
Kıraathane 
kültürü konuşuldu

Meram sahipsiz 
bırakmıyor

Dereceye giren
öğrencilere ödül

Akıllı sera ile
tasarruf sağladılar

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Konya’ya kazandırdığı 
Dede Bahçesi Millet Kıraatha-
nesi, kültür ve sanat hayatına 
katkı sağlamaya devam ediyor. 
Millet Kıraathanesinde son 
olarak eski ve yeni kıraathane 
kültürü konuşuldu. n SAYFA 13’TE

Beslenme odaklarına yılın 
2018 yılı içinde yaklaşık 100 ton 
mama bırakan Meram Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 
Ekipleri haftanın üç günü peri-
yodik besleme yaparak sıcak 
yaz günlerinde de hayvanları 
yalnız bırakmıyor. n SAYFA 10’DA

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
2019 yılı Ramazan ayı müna-
sebetiyle ortaokullar arasında 
İnfak konulu kompozisyon ve 
resim yarışması düzenlendi.  
İl genelinde yapılan yarışma-
larda derece giren öğrenciler 
ödüllendirildi.  n SAYFA 3’TE

Lise öğrencilerinin geliştirdiği, 
içinde klasik müzik çalınan, bitki 
gelişimini hızlandıran mor ışık 
teknolojisine sahip, güneş enerji-
siyle çalışan prototip Ek-Yat Akıllı 
Sera, insan gücü ve enerjiden 
tasarruf sağlıyor.  n SAYFA 5’TE

‘ÜRETİCİNİN HER 
ZAMAN YANINDAYIZ’

LALENİN ANA 
VATANI KONYA

YÖRÜKLERLE YÜRÜDÜ, 
ROTAYI KAYDETTİ

Konya Şeker’den büyük destek

Üretimin yüzde 98,4’ünü karşıladı 

Rotaları kitapta toplayacak 

Piyasaların dalgalandığı süreçte, çiftçinin araziye in-
diği zamanda tam da paraya ihtiyacı olduğu dönem-
de Konya Şeker 29 milyon 774 bin 920 lira avans des-
teği sağlıyor. Başkan Recep Konuk, Konya Şeker’in 
üreticinin her zaman yanında olduğunu söyledi.

TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Tür-
kiye’nin toplam lale üretiminin yüzde 98,4’ünü 40 
milyon adetle Konya üretti. Konya’yı 560 bin adetle 
İstanbul, 50 bin adetle Yalova takip etti.

Sarıkeçili Yörükleri’nin Mersin’den başlayıp Kon-
ya’da son bulan bahar göçüne eşlik eden Uşaklı 
dağcı Sadi Yalgın, 26 gün süren zorlu yolculukta 279 
kilometre yürüyerek rota oluşturdu.  Yalgın, “GPRS 
ile iz haritaları oluşturduğum rotaları bir kitapta top-
layacağım” dedi.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 11’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE
06 Pes etmedi, 

diplomasını aldı 07 30 milyon liralık
dolu ve sel zararı 11 Selçuklu, personeline

afet eğitimi verdi
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Konya Açık Ceza İnfaz 
Kurumu’nda hükümlü 49 
yaşındaki Hüseyin Cebeci, 
cezaevinde başladığı üniver-
site eğitimini tamamlayarak, 
Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi’nden (NEÜ) birincilikle 
mezun oldu. Cebeci, tören 
esnasında yaşadığı mutlulu-
ğu dile getirerek, kendisine 
destek olan herkese teşek-
kürlerini iletti.  
n HABERİ SAYFA 4’TE

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (ME-
DAŞ), sorumluluk sahasında bulunan 
Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Ka-
raman ve Nevşehir illerindeki üniver-
sitelerle işbirliği içerisinde bu yıl ilkini 
düzenlediği  ‘Genç Fikrin Enerjiye 
Dönüşsün’ proje yarışmasında ödüller 
sahiplerini buldu. MEDAŞ Genel Mü-
dürü Erol Uçmazbaş, “MEDAŞ olarak 
bizim öncelikli hedefimiz bölgemizde 
yaşayan vatandaşlarımıza kaliteli ve 
sürekli enerji temine etmek” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Üniversiteyi birincilikle bitirdiFikirler enerjiye dönüşüyor 

Havadan denetliyorlar

Konya’da trafik önlemleri ve kazaların azalması noktasında 
yapılan çalışmalar kapsamında Emniyet Müdürlüğü trafik 
ekipleri kentin giriş ve çıkış noktalarında sürücüleri drone 
ile havadan denetliyor. Drone uygulamalarında, emniyet 
kemeri, sürücülerin telefonla konuşması gibi birçok hatayı 

tespit ediyorlar.  n SAYFA 13’TE

Konya’nın üretim değeri artacak
Anadolu Aslanları İş Adamları Der-
neği (ASKON) Konya Şubesi tarafın-
ca düzenlenen “1.Çatalhöyük Milli 
Tarım Zirvesi” Selçuklu Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tarım 
ve Orman Bakanlığı Bakan Yarım-
cısı Mehmet Hadi Tunç, tarımda 
Konya’nın önemine vurgu yaparak, 
“Önümüzdeki yıllarda Konya en 
önemli merkez olacaktır. Konya’nın 
üretim değerini arttıracağız” dedi. 
n HABERİ SAYFA 9’DA

Geleceğimizin
imanlı nesilleri

2019 yılı Kur’an Kursları “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla başladı. 
Kursların başlamasıyla küçüklü-büyüklü çok sayıda çocuk camileri şenlendirdi
CAMİLER KUR’AN KURSUYLA ŞENLENDİ

2018-2019 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasının ardından bin-
lerce öğrenci için yaz tatili başladı. Öğrencilerin tatil boyunca za-
manlarını değerlendirebilmeleri için Konya’da 2019 yılı Yaz Kur’an 
Kursları da açıldı. Bu yıl  “Gel bu yaz, Kur’an-ı gönlüne yaz”, “Cami-
ler çocuk dolsun Ahlakı Kur’an olsun” temaları çerçevesinde başla-
yan Kur’an Kursları kapsamında çocuklara Kur’an-ı Kerim ve Temek 
Dini Bilgiler eğitimi verilecek.

ÖĞRENCİ SAYISI 100 BİNE ULAŞTI
Konya’da yaklaşık 500 civarında Kur’an kursu ve 4 bin camide açılan 
Kur’an Kursları’nda yaklaşık olarak 5 bin personel eğitim verecek. 
Kur’an Kursları’nın başladığı bu hafta başı itibariyle Konya genelinde 
kursa gelen öğrenci sayısının100 bin olduğu bildirildi. Din-Bir-Sen 
İç Anadolu Bölge Başkanı, Kunduracılar Sanayi Camii İmamı Mithat 
Tömek, ailelere çağrıda bulunarak çocukları kurslara göndermeleri-
ni istedi. n HABERİ SAYFA 3’TE
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2019 yılı Yaz Kur’an Kursları eğitime başladı. Konya’da yaklaşık 500 Kur’an Kursu 4 bin camide 
açılan kurslarda 100 bin öğrenciye Kur’an-ı Kerim ve Temek Dini Bilgiler eğitimi veriliyor

‘Camiler çocuk dolsun 
ahlakı Kur’an olsun’

2018-2019 eğitim-öğretim yı-
lının tamamlanmasının ardından 
binlerce öğrenci için yaz tatili baş-
ladı. Öğrencilerin tatil boyunca za-
manlarını değerlendirebilmeleri 
için Konya’da 2019 yılı Yaz Kur’an 
Kursları da açıldı. Bu yıl  “Gel bu 
yaz, Kur’an-ı gönlüne yaz”, “Ca-
miler çocuk dolsun Ahlakı Kur’an 
olsun” temaları çerçevesinde baş-
layan Kur’an Kursları kapsamında 
çocuklara Kur’an-ı Kerim ve Temek 
Dini Bilgiler eğitimi verilecek. Kon-
ya’da yaklaşık 500 civarında Kur’an 
kursu ve 4 bin camide açılan Kur’an 
Kursları’nda yaklaşık olarak 5 bin 
personel eğitim verecek. Kur’an 
Kursları’nın başladığı bu hafta başı 
itibariyle Konya genelinde kursa ge-
len öğrenci sayısının100 bin olduğu 
bildirildi. Sayının ise önümüzdeki 
günlerde artması bekleniyor. Kurs-
lar sabah 09.00-12.00 arası eğitim 
verirken, kurslar 9 Ağustos’a kadar 
devam edecek. 

ÖĞRENCİLERE SOSYAL 
ETKİNLİKLER DE DÜZENLENECEK

Konya’da açılan ve tatil boyunca 
devam edecek olan Kur’an Kursla-
rı’nda Kur’an-ı Kerim ve Temel Dini 
Bilgiler derslerinin yanı sıra farklı et-
kinlikler de yapılacak. İl Müftülüğü 
ile Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
yapılan protokol çerçevesinde öğ-
rencilere gezi programları ve spor 
etkinlikleri de yapılacak. 

Ayrıca yine yaz Kur’an kursları 
dışında 14-18 yaş arası 300 öğren-
ciye “Yaz Akademisi” programı dü-
zenlendi. Bu öğrencilere de Kur’an-ı 
Kerim, inanç esasları, siyer okuma-
ları, hadis, ilmihal, adabı muaşeret 
derslerinin yanı sıra izcilik, okçuluk, 
yüzme, gezi ve yazar buluşmaları 
gibi sosyal aktivitelerinde yer ala-
cağı bir eğitim programı hazırlandı. 
Yine ilahiyat programı haricinde kız 
öğrenciler için 01 Temmuz-27 Tem-
muz 2019 tarihleri arasında “Üni-
versite Yaz Akademisi” programı 
düzenlendi. Konya Valiliği yanında 
bulunan İl Müftülüğü Ek Hizmet Bi-
nasında gerçekleşecek eğitim prog-
ramında öğrencilere Kur’an-ı Kerim, 
siyer okumaları, tefsir okumaları, so-
rularla ilmihal, adabı muaşeret, öncü 
şahsiyetler gibi dersler verilecek, 
gezi ve izcilik gibi sosyal aktiviteler 
yapılacak. 

AİLELERE KURS ÇAĞRISI 
Din-Bir-Sen İç Anadolu Bölge 

Başkanı, Kunduracılar Sanayi Ca-
mii İmamı Mithat Tömek, Kur’an 
Kurslarıyla ilgili değerlendirmeler-
de bulundu. “2019 yılı Yaz Kur’an 
Kurslarımız vatanımız ve milletimi-
ze hayırlı uğurlu olsun” diyen Tö-
mek, bu yıl 2019 yılı Kur’an Kursla-
rı’nın “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı 
Kur’an Olsun” sloganıyla başladığını 
söyledi. Öğrencilere verilecek eği-
timlerle ilgili detayları paylaşan ve 
ailelere de çocuklarını kurslara gön-
dermeleri konusunda çağrıda bulu-
nan Tömek şunları söyledi, “Öğren-
cilerimize temel İslami bilgiler, cüz, 
Kur’an-ı Kerim ve temel eğitimler 
konusunda bilgi verilecek. 9 Ağustos 

2019’da son bulacak. Tüm ailelere 
Yaz Kur’an Kurslarımıza gönderme-
leri konusunda çağrıda bulunuyo-
rum. Bu 2 ay boyunca yavrularımız 
ömür boyu kendilerinin zihinlerin-
den çıkmayacak temel dini bilgile-
rini öğrenmiş olacaklar. Bu noktada 
bizler bütün fedakarlığı yapmaya 
hazırız. Konya’da gündüz ve yatılı 
Kur’an Kursları mevcut. Bu kurslara 
öğrencilerimizin gönderilmesi konu-
sunda ailelere büyük görev düşüyor. 
Ailelerimizle ve bizlerin çabalarıyla 
bunu başarabileceğimize inanıyo-
rum. İnşallah gelecek nesillerimizin 
yetişmesi adına Kur’an Kurslarımızı 
Cenab-ı Hakk bereketli kılsın diye 
dua ediyorum.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK Mithat Tömek

Bu yıl 2019 yılı Kur’an Kursları’nın “Camiler Çocuk Dolsun Ahlakı Kur’an Olsun” sloganıyla başladı. 
Kursların başlamasıyla küçüklü-büyüklü çok sayıda çocuk camileri şenlendirdi

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi MEDAŞ’ta fikirler enerjiye dönüşüyor

Diyanet İşleri Başkanlığınca 
2019 yılı Ramazan ayı münasebe-
tiyle ortaokullar arasında İnfak ko-
nulu kompozisyon ve resim yarış-
ması düzenlendi.

İl genelinde yapılan yarışmalar-
da derece giren öğrencilere yönelik 
düzenlenen hediye takdim töreni 
ise İl Müftülüğü seminer salonunda 
gerçekleşti.

Ödül törenine, İl Müftüsü Ah-
met Poçanoğlu, İl Müftü Yardımcısı 
Betül Şimşek Öztürk, Din Hizmet-
leri Eğitim Şube Müdürü Adem 
Bahcıvan, Meram İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Koca ile yarışmada 
dereceye giren öğrenciler, aileleri ve 
öğretmenleri katıldı. 

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, 
yarışamaya katılan öğrencilere ve 
ailelerine teşekkür ederken “Kur’an 
ve sünnetin ışığında yaklaşık 1500 
yıl önce kurulan medeniyetimizin 
her çeşit güzelliğin ve bilginin toplu-
mumuzda yaygınlaşması, hayırlı ve 

bereketli bir toplum haline gelmesi, 
çirkinliklerden uzak durması bakı-
mından, bu tür yarışmaları önem-
siyoruz. Çünkü bizim toplumumuz 
kendisini ifade edebilmenin her 
formatını, yani sanatta, edebiyatta, 
kompozisyonda, şiirde, resimde, 
sporda ve her alanda kendini başa-
rılı bir şekilde temsil etme gayreti 
içerisindedir. Bu millet olmanın, 
medeniyet olmanın ve var olmanın 
önemli göstergelerinden bir tane-
sidir. Ben bu sebeple Diyanet İşleri 
Başkanlığımızın yapmış olduğu bu 
yarışmaya katılan öğrencilerimi-
ze, bu konuda onları teşvik eden 
öğretmenlerimize ve velilerimize, 
il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri-
mize, ayrıca bu yarışmanın organi-
zasyonunda büyük gayretleri olan 
il müftü yardımcımız Betül Şimşek 
Öztürk’e ve ekibine huzurlarınızda 
teşekkür ediyor, saygılar sunuyo-
rum” dedi.

Yarışmada dereceye giren öğ-

rencilere hediyelerini İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu ve Meram İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Koca 
verdi. Program sonunda günün an-
lam ve önemine dair hatıra fotoğrafı 
çekildi. 

YARIŞMADA DERECEYE 
GİREN ÖĞRENCİLER;

Kompozisyon Yarışması;
1.Ayşe Firdevs Soner-Meram 

Ticaret Borsası Ortaokulu
2.Hasip Arda Öztürk-Doğanhi-

sar İmam Hatip Ortaokulu
3.Zeynep Betül Yıldırım-Halka-

pınar Şehit Ali Daniyar İmam Hatip 
Ortaokulu

Resim Yarışması;
1.Mehmet Esad Akın-Meram 

Şehit Ömer Halis Demir İmam Ha-
tip Ortaokulu

2.Ahmet Turan Demir-Hüyük 
Yunus Emre Ortaokulu

3.Müberra Nur Paylan-Selçuklu 
Ahmet Hazım Uluşahin Ortaokulu
n HABER MERKEZİ

Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. 
(MEDAŞ), sorumluluk sahasında 
bulunan Konya, Aksaray, Niğde, 
Kırşehir, Karaman ve Nevşehir il-
lerindeki üniversitelerle işbirliği 
içerisinde bu yıl ilkini düzenlediği  
‘Genç Fikrin Enerjiye Dönüşsün’ 
proje yarışmasında ödüller sahiple-
rini buldu. 11 üniversiteden katılım 
sağlanan yarımaya 30 başvuru ya-
pıldı. Jüri tarafından yapılan değer-
lendirme sonrasında dereceye giren 
ilk 3 projede birinci Necmettin Er-
bakan Üniversitesi’nden ‘Enerjim’, 
ikinci KTO Karatay Üniversitesi’n-
den ‘Akıllı Enerji Sokağı’ ve üçüncü 
Aksaray Üniversitesi’nden ‘Yapay 
Şahin’ oldu. Yarışmada dereceye 
giren öğrencilere ödüllerini Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak, KTO 
Başkanı Selçuk Öztürk, Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Cem Zorlu, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade ve Konya Teknopark Yönetim 
Kurulu Başkanı Birol Dağ verdi.
YILLIK 400 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Ödül töreninde konuşan ME-
DAŞ Genel Müdürü Erol Uçmazbaş, 
6 ilde faaliyet gösterdiklerini hatır-
lattı. Uçmazbaş, “Yaklaşık 2 mil-
yon civarında abonemiz bulunuyor. 
MEDAŞ olarak bizim öncelikli he-
defimiz bölgemizde yaşayan vatan-
daşlarımıza kaliteli ve sürekli enerji 
temine etmek. Bu çerçevede arızayı 
en aza indirgemek istiyoruz. Bunun 
için de yıllık yaklaşık 400 milyon li-
ralık yatırım yapıyoruz. İkinci önce-
likli hedefimiz de hizmet kalitemizi 
her geçen gün daha da geliştirmek. 

Geliştirdiğimiz bir diğer şey ise çağrı 
merkezimiz oldu. Bundan yaklaşık 
2 yıl önce 41 kişi ile çalışıyorduk. 
Burada sayıyı 150’ye çıkardık. Şu 
anda çağrı merkezini arayan arka-
daşımıza 20 saniyenin altınca cevap 
veriyoruz. Bunun yanında eğitime 
önem veriyoruz. Yaklaşık 3 bin ça-
lışanımızla günlük binlerce işlem 
yapıyoruz. Ar-Ge çalışmalarına da 
çok önem veriyoruz. Yıllık yaklaşık 
4 milyon liralık bir bütçemiz var. Bu 
kapsamda bir yarışma düzenledik. 
Amacımız arkadaşlarımızı teşvik 
etmekti. Umarım gelecekte arka-
daşlarımızla uzun soluklu çalışma 
imkânımız olur. 30 projeden 12 
öğrenci finale kaldı. Projede başarılı 
olan arkadaşlarımı tebrik ediyorum” 
dedi.

ELEKTRİK OKSİJEN GİBİDİR 
MEDAŞ’ın büyük ve önemli bir 

görevi yerine getirdiğini kaydeden 

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak 
ise, “Elektrik oksijen gibidir. Farkı-
na varmazsınız ama olmadığında 
anlarsınız. Şu an bile icra ettiğimiz 
törenin yüzde 80’lik kısmını elekt-
rikle çalışan aletlerle sürdürüyoruz. 
Arkadaşlarımız önemli bir görev 
icra ediyorlar. Teknoloji bütün alan-
lara girdi. Fakat elektrik dediğimiz 
zaman başlı başına bir teknolojiden 
bahsediyoruz. Üniversitelerimiz ol-
madan teknolojide kolay kolay adım 
atamayız. MEDAŞ da burada güzel 
bir projeye imza atmış. Gençlerimiz 
teknolojik ve matematiksel yönle-
rini geliştirirken, bir taraftan da bu 
fonksiyonları yerine getiren firmala-
ra faydalı olacak elamanlar yetişmiş 
oluyor. Buna hazırlık yapmak bile 
başlı başına takdire şayan. Katılan 
üniversite ve öğrencilerimize teşek-
kür ediyorum” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ 
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49 yaşındaki hükümlü üniversiteyi birincilikle bitirdi
Konya’da cezaevinde bulunan 

hükümlülerin eğitimlerine yönelik 
çalışmalar ve gayretler güzel ge-
lişmeleri de beraberinde getiriyor. 
Geçtiğimiz Mayıs ayında 

Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda hükümlü olan 29 ya-
şındaki Abdulkadir Geylani Tekgöz, 
cezaevindeyken sadece Kuran-i 
Kerim okumayı öğrenmekle kal-
mayıp aynı zamanda hafız olmuş, 
Tekgöz için “Hafızlık İcazet Merasi-
mi” düzenlenmişti. Yaşanan bu gü-
zel gelişmenin ardından güzel bir 
haber daha geldi. Konya Açık Ceza 
İnfaz Kurumu’nda hükümlü49 ya-
şındaki Hüseyin Cebeci, cezaevin-
de başladığı üniversite eğitimini 
tamamlayarak, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi’nden (NEÜ) birincilikle 
mezun oldu.

2010 yılında, 40 yaşında Vezir-
köprü Kapalı Cezaevine lise mezu-
nu olarak giren hükümlü Hüseyin 
Cebeci,2011 yılında kazandığıAçık 
Öğretim Dış Ticaret ve Pazarlama 

bölümünden dikey geçiş yaparak 
geçtiği, Açık Öğretim İktisat Fa-
kültesinden mezun oldu. Ardından 
2017 yılında Üniversite sınavı ile 
Necmettin Erbakan Üniversitesi 
Meram Meslek Yüksekokulu Gıda 
İşleme Bölümü Un ve Unlu Ma-
muller Teknolojisi (Değirmencilik) 
Programını kazanan Hüseyin Ce-
beci, 49 yaşında yeniden mezun 
olma heyecanını yaşadı. Hüseyin 
Cebeci, Gıda İşleme Bölümünden 
birincilikle, Meram Meslek Yükse-
kokulundan ise ikincilikle mezun 
olmanın sevincini yaşadı. Cebeci, 
tören esnasında yaşadığı mutlulu-
ğu dile getirerek, kendisine destek 
olan herkese teşekkürlerini iletti.

Meram Meslek Yüksekokulu 
Gıda İşleme BölümBaşkanı Öğre-
tim Görevlisi Hakan Vatansev ise, 
öğrencileri Hüseyin Cebeci ile gu-
rur duyduklarını ifade ederek ken-
disine başarılar diledi.
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Piyasaların dalgalandığı süreçte, çiftçinin araziye indiği zamanda tam da paraya ihtiyacı olduğu dönemde Konya Şeker 29 milyon 
774 bin 920 lira avans desteği sağlıyor. Başkan Recep Konuk, Konya Şeker’in üreticinin her zaman yanında olduğunu söyledi

Konya Şeker’den 
çiftçiye büyük destek

Bazı şirketlerin vardiya sa-
yısını düşürdüğü ve üretimi 
kıstığı, istihdamın ve üretimin 
baskı altında olduğu bir dö-
nemde üretimden yaptığı satış-
lara göre oluşturulan sıralama-
ya göre İstanbul Sanayi Odası 
(İSO)’nın “Türkiye’nin 500 Bü-
yük Sanayi Kuruluşu” listesine 
4 şirketi ile birlikte giren, Tür-
kiye’nin gıda devi Konya Şeker, 
ülkemiz ekonomisinin talepteki 
daralma nedeniyle kar marj-
larının düşük seyrettiği, satış 
tahsilatlarında vadelerin uzadı-
ğı bir konjonktürden geçmesi-
ne rağmen üreticisini desteksiz 
bırakmadı. 29 Milyon 774 Bin 
920 TL tutarında, 4.659.212 
Litre Motorin Avansının dağıtı-
mına 20 Haziran 2019 Perşem-
be günü (bugün) başlayan Kon-
ya Şeker, Ramazan Bayramı 
öncesi de üreticisine Bayram 
Avansı ödemesi yapmıştı.

‘BİR GÜN DEĞİL, HER GÜN 
ÇİFTÇİNİN YANINDAYIZ’
Motorin avansıyla ilgili açık-

lama yapan PANKOBİRLİK 
Genel Başkanı Recep Konuk, 
varlık sebeplerinin üretimi ve 
üreteni desteklemek olduğu-
nu belirterek Konya Şeker’in 
bu önceliğinin şartlar ne olursa 
olsun hiçbir zaman değişmeye-
ceğini söyledi.

Var günde de dar günde de 
üreticinin yanında olduklarını 
vurgulayan Başkan Recep Ko-
nuk, “Bizim mesuliyetimiz hal 
ve şart ne olursa olsun üreti-
cimizi desteklemek, destek-
siz bırakmamaktır. Ekonomik 
konjonktürü ve özelikle reel 
sektörde yaşanan bu seneye 
mahsus geçici zorlukları, pi-
yasalardaki nakit sıkışıklığını 
söylemeye gerek yok. Paranın 
maliyetinin arttığı bu dönem-
de herkes, her şirket için hesap 
cüzdanındaki meblağı büyüt-
mek daha önemli hale gelebilir. 
Ancak biz parayı büyütmenin 
hesabını değil, tarladaki ürünü 
büyütmenin hesabını yaparız. 
Bu sene zor bir sene. Üreticinin 
de şirketlerin de omzundaki 
yükün özellikle finansman yü-
künün arttığı bir sene. Biz var 
günde de dar günde de çiftçi-
nin yanında olan bir kurumuz. 
Bu dar günde de biz yapabildi-
ğimizin yine en çoğunu yapa-
cağız ve çiftçinin yüküne omuz 
vereceğiz, piyasaların üreticiyi 
daraltmasına müsaade etme-
yeceğiz. Avans uygulaması, bir 
şirketi tarif için en önemli gös-
tergelerden biridir. Bir şirketin 
bilanço odaklı mı, üretim odaklı 
mı, üretici odaklı mı olduğunu 
avans uygulamasından anlar-
sınız. Eğer önceliğiniz üretim 
ve üretici ise o toprağa atılacak 
tohumdan, o toprağı işleyecek 

traktörün deposuna kadar, hat-
ta o toprağı işleyecek üreticinin 
günlük ihtiyaçlarına kadar her 
şeyi düşünür ve mazeret değil 
çare üretirsiniz. Odak noktanız 
bu değilse sadece hasatta gö-
rünürsünüz. Bizim odak nok-
tamız üretim ve üreten olduğu 
için sadece bir gün değil her 
gün çiftçinin yanındayız. Öyle 
sözde de değil, avans desteği-
mizle, kurumun gücünü çiftçi-

ye tahsis etmiş bir şekilde üre-
timin ve üretenin yanındayız. 
Bu desteklerimizin çiftçimizle 
aramızdaki ünsiyeti güçlendir-
diğini biliyoruz, büyürken bü-
yütüyor, güçlenirken güçlendi-
riyoruz. İşte sır burada. Tohum 
toprağa düşerken başlattığımız 
desteklerimiz, ürün hasat edi-
lene kadar kesintisiz sürüyor. 
Biz çiftçi kuruluşuyuz, bunun 
için her zaman şunu ifade edi-

yoruz; bizim için büyük karlar-
dan daha önemlisi çiftçimizin 
güçlü olması, kimseye muhtaç 
olmadan üretimini sürdürme-
sidir. 20 Haziran 2019 Perşem-
be günü dağıttığımız 29 Mil-
yon 774 Bin 920 TL tutarında, 
4.659.212 Litre Motorin Avan-
sı çiftçimizin nakit sıkıntısı çek-
meden iş yapmasına imkân ta-
nıyor” şeklinde konuştu.

‘AL ELMAYA TAŞ ATAN 
ÇOK OLUR’

Konya Şeker’in büyümeye 
devam edeceğini ifade eden 
Başkan Konuk, açıklamasını 
şöyle sürdürdü: “Bugün 45 
tesisimiz var. İSO ilk 500 lis-
tesinde Konya Şeker, Panagro, 
Soma ve Kangal olmak üzere 4 
şirketimiz yer alıyor. Toplamda 
4 şirketimizin cirosu 6 Milyar 
531 Milyon 629 Bin 925 Lira. 
Türkiye’nin ilk 4 gıda devin-
den birisiyiz. Toplamda ihracat 
yaptığımız ülke sayısı 74, ihra-
cat rakamımız ise 100 Milyon 
Dolar civarındadır. Yani Konya 
Şeker gıda sektöründe içer-
de artık en büyükler arasında 
yerini almış, dışarda ise dev 
adımlarla ilerlemeye başlamış-
tır. Al elmaya taş atan çok olur. 
Bizim de elmamız hem gittikçe 
büyüyor hem de alı göz kamaş-
tırıyor. Tam da İSO 500’de 4 
şirketimizle yer aldığımızın ilan 
edildiği günlerde okyanus öte-
sinden atılan taş aslında bu ba-
şarıya atılan taştır. Akıllı bir in-
san için asıl övgüler, dostlarının 
beğenmeleri değil, düşmanları-
nın diş gıcırtılarıdır, diyor yazar. 
Bizim için bu diş gıcırtıları yap-
tığımız işlerin doğruluğunun 
tescilidir. 

Konya Şeker’in büyümesi 
üretimin büyümesi, üreticinin 
işinin büyümesi, ağılın, ahırın 
büyümesi, harmanda işlerin 
artması demektir. Konya Şe-
ker’in, 1999 yılında çiftçiden 
alabildiği tek ürün pancardı ve 
ödediği pancar bedeli yaklaşık 
55 Milyon Liraydı. ‘Hedefimiz, 
büyüyerek tarımsal üretimi de 
büyütmek’ diyerek çıktığımız 
yolda 2018 yılı itibarıyla üreti-
cisinden 26 kalem ürün alımı 
yapan ve 2 Milyar 300 Milyon 
Lira ürün bedeli ödeyebilen bir 
kurum haline geldik.

 Bu rakamlar bile, üretici-
mizin ülkemizin zenginliğinden 
aldığı payın son 19 yılda nasıl 
arttığını göstermesi bakımın-
dan çok önemlidir. Konya Şe-
ker büyümeye de devam ede-
cek, birilerinin canını sıkmaya, 
birilerinin ayağına basmaya, bu 
büyümeden rahatsız olanların 
rahatını bozmaya devam ede-
cek” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hakkari İl Emniyet Müdürlü-
ğü Toplum Destekli Polislik Şube 
Müdürlüğünün yürüttüğü Çocuk 
ve Gençler Sosyal Koruma ve 
Destek Programı (ÇOGEP) kapsa-
mında üniversite hazırlık kursuna 
katılan öğrenciler, Konya Valisi 
Cüneyt Orhan Toprak’ı makamın-
da ziyaret ettiler. 

ÇOGEP kapsamında açılan 
üniversiteye hazırlık kursuna ka-
tılan Halil Çakır ve Ali İmran Tat-
lı, dönem arkadaşlarını temsilen 

Hakkari’de görevli bulunduğu 
dönemde eğitimlerine katkı ve 
desteklerini esirgemeyen Kon-
ya Valisi Cüneyt Orhan Toprak’ı 
makamında ziyaret ederek yan-
larında götürdükleri hediyelerle 
birlikte şükran ve minnettar-
lıklarını ifade ettiler Öğrencileri 
makamında karşılayan ve onları 
Konya’da misafir eden Vali Top-
rak, öğrencilere hediye vererek 
memnuniyetini dile getirdi.
n İHA

Milli Eğitim Bakanlığı Öğ-
retmen Yetiştirme ve Geliştir-
me Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen ‘Kapsayıcı Eğitim 
Bağlamında Okul Yöneticilerinin 
Mesleki Becerilerinin Geliştiril-
mesi Eğitici Eğitim Kursu’nun 
eğitimleri, Öğretmen Yetiştirme 
ve Geliştirme Genel Müdürü Doç. 
Dr. Adnan Boyacı ve Başkent 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Servet Özdemir’in katılımları 
ile gerçekleşti. Programda “Okul 

Gelişim Modeli Kapsamında Okul 
Yöneticisi Eğitimleri” ve “Okul 
Yöneticilerinin Mesleki Gelişim-
leri” başlıklarında sunumlar ya-
pan Genel Müdür Doç. Dr. Adnan 
Boyacı, okul yöneticilerinin eği-
tim sistemindeki önemine dikkat 
çekti. Prof. Dr. Servet Özdemir 
de “Okul Geliştirme ve Değişim” 
başlıklı bir konuşma gerçekleş-
tirerek eğitim programına katkı 
sundu.
n HABER MERKEZİ

Hakkarili öğrencilerinden 
Vali Toprak’a ziyaret 

Yöneticilerin eğitimdeki
önemi değerlendirildi
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Lise öğrencilerinin geliştirdiği, içinde klasik müzik çalınan, bitki gelişimini hızlandıran mor ışık teknolojisi-
ne sahip, güneş enerjisiyle çalışan prototip Ek-Yat Akıllı Sera, insan gücü ve enerjiden tasarruf sağlıyor

Akıllarını kullandılar
akıllı sera yaptılar

Konya’da 5 lise öğrencisi ta-
rafından geliştirilen, içinde klasik 
müziğin çalındığı, bitki gelişimini 
hızlandıran mor ışık teknolojisine 
sahip prototip Ek-Yat Akıllı Se-
ra’da, sensörler ve telefonla ku-
manda edilen yazılımla sulama ve 
iklimlendirme otomatik yapılıyor.

Osman Nuri Hekimoğlu Ana-
dolu Lisesi öğrencisi İbrahim Enes 
Baloğlu, Tahir Furkan Sarıdiken, 
Bekir Eren Ünüvar, Oğuzhan İp-
teş ve Ayşe Miray Türker, tarımsal 
üretimde yeni teknolojilerin kul-
lanılması amacıyla proje başlattı. 
Okul yönetimi ve öğretmenlerinin 
desteğiyle “Ek-Yat Akıllı Sera” 
adını verdikleri çalışmayı 3 ayda 
tamamlayan öğrenciler, Sabancı 
Vakfı ve Türkiye Teknoloji Geliştir-
me Vakfı (TTGV) iş birliğinde “Ya-
rını İnşa Et” temasıyla düzenlenen 
yarışmada, 165 proje arasından 
ödüle layık görüldü.

Enerji ihtiyacını güneş panelin-
den karşılayan akıllı seranın mini 
prototipi, telefona yüklenen özel 
yazılımla kumanda ediliyor. Bitki 
gelişimini hızlandıran mor ışık tek-
nolojisinin yanı sıra klasik müziğin 
de çalındığı sera, asgari insan gücü 
ile üretim yapılmasını sağlıyor. 

Bluetooth kontrolü ile hava, top-
rak ve neme göre sulama, sıcaklık 
değerlerine göre de iklimlendirme 
yapılmasına imkan sağlayan tek-
nolojisiyle serada, ürünlerin kısa 
zamanda ve az maliyetle yetiştiril-
mesi amaçlanıyor. 

‘ÇİFTÇİMİZ ÜRÜNÜ EKECEK, 
SONRA DA YATACAK,
 KEYFİNE BAKACAK’

Okulun öğretmenlerinden pro-
je danışmanı Yasemin Çetinkaya, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
sera projesinde bitkilerin kısa za-
manda ve az maliyetle yetiştirilme-
sinin amaçlandığını söyledi. İnsan 
gücüne daha az ihtiyaç duyulma-
sının hedeflendiğini aktaran Çe-
tinkaya, “Güneşe duyarlı hareketli 

panelleriyle gün içinde daha fazla 
enerji üretimi yapabiliyor. Çiftçimiz 
ürünü ekecek, sonra da yatacak 
keyfine bakacak. Proje ismi de bu-
radan geliyor. Disiplinler arası bir 
çalışma oldu. Akıllı Sera’da mate-
matik, fizik, kimya, yazılım ve bil-
gisayar teknolojisi var. ‘Yarını İnşa 
Et’ projesi kapsamında düzenlenen 
yarışmada, 165 proje arasından 
ödüle layık görüldü. Ödül olarak 
da 5 günlük kamp kazandık.” diye 
konuştu.

Çetinkaya, projenin yarışma 
sürecinde ve sonrasında çok ilgi 
gördüğünü belirterek, şöyle devam 
etti: “Talep gelmeye başladı. Mon-
tajı için çağırdığımız bir marangoz, 
projeye çok ilgi gösterdi. ‘Bahçeme 

bunu uygulayabilir misiniz’ dedi. 
İlk teklifimizi aldık, çok memnun 
olduk. Çevreden de tarım ve sera-
cılık yapanlar ile iş adamlarından 
soranlar oluyor. Talepte bulunu-
yorlar. Bu sera, istediğiniz metre-
karedeki kapalı bir mekana uygu-
lanabilir.”      

‘PATENTİNİ ALIP SERİ 
ÜRETİMİ HEDEFLİYORUZ’

Öğrencilerden Tahir Furkan 
Sarıdiken de geliştirdikleri projenin 
ödüle layık görülmesinin mutlulu-
ğunu yaşadıklarını anlattı. Uygu-
ladıkları teknolojinin üretimi ko-
laylaştıracağını aktaran Sarıdiken, 
şunları kaydetti:  “Sıcaklığı ölçen 
sensörlerle bitkinin ihtiyacına göre 
iklimlendirme yapılıyor. Enerji ta-
sarrufu ve klasik müzik, mor ışık 
teknolojisiyle yüksek verim elde 
edilebiliyor. Topraktaki nemi ölçen 
sensörlerle de ihtiyaca göre sulama 
yapılıyor. Böylelikle etkin ve verimli 
sulama yapılıyor. 

Güneşe dönen hareketli panel-
lerle enerjisini karşılıyor. Patentini 
alıp seri üretimi hedefliyoruz. Bu-
nunla ilgili iş adamları dernekleri ile 
görüştük. Talep çok. Büyük seralara 
da uygulanabilir.”  
n AA

AK Parti Hadim İlçe Teşki-
latı üyeleri, görevine yeni ata-
nan Hadim Kaymakamı Ömer 
Faruk Gökçe’yi makamında zi-
yaret etti. AK Parti Hadim İlçe 
Başkanı Saffet Duran, Hadim 
Belediye Başkan vekili Adem 
Erkul, yönetim kurulu üyeleri ve 
belediye meclis üyeleriyle, Kay-

makam Gökçe’ye hayırlı olsun 
ziyaretinde bulundu. Ziyarette, 
İlçe Başkanı Duran, teşkilatın 
çalışmaları ve ilçe hakkında bilgi 
verdi. Kaymakam Gökçe ise zi-
yaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade ederek, Duran ve yöneti-
mine teşekkür etti.
n AA

Halkapınar Kaymakamı Yu-
nus Emre Bozkurtoğlu, ilçeye 
bağlı Yassıkaya, Delimahmutlu 
ve Osmanköseli mahallelerinde 
vatandaşlarla bir araya geldi. 
Mahalle ziyaretlerine, ilçeye en 
uzak ve en yüksek rakımlı Yas-
sıkaya mahallesinden başlayan 
Kaymakam Bozkurtoğlu, bura-
da muhtar ve vatandaşların so-
runlarını dinledi.

Bozkurtoğlu, önümüzdeki 
eğitim öğretim döneminde lise-
ye başlayacak bir kız öğrenciye 
eğitimi konusunda, yaşlı bir ka-
dına da evinin temel yapısı ve 
elektrik tesisatı problemlerinin 
çözümü noktasında yardımcı 

olacağını söyledi.
Delimahmutlu mahallesi 

ziyaretinde yine muhtar ve va-
tandaşlarla sohbet edip, sorun-
larını dinleyen Bozkurtoğlu, köy 
yollarının fiziki şartlarının daha 
iyi hale getirilmesi için ellerin-
den gelen çabayı göstereceğini 
aktardı. Osmanköseli mahalle-
sinde de tarım ve hayvancılık 
konusunda mahalle sakinlerinin 
sıkıntılarını dinleyen Bozkurtoğ-
lu, ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 
kömür yardımı ile ilgili de bilgi 
verdi. Bozkurtoğlu, mahalleler-
den ayrılmadan önce vatandaş-
larla hatıra fotoğrafı çektirdi.
n AA

AK Parti teşkilatından 
Kaymakam Gökçe’ye ziyaret

Kaymakam Bozkurtoğlu 
mahalleleri ziyaret etti

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
tarafından düzenlenen Selçukya 
Sohbetlerinde bu hafta Geçmişten 
Günümüze Yunak ve Aşık Molla 
Rahim konuşuldu.

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin yapmış olduğu açı-
lış konuşmasında; Yunak ilçesinin 
keşfedilmeyi beklenen saklı bir 
güzellik olduğunu ifade etti. Şahin, 
Yunak’ın bünyesinde farklı kültür-
lerin barındıran şirin ve yeşil bir 
ilçe olduğunu belirtti. 

Prof. Dr. Ahmet Kazım Ürün 
yapmış olduğu konuşmada do-
ğup büyüdüğü memlekete vefa 
göstermek adına yapmış olduğu 
araştırmaların  askerlik günlerinde 
başladığı ve askerliği Milli Savun-
ma Bakanlığı’nda yapması hasebi 

ile ilk olarak Çanakkale Şehidi de-
desinin arşiv kayıtları ile beraber 
Yunak ve Çeltik yöresinin Balkan, 
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı şe-
hit gazi envanterlerinin yanı sıra 
o döneme ait çeşitli verileri Yunak 

ve Çeltik Havalisi Şehit ve Gazile-
ri adında kitaplaştırdığını ve yine 
Geçmişten Günümüze Yunak adlı 
kitapla ilçenin tarihi kültürel ve 
sosyolojik durumunu anlatmaya 
çalıştığını ifade etti. Prof. Dr. Ürün, 

ilçenin yetiştirmiş olduğu önemli 
isimlerden Aşık Molla Rahim ve 
Şiirlerini inceleyen bir çalışmaya 
imza attığını dile getirdi.

Eski fotoğraflar ve arşiv kayıt-
ları ile Yunak’ı anlatan konuşmacı 
Ürün, yetkililere çağrıda bulunarak 
Yunak Karataş Mahallesinde giri-
şi bulunan yer altı şehrinin biran 
önce incelenerek turizme kazan-
dırılmasını talep etti. Erken Hris-
tiyanlık dönemine ait tahminen iki 
katlı olduğu sanılan yer altı şehri-
nin turizme kazandırılması halinde 
ilçenin ikinci bir Kapadokya olması 
ihtimaline dikkat çeken Ürün, Yu-
nak Belediyesi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve İl Kültür Turizm Mü-
dürlüğü’ne de çağrıda bulundu.
n HABER MERKEZİ

Yunak’taki yeraltı şehri günyüzüne çıkarılmalı

MEVKA’dan savunma sanayine önemli destek 
Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı koordinasyonunda uzun 
süredir Huğlu-Üzümlü-Beyşe-
hir ve Konya il merkezinde yer 
alan KOBİ’lerin savunma sana-
yiine entegrasyonu için sahada 
çalışmalarını sürdüren Mevla-
na Kalkınma Ajansı, Savunma 
Sanayii Başkanlığı iştiraki olan 
TRtest Test ve Değerlendirme 
A.Ş. ile merkezi Brüksel – Bel-
çika Kraliyet Askeri Akademi-
sinde bulunan, ateşli silahların 
güvenlik ve her açıdan kont-
rolünün sağlandığı, güvenlik 
testi standartlarının belirlendiği 
uluslararası bir organizasyon 
olan CIP (Commission Interna-
tionale Permanente) Laboratu-
varı’nın Konya’da kurulmasına 
yönelik fizibilite projesine des-
tek sağladı. Proje, MEVKA Ge-
nel Sekreter V. Savaş Ülger ve 
TRtest Test ve Değerlendirme 
A.Ş. Genel Müdürü Bilal Aktaş 
tarafından imzalanarak yürürlü-
ğe girdi.

İmza törenine ayrıca, Beyşe-
hir Ticaret Odası Başkanı Mus-
tafa Akbıyık, Konya Sanayi Oda-

sı Yönetim Kurulu Üyesi Hıfsı 
Soydemir, Huğlu Av Tüfekleri 
Kooperatifi Başkanı Naci Tanık, 
BEYSİSAD Başkan V. Deniz Öz-
tulum, HUSİAD Başkanı İrfan 
Usta, Konya Sanayi Odası Genel 
Sekreter Yardımcısı Fatih Bay-
raktar ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Uzmanı Şükrü Çiğ-
dem katılım sağladı.

Atılan imzaların ardından 
hayata geçirilen proje ile ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
MEVKA Genel Sekreter V. Sa-

vaş Ülger, “Kurum olarak, ül-
kemizin yerli milli üretim, Sa-
vunma Sanayii Başkanlığı’nın 
(SSB) ise bu alanda teknolojik 
derinlik oluşturulması ve yerli 
tedariğin geliştirilmesi politika-
ları ile uyumlu olarak uzun sü-
redir Huğlu-Üzümlü-Beyşehir 
ve Konya Merkezde yer alan 
KOBİ’lerin savunma sanayiine 
entegrasyonu ve uluslararası 
pazarda daha da rekabet ede-
bilir hale gelmeleri için çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Üye 

devletlerde sivil alıcılara satılan 
tüm ateşli silahların güvenlik 
kontrollerinin yapıldığı ve tüm 
parçaları ile birlikte akredite 
laboratuvarlarda test edildiği 
CIP Laboratuvarı (Commissi-
on Internationale Permanente) 
ülkemizde bulunmadığından 
gerekli testler için bölgemizde 
üretilen tüfekler yurtdışına gön-
derilmekte ve Dünya’da sadece 
14 ülkede yer alan CIP Labora-
tuvarlarında testten geçtikten 
sonra ihraç edilebilmektedir. Bu 

da Dünya’da yaklaşık 55 ülke-
ye ihracat yapan bölgemizdeki 
imalatçı için hem maliyet artışı-
na hem de zaman kaybına ne-
den olmaktadır. Bu sorunun çö-
zümü için CIP Laboratuvarının 
kurulması, hem Konya için hem 
de ülkemiz için çok büyük önem 
arz etmektedir. TRtest Test ve 
Değerlendirme A.Ş. başta sa-
vunma sanayii olmak üzere 
birçok alanda, test, muayene, 
analiz, gösterim, gözetim, serti-
fikasyon, kalibrasyon, kalifikas-
yon gibi uygunluk değerlendir-
me altyapıları kurma, işletme, 
idame ettirme ve eğitim hizmeti 
veren Savunma Sanayii Baş-
kanlığı’nın da iştirakçisi olduğu 
bir kurumdur. Böylesine önemli 
bir kurumla CIP Laboratuvarı 
konusunda çalışacak olmaktan 
büyük memnuniyet duyuyoruz” 
dedi.

TRtest Test ve Değerlen-
dirme A.Ş. Genel Müdürü Bi-
lal Aktaş da “Savunma Sanayii 
Başkanlığı’nın bir iştiraki olan 
kurumumuz, başta savunma sa-
nayi olmak üzere birçok alanda, 

test, muayene, analiz, gösterim, 
gözetim, sertifikasyon, kalibras-
yon, kalifikasyon gibi uygunluk 
değerlendirme, altyapıları kur-
ma, işletme, idame etme ve eği-
tim hizmeti sunma gibi pek çok 
hizmeti bir arada sunmaktadır. 
Sözleşmesini imzaladığımız fizi-
bilite projesinin ana konusunu 
oluşturan CIP Laboratuvarı’nın 
ülkemizde ve özellikle de tüfek 
üretiminde Türkiye’de merke-
zi bir noktada bulunan, Dünya 
pazarlarında tanınan, marka 
değeri olan Konya’da kurulma-
sı konusunu çok önemsiyoruz. 
Bölgede av tüfeği üretimi yapan 
KOBİ’lerin savunma sanayiine 
yönelik ürünler üretmeleri için 
uzun süredir sahada çalışmalar 
yürüten MEVKA’nın çalışmala-
rını yakından takip ediyor ve be-
raber çalışmaktan büyük mem-
nuniyet duyuyoruz. Bu duygu 
ve düşüncelerle projenin şeh-
rimize, ülkemize ve tüm pay-
daşlarımıza hayırlar getirmesini 
temenni ediyorum” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ
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Yangın söndürülürken
kaldırıma oturup izlediler

Konya’da, kamış atölyesin-
de bilinmeyen nedenle çıkan 
yangın itfaiyenin çalışmasıyla 
söndürüldü. İş yeri sahibi ve ça-
lışanlar, söndürme çalışmalarını 
kaldırıma oturup dikkatle izledi. 
Yangın, saat 17.00 sıralarında 
Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi 
Vatan Sanayi Sitesi’nde İsmail 
Barut’a ait minder ve yastık ya-
pımında kullanılan kamış atöl-
yesinde çıktı. Henüz belirlene-
meyen nedenle çıkan yangında 
alevleri fark eden çalışanlar, 
müdahale etmeye çalıştı ancak 

başarılı olamadı. Yangın hızla 
büyürken, ihbar üzerine olay 
yerine itfaiye ekipleri sevk edil-
di. Çalışanlar hızla iş yerinden 
çıkarken, itfaiye ekipleri söndür-
me çalışmalarına başladı. İş yeri 
sahibi İsmail Barut ve çalışanlar, 
ekiplerin müdahalesini kaldırım-
da oturup izledi. 

İtfaiyenin çalışması sonucu 
yangın söndürülürken, iş yeri 
küle döndü. Yangının çıkış ne-
denini belirlemek için inceleme 
başlatıldı.
n DHA

Doktorların “Hiçbir şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz” dediği doğuştan serebralpalsi hastası kızı Ayşe’nin eğitim ha-
yatı boyunca yanından ayrılmayan anne Yaşar Erkaraman, kızının üniversiteden mezun olmasının mutluluğunu yaşıyor

Sırtında taşıdığı kızını 
üniversite mezunu yaptı

Karamanlı 55 yaşındaki Yaşar 
Erkaraman, 23 yıl önce dünyaya 
getirdiği kızı Ayşe’nin serebralpalsi 
hastası olduğunu öğrendi. Kızının 
tedavisi için tüm imkanlarını sefer-
ber eden Erkaraman, doktorlardan 
“Ayşe’nin tam olarak iyileşemeye-
ceği” cevabını alınca büyük üzüntü 
yaşadı.

Zorluklara rağmen yılmayan, 
kızının eğitimi için de her türlü fe-
dakarlığı yapan anne Erkaraman, 
Ayşe’nin 4 yıl önce Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 
Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede-
biyatı Bölümü’nü kazanmasıyla bü-
yük sevinç yaşadı.

Ayşe’nin 4 yıllık eğitimi boyunca 
da tüm zorlukları göğüsleyen anne, 
mezuniyet töreninde kızını yalnız 
bırakmadı. Kızıyla cübbe giyen anne 
Erkaraman, şimdi aldığı formasyon-
la öğretmen olmak isteyen kızının 
hayaline ortak oluyor.

Anne Erkaraman, serebralpalsi 
hastası doğan kızının tedavisi için 
büyük uğraş verdiklerini ancak dok-
torların kendilerine “Hiçbir şekilde 
kendi ihtiyaçlarını karşılayamaz, ha-
yatını böyle devam ettirmesi gereki-
yor.” dediğini anlattı.

Buna rağmen yılmadan kızını 
tedavi ettirebilmenin yollarını ara-
dıklarını ve kendilerine bir doktor 
ismi önerilmesi üzerine tedaviye 
başladıklarını vurgulayan Erkara-
man, “Bunun üzerine 5 yaşında ko-
nuşmaya başladı. Umutlarımız daha 
da arttı.” dedi.

İlkokul çağına gelince kızını sır-
tında okula götürüp getirdiğini, 8 yıl 
boyunca onunla okulda beklediğini 
ifade eden Erkaraman, sözlerini şöy-
le sürdürdü:

“Bizim desteğimizle ayakta 
durmaya başladı. Yeri geldi sınıfta 
yanında oturdum, yeri geldi okulda 
camları sildim. O dönemde engelli 
çocuklar okullarda çok kabul gör-
müyordu. Çoğu öğretmen ‘Burada 
rezil olmayın, gidin evinde eğitim 
görsün.’ diyordu. Ben üniversiteyi 
yarıda bıraktım. Onun acısı içimdey-
di. Onun okumasını istedim. Kızım 

liseye başlayınca Karaman Valiliği 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü bize 
çok destek oldu. Okulda bir oda gös-
terdiler, orada kızımı bekledim.”

‘ODUN KÖMÜR BULAMADIK, 
TEZEK YAKTIK’

Erkaraman, kızı lise sondayken 
eşinden ayrılmak zorunda kaldığını 
dile getirerek, “O zamana kadar el 
işinde çalışmamıştım. Yalnız ve ça-
resiz kaldık. Köye gitmek zorunday-
dık. Köyde yıllardır kullanılmayan 

eski bir evde kaldık. Odun kömür 
bulamadık, tezek yaktık. Kızım o 
şartlar altında yılmadı, üniversiteye 
hazırlandı ve kazandı. Ben de üni-
versitenin kafeteryasında işe başla-
dım. Ayşe’nin ders saatlerine göre 
çalıştım. Aralarda yanına gidip ihti-
yaçlarını gördük. Üniversite yöneti-
mi, hocaları ve arkadaşları bize çok 
yardımcı oldu.” ifadelerini kullandı.

Kızının mezun olarak kendisine 
dünyaları hediye ettiğini belirten 

Erkaraman, “Törende kızım saye-
sinde ben de cübbe giydim. Yanın-
da gururla dolaşıyorum. Bir olduk, 
‘Yaparız’ dedik, başardık. O çok iyi 
bir evlat. İnşallah bundan sonra da 
başarıları devam eder.” dedi.

‘ŞİMDİ BİR ÖĞRETMEN 
ADAYIYIM’

Ayşe Erkaraman da hiçbir enge-
lin hayatın güzelliklerini yaşamaya 
engel olmadığını vurguladı. Tecrü-
belerinin kendisine bunu öğrettiğini 
anlatan Erkaraman, şöyle devam 
etti: “Bazen pes ettiğim, ‘Yapama-
yacağım.’ dediğim anlar oldu. Ama 
insan istediği zaman her şeyi başa-
rabilir. Umuyorum ki benim gibi en-
gelli olarak dünyaya gelen insanlara 
örnek olurum. Şimdi bir öğretmen 
adayıyım. Bu saatten sonra geçmi-
şe bakmıyorum. Sadece geçmişten 
aldığım derslerle geleceğe ışık tu-
tuyorum. İnsanlara yardımcı olmak 
istiyorum.”

‘BİR BAŞARI HİKAYESİ YAZDI’
KMÜ Edebiyat Fakültesi Türk 

Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. İdris Nebi Uysal ise Ayşe’nin 
okuldaki başarısıyla herkesi duygu-
landırdığını söyledi. Ayşe’nin çok 
özel bir öğrenci olduğunu belirten 
Uysal, şunları kaydetti: “Her yönüy-
le örnek bir genç. Çok iyi performans 
sergiledi. 4 yıl boyunca derslerini 
aksatmadı, herkese örnek oldu. Bir 
başarı hikayesi yazdı. Engelli olmak 
eğitim hayatından mahrum kalmak 
değildir. Üniversitemizin tüm birim-
lerinde ‘engelsiz üniversite’ olmak 
için her şey yapıldı. Bunu başardı-
ğımıza inanıyorum. Ayşe de bunun 
örneklerinden biri. Kendisine başarı-
lar diliyorum.”

Ayşe’nin danışmanı Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi 
Perihan Kaya Tokbudak da “Annesi 
kızını sırtında taşıdı, koluna girdi, 
her zaman yanındaydı. Ayşe engel-
lerin hiçbir şeye engel olamayaca-
ğına bir örnek. Bugün mezun oldu, 
artık bir öğretmen adayı. O başardı. 
Ayşe ve annesinin azmi herkese ör-
nek olmalı.” ifadelerini kullandı.
n AA
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Aksaray’da silah kaçaklığı 
operasyonunda 10 kişiye gözaltı 

9 aylık hamile eşini hastaneye 
yetiştirmek isterken kaza yaptı

Aksaray’da polisin düzenle-
diği operasyonda silah kaçakçılı-
ğı yaptıkları öne sürülen 10 kişi 
gözaltına alındı. Aksaray Emniyet 
Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organi-
ze Suçlarla Mücadele Şube ekip-
leri, bazı kişilerin silah kaçakçılığı 
yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 5 
ay süren teknik ve fiziki takibin 
ardından bugün Topakkaya bel-
desi, Macarlı ve Altınkaya köyleri 
ile Kayseri’de daha önce belirle-
nen 5 adrese eş zamanlı operas-
yon düzenlendi. Operasyonda 
A.A. (61), A.K. (59), D.Y. (55), 
S.Y. (34), R.K. (42), E.C. (27), F.G. 
(32), M.Y. (48), K.F. (24) ve Ş.B. 
(41) gözaltına alındı. Evlerde ya-
pılan aramalarda 11 ruhsatsız 
tabanca, 2 bin tabanca mermisi, 
yüzlerce av tüfeği fişeği ve 2 fa-
turasız kurusıkı tabanca ele ge-
çirildi. Şüphelilerin emniyetteki 
sorgularının sürdüğü bildirildi.
n DHA

Karaman’da rahatsızlanan 9 ay-
lık hamile eşi Ebru Doğan’ı  hastaneye 
yetiştirmek isteyen Aykut Doğan yö-
netimindeki otomobil, kavşakta başka 
araçla çarpıştı. Kazada, Ebru Doğan ile 
birlikte 5 kişi yaralandı. Kaza, bugün 
saat 09.30 sıralarında meydana geldi. 
Barutkavran köyünde oturan Aykut Do-
ğan (25) rahatsızlanan 9 aylık hamile eşi 
Ebru Doğan’ın (20) hastaneye götürmek 
için otomobiliyle yola çıktı. Doğan yöne-
timindeki 28 NZ 857 plakalı otomobil, 
Organize Sanayi Bölgesi’nde kavşakta 
Ali İhsan Karabağ (50) yönetimindeki 
70 EZ 176 plakalı otomobille çarpıştı. 
Kazada, sürücü Doğan, eşi Ebru Do-
ğan, diğer sürücü Ali İhsan Karabağ ve 
yanındaki Ahmet Zeybek (19) ile Seba-
hattin Karabağ (21) yaralandı. Yaralılar, 
çağrılan ambulanslarla Karaman Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alın-
dı. Ebru Doğan’ın karnındaki bebeğinin 
sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
n DHA
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Aksaray’da dolu ve ardından gelen sel nedeniyle sular altında kalan 200 bin dekar ekili tarım arazisin-
de 30 milyon TL’lik zarar oluştu. Dolunun ardından gelen sel ile tarlalar mahsullerle adeta göle döndü

30 milyon liralık
dolu ve sel zararı 

Nüfusunun yüzde 80’inin ta-
rım ve hayvancılıktan geçimini 
sağladığı Aksaray’da şiddetli dolu 
ve yağmur yağışı tarım alanın-
da büyük hasarlara neden oldu. 2 
ayda 4 kez yağan dolu ve şiddetli 
yağmur ekili tarım arazilerini yerle 
bir ederek adeta göle dönüştürdü. 
Dolu ve ardından yaşanan sel fela-
ketinden sonra ekili ürünler sular 
altında kalarak heba oldu. Aksaray 
genelinde 200 bin dekar ekili tarım 
arazisini vuran dolu ve sel felaketi 
30 milyon TL’lik bir maddi zarara 
neden olurken, çiftçiler kara kara 
düşünmeye başladı. 

Dolu ve sel felaketinin ardın-
dan tüm ekili arazisi heba olan 
çiftçi Muhammet Çınar (20), “Aşı-
rı dolu ve yağış nedeniyle tarlaları 
hep sel vurdu. Yağış baya bir etki-
liydi. Baya uzun sürdü. Yüzde 99 
hasar var” dedi. 

Çiftçi Ramazan Ozan (51) ise 
“3-4 gün önce bir doluyla karşılaş-
tık. Aradan birkaç gün geçtikten 
sonra dün akşam yine cenabı Allah 

tarafından gelen dolu, sel tama-
men arazilerimizi harap etti. Allah 
tüm çiftçi arkadaşlarımıza sabır 
versin” ifadelerini kullandı. 

‘ZARARLARI DEVLET OLARAK 
KARŞILAMA YOLUNA GİDECEĞİZ’

Dolu ve sel felaketinin ardın-
dan Aksaray Valisi Ali Mantı fe-
laketin yaşandığı bölgelere bir bir 
giderek Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü, Ziraat Odası Başkanlığı, muh-
tarlar ve çiftçiler ile birlikte yerinde 
inceleme ve tespit çalışmaları yap-
tı. Ekili tarım arazilerinde meyve 
bahçelerine kadar incelemelerde 
bulunan Vali Mantı, felaketin üzü-
cü olduğunu belirterek, “Aksaray 
ilimizin değişik bölgelerinde do-
ludan kaynaklanan 200 bin dekar 
yaklaşık arazimizde hasar tespit 
edildi. Tarım müdürlüğümüz ve 
ekibi, ziraat odamız, muhtarlarla 
birlikte ciddi şekilde çalışarak tes-
pitleri yaptı. İnşallah devlet olarak 
yasal sınırlar içerisinde üzerimize 
düşen tüm görevi yapacağız. İn-
şallah bu zararları devlet olarak 

karşılama yoluna gideceğiz. Allah 
daha beterinden saklasın. İnşallah 
çiftçilerimizle beraber yapılması 
gerekeni yapacağız” dedi. 

‘200 BİN DEKAR ARAZİDE 30 
MİLYONLUK ZARAR’

Tarım arazilerinde incelemeler 
yaparak çiftçiler ile görüşen Ziraat 
Odası Başkanı Emin Koçak, 200 
bin dekar arazide 30 milyonluk za-
rar olduğuna dikkat çekerek, “Bu 
sene boyunca ilimize yaklaşık 4 
sefer dolu yağışı oldu. Bu da şimdi 
üreticilerimizi ciddi şekilde sıkıntı 
oldu. Yağan dolunun ne kadar bü-
yük, zararın ne kadar büyük oldu-
ğunu hep birlikte gördük. Yaklaşık 
200 bin dekar alana dolu yağdı. 
Maddi anlamda da 30 milyon TL 
civarında. Eski parayla 30 Trilyon 
civarında. Dolu yağışından sonra 
bölgelerde ciddi şekilde sel felaketi 
oldu. Sel felaketinde burada gördü-
ğümüz gibi, selin ne kadar sıkıntılı 
olduğunu. Elimizde ne var ne yok, 
hububat olsun, mısır olsun, arpası, 
buğdayı, ayçiçeği, dolunun değdiği 

yerlerin yüzde yüzü kesinlikle bitik 
durumda. Sayın Cumhurbaşkanı-
mız, yetkililer, bakanlar buradaki 
üreticilerimizin yarasını en kısa sü-
rede sararlarsa çok iyi olur. Banka 
ve tarım kredideki borçların 3 yıl 
faizsiz bir şekilde ertelenmesini ve 
üreticilerimizin 30 milyon TL olan 
zararın da bir an önce AFAD fo-
nundan, Cumhurbaşkanlığı fonun-
dan giderilmesini talep ediyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Tarım ve Orman Müdürü Bü-
lent Saklav ise “2019 yılı içerisinde 
Mayıs ayında 2, Haziran ayında 2 
olmak üzere 4 kez dolu afeti ya-
şandı. Dolu afetinin ardından da 
sel afeti yaşandı. Yaklaşık tespitle-
rimize göre, ilimizde 200 bin dekar 
ekili arazide hububat, mısır, şeker 
pancarı ve yoncada zarar var. Bu 
zararın maliyeti ise yaklaşık 30 
milyon civarında. Tüm tespitleri-
mizi yaptık. İnşallah Allah’ım böyle 
bir afet vermez. Tüm çiftçilerimize 
geçmiş olsun” diye konuştu.
n İHA

Karaman’ın Ermenek ilçe-
sinde, düğün yapmaya hazır-
lanan elektrik dağıtım firma-
sında işçi olarak çalışan Ümit 
Kaya (37), geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdi. Erme-
nek’te elektrik dağıtım firma-
sında çalışan Ümit Kaya, dün 
aniden fenalaştı. Kaya. yakın-

larının çağırdığı ambulansla 
Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Kalp krizi geçirdiği anlaşılan 
Kaya, doktorların tüm mü-
dahalesine rağmen yaşamını 
yitirdi. Nişanlı olan Kaya’nın 
düğün yapmaya hazırlandığı 
belirtildi.
n DHA

Konya’nın Ereğli ilçesin-
de kontrolden çıkan domates 
yüklü tır karşı şeride geçer-
ken savrulan kasalarla kara-
yolu adeta domates tarlasına 
döndü. Kaza, saat 07.30 sıra-
larında Ereğli Konya Karayolu 
üzeri ilçe merkezi yakınların-
da meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Şüayip Ü. idare-
sindeki 20 ACD 725 plakalı 
domates yüklü tır kontrolden 
çıkarak karşı şeride geçti. Tı-
rın dorsesinin savrulmasıyla 
karayoluna saçılan domates 
kasaları karayolunu adeta 
domates tarlasına çevirdi. 

Tır yaklaşık 150 metre karşı 
şeritte ilerledikten sonra du-
rabildi. Tır sürücüsü ise kaza-
dan hafif sıyrıklarla kurtuldu. 
Kaza sırasında yolun karşı 
şeridinden başka bir aracın 
gelmemesi kazanın boyutla-
rının büyümesinin önledi. Ka-
rayoluna saçılan domatesleri 
ise çevredeki bazı vatandaşlar 
tarladan domates toplar gibi 
topladı. Temizlik görevlileri 
de çöp kamyonu ile karayo-
lunda temizlik çalışması yap-
tı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Düğün hazırlığı yapan
işçi kalp krizinden öldü

Karayolu domates 
tarlasına döndü 

Beyşehir’de endemik balıklar korunuyor
Beyşehir ilçesinde bulunan 

akarsu ve su kaynaklarında ya-
şam süren yöreye has endemik 
küçük balıkların korunmasına 
yönelik çalışmaların sürdüğü bil-
dirildi. Doğa Derneği tarafından 
yürütülen çalışmalara Beyşehir 
Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün de destek verdiği 
belirtildi.

Doğa Derneği Doğal Kültürel 
Araştırma Sorumlusu Raziye İç-
tepe Akyol, yaptığı açıklamada, 
2002 yılında kurulan derneğin 
küresel anlamda türleri korumaya 
ve onları yaşatmak üzere çalışma-
lar yaptığını hatırlatarak, “Kuşlar-
la koruma çalışmalarına başladık. 
Ama aynı zamanda eko sistem-
ler; bu kapsamda sulak alanlar, 
bozkırlar, yüksek dağlar, denizler 
gibi alanlarda da çalışıyoruz. Bu 
alanlarda yaptığımız çalışmalar 
genellikle halk tabanlı koruma 
dediğimiz çalışmalar. Yaptığımız 
bu çalışmalarda türleri koruduğu-
muz ya da koruma çalışmalarına 
koyduğumuz katkı kadar bölgede 
aynı şekilde yaşayan yörenin kül-
türel çeşitliliğini de koruma çalı-
şıyoruz. Onlarla ilgili yaptığımız 
araştırmalarda, özelikle o bölgede 

yapılan üretim desenlerine bakı-
yoruz. Çünkü, bu üretim desenleri 
o bölgedeki hem doğayı koruyor, 
hem de kırsal ekonominin kal-
kınmasını sağlıyor. Hem de ger-
çekten doğanın canını acıtmadan 
bir üretim ortaya koymuş oluyor” 
dedi.

Beyşehir’de de dernek olarak 
2017 yılından bu yana bölgedeki 
değişik su kaynakları ve akarsu-
larda yaşam süren, yöreye has 
endemik tür olarak nitelendirdik-
leri küçük balıkları da koruma ko-
nusunda Birleşmiş Milletler (BM) 
Küçük Destek Programı (SGP) 
kapsamında çalışmalar yürüt-
meye başladıklarını vurgulayan 
Akyol, bu çalışmalara Beyşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 

Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün de destek ver-
diğini söyledi. Bu çalışmanın bi-
rinci fazının 2017 yılı sonunda 
tamamlandığını belirten Akyol, 
bu çerçevede ilk etapta Beyşehir 
Gölü’nün etrafındaki tüm akarsu 
kaynaklarının gözelerinin çıktığı 
yerlerindeki küçük endemik ba-
lıkların, yani sadece bu yöreye has 
olan balık türlerinin tespitinin ya-
pıldığını kaydetti.

BALIKLAR KORUNACAK VE 
TANITILACAK

Bu tespit çalışması sonucunda 
bu alanlara yönelik nasıl tehditler 
var ve bu tehditler için ne yapı-
labilir hususunda da bir koruma 
planı çalışması hazırladıklarını 
ifade eden Akyol, bu çalışmalar 

ve yöre halkından beklentileri ile 
ilgili şunları aktardı: “2018 yılı 
itibariyle de 1.fazın sonucunu 
ortaya çıkaran koruma planına 
bağlı kalarak bu çalışmayı uygula-
ma aşamasına geçtik. Sözkonusu 
dönemde BM’nin küçük destek 
programı SGP ile beraber aynı za-
manda Beyşehir Belediyesi Kültür 
ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile bera-
ber çalışmayı yürütmeye başladık. 
Şu an 3 noktada 3 pilot alanımız 
var. Yeşildağ, Derebucak ve Efla-
tun Pınar ile bu pınar gözelerinde 
bulunan balık türlerinin etrafında 
bulunan tehditleri yöre halkıyla 
beraber korumayı ve bu balıkları 
tanıtmayı amaçlıyoruz. Bu koru-
ma çalışmalarında öncelikli olarak 

hep muhatap olduğumuz kişiler 
yerel halklar. Balıkların tek yaşam 
alanları bu küçücük kalmış göze-
ler. İki metre alanlarda yaşıyorlar, 
bu alanlara işte çöp dökülmemesi, 
moloz dökülmemesi, bu alanların 
içinden arabalarla geçilmemesi 
gibi bazı hususlara dikkat edilme-
si gerekiyor.

 Aynı zamanda biliyorsunuz 
bu tarımda kullanılan ilaçların 
suya çok çabuk karışma gibi ma-
alesef olumsuz durumları var ve 
balıklar özellikle bunlardan çok 
etkileniyorlar. Plastik kullanımı-
nı azaltabiliriz, bu kimyevi güb-
re ve kimyevi tarım zehirlerini 
kullanmamaya gayret edebiliriz. 
Yaptığımız çalışmalarda özellik-
le üretim desenlerinde zaten biz 

kimyevi gübre kullanmayan, kim-
yasal zehir kullanmayan üretim 
desenlerine, üreticilere destek 
olmaya çalışıyoruz. Aynı zaman-
da bu bölgede yaşayan endemik 
balık türlerimiz var. Endemik 
demek aslında sadece bu nok-
tada, bu bölgede yaşayan, yani 
yereldeki burada yaşayan türler. 
İnsanlardan da beklentimiz; bu 
balıklara sahip çıkmaları. Çünkü 
dünyada başka hiçbir yerde olmu-
yor. Sadece bu alanda, bu havza 
içerisinde varlar. Milyonlarca yıl-
dır bu alanda yaşıyorlar, bunların 
da sadece insanlar yüzünden yok 
olması, kaybolması çok acı bir du-
rum olur. Olabildiğince o balıklara 
sahip çıkmaları, her ne kadar kü-
çük olsalar da bir nevi biz birbiri-
mizin hemşerisiyiz, o balıklar da 
bizim buradaki en önemli ve en 
eski hemşerilerimizden. Bu kü-
çük balık türlerinin korunmasına 
yönelik çalışmaları inşallah bir yıl 
içerisinde sonuçlandırmayı he-
defliyoruz. Bu anlamda, Beyşehir 
Belediyemize de bu bölgede yü-
rüttüğümüz çalışmalarda derne-
ğimize verdiği desteklerden ötürü 
teşekkür ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE:

• ÇAY, YEMEK ve TEMİZLİK İŞLERİNE 
BAKABİLECEK BAYAN
• TECRÜBELİ OLMAK ÜZERE TORNACI
• YETİŞTİRİLMEK ÜZERE İLGİLİ BÖLÜMLERDEN 
YENİ MEZUN OLMUŞ MAKİNA TEKNİK RESSAM, 
MAKİNA TEKNİKERLİĞİ İÇİN SOLİD, AUTOCAD 
PROGRAMLARINI KULLANABİLEN

PERSONEL ALIMI YAPILACAKTIR.

AGRO TIGER TARIM MAKİNALARI 
SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

MÜRACAATLAR AŞAĞIDAKİ ADRESE ŞAHSEN YAPILACAKTIR.

FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ASLIM CADDESİ 
KOBİSAN 1. SANAYİ SİTESİ 65/H  Karatay-KONYA 
TEL   :  0 332 503 01 00 - GSM  :  0 533 032 05 52

HEKTAR HEKİMOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
AŞAĞI PINARBAŞI MAH. ANKARA CAD. NO: 247/1 SELÇUKLU/KONYA

TEL: 0332 271 30 33

Firmamızda istihdam edilmek üzere, adayların Konya da ikamet ediyor 
ve askerliğini yapmış olması gerekmektedir. 

Başvurular aşağıdaki adresimize şahsen yapılacaktır.
 
• BAKIM VE ONARIM PERSONELİ;
 • Meslek Lisesi yada Meslek Yüksekokulu’nun ilgili bölümlerden mezun
 • Hububat Silolarında tecrübeli,
 • Tesisteki makinaların bakım ve onarımını periyodik olarak yapabilecek 
yeteneğe sahip
 • TELESKOPİK FORKLİFT KEPÇE OPERATÖRÜ;
 • Kepçe kullanımında tecrübeli,
 • Adayların Kaldırma - Yükleme - İstifleme (Forklift) Operatörlük Belgesi sahip 
olması,
 • E Sınıfı Ehliyete sahip,
 • ÖN MUHASEBE PERSONELİ;
 • Ön Muhasebe Ve Genel Muhasebe konusunda bilgisi ve tecrübeli, 
 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun,
 • Tercihen NETSİS programı kullanabilen,  
 • MS Office programlarını etkin bir şekilde kullanabilen,
 • E-fatura, E-defter, E-Arşiv uygulamalarına hakim, 
 • Günlük muhasebe kayıtlarını doğru şekilde sisteme girebilecek, 
 • Stok, Cari hesap takibi ve mutabakatlarını yapabilecek, 
 • Dosyalama ve dokümantasyon konusunda tecrübeli, 
 • Sorumluluk alabilen, yazılı ve sözlü iletişim ve koordinasyon becerisi kuvvetli, 
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 CNC 

Programcıları ve 

CNC Operatörleri 

Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç, tarımda Konya’nın önemine vurgu yaparak, 
“Önümüzdeki yıllarda Konya en önemli merkez olacaktır. Konya’nın üretim değerini arttıracağız” dedi

‘Konya tarımda merkez olacak’

Anadolu Aslanları İş Adamları Der-
neği (ASKON) Konya Şubesi tarafınca 
düzenlenen “1.Çatalhöyük Milli Tarım 
Zirvesi” Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen zirve-
ye Vali Cüneyit Orhan Toprak, Tarım 
ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet 
Hadi Tunç, TOBB Başkan Yardımcısı 
ve Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk 
Öztürk, ASKON Genel Başkanı Orhan 
Aydın, belediye başkanları, üniversite 
rektörleri, sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri katıldı. 

Programın açılış konuşmasını ya-
pan ASKON Konya Şube Başkanı Ya-
kup Yıldırım gerçekleştirilen progra-
mın tarım için önemine vurgu yaptı. 
Milli tohumculuğun önemli olduğunun 
altını çizen Yıldırım, bu konuda kamu 
ve özel sektörün el birliği yapması ge-
rektiğini belirterek şunları söyledi, “He-
pimizin bildiği gibi Anadolu’da neolitik 
çağın ilk ve en önemli arkeolojik bulun-
tularından biri kabul edilen Çatalhöyük, 
tarımında ilk yapıldığı yerlerden biri 
olarak kayıtlara geçmiştir. Çatalhöyük 
şehrimiz ve ülkemiz adına, tarihten ge-
len kültürel mirasımızdır. Bu mirasımı-
zı dünyaya tanıtmak ve gelecek nesil-
lere ulaştırmak için elimizden gelenin 
en iyisini şehir insanı olarak yapmaya 
mecburuz. Umarız zirvemizin ismini 

Çatalhöyük olarak adlandırarak bir far-
kındalık oluşturmayı başarabiliriz.” 
ÜSTLENDİĞİMİZ ROLÜN FARKINDAYIZ

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
(DSYB) Konya Şube Başkanı Edip Yıldız 
tarım ve hayvancılığın önemli bir alan 
olduğunu belirtti. Yıldız, “Hayvansal 
üretimin modernizasyonu ve üretim 
dalının her alında bulunan insanlara 
destek veriliyor. Kayıt tutma, küpele-
me, 80 bin suni tohumlama, ayak ba-
kımı faaliyetlerimiz var. 22 süt toplama 
merkezimizde günlük 850 ton süt satışı 
yapıyoruz. Süt analiz laboratuvarını fa-
aliyete geçirdik. Günlük 70 ton işleyen 
süt işleme tesisimiz çalışıyoruz. Yeni 
projelerimizi hayata geçireceğiz. Türki-
ye’de öncü ve lider bir birliğiz. Tarımsal 
üretimi de yapısal sorunlar çözülmeli 
ve planlama, satış, örgütleme sorun-
larına çözüm bulunmalıdır. Hayvan 
Islahı Kanunu hayati öneme sahiptir. 
Bizler üstlendiğimiz rolün farkında ve 
bilincindeyiz” şeklinde konuştu. 

TÜRKİYE TARIMININ LOKOMOTİFİ 
ASKON Genel Başkanı Orhan 

Aydın tarımın başkenti Konya’da ko-
nuşmanın oldukça önemli ve değerli 
olduğunu ifade ederek şunları söyle-
di; “Çatalhöyük medeniyet ve ziraa-
tın temellerini oluşturulması oldukça 
önemlidir. Konya, Türkiye tarımının 

lokomotifidir. Verimli toprakları, farklı 
ürünleri ve değerleri ile liderlik yapan 
çok önemli bir ildir. 180 üzerinde ihra-
cat yapan bir kent. Buğday, arpa şeker 
pancarı, lale ve hayvansal üretiminde 
hep birinci sırada yer almıştır. İnsanoğ-
luna hizmet eden sektörler önemlidir 
ancak bunların birincisi tarımdır. Su 
ve gıda savaşları konularını önemsi-
yoruz. Yeni stratejileri takip ediyoruz. 
Ülkemiz artan yenilikleriyle tarımda 
önemli adımlar atılmıştır. Çok çeşitli 
alanlarda yoğun çalışmalar yapmalıyız. 
Bakanlığımız çok önemli destekleri var. 
Ülkemizin potansiyeline güvenmeli ve 
tanıtım konusunda uçtan uca yerlileş-
memiz ve gerekli tedbirlileri almamız 
gerektiğinin bilincinde olmalıyız.” 

“BU SÜREÇTE İHRACAT YAPABİLMEK 
HAYATİ ÖNEME SAHİP” 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ği Başkan Yardımcısı, KTO Başkanı 
Selçuk Öztürk de programın önemine 
vurgu yaparak milli tarımın önemine 
dikkat çekti. Öztürk, “Tarım, savunma 
sanayisi ile eş değer öneme sahip bir 
sektördür. Konya havzasının su ihtiyacı 
vardır. Bu alanda çalışmaların hızlan-
ması ülke ve Konya açısından oldukça 
önemlidir. Konya’da sanayileşmenin 
temeli tarım ile yapılmıştır. Türkiye 
ekonomik anlamda zorlu bir süreçten 

geçiyoruz. Bu süreçte ihracat yapabil-
mek hayati öneme sahip. 2019 yılın-
da ihracatımızı yüzde 20 arttıracağız. 
Konya tarım konusunda itici güç olma 
yolunda ilerlemektedir” dedi.

“TÜRKİYE TARIMSAL 
HASILASINI 2,5 KAT ARTTIRMIŞTIR “

Tarım ve Orman Bakanlığı Bakan 
Yarımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türki-
ye’de tarım deyince akıllara gelen ilk 
kentin Konya olduğunu söyledi. Tunç, 
“Tarım stratejik bir sektördür, temel 
önceliktir. Dünya’daki gelişmeleri ya-
kından takip ediyoruz. Türkiye son 16 
yılda tarımsal hasılasını 2,5 kat arttır-
mıştır. Türkiye; Avrupa’da 1, Dünya’da 
7. sıradadır. Türkiye için tarım, katma 
değer üreten en önemli sektördür. 
Merkez ve taşra çalışmalarını tek çatı 
altında birleştireceğiz. Tarım örgütle-
ri daha aktif rol almaya hedefliyoruz. 
Vereceğimiz destekler her geçen yıl 
artarak devam edecektir. Eylül ayında 
tarım şurası düzeleceğiz. Burada; üni-
versiteleri, tarımsal sivil toplum kuru-
luşlarını, üreticilerini ve sanayicileri bir 
araya getireceğiz. Konya üretim rakam-
ları ile Türkiye’nin en önemli şehridir. 
Önümüzdeki yıllarda Konya en önemli 
merkez olacaktır. Konya’nın üretim de-
ğerini arttıracağız” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

17 Haziran günü, Cumhur 
İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı Bina-
li Yıldırım ve Millet İttifakı’nın 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, 
aynı masaya oturarak, İstanbul 
için fikirlerini ortaya koydular. 
Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 
17 yıl sonra büyük bir buluş-
ma yaşanmış ve ilk yazımda da 
bahsettiğim farklı düşüncelerin 
bir masada oturabilmesi olayı faaliyete dönüşmüştü. 

Sonuç her ne olursa olsun, unutulmaya çalışılan De-
mokrasimiz konuşulmuştur. 17 Haziran günü yalnızca 
adaylar oturmadı o masaya tüm Türk milleti sonuç ne 
olursa olsun o masadaydı o gün.

Tarihlere kazınan bu muhteşem gün yaşanan ve olan 
her şey kurallara uygundu ve tüm olan her şey kanuna 
göre dizayn içindeydi. Ekrana her baktığımda sonuç ne 
olursa olsun gözlerim doldu adeta; çünkü hepimiz biliyo-
ruz ki birçok ışıksız geceye sahne oldu bu ülke toprakları. 
O programda iki yetişmiş ve işinin piri olan iki insan bir-
birlerini aşağılamadan, hakaret etmeden, damga vurma-
dan tüm centilmenlikleriyle kozlarını paylaştılar. Hiçbir 
sözlerinden kutuplaşma akmadı…

Keşke dedim şu ekranda olanlar sokaklarımıza inse, 
TBMM her kanal yayınında da her şey böyle olsa. Miting 
alanları tüm bu konuşmalarla dolsa taşsa …

Kim ne derse desin biz ancak bu şekilde bir çıkışa 
varırız, bu hepimiz için büyük önem taşımaktadır aynı 
geminin içinde yol alıyoruz.

Unutmuşuz, unutturmuşlar tatlı tatlı atışmaları, ha-
karet içermeyen ince cümleleri serbest fikirleri ve tüm 
bunların konuşulabileceğini…

Birbirlerine hediyeler veren adaylar Türk milletinin 
asilliğini temsil ettiler daha ne olsun. Aileler bir araya 
gelip fotoğraf çektirdi, hayranlıkla izledim o fotoğraf 
karesini: Buram buram demokrasi ve serbest düşünce 
özgürlüğü kokuyordu sanki.

Çünkü o fotoğraf kutuplaşmanın son bulacağının, 
umudun ve hepimizin fotoğrafıydı. Türkiye’nin en gözde 
ve metropol şehirlerinden olan güzel İSTANBULUMU-
ZUN fotoğrafıydı. Tartışma sonrası el sıkılabileceğinin 
fotoğrafıydı. Bu topraklar da her ne olursa olsun birlik 
ve beraberlik için el sıkılabileceği kanıtlanmış oldu. Siya-
setin dövüş meydanı olmadığını hayranlıkla tüm Türkiye 
olarak izledik.

Sonuç ne olursa olsun biz bu ülke için büyük bir 
adım attık umarım devamı gelir ve hep bu şekilde olur. 

GÜNAYDIN TÜRKİYEM!

GÜNAYDIN TÜRKİYEM!

haber@konyayenigun.com
ŞERİFE ÖZ

KTÜN’den ABD’de büyük başarı

Konya Teknik Üniversitesi 
RACLAB İHA Takımı, Amerika 
Birleşik Devletleri’nde (ABD) bu yıl 
17’incisi gerçekleştirilen Uluslara-
rası İnsansız Hava Sistemleri Ya-
rışmasında  (AUVSI SUAS 2019) 
dünyanın önde gelen üniversitele-
rini geride bırakarak 13’üncü, gö-
rev sıralamasında ise 11. oldu.

ABD’nin Maryland eyaletinde 
12-15 Haziran 2019 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilen yarışmaya 
Türkiye’yi temsilen Konya Tek-
nik, Bursa Teknik, İTÜ, Kocaeli 
ve Yıldız Teknik Üniversitesinden 
5 Türk takımı katıldı. Aralarında 
Harvard, British Columbia, Mic-
higan State, Polish Air Force Aca-
demy gibi dünyanın önde gelen 
üniversitelerinin de bulunduğu 
yarışma 68 takımın katılımıyla 
gerçekleşti. Takımların tamamen 
kendi imkânlarıyla geliştirdikleri 
insansız hava sistemleriyle önce-
den belirlenen görevleri yerine 
getirmek için kıyasıya mücadele 
verdiği yarışmada Konya Teknik 
Üniversitesi 13’üncü, görev sırala-
masında ise 11. olarak önemli bir 
başarıya imza attı.

Konya Teknik Üniversitesi, 
yarışmaya Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elekt-
ronik Mühendisliği Bölümü Öğre-
tim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Akif 
Durdu danışmanlığında Prof. Dr. 
Cemil Sungur, Elektrik- Elektro-
nik Mühendisliği öğrencileri Ha-
san Oğuz, Onur Demircan, Uğur 
Can Hoşgöz, Eyüp Ekinci, Mustafa 
Ünlü, Kadir Berk Demirci Makina 
Mühendisliği öğrencileri Furkan 
Mumcu ve Murathan Mert’ten 

oluşan ekiple katıldı. Belirlenen 
bir senaryo doğrultusunda ger-
çekleştirilen yarışmada takımlar, 
insansız bir hava aracı ile belli bir 
bölgede kayıp bir şahsın arana-
rak bulunması ve bulunma işlemi 
gerçekleştirildikten sonra İHA’dan 
aşağı atılan insansız yer aracı ile 
yardıma ihtiyacı olan kişiye insani 
yardım ulaştırma görevini yerine 
getirmeye çalıştı. Konya Teknik 
Üniversitesi RACLAB İHA takımı, 
senaryoyu sorunsuz gerçekleştiren 
takımlar arasında yer aldı.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
Fakültesi Elektrik Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Dr. Öğretim Üyesi Akif Durdu, 
“Konya Teknik Üniversitesi Mü-
hendislik konusunda tecrübeli bir 
üniversite. Çeşitli bölümlerden bir 
araya getirdiğimiz öğrencilerin, 
hem ekip çalışmasının önemini 
anlaması hem de bu yarışmaların 
isterlerini yerine getirmek için bir-
çok konuyu kısa zamanda öğren-
mesi ve mühendislik gelişimlerini 
arttırmaları açısından önemli ol-
duğunu düşünüyorum. Öğrenci-
lerimizi pes etmedikleri ve sonuna 

kadar yarışmada mücadele ettik-
leri için tebrik ediyorum. Bundan 
sonraki yıllarda daha iyi sonuçlar 
almak ve profesyonel mühendisler 
yetiştirmek için azimle çalışacağı-
mızın bilinmesini istiyorum” dedi.

REKTÖR ÖZÇELİK’TEN 
TEBRİK MESAJI

Konya Teknik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçe-
lik, “Uluslararası İnsansız Hava 
Sistemleri Yarışmasında (AUVSI 
SUAS 2019) ülkemizi ve Konya 
Teknik Üniversitesini temsil eden 
RACLAB İHA Takımı, 68 takım 
arasından 13. olmuştur. Mühen-
dislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Elektrik Elektronik Mühendisliği 
Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğre-
tim Üyesi Akif Durdu danışman-
lığındaki ekibimizi tebrik ediyor, 
başarılarının devamını diliyorum. 
Ayrıca T3 Vakfı, Türk Hava Yol-
ları, AKDAŞ Silah Sanayi, KRAL 
Silah Sanayi ve AKUS Silah Sanayi 
kuruluşlarımıza da bu süreçte üni-
versitemizi yalnız bırakmadıkları 
için teşekkür ediyorum.” diye ko-
nuştu.
n HABER MERKEZİ
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Beslenme odaklarına yılın 2018 yılı içinde yaklaşık 100 ton mama bırakan Meram Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürlüğü Ekipleri haftanın üç günü periyodik besleme yaparak sıcak yaz günlerinde de hayvanları yalnız bırakmıyor

54 hastalığı bu cihazla teşhis ve tedavi ediyor

KTÜN Teknik Bilimler Okulunda mezuniyet heyecanı
Konya Teknik Üniversite-

si(KTÜN) Teknik Bilimler Mes-
lek Yüksekokulu’nda iki yıllık 
öğretimini başarıyla tamamla-
yan öğrenciler, S.Ü.Süleyman 
Demirel Kültür Merkezinde 
düzenlenen törenle mezuniyet 
belgeleri aldılar.

Mezuniyet törenine Teknik 
Bilimler MYO Kimya ve Kim-
ya İşleme Teknolojileri Bölüm 
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Top-
kafa, MYO Müdür Yardımcıları 
Dr. Öğretim Üyesi Murat Selek, 
Öğretim Üyesi Ali Açıkel, Öğre-

tim Görevlisi İlyas Deveci, öğre-
tim üyeleri, öğrenciler ve aileleri 
katıldı.

Okulda dereye giren öğrenci-
lere başarı belgelerini ve diploma-
larını Teknik Bilimler MYO Kim-

ya ve Kimya İşleme Teknolojileri 
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mustafa 
Topkafa ve Öğretim Görevlisi İl-

yas Deveci birlikte dağıttılar.
Törende konuşan ve öğrenci-

lere başarı dileyin Teknik Bilimler 

MYO Kimya ve Kimya İşleme 
Teknolojileri Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Mustafa Topkafa, “Öğ-
rencilerimiz iki yıllık eğitimini 
tamamlayarak okulumuzdan 
mezun oldular. Kendilerini kut-
larken, başarılar diliyorum. Eği-
tim döneminde öğrencilerimize 
emek veren ve destek olan ar-
kadaşlarımıza, öğrencilerimizin 
anne ve babalarına teşekkür 
ediyorum. Bundan sonraki sü-
reçte öğrencilerimizin yolları 

açık olsun” dedi.
n HABER MERKEZİ

Sahipsiz hayvanlara
Meram sahip çıkıyor

Meram Belediyesi sokak hay-
vanlarına yaz kış demeden sahip 
çıkıyor. Meram Belediyesi tarafın-
dan sahipsiz sokak hayvanları için 
ilçe genelinde oluşturulan beslen-
me odaklarında yem dağıtılmaya 
devam ediliyor. Sadece beslenme 
noktalarına değil Meram’ın dört bir 
köşesine yiyecekler bırakan Meram 
Belediyesi Veteriner İşleri Müdür-
lüğü Ekipleri, sokak hayvanlarının 
beslenmelerinin yanında daha 
birçok konuda sokak hayvanlarına 
verdiği destekle takdir topluyor.

BESLENME ODAKLARINA 
SÜREKLİ OLARAK MAMA

 VE SU BIRAKILIYOR
Meram Belediyesi Veteriner 

İşleri Müdürlüğünden konu ile il-
gili yapılan açıklamada 5199 sayılı 

Hayvanları Koruma Kanunu gereği 
yürütülen çalışmalarda hayvanla-
rın aç kalmaması için her yıl yakla-
şık 10 ton kedi maması, 60 ton ise 
köpek maması dağıtımının yapıl-
dığı ifade edildi. Açıklama da ayrı-
ca; “Meram ilçemiz sınırları içinde 
çeşitli bölgelerde köpekler için bu-
lunan 20 adet beslenme odağına, 
kediler için yapılan 24 adet beslen-
me odağı ve 5 parkımızdaki kedi 
evlerine mama bırakılmaktadır. 
Beslenme odaklarına sürekli yem 
ve su bırakılarak hayvanların bes-
lenmesine yardımcı olunmaktadır. 
Bu çalışmanın yanında hayvanların 
yoğun olduğu bölgelere de ayrı-
ca yem bırakılmaktadır. 2018 yılı 
içinde köpekler için yaklaşık 100 
ton, 2019 yılının ilk 5 ayı için ise 

25 ton yem dağıtımı gerçekleştiril-
miştir. 2018 yılı içinde kediler için 
ise yaklaşık 8 ton, 2019 yılının ilk 
5 ayı içinde de 3 ton kedi maması 
bu bölgelere bırakılmıştır. Sahipsiz 
köpeklerle ilgili rehabilitasyon ça-
lışmalarımız ise aralıksız sürdürül-
mektedir. Bu kapsamda, sahipsiz 
köpekler bulunduğu yerden alı-
narak barınağa teslim edilmekte, 
tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve 
küpeleme işlemlerinin ardından 
alındığı ortama bırakılmaktadır” 
ifadelerine yer verildi.

MERAM BELEDİYESİ’NİN SOKAK 
HAYVANLARINA SAHİP ÇIKAN 

TÜM EKİPLERİ BÜYÜK 
BEĞENİ TOPLUYOR

Açıklamada ayrıca, vatandaş-
lardan evlerinin önüne ya da uygun 

yerlere sokak hayvanları ve kuşlar 
için yiyecek bırakılarak hayvanların 
beslenmesine yardımcı olmaları is-
tendi. Öte yandan, sahipsiz sokak 
hayvanlarını sadece bir birimin 
değil tüm belediyenin sahip çıkma-
sının gerekliliğine inanan Meram 
Belediyesi’nin Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü Ekipleri örnek 
davranışlara imza atıyor. Vatandaş-
ların çöp konteynırlarının etrafına 
bıraktığı ekmek ve diğer yiyecek-
leri sokak hayvanlarına ulaştıran 
ekipler büyük takdir topluyor. Son 
olarak topladıkları ekmekleri, anne 
sokak köpeği ve ölmek üzere olan 
yavrularına ulaştıran ekipler, sosyal 
medyadan yüzlerce beğeni ve yo-
rum aldı.
n HABER MERKEZİ

Konya’da yaşayan Doktor Cela-
lettin Orduoğlu, Rusya’dan getirdiği 
‘NLS’ cihazı ile hastaların vücudu-
na gönderdiği frekansla hem teşhis 
koyuyor hem de tedavisini yapıyor. 
Cihazın hastanın vücudundaki tüm 
rahatsızlıkları gösterdiğini hatta 
hasta olmaya meyilli durumları da 
tespit ettiğini belirten Orduoğlu, 
“Rus yapımı bu cihazı 1 yıl önce 
cihazı getirdim. Hastaya takılan ku-
laklıkla hastanın vücut taramasını 
yapıyoruz. Hücrelerin frekansına 
göre cihaz hastada bir olumsuzluk 
olup olmadığını veya hastanenin 
ileride sıkıntı yaşayabileceği rahat-
sızlıkları tespit ediyoruz” dedi.

BAŞARI ORANI YÜZDE 80
Özel bir muayenesi bulunan 

Dr. Celalettin Orduoğlu, 1 yıl önce 
Rusya’dan NLS cihazını getirtti. Bu 
cihaz sayesinde hastanın neresinde 
bir sorun varsa onu bulduklarını 

hatta hastalığa meyilli durumları da 
tespit ettiklerini belirten Orduoğlu, 
“Bu cihaz hücrelerin frekansına 
göre, girdiği strese göre bize bilgi 
veriyor. Eğer hücre strese girmişse 
onda hastalık başlamıştır. Ama bu 
hücresel boyuttadır. Bunun iler-
lemesi hastalık boyutuna gelmesi 
için belki 3-5 yıl geçecektir. Yani 
3-5 yıl önceden hastalığın başlama-
sını biz tespit edebiliyoruz. İlerde 
yaşayacağı sıkıntıları biz şimdiden 
öğrenebiliyoruz. Bu öngörü kişinin 
hücrelerinden gelen frekanslara 
göre belirleniyor. Kafamızdan bir 
şey söylemiyoruz. Kişinin hücrele-
rinin bize verdiği bilgiye göre cevap 
veriyoruz. Başka hiçbir hasta buna 
inanmıyor. Ama cihaza girdikten 
sonra kişilere sizin şu rahatsızlığınız 
var şu problemler başlamış diyoruz. 
Kişinin kendiside zaten ekrandan 
görüyor. Cihaz kişinin dişindeki 

çürüğe kadar gösteriyor. İnsanlar 
onları görünce zaten inanıyorlar” 
dedi.

54 HASTALIĞI TEDAVİ EDİYOR
Cihazın 1 saatlik bir süre içe-

risinde detayla bir tarama gerçek-
leştirdiğini belirten Orduoğlu, “Ci-
haz hasarlı hücreleri tespit ettikten 
sonra onlara ters frekans gönderip 
onların stresini alıyor. Bu NLS ci-
hazında tarama bittikten sonra 
hasarlı hücreleri tespit ediyoruz. 
Bize bunun tedavisini yapayım mı 
diye soruyor. Frekans gönderip o 
hücrelerin stresini alıyor. Tedavisi-
ni yap diyorsunuz ve cihaz frekans 
gönderiyor. Hastada böylece rahat-
lamış oluyor. Bu cihaz  kuantum 
tedavisiyle 54 tane hastalığı tedavi 
ediyor. Boğaz enfeksiyonundan tu-
tun tırnak batmasına kadar 54 tane 
hastalığı tedavi ediyoruz. Tarama 
sistemi kulaklığı takıyoruz. Normal-

de bu Rus yapımı bir cihaz. 1990 yı-
lında uzaya gönderdikleri astronot-
ların tedavisi amacıyla yapılmış bir 
cihaz. Mekanizması şu: Ruslar her 
hücrenin bir frekans yaydığını bul-
muşlar. Normal hücrenin frekansı 
farklıymış, bozulmaya başlayan 
hücrenin frekansı farklıymış, hasta-
lanan hücrenin frekansı farklıymış. 
Bunların hepsini tespit edip bura-
daki cihaza yüklemişler. Bir kulaklık 
aracılığıyla vücudunuzdaki bütün 
frekansları topluyor hangi hücre-
nizde hastalık var, hangi hücreniz-
de hastalık riski var, hangi hücreniz 
hasta onların hepsini bize erken 
boyutta tespit edip bilgilendiriyor 
ve ona yönelikte tedavi program-
ları sunuyor. Tedavi seçenekleri 
bitkisel tedaviden tutun, kimyasal 
tedaviye kadar bizi bilgilendiriyor” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde yaşayan 
Konyalı fotoğraf sanatçısı Seyit 
Konyalı, Konya’da biraraya geldiği 
üniversite öğrencileriyle fotoğrafa 
dair söyleşide bulundu. Beyşe-
hir Fotoğraf Topluluğu (BEYFOT) 
Başkanı Seyit Konyalı, Konya Tek-
nik Üniversitesi Mimarlık ve Şe-
hircilik Fakültesi’nin düzenlediği 
fotoğraf gösterisi ve söyleşisi et-
kinliğinde yükseköğrenim gören 
öğrencilerle biraraya geldi. KTÜ 
Fotoğraf Topluluğu’nun davetlisi 
olarak katıldığı etkinlikte Konyalı, 
programı izleyen öğrenci ve öğ-
retim üyelerine 15 yıllık fotoğraf 
sanatı yaşamından kesitler sundu, 
deneyimlerini paylaştı. Öğrencile-

rin fotoğraf çalışmaları hakkında 
yönelttiği soruları cevaplandırdı. 
Konyalı, etkinlikte çoğunluğunu 
Beyşehir ve bölgesinde çektiği 
görsellerden ve oluşan ilgiyle iz-
lenen iki farklı fotoğraf gösterisi 
sundu. Katıldığı fotoğraf yarış-
malarında elde ettiği ödüller ve 
düzenlenen seminerler ile son 
dönemde adından sıkça söz etti-
ren Konyalı, Beyşehir fotoğrafları 
ile yörenin ulusal ve uluslararası 
alanda tanıtımına önemli katkılar 
sağlıyor. Konyalı, Beyşehir bölge-
sinin yanısıra ilçe dışında katıldığı 
etkinliklerde de çalışmalarını hız 
kesmeden sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi Fen İşle-
ri Müdürlüğü ekipleri kavşak,refüj 
ve  parklara çiçekler ekerek ilçeyi 
güzelleştiriyor. Seydişehir Beledi-
yesi bahar ayının gelmesi ile şehir 
merkezinde bulunan yeşil alan ile 
park ve bahçelere rengârenk çi-
çekler ekmeye başladı. Belediye 
bünyesinde toplum yararına prog-
ram kapsamında istihdam edilen  
kadınlar tarafından yürütülen ça-
lışmalarla park ve yeşil alanların 
bakımının yanı sıra çiçek ekimine 
de başlayan bayanlar, yaptıkları 
çalışmaları ile takdir kazanıyorlar. 

Mevsimlik çiçek dikimi öncesi 
yeşil alanlardaki çimlerin onarı-
mını tamamlayan  ekiplerin farklı 
türden çiçeklerin dikimini yapa-
rak kenti farklı renklerle süsledi-
ğini kaydeden Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, “Fen İşleri 
Müdürlüğü bünyemizde toplum 
yararına çalışan bayanlarımızın 
kavşak, refüj ve meydanlarda 
çiçek ekimi tüm hızıyla başladı. 
Belirli periyotlarla bakımlarının 
yapılacağı çiçekler şimdiden gör-
sel bir şölen oluşturuyor. Ekipleri-
miz, kentin estetik değerine katkı 
sağlayacak bu çalışmaları titizlikle 
sürdürüyorlar.Seyidharun Bulva-
rı,Milli Egemenlik Caddesi, Tapu 

Kavşağı ve Milli İrade Meydanı ve 
mevcut parklardaki yeşil alanlar-
da çiçek dikimi yapan ekiplerimiz, 
önümüzdeki günlerde geri kalan 
yerleri tamamlamayı hedefliyor-
lar. 

Seydişehir’de kalıcı çözümler 
üretmek için sürekli bir arayış için-
de olduklarını kaydeden Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal; “merkez 
ve kırsal mahallelerimizde boş 
alanların tamamını değerlendir-
meye çalışıyoruz. Vatandaşlarımı-
zın rahat nefes alabileceği parklar 
yapıyoruz. Çocuklarımız için oyun 
grupları kurarak vakit geçirebi-
lecekleri ortamlar oluşturmaya 
çalışıyoruz.Ekiplerimiz ilçemizin 
daha da güzelleşmesi adına için 
yoğun bir çalışma içerisindeler. 
Bugünlerde ise orta refüjlerde ve 
kavşaklarda  yoğun olarak devam 
eden bir çapalama ve çiçeklendir-
me çalışmaları için seferber olmuş 
durumdalar. Parkların temizliği 
ve parklarda bulunan çiçeklerin 
bakımı gibi birçok işte görev alan 
personelimiz hayatın her alanında 
olduğu gibi park ve bahçe işlerin-
de de oldukça başarılı.Çalışma ar-
kadaşlarıma yürüttükleri mesaile-
rinde kolaylıklar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Fotoğraf sanatçısı Konyalı,
öğrencilerle söyleşi yaptı

Seydişehir’de kavşak
ve refüjler renkleniyor
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TÜİK Konya Bölge Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’nin toplam lale üretiminin yüzde 98,4’ünü 
40 milyon adetle Konya üretti. Konya’yı 560 bin adetle İstanbul, 50 bin adetle Yalova takip etti

Lalede Konya farkı
Türkiye İstatistik Kurumu 

Konya Bölge Müdürlüğü Bit-
kisel Üretim İstatistiklerinden 
“Lale Üretimi” konusunda bir 
basın bülteni hazırladı. 2018 yılı 
sonuçlarına göre, Türkiye’nin 
toplam lale üretiminin yüzde 
98,4’ünü Konya karşıladı.

TÜRKİYE’NİN LALESİ KONYA’DAN
2018 yılında Konya ilinde 

toplam 400 bin metrekare alan-
da yaklaşık 40 milyon adet lale 
üretildi ve Konya Türkiye’nin 
toplam lale üretiminin yüzde 
98,4’ünü karşılayarak lale üre-

timinde birinci sırada yer aldı. 
Konya ilini 7 bin 500 metreka-
re alanda 560 bin adet (yüzde 
1,4) lale üretimiyle İstanbul ve 
700 metrekare alanda 50 bin 
adet lale (yüzde 0,1) üretimi ile 
Yalova ili izledi.Türkiye’de 2018 
yılında 410 bin metrekarealanda 
40,7 milyon adet lale üretildi.

KONYA’DA METREKARE
BAŞINA ÜRETİLEN LALE 
SAYISI 100 ADET OLDU

2018 yılında Konya’da met-
rekare başına ortalama 100 adet 

lale üretildi. Konya ili metrekare 
başına 100 adet lale üretimiyle 
lale verimi açısından Türkiye’de 
birinci sırada yer aldı. 2018 yılı 
lale verimi açısından Konya’yı 
metrekare başına 75 adet lale 
ile Yalova ve İstanbul ili izledi. 
Türkiye’de ise 2018 yılında met-
rekare başına ortalama lale üre-
timi 2018 yılında 99 adet oldu.

KONYA’DA LALE ÜRETİMİ 
YÜZDE 9,1 ORANINDA AZALDI

Konya’da 2017 yılında yak-
laşık 44 milyon adet lale üreti-

lirken, 2018 yılında yüzde 9,1 
oranında azalarak 40 milyon 
adet oldu. İstanbul ilinde 2017 
yılında 380 bin adet lale üreti-
lirken 2018 yılında yüzde 47,1 
oranında artarak 560 bin adet 
oldu. Yalova ilinde ise lale üre-
timi 2017-2018 yılları arasında 
değişmedi.

Ülkemizde ise 2017 yılında 
44,5 milyon adet üretilen lale 
2018 yılında yüzde 8,6 oranında 
azalarak 40,7 milyon adet oldu.
n EMİNE ÖZDEMİR Albaraka Türk, daha fazla gi-

rişimciye destek vermek amacıyla 
yapısına ön hızlandırma eklediği 
Albaraka Garaj’da yeni girişim-
ciler için üçüncü dönem başvu-
rularını 30 Haziran 2019 Pazar 
gününe kadar uzattı. Bu yıl ilk kez 
Berlin’de de ofis imkânı sunan Al-
baraka Garaj, girişimcilerine hem 
Avrupa pazarını yakından tanıma 
hem de pazara hızlı bir giriş yap-
ma olanağı sunuyor. 

Albaraka Türk Genel Müdü-
rü Melikşah Utku, yenilikçi iş ve 
projeler için tüm startup’lara açık 
olduklarını ifade etti.

Albaraka Türk, verimliliği 
yüksek inovasyon modellerini de-
neyimleyebilmek ve hayata geçi-
rebilmek için kurduğu Albaraka 
Garaj merkezinin yapısına ön hız-
landırmayı da ekleyerek, yenilikçi 
iş ve projeler için Konyalı girişim-
cilere ve startup’lara üçüncü dö-
nemin kapılarını açtı. 

Bir buçuk yıl önce hayata ge-
çirilen Albaraka Garaj ile hem 
startup’ları destekleyen hem de 
kendi kurum kültürüne ve diji-
talleşme yolculuğunda önemli 
katkılar sağlayan Albaraka Türk, 
bugüne kadar binin üzerinde baş-
vuru aldığı Albaraka Garaj’da 19 
girişimi destekledi.  Albaraka Ga-
raj’da 30 Haziran 2019 tarihine 
kadar uzatılan 3. Dönem başvu-
rularında Konyalı girişimciler için 
son çağrı yapılırken, başvurular 
albarakagaraj.com üzerinden son 
güne kadar yapılabiliyor.

BERLİN’DE OFİS, 
İSTANBUL’DA GARAJ!

Avrupa’da faizsiz dijital ban-
kacılık hizmeti sunan insha çerçe-
vesinde yeni bir girişim ekosistemi 
şekillendirmek için çalıştıklarını 
ifade eden Albaraka Türk Genel 
Müdürü Melikşah Utku, bu eko-
sistem stratejisi çerçevesinde 
konumlandırabilecekleri girişim-
cileri destekleyeceklerine dikkat 
çekti. Albaraka Garaj’ın,  ön hız-

landırmanın yanı sıra Albaraka 
Portföy Yönetiminde kurulan Gi-
rişim Sermayesi Fintech Yatırım 
Fonu ile birlikte daha da güçlenen 
yapısıyla, artık daha fazla girişim-
ciye destek olduğunu kaydeden 
Utku, Albaraka Garaj’ın bir katı-
lım bankası bünyesinde kurulan 
dünyadaki ilk startup hızlandır-
ma merkezi özelliği taşıdığını 
belirterek; “Albaraka Garaj ile iki 
dönemde 19 girişimi destekle-
dik, bunlardan 6 girişimle ortak 
proje geliştirdik ve 3 girişime de 
yatırım yaptık. Bu üçüncü döne-
mimizde de daha fazla girişimciye 
yardımcı olabilmek ve hakkani-
yetli bir eleme yapabilmek adına 
ön hızlandırma programımızı ha-
yata geçirdik.

 Ayrıca Girişim Sermayesi 
Fintech Fonumuz ile birlikte ar-
tık daha fazla girişimciye yardım 
edebiliyoruz. Girişimci adayları-
nın bugüne kadar gösterdiği ilgi 
ve alakadan fazlasıyla memnu-
nuz. Daha fazla girişimcinin bu 
imkandan yararlanması için baş-
vuru süremizi de uzattık. Başta 
teknoloji tabanlı girişimciler ol-
mak üzere tüm girişimci adayla-
rını Albaraka Garaj’a bekliyoruz” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konyalı girişimcilere 
Albaraka’dan önemli çağrı

Karatay İlçe Kaymakamlığı ta-
rafından her ay düzenlenen Muh-
tarlar Toplantısı Sedirler Sosyal 
Tesislerinde gerçekleşti. Toplantı-
ya Karatay Kaymakamı Abdullah 
Selim Parlar, Karatay Belediye Baş-
kan Vekili Şaban Önal, Karatay’da-
ki mülki erkan ve çok sayıda Muh-
tar katıldı.

Muhtarların şikayet, talep ve 
önerilerini dinlemek amacıyla bu 
toplantıları düzenliyoruz diyen Ka-
ratay Kaymakamı Abdullah Selim 
Parlar, Muhtarların mahalle ile ilgi-
li isteklerini iletmelerini sağlayacak 
yeni bir iletişim kanalı olan bu top-
lantılarla, amaca ulaşabilmek için 
muhtarlarımızın da temsil ettikleri 
mahallelerin sorunlarına ve talep-
lerine hakim olması gerektiğini ve 
halkımızın istek, şikayet ve önerile-
rini doğrudan iletebilmelerine im-
kan sağlanmasını hedeflediklerini 
belirtti.

Toplantıda muhtarların mahal-

leleri ile ilgili isteklerini dinleyen 
Karatay Belediye Başkan Vekili Şa-
ban Önal, Mahallelerin ihtiyaçlarını 
en iyi Muhtarların bildiğini kayde-
derek; gerçekleştirilen çalışmala-
rın Muhtarlarla koordineli olarak 
yapıldığını söyledi. Önal, “Muhtar-

larımız bizim için her zaman çok 
önemli. Yerel yöneticiler olarak 
temel hedefimiz burada yaşayan 
hemşehrilerimize kaliteli hizmet 
sunmaktır. Bu hizmeti sunarken 
muhtarlarımız temsil ettikleri 
mahallenin, bölgenin sorunlarını 

bize ileterek, vatandaşlarla bizler 
arasında önemli bir köprü görevi 
görmektedirler. Muhtarlarımızla 
olan irtibatımızı kuvvetlendirmek 
ve koordinasyonumuzu arttırmak 
adına Muhtarlık İşleri Şube Mü-
dürlüğümüzü kurduk. Bu müdür-
lüğümüz ile muhtarlarımızın talep 
ve isteklerini en sağlıklı şekilde yö-
neteceğiz” dedi.

Düzenli olarak yapılan istişare 
toplantılarının Karatay’ın nabzı-
nın attığı her sokak ve caddeden 
en doğru ve kesin bilgi akışı sağ-
layarak koordineli çalışma imkanı 
sunduğunu söyleyen Önal; birlik 
ve beraberlik içerisinde çalışma 
ve yerinde çözümler ile Karatay’a 
hizmet etmek için hummalı bir 
çalışma içerisinde olduklarını vur-
gulayarak yeni göreve gelen muh-
tarlara hayırlı olsun temennilerini 
iletti.
n HABER MERKEZİ

Muhtarlar Karatay’da buluştu

Selçuklu, personeline afet eğitimi verdi
Selçuklu Belediyesi, kurum 

içi eğitim faaliyetleri kapsa-
mında personelini bilgilendir-
meye devam ediyor. Belediye 
sosyal tesislerinde düzenlenen 
programda personele “Temel 
afet bilinci, yangın ve tahliye” 
konularında eğitim verildi.

Selçuklu Belediyesi per-
sonele yönelik yıl içinde farklı 
eğitim programları düzenlen-
meye devam ediyor. Hizmet 
kalitesine katkı sağlayan ve 
konusunda uzman eğitmenler 
tarafından verilen eğitimlerle 
personel bilgilendiriliyor. Sos-
yal tesislerde düzenlenen se-
minerde İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü Arama Kurtarma 
Teknikeri Ahmet Yiğit tarafın-
dan personele temel afet bilinci, 
yangın ve tahliye konusunda eği-
tim verildi.  Doğal afet bilincinin 
oluşması, deprem, sel, heyelan 

ve yangın gibi yaşanan doğal 
afetlerin öncesi ve sonrasında 
yapılması gerekenler anlatıldı. 
Teorik eğitim ardından belediye 
otoparkında yangın tatbikatı ger-
çekleştirildi. Tatbikatta yangını 
söndürmeye çalışan personel za-
mana karşı yarıştı.

Türkiye’deki tüm yerleşim 
birimlerinin % 45’inin bir veya 
birden fazla afet olayından etki-
lendiğini ifade eden Yiğit, “Başta 
deprem olmak üzere ülkemizde 
sıkça görülen afetlere yönelik 
olarak, afetlerin öncesi, sırası 
ve sonrasında yapılacak doğru 

davranışların kazandırılmasın-
da insanlarda bilinç oluşturmak 
büyük önem taşıyor. Bu nedenle 
her an afet olacakmış gibi hazır-
lıklı olmak zorundayız” dedi.

TEMEL AFET BİLİNCİ
HAYAT KURTARIR

Dünyanın hiçbir ülkesinde 

sağlık, itfaiye, arama kurtarma 
ekipleri gibi birimlerin olası bir 
afet sonrası tüm bireylere anında 
ulaşmasının mümkün olmadı-
ğını ifade eden Yiğit, “Afetlerin 
ilk dakikalarında herkes kendi 
başınadır. Bu nedenle bizler afet 
sonrası altın saatler olarak adlan-

dırılan ilk 72 saat için hazırlıklı 
olmalıyız. Çalıştığımız kurum-
larda doğal afetle ilgili risk varsa 
mutlaka bu risklerin biz ve biz-
den sonraki insanların bu işten 
zarar görmemeleri için raporla-
nıp üst mercilere iletilmesi son 
derece önemlidir” dedi.

Dünya üzerinde doğal afetler 
içerisinde ön plana çıkan, insan-
lara ve yerleşim yerlerine en bü-
yük zarar veren doğal afetin dep-
rem olduğunu ifade eden Yiğit, 
“Ülkemizde son yüzyıl içerisinde 
hemen hemen depremin yaşan-
madığı nokta kalmamıştır. Konya 
için de bu ihtimal geçerlidir. Bu-
ralarda yaşayan vatandaşlarımız 
deprem konusunda bilinçlendi-
rilmeli ve deprem öncesinde ted-
birler alınarak deprem sonrası 
yaşanacak sıkıntılar en aza indi-
rilmelidir” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Çocukluğumda diğer bütün Ana-
dolu çocukları gibi, her istediğimizi 
anında aldıramazdık babamıza, anne-
mize. Zira ne elde vardı ne de avuçta…

Köylere çerçiler gelirdi o zamanlar. 
Bir katırın ya da atın iki yanına iki tahta 
bavul sararlar, köyün meydanına o iki 
bavulu indirir, atını odanın ahırına bağ-
lar ve bavulları bir serginin üzerine açar 
satışına başlardı.

Bavullardan yiyecek olarak; renkli 
renkli halka şekerler, elvan şekerler, 
sorma şekerler, araç gereçlerden; tü-
kenmez kalemler, renkli boya kalem-
leri, çat patlar, mantar tabancaları ve 
onun mühimmatı mantarlar, oyuncak-
lar v.s çıkar ve serginin üzerine güzelce 
dizilirlerdi.

Çerçici Amca bu malların karşılığı 
olarak, satın alanlardan;  para, yumur-
ta, özellikle de yün ve kıl alırdı. Bunların 
dışında arpa, buğday gibi tahıllarla da 
mal değişimi yaptığını görürdük.

Hiç unutmuyorum bir keresinde 
çerçi malları arasında plastikten yapılı 
bir mandolin vardır. Müziği çok sevi-

yordum. Toplum içinde söylemezdim 
ama kendi kendime  radyolardan 
ezberlediğim türküleri mırıldanır ve 
o türkülerin müziklerine, ezgilerine 
hayran kalırdım. Radyoda Türk Halk 
Müziği Dinleyici İstekleri programına 
bayılırdım. Bu hayranlığımı somut hale 
çevirmek için kısmet ayağıma gelmişti 
işte. Çerçiden o mandolini mutlaka al-
malıydım. Ama çerçi malzemelerinin 
içindeki en pahalı malzeme demek ki 
o mandolin olacaktı ki, anam bana onu 
alamadı. Uzun süre ağladığımı çok iyi 
hatırlıyorum.

Yıllar sonra ilkokulu bitirip devlet 
parasız yatılı öğretmen okulunu ka-
zandığımda her öğrencinin mutlaka 
bir mandolininin olması mecburiyeti 
ile karşı karşıya kalmıştım.  Bu defa 
gerçek bir mandolinin sahibi olmam 
mecburiyettendi. Yine hiç unutmuyo-
rum Metin marka olanları olduğu gibi 
Gözenoğlu marka olanları da vardı. 
Metin markalar 150-200 TL gibi bir 
fiyata ancak alınabiliyordu. Ben 100.00 
TL fiyatı olan Gözenoğlu Markasından 

bir mandolin alabilmiş-
tim.

Dedim ya genel-
likle bütün Anadolu 
çocukları arzu ettikleri 
her şeye hemen sahip 
olamazlardı. Şimdiki 
neslin, çocuk yaşlarda 
olanlarının bile birbi-
rinden pahalı cep tele-
fonlarına hemen sahip 
olmaları sıradan bir 
olaydır artık. Hâlbuki bizlerin yaşların-
da ve bizden yaşça daha büyük olan-
larımızın ahdedip de ulaşamadıkları, 
canlarının çekip de tadımlık da olsa 
elde edemedikleri o kadar ihtiyaçları 
oldu ki şimdiki gençlere bunları an-
latsanız masal niyetine dinlerler belki 
sizi… Hatta dinlemezler bile, “masal 
dinlemeye niyetim yok” deyip sıyrılırlar 
işin içinden.

Çocukluğumuzda haf-
tada bir gün olmak üzere 
bağlı bulunduğumuz şehir-
lerde pazarlarlar kurulurdu. 
Hoş, halen de en az bir gün 
olmak üzere kurulmaya 
devam ediyorlar. O pazar-
günlerinin gelmesini iple 
çekerdik. Zaman zaman 
bizleri de götürürdü ana 
babalarımız. O günlerde 
yaşamış olduğumuz sevin-

ci, aldığımız hazzı başka hiçbir şeyden 
almazdık. Zira, şehirli olmanın dayanıl-
maz cazibesini yaşardık hiç değilse bir 
gün. Hem evlerimize farklı yiyecekler 
girerdi belki de çoraplarımız, lastik 
yemenilerimizde yenilenmeler olurdu. 
Hatta pantolonluk, gömleklik kumaşlar 
bile alınırdı eğer bayramlar da yakınsa. 
Veya eskimiş pantolonumuzun dizle-
ri ve arka kısımları yamanmış olarak 

gelirdi.
Eğer o gün pazara götürülmemiş-

sek akşamüzeri gün indikten sonra, 
çukurun içinde olan köyümüzün tozlu 
sokaklarından gözümüzü yukarılara 
diker ama traktör ile ama kamyon ile 
pazara giden yakınlarımızın yolunu 
gözlerdik özlemle… 

Öyle ucuz, öylesine küçük şeyler-
den mutlu olurduk ki, elde ettiklerimizle 
yüreğimizden çıkan sevinç huzmeleri-
nin asla aynı orantıda olmadığını iler-
leyen zamanlarda çok daha iyi anlaya-
caktık. Ama o sevinç huzmeleri bizi biz 
yapmaya, bizim neslin karasaban ile 
uçak, bilgisayar ve internet gibi çağın 
teknolojileri arasında bir nesil olma-
mızdan kaynaklanan, imkânsızlıkların 
ve imkânların en uç noktalarını görebil-
miş fedakâr bir nesil olmamıza yaradı. 

Bizim nesil, belki çocuklarını daha 
hazırcı bireyler olarak, her istediğini 
elde eden bir nesil olarak yetiştirdi 
ama buna karşılık, onları Ülkemizin 
en müstesna hizmetlerini görmeye, 
bütün sektörlerde ve devlet hizmetle-

rinde işini en iyi yapabilecek kapasitede 
eğitimli genç, dinamik insanlar olarak 
yetiştirmeye çok önem verdiler. Kısaca 
eğitim, onların en vazgeçilmezleri oldu. 
Onlar üzerinden, kendi yaşayamadık-
larını görme arzularını en üst noktaya 
taşıdılar ve bunu da çok büyük bir 
oranda başardılar.

Devlet yönetim kademelerinde on-
lar gibi olanların birkaç çarpıcı örneğin 
dışında esamisi dahi okunmazdı o za-
manlarda. 

Belki de birkaç bin ailenin etrafında 
dönen bir işlevdi devleti yönetme gö-
revi…

Ama şimdi onların çocukları devle-
tin her kademesindeler. Nereye baksa-
nız onların çocukları karşınızda…

Herhalde “eğitimde fırsat eşitliği” 
denilen olguyu bütün eksikliklerine 
rağmen bizim nesil üzerinden sağlamı-
şız gibi geliyor bana…

Kime sorsam, kiminle bu konuyu 
konuşsam, bizim neslin çocukları bü-
yük oranda güzel çocuklar. Hepsi gü-
zelliklerin içinde, güzelliklerin peşinde.

BİZİM NESLİN ÇOCUKLARI

Peribacaları bölgesinin başlangıcı olmakla birlikte Ihlara Vadisi, Hasan Dağı, Narlı Gölü, gibi tarihi yerleri nedeniyle 
son yıllarda kültür turizmin gözdesi haline gelen Aksaray, tarihi ve turistik değerleriyle turistlerin ilgisini çekiyor

Ankaralı öğrenciler Karapınar’ı gezdi

Aksaray turizmin
yeni gözdesi oldu

Aksaray Kültür ve Turizm Mü-
dürü Mustafa Doğan, tarihi ve doğa 
güzellikleri nedeniyle  yılda 1 mil-
yona yakın turistin kente geldiğini 
belirtti. Kapadokya’nın başlangıcı 
olması nedeniyle özellikle Ihlara Va-
disi’nin ilgi gördüğünü belirten Do-
ğan, şunları söyledi:

‘’Her yıl başta Ihlara Vadisi ol-
mak üzere yer altı şehirleri, ker-
vansarayları, doğal ve tarihi gü-
zellikleriyle çok sayıda ziyaretçiyi 
ağırlıyoruz. Ihlara Vadisi, Hasan-

dağı, Narlı Göl, Selime Katedrali, 
Kızıl kilise, Yüksek Kilise gibi tarihi 
ve doğal güzellikler buraya gelen 
insanları kendine hayran bırakıyor. 
Son dönemlerde özelikle fotoğraf sa-
natıyla uğraşanlar bu noktada Aksa-
ray’ı önemsiyorlar. Bununla beraber 
son dönemlerde önemli çalışmalar 
yapılıyor. Öne çıkan mekanlarla ilgili 
turlar düzenleniyor. Tarihi ve doğal 
güzellikleri havadan drone ile çekil-
mesi ve fotoğraflanması bu güzellik-
lerin daha da iyi görünmesine sebep 

oldu.’’
Özel bir şirkette çalışan fotoğ-

raf tutkunu Zeki Seferoğlu, boş za-
manlarını kentin tarihi ve turistik 
bölgelerini insansız hava kamera-
sıyla, fotoğraf ve videolarını çekip, 
memleketini tanıtmaya çalışıyor. 
Fotoğraf tutkusunun 10 yıl önce 
başladığını ifade eden Seferoğlu, 
‘’Aksaray Belediyesinin açtığı fotoğ-
raf yarışmasında 1’inci oldum. Fo-
toğraftan sonra da drone ile çekim 
yapmaya başladım.  3 aylık zaman 

diliminde hafta sonları Hasandağı, 
Ihlara Vadisi, Yüksek Kilise, Narlı 
Göl, Kızıl kilise, Selime Katedrali gibi 
önemli tarihi yerlerin gün batımına 
yakın saatlerde havadan kuş bakışı 
çekimlerini gerçekleştirdim. Bu çe-
kimlerimi sosyal medyada paylaştım 
ve çok olumlu tepkiler aldım. Şimdi 
Türkiye’nin dört bir tarafından fo-
toğraf tutkunları Aksaray’a gelerek 
tarihi yerleri fotoğraflıyorlar” diye 
konuştu.
n DHA

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğiti-
mi ve Bilim Okulları Programı 
kapsamında Mamak Milli Eğitim 
Müdürlüğü organizasyonu ile 
öğretmen ve öğrenciler Karapı-
nar ilçesini ziyaret etti. Karapınar 
Çölleşme ve Araştırma Merkezine 
gelen 39‘u öğrenci, 57 kişilik grup 
burada yapılan çalışmaları yerin-
de gördü. 

Karapınar Çölleşme ve Araş-
tırma Merkezi Bölüm Başkanı 
Ziraat Mühendisi Necati Şimşekli 
tarafından, erozyonun dünü ve 
bugünü konusunda slayt eşliğin-
de bilgi verildi.

Daha sonra arazi gezisine 
katılan öğrenciler, erozyon sebe-

bi ile 1960’lı yıllarda terk edilen 
Gındam Yaylası’nı gezdi. Gelecek 
nesillerin ibret alması için hiçbir 
çalışma yapılmayan ve çıplak bı-
rakılan kum örtüsünün yer aldığı 
Örnek Tepe’yi görme imkanı bu-
lan öğrenciler, erozyon sahasında 
100 adet fidanı toprakla buluştu-
rup, can suyu verdi.

Proje koordinatörü Bilal Kılınç, 
“Kaybolan renklere yolculuk” pro-
jesi kapsamında, çevre ve çölleş-
me konusunda öğrencilerde far-
kındalık oluşturmak istediklerini 
söyledi.  Lise öğrencilerine yönelik 
bir çalışma yaptıklarını anlatan Kı-
lınç, şöyle devam etti: “Çölleşme-
den en çok etkilenenler insanlar-

dır. Bu davranışları değiştirmeye 
çalışıyoruz ama insanların kazan-
dıkları davranışları değiştiremiyo-
ruz. Bizler de genç nesillerin üze-
rinde durduk. Karapınar çölleşme 
konusunda en önemli merkezler-
den birisidir. Bizler de öğrencile-
rimize bu bölgeyi göstererek, bi-
linçli birer birey olmalarına katkı 
yapmak istiyoruz. Öğrencilerimiz 
burada gördükleri izlenimler ile 
çevre konusunda bilinçli birer bi-
rey olacaklardır.”

‘KALICI ÖĞRENMELER YAŞADIK’
Proje Eğitmeni Nurcan Gün-

gören ise kendilerine destek veren 
Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Rahmi Güney’e teşekkür etti. Ye-

rinde görmenin önemli olduğunu 
vurgulayan Güngören, şunları ifa-
de etti:  “2023 vizyonunda Milli 
Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk’un 
da bahsettiği gibi dış ortalama-
larda yapılan öğrenmelerin kalıcı 
ve işlevsel olduğunu bildiğimizi 
için bu projeyi yürüttük. Güzel bir 
ortam oldu, çocuklar için anlam-
lıydı. Kalıcı öğrenmeler yaşadık. 
Hepimizi için yararlı oldu. Yeni 
bilgiler öğrendik.”

Öğrenciler de erozyon saha-
sındaki dünden bugüne yapılan 
çalışmaları yerinde görme imkanı 
buldukları için mutlu olduklarını 
aktardı.
n AA

Seydişehir Kaymakamlığı ve 
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge 
Kalkınma İdaresi Başkanlığı ta-
rafından finanse edilen, Seydişe-
hir KOP Mesleki Gelişim Atölye-
si Projesi kapsamında ebeveyn 
eğitimi verildi. NEÜ Özel Eğitim 
Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yahya 
Çıkılı ve Öğretim Görevlisi Fatih 
Koçak tarafından verilen, “Özel 
Eğitim Eğitici ve Ebeveyn Eği-
timleri” programını ziyaret eden 
Kaymakam Aydın Erdoğan, ça-

lışmalar hakkında bilgi aldı.  Er-
doğan, projenin diğer aşaması 
olan Özel Eğitim İş Uygulama 
Merkezine mesleki gelişim atöl-
yelerinin kurulumu faaliyetinin 
tamamlanma aşamasında ol-
duğunu belirterek, söz konusu 
projenin ilçeye hayırlı olması 
temennisinde bulundu. Kayma-
kam Erdoğan, Çıkılı’ya katkıla-
rından dolayı plaket takdim ede-
rek teşekkür etti.
n AA

Karaman’da bakım için çık-
tığı yüksek gelirim hattında 
elektrik akımına kapılan işçi 
ölümden döndü. Olay, Çeltek 
Mahallesi İl Jandarma Komu-
tanlığı yanında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, bakım için 
yüksek gelirim direğine çıkan 
Emre B. (24) bir anda elektrik 
akıma kapıldı. Yanındaki arka-
daşının attığı tekme ile akımdan 

kurtulan Emre B., yaklaşık 5 
metre yükseklikten yere düştü. 
Çağrılan ambulansla kaldırıldığı 
Karaman Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alınan Emre B.’nin 
sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenildi. Olayın meydana gel-
diği direkte polis tarafından in-
celeme yapıldı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Seydişehir’de ebeveyn
eğitimleri yapılıyor

Elektrik akımına kapılan 
işçi ölümden döndü 

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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Konya’da özel bir hastanenin yeni doğan yoğun bakım servisinde tedavi gören bebekler, anneleri-
nin yanı sıra her gün babaları ve haftada bir günde kardeşlerinin kucağında aile şefkatini hissediyor 

Yoğun bakımdaki
bebeklere aile şefkati

Konya’da özel bir hastanede 
yeni doğan yoğun bakım ser-
visinde tedavi altına alınan be-
bekler aile sıcaklığını hissediyor. 
Annelerinin yanı sıra her gün 
babalarının da ziyaret ettiği be-
bekleri haftada bir gün de kar-
deşleri görüp kucağına almasına 
izin veriliyor. 

Medova Hastanesi Yeni Do-
ğan Yoğun Bakım Ünitesinde 
bebekler aile sıcaklığında tedavi 
ediliyor. Annelerinin kucakla-
rına alarak emzirdiği bebekleri 
her gün babalarının da görme-
sine izin veriliyor. Haftada bir 
gün de kardeşlerinin kucağına 
verilen solunum cihazına bağlı 
olmayan bebekler aile sıcaklığını 
hissedip tedavi süreçleri hızlan-
dırılıp taburcu ediliyor. 

Çocuk Hastalıkları ve Neo-
nataloji Uzmanı Prof. Dr. Rahmi 
Örs, ailelerin bebeklerini görme-
sinin sosyal bir ihtiyaç olduğu-
nu belirterek, bu sayede tedavi 

sürecine ailenin de katıldığını 
söyledi. Hastanelerinde 3 yıldır 
anne ve babaların son 2 yıldır da 
kardeşlerin bebekleri görmesine 
izin verildiğini dile getiren Prof. 
Dr. Örs, yoğun tıbbi bakım ve te-
davi hizmetine ailelerinde ortak 
olduğunu kaydetti. 

Prof. Dr. Örs, “Babaların da 
günlük olarak bebeklerini gör-
mesi için fırsat veriyoruz. Yakın 
zamanda babalar gününde, bü-
tün babalar bebekleriyle beraber 
yoğun bakımda bulunabilmek-
ten dolayı çok mutlu bir gün 
geçirdiler. Kardeş ziyaretine de 
izin vererek Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdiğimizi düşünüyo-
rum. Özellikle küçük kardeşle-
rinde yoğun bakım ünitelerinde 
kardeşlerini ziyaret edebilmeleri 
aile için çok güzel bir olay. Böy-
lece son yıllarda güncel olan ai-
leyi de işin içine katan bir yoğun 
bakım sürecini yürüttüğümüzü 
düşünüyorum. Erken doğan be-
beklerde, ‘Kanguru Bakım’ dedi-

ğimiz annelerin göğsünde sıcak-
lığı hissediyor. İsteyen babalarda 
göğüsüne bebeklerini alarak sı-
caklığı evlatlarına verebiliyor. 
Yurt dışında gördüğümüz bu uy-
gulamayı hastanemizde hayata 
geçirerek aile sıcaklığını hisset-

tirmek ayrıca keyif verici” dedi. 
Bebekleriyle birlikte yoğun 

bakım servisinde vakit geçiril-
mesine izin verilen babalar te-
şekkür ederek evlat özlemini gi-
derdiklerini söylediler.
n İHA

Konya’da trafik önlemleri ve 
kazaların azalması noktasında 
yapılan çalışmalar kapsamında 
Emniyet Müdürlüğü trafik ekip-
leri kentin giriş ve çıkış noktala-
rında sürücüleri drone ile hava-
dan denetliyor. 

2018 yılından itibaren Em-
niyet Genel Müdürlüğünce kul-
lanılmaya başlayan droneler, 
operasyonlar dahil olmak üzere 
birçok çalışmada güvenlik güç-
lerinin yardımcısı haline geldi. 
Birçok operasyonda kullanılan 
droneler şimdi trafik denetimle-
rinde de kullanılmaya başlandı. 
“Trafik kazalarını azaltma ve ih-
lalleri önleme” planı kapsamında, 
Konya polisi şehirler arası yollar-
da yaptığı drone uygulamaların-
da, emniyet kemeri, sürücülerin 
telefonla konuşması gibi birçok 
hatayı tespit ediyor. 

Konya İl Emniyet Müdürlüğü 
Bölge Trafik Denetleme Müdür-
lüğü ekipleri başta Konya-Ankara 
karayolu olmak üzere kentin giriş 
ve çıkış noktalarında her gün ha-
vadan denetim yapıyor. Yapılan 
denetimler sayesinde kural ih-
lalleri en az seviyelere düşerken 
kaza oranlarının ise geçtiğimiz 
yıllara göre azaldığı görülüyor. 

Son yıllarda trafik kazalarının 
azalması noktasında başlatılan 
proje kapsamında bu çalışmanın 
aralıksız devam edeceğini belir-
ten Konya Bölge Trafik Denet-
leme Müdürlüğünden Komiser 

Yardımcısı Hüseyin Bozlar, “Sağ 
şeritte ve kara-yollarındaki ban-
kette uygunsuz bekleme, hatalı 
sollama ve emniyet kemeri gibi 
kural ihlallerini tespit etmek 
amacıyla kent genelinde drone 
ile denetimler gerçekleştiriyoruz. 
2019 yılı içerisinde drone ile yap-
tığımız çalışmalar doğrultusunda 
115 araca 17 bin 391 lira para 
ceza yazıldı” şeklinde konuştu. 

‘SÜRÜCÜLERDEN İSTEĞİMİZ 
KURALLARI İHMAL 

ETMESİNLER’
Yollardaki en önemli etken-

lerden birisinin kurallara uymak 
olduğunun altını çizen Komiser 
Yardımcısı Hüseyin Bozlar, “Biz 
sürücülerimizin gidecekleri yere 
sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için 
elimizden geldiği kadar çalışma-
larımızı yapıyoruz. Sürücülerden 
isteğimiz kuralları ihmal etme-
sinler, mutlaka hız limitlerine uy-
sunlar, cep telefonu ve en önemli 
unsur ise emniyet kemerini mut-
laka taksınlar. Uzun yola gidenler 
ise iki saate bir mutlaka dinlen-
meleri gerekiyor. Denetimler sı-
rasında emniyet kemeri takma-
yan sürücülere 108 lira, radar 
cezalarımız ise 3 periyottan oluş-
makta yüzde 10 hız sırını aşan 
sürücülerimize 335 lira, aşarlarsa 
488 lira, yüzde 50’den fazla hız 
sınırını aşarlarsa 1002 lira idari 
para cezası kesilmektedir” dedi.
n İHA

Seydişehir İlçe Jandarma 
Komutanlığı ve Kızılay tarafın-
dan, Jandarma Teşkilatının 180. 
kuruluş yıl dönümü etkinlikleri 
kapsamında kan bağışı etkinliği 
düzenlendi. 

Seydişehir Kaymakamı Aydın 
Erdoğan, Jandarma teşkilatının 
büyük gayretler ile ülke güven-
liğini sağladığını belirterek, “Kan 

bağışı hayat kurtarır. Sizler, ‘ül-
kenin güvenliğini sağlamaktaki 
hizmetlerimiz yetmez, kan ba-
ğışında da bulunmak istiyoruz’ 
dediniz ve Kızılay ile birlikte bu 
anlamlı kampanyaya destek ol-
dunuz.” diye konuştu. Kan bağışı 
kampanyasına ilçe halkı da des-
tek verdi.
n AA

Kazaları azaltmak için 
havadan denetliyorlar

Seydişehir’de jandarmadan 
anlamlı bağış kampanyası

SarıkeçiliYörükleri’nin Mer-
sin’den başlayıp Konya’da son bu-
lan bahar göçüne eşlik eden Uşaklı 
dağcı Sadi Yalgın, 26 gün süren 
zorlu yolculukta 279 kilometre yü-
rüyerek rota oluşturdu.  Frig, Likya 
ve St. Paul kültür rotalarını tek ba-
şına yürüyen Yalgın, son bir yıldır 
Ege ve Akdeniz Yörüklerinin göç 
yollarını belirlemek amacıyla GPRS 
ile iz haritaları yapıyor. 

Uşak Dağcılık ve Doğa Spor-
ları Kulübü Başkanlığını da yapan 
Sadi Yalgın, Türkiye’de üç ana Yö-
rük göç rotası bulunduğunu söyle-
di.  Afyonkarasihar’dan Aydın ve 

İzmir’e uzanan 120 kilometrelik 
birinci ana rotayı geçen sene Ka-
rakeçili Yörükleri ile yürüdüğünü 
hatırlatan Yalgın, şunları dile ge-
tirdi: “Bu sene ise ikinci rota olan 
Sarıkeçili Yörüklerinin Mersin’den 
başlayıp Konya’ya uzanan rotasını 
yürüdüm. Mayıs ayında başlayan 
ikinci göç yolu yürüyüşü için Sa-
rıkeçili Yörüklerinden Durmuş Ali 
Candan ve ailesiyle Mersin Aydın-
cık’ta buluştum. Aileyle 26 gün yü-
rüyerek Karaman üzerinden Konya 
Seydişehir’e kadar ilerledim. Yürü-
yüşte 3 il 10 ilçe geçtim. Toplam 
279 kilometre yürüyerek göç yolu-

nu aileyle tamamladım.”
Yalgın, Antalya Serik’ten başla-

yıp Isparta’ya uzanan üçüncü ana 
rotayı da eylülde yürümeyi planla-
dığını söyledi.  Üç ana göç yolunu 
da kayıt altına almayı planladığını 
anlatan Yalgın, “GPRS ile iz hari-
taları oluşturduğum rotaları bir ki-
tapta toplayacağım. Bu kitapta yok 
olmaya başlayan üç ana rotanın dı-
şında Yörüklerin yaşadığı zorlukları 
ve kültürel zenginlikleri de anlat-
maya çalışacağım.” diye konuştu.  
Yörüklere eşlik etmenin keyifli ol-
duğunu ancak ciddi efor istediğini 
dile getiren Yalgın, yeni yürüyüş 

ve kültür rotaları oluşumuna katkı 
sağlamayı amaçladığını vurguladı. 
Sosyal medya hesaplarıdan yürü-
yüşle ilgili not ve fotoğraflar pay-
laştığını anımsatan Yalgın, “Çok 
güzel tepkiler aldım ve yüzlerce 
kişi yürüyüşe katılmak istediğini 
ifade ettiler. Aslında bu çok çok se-
vindirici, bu yürüyüşlerle hem yeni 
yerler görüyor hem de Yörüklerle 
iç içe oluyorsunuz.” ifadelerini kul-
landı. 

Yalgın, Yörüklerin çok misafir-
perver insanlar olduğunu sözlerine 
ekledi.
n AA

Yörüklerle yürüdü, göç yolunu kaydetti

Millet Kıraathanesi kültürel faaliyetlerin merkezi
Konya Büyükşehir Beledi-

yesi’nin Konya’ya kazandırdığı 
Dede Bahçesi Millet Kıraatha-
nesi, kültür ve sanat hayatına 
katkı sağlamaya devam ediyor. 
Öğrenen Kıraathaneler etkinlik-
leri kapsamında Haziran ayında 
farklı söyleşiler gerçekleştirilen 
Millet Kıraathanesinde son ola-
rak eski ve yeni kıraathane kül-
türü konuşuldu.

Konya Büyükşehir Belediye-
si tarafından “Öğrenen Kıraat-
haneler” sloganıyla gerçekleş-
tirilen kültür-sanat etkinlikleri 
haziran ayında devam ediyor. 
Etkinlikler kapsamında Dede 
Bahçesi Millet Kıraathanesinde 
eski ve yeni kıraathane kültü-
rünün ele alındığı Kıraathane-
ler ve Bezmi Muhabbet konulu 
söyleşi gerçekleştirildi. Söyle-
şiye konuşmacı olarak katılan 
Araştırmacı Yazar Mehmet Ali 
Uz, kıraathane kültürünün 

geçmiş ve günümüzdeki öne-
mine değindi. Osmanlı döne-
minde kahvehanelerin zarar-
larının kıraathanelerle çözüme 
kavuşturduğunu belirten Uz, 
kıraathaneleri kişilerin vaktini 
değerlendireceği, faydalanaca-
ğı yerler haline getirilmesi için 
Millet Kıraathanelerinin önemli 
olduğunu söyledi.

HAZİRAN AYI ETKİNLERİ 
Büyükşehir Belediyesi Dede 

Bahçesi Millet Kıraathanesi, 
Haziran ayı etkinlikleri kap-
samında ilk olarak İsmail Yıl-
maz’ın Alemlere Rahmet En 
Mükemmel Örnek Peygamber 
Efendimiz konulu söyleşini ev 
sahipliği yaptı. Ömer Faruk Gün 
tarafından Hayat Nedir? konulu 
söyleşi de Haziran ayı etkinlik-
leri kapsamında Dede Bahçesi 
Millet Kıraathanesinde gerçek-
leştirilecek.
n HABER MERKEZİ
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‘Ligin en iyilerinden 
biri Sergen Yalçın’

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın başına getirilen Sergen Yalçın’ın Türkiye’nin 
en iyi teknik adamlarından birisi olduğunu belirterek, takıma 6-7 takviye yapacaklarını açıkladı
UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele 

edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da 
Başkan Adil Gevrek, yeni sezon öncesin-
de açıklamalarda bulundu. Kulüpler Bir-
liği ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun 
yaptığı toplantıdan bahsederek sözlerine 
başlayan Gevrek, toplantının çok verimli 
geçtiğini dile getirdi. Bu yıl sezonu er-
ken açacaklarını ifade eden Adil Gevrek, 
“Evkur Yeni Malatyaspor olarak sezona 
erken başlıyoruz çünkü Avrupa Ligi Ele-
meleri’nde boy göstereceğiz. Transfer 
çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en 
kısa sürede birkaç transfer yapıp kampa 
yetiştireceğiz. Kampımız 25 Haziran’da 
başlayacak. 1 ay süremiz var ön eleme 
için. Transfer komitemiz çalışıyor. Hem 
transfer komitemizle hem hocamızla hem 
de teknik ekibimizle istişareler yapıyoruz. 
Görüştüğümüz isimler var. Bunun yanın-
da iç transfer çalışmalarımız da sürüyor” 
dedi. 

“ERTAÇ’LA ANLAŞMAK İSTEMEDİK” 
Şu anda takımda sözleşmesi sona 

eren 10 futbolcunun olduğunu söyleyen 
Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı 
Adil Gevrek, “Sözleşmesi sona eren ve 
kiralık olarak bizde oynayıp sözleşmesi 
biten 10 futbolcumuz var. Öncelikle iç 
transferde 2-3 oyuncuyla görüşeceğiz. 
Bunları tamamladıktan sonra 6-7 transfer 
daha yapacağız” şeklinde konuştu. 

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu id-
dia edile kaleci Ertaç’la ilgili de konuşan 
Gevrek, “Kaleci Ertaç’ın bizimle sözleş-
mesi bitti. Kendisiyle tekrar anlaşmak 
istemedik ancak şu anda beklemede. De-
min bahsettiğim iç transferlerde yer alan 
oyunculardan birisi de o. Hem iç transferi 
hem dış transferi en kısa sürede bitirmek 
istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor” ifade-
lerini kullandı. 

“AYNI GEMİDEYİZ” 
Gevrek, Kulüpler Birliği’nin TFF ile 

yaptığı toplantıyla ilgili de, “Biz aynı ge-
minin içindeyiz. Kulüpler Birliği olsun 
TFF olsun, yayıncı kuruluş olsun, spon-
sorlar olsun, hepimiz aynı gemideyiz. 
Ortak paydamız futbol. Burada ticari ha-
reket edenler var, camia olarak hareket 
edenler var. Bizim burada amacımız Türk 
futbolunun marka değerini artırmak. Bu 
konuda çalışmalarımızın olması lazım. 

TFF ve Kulüpler Birliği olarak bu konuda 
hemfikir olduk. Yayın gelirlerimizin ya da 
sponsorluk konusunda da Türk futbolunun 
gelişmesi lazım” diye konuştu. 

“TÜRKİYE’NİN EN YETENEKLİ 
FUTBOLCUSUYDU” 

Takımın başına getirdikleri Sergen 
Yalçın’la başarılı olacaklarına inandıkla-
rını sözlerine ekleyen Adil Gevrek, “Ser-
gen Hoca çok önemli bir isim. Her gittiği 
yerde başarılı oldu ve Malatyaspor’da 

da başarılı olup katkı sağlayacağına ina-
nıyorum. Kendisiyle birlikte hem ligde 
hem de Avrupa Ligi’nde başarılı sonuçlar 
alacağımıza inancım tam” dedi. Sergen 
Yalçın’ın Türkiye’nin en yetenekli fut-
bolcularından birisi olduğunu söyleyen 
Gevrek, “Onun gibi bir futbolcuyu tabii ki 
isterdik. Bana göre Türkiye’nin en etkili 
ve en yetenekli futbolcusuydu. Şu anda 
da Türkiye’nin en iyi hocalarından birisi” 
diyerek sözlerini tamamladı. 
n İHA

Mustafa Kaplan 
Gençlerbirliği’nde

Trabzonspor, Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Trabzonspor, 20 yaşındaki futbolcu 

Yusuf Sarı ile 3 yıllık sözleşme imzala-
dı. Trabzonspor’da transfer harekatı sü-
rüyor. Bordo-mavililer, son olarak kad-
rosuna genç futbolcu Yusuf Sarı’yı kattı. 
Öğle saatlerinde sağlık kontrolünden 
geçirilen Sarı için bugün İstanbul’da 
Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun da katılı-
mıyla imza töreni düzenlendi. Tören 
sonrası açıklamalarda bulunan Ağa-
oğlu, “Bugün ikinci transferimiz Yusuf 
Sarı’yla sözleşme imzaladık. Kendisi 
uzun süredir izleme komitemiz tarafın-
dan takip edilen, bizim de çok yakın-
dan gözlemlediğimiz genç yetenekler 
arasındaydı. Hem bizim hem Yusuf’un 
hem de Marsilya Kulübü’nün olumlu 
yaklaşımı neticesinde transferi sonuç-
landırdık. Yusuf Sarı’ya borda-mavi 
formamız çok yakıştı. İnşallah bu forma 
altında başarılı olacaktır. Kendisine gü-
veniyor ve yeteneğini en iyi şekilde sa-
haya yansıtacağına inanıyorum. Cami-
amıza hayırlısı olsun. Bizler hem kendi 
altyapımızdan hem Türkiye’den hem 
de yurt dışından yetenekli, karakterli ve 
gelecek vaat eden gençlerimizi kadro-
muza katarak kulübümüzün geleceğini 

sağlam temeller üzerine oturtacağız” 
diye konuştu. 

“BURADA OLMAKTAN
 GURUR DUYUYORUM” 

Trabzonspor ile üç yıllık sözleşme 
imzalayan Yusuf Sarı ise şunları söy-

ledi: 
“Öncelikle başkanımıza bu güzel 

düşünceleri için çok teşekkür ediyo-
rum. Umutlarını boşa çıkarmayacağı-
ma dair söz veriyorum. Trabzonspor’u 
tercih etmemin birinci sebebi büyük 

bir camia ve köklü bir kulüp olmasıdır. 
İkinci nedeni de genç futbolculara de-
ğer vermesi, onlara güvenmesi ve bu 
düşüncelerinde ısrar etmesidir. Trab-
zonspor’da forma giyecek olmam çok 
heyecan verici. Böyle büyük bir cami-
ada olmaktan dolayı gurur duyuyorum. 
Taraftarlarımıza ve Trabzonspor’a çok 
teşekkür ediyorum.” 

KAP BİLDİRİMİ 
Bordo-mavili kulübün genç futbol-

cunun transferi konusunda Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’na yaptığı açık-
lama ise şöyle: “Profesyonel futbolcu 
Yusuf Sarı ile 3 (Üç) yıllık anlaşma sağ-
lanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya; 
2019/20 futbol sezonu için 1.300.000 
TL garanti ücret, 2020/21 futbol se-
zonu için 1.430.000 TL garanti ücret, 
2021/22 futbol sezonu için 1.573.000 
TL garanti ücret ödenecektir. Futbolcu 
menajeri CCB Menajerlik ve Danış-
manlık Ltd. Şti.’ne, menajerlik hizmeti 
olarak 390.000 TL+KDV ödenecektir. 
Bu menajerlik hizmet bedeli 3 yıllık dö-
nem için olup, futbolcunun Kulübümüz-
de devam etme şartına bağlıdır.” 
  n İHA

Mehmet Yiğiner: 10 gün içinde hocamızı belirleyeceğiz
MKE Ankaragücü Başkanı Meh-

met Yiğiner, transfer yasağından yeni 
teknik direktör konusuna kadar birçok 
konuda açıklamada bulundu. Transfer 
yasağını yakında kaldıracaklarını söy-
leyen Yiğiner, 10 gün içinde de yeni 
teknik direktörün belli olacağını açıkla-
dı. Yasak nedeniyle transfer dönemine 
sessiz giren Ankaragücü’nde Başkan 
Mehmet Yiğiner, birçok konuyla ilgili 
olarak İhlas Haber Ajansı’na açıkla-
malarda bulundu. Transfer yasağı 
nedeniyle önceliği mevcut kadroyu ko-
rumaya verdiklerini söyleyen Yiğiner, 
“Elimizdeki kadroyu muhafaza etmek 
istiyoruz. Bunun dışında izlediğimiz 
futbolcular var, bize önerilen teknik 
direktörler var. Bunlar için acele etmi-
yoruz. Özellikle hoca konusunda acele 
etmiyoruz. Bize katkı sağlayacak bir 
hocayla anlaşmaya varacağız. Bizim 
de birçok kulüp gibi transfer yasağı-
mız var. Bunu aşmanın mücadelesini 
veriyoruz. Baya bir yol aldık. Zaten her 

sene biz son günlere kalıyoruz. Geç-
mişten gelen yüklü borçları öderken 
kendi döneminizi ödeyemiyorsunuz. 
Ama gidişat şu anda diğer yıllara göre 
daha iyi durumda. Önümüzde 1-2 aylık 
daha süre var” ifadelerini kullandı. 

“ÖNÜMÜZÜ AÇTIKTAN 
SONRA, GEREKLİ TEKLİFLERİ 

YAPACAĞIZ” 
Transfer için görüştükleri oyun-

cular olduğunu ifade eden Mehmet 
Yiğiner, “Görüştüğümüz futbolcular 
var, menajerler aracılığıyla görüştük-
lerimiz var ve bize tavsiye edilenler 
var. İş biraz daha ciddileştikten sonra, 
önümüzü biraz daha açtıktan sonra 
ciddi tekliflerimizi vereceğiz. Teklifleri-
mizi yapıyoruz şu anda, ilgilendiğimizi 
söylüyoruz, fiyatlarını alıp bir kenarda 
tutuyoruz. Bu şekilde teklif yazısı gön-
derdiğimiz oyuncular da var. Transfer 
yasağının ne kadara kalkacağına gelir-
sek, bir futbolcunun mesela 2 milyon 
TL alacağı vardır ve bir teklif verip ‘1 

milyon TL verelim, kalanını önümüz-
deki sene ödeyelim’ gibi öneride bu-
lunuyoruz. Ya da 500 bin TL verelim, 
transfer yasağını kaldırın, kalanını 5-6 
ay sonra ödeyelim gibi teklifler götü-
rüyoruz. Şu anda en kısa sürede bu 
transfer yasağını aşmayı düşünüyoruz. 
Bu süreç de zaten böyle işler. ‘Al bütün 

alacağını verelim’ gibi bir süreç hiçbir 
zaman olmadı. Ama son noktaya gelir-
se, ne gerekiyorsa yaparız ve transferi 
açarız. Ancak şu anda büyük bir sıkıntı 
görünmüyor” diye konuştu. 

“10 Gün İçinde 
Anlaşmak İstiyoruz” 

Mustafa Kaplan’ın Ankaragücü’n-

den ayrılarak Gençlerbirliği ile anlaş-
masından sonra yeni teknik direktör 
arayışlarına girdiklerini ve birçok 
isimle görüşmede bulunduklarını söy-
leyen Başkan Mehmet Yiğiner, “İsim 
vermemiz uygun olmaz. Ben görüştü-
ğümüz hocalara da, menajerlerine de 
her zaman ‘Bize 1 hafta, 10 gün süre 
verin, değerlendirmemizi yapalım’ 
dedik. Ücret bile konuşmadık. 10 gün 
içinde içinden seçerek, Ankaragücü’ne 
katkı sağlayacak bir teknik direktörle 
anlaşmak istiyoruz” diyerek önümüz-
deki günlerde teknik direktör konusunu 
sonuçlandıracaklarını söyledi. 

“TARAFTAR DESTEK VERSİN, 
GÖRECEKLER Kİ ÇITA

 DAHA DA YÜKSELECEK” 
Süper Lig’e yükselen bir başka 

Ankara ekibi Gençlerbirliği’ni kutlayan 
Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, 
“Gençlerbirliği bizim dost ve kardeş 
kulübümüz. Onların gelmesi, bizim 
için avantaj. En azından 1 deplasma-

na gitmeyeceğiz, evimizde oynamış 
olacağız. Gençlerbirliği’yle aramızda 
her zaman tatlı bir rekabet olmuştur. 
Kavga, gürültü olmaz. Gergin ortam-
lar yaşayacağımızı düşünmüyorum. 
Buradan sizin aracılığınızla Gençler-
birliği Yönetimi ve futbolcularını kut-
luyorum. Lige geldiler, hayırlı uğurlu 
olsun. Bizim açımızdan da iyi oldu. 
Ankara Başkent, 2 takımı da çok rahat 
kaldırır” dedi. Son olarak Ankaragücü 
taraftarıyla ilgili konuşan Yiğiner, “Biz 
göreve geldiğimizden bu yana ciddi 
destek verdiler ve stadı boş bırakma-
dılar. Takımlarına da her zaman sahip 
çıktılar. Onlar, bizleri ve Ankaragü-
cü’nü desteklemeye devam etsinler, 
görecekler ki, çıta daha da yükselecek. 
Bu da birlik ve beraberlikle olacak bir 
iş. Bunu da başaracağımızı düşünü-
yorum. Diğer sezonlara göre bu sezon 
biraz daha elimiz güçlü diyebilirim” 
diyerek sözlerini tamamladı.  
n İHA

‘Vedat için bize ciddi 
bir teklifle gelen yok’

Abdurrahim Albayrak 
transferde ‘sır’ verdi

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, Kara-
deniz ekibinin golcü oyuncusu Vedat Muric için kendilerine 
ciddi bir teklif gelmediğini söyledi. Açıklamalarda bulunan 
Kartal, “Kendisi konuşulan bir isim ama Vedat için bize 
ciddi bir teklifle gelen yok. Transfer dönemi yeni açıldı bel-
ki bundan sonra ciddi bir teklifle gelirler mi bilmiyorum.” 
diye konuştu. Kendilerine ulaşan resmi tekliflerin tatmin 
edici boyutta olmadığını söyleyen Kartal, “Resmi teklif-
ler tatmin edici değil. 3 milyon avroya Vedat’ı verdikten 
sonra onun yerine ne alacağız? Bizi tatmin eden bir teklif 
geldikten sonra vermeyi düşünüyoruz. Bu da sanki gele-
cek gibi. Yurtdışından da talepler var. Umarım hem bizi 
hem Vedat’ı tatmin edici teklifler gelir ve iki taraf da mutlu 
olur. Kim fazla verirse o alır. Vedat’ın kendisinin benimle 
görüşmesi olmadı ama sportif direktörümüzle görüşüyor.” 
ifadelerini kullandı.  n AA

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 
katıldığı bir ödül töreninde sarı-kırmızılıların transfer gün-
demine ilişkin sır verdi. Albayrak, “Transfer görüşmesini 
yarıda bıraktım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” dedi. 
Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Federasyonu’nun (TÜM-
BİFED)’in İstanbul’da düzenlediği Akademi Kültür ve Bi-
lim Ödülleri’nde Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim 
Albayrak da Yılın Süpervizör Ödülü’nü aldı. Burada kısa 
bir teşekkür konuşması yapan Albayrak, sarı-kırmızılıla-
rın transfer görüşmelerine dair de bir sır verdi. Ödülünü 
almaya transfer masasından kalkarak geldiğini söyleyen 
Abdurrahim Albayrak, “Transfer görüşmesini yarıda bırak-
tım. Meksikalılar beni şirkette bekliyor” ifadelerini 
kullandı.  n İHA

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ile yollarını ayıran 
Mustafa Kaplan ile anlaştı. Gençlerbirliği Yönetim Kurulu 
adına Teknik Direktör Mustafa Kaplan ile görüşen Başkan 
Murat Cavcav, görüşme sonucunda deneyimli çalıştırıcı ile 
1 yıllık anlaşma sağladı. Başkent ekibi, Kaplan için 20 Hazi-
ran Perşembe günü saat 11.00’de Beştepe İlhan Cavcav Te-
sisleri’nde imza töreni düzenleyecek. Geride kalan sezonun 
ikinci yarısında MKE Ankaragücü’nde görev almaya başla-
yan Mustafa Kaplan, geçmiş dönemde Gençlerbirliği’nin 
pilot takımı olan Hacettepe’yi de çalıştırmıştı.  n İHA
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Marcus fırtınası!
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Konyaspor Basketbol, sezon sonunda Play – 
Off oynamasına rağmen, Süper Lig’e çıkmayı başaramadı. Yeşil beyazlı takımın Amerikalı oyuncusu 

Marcus Hall, sezon boyunca sergilediği etkileyici performans ile dikkatleri üzerine çekti
Türkiye Basketbol 1. Lig’de mücadele 

eden Konyaspor Basketbol, ligde oynadığı 
30 maç sonunda 7.sırada yer aldı ve Süper 
Lig’e çıkan ikinci takımın belirleneceği 
Play – Off’larda mücadele etme hakkı ka-
zandı. Play – Off çeyrek finalinde Düzce’yi 
geçen Konya ekibi, kıran kırana geçen yarı 
final serisinde Ormanspor’a elenerek, Sü-
per Lig’e çıkma şansını yitirdi. Temsilcimi-
zin Amerikalı oyuncusu Marcus Hall sezon 
boyunca sağladığı katkı ile kalitesini ortaya 
koyarken, istatistiklerde de kendine ilk sı-
ralarda yer buldu.

MARCUS TAKIMI
 SIRTLAYAN İSİM OLDU

Yeşil beyazlı takımın başarılı oyuncusu 
Hall, Konyaspor’un ligde ve Play – Off’ta 
çıktığı toplam 37 maçın 36’sında forma 
giydi. Hall, bu maçlarda gösterdiği per-
formans ile taraftarın alkışını alırken, en 
çok sayı atan oyuncu, en çok asist yapan 
oyuncu, en çok top çalan oyuncu, en çok 
süre alan oyuncu, en çok üçlük basket atan 
oyuncu ve sezonun en verimli oyuncusu 
istatistiklerinde ilk üçte yer alan oyuncular-
dan oldu. Sezon başında maddi sıkıntıların 
yaşanmasına rağmen Amerikalı oyuncu-
nun bu şekilde mücadele etmesi ve iyi bir 
performans ortaya koyması takdir topladı.

EN ÇOK SAYI ÜÇÜNCÜ
OYUNCU MARCUS

Konyaspor’un 34 yaşındaki tecrübeli 
oyuncusu Marcus Hall, bu sezon çıktığı 36 
maç sonunda rakip potalara 684 sayı bırak-
tı. Bu rakam ile Türkiye Basketbol Ligi’nde 
en çok sayı atan ilk üç oyuncu arasında yer 
alan Amerikalı basketbolcu maç başına 19 
sayı ile oynadı. 2018 – 2019 sezonunda 
Türkiye Basketbol Ligi’de en çok sayı atan 
oyuncu ise 764 sayı ile Final Spor’un Ame-
rikalı’sı Lace Dunn oldu. 30 maça çıkan 
basketbolcu 25,47 maç başı ortalaması ile 
oynadı. Ligde bu sezon 43 maça çıkan Or-
mansporlu Hasan Rızvıc ise 696 sayı attı.
MARCUS ASİSTTE DE BOŞ DURMADI

Ligde en çok sayı atan ilk üç oyuncu 
arasında yer alan Konyasporlu Marcus 
Hall, asist istatistiklerinde de üst sıralarda 
yer aldı. Marcus, oynadığı 36 maçta 206 
asist yaparak, bu kulvardaki en iyi ilk iki 
oyuncudan biri oldu. Amerikalı oyuncu, 36 
maçta 5,72 ortalamaya ulaştı. Ligde en çok 
asist yapan oyuncu Karesi Spor’dan Carlos 
Lorenzo, 29 maçta 213 asiste ulaştı. Lo-
renzo, 29 maçta 7,34 ortalama ile oynadı. 
Yeni Mamak Spor’un Amerikalı oyuncusu 
Erick Bernard, 25 maçta 201 asist yaptı ve 
8,04 ortalama ile maç başına en çok asist 

yapan birinci oyuncu olma başarısı göster-
di.

61 TOP ÇALMA İLE 
SEZONU TAMAMLADI

Sezon boyunca 36 maça çıkan ve ay-
rıca sezon öncesi 3 Federasyon Kupası 
karşılaşmasında oynayan Marcus Hall, 
ligin en çok top çalan oyuncularından bir 
tanesi oldu. 36 maçta 61 kez rakiplerinden 
top alan Amerikalı oyuncu, bu istatistikte 
de ilk üç içinde yer aldı. Marcus Hall 61 

kez top çaldı ve 1,69 maç başı ortalaması 
yakaladı. Türkiye Basketbol Ligi’nde oy-
nadığı 36 maçta 69 top çalma ile Berkay 
Sinirlioğlu, bu alanda ilk sırada yer aldı. 
Karesi Spor’un Amerikalı oyuncusu Carlos 
Lorenzo, oynadığı 29 maçta 2,10 ortalama-
ya ulaşarak, maç başına en çok top çalan 
oyuncu unvanının sahibi oldu.

MAÇ BAŞINA 34 DAKİKA İLE OYNADI
Konyaspor’un bu sezon en çok süre 

alan oyuncusu olan Marcus Hall, bu alan-

da da üst sıralarda yer aldı. Hall, sezon 
boyunca çıktığı 36 maçta toplam 20 saat 
43 dakika 50 saniye oynadı. Maç başına 
34 dakika 33 saniye parkede kalan oyun-
cu, ligde en çok süre alan üçüncü oyuncu 
oldu. Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon 
43 maçta oynayan Ormansporlu oyuncu 
Hasan Rızvıc, 21 saat 58 dakika 25 sani-
ye süre aldı. 22 maçta oynayan Bandırma 
Kırmızı oyuncusu David Joseph 35 dakika 
57 saniye ile maç başına en çok süre alan 
oyuncu oldu.

LİGİN EN ÇOK ÜÇLÜK 
ATANI MARCUS

Birçok istatistikte üst sıralarda yer alan 
Marcus Hall, üçlük alanında ligin en iyisi 
oldu. Konyaspor’un Amerikalı oyuncusu 
oynadığı 36 maçta 99 üçlük basket ata-
rak bu alanda ilk sırada yer aldı. Başarılı 
oyuncu sezon boyunca maç başına 2,75 
ortalama ile oynadı. Hall, Konyaspor’un 
sezon içinde oynadığı maçların kritik daki-
kalarında attığı üçlüklerle dikkat çekmişti. 
Ligde 29 maçta 92 üçlük atan Artvin Beledi-
ye oyuncusu Özgür Şahin, Marcus Hall’dan 
sonra ikinci sırada yer aldı. Şahin, 3,17 
ortalama ile maç başına en çok üçlük atan 
oyuncu oldu.

VERİMLİLİK PUANI 703 OLDU
Türkiye Basketbol Ligi’nin sona ermesi 

ile oyuncuların istatistik bilgileri federas-
yonun sitesinden yayınlandı. Buna göre 
sezon boyunca puan toplayan oyuncuların 
verimlilik puanları da açıklandı. Oynadık-
ları maçlara ve bu maçlardaki performans-
larına göre değerlendirilen oyunculardan 
Ormansporlu Hasan Rizvic 950 verimlilik 
puanı ile ilk sırada yer aldı. Konyasporlu 
oyuncu Marcus Hall ise 703 puan ile ken-
disine 4.sırada yer buldu. 
KONYASPOR PLAY – OFF’TA ELENDİ

Türkiye Basketbol Ligi’nde bu sezon 
Konyaspor Play – Off oynama başarısı 
göstermesine rağmen, Süper Lig’e çık-
mayı başaramadı. Ligi 7.sırada bitiren 
yeşil beyazlılar, Play – Off çeyrek fina-
linde Düzce Belediye’yi eledi ancak yarı 
finale Ormanspor’a direnemedi ve elendi. 
Çeyrek finalde Mamak Spor’u, yarı final-
de Konyaspor’u, finalde ise Sigortam.Net 
İTÜ’yü deviren OGM Ormanspor, Süper 
Lig’e yükselen ikinci takım oldu. Normal 
sezonu lider olarak bitiren Bursaspor 
şampiyon olarak Süper Lig’e yükselmişti. 
Türkiye Basketbol Ligi’nde Edirne Spor ve 
Yalova Belediye son iki sırada yer alarak 
küme düştü. 
n MUHAMMED SAYDAM

Vali Orhan Toprak
minik tenisçileri ağırladı

Bölgesel Amatör Ligi’ne son başvuru tarihi 19 Temmuz
Üç Konya temsilcisinin mücade-

le edeceği Bölgesel Amatör Ligi için 
Türkiye Futbol Federasyonu başvuru 
alımına başladı. Yapılan açıklama-
da BAL’da mücadele edecek olan 
takımların 19 Temmuz’a kadar baş-
vuru yapması gerektiği ifade edildi. 
Yeni sezon Bölgesel Amatör Ligi’nde 
Sarayönü Belediyespor ve Ereğlispor 
mücadele edecek. Akşehirspor, TFF 
2. Lig’de bulunan 1922 Konyaspor’u 
devraldığı için üçüncü Konya takımı 
önümüzdeki günlerde belli olacak.

TFF’den konuyla ilgili yapılan 
açıklamada, “Türkiye Futbol Fede-
rasyonu tarafından 10. sezonu dü-
zenlenecek olan Spor Toto Bölgesel 
Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan 
kulüplerin, katılım belgelerini en geç 
19 Temmuz 2019 tarihine kadar TFF 
Amatör İşler Müdürlüğü BAL Depart-
manı’na göndermeleri gerekiyor.

Spor Toto BAL’a 2019-2020 se-
zonunda 160 takımın katılma hakkı 

bulunuyor. Bu takımlardan 84’ü Spor 
Toto BAL’da kalan, 67’si yerel amatör 
liglerden Spor Toto BAL’a çıkma hakkı 
kazanan ve 8’i TFF 3. Lig’den düşen, 
1’i ise FIFA Disiplin Kurulu kararı ile 
TFF 3.Lig’den bir alt lige düşürülen 
takımlardan oluşuyor.

2019-2020 Sezonu Spor Toto 
Bölgesel Amatör Lig’e Katılım Genel 
Esasları ek’te belirtilmekte olup, bu 
esaslar doğrultusunda, lige katıl-
ma hakkı bulunan kulüplerin katılım 
belgelerini en geç 19 Temmuz 2019 
tarihine kadar Türkiye Futbol Federas-
yonu Amatör İşler Müdürlüğü BAL De-
partmanı’na  göndermeleri gerekiyor.

2019-2020 Sezonu Spor Toto 
Bölgesel Amatör Lig gruplandırma ve 
statüsü, lige katılacak takım sayısının 
kesin olarak belirlenmesi ve saha 
denetimlerinin tamamlanmasından 
sonra açıklanacak” ifadelerine yer 
verildi.
n SPOR SERVİSİ

Spor İl Müdürü Ersöz 
antrenörlerle buluştu

143 sporcu Konya’yı 
temsil edecek

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz başkan-
lığında antrenörlerle ‘Yaz Spor Okulları Görevlendirme ve 
Bilgilendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.İl Müdürü Ömer 
Ersöz, antrenörler, İl Spor Merkezi ve okul sporlarından so-
rumlu şube müdürü Mücahit Mustafa Koç ile birlikte Genç-
lik ve Spor İl Müdürlüğü Sosyal Tesisleri’nde görev yapan 
antrenörlerle biraraya gelerek Yaz Spor Okulları ile ilgili 
‘Görevlendirme ve Bilgilendirme Toplantısı’ yaptı. Top-
lantı sonunda İl Müdürü Ersöz, bundan sonraki çalışma 
döneminde herkese başarı dilerken, yapılan hizmetlerden 
dolayı da teşekkür etti.  n SPOR SERVİSİ

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kick Boks İl Tem-
silciliği faaliyet programında yer alan Kick Boks Seçme 
Müsabakaları yapıldı.13-15 Haziran tarihleri arasında Sel-
çuklu Belediyesi Uluslararası Spor ve Kongre Merkezi’nde 
yapılan Kick Boks Seçme Müsabakalarında 261 sporcu 
kıyasıya mücadele etti. Müsabakalar sonucunda 1-7 Tem-
muz tarihleri arasında Erzurum’da yapılacak olan Türkiye 
Şampiyonası’nda 143 sporcu Konya’yı temsil etme hakkı 
kazandı. Konya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 
yaptığı açıklama ile sporcuları tebrik etti.  n SPOR SERVİSİ

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Türkiye Tenis Fe-
derasyonu’nun 2019 yılına ait faaliyet programında yer alan 
Ulusal Hafta Sonu Tenis Turnuvası’na katılan Konyasporlu 
sporcuları makamında ağırladı. Bu süreçte Konyaspor Te-
nis Antrenörü Halef Erbek’ten antrenmanlar ve turnuvalar 
hakkında bilgi alan Toprak, günün ilerleyen saatlerinde ise 
bizzat tenisçilerin antrenman alanına giderek onlarla tenis 
oynadı.Günün ardından bir konuşma yapan Cüneyit Orhan 
Toprak, Konya’yı ve Konyaspor’u uluslararası arenada tem-
sil edecek sporcularla başarılar diledi.  n SPOR SERVİSİ



Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, sezon sonunda Play – Off 

oynamasına rağmen, Süper Lig’e çıkmayı başaramadı. 
Yeşil beyazlı takımın Amerikalı oyuncusu MarcusHall, 

sezon boyunca sergilediği etkileyici performans ile 
dikkatleri üzerine çekti

 n AYRINTILAR SPOR 2’DE 

Marcus fırtınası!

Yerliler oynadı yabancılar kazandı
Konyaspor’da forma giyen ya-

bancı futbolcular bir sezonda aldık-
ları paralarla adeta servet kazandı. 
16 resmi maçta oynayan Perulu 
PaoloHurtada 13 milyon liraya mal 
olurken, sözleşmesi sezon başı 
feshedilen SamuelEto’o’ya 12 
milyon lira ödendi. 30 maçta 7 gol 
atan AdisJahovic ise 9 milyon lira-
nın üzerinde para kazandı. 

Konyaspor’da yerli ve yabancı 
futbolculara 2018-2019 sezonunda 
ödenen ücretler belli oldu. Rıza 
Çalımbay ile yola çıkarak ligin 12. 
haftasında takımın başına 3. kez 
Aykut Kocaman’ı getiren yeşil-be-
yazlılar, sezonu UEFA Avrupa Li-
gi’ne katılma hedefinin gerisinde 
44 puanla 8. sırada tamamladı. 
Büyük ümitlerle transfer edilen fut-
bolcular beklenen performansı ser-
gileyemezken, aldıkları ücretler de 
belli oldu. Konya ekibinde, yabancı 
futbolcuların düşük performansları-
na rağmen adeta servet kazandık-
ları görüldü. 

3 yıllık sözleşme imzalayan 
Perulu orta saha oyuncusu Paolo-
Hurtado’nun 1 yıllık maliyetinin 13 
milyon lira olduğu öğrenildi. 300 
bin Euro bonservis ücreti, 100 bin 
Euro menajer ücreti, 500 bin Euro 
peşinatı ile birlikte 1 milyon 900 
bin Euro kazanan Hurtado bir sezo-
nun büyük bölümü sakat geçirdi. 16 
resmi maçta forma giyebilen Peru-
lu oyuncu 505 dakika sahada kaldı. 

Takıma golcü olarak transfer 
edilen Makedon futbolcu AdisJaho-
vic taraftarın en büyük hayal kırık-
lığı yaşadığı isimlerin başında yer 
aldı. Bir sezonda 30 maçta forma 
giyip 7 gol atarak 9 milyon liranın 
sahibi olan Jahovic 300 bin Euro 
peşinat, 900 bin Euro garanti para, 
128 bin 250 Euro maç başı, 50 bin 
Euro da ekstra para ile toplamda 1 
milyon 378 bin 250 Euro aldı. 

Malili forvet Mustafa Yatabare 
29 maçta 5 gol atarken, Afrikalı 
Traore de 23 maçta forma giyerek 
1’er milyon Euro’nun sahibi oldu. 

Yeşil-beyazlıların en verimli 
yabancıları arasında gösterilen 
Sırp orta saha oyuncusu MarkoJev-
tovic bir sezonda 7 milyon liraya 
mal oldu. 30 resmi müsabakada 
2 bin 369 dakika sahada kalarak 2 
de gol atan Jevtovic’e 500 bin Euro 
bonservis ücreti, 40 bin Euro me-
najer ücreti, 350 bin Euro garanti 
para, 125 bin 735 Euro maç başı 

ile 1 milyon 15 bin 735 Euro ödeme 
yapıldı. 

FallouDiagne 800 bin Euro, Le-
onardo Zuta 535 bin 853 Euro, Yev-
henOpanasenko 524 bin 780 Euro, 
MorkeFofana 513 bin 733 Euro, 
NejcSkubic 478 bin Euro, PetarFi-
lipovic 425 bin Euro, JensJonsson 
412 bin 500 Euro, Deni Milosevic 
423 bin 50 Euro, Amir Hadziahme-
tovic 261 bin 125 Euro maliyetle 
oynarken sözleşmesi sezon başın-
da karşılıklı anlaşılarak feshedilen 
SamuelEto’o’ya menajer ücreti ile 
birlikte 12 milyon lira, teknik direk-
tör Aykut Kocaman ve ekibine de 4 
milyon 772 bin 500 lira ödendi. 

Yerli oyunculardan Serkan Kı-
rıntılı bir sezonda 4 milyon 225 bin 
lira, Uğur Demirok 3 milyon 270 bin 

763 lira, Ömer Ali Şahiner 2 mil-
yon 862 bin 786 lira, Ali Turan 1 
milyon 863 bin 750 lira, Ferhat 
Öztorun 1 milyon 931 bin 625 
lira, Ertuğrul Taşkıran 1 milyon 
802 bin lira, Selim Ay 1 milyon 
381 bin 758 lira, Volkan Fındıklı 
1 milyon 189 bin 115 lira, Musa 
Araz 868 bin 155 lira, Vedat 
Bora 288 bin 500 lira, Mücahit 
Atalay 217 bin 750 lira, Mücahit 
Can Akçay 218 bin 625 lira ve Ali 
Çamdalı’ya ise 462 bin 500 lira 
ödeme yapıldı. 

1 yıllık oyuncu ve teknik 
adam giderlerine 120 milyon 
424 bin 870 lira ödeyen ye-
şil-beyazlıların 1 Euro’yu 6.85 
TL olarak sabitlendiği öğrenildi. 
n İHA

RPS
Konyaspor’da geçen sezonun bütçesi ayrıntıları ile ortaya çıktı. Yeşil beyazlılarda yabancı oyuncuların kazandığı üc-

retler dikkat çekerken, sürekli eleştirilen yerli oyuncuların ise yabancılara göre çok daha az kazandığı ortaya çıktı

Konyaspor’un politikası örnek oldu
Son dönem transfer politikasını balkan-

lar üzerine kuran Konyaspor, Süper Lig’in 
yeni ekibine örnek oldu. Balkan ülkelerinden 
transfer edilen Vedat Muriqi, AdemLjajic, Eljif 
Elmas, Bajic, Skubic, Milosevic gibi genç yete-
neklerin Türkiye’de iyi performans göstermesi 
üzerine Süper Lig takımları, genç ve yetenekli 
yıldızlar için Balkanlara yöneldi. Bu sezon Sü-
per Lig’e çıkan Gazişehir Gaziantep de başta 
balkan ülkeleri olmak üzere Türk ve yabancı 
yıldızları takıma kazandırmak için çalışmala-
rını yürütüyor. 

Son yıllarda Balkan ülkelerinden Türki-
ye’ye transfer olan Vedat Muriqi, AdemLjajic, 
Eljif Elmas, Vida, MihaZajc, Edin Visca, Mi-
losevic, MilosJojic, RiadBajic ve NejcSkubic 
gibi futbolcuların uyum sorunu yaşamaması ve 
başarılı performans göstermesi üzerine Türk 
kulüpleri, Balkan ülkelerine yöneldi. 

GAZİŞEHİR DE 
BALKANLAR MODASINA UYDU 

Bu sezon Süper Lig’e çıkan Gaziantep Ga-
zişehir, Sportif Direktör Ayhan Akman öncülü-
ğündeki scout ekibi ile birlikte, Gaziantep ve 
Türkiye’nin yanı sıra, Balkan modasına uyarak, 
bu ülkelerde de genç yetenekler arıyor. Rumen 
Teknik Direktör MariusSumudica’yı takımın 
başına getirildiği kırmızı-siyahlılar, tecrübe-
li ve deneyimli oyuncuların yanı sıra genç ve 
yetenekli Türk ve yabancı oyuncuları da futbol 
piyasasına kazandırmak istiyor. Gaziantep eki-
bi, Romanya, Makedonya, Bosna Hersek ve 
Arnavutluk gibi ülkelerde bulunan genç yıldız 
adaylarını kadrosuna katmak istiyor. 

Süper Lig’e demir atmayı ve üst sıralarda 
bitirmeyi hedefleyen Gazişehir Gaziantep, bu 

hedef doğrultusunda da genç yıldızların yanı 
sıra uyum sorunu yaşamayacak deneyimli 
oyuncularla da kadrosunu güçlendirmeye ça-
lıyor. 

BALKAN AŞISI TUTTU 
Süper Lig takımlarından MedipolBaşakşe-

hir, Çaykur Rizespor, Atike Konyaspor ve Fe-
nerbahçe gibi takımlarda boy gösteren Balkan 
kökenli oyuncular, gösterdikleri performansla 
taraftarların ve yöneticilerin yüzünü güldürüyor. 
Arnavutluk, Sırbistan, Bosna Hersek, Kosova 
ve Romanya gibi ülkelerden gelen genç fut-
bolcular, yüklü bonservis bedelleriyle Finansal 
Fair Play (FFP) kıskacındaki takımları için ise 
nefes alma fırsatı da sunuyor. 

Bir çok Türk Kulübü ise bugüne kadar tutan 
balkan aşısı nedeniyle maceraya atılmak iste-
miyor. Türk kulüpleri, uyum sorunu yaşamayan 
ve yüksek performans gösteren Balkan kökenli 
oyuncuları ülkeye getirmeye çalışıyor. 
  n İHA


