yük kahramanlarından bir olduğunu 
söyleyen Serdar Tuncer’in program-
da Akif’in hayatından sunduğu ke-
sitler ve İstiklal Marşı’nı şiir olarak 
tüm salonun ayakta okuması salona 
duygu dolu anlar yaşattı.

Meram Belediyesi, vefatının 83. 
Yılında İstiklal Şairi Mehmet Akif Er-
soy’u anma programı gerçekleştirdi. 
Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde 
gerçekleştirilen programın konukları 
şair-yazar Serdar Tuncer ve ses sa-
natçısı, bestekar, Payitaht Abdülha-
mid dizisinde muallim İsmail Hakkı 
Bey’i canlandıran Necip Karakaya 
oldu.

‘MEHMET AKİF HER YÖNÜYLE 
BU MİLLETİN BÜYÜK 

KAHRAMANLARINDAN BİRİDİR’
‘Bir Hilal Uğruna’ isimli prog-

ramda Serdar Tuncer Mehmet 
Akif’in hayatından kesitler sunup 
şiirlerini okurken Necip Karakaya’da 
Akif’in şiirlerinden bestelenen şarkı-
larla salona unutulmaz bir gece ya-
şattı. Akif’in hayatı ve şahsiyeti üze-
rine hasbihal eden Serdar Tuncer, 
Mehmet Akif’in nasıl ve hangi bir 
iklimde yetiştiği noktasında da bilgi 

verdi. Akif’i okumanın, dinlemenin 
ya da anlamanın bugün için artık 
yetmediğini belirten Tuncer sözle-
rini şöyle sürdürdü; “Bugün ihtiya-
cımız Akif olmak, Akif olacak yeni 
çocuklar yetiştirmektir. Toplumlar 
kahramanlarıyla var olur. Varlıkları-
nı da onlarla sürdürür. Kahramanlık 
sadece kılıcını kuşanıp, atına binip 

ülkeler fethetmek değildir yalnızca. 
Yavuz Sultan Selim büyük bir kah-
ramandır ama Hasan Can’da büyük 
kahramandır. İdris-i Bitlisi de kahra-
mandır, Zembilli Ali Efendi de. Ka-
nuni’de kahramandır, Yahya Efen-
di’de. Mimar Sinan’da kahramandır, 
Itri’de. Mehmet Akif’de bu milletin 
büyük kahramanlarından biridir. 

Sözü özü bir adamdır. Kabiliyet sa-
hibidir. Vatanın ve milletin derdi ile 
dertlenen biridir. Milli Mücadelenin 
her noktasında her alanında vardır 
ama müthiş bir tevazu sahibidir”

BAŞKAN KAVUŞ: AKİF’İ NE 
DENLİ AZ TANIDIĞIMIZI BU 

PROGRAMLA BİR KEZ DAHA GÖRDÜK
Program boyunca Mehmet 

Akif’in şiirlerini okuyan Serdar Tun-
cer’in programın sonunda Milli Mar-
şımızın şiirini tüm salonla birlikte 
ayakta okuması duygu dolu anların 
yaşanmasına neden oldu. Programın 
sonunda Serdar Tuncer ve Necip 
Karakaya’ya teşekkür eden Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Mehmet Akif’i vefatının sene-i dev-
riyesinde hatırlamak ve hatırlatma-
nın yanı sıra bir kez daha anlamak 
ve anlatmak amacıyla programı 
düzenlediklerini ifade etti. Akif’i an-
lamak, bilmek ve yaşamanın önemi-
ne vurgu yapan Başkan Kavuş, “Biz 
bu amaca bir parça katkı sunmak 
için programı gerçekleştirdik. Akif’i 
en iyi anlatacak kişi de onu en iyi 
anlayan ve onun derdiyle dertlenen 
kişiler olacaktı. Bu sebeple Tuncer 
ve Karakaya’yı davet ettik. Onlarda 
Akif’i hakkıyla anlattılar. Akif’i de İs-
tiklal Marşımızın nasıl ve hangi şart-
larda yazıldığını ne kadar az bildiği-
mizi de onların sayesinde gördük” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Serdar Tuncer’in Mehmet Akif anlatımı duygulandırdı

agokce@konyayenigun.com
ANUŞ GÖKCE

DEVRAN
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Konya Tabip Odası Eski Başkanlarından Dr. Sebahattin Yücetaş 83 
yaşında vefat etti. Merhum Yücetaş’ın cenazesi dualarla toprağa verildi  

Dr. Sebahattin Yücetaş Hakk’a yürüdü

Konya Eski İl Milli Eğitim Müdürlerinden Ömer Kaya Hakk’a yürüdü. 
Merhum Kaya’nın cenazesi Cihanbeyli’de aile kabristanına defnedildi 

Ömer Kaya dualarla defnedildi

Emniyet Müdürlüğü Hekimli-
ğinde uzun süre hizmet etmiş ve 
Konya Tabip Odası başkanlığı göre-
vini yürütmüş isimlerden biri olan 
Dr. Sebahattin Yücetaş, 83 yaşında 
vefat etti. Merhum Yücetaş’ın cena-

zesi dün ikindi namazını müteakip 
Parsana Cami’inde kılınan cenaze 
namazının ardından Musalla Mezar-
lığı’na defnedildi. Yücetaş ailesini acı 
günlerinde sevenleri ve yakınları yal-
nız bırakmadı. Yücetaş ailesi cenaze 

namazının ardından taziyeleri kabul 
etti.  Merhum Sebahattin Yücetaş 2 
kız,1 erkek çocuk babasıydı. Yenigün 
Gazetesi olarak merhuma Allah’tan 
rahmet ailesi ve sevenlerine sabr-ı 
cemil niyaz ederiz. n MEVLÜT EGİN

Konya Eski İl Milli Eğitim Müdür-
lerinden Ömer Kaya 80 yaşında vefat 
etti. Merhum Ömer Kaya’nın cenaze-
si dün öğlen namazına müteakip Ci-
hanbeyli Merkez Cami’inde kalınacak 
cenaze namazının ardından Atçeken 
Mezarlığında toprağa verildi. Kaya ai-
lesini acı günlerinde Türk Eğitim Sen 
Konya 1 Nolu Şube Başkanı Tanfer 
Ata, eğitimciler ile Kaya ailesinin se-
venleri ve yakınları katıldı. Kaya ailesi 
cenazenin ardından taziyeleri kabul 
etti. Merhum Ömer Kaya 1 erkek 
çocuk babasıydı. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum Ömer Kaya’ya Yüce 
Allahtan rahmet, yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Konya tarih ve kültürüne önemli emekler veren Fikir, Kültür Sanat Adamı, Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesinden emekli Yrd. Doç. Dr. Hasan Özönder, dualarla defnedildi 

Hasan Özönder kültür hazinesiydi

Konya tarih ve kültürüne 
önemli emekler veren Fikir, Kül-
tür Sanat Adamı, Necmettin Er-
bakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi’nden 
(AKİF) emekli  Yrd. Doç. Dr. Ha-
san Özönder, tedavi gördüğü has-
tanede vefat etti. Merhum Hasan 
Özönder’in cenazesi dün ikindi 
namazına müteakip Hacıveyis 
Camii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından Üçler Mezarlığı’na 
defnedildi.  Özönder ailesini acı 
günlerinde AK Parti Konya Millet-
vekilleri Ahmet Sorgun,  Selman 
Özboyacı,  Konya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay,  
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu,  Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreteri Ercan Uslu, Hadim Bele-
diye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü Abdüssettar Yarar, NEÜ Güzel 
Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı 
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Ahmet 
Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi (AKİF) 
Dekanı Prof. Dr. Fikret Karapınar,  
Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya 
Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu 
Müdürü ve Postnişin Fahri Özçakıl, 
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu  
Üyesi Lütfi Yalman,  Konya Aydın-

lar Ocağı Genel Başkanı Dr. Mus-
tafa Güçlü, Özboyacı Altın A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Öz-
boyacı,  Konya Eski Müftüsü Prof. 
Dr. Ali Akpınar ile Özönder ailesi-
nin sevenleri ve yakınları katıldı. 
Merhum Hasan Özönder 2 erkek, 
1 kız çocuk babasıydı.  Özönder ai-
lesi cenazenin ardından taziyeleri 
kabul etti. Yenigün Gazetesi olarak 
Merhum Hasan Özönder’e Yüce 
Allahtan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz.

HASAN ÖZÖNDER’İ 
DOSTLARI ANLATTI

Konya’nın kültürüne ve sanatı-
na katkılarda bulunan Kültür Ada-
mı Hikmet Çetiner, merhum Özön-
der’i anlattı. Özöndör’i “Konya’nın 
yaşayan kültür hazinesi” olarak ta-
rif eden Çetiner, “Kültürüyle sana-

tının eski eserleri ile ilgili bizler de 
kültür adamı olarak çok faydalandı-
ğımız önemli bir kaynağımızdı. Çok 
önem ve değer verdiğimiz bir ki-

şiydi. Konya’mızın başı sağ olsun” 
diye konuştu.  Yazar Zeki Oğuz ise, 
“Hasan Hocama Allahtan rahmet 
diliyorum. Bizim için çok büyük 

eksiklik oldu. Konya kültürüne bü-
yük hizmetleri oldu. Özellikle Sille 
kitabı benim başucu kitaplarımdan 
biriydi. Hasan hocamın yokluğunu 
arayacağız” dedi.  Necmettin Erba-
kan Üniversitesi (NEÜ) Güzel Sa-
natlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı da, “İslam mede-
niyetini, özellikle yaşamaya çalışan. 
Aynı zamanda Mevlevi kültürü ile 
büyümüş Konya’nın bir münevve-
riydi. Konya kültürüne hizmeti çok. 
Yaşayan bir kültürdü. Allah rahmet 
eylesin” ifadelerini kullandı. Konya 
Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Güçlü de Merhum Hasan 
Özönder’in Konya Kültürünün du-
ayeni olduğunu ifade etti.

HASAN ÖZÖNDER KİMDİR?
1943’de Konya ‘da doğ-

du.1967’de İlahiyat Fakültesi’n-

den mezun oldu. İki yıl orta öğre-
timde öğretmenlik yaptı.1969’da 
mezun olduğu Fakülteye “Türk 
Medeniyeti Tarihi Öğretim Üyesi” 
olarak atandı.1979’da “Mevlana 
Külliyesi” teziyle “ Türk İslam Sa-
natları Tarihi Doktoru” diploma ve 
unvanını kazandı.1982’de Selçuk 
Üniversitesi’nde “Yrd. Doç. Dr” ol-
du.1990’da Üniversitesinde “Hat 
Sanatı” (Calligraphi) dalında “Dok-
tora” seviyesinde “Sanatta Ye-
terlilik” diploma ve unvanını aldı. 
Akademik hayatı boyunca çeşitli 
yöneticilik ve başkanlık görevlerin-
de bulundu. Çalışma ve eserleriyle 
takdirnameler kazandı. Yurtiçi ve 
yurt dışında birçok bilimsel top-
lantıya katılarak tebliğler sundu, 
serdiler açtı, radyo ve tv konuş-
maları yaptı. 29 yıl süren öğretim 
üyeliğinin ardından 1996’da kendi 
isteğiyle emekliye ayrıldı. Selçuk 
Üniversitesi İletişim ve Fen Ede-
biyat Fakülteleri tarafından hayatı 
eserleri ve tesirleri konularında 
iki adet “Mezuniyet Tezi” hazırla-
nıldı.Meram Belediyesi tarafından 
“2004 yılı Sanata Saygı Ödülü’ne” 
layık bulundu. Hayatı ve çalışma 
metoduna dair CD yayınlandı. Kül-
tür, sanat ve medeniyet tarihleri-
ne dair zengin bir kütüphaneye, 
diapositive, fotoğraf arşivine sahip 
bulunmaktaydı.
n  MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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En golcüsü Yatabare!
Konyaspor’un sezon başında yollarını ayırdığı Yatabare Sivasspor’un ilk yarıda en golcü oyuncusu oldu. 17 haftalık 

periyotta 7 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 yaşındaki Yatabare, Beşiktaş, M. Başakşehir, Ankaragücü, 
Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi

Süper Lig’de ilk yarıyı lider tamamlayan 
Demir Grup Sivasspor’un en istikrarlı isimleri 17 
maçta 90’ar dakika forma giyen stoperler Caner 
Osmanpaşa ile Aaron Appindangoye oldu. Kır-
mızı-beyazlı takım, geride kalan 17 haftada 11 
galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan 
toplayarak zirvede yer aldı.  Teknik direktör Rıza 
Çalımbay yönetiminde bu sezon yakaladığı çı-
kışla dikkatleri çeken Demir Grup Sivasspor, ilk 
yarılar itibarıyla Süper Lig’deki en başarılı perfor-
manslarından birini daha sergiledi. Sivas ekibi, 
Süper Lig’de mücadele ettiği ve şampiyonluğu kıl 
payı kaçırdığı 2007-2008 ve 2008-2009 sezonla-
rında da ilk yarıyı 37 puanla lider tamamlamıştı. 

PUANLARI EVİNDE TOPLADI
Özellikle iç saha maçlarında başarılı bir 

grafik çizen kırmızı-beyazlı takım, evinde çıktığı 
9 maçtan 8’ini kazandı, 1’inde berabere kalarak 
25 puan topladı. Sivasspor, evinde oynadığı 
karşılaşmalarda Beşiktaş’ı 3-0, Trabzonspor’u 
2-1, MKE Ankaragücü’nü 3-1, Antalyaspor’u 2-1, 
İttifak Holding Konyaspor ile Kasımpaşa’yı 2-0, 
Fenerbahçe’yi 3-1 ve Göztepe’yi 1-0 mağlup et-
meyi başarırken, sahasındaki tek beraberliği ise 
Gaziantep FK ile 1-1’lik sonuçla aldı. 

Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda çıktığı 8 
maçtan 3’ünü kazandı, 3’ünde berabere kaldı, 
2’sinde ise mağlup oldu. Demir Grup Sivasspor, 
ligin ilk yarısında maç başı 2,17 puan ortalaması 
yakaladı.

EN GOLCÜSÜ YATABARE
Demir Grup Sivasspor’un Malili futbolcusu 

Mustapha Yatabare, ligin geride kalan bölümün-
de attığı gollerle takımının başarısında önemli rol 
üstlendi.  Sivas ekibinin sezon başında İttifak Hol-
ding Konyaspor’dan transfer ettiği ve 17 haftalık 
periyotta 7 golle takıma önemli katkı sağlayan 33 
yaşındaki Yatabare, Beşiktaş, Medipol Başakşe-
hir, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Kasımpaşa, 
Gençlerbirliği ve Göztepe maçlarında fileleri ha-
valandırma başarısı gösterdi. 

Demir Grup Sivasspor’da Emre Kılınç 6, 
Fernando 5, Arouna Kone, Hakan Arslan ve Mert 
Hakan Yandaş dörder, Erdoğan Yeşilyurt 3, Uğur 
Çiftçi ve Ziya Erdal birer golle takımına katkı sağ-
ladı.  Kırmızı-beyazlı ekip, 17 haftalık süreçte ra-

kip fileleri 35 kez havalandırırken, kalesinde 16 
gol gördü.

RIZA ÇALIMBAY’IN VAZGEÇİLMEZLERİ
Kırmızı-beyazlı ekipte savunma oyuncuları 

Caner Osmanpaşa ve Aaron Appindangoye 17 
maçta 90’ar dakika görev aldı. Bu maçlarda bin 
530’ar dakika forma giyen iki oyuncu, teknik di-
rektör Rıza Çalımbay’ın kadroda vazgeçemediği 
isimler oldu. Kaleci Mamadou Samassa 1485, 
orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş 1446, 
Brezilyalı savunmacı Marcelo Goiano ve tecrübe-

li orta saha oyuncusu Hakan Arslan 1440, Malili 
forvet Mustapha Yatabare 1417, gole dönük orta 
saha oyuncusu Emre Kılınç 1245, sol bek Uğur 
Çiftçi 1170 dakika ve orta saha oyuncusu Fernan-
do 883 dakika kırmızı-beyazlı formayı giyerek, ta-
kımın en istikrarlı oyuncuları olarak dikkati çekti. 

TAKIMIN EN HIRÇIN FUTBOLCULARI
Kırmızı-beyazlı takımda bir kez kırmızı, 2 kez 

sarı kart gören savunma oyuncusu Isaac Cofie, 
en hırçın futbolcu olarak öne çıktı. Uğur Çiftçi’nin 
5 kez sarı kartla cezalandırıldığı Sivasspor’da, 

Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fatih Aksoy, 
Hakan Arslan, Mustapha Yatabare dörder kez 
sarı kart gördü. 

Sivasspor’da geride kalan 17 haftalık peri-
yotta Marcelo Goiano, Erdoğan Yeşilyurt, Fer-
nando ve Appindangoye üçer sarı kartla ceza 
sınırında yer alan futbolcular olarak dikkati çekti.  
Sivas temsilcisinde Ziya Erdal ve Mamadou Sa-
massa 2’şer kez, Caner Osmanpaşa ise bir kez 
sarı kartla cezalandırıldı.
n AA

Fenerbahçe 2019 yılında 
21 galibiyet alabildi

Fenerbahçe Futbol Takımı, 2019 yılında sahaya çıktığı 
41 resmi maçta 21 galibiyet alabildi. Sarı-lacivertliler bu 
yıl Süper Lig’de 34, UEFA Avrupa Ligi’nde 2, Ziraat Tür-
kiye Kupası’nda da 5 maç oynadı. Fenerbahçe, oynadığı 
resmi maçlarda 21 galibiyetin yanı sıra 10’ar beraberlik 
ve yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 2019 yılında çıktığı resmi 
maçlarda yüzde 51’lik galibiyet yüzdesi elde etti.

Fenerbahçe, son 5 yılın en az maça çıktığı senesini 
2019’da yaşadı. Sarı-lacivertliler, 2015’te 56, 2016’da 61, 
2017’de 51, 2018’de ise 50 maça çıkmıştı. Fenerbahçe, 
2019-2020 sezonunda Avrupa kupalarında oynama hak-
kı elde edemediği için resmi maç sayısı düştü ve 4 sene 
sonra 50 maçın altında kaldı. Fenerbahçe Futbol Takımı, 
2015, 2016, 2017 ve 2018’de olduğu gibi 2019 yılını da 
kupasız tamamladı. Son beş yıldır kulübün müzesine kupa 
getiremeyen sarı-lacivertli takım, son başarısını 25 Ağus-
tos 2014’te yaşadı. TFF Süper Kupa’da Galatasaray’ı pe-
naltılarla geçen İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, 
beş yılı aşkın süredir kupa sevinci yaşayamadı. n AA

Beşiktaş’ta goller 
Burak, Umut ve Atiba’dan
Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamla-

yan Beşiktaş’ta en istikrarlı isim Loris Karius, en golcü Bu-
rak Yılmaz ve en hırçın oyuncu Caner Erkin oldu. Ligin ilk 
6 sırasındaki takımlar arasında en az golü atan Beşiktaş’ta 
gol yollarında Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Hutchinson ön 
plana çıktı.

Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giye-
meyen ve aynı sebepten ötürü son haftadaki Gençlerbirliği 
karşılaşmasında da oynayamayan Burak, 5 gole imza attı. 
Zaman zaman ilk 11’de şans bulan Umut ise 4 gollük katkı 
verdi. Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Hutchinson da file-
leri 4 kez havalandırarak en golcü oyuncular arasında yer 
aldı. n AA

Göztepe sonradan 
çıkışa geçti

Süper Lig’in 17. haftasında konuk olduğu lider Demir 
Grup Sivasspor’a 1-0 yenilen Göztepe, devre arasına 23 
puanla 10. sırada girdi. Sezona Tamer Tuna yönetiminde 
başlayan sarı-kırmızılı ekip, bu teknik adam idaresinde 
çıktığı ilk 9 maçta 9 puan aldı. Tuna’nın 9. haftadaki Ka-
sımpaşa maçı sonrası istifa etmesinin ardından, Trab-
zonspor karşılaşmasına kaleci antrenörü Suat Arıcan ida-
resinde çıkıldı. Bordo-mavili ekibi 1-0 yenerek yükselişe 
geçen Göztepe’da daha sonra takımın başına İlhan Palut’u 
getirildi. Son 8 haftada 14 puan toplayan Göztepe, 6 gali-
biyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi aldığı ilk devreyi 23 puanla 
10. sırada tamamladı. Rakip filelere 19 gol gönderen sa-
rı-kırmızılı ekip, kalesinde de 20 gol gördü. Kendi evinde 
oynadığı 8 maçta 12 puan toplayan Göztepe, deplasman-
daki 9 müsabakada ise 11 puanda kaldı.  n AA

Galatasaray’ın istikrar abidesi Muslera
Galatasaray’da Süper Lig’in ilk yarısında forma giyen 

futbolcular arasında en istikrarlısı, kaleci Fernando Musle-
ra oldu. Ligin ilk yarısında Galatasaray’da 26 farklı futbolcu 
süre aldı. Sarı-kırmızılı ekibe 2011’de transfer olan Uruguay-
lı file bekçisi, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takı-
mının en istikrarlı ismi olmayı başardı. Süper Lig’in ilk yarı-
sındaki 17 maçın 16’sında forma giyen Muslera, toplamda 
bin 440 dakika sahada kaldı. Muslera’yı 15 müsabakada bin 
303 dakika süre bulan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao 
izledi. Ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan 
bir başka Brezilyalı savunmacı Mariano Filho, en çok süre 
bulan üçüncü futbolcu oldu.

EN GOLCÜSÜ BABEL
Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez 

havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Ligin ilk yarısında 
forma giyen 26 futbolcudan 10’u gol sevinci yaşarken, sa-
rı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı 
futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Babel’i 3’er golle Rada-
mel Falcao ile Younes Belhanda izlerken, Florin Andone, So-
fiane Feghouli 2’şer, Adem Büyük, Jean Michael Seri, Ömer 
Bayram, Yuto Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1’er kez gol 
sevinci yaşadı. Galatasaray’ın 3 golünü ise Antalyaspor’dan 
Ondrej Celustka, Göztepe’den Lamine Gassama ve Çaykur 
Rizespor’dan Montassar Talbi kendi kalesine gönderdi.

EN HIRÇINI MARCAO
Sezonun ilk yarısında en hırçın Galatasaraylı futbolcu 

olarak Marcao dikkati çekti. Sarı-kırmızılı oyuncular, ligde 
geride kalan 17 maçta toplam 3 kırmızı, 42 sarı kart gördü.

İlk yarıda 1 kez kırmızı, 7 kez de sarı kartla cezalandırı-
lan Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao, en hırçın futbolcu 
oldu. Marcao’yu 1 kırmızı, 1 sarı kartla Jean Michael Seri, 1 
kırmızı kartla da Emre Mor takip etti. n AA

Ankaragücü ligde kalma adına umutlandı
Süper Lig ekiplerinden MKE Anka-

ragücü’nün başkanı Fatih Mert, ilk dev-
renin kendileri için iyi geçmediğini an-
cak son üç haftaki performansın ikinci 
yarı için umut verici olduğunu söyledi.  
İlk devreyi değerlendiren Mert, “Ligin 
ilk yarısı bizim için iyi geçmedi. Puan 
cetvelinde 17. sıradayız. Bu durumdan 
hem biz hem de taraftar hoşnut değil.” 
dedi.  

Mert, transfer yasağının bulun-
ması nedeniyle kısıtlı bir kadroyla 
mücadele ettiklerine işaret ederek, 
“Kulübün durumu belli. Transfer yasa-
ğını açmak için şu an üç arkadaşımız 
İstanbul’da menajerler ve avukatlarla 
görüşüyor. Dosyalarda çok yol aldık. 
Transfer yasağını kaldırmak için eli-
mizden gelen bütün gayreti gösteriyo-
ruz.” diye konuştu.

“SON 3 HAFTADAKİ PERFORMANS 
UMUT VERİCİ”

İlk devrenin son 3 haftasında or-
taya konulan mücadeleden duyduğu 
mutluluğu dile getiren Mert, futbolcu-
ların son dakikaya kadar pes etmediği-
ni vurguladı. Galatasaray, Antalyaspor 
ve Yukatel Denizlipsor maçlarında geri 
düşmelerine rağmen sahadan birer 
puanla ayrıldıklarını hatırlatan Mert, 
şöyle devam etti: “Son 3 haftada takı-
mımın mücadelesinden memnunum. 
Özellikle 2-0 geriden gelerek beraber-
liği yakalamak takımın geleceği açı-
sından güzel. Özellikle deplasmanda 
Galatasaray ve Antalyaspor’dan aldı-
ğımız puanlar çok önemli. Denizlispor 
maçında da galibiyeti isteyen taraftık. 
Sanki rakibin 10 kişi kalması onlara 
yaradı. Futbolcularımız kazanmayı çok 

istedi. Kaçan pozisyonlarımız oldu, 
galip gelebilirdik. Rakiplerin kaybetti-
ği haftada kazanabilsek daha iyi olurdu 
ama rakiplerle puan farkının açılması-
na izin vermedik. Son 3 haftadaki per-
formans ikinci yarı için umut verici.”

“LİGİN İKİNCİ YARISI 
DAHA ZORLU OLACAK” 

Mert, sezonun ikinci devresinin 
daha çetin geçeceğini belirterek, “Li-
gin ikinci yarısı daha zorlu olacak. 
Kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Elbet-
te rakiplerimiz de takviyeler yapacak-
tır. Biz de imkanlar dahilinde elimiz-
den geleni yapacağız. Eğer transfer 
yasağını kaldıramazsak da mevcut 
kadroyla en iyisini yapmak istiyoruz.” 
ifadelerini kullandı.  MKE Ankaragücü 
Başkanı Fatih Mert, ayrıca bütün spor 
camiasının yeni yılını kutladı. n AA



1531 ARALIK 2019SPOR 2

2019 senesi birçok yıldız futbolcunun vedasına sah-
ne oldu. Kariyerlerinde daha önce Türkiye’de de forma 
giyen Wesley Sneijder, Robin van Persie ve Samuel 
Eto’o’nun bulunduğu pek çok isim yeşil sahalara veda 
etti.  Futbolu bırakıp hayranlarını üzen oyuncular arasın-
da Xavi, Petr Cech, Bastian Schweinsteiger, Arjen Rob-
ben, Fernando Torres, David Villa, Diego Forlan, Claudio 
Marchisio, Patrice Evra, Andrea Barzagli, Peter Crouch, 
John O’Shea, Ashley Cole ve Julio Baptista gibi futbolcu-
lar yer alıyor.

XAVİ TEKNİK DİREKTÖR OLDU
Altyapısından yetiştiği Barcelona’dan 2015’te Katar 

ekibi El Sadd’a transfer olan İspanyol futbolcu Xavi Her-
nandez, takımının başına geçti. Barcelona’da 1998’den 
2015’e kadar forma giyen ve kulübün efsane isimleri 
arasına adını yazdıran Xavi, bu dönemde 4’ü UEFA Şam-
piyonlar Ligi, 8’i İspanya liginde olmak üzere 25 kupa 
kazandı. Barcelona’da çıktığı 767 maçta 85 gol atan 39 
yaşındaki emekli orta saha oyuncusu, 133 kez formasını 
giydiği İspanya Milli Takımı’nda da bir dünya ve 2 Avrupa 
şampiyonluğu elde etti. Xavi, 2015’te transfer olduğu El 
Sadd ekibinde ise 86 karşılaşmada 22 gole imza attı ve 
biri ligde olmak üzere 4 kez kupa sevinci yaşadı.

PETR CECH “KURTARMAYA” 
BUZ HOKEYİNDE DEVAM EDİYOR

Kariyerine 1999’da ülkesinin Chmel Blsany takımında 
başlayan Petr Cech, Sparta Prag, Rennes, Chelsea ve Ar-
senal’da forma giydi. 2004 ile 2015 yılları arasında kale-
sini koruduğu Chelsea’de bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir 
UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası ve 
3 İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşayan Cech, Arse-
nal’de ise bir İngiltere Federasyon Kupası kazandı. Çek-
ya Milli Takımı formasını da 124 kez giyen Cech, futbolu 
bıraktıktan sonra İngiltere’de buz hokeyi takımlarından 
Guildford Phoenix ile kaleci olarak anlaştı.

SCHWEİNSTEİGER 
13 yaşında altyapısında formasını giymeye başladığı 

Bayern Münih’te 500 maça çıkan Bastian Schweinstei-
ger, 68 gole imza attı. Bu süreçte 8 lig, 7 Almanya Kupası 
ve bir UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran orta saha 
oyuncusu, 2016’da emekliye ayrıldığı Almanya Milli 
Takımı’nda ise 121 maçta görev aldı. Yaşadığı uzun dö-
nemli sakatlıklar nedeniyle kariyerinin son yıllarında eski 
performansından uzaklaşan Alman oyuncu, Manchester 
United ve Chicago Fire takımlarında da forma giydi. Al-
man futbolunun sembol isimlerinden olan Schweinstei-
ger’in Bayern Münih ile Chicago Fire arasında düzenle-
nen jübile maçını 75 bin taraftar takip etmişti.

ROBBEN 
Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve 

PSV Eindhoven gibi Avrupa’nın önde gelen kulüplerinde 
forma giyen 35 yaşındaki Arjen Robben de, aktif futbol 
kariyerini noktaladı. Emekliliğini “Son haftalarda çok dü-
şündüm. Şüphesiz kariyerimin en zor kararı.” ifadesiyle 
duyuran Robben, Almanya’da 8, İngiltere’de 2, İspanya 
ve Hollanda’da ise birer kez şampiyonluk sevinci yaşadı. 
2000-2001 sezonundan itibaren forma giydiği takımlarla 
tüm kulvarlarda 606 maça çıkan Robben, 210 kez rakip 
fileleri havalandırdı.

FERNANDO TORRES
İspanyol santrafor Fernando Torres, futbol kariyeri 

boyunca Atletico Madrid, Liverpool, Chelsea ve Milan 
gibi Avrupa’nın önde gelen takımlarında forma giymişti.

İspanya Milli Takımı’nda 110 karşılaşmada 38 kez 
ağları sarsan ve 2 kez Avrupa, bir kez de dünya şampi-
yonluğu yaşayan Torres, forma giydiği kulüplerde ise 1 
Şampiyonlar Ligi ile 2 UEFA Avrupa Ligi kupası kazandı. 
Fernando Torres, kulüp kariyeri boyunca 714 maçta 255 
kez ağları sarstı. Golcü oyuncu, 2018 yılında transfer ol-

duğu Japonya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Sagan Tosu’da 
futbolu bıraktı.

DAVİD VİLLA
Futbolseverlerin Barcelona ve Valencia’dan hatırladı-

ğı İspanyol santrfor David Villa, aktif futbol hayatını nok-
talayan oyuncular arasında yer aldı. Sporting Gijon, Real 
Zaragoza, Valencia, Barcelona, Atletico Madrid, New 
York City, Melbourne City ve Vissel Kobe takımlarında 
forma giyen Villa, Barcelona ile UEFA Şampiyonlar Ligi, 
UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda birer; 
lig, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası’nda ise 
ikişer şampiyonluk kazandı. İspanya Milli Takımı forma-
sını 98 kez giyen ve 59 gol atan Villa, 2008’de Avrupa, 
2010’da ise dünya şampiyonluğu yaşadı.

YOLU TÜRKİYE’DEN GEÇEN YILDIZLAR VEDA ETTİ
Bu yıl emekliye ayrılan sporcular arasında bir dönem 

Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu Wesley Sne-
ijder, Fenerbahçe forması giyen Van Persie ve Antal-
yaspor ile Konyaspor’da oynayan Samuel Eto’o yer aldı. 
Profesyonel kariyerine, 2002’de altyapısından yetiştiği 
Ajax’ta adım atan Wesley Sneijder, Real Madrid, Inter, 
Galatasaray, Nice ve El-Gharafa kulüplerinde de oynadı.

2013’ün ocak ayından 2017 yazına kadar Galatasa-
ray’da top koşturan Hollandalı futbolcu, sarı-kırmızılı 
takımla 2 lig, 3’er Türkiye Kupası ve Süper Kupa olmak 
üzere 8 kupa sevinci yaşadı. Hollanda Milli Takımı for-
masını 134 maçla en fazla giyen futbolcu unvanını taşı-
yan Sneijder, 35 yaşında yeşil sahalara veda etti.

Futbola 1997 yılında Excelsior altyapısında başlayan 
Van Persie ise, Feyenoord, Arsenal, Manchester United 
ve Fenerbahçe’de forma giydi. Bu kulüplerde toplam 592 
maça çıkan Hollandalı forvet, 273 kez rakip fileleri ha-
valandırdı. Fenerbahçe’de 2,5 sezon forma giyen yıldız 
oyuncu, burada oynadığı 87 resmi maçta 36 gol atmayı 
başardı. Hollanda Milli Takımı’nda 50 gol ile en fazla 
fileleri havalandıran futbolcu unvanına sahip olan Van 
Persie, Fenerbahçe’den transfer olduğu eski takımı Fe-
yenoord’da futbolu bıraktı.

Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter ve 
Chelsea gibi dev kulüplerde forma giyen ve kariyerine 25 
kupa sığdıran Afrika futbolunun yetiştirdiği en önemli yıl-
dız futbolculardan Samuel Eto’o, Türkiye’de Antalyaspor 
ve Konyaspor’un formasını giydikten sonra Katar’a trans-
fer olmuştu. Barcelona formasıyla 2006 ve 2009’da UEFA 
Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkmayı başaran Kamerun-
lu futbolcu, bu kupayı 2010 yılında da Inter ile kazanmayı 
başarmıştı. Kamerunlu yıldızın, Süper Lig kariyerinde 89 
maçta attığı 50 golün yanı sıra kariyeri boyunca 718 maç-
ta 359 golü bulunuyor. Samuel Eto’o, aralarında Şampi-
yonlar Ligi ve Afrika Uluslar Kupası da olmak üzere top-
lam 25 kupa kazandı.

KONYASPOR’DAN ETO’O GEÇTİ
2017-2018 sezonunun devre arasına sıkıntılı bir ko-

numda giren Konyaspor, golcü problemine kesin bir 
çözüm getirebilmek için kolları sıvamıştı. Kardemir Ka-
rabükspor’dan Yatabare ve Göztepe’den Adis Jahovic’i 
kadrosuna katan Anadolu Kartalı, Antalyaspor’dan da 
dünyaca ünlü Samuel Eto’o’yu transfer etmişti. 

Konyaspor’a gelir gelmez katkı vermeye başlayan 
tecrübeli golcü Yeşil Beyazlılar’ın ligde kalmasına büyük 
katkı sunmuştu. Dünyaca ünlü yıldız Konyaspor forması 
ile 14 maça çıktı ve bu maçlarda 6 gol 2 asistle oynadı. 
Konyaspor’un ligde kalmasının ardından ise göreve ge-
len Hilmi Kulluk ve yönetimi yıllık ücreti bir hayli yüksel 
olan Eto’o ile yolları ayırma kararı aldı. 

Bu kararın ardından Konyaspor ile yollarını ayıran 
Eto’o Katar’a transfer oldu. Samuel Eto’o Konyaspor for-
ması giymiş en kariyerli oyuncu olarak hafızalara kazın-
dı.  n AA

Aralarında Xavi, Petr Cech, Schweinsteiger, Robben, Fernando Torres ve David Villa’nın olduğu bir çok yıldız futbolcu 2019’da 
kariyerlerini sona erdirerek hayranlarını üzdü. Bu yıl emekliye ayrılan sporcular arasında bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız 

oyuncu Sneijder, Fenerbahçe forması giyen Van Persie gibi isimlerin yanı sıra Konyaspor forması giyen Samuel Eto’o da yer aldı

2019’da yıldızlara veda

Konyaspor forması ile 14 
maça çıkan Eto’o 6 gol atarak 
o dönem Konyaspor’un ligde 
kalmasına katkı sağlamıştı.



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.FENERBAHÇE 17 9 4 4 34 21 13 31
5.BEŞİKTAŞ 17 9 3 5 27 22 5 30
6.A. ALANYASPOR 17 8 5 4 31 16 15 29
7.GALATASARAY 17 7 6 4 23 15 8 27
8.Y. MALATYASPOR 17 6 6 5 32 22 10 24
9.GAZİANTEP FK 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 17 6 2 9 17 27 -10 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

Alanyaspor mağlubiyeti ile ilk yarıyı tamamlayan İttifak Holding Konyaspor’da moraller 
dibe vurdu. Sorunların çözümü için devre arası işaret edilirken, Anadolu Kartalı devre 

arasına da krizle girdi. Aykut Kocaman ile yolların ayrılacağı iddia edildi

İttifak Holding Konyaspor’da Avru-
pa hayali ile başlanılan sezonun hayal 
kırıklığı yaşanıyor. 15 puanla ilk yarıyı 
tamamlayan Anadolu Kartalı’nda son da-
kikada kaybedilen Alanyaspor maçı, krizi 
bir hayli derinleştirdi. Sezon ortasından 
itibaren sorunların çözümü için devre ara-
sı işaret edilirken, Yeşil Beyazlılar devre 
arasına da kaosla girdi. 

KOCAMAN İLE YOLLARIN 
AYRILACAĞI İDDİA EDİLDİ

Konyaspor’da dün hareketli saatler 
yaşandı. Alanyaspor maçı sonrası açık-
lamalarda bulunan teknik direktör Aykut 
Kocaman, “Özellikle 8 haftadan itibaren 

büyük bir hayal kırıklığı, taraftar için, 
Konya şehri için. Gitmek istediğimiz, yol 
yapmak istediklerimize baktığımızda da 
hayal kırıklığı. 

Özellikle 6 maçlık bir periyot var ki 
Malatyaspor maçıyla başlayıp Rize ma-
çıyla sonuçlanan, ondan sonra biraz to-
parladık ama burada da saha içi kalitemiz 
buna yetmedi. Hem puan olarak hem de 
sahadaki duruş olarak büyük bir hayal 
kırıklığı var. Bu durumun bir hesabının 
olması lazım, hesaplaşması lazım. Bu da 
çok doğal bir durum. 

Hem Konyaspor’u sevenler için, yö-
netenler için ve yönetenler arasında tek-

nik anlamında kendimi de katıyorum, bir 
hesaplaşması olması lazım ve bunun so-
rumluluğu da bana ait. Lafı çevirip çevir-
meye gerek yok. Kendi elimizde olan ve 
yapma zorunda olduğum bir takım şeyler 
var. Bunun önceliği olarak Konyaspor 
ailesi olarak bir hesaplaşması lazım” ifa-
delerini kullanmıştı.

YÖNETİM DEĞERLENDİRME YAPTI
Bu açıklamaların ardından Konyaspor 

yönetiminin önce kendi içinde bir değer-
lendirme yaptığı ardından da teknik he-
yetle bir görüşme gerçekleştirdiği iddia 
edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardın-
dan Konyaspor yönetiminin bir karar ala-

cağı ve bu karar neticesinde Aykut Koca-
man ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. 

Konyaspor’da teknik heyetle ilgili 
nihai kararın bugün açıklanması bekle-
niyor. 

TOLUNAY KAFKAS TEPKİ ÇEKTİ
Aykut Kocaman ile yolların ayrılacağı 

iddiasının ardından Tolunay Kafkas ismi 
gündeme düştü. Yeşil Beyazlılar’ın Ay-
kut Kocaman sonrasında Tolunay Kafkas 
ile anlaşacağı iddiası taraftarın tepkisini 
çekti. Yeşil Beyazlı renklere gönül veren-
ler Kafkas ismine karşı çıkarak yönetime 
çağrıda bulundu. 
 n SPOR SERVİSİ

Devre arası sancısı!

Trabzonspor Kulübü, Teknik Direktör Ünal Karaman’ın 
sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Öte yandan Ka-
raman’ın ileriye dönük tüm maaşının ödendiği de ifade 
edildi.

Trabzonspor’da Ünal Karaman dönemi resmen sona 
erdi. Bordo-mavili kulüp, KAP’a yaptığı yazlı açıklama ile 
Karaman’ın sözleşmesini feshettiklerini belirtti.

Karadeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklama 
şöyle: “Şirketimiz ile Teknik Direktör Ünal Karaman ara-
sındaki 07.06.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli 
teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Buna göre, Ünal Karaman’a, bu sezon sonuna kadar-
ki altı aylık dönemde (01.12.2019-31.05.2020) doğacak 
olan 2.250.000. TL tutarındaki ileriye dönük tüm maaşları 
ödenmiştir.” n İHA

İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör Robert 
Prosinecki ile anlaştı.

Süper Lig 2019-2020 sezonunu 10 puanla 18. sırada 
tamamlayan İstikbal Mobilya Kayserispor, Teknik Direktör 
Robert Prosinecki ile anlaşmaya vardı. Sezona Teknik Di-
rektör Hikmet Karaman ile başlayan, ardından Samet Ayba-
ba ile yola devam eden ve son olarak da Bülent Uygun ile 7 
hafta çalışan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin ikinci yarısı 
için Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile anlaşmaya 
vardı. Sağlık sorunları nedeniyle gelmeyi kabul etmeyen 
Hırvat teknik adam, direk kendisiyle görüşülmesi sonrasın-
da Kayserispor’un teklifini kabul etti. Ligin ikinci yarısında 
Kayserispor’un teknik sorumlusu olarak göreve başlayacak 
olan Prosinecki, Antalya kampında takımın başında yer 
alacak. Prosinecki’nin yardımcılıklarını ise Gordon Cipric 
ve Dragan Spasic yapacak. Hırvat teknik adam Robert Pro-
nisecki, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında da Kayse-
rispor’da görev yapmıştı. n İHA

Trabzonspor’da Ünal 
Karaman dönemi bitti

Kayserispor Robert 
Prosinecki ile anlaştı

Evinde en az kazanan takımlardan biri Konyaspor
Sezonun ilk yarısında kötü bir performans sergileyen 

İttifak Holding Konyaspor, iç sahada sadece 1 galibiyet 
alarak ligde evinde en az kazanan takımlardan biri oldu. 

Süper Lig’de 2019-2020 sezonun ilk devresinin 
perdesi kapandı. Sezonun ilk yarısında 445 gol atıldı. 
17 hafta boyunca takımlar 728 kez sarı 50 kırmızı kart 
gördü. Teknik adamlar 17 hafta boyunca ise 893 yedek 
kulübelerine başvururken, ligde en çok gol sevinci ise 34 
kez uzatma dakikalarında yaşandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2019-2020 Süper Lig 
Cemil Usta Sezonu’nun ilk yarı istatistik bilgileri yayınlandı. 
Federasyondan yapılan ve kalem kalem ele alınan verilere 
göre, ligin ilk yarısında evinde en çok galibiyeti 8 maçla 
DG. Sivasspor aldı. Evinde ligin ilk yarısında en az galibiyet 
sevincini ise 1’er maçla Antalyaspor, Kayserispor, 
Ankaragücü ve Konyaspor yaşadı. Sezonun ilk yarısında 
deplasmanda en çok 3 puanla dönen takımlar ise 4’er 
maçla Başakşehir, Trabzonspor ve Denizlispor oldu.

KRALLIK YARIŞINDA ZİRVEDE 
SÖRLOTH VE CİSSE VAR

Süper Lig’in ilk devresinde 17 hafta boyunca 
takımlar 445 kez gol sevinci yaşadı. Bu sezon amansız 
bir yarışa sahne olan gol krallığında ise zirvede 12 
golle Trabzonspor’dan Alexander Sörloth ve Aytemiz 
Alanyaspor’dan Papiss Cisse yer alıyor. Bu iki oyuncuyu 
11 golle Gençelerbirliği’nden Stancu ve 10’ar golle Yeni 
Malatyaspor’dan Jahovic ile Fenerbahçe’den Vedat Muriqi 
izliyor. Ligin ilk devresinde atılan 445 golün 65’i kafa 315’i 
ayak, 46’u ise penaltıdan gelirken, 16 golü de oyuncular 
kendi kalesine attı.

EN ÇOK GOL SEVİNCİ UZATMALARDA YAŞANDI
445 golün atıldığı sezonun ilk yarısında en çok gol 

sevinci uzatmalarda yaşandı. Süper Lig ekipleri, uzatma 
dakikalarında 34 gol buldu. Öte yandan 60. dakikada 
da sezonun ilk yarısında takımlar 10 kez gol sevinci 
yaşadı. Ligin ilk devresinde oynanan mücadelelerin 46. 

dakikalarında ise hiç gol sesi çıkmadı.
EN ÇOK KIZARAN TAKIM GENÇLERBİRLİĞİ OLDU
Ligin ilk devresinin en gollü haftası 37 golle 17. 

hafta olurken, en az gol sevinci ise 18 golle 1, 10 ve 
12. haftalarda yaşandı. Sezonun ilk yarısında 728 sarı 
kart 50 de kırmızı kart çıktı. En çok kırmızı kart 8 ile 11. 
haftada yaşanırken, en çok sarı kart ise 7. haftada 59 kez 
gösterildi. Sezonun ilk yarısında en çok sarı kartı 50 kartla 
Beşiktaş ve Kasımpaşa gördü. En çok kızaran takım ise 6 
kartla Gençlerbirliği oldu.

EN AZ HAMLEYİ ALANYASPOR YAPTI
Öte yandan 18 kulübün teknik adamları, 17 hafta 

boyunca tam 893 kere hamle için kulübelerine başvurdu. 
Sezonun ilk yarısında en çok değişiklik yapan takım 
51 hamle ile Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, DG 
Sivasspor ve Galatasaray oldu. Kulübeye en az başvuran 
takım ise 47 hamle ile Aytemiz Alanyaspor oldu. n İHA

RPS

‘Konyaspor’a karşı güzel bir galibiyet aldık’
Süper Lig’in ilk yarısını değerlendiren 

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğ-
lu, takım olarak iyi bir performans sergile-
diklerini belirterek, ilk yarıda 29 puan top-
ladıklarını ancak hesapta olmayan puanlar 
da kaybettiklerini söyledi.

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Ha-
san Çavuşoğlu, 2019-2020 Süper Lig Cemil 
Usta Sezonu’nun ilk yarısı hakkında değer-
lendirmelerde bulundu. İlk yarıyı 29 puan-
la 6’ncı sırada tamamladıklarını belirten 
Başkan Çavuşoğlu, ilk yarıda inişli ve çıkışlı 
haftalar yaşadıklarını ancak genel anlamda 
başarılı bir ilk yarı geçirdiklerini söyledi.

“BU SEZON 29 PUAN 
TOPLAMAYI BAŞARDIK”

İlk yarıda 29 puan topladıklarını ancak 
hesapta olmayan puanlar da kaybettiklerini 
aktaran Çavuşoğlu, “Süper Lig’deki ilk 3 
yılımızda ilk yarıları 18 puanla tamamla-
mıştık ancak bu sezon 29 puan toplamayı 
başardık. Bu da önemli bir başarıdır. Başta 
teknik heyet, futbolcularımız ve kulüp çalı-
şanlarımızın özverili çalışmalarından dola-
yı hepsine teşekkür ediyorum. 

Taraftarlarımıza ve grup liderlerine, 
stadyumumuza gelerek bizleri yalnız bı-

rakmayan herkese ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Biz taraftar, şehir ve yönetim olarak 
Alanya’ya yakışan şekilde hareket ettik ve 
böyle devam edecek” dedi.

“BU GÜNLERE BİRLİKTE HAREKET 
EDEREK GELDİK”

Amatör liglerden Süper Lig’e kadar tüm 
takımların iyi bir kamp dönemi geçirmesini 
temenni eden Çavuşoğlu şunları söyledi:

“Tüm takımların taraftarlarını da tebrik 
etmek istiyorum. Onlar da kendi takımlarını 
en iyi şekilde desteklediler. Kendi açımız-
dan bakacak olursak 2’nci yarı hazırlıkla-
rımıza 5 Ocak’tan itibaren başlayacağız. 
Konyaspor maçında iyi bir galibiyet alarak 
ilk yarıyı tamamladık. Her iki takımı da cen-
tilmence mücadelelerinden dolayı tebrik 
ediyorum. 

Bugüne kadar Alanyaspor’a destek 
veren ve katkıda bulunan başta Dış İşleri 
Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’na, Alanya 
Belediye Başkanımız sayın Adem Murat 
Yücel ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu gün-
lere birlikte hareket ederek geldik. Bundan 
sonra da öyle olacak. Herkese sevgi ve 
saygılarımı gönderiyorum” diye konuştu.  
n İHA
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