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Nitelikli eserler 
yarışacak

Selçuklu fuara 
damga vurdu

‘Şeffaf bir 
sendikayız’

Ahilik geleneği 
yaşatılıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
hat, tezhip, minyatür ve çini 
dallarında Türkiye’den ve 
dünyadan nitelikli eserlerin 
katılacağı Uluslararası İslam 
Sanatları Yarışması için başvuru 
almaya başladı. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Türkiye Belediyeler Birliği 
tarafından düzenlenen ‘Akıllı 
Şehirler ve Belediyeler Kongre 
ve Sergisi’ ne katılan Selçuklu 
Belediyesi akıllı şehir tanıtım 
standı ile fuara damga vurdu. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Manevi İlkeli Liyakatli Sendi-
kacılık (MİL-SEN) çatısı altında 
faaliyet gösteren MİL-Sağlık 
Sen Türkiye genelinde sen-
dikalaşma çalışmalarına hız 
verdi.  MİL-Sağlık Sen Konya 
Şube Başkanı Hikmet Yılmaz, 
şeffaf bir sendikacılık anlayışına 
sahip olduklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Ahilik Kültürü’nün önemli izleri-
ni taşıyan Beyşehir’de bu gele-
neğin hala yaşatıldığını belirten 
Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, “Beyşehirli esnaf ve 
sanatkarlarımız Ahilik ilkelerini 
yaşatma ve gelecek nesillere 
aktarma gayreti içerisindedir” 
dedi. n HABERİ SAYFA 11’DE

2020’de toparlanacağız!
Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2019 yılını 
değerlendirdi ve 2020 beklentilerini açıkladı. 2019 yılındaki 
ekonomik olumsuzlukların, 2020’de devam etmeyeceğini 
öngören Öztürk, 2020 yılının toparlanma yılı olacağına dikkat 
çekti.

Konya’nın ihracatta rekorlar kırmaya devam ettiğini bildiren 
Başkan Öztürk, “Konya ticaret ve sanayi âlemi, ihracat 
konusunda yeni rekorlar kırmaya devam etmektedir. Bu başarıya 
katkısı bulunan tüm Konyalı tüccar ve sanayicilerimizi tebrik 
ediyorum” dedi.  n HABERİ SAYFA 3’TE

KAR GELDİ AMA
SEVİNÇ KISA SÜRDÜ!

5 dakikalık kar sevinci 

Konya’da dün öğleden sonra güneş yerini bulutlara 
bıraktı. Yaklaşık 5 dakika yoğun bir şekilde yağan 
kar bir anda durarak yeniden güneş açtı. Meteo-
roloji Konya Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Konya ve 
bölgesini sis, buzlanma ve don olayına karşı uyardı.

n HABERİ SAYFA 10’DA

05 Yöntem’den, en 
güzel karne hediyesi 05 Mini kıyafetler 

dikkat çekiyor 06 11Suriye’ye giden 
oğlunu istiyor!

Şafak Ayakkabı 
ödüllendirdi 

Notlar düzelir, 
kişilik düzelmez!

Karne döneminde ebeveynlerin 
çocuklarla ilgili dikkat etmesi 

gereken hususları aktaran KTO 
Karatay Üniversitesi Dr. Öğretim 
Üyesi Seher Akdeniz, karnedeki 
notların düzelebileceğini ancak 

kişilik bozukluklarının düzeleme-
yeceğini söyledi.  n SAYFA 7’DE

Tasarruf sağlıyor 
Yaklaşık 1,5 yıl 
önce üretimine 

başladıkları halı yıkama 
makinesinde büyük 
gelişimler sağlayan 

Sumak Metal, yüzde 70 
su tasarrufu sağlayan 
ve baskı ayarı özelliği 

bulunan yeni teknik 
detaylarla dünyada bir 

ilke imza attı

SUMAK METAL BİR İLKE İMZA ATTI
Sumak Metal, özellikle yaklaşık 
1,5 yıl önce üretimine başladığı 
halı yıkama makinesinde önemli 
yeniliklere imza attı. Sumak Me-
tal, makineye eklediği yeni özel-
likle hem yüzde 70 su tasarrufu 
sağlıyor hem de baskı ayarı özel-
liğiyle halıların deforme olmasını 
engelliyor. Yeni özellikleriyle ma-
kinelerinin patent başvurusunu 
yapan Sumak Metal, bu özellik-
lerle dünyada bir ilke imza atmış 
durumda.

İHRACATTA PAZAR PAYINI ARTIRACAK
Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Sumak Metal Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Abdullah 
Sumak, makinelerin yeni teknik 
özelliklerinin yurt dışı pazarında 
daha dikkat çekeceğini söyledi. 
Özellikle su tasarrufu sağlamasının 
makineyi cazip hale getirdiğini dile 
getiren Sumak, “Makinelerimizi iç 
pazara da satıyoruz. Fakat bizim 
hedefimiz ihracat. İhracatta Pazar 
ağımızı genişleteceğiz” dedi.  
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Yaklaşık 1,5 yıl önce üretimine başladıkları halı yıkama makinesinde büyük gelişimler sağlayan Sumak Metal, yüzde 70 
su tasarrufu sağlayan ve baskı ayarı özelliği bulunan yeni teknik detaylarla dünyada bir ilke imza atmış oldu 

Bir ilke imza attılar

Kurulduğu günden buyana sek-
törün öncüsü olmayı hedefleyen Su-
mak Metal, gelişimini sürdürüyor. 
Yaklaşık 1,5 yıl önce girdiği halı yı-
kama makinesinde yeniliklere imza 
atan firma, makineye getirdiği bas-
kı özelliği ve yüzde 70 su tasarrufu 
sağlayan teknik detaylarıyla dünya-
da bir ilke imza attı. Çeyrek asra yak-
laşan tecrübesiyle metal işleme sek-
töründe öncü olma hedefiyle önemli 
işlere imza atan Sumak Metal, yo-
luna emin adımlarla devam ediyor. 
Tarım makineleri, değirmen maki-
neleri, asansör, otomotiv, gıda maki-
neleri, raf sistemleri, hediyelik eşya 
ve yüzlerce sektöre lazer kesim ve 
büküm hizmeti veren Sumak Metal, 
aynı zamanda makine, değirmen ve 
hediyelik eşya birimleriyle de üretim 
yelpazesini genişletmiş durumda. 6 
bin metrekarelik üretim alanıyla her 
geçen gün büyümeyi sürdüren Su-
mak Metal, özellikle yaklaşık 1,5 yıl 
önce üretimine başladığı halı yıkama 
makinesinde önemli yeniliklere imza 
attı. Sumak Metal, Ar-Ge sonucu 
makineye eklediği yeni teknik de-
taylarla hem yüzde 70 su tasarrufu 
sağlıyor hem de baskı ayarı özelliğiy-
le halıların deforme olmasını engelli-
yor. Yeni özellikleriyle makinelerinin 
patent başvurusunu yapan Sumak 
Metal, bu özelliklerle dünyada bir 
ilke imza atmış durumda.

BİR İLKE İMZA ATTILAR 
Konuyla ilgili değerlendirmeler-

de bulunan Sumak Metal Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı Abdullah 
Sumak, ürettikleri halı yıkama ma-
kinelerine önemli yenilikler ekledik-
lerini anlattı. Bu özelliklerin teknik 
detaylarını paylaşan Sumak, şun-
ları kaydetti, “Yeni yaptığımız halı 
yıkama makinesinin baskı ayarları 
mevcut. Bu baskıyı bizim verdiğimiz 
değerlere istinaden otomatik olarak 
veriyor. Halının çeşidine göre bu 
baskı değişiyor. Daha anlaşılır bir şe-
kilde söyleyecek olursak; 2 santimet-
re kalınlığındaki bir halıya makinenin 
verdiği baskıyla 5 santimetre kalınlı-
ğındaki halıya verdiği baskı değişi-
yor. Bunu makine kendisi ayarlıyor. 
Tüm halı çeşitleri makinenin siste-
minde mevcut. Halıya göre biz seçi-
mini yapıyoruz makine baskısını ha-
lının çeşidine göre ayarlamış oluyor. 
Böylece halılara gerektiğinden fazla 
baskı verme olayı kalkmış oluyor. Bu 
sayede halıların deforme olma riski-
ni ortadan kaldırmış oluyoruz. Aynı 
zamanda önemli bir ilki daha başar-
dık ve su tasarrufunu da düşünerek 
makinemizde buna uygun bir özellik 
ekledik. Bu yeni özellikle makine-
mizde yüzde 70 su tasarrufu sağla-
nabiliyor. Bu sistem şöyle çalışıyor; 

suyu, pisliği, çamuru filtreleyip, ora-
daki suyu tekrar ön ıslatmaya verip, 
hem deterjanlı su hem de su olarak 
tekrar makineyi besletiyoruz. Bu su 
bir kere kullanıldıktan sonra atılıyor. 
Bu özellikler dünyada ilk. Başka bir 
örneği yok. Zaten bu özelliklerimizin 
patentinin de başvurularını yaptık. 
Aynı zamanda makinemiz TÜBİTAK 
destekli bir makine.” 

AR-GE’YE ÖNEM VERİYORUZ
Makinelerin gelişiminde Ar-

Ge’ye önem verdiklerini, ihtiyaç-
lar doğrultusunda Ar-Ge ekibinin 
çalışmalar yürüttüklerini belirten 
Sumak, “Biz makinelerimizi gelişti-
rirken ihtiyacı göz önünde bulundu-
ruyoruz. Bunun için piyasayı birebir 
takip ediyor, makinenin gelişimini 
sağlamak adına neye ihtiyaç varsa 

bunu tespit edip, Ar-Ge bölümünde 
bu konular üzerinde çalışmalar yü-
rütüyoruz. Ciddi bir Ar-Ge ekibimiz 
var ve bu ekip gerekli çalışmaları or-
taya koyuyor” dedi.  

HEDEF DIŞ PAZAR
Sumak, makinelerin yeni tek-

nik özelliklerinin yurt dışı pazarın-
da daha dikkat çekeceğini söyledi. 
Özellikle su tasarrufu sağlamasının 
makineyi cazip hale getirdiğini dile 
getiren Sumak, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Makinelerimizi iç pazara 
da satıyoruz. Fakat bizim hedefimiz 
ihracat. Çünkü olaya su tasarrufun-
dan bakacak olursak, yurt dışında 
bu makineye daha çok ihtiyaç var. 
Bunun sebebi şu; Dünya geneline 
baktığımız zaman Türkiye’de su 
maliyetleri daha düşük. Türkiye’de 

10 TL’ye mal olan su bedeli yurt 
dışında 30’TL’ye mal olabiliyor. Bu 
da yurt dışında su maliyetlerinin 
boyutunu gözler önüne seriyor. Bu 
nedenle yüzde 70 su tasarrufu sağ-
layabilen bir makine, yurt dışında 
daha önemli hale geliyor. Rakamsal 
olarak baktığımız zaman su tasar-
rufu sağlayan bu makinemizle yurt 
dışında ortalama 3 yılda, Türkiye’de 
ortalama 5 yılda makinenin parası 
amorti edilmiş oluyor. Bu örnekle 
makinenin ne kadar önemli bir iş 
gördüğü de daha anlaşılır olacaktır 
diye düşünüyorum.”

AMAÇ, PAZARI GENİŞLETMEK
Halının olduğu her yerin kendi-

leri için hedef Pazar olduğunu belir-
ten Sumak, pazarı genişletmek için 
çalışmaları sürdürdüklerini anlattı. 
Dış pazarla ilgili detayları payla-
şan Sumak, “Avrupa’da çok fazla 
halı kültürü yok mesela. Daha çok 
Ortadoğu ve Balkanlar bölgesine 
odaklanmış durumdayız. 1,5 yıllık 
firmayız. Ama buna rağmen Fran-
sa, Hollanda, Almanya, Irak, Libya, 
Makedonya, İngiltere gibi ülkelerde 
makinelerimiz çalışıyor. İhracat ağı-
nı geliştirmek için çalışmalarımız 
devam ediyor. Bu anlamda özellik-
le ulusal ve uluslararası fuarları çok 
önemsiyoruz. Dubai’de, Rusya’da, 
İstanbul’da gerçekleştirilen fuarlara 
katıldık. Bundan sonra da bu tür fuar 
organizasyonlarını takip ederek, ka-
tılmayı sürdüreceğiz” diye konuştu. 

2020 YILINDAN UMUTLULAR
Sumak, ekonomik süreç ve 2020 

yılı beklentilerini de değerlendirdi. 
“2019 yılı, 2018 yılında başlayan 
döviz kurlarındaki yükselmenin ver-
diği etkiyle, zor bir yıl oldu” diyen 
Sumak, şöyle devam etti, “Hüküme-
tin bu zorluğun üstesinden gelmek 
amacıyla aldığı önlemler, açıkladığı 
paketler, piyasaların tamamen dur-
masını engelledi. Bu açıdan daha 
sıkıntılı bir ekonomik tabloya doğru 
bir düşüş yaşamadık, bu olumlu bir 
gelişme oldu. Ayrıca 2019 yılının 
ikinci yarısında sanayiciler olarak 
ciddi bir toparlanma gözlemledik. 
Bu durum zaten açıklanan rakam-
larla da ortaya kondu. Yani 2019’un 
ikinci yarısından itibaren olumlu bir 
tablo var. Bu olumlu tablonun 2020 
yılında da devam etmesi tek temen-
nimiz. Şuan ilk ay olmasına karşın 
piyasalar oldukça hareketli. İnşallah 
bu ivme artarak devam eder. Biz-
ler de sanayiciler olarak, üreticiler 
olarak üzerimize düşeni yapmak, 
üretmeye ve ülke ekonomisine katkı 
sağlamaya devam edeceğiz. Bunun 
için yatırımlarımız, yeni üretimleri-
mizi sürdüreceğiz.” 
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Abdullah Sumak



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 26 Cemazil-Evvel 1441  -  Rûmî: 8 Kanun-u Sani 1436

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

06:31 07:55 13:06 15:44 18:07 19:26 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   -2 °C   1 °C

Karaman             -3 °C 0 °C 

Aksaray               -3 °C  1 °C

Ankara                -2 °C 2 °C
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Hafta sonu sınavlarım vardı. Selçuk 
Üniversitesi Alâeddin Kampüsü’ndeki 
yoğunluğu tahmin etmek zor değil.

Kampüs içerisindeki tramvay dura-
ğındaki kitap dolabı dikkatimi çekti.

Beklerken okumak için küçük bir ki-
tap dolabı yapılmış, içinde bir tane kitap 
var ama yüzlerce sayfa…

Mantılı…
Hem de çok…
‘Yüzlerce sayfa kitap’ derken eleş-

tirmiyorum tam aksine tebrik ediyorum. 
Lakin durakta bekleme süresine uygun 
kitap ya da kitapçıklar ayarlanmalıdır.

Harika fikir…
Malum bizim en büyük ihtiyacımız 

da eksiğimiz de okumak…

İnancımız da bunu gerektirmiyor 
mu?

İlk emir ’OKU’dur…
Bu kitap dolaplarından kampüs ala-

nı içerisinde kaç tane var? bilmiyorum 
ama bunun Konya’ya yaygınlaştırılması 
lazım.

Konya Büyükşehir Belediyesi ben-
ce bu konuyu üstlenir.

Kültür, sanat, eğitim, kitap deni-
lince ilk akla gelen Başkan Uğur İbrahim 
Altay’dır.

Otobüs duraklarından bahsetmiyo-
rum.

Tramvay güzergahındaki durak-
lar…

Kısa kısa bilgiler de vereyim mi?

Konya tramvay hattı 
41,1 km uzunlukta olup 
iki hat ve 44 istasyona 
sahiptir. Alaaddin – Sel-
çuk Üniversitesi hattı 
36.7 kilometrelik uzun-
luğa sahip ve bu hatta 
35 durak mevcut. Bir de 
Alaaddin – Adliye hattı 
var ki; 4.4 kilometre 
uzunluk ve 9 durak…

Bunları neden yaz-
dım?

‘Konya Kadim Başkent’ derken 

her şeyin başkenti olduğu-
nu hatırlatmak lazım.

Ekonominin…
Siyasetin…
Medeniyetin…
Aynı zamanda kültü-

rün de başkenti…
İlklerin şehri aynı za-

manda…
Bu çalışma Türki-

ye’de ilk mi? 
İlk olmasa da üniversi-

te şehri Konya’da bu çalışmayı uygula-
maya sokmak çok önemli…

Ben sürekli toplu ulaşımı kullan-
dığım için iyi biliyorum. Merkezden 
bindiğiniz zaman Bosna ya da Kam-
püs’e ulaşmanız en az 45 dakika…

45 dakikada küçük ciltte bir kitap 
okunur.

Bu tramvayın içinde uygulanacak 
bir proje…

Daha önceden Büyükşehir bu ça-
lışmayı yaptı ama çok rağbet görmedi 
sanırım.

Ya da strateji hatası var.
Biz şu anda duraklarda bekleyen 

insanlara yönelik bir okuma uygulama-
sından bahsediyoruz.

Küçük ciltli kitaplar ile durakta bekle-
yenlere okuma hizmeti sunulmalı. Hem 

de çok acil bir çalışma…
Üniversitede bu çalışma başlatıl-

mış. Merak edip dolabı açanlar oluyor.
Dedim ya… İçinde bir kitap var ve 

yüzlerce sayfa…
Şöyle daha reel bir çalışma ile bu 

uygulama tüm duraklarda başlatılabilir.
Herkes katkı sunar…
Şehri tanıtan kitapçıkları da bunun 

yanına hızlıca ekleyebiliriz.
İnanın herkes ilgiyle takip eder. 
Hatta TYB Konya Şubesi de bu ko-

nuda destek olur diye tahmin ediyorum.
Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu 

aklına yatan bütün projelere destek verir 
ve bu projeyi de oldukça reel bulacaktır.

Hadi bekliyoruz…

BU UYGULAMA ILE KONYA OKUR!

haber@konyayenigun.com
MEHMET ALI ELMACI

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, 2019 yılını değerlendirdi ve 2020 beklentilerini açıkladı. Başkan Öztürk, 2019 yı-
lındaki ekonomik olumsuzlukların, 2020 de devam etmeyeceğini ifade etti. Öztürk, 2020 yılının toparlanma yılı olacağına dikkat çekti

‘Toparlanma yılı olacak’
Konya Ticaret Odası (KTO) Baş-

kanı Selçuk Öztürk, 2019   yılını 
değerlendirdi ve 2020 beklentile-
rini açıkladı. KTO Meclis Salonu’n-
da düzenlenen programda Başkan 
Öztürk’e  KTO  Başkan Yardımcısı 
Hasan Hüseyin Karapınar, KTO 
Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan 
Erkuş, Ahmet Keresteci, Metin 
Sağlam ve Mehmet Çakır eşlik etti. 
KTO Başkanı Öztürk, dünya açısın-
dan stresli bir yılı geride bıraktık-
larını ifade ederek, “Dünya açısın-
dan belirsizliğin ve stresin oldukça 
yükseldiği bir yılı geride bıraktık. 
Ekonomik, toplumsal, siyasal alan-
ların tamamındaki hareketler ve 
jeopolitik riskler sürekli gündemde 
kaldı. ABD ve Çin başta olmak üze-
re gelişmiş ülkelerin ekonomik sis-
temdeki hâkimiyet arzuları, siyasi 
çatışmaların temelini oluşturdu. Ve 
yine bu iki ülke özelinde başlayan 
“ticaret savaşları” 2019’da piyasa-
ları ve ekonomik kararları etkileyen 
temel konu oldu. Ticaret savaşları 
ile birlikte küresel ticaret hacmi da-
raldı, ekonomik güven ve yatırımlar 
oldukça zayıfladı. En az savaşın ta-
rafları kadar, başta Avrupa Birliği, 
Japonya ve diğer Asya ekonomileri 
olmak üzere dünyanın pek çok ül-
kesi bu savaştan olumsuz etkilendi. 
Ve en önemlisi; büyümeyi sınırlayı-
cı etkileri ortaya çıktıkça, ticaret sa-
vaşlarında kazanan diye bir tarafın 
olmayacağı da daha iyi anlaşıldı” 
ifadelerini kullandı. 

‘ TOPARLANMA YILI OLACAK’
2020 yılının küresel ekono-

mi için toparlanma yılı olacağı ve 
2021’den itibaren daha yüksek bü-
yümelerin görünebileceği tahmin 
edilmekte olduğuna dikkat çeken 
Başkan Öztürk, “Yılın ilk yarısında 
dönem dönem etkisini hissettiren 
sorunlar ikinci yarıda yatışmış; eko-
nomide stabilite, kurda bir nebze 
istikrarlı seyir, enflasyonda ise baz 
etkisiyle birlikte yeniden yüzde 10 
seviyelerine gerileme gözlenmiş-
tir. Küresel ekonomide ve finansal 
piyasalarda şartlar değişmiş, varlık 
fiyatlarında sınırlı da olsa artış kay-
dedilmiş, faizler ve kredi koşulların-
daki katılık gevşemiştir. 2018 yılını 
yüzde 2,6 büyüme ile tamamlayan 
ülkemiz, 2019’un ilk çeyreğinde 
yüzde 2,3 ve ikinci çeyreğinde yüz-
de 1,6 daralmıştır. Üçüncü çeyrekte 
beklentileri aşarak yüzde 0,9 bü-
yüyen ekonominin, Yeni Ekonomi 
Programı (YEP) hedefleri doğrul-
tusunda 2019’u yüzde 0,5’e yakın 
GYSH artışıyla tamamlaması bek-

lenmektedir.İstihdam verileri, yıl 
içerisindeki durgunlukla uyumlu 
olarak olumsuz bir görünüm sergi-
lemiştir.15 ve daha yukarı yaştaki-
lerde işsiz sayısı, 2019 yılı Ekim dö-
neminde 4,4 milyon kişi olmuştur.
Mevsim etkisinden arındırılmamış 
işsizlik oranı 1,8 puanlık artış ile 
yüzde  13,4 seviyesinde gerçekleş-
miştir” ifadelerini kullandı.

‘GURUR DUYUYORUZ’
Yerli otomobil projesinin içinde 

bulunmaktan gurur duyduklarına 
dikkat çeken Öztürk, “Türkiye’nin 
Otomobili; Türk mühendislerinin 
gururu olarak 2019’un bize bırak-
tığı en güzel ve özel hatıralardan 
birisi olmuştur. Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği olarak içerisinde bu-
lunmaktan şeref duyduğumuz Yerli 
Otomobil projesi, Türk özel sektö-
rünü cesaretlendirecek, ülkemiz 
ekonomisine büyük katkılar sağla-
yacaktır” şeklinde konuştu.

‘KONYA POZITIF KATKI SAĞLADI’
Konya’nın 2019 yılında da ih-

racat, istihdam, gayri safi yurt içi 
hasıla, girişimcilik gibi birçok pa-
rametrede Türkiye ortalamasının 
üstünde veriler ile ülke ekonomi-
sine pozitif katkı sağlayan bir şe-
hir olduğuna dikkat çeken Öztürk, 
“Konya; uzun yıllardır olduğu gibi 
2019 yılında da ihracat, istihdam, 
gayri safi yurt içi hasıla, girişimcilik 
vb. birçok parametrede Türkiye or-
talamasının üstünde veriler ile ülke 
ekonomisine pozitif katkı sağlayan 
bir şehir olmuştur. İl Düzeyindeki 
Gayri Safi Yurtiçi Hasılamız (GSYH) 
2014 yılındaki 43,9 milyar TL’den 
2018 sonunda 78,7 milyar TL’ye 
yükselmiştir. Bu veriler ile Konya, 
toplam GSYH’den yüzde 2,1 pay 

alarak il bazında 7’nci sırada yer 
almıştır. Şehrimizde kişi başına dü-
şen GSYH; 2014 yılındaki yaklaşık 
21 bin TL’den, 2018 yılında 36 bin 
TL’ye yükselmiştir. Konya, işsizlik 
rakamlarının en düşük olduğu iller 
arasında yer almaya devam etmiş 
olup, sektörel dağılımda ise sanayi/
inşaat ve tarım alanlarında Türkiye 
ortalamasının üzerinde çalışan is-
tihdamıyla öne çıkmıştır” diye ko-
nuştu. 

‘KONYA REKORLAR KIRMAYA 
DEVAM EDECEK’

Konya’nın ihracatta rekorlar 
kırmaya devam ettiğine dikkat çe-
ken Başkan Öztürk, “Konya ticaret 
ve sanayi âlemi, ihracat konusunda 
yeni rekorlar kırmaya devam et-
mektedir. Türkiye’nin yüzde 2,04 
artış gösterdiği ihracatta Konya, 
2019’da yüzde 11,75 artış ile 2,014 
milyar dolar yaparak tarihinin en 
yüksek ihracatını gerçekleştirmiş-
tir. Şehrimiz, 2019 yılında Türki-
ye’nin toplam ihracatından aldığı 
payı yüzde 1,21’e çıkartarak en 
yüksek ihracat yapan şehirler liste-
sinde 12. sıraya yükselmiştir. Kon-
ya, Türkiye’de 2019 yılında en çok 
ihracat yapan 15 il içerisinde,2018 
yılına göre ihracatını en çok artıran 
2. il olmuştur. Bu vesile ile ihracat 
verilerimizdeki başarıda katkısı bu-
lunan tüm Konyalı tüccar ve sana-
yicilerimizi tekrar tebrik ediyor, en 
kalbî duygularımla teşekkürlerimi 
sunuyorum” şeklinde konuştu.

‘A SINIFI AKREDITE BIR ODAYIZ’
Konya Ticaret Odası iştirakleri 

ve projeleri hakkında da bilgi veren 
Öztürk, “KTO 20 bin üzerinde aktif 
üyesi 70 Meslek Komitesi, 92 Per-
soneli A Sınıfı Akredite bir Odayız.  

Konya Ticaret Odası Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü  (KTO-TEK) Oda-
mızın bir iştiraki olup 2019 Kasım 
ayında, KTO-TÜYAP Uluslararası 
Fuar Merkezi yanında 15 personel 
ile faaliyetlerine başlamıştır. KTO-
TEK’te faaliyet gösteren kurumlar 
şunlardır: KTO Mesleki Eğitim ve 
Dijital Dönüşüm Hizmetleri A.Ş. 
KTO Mesleki Eğitim Merkezi KTO 
Dış Ticaret Merkezi, Yetkinlik ve 
Dijital Dönüşüm Merkezi Model 
Fabrika Konya, KTO Fuar Şubesi, 
KTO Karatay Üniversitesi Tica-
ret ve Sanayi MYO. 2020 yılında 
KTO-TEK bünyesinde KTO Karatay 
Üniversitesi’nin Akıllı Teknolojiler 
Merkezi (AKİTEK) ve Enerji Verim-
liliği Merkezi kurma çalışmalarına 
başlanacaktır. Ayrıca N11.com ile 
KTO-TEK içerisinde Mağaza Des-
tek Noktası kurulması için sözleşme 
imzalanmıştır” dedi. 

‘MESLEKI EĞITIME 
KATKI SAĞLAYACAK’

KTO Mesleki Eğitim Merkezi 
hakkında da bilgi veren Öztürk, “ 
KTO Mesleki Eğitim Merkezi (KTO-
MEM)’de Mevlana Kalkınma Ajan-
sı’nın finansal desteği ile yapılan 
Mesleki Eğitim Merkezimizde sana-
yimizin ihtiyaç duyduğu konularda 
kısa süreli mesleki gelişim eğitim-
leri verilecektir. Merkezimizde orta 
vadede yıllık Bin 500 kursiyerin 
eğitim alması hedeflenmektedir. 
Kurslar; MEB Hayat Boyu Öğren-
me Genel Müdürlüğü Yaygın Eği-
tim Programlarında tanımlanan ve 
ihtiyaca göre bağımsız sürelerde, 
esnek çerçevede gerçekleştirile-
cektir. Odamız, Millî Eğitim Ba-
kanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim 
Genel Müdürlüğü ve Konya İl Milli 

Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği pro-
tokolü imzalanmış olup, bu proto-
kole istinaden öğretmenlerin tam 
zamanlı olarak Mesleki Eğitim Mer-
kezimizde görevlendirilmesi için 
görüşmelerimiz devam etmektedir. 
Merkezde ilk etapta açılması plan-
lanan bölümler: CNC Operatörlüğü, 
Kaynakçılık, Makine Operatörlüğü, 
Teknik Ressamlık, Metal İşleme, 
3D Modellemedir. Mesleki Eğitim 
Merkezimizin inşaat süreci tamam-
lanmış olup, makine ve ekipman 
alım süreci devam etmektedir” diye 
konuştu.
‘FIRMALARA REHBER OLACAKLAR’

Konya ihracatçısının ihracat ka-
pasitesi ve seçeneklerini artırmak 
amacıyla KTO Dış Ticaret Merke-
zi’nin kurulduğunu da ifade eden 
Öztürk, “Konya Ticaret Odası Dış 
Ticaret Merkezi (KTO-DTM), Kon-
ya ihracatçısının ihracat kapasitesi 
ve seçeneklerini artırmak amacıy-
la 2019 yılında KTO Teknoloji ve 
Eğitim Kampüsü içerisinde 4 Dış 
Ticaret Uzmanı ile faaliyetlerine 
başlamıştır. Temel amacı, ihracat 
yapan veya yapmak isteyen firma-
lara bir rehber olma olan merkezi-
miz genel itibarıyla; Danışmanlık 
Hizmeti,  Hedef Pazar Araştırması, 
Hedef Müşteri Araştırması, Reka-
betçi İthalat Hizmeti, Uluslararası 
İhale Sorgulama konu başlıkların-
da hizmet vermektedir. Dış Tica-
ret Merkezi, firmaların dolduracağı 
formdaki tercihlerine göre, rekabet-
çi olunabilecek ülkelerin tespiti ve 
bu ülkedeki potansiyel hedef müş-
terilerin belirlenip, firmalarla payla-
şılması temelinde çalışacaktır. Fir-
malarımız, tüm bu veriler ışığında 
operasyonel süreçlerini başlatacak 

veya güçlendirecektir. Uzmanla-
rımız bu süreçte de desteğini sür-
dürecektir” şeklinde konuştu. KTO 
Konya Model Fabrika hakkında da 
bilgi veren Öztürk, “KTO Konya 
Model Fabrika, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kal-
kınma Programı (UNDP) desteğiyle 
kurulmakta olan bir yapıdır. Türki-
ye’de, Ankara ve Bursa’dan sonra 
Konya Model Fabrika üçüncü ola-
rak faaliyetlerine başlayacaktır. Mo-
del fabrikalar; uygulamalı hizmetler 
sunan, eğitim ve danışmanlık ile 
işletmelerde verimlilik dönüşü-
mü sağlayan merkezlerdir. Temel 
amaçları: Yalın üretim, Dijital Dö-
nüşüm, Ürün Geliştirme, Enerji 
Verimliliği vb. konularda işletme 
çalışanlarının bilgi ve becerilerini 
artırmak, gerçek üretim ortamın-
da katılımcılara bir fabrikanın daha 
verimli olması için gereken her şeyi 
uygulamalı öğretmek ve akabinde 
danışmanlık desteği ile sahada dö-
nüşümlere destek olmaktır. Konya 
Model Fabrika’da; Konya Ticaret 
Odası’nın yürütücülüğünde; Konya 
Sanayi Odası ve Konya Organize 
Sanayi Müdürlüğü ortaklığı ile proje 
yürütülmektedir. Protokol Proje ta-
mamlanma tarihi Haziran 2020’dir. 
2019 yılında 2 kişi tam zamanlı, 14 
kişi (akademisyen ve sanayi köken-
li mühendis) yarı zamanlı uzman 
kadrosundan teşekkül eden ekip 
oluşturulmuştur. Pilot Danışman-
lık uygulamaları için 8 farklı sektör 
belirlenmiştir. Yeni binanın mimari, 
zemin etüdü, hafriyat, temel hazır-
lama işleri tamamlanmış olup, pre-
fabrik yapı imalatı eş zamanlı olarak 
devam etmektedir” ifadelerini kul-
landı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk
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KOMEK, ‘Şehrin Çocukları’nı ağırladı

Gönüllü arkadaşlar tarafından 
yürütülen “Şehrin Çocukları” pro-
jesi kapsamında köy okulundan 
getirilen çocuklar, Konya Büyük-
şehir Belediyesi Meslek Edindirme 
Kurslarında misafir edildi. Karatay 
Aile Sanat ve Eğitim Merkezi’nde 
aşçılık kursiyerleri ile birlikte pasta 
ve kek yaparak keyifli anlar geçi-
ren çocuklara çeşitli hediyeler de 
verildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Meslek Edindirme Kursları (KO-
MEK), köy okulundan getirilen 

çocukları Karatay Aile Sanat ve 
Eğitim Merkezinde (ASEM) misa-
fir etti. “Şehrin Çocukları” projesi 
kapsamında köy okulundan geti-
rilen çocuklar, Karatay ASEM’de 
misafir edilirken el becerilerinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak 
amacıyla aşçılık deneyimi yaşa-
yarak keyifli anlar geçirdi. Aşçılık 
eğitmeni ve kursiyerleri ile birlikte 
poğaça ve pasta yapan çocuklar 
daha sonra kendi elleriyle yaptık-
ları pastaları afiyetle yedi. Minik 
misafirlere ayrıca Saman Pazarı 

Mefruşat Atölyesinde özel olarak 
dikilen şivlilik torbaları içerisinde 
de çeşitli hediyeler verildi. 
PROJE İLE ÇOK SAYIDA ÇOCUĞUN 

YÜZÜ GÜLÜYOR 
“Şehrin Çocukları” projesi 4 

gönüllü arkadaşın yaklaşık 1 yıl 
önce Konya’da ulaşabildikleri ço-
cukların yüzünü güldürmek ama-
cıyla hayata geçirildi. Proje kapsa-
mında bugüne kadar Ramazan ve 
Kurban Bayramlarında bayramlık, 
okul döneminde kırtasiye, kış dö-
nemlerinde bot, mont, atkı, bere 

yardımlarının yanı sıra yaz döne-
minde camide Kur’an-ı Kerim eği-
timi alan çocuklara yönelik çeşitli 
etkinlikler düzenlendi. Ayrıca 4 
köy okulunun dış cephe boya ve 
onarım işleri de gerçekleştirilerek 
eğitim yuvaları daha elverişli hale 
getirildi. Bugüne kadar bin 300 
çocuğa ulaşan gönüllüler ulaşı-
lan çocuk sayısı kadar her birinin 
adına ağaç dikilmesini sağlayarak 
doğanın güzelleşmesine katkıda 
bulunuldu.
n HABER MERKEZİ

Üzümdere, doğaseverler
ve fotoğrafçıları bekliyor

Yol kenarlarında biriken 
kar yığınları temizleniyor

Konya ve Antalya arasında 
uzanan Orta Toroslar’ı oluşturan 
Giden Gelmez Dağları’nın eteğin-
deki Üzümdere Milli Parkı ve kan-
yonu, eşsiz doğası ile dört mevsim 
doğa severler ve fotoğraf tutkun-

larını ağırlıyor. Antalya’nın Akse-
ki ilçesi yakınlarındaki kanyona, 
Antalya’dan 165 kilometre, Kon-
ya’dan ise 186 kilometrelik zorlu 
bir yolculuğun ardından ulaşılıyor.
n AA

Derebucak ilçesinde, yol ke-
narlarında biriken kar yığınlarının 
temizlendiği bildirildi. Derebucak 
Belediye Başkanı Ahmet Kısa, 
yaptığı açıklamada, Konya’da son 
yağışlarla en fazla karın yağdığı 
ilçelerden olan Derebucak’ta kar 
mesaisinin sürdüğünü belirtti. 
Derebucak ilçe merkezi ve bağlı 
dış mahallelerinde yoğun kar ya-
ğışının ardından yolların ulaşıma 
açılması sonrasında yol kenarların-
da biriken kar yığınlarının yerleşim 
merkezlerinin dışına çıkarılması 

için de Fen İşleri ekiplerinin sefer-
ber olduğunu belirten Başkan Kısa, 
“Derebucak kent merkezinde ve 
mahallelerimizde yoğun kar yağışı 
nedeniyle cadde ve sokaklarımızda 
biriken karların trafik akışını engel-
lememesi amacıyla temizlik çalış-
maları başlatılmıştır. İş makineleri 
ile kamyonlara doldurulan kar yı-
ğınları yerleşim merkezinin dışına 
çıkarılmaktadır. Kar yağışı yönün-
den ilçemiz bu yıl da bereketli bir 
dönemi yaşıyor.” dedi.
n AA

Konya Büyükşehir Belediyesi, 
bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştire-
ceği “Uluslararası İslam Sanatları 
Yarışması”nın başvurularını baş-
lattı. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, ya-
rışmayı hat, tezhip, minyatür ve 
çini gibi başlıca İslâm sanatlarının 
uluslararası mecrada daha iyi tanı-
tılmasına katkıda bulunmak ama-
cıyla düzenlediklerini ifade etti. 

Konya’nın kadim bir tarihe ve 
önemli bir ilmi birikime sahip ol-
duğunu ve bu birikimiyle Türk-İs-
lam medeniyetine geçmişte büyük 
hizmetlerde bulunduğunu kayde-
den Başkan Altay, Konya’nın ta-
rihi kimliği ve yetiştirdiği büyük 
isimleriyle İslam dünyasında hala 
önemli bir yere sahip olduğunu be-
lirtti. Konya’nın günümüzde hat, 
tezhip, minyatür, çini gibi sanatla-
rın en üst seviyede icra edildiği bir 
merkez konumunu koruduğunu 
kaydeden Başkan Altay, “İki yılda 
bir gerçekleştirilen Uluslararası 
İslam Sanatları Yarışması’na dün-
yanın birçok ülkesinden çok sayıda 

yarışmacı oldukça nitelikli eserler-
le katılıyor. Başvuruları başlayan 
yarışmaya bu yıl da birçok ülkeden 
çok sayıda eserin katılmasını bek-
liyoruz” dedi. 
YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI VE 

ÖDÜLLER 
Yarışmada sa-

natçılardan hat 
s a n a t ı n d a 
“Celî Sülüs 
ve Sülüs” 
yazı çeşit-
lerini aynı 
eserde ta-
sarlanması 
istenecek. 
T e z h i p t e 
konu olarak 
zahriye sayfası, 
şekil serbest olarak 
belirlendi. Minyatürde 
daha önceki yıllarda olduğu gibi 
bu yıl da Hz. Mevlâna’nın Mes-
nevî’sinden hikâyeler konu olacak. 
Çinide ise Türk-İslâm çini sanatı-
nın klasik teknikleriyle uygulan-
mış özgün eserler çalışılacak. 3. 

Uluslararası İslam Sanatları Yarış-
masında hat, tezhip, minyatür ve 
çini dallarının her biri için 10’ar 
ödülün verileceği yarışmada; bi-
rincilik ödülü 30 bin, ikincilik ödü-
lü 20 bin, üçüncülük ödülü de 10 

bin lira olarak belirlendi. 
Yarışmada ayrıca 

7 bin lira değe-
rinde 5 man-

siyon ödülü 
ve 5 bin lira 
değer in -
de 2 teş-
vik ödülü 
verilecek. 
Böylelikle 

her branş 
için 105 bin 

lira olmak üzere 
toplamda 420 bin 

lira tutarında ödül da-
ğıtılacak. 

YARIŞMANIN JÜRİLERİ 
ALANLARININ EN İYİSİ 

Yarışmanın jürisi alanların-
da uluslararası çapta tanınmış 
sanatçılardan oluşurken ayrıca 

bu sanatlarda üstat konumunda 
olan isimler de şeref üyesi olarak 
değerlendirmeye davet edilecek. 
Jüri üyeleri: Prof. Dr. Faruk Taş-
kale (Tezhip), Necati Sancaktutan 
(Tezhip), Nilüfer Kurfeyz (Tez-
hip), Doç. Dr. Fatih Özkafa (Hat), 
Ferhat Kurlu (Hat), Betül Bilgin 
(Hat), Savaş Çevik (Hat), Güvenç 
Güven (Çini), Levent Kum (Çini), 
Ferhat Akıl (Minyatür). Şeref Üye-
leri: Ahmed Ziya İbrahim, Prof. M. 
Uğur Derman, Hasan Çelebi, Fuat 
Başar, Prof. Dr. Çiçek Derman, 
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Öksüz, Ali 
Toy. Yarışma sonucunda ödüle la-
yık görülen eserler 2020 yılı Hz. 
Mevlâna’yı Anma Etkinlikleri bo-
yunca sergilenecek. Ödüller, yarış-
ma şeref ve jüri üyeleri ile derece-
ye giren sanatçıların da katılacağı 
uluslararası bir törenle dağıtılacak. 
Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye 
ve şartnameye Türkçe, İngilizce, 
Arapça, Farsça ve Çince olarak 
konya.bel.tr/islamsanatlari sayfa-
sından ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, hat, tezhip, minyatür ve çini dallarında Türkiye’den ve dünyadan 
nitelikli eserlerin katılacağı Uluslararası İslam Sanatları Yarışması için başvuru almaya başladı

Büyük yarışma için
başvurular başladı
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CHP Derbent ve Hüyük’te
ilçe kongrelerini yaptı

CHP Derbent ve Hüyük ilçele-
rinde gerçekleştirdiği 37. Kongre 
sonucu CHP Derbent İlçe Baş-
kanlığına Salih Çakıllıkoyak ye-
niden seçilirken, CHP Hüyük İlçe 
başkanlığına Hüseyin Timurlenk 
seçildi.

Her iki ilçenin kongresine 
CHP Konya İl Başkanı Barış Bek-
taş, Milletvekili Abdüllatif Şener, 
Tuzlukçu Belediye Başkanı Nu-
rettin Akbuğa, Bir önceki dönem 
Konya Milletvekili ve Konya İl 
Başkan Adayı Hüsnü Bozkurt, İl 
Başkan Adayı Saim Sezen, il yö-
netim kurulu üyeleri, ilçe başkan-
ları, partililer ve delegeler katıldı.

Kongrelerde konuşan CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş 
Cumhuriyetin elimizden kayıp 
gittiğinin üzerinde durarak, “ Bize 
bu vatanı, cumhuriyetimizi ve ka-
zanımlarını armağan eden Başta 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere bütün kurmaylarına 
minnettarız. Cumhuriyet elimiz-
den kayıp gidiyor. Bu memleketi 
çok kötü bir hale getiren bir ikti-
dar var. Referandum sonrası parti 
devletini oluşturdu. Başındaki her 
şeyi tasfiye eden bir yapıyı getir-
di. Bundan kurtuluş tek reçetesi 
partimiz CHP ve CHP’nin iktidar 
olmasıdır. Partimize yapılan saldı-
rılara karşı üst yönetimimiz ülke-
mizi birleştirmeye çalışıyor. Bizler 
bunun takipçisi olacağız. Birleşti-
rici güç olan partimiz tekrar ülke-
mizin demokrasini güçlendirerek, 
cumhuriyetimizi ve kazanımla-
rına sahip çıkmaya devam ede-
cektir. Kongrelerden bütünleşmiş 
anlayışla çıkarak, partimizin ik-
tidarını sağlamak hepimizin gö-
revi olacaktır. Çünkü ülkemizin 
CHP’nin iktidarına ihtiyacı vardır. 
Halkımızla birlikte hep birlikte 
partimizin sağlayacağız” dedi.

CHP Konya Milletvekili Ab-
düllatif Şener de Türkiye’nin 
sorunlarını çözecek tek partinin 
CHP olduğunu dile getirerek, 
“Yoğun bir çalışma temposuna 
başlamalıyız. Bu anlamda kongre-
ler çok önemlidir. Birliktelik sağla-
nıyor. Türkiye’yi parçalamaya ça-
lışan bir iktidarla karşı karşıyayız. 
Türkiye’nin birleştirici gücü olan 
partimiz CHP, 82 milyon insanı-
mızı severek, birleştiren bir po-
litika takip ediyor. Vatanımız zor 
durumdadır. Bugün 28 milyon 
vatandaşımızın icra dosyası var-
dır. Alacak verecek itilafı vardır. 
56 milyon vatandaşımız alacak 
ve verecek yüzünden birbirleriyle 
itilaf içindedir. Bu sayı Türkiye’nin 
seçmen sayısı kadardır. Düşünün 
bu kadar vatandaşımızı itilaf içine 
sokmuş bir iktidar vardır. Bunun 
yanında ekonomimiz iyi değildir. 

Örtülü ödenekten 2 milyar lira 
harcanıyor. Kimse hesap vermez. 
Memleketin parasını kendi pa-
raları gibi harcıyorlar. Üretim ve 
tarım bitiyor. Böylesine vahim or-
tamda gerçekten ülkemizin gele-
ceği ve sorunlarından kurtarılma-
sı için CHP’nin iktidarına ihtiyaç 
vardır. Şimdi tek adam zora girdi. 
Ne yapsam da seçimi kazansan 
iktidarda kalsam telaşı içindedir. 
Artık bu ülkede iktidar değişecek-
tir. Bunu hep birlikte görüyoruz. 
Partimiz iktidara tek alternatif bir 
parti olup, iktidar olacaktır. Bunun 
gereğini hep birlikte yapacağız. 
Birlikte çalışacağız” diye konuştu.

Tuzlukçu Belediye Başkanı 
Nurettin Akbuğa da CHP’nin ik-
tidara gelmesinin yakın olduğunu 
ifade ederek, “Ülkemizin içinde 
bulunduğu duruma bakarsanız 
partimiz CHP’nin iktidara gele-
ceği yakındır. Birlik ve beraberlik 
içindeyiz. Artık dik durmalı, parti-
mizin iktidarını sağlamak için çalı-
şıp mücadele edeceğiz. Ülkemizin 
ihtiyacı olan CHP iktidarını sağla-
mak bizlerin ve vatandaşlarımızın 
bir görevidir.”

Bir Önceki Dönem CHP Kon-
ya Milletvekili ve Konya İl Başkan 
Adayı Hüsnü Bozkurt ise konuş-
masında “Ekonomide iyi değiliz” 
diyerek, “AK Parti iktidarı bugüne 
kadar 20’ye yakın paket hazırladı. 
Ancak çare olmadı. Ekonomimiz 
iyi değil, gittikçe de kötüye gidi-
yor. Ülkemizin geldiği noktada 
hiçbir vatandaşımız memnun 
değildir. Artık siyasette yeni bir 
tarz ve alana yönelmeliyiz. Korku 
ikliminden çıkmalıyız. Antiem-
peryalist ve tam bağımsızlığı sa-
vunan partimiz CHP’yi anlatarak, 
halkımızla kucaklaşarak partimiz 
CHP’yi iktidara taşıyacağız. Hep 
birlikte Cumhuriyetimizin kuru-
cu ayarlarına sahip çıkarak, korku 
zincirlerini kıracağız. Bunu sağ-
layacak ve ülkemizin sorunlarını 
çözecek olan partimiz CHP sahip 
çıkıp, mücadele edeceğiz” şeklin-
de konuştu.

CHP Konya İl Başkan Adayı 
Saim Sezen konuşmasında siyasal 
ve ekonomik olarak ülkenin çök-
tüğünü belirterek, “Bu ülke siya-
sal, ekonomik, ahlaki ve kültürel 
anlamda çökmüş durumdadır. Bu 
durum karşısında ülkemizi karşı 
bir borcumuz vardır. Bu borçta ül-
kemizi sahip çıkmaktır. Bu borcu 
ödeme dönemidir. Konya’daki 1 
milyon 500 bin seçme ulaşarak, 
partimiz CHP’yi iktidara taşımalı-
yız. Hep birlikte bunun mücadele-
sini vermeliyiz. Çünkü ülkemizin 
partimiz CHP’nin iktidarına ihti-
yacı vardır.”
n HABER MERKEZİ

Daha önce 9 milimetre boyutun-
da kot pantolon diken Konyalı terzi 
Kasım Andaç, şimdi de gerçek boyu-
tundakinin tüm özelliklerine sahip 
11 santimetre boyutunda kot mont 
üretti. Terzi İsa Andaç, 2006’da 7,5 
santimetre, 2011’de 5 santimetre, 
2012’de ise 2,5 santimetre uzunlu-
ğunda kot pantolon dikti. 

Babasının mesleğini sürdü-
ren Kasım Andaç ise babasının; 
“Bundan daha küçüğünü kimse 
dikemez.” sözüne karşılık, 2016’da 
sadece bir tırnak büyüklüğünde 9 
milimetrelik kot pantolon hazırladı.  
Pantolonun ardından kot mont üre-
timine yönelen Andaç, işçiliği son 
derece zor olan kot montu zorlu ça-
lışma sürecinin ardından yaptı.

‘ÜRETİMİ ÜÇ DÖRT GÜNÜ BULDU’
Kasım Andaç, mesleğe baba-

sının yanında 1995’te başladığı-
nı, küçük boyuttaki üretimlere ise 
2006’da başladıklarını belirtti. Bir 
yıl önce hayatını kaybeden babası-
nın 5 santimetre ve 2 buçuk santi-
metre boyutlarında kot pantolonlar 
ürettiğini hatırlatan Andaç, şunları 
söyledi: “2016’da ise bir santimetre-
nin altına inerek 9 milimetre uzun-

luğunda bir kot pantolon ürettim. 
Bu babamın ürettikleri dahil 1 san-
timetrenin altına inen ilk çalışma 
oldu. 

Bu üretimin ardından ‘Bunun 
kont montunu üretebilirim’ diyerek 
yola çıktım. Uğraştım ve üretimi 
gerçekleştirdim. Fabrikasyon oldu-
ğunda yaklaşık beş dakikada çıkıyor. 

Özel dikim olduğunda provasıyla 
birlikte 2-3 günümüzü buluyor. Kot 
montun üretimi üç dört günü buldu. 
Ufak olması nedeniyle detaylar daha 
fazla. Dikişlerin daha net görülmesi 
ve yamuk durmaması gerekiyor. Sö-
küp söküp tekrar diktik. Normal bir 
montu direk dikebilirsin ama ufak 
bir montta tutturmak çok zordur.”

DİKİŞ MAKİNESİNİN AYAĞI 3, KOT 
MONT 11 SANTİMETRE

Çalışmalarını dikiş makinesinde 
yaptığını ifade eden Andaç, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Yani el işçiliği yok. 
Makine de bunları dikmek çok zor-
dur. Çünkü bizim makinenin ayağı 
3 santimetre iken diktiğimiz panto-
lon 9 milimetre, mont ise 11 san-
timetre. O pantolonu o makinede 
nasıl çevirdik önemli nokta budur. 
Büyüğü yapmak çok kolaydır an-
cak ufağı yapmak çok zordur. Ufak 
çalışmalarda makineyi çevirmek, 
dikişi tutturmak oldukça zordur. En 
küçük yanlışınız da fark edilir. Kot 
mont büyüğün bire bir küçültülmüş 
hali. Kolları, yakası gibi ince işlerin 
olduğu kısımlarının detaylarının ayrı 
olduğunu dikkatli baktığınızda göre-
bilirsiniz. Kot mont, kot pantolona 
göre biraz daha zordur. Düğmeleri, 
yakası, cep, kolları her biri ayrı bir 
detaydır. Kot pantolonda düz diker-
siniz ancak kot montta detaylar sizi 
zorlar.”

Andaç ayrıca, küçük çalışmaları 
yaptıkları sanatın ölmediğini ve iş-
çiliğin geldiği noktayı anlatmak için 
geliştirdiğini sözlerine ekledi. n AA

Babasıyla girdiği iddia sonrası küçük boyutlarda üretimler yapmaya başlayan Konyalı terzi Kasım 
Andaç, 2016 yılında ürettiği 9 milimetre kot pantolondan sonra, 11 santimetre boyutunda kot mont dikti

Konyalı terziden 
mini kıyafetler!

Anlat anlat tükettiğimiz, bazen de 
basitleştirdiğimiz kelimelerden...

Düşün düşün çözemediğimiz, ba-
zen de çözmek istemediğimiz gerçek-
lerden...

Bağır çağır yetinemediğimiz, bazen 
de duyuramadığımız seslerden...

Pektir limanımız, çoktur rüzgarımız; 
yürüttüğümüz ya da yürütemediğimiz 
peynir gemilerinden... 

Sıyrılıp da şahit olduk duyular 
üstündeki güzelliklere. Anladık ki an-

latmak, sadece dilin kârı değil. Dört 
yaşında ateşli bir hastalık sonucunda 
sükûtu kardeş edinen Ümmü Gülsüm 
kanıtladı bunu bize. 

Meğer dert ettiklerimiz, üzüldük-
lerimiz, şer bildiklerimiz gün gelir de 
derman oluverir, sevindirir, hayır olarak 
karşımıza dikilirmiş. 

Mesele bize emanet edilen imtihanı, 
sabrederek, kıymetini bilerek incitme-
mekmiş. Biz imtihanı incitmediğimizde, 
imtihan da bizi incitmezmiş. 

Dert sahibi olmak, gam sahibi ol-
mak demek değilmiş. 

Derdi dert yapan ümitmiş. İnsan 
yeter ki derdini büyütmesin, dert onu 
büyütürmüş. 

Ümitle filizlenenin hakkı dertle bü-
yümekmiş. Lafa söze ne hacet; derdin 
büyüttüğü insan zaten duruşuyla her 
şeyi ifade edermiş. Susuyor, konuşmu-

yor sandığımız, aslında sükût edermiş. 
İmtihanı karşısında “vav” gibi tevâzu 
gösterenin sükûtu, izleyeni “lâl” etmeye 
kâdirmiş. 

İnsan sabrı ve ümidi tanıdığı vakit, 
imtihanını engel tanımazmış. İmtihanıy-
la ye’se kapılanlar değil, imtihanından 
güç alanlarmış Ümmü Gülsümler. İm-
tihanını dost bilenlermiş. 

Büyük bir imtihanı kocaman gü-
lümsemelerine yerleştiren, izleyene de 
sıcacık tebessümler armağan edenler-
miş. 

Bize bahşedilenleri de eksikliği ile 
imtihan edildiklerimizi de nimet bilerek 
sabır, tevâzu, azim ve cesaret ile yol al-
mak gerekirmiş zafere. 

Yetindiklerimiz yetiştirirmiş bizi gü-
zel günlere. Bazen yetinmek gerekirmiş. 
Ne mutlu bunu bize öğretene, Ümmü 
Gülsüm’e...

BAZEN YETİNMEK GEREKİR

ozlemkozoglu@gmail.com
ÖZLEM KÖZOĞLU

GENCİN GÖZÜNDEN 

Geleneksel hale dönüştürülen 
her dönemde 16 roman okuyan 5-6-
7. sınıf Yöntem Koleji öğrencileri, 
Ödüllü Roman Sınavının sonuçla-
rına göre ödüllerine kavuştu. Ödül-
lü Roman Sınavında öğrencilerden 
1.Olanlara Bisiklet, 2. Olanlara Kır-
tasiye seti, 3. Olanlara da Roman Se-
tinden oluşan ödüller karne dağıtım 
töreninde verildi.

İlk ve orta dereceli okulların 

1.Yarıyıl tatiline başlaması nedeniyle 
Yöntem Eğitim Kurumları Meram 
Yerleşkesinde düzenlenen karne da-
ğıtım töreninde konuşan Meram Yer-
leşkesi Müdürü Mehmet Tekin, “Bi-
limsel düşünen, çağdaş, geliştirici ve 
yaratıcı eğitimden yana olan Yöntem 
Eğitim Kurumları 2019-2020 Eğitim 
öğretim yılının 1.Yarıyılı sonunda da 
Satranç, Robotik Kodlama, Yüzme, 
Badminton, Karate, Tenis dallarında 

il içinde yapılan yarışmalarda dere-
celer almıştır. Okul içinde yapmış 
olduğumuz Matematik olimpiyatları, 
Robotlar ligi, O ses Yöntem, Atatürk 
ve Öğretmen konulu çeşitli resim ve 
şiir dallarında yarışmalar yapılarak 
bol etkinlik dolu bir dönemin daha 
sonuna geldik. Ama en önemlisi ge-
leneksel hale getirdiğimiz her dönem 
sonu yaptığımız roman okuma sınavı 
ve bisiklet ödülleri oldu. Gördüğünüz 

gibi bisiklet kazanan arkadaşlarınızın 
sevincine ortak oldunuz. Bizler siz-
ler ile gurur duyuyoruz. Önderimiz 
Büyük Atatürk ün dediği gibi ‘Bü-
tün ümidimiz Gençliktedir. Muhtaç 
olduğunuz kudret damarlarınızdaki 
asil kanda mevcuttur.’ Hepinizi çok 
seviyorum, tatili hak ettiniz. Şimdi 
dinlenin 3 Şubat’ta görüşmek üzere 
iyi tatiller dilerim” dedi.
n HABER MERKEZİ

Yöntem’den, en güzel karne hediyesi
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Aksaray’da parkta kavga ettiği 
kuzenini tabancayla 3 el ateş ederek 
öldüren kişi tutuklandı. Olay, dün 
akşam saatlerinde Aksaray’ın Eskil 
ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bul-
varı üzerinde bulunan bir park ala-
nında meydana geldi. Edinilen bilgi-
ye göre, Hurşit U. (41) ile amcaoğlu 
Hakan U. (32) arasında tartışma çık-
tı. Tartışmanın kısa sürede kavga-
ya dönüşmesi üzerine Hakan U. 

ruhsatsız tabancayla kuzeni Hurşit 
U.’ya 3 el ateş etti. Çevredeki vatan-
daşların silah sesini duyması üzeri-
ne durum polis ve sağlık ekiplerine 
bildirildi. Olay yerine gelen 112 Acil 
Yardım ekipleri ağır yaralanan şahsa 
ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 
Yaralı şahıs daha sonra ambulansla 
Eskil İlçe Devlet Hastanesine kaldı-
rılırken, burada yapılan müdahale-
nin ardından Aksaray Üniversitesi 

Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
sevk edildi. Hurşit U., hastanede 
yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Olayı gerçekleştiren 
kuzen Hakan U. ise Eskil İlçe Emni-
yet Müdürlüğüne tabancayla birlikte 
teslim oldu. Hakan U. emniyette-
ki sorgusunun ardından çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.
n İHA

25 ayrı suçtan aranan 
cezaevi firarisi yakalandı

Yaralı halde bulunan 
atmaca tedavi altına alındı

Konya’da 25 ayrı bilişim su-
çundan aranan cezaevi firarisi 
yakalanarak gözaltına alındı. Edi-
nilen bilgiye göre, Asayiş Şube 
Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik 
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekip-
leri, telefon dolandırıcılığı yapıldı-
ğı ihbarı üzerine harekete geçti. 
Yapılan teknik çalışmaların ardın-
dan telefon dolandırıcılığı yapan 
A.C. (28) tespit edilerek polisin 
düzenlediği baskınla yakalandı. 

Gözaltına alınan A.C.’nin 24 ayrı 
bilişim suçundan arandığı ve ce-
zaevi firarisi olduğu ortaya çıktı. 
A.C.’ye daha önceden de internet 
üzerinden kredi kartı bilgilerini 
kötüye kullanma suçuyla işlem 
yapıldığı öğrenildi. Konya Numu-
ne Hastanesinde sağlık kontro-
lünden geçirilen A.C. emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edileceği öğrenildi.
n İHA

Konya’da yaralı halde bulunan 
atmaca tedavi altına alındı. Merkez 
Selçuklu ilçesi Karaömerler Ma-
hallesinde bir vatandaş tarafından 
uçamadığı gözlenen bir atmaca 
bulundu. Durumun ihbar edilmesi 
üzerine adrese Doğa Koruma ve 
Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü 
Konya Şube Müdürlüğü ekipleri 

sevk edildi. Ekipler tarafından ya-
ralı olduğu tespit edilen atmaca 
teslim alınarak tedavisi ve reha-
bilitasyonu yapılmak üzere Kara-
tay Hayvanat Bahçesi Veteriner 
Hekimliğine götürüldü. Yaralı at-
macanın tedavisi tamamlandıktan 
sonra yeniden doğal yaşam alanına 
serbest bırakılacağı öğrenildi. n İHA

Eşi ve üç çocuğunu bırakarak Suriye’ye giden oğullarından 3 yıldır haber alamayan Şatay ailesi, 
evlatlarının bulunmasını istiyor. Gözü yaşlı anne, ölü ya da diri oğlunun bulunmasını bekliyor

Suriye’ye giden oğlunun 
bulunmasını istiyor

Karaman’da yaşayan Şatay ailesi, eşi ve üç ço-
cuğunu bırakarak Suriye’ye giden oğullarından 3 
yıldır haber alamıyor. Gözü yaşlı annesi oğlunun 
ölü ya da diri bulunmasını bekliyor. Aslen Adanalı 
olan aile, oğullarının Suriye’ye gitmesinin ardın-
dan Karaman’a taşınarak burada kiralık bir evde 
yaşamaya başladı. Suriye’ye giden 25 yaşındaki 
oğlu Mahmut Şatay için 3 yıldır gözyaşı döktüğü-
nü söyleyen Emine Şatay, yetkililerden oğlunun 
ölüsünü ya da dirisinin getirilmesi için yardım is-
tiyor. Gelininin çocuklarını bırakarak Adana’daki 
ailesinin yanına gittiğini, torunlarının da her gün 
‘babamız ne zaman eve dönecek’ diye kendisine 
sorduklarını anlatan gözü yaşlı anne Emine Şa-
tay, “3 yıldır benim organlarımdan birisi eksik. 
Ne yiyebiliyorum, ne de içiyorum. En son haber 
aldığımızda oğlum Suriye’ye gitmiş ve İdlib’te bir 
cezaevinde tutuluyormuş. Kimler tarafından gö-
türüldüğünü de bilmiyoruz. Sağ salim Türkiye’ye 
getirilsin ve suçu varsa burada yargılansın. Öldüy-
se de cenazesi bize versinler” diye konuştu.

‘ABİMİ KANDIRIP GÖTÜRDÜLER’
Abisinin kandırılarak Suriye’ye götürüldü-

ğünü söyleyen İsa Şatay da, ”Abim 3 yıl önce bir 
anda eşi ve üç çocuğunu bırakarak Suriye’ye gitti. 
Şu an bu yetimlere ben bakıyorum. Kim benim 
sesimi duyuyorsa Allah rızası için yardımcı olsun-

lar. Abimin ailesi ve çocuklarının yanına gelmesini 
istiyorum” dedi.

İsa Şatay, “Abim Suriye’ye gitmek için evin-
den ayrıldığında Hatay’da güvenlik güçleri tara-
fından yakalanarak evine gönderildi. Ancak bizim 
haberimiz olmadan 1 hafta sonra tekrar Suriye’ye 
gitmiş. Daha sonra abim yakalanarak İdlib’teki 
cezaevine konmuş. Cezaevinde 10 ay birlikte kal-
dığı Suriye vatandaşı birisi serbest kaldıktan son-
ra telefonla bize ulaşarak kardeşimin cezaevinde 
tutulduğunu söyledi. İlk gittiği 5 aylık dönemde 
kendisinden haber alıyorduk. Şu an hiçbir şekilde 
haber alamıyoruz. Öldürüldü mü, yoksa hala sağ 
mı, bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Cezaevinde abisinin her gün ağladığını öğren-
diklerini söyleyen İsa Şatay, “Bizi arayan abimin 
cezaevi arkadaşı, mağaralarda tutulduklarını ve 
burada çalıştırarak işkence ettiklerini ifade etti. 
Abimin şu an çok pişmanlık duyduğunu ve her 
gün ağladığını söyledi. Böyle olduğunu bilseydim 
asla buralara gelmezdim diye söylüyormuş” dedi.

Karaman’da tek katlı evde kiracı olarak oturan 
aile, devletin bağladığı özürlü maaşı ve hayırsever 
vatandaşların yardımlarıyla yaşamlarını sürdürür-
ken, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür 
etti. 
n İHA

Tartıştığı kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 18+KDV
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Beyşehir Gölü Milli Parkı saz delicelerinin meskeni oldu
Beyşehir Gölü Milli Parkı son 

yıllarda yırtıcı kuşlardan saz delice-
lerinin de yaşam alanı haline geldi. 
Türkiye’nin sınırları itibariyle en 
büyük ikinci milli parkı olan Beyşe-
hir Gölü Milli Parkı’nda çok sayıda 
yırtıcı yaşam sürüyor. Bunların içe-
risinde en çok görüleninin ise “saz 
delicesi” olduğu belirtiliyor.

Sazlık alanlarla kaplı göl kıyı-
larında beslenimini sürdüren saz 
deliceleri, küçük memeliler ve kuş-
lar dahil olmak üzere sürüngenler, 
balıklar ve böcekler ile besleniyor. 
Diğer birçok etçil hayvan gibi leşle 
de beslenebildiği belirtilen saz deli-
celeri, Beyşehir’de göl kıyılarındaki 
sazlıklar arasında gözleniyor.

Sazlıklar üzerinde uçan deli-
celer, avını gördüğünde sazların 
arasına hızlıca dalarak yakalamaya 
çalışıyor. Bu şekilde beslenimini 
sağlıyor. Kuş fotoğrafçısı Mustafa 

Öztemiz, kuş cenneti olarak nite-
lendirilen Beyşehir Gölü Milli Par-
kı’nın çok sayıda kuş türüne ev sa-
hipliği yaptığını söyledi.

Bunca zengin kuş potansiyeli-
ne sahip milli park sahasında ken-
disinin de hobi olarak  profesyonel 
makinelerle kuşların fotoğraflarını 
çektiğini anlatan Öztemiz, şunları 
kaydetti: “Her türlü kuş türünün 
fotoğraflarını çekmeye çalışıyo-
rum. Bunlar arasında yırtıcılar da 
bulunuyor. Özellikle son yıllarda 
bölgemizdeki sazlık alanların ge-
nişliği nedeniyle saz delicesi po-
pülasyonunda artış gözlüyoruz. 
Tüm yırtıcılar gibi soyları tehdit 
altında olan ve yasa dışı ile kaçak 
avcılığın soylarını tehdit ettiği saz 
delicelerini fotoğraflamak için göl 
kıyılarındaki sazlık alanlarda me-
sai yapıyoruz.”
n AA
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Konya ile ilgili gelişmeleri bir tara-
yayım dedim.

Amacım Konya nereye gidiyor?
Konya’da neler oluyor?
Gelişen Türkiye’de Konya nerede?
Dünya’daki gelişmelerle bağı ne 

derecede?
Sivil toplum örgütleri, odaların  in-

ternet sitelerini bir inceleyeyim dedim.
Konya Sanayi Odası internet sitesi;

• Konya Yüksek Katma Değerli 
Üretime Odaklanıyor:  Kobilerin des-
teklenmesi ile ilgili banka, KOSGEB, 
Sanayi Odası ile beraber düzenlenmiş 
geniş bir katılım.  Destekler ve ondan 
faydalanma yöntemlerini anlatıldığı bir 
toplantı.

• KSO Başkanı Memiş Kütükcü: 
“Konya Teknoloji Endüstri Bölgesi, dö-
nüm noktası olacak” haberi. Yeni ilan 
edilen bölge yüksek katma değerli ve 
teknoloji ağırlıklı bir bölgenin haberi.

• Konya 2019 ihracat hedefine 
ulaştı. Konya 2 milyar doların üzerin-
deki ihracatla Türkiye genelinde 13’ncü 
sıradan 12’nci sıraya yükseldi. Son 
yıllardaki yatırımların ve değişimin ih-
racata yansıması diyebiliriz. Yeterli mi? 
Alacağımız çok yol var.

• KOBİMENTÖR Projesi kapanış 

toplantısı yapıldı. KOP ( Konya Ovası 
Bölgesinde) bulunan yenilikçi KOBİ’e-
rin desteklenmesi amacı ile düzenlen-
miş bir toplantı. 55 KOBi desteklenmiş. 
Arttırılması planlanıyor. İnnopark, Sa-
nayi Odası,N.E.Üniversitesi, KOP idare-
si beraber düzenliyor. Proje hazırlama, 
uygulama ve yürütme projesi.

• Aselsan Konya Silah Sistemleri 
(Akss) Fabrikasında Çalışmalar Hızla 
Devam Ediyor. Aselsan ile 24 Konya 
girişimcisinin kurduğu bir iştirak olan 
AKSS A.Ş Hızla kurulumuna devam 
ediyor. Aselsan ile bu şirketler Kon-
ya’ya sanayileşmede çok farklı bir ba-
kış ve boyut getirecek.

• Konyalı sanayicilere nasıl Onaylı 
Tedarikçi olabilecekleri anlatıldı.

• Sanayicilere İvme Finansman Pa-
keti anlatıldı.

• Üniversite-sanayi işbirliğinde ör-
nek protokol.

• KSO Yönetim Kurulu Üyesi Sön-
mez, ‘4.0 için Ar-Ge Zirvesi’ne katıldı.

• Konya, milli teknoloji hamlesinde 
öncü şehirlerden biri olacak.

• Konya Sanayi Odası ile Konya 
Gıda ve Tarım Üniversitesi işbirliği pro-
tokolü imzaladı

• İşletmelerde sürdürülebilirliğin 

önemi anlatıldı.
• Konya’nın göz be-

beği okulda eğitim baş-
ladı. Tuza Pakpen Mes-
leki ve Teknik Anadolu 
lisesinin açılışı

• KSO Yönetim Ku-
rulu Üyesi Sönmez, ‘4.0 
için Ar-Ge Zirvesi’ne ka-
tıldı.  

• KOBİ’lere Devlet 
Destekli Ticari Alacak 
Sigortası anlatıldı
Konya Ticaret Odası İnternet Sitesi;

• Genelde KSO duyurular  ve ha-
berler ile işletmelerin devletle uyumu 
ile ilgili konuları hızlı bir şekilde duyu-
ruyor.

• Yıllık Konya ekonomi Raporları 
• Araştırma Bilgi raporları ile çok 

değerli çalışmalar.
• Özellikle güncel olarak ilan edi-

len tebliğ ve yönetmeliklerin üyelerine  
anlaşılabilir şekilde izahı için yapılan 
raporlar kayda değer biçimde katkı 
sağlıyor. Firmaların devletle her türlü 
iletişimini ve devletin daha ilkeli organi-

zasyonu ve kurumsallaş-
ma için önemli görevler 
üstlenmiş.

• Dönüşümün bir çık-
tısı olarak dijital ekonomi-
nin vergilendirilmesi

• Yeni nesil koopera-
tifçilik 

• Seçilmiş ekonomik 
göstergelerle G 20 ülkeleri

• Doğrudan yabancı 
yatırımlar ekseninde Kon-

ya
• Ekonomik geleceği şekillendirme 

becerisi: finansal okuryazarlık
• Düşünce kuruluşları ve etkileri 

“KTO Stratejik Araştırmalar Merkezi” 
Raporu

• Doğu Akdeniz’de Enerji Politi-
kaları ve Kıbrıs Müzakerelerine Etkisi 
raporu

• Terörün Türkiye Ve Bölge Eko-
nomisine Etkileri “Son 2 Ayın Ekonomi 
Faturası” araştırma raporları
    Mevlana Kalkınma Ajansı İnternet 
Sitesi

   Konya ve Karaman Bölgesi eko-

nomik bölgesinde  her türlü ekono-
mik gelişmelerin alt yapısına finansal, 
bilgi, organizasyonel  açıdan aktif kat-
kı sağlayan ajans,  her türlü sektörün 

girişimcilik bilincini yükseltmek,  öz-
güvenini arttırmak için çoğu zamanda 
aktardığı finansal  kaynaklarla etkili bir 
çalışma yapıyor.

• İlçeler Kendi Geleceklerini Kendi-
leri Belirlediler

• Karaman Çalıştayı
• Bölgemiz Su Kaynakları Sorunu 

Suyun Sahipleri İle Konuşuldu
• Konya’da Yatırım İnternet Sitesi 

İngilizce Türkçe
• Karaman’da Yatırım İnternet Site-

si İngilizce Türkçe
2019 Mevka Destek Programları 
1. 2019 Yılı Teknik Destek Prog-

ramı
2. 2019 Yılı Mali Destek Programı
3. 2019 Fizibilite Desteği Programı
4.2019 Yılı Sosyal Destek Progra-

mı
• Üyeleri entegrasyon için hazırla-

nan modüller
• Aktif Kullanılan Sosyal Medya ile 

üyeler ve kamuoyu ile etkili iletişim.
• Destekler ve onunla ilgili bilgilen-

dirme ve bilinçlendirme toplantıları

 Bütün bunlardan anlaşılan gelece-
ğin lider ülkesi Türkiye’mizin  en strate-
jik şehri Konya İlgili bütün kurumları ile 
hazırlıklarını yapıyorlar.

Demiryolu ve kara taşımacılığı alt 
yapısı ile Şehrimiz sadece ulusal değil 
uluslararası pazarlarda da konumlana-
bilmek için alt yapıyı hazırlıyor.

Belediye şehrimizi daha yaşanabilir 
hale getirerek bu gelişmelere ev sahip-
liği yapıyor.

Burada yapılması gereken sanırım  
bu gelişmeleri toplam kalite yönetimi 
bakış açısı ile tüm işletmelere ve top-
luma yaygınlaştırmak lazım.

Gelişmeyi kültürel bir yaşayış biçi-
mi haline getirmemiz lazım.

Belki de bu durumda en hazırlıksız 
olan kesim toplumsal katılım. 

Toplum olarak yukarıda bazılarını 
sıraladığımız gelişmiş toplum davra-
nışlarını çoğunluğunu yansıtan giri-
şimler halk tarafından da benimsen-
meli sahiplenilmeli.

Çünkü gelişmenin temeli insanın 
kaynağı toplum. 

Ekonomi faklı boyuta geçerken 
toplumun kendi içinde kapalı kalması 
sonuçta gelişmenin ayak bağı olacak-
tır.

BİR DE BÖYLE DEĞERLENDİRELİM…

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Çayhan Mahallesi’nden
Oprukçu’ya teşekkür

Armağan, ders çalışma ve 
motivasyon kampı düzenledi

Ereğli Belediye Başkanı Hü-
seyin Oprukçu, ilçede yılların ih-
mal edilmişliği gidermeye devam 
ediyor. Göreve geldiği günden bu 
yana üretken belediyecilik anlayı-
şıyla mazeretlerin ardına sığınma-
dan kırsaldan merkeze adil hiz-
met sağlayan Başkan Oprukçu’ya 
teşekkür eden Çayhan Mahalle 
Muhtarı Ömer Altınsoy, hizmetle-
rin devamının geleceğinden şüp-
hesinin olmadığını ifade etti.

ÇAYHAN MAHALLESİ’NİN İHMAL 
EDİLMİŞLİKLERİ GİDERİLDİ
Ereğli Belediye Başkanı Hü-

seyin Oprukçu, hemşerilerinin 
mağduriyetlerini gidermek, ihmal 
edilmişlikleri ortadan kaldırarak 
huzur şehri Ereğli’yi tesis etmek 
ve şehrin gelecek yüz yılını inşa 
edecek projeleri hayata geçirmek 
adına var gücüyle çalışıyor. Halka 
en yakın seçilmişler olan muhtar-
larla kollektif bir ruhla çalışmala-
rını sürdüren, şehrin kırsalında da 
merkezinde de adil hizmet sağla-
yan Başkan Oprukçu’ya, göreve 
geldiği günden bu yana Çayhan 

Mahallesi’ne yaptığı hizmetler-
den dolayı teşekkür eden Çayhan 
Mahalle Muhtarı Ömer Altınsoy, 
dokuz aylık kısa bir sürede mahal-
lelerine yapılan hizmetlerin de-
vamının çoğalarak geleceğinden 
şüphelerinin olmadığını aktardı.

Tarım işçileri için eski su de-
posunun olduğu yere Başkan Op-
rukçu’nun yer yaptığını ifade eden 
Muhtar Altınsoy, “Yollarımız bo-
zuktu, greyder istedik geldi. Yayla 
yolumuz vardı kumladılar. Çöp 
konteynırı istedik, geldi. Yıllardır 
özlemimizdi bir bayrağımız yoktu 
köyümüzde, Başkanımız diktirdi. 
Sağlık ocağımıza girilmiyordu, 
kavakların budamasını yaptırdı. 
Parklarımızın bakım ve temizliği 
yapıldı. Doğal afetlerin önlenmesi 
için istinat duvarı yapıldı. Son kar 
yağışı esnasında karla mücadele 
çalışması yapıldı. Kısacası Çayha-
nımıza hizmet geldi. Başkanımız 
Hüseyin Oprukçu ve ekibine te-
şekkür ederiz, hizmetlerin deva-
mını bekleriz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Armağan Koleji Kız Anadolu 
Lisesi Müdürü Mustafa Ekici, “Ar-
mağan Koleji olarak her yıl tertip 
ettiğimiz, okulumuzdaki bütün 
ortaokul öğrencilerimizi kapsayan 
ara tatil, ders çalışma ve motivos-
yon kampımız başlamıştır” dedi.

Bu seneki kamp için Nevşe-
hir’i seçtiklerini dile getiren Eki-
ci, “5 gece 6 gün sürecek olan 
kampımızda öğrencilerimiz 7 
saat öğretmenleri gözetiminde 
ders çalışacaklar. Geçen yıllarda 
da yaptığımız kamplarda ortala-
ma 4 bin soru ile öğrencilerimiz 
neredeyse tüm soru çeşitlerini 
görmüş oldular. Belirli bir disiplin 
icerisinde sürdürülen kampımız 
öğrencilerimiz için çok önemli 
bir fırsat niteliğindedir. Bir yan-
dan 1. dönem eğitim-ögretim yılı 
yorgunluklarını atabilecekler bir 
yandan da 2. dönem eğitim yılına 
hazırlanabilecekleri motivasyon 
kampımızı planladık” dedi. 

Motivasyon kampındaki faa-
liyetleri hakkında da bilgi veren 
Mustafa Ekici, “Öğrencilerimizde 

ders çalışma alışkanlığı kazandır-
mayı hedefliyoruz, Bu şekilde eği-
tim hayatı boyunca en çok ihtiyaç 
duyduğu sistemli çalışmayı öğre-
niyor. Öğrencilerimiz kampa katı-
lan branş öğretmenlerimiz ile bire 
bir soru çözümü ve rehberlik hiz-
meti alarak zamanı çok daha ve-
rimli kullanmış oluyor, soruları bi-
rikmeden anında çözülüyor. (Tüm 
derslerden soru çözümleri her 
branş öğretmenleri ile ayrı ayrı 
görüşülüyor.) Öğrencilerimiz sos-
yal ve kültürel etkinlikler ile de 1. 
dönemin stresini, yorgunluğunu 
arkadaşları ile birlikte atmanın se-
vincini yaşıyorlar. Her çocuk özel-
dir ve çocuklar geleceğin asil bir 
neferidir anlayışı ile öğrencileri-
mizin öz kimlik ve karakterlerinin 
korunması eğitim önceliğimizdir. 
Bu sebeple manevi anlamda da 
öğrencilerimiz takip edilmektedir. 
Bu vesile ile Motivasyon Kampı-
mızın bütün öğrencilerimiz için 
hayırlı olmasını diliyoruz” ifadele-
rini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Eğitim öğretim yaşantılarında 
bir dönemi daha geride bırakan il-
kokul, ortaokul ve lise öğrencileri 
için yeni bir dönem resmen başla-
dı: Yarı yıl tatili ve karne heyecanı.  
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilim-
ler Fakültesi Psikoloji Bölüm Başka-
nı Dr. Öğr. Üyesi Seher Akdeniz, ai-
lelerin, karnelerini alan çocuklarına 
yönelik tutumlarına vurgu yaparak 
önemli açıklamalarda bulundu.
‘EĞİTİM HAYATINA YENİ BAŞLAYAN 

ÇOCUKLAR İÇİN, OKUL HAYATI 
KARIŞIK OLABİLİR’

Ailelerin karne zamanı, çocuk-
larına olan davranışlarına değinen 
Dr. Öğretim Üyesi Seher Akdeniz, 
“Öğrenciler tatil dönemine girer-
ken, karne heyecanını da berabe-
rinde yaşıyor. Bu süreçte dikkat 
edilmesi gereken en önemli şey 
ailelerin, karnelerini alan çocuk-
larına yönelik tutumlarıdır.  İlko-
kul dönemiyle birlikte gelişimsel 
bağlamda çocuklarda başarıyı elde 
etme duygusuna karşılık, aşağılık 
duygusu geliştirme dönemine geçiş 
de söz konusu oluyor.” dedi. Eğitim 
hayatına başlayan çocuk için okul 
yaşantısı ve buna uyum sürecinin 
de oldukça karmaşık bir süreç oldu-
ğunun altını çizen Akdeniz, “Kısıtlı 
bir çevreden çıkıp daha sosyal an-
lamda hareketli bir ortama geçen 
çocukların alışma süreçleri her ço-
cuk için farklılık gösterebilir. Bütün 
bu yeniliklere uyum sağlamaya ça-
lışırken çocukların notlarına anne 
babaların verdiği olumsuz tepkiler, 

onları daha sonraki yıllarda da et-
kileyecek bir aşağılık duygusunun 
içerisine sokabilir.” şeklinde konuş-
tu.

‘GÖSTERİLEN GELİŞMELERE 
ODAKLANMAK, DAHA İŞLEVSEL 

SONUÇLAR DOĞURUR’
Ailelerin, çocuklarının göster-

dikleri gelişmelere odaklanmaları-
nın ve yanlarında olduğunu hisset-
tirmelerinin, onlar için motivasyon 
kaynağı olduğuna vurgu yapan Ak-
deniz, “Eksikliklere odaklanmak, 
incitici davranışlarda bulunmak 
çoğu zaman motivasyonu sağla-
mak yerine öğrencilerin kendilerini 
hayatın diğer alanlarına da aktarı-
lacak şekilde kusurlu hissetmeleri-
ni sağlayabilir.  Bunun yerine az da 

olsa gösterilen gelişimlere odaklan-
mak, çocuklarının yanında olduğu-
nu gösteren sözel ifadeler kullan-
mak, çocuklarımızın neye ihtiyacı 
olduğunu belirlemek, bu ihtiyaçları 
karşılamak için ufak adımlar atmak 
daha işlevsel sonuçlar doğurur.” 
ifadelerini kullandı.

KARNE DÖNEMİ İLE İLGİLİ 
EBEVEYNLERİN DİKKAT ETMESİ 

GEREKEN HUSUSLAR
Karne dönemi ile ilgili önemli 

hatırlatmalar yapan Akdeniz, “Kar-
neleri başarısız bile gelse çocukları 
yargılamadan, ılımlı konuşmalar-
la destek olunmalıdır. Çocuklara 
karşı anlayışlı olmak, incitmeden 
dinlemek onları güçlü kılar. Ön-
lemler alındığında karne notları 

düzeltilebilir ancak çocuğun kişili-
ğine verilecek bir zararın telafisi o 
kadar kolay olmayabilir.  Çocukları 
desteklemek, onların güçlü yanları-
nı ortaya çıkarmak çok önemlidir.” 
dedi. Tatilde çocukların keşfede-
rek, spor yaparak, bilim ve sanat 
etkinliklerine katılarak öğrenmeleri 
gerektiğine değinen Akdeniz, “Ta-
tilin, öğrencilerin dinlenmesi için 
verilen bir zaman dilimi olduğu 
unutulmamalıdır. Başarısız olunan 
derslerle ilgili zorlayıcı olmayan bir 
çalışma planı yapılabilir. Çocuklar 
ders çalışmayı bırakırken, -az ça-
lışmış olsalar bile- çalışmayı mutlu 
bırakmasına özen gösterilmelidir. 
Tatilde çocukların televizyon, bilgi-
sayar, tablet vs. ile çok fazla zaman 
geçirmesine izin vermeden onlarla 
etkileşimsel zamanlar oluşturulma-
sı gerekir. 

‘ÇOCUKLAR, SÖYLENENİ DEĞİL, 
YAPILANI YAPAR’

Ebeveynlerin çocuklarıyla ka-
liteli vakit geçirmesinin önemine 
değinen Akdeniz, “Küçük çocuk-
larınızla birlikte oyun oynayın, 
gençlerle sohbet edin, birlikte 
aktivitelere katılın. Çocuklarınız 
söylediklerinizi değil yaptıklarınızı 
yaptığı için birlikte kitap okuyun, 
hastaları ziyaret edin, yardıma ih-
tiyacı olanlara yardım edin. Millî, 
manevi, kültürel geziler planlayın. 
Tatil döneminde çocuğunuzun ilgi 
ve yeteneklerini keşfetmesine reh-
berlik edin.” diyerek tatil dönemi 
için ebeveynlere birbirinden değerli 
tavsiyeler verdi.  n HABER MERKEZİ

Karne döneminde ebeveynlerin çocuklarla ilgili dikkat etmesi gereken hususları aktaran KTO Karatay Üniversitesi Dr. 
Öğretim Üyesi Seher Akdeniz, karnedeki notların düzelebileceğini ancak kişilik bozukluklarının düzelemeyeceğini söyledi

Çocuğun kişiliğine 
zarar vermeyin!

Kar yağışları Meke’ye cansuyu oldu

Karapınar ilçesindeki kuraklık 
nedeniyle büyük ölçüde kuruyan 
Meke Gölü’ne, son zamanlarda et-
kili olan kar yağışı, adeta can suyu 
oldu. 

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi 
odağındaki Meke Gölü, yeraltı su 

kaynağıyla besleniyor. Ancak yıl-
lardır süren kuraklık ve bilinçsiz 
tarımsal sulama sonucu yeraltı su 
seviyesinin sürekli düşmesi nede-
niyle göl, yaz mevsimlerinde kuru-
yor. Bir zamanlar suyla dolu olan 
göl kar yağışı ile birlikte çevresin-

de sular birikmeye başladı. Gölü 
izlemeye gelenler, gölün az da olsa 
suyla dolmasının mutluluk verici 
olduğunu belirtti. 

Gölü ziyaret eden vatandaşlar-
dan Batuhan Gedik, “Göl yaz mev-
siminde kuruyor. Buna rağmen 

çok güzel gözüküyor. Ancak kar 
yağışı ile ayrı bir güzel görünüme 
kavuşmuş. 

Kar ile birlikte gölde suların 
oluşması bizleri umutlandırıyor. 
Kar yağışının devam etmesini 
umuyoruz.” dedi. n AA
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 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 21-30 Yaş Arası 
Sıhhi Tesisatçı 

alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli,  

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm üretiyor, 
ihtiyacınız olan eleman talebinizi 
gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

 

2 KALEM AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık 
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2020/21612
1-İdarenin
a) Adresi   : YENI MAHALLE AHMET BARAN CADDESİ 4-A KULU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3326416100 - 3326410104
c) Elektronik Posta Adresi  : kuludhaktif@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :1-MOTORİN- EURO DİZEL =15.000 LİTRE 2-KURŞUNSUZ
     BENZİN (95 OKTAN)=250 LİTRE
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : Petrol istasyonundan Hastanenin isteği doğrultusundaki
      araçlara ve Hastanenin jeneratörü için idarenin göstereceği
      yere dolum yapılacaktır.
c) Teslim tarihi   : Sözleşme 1 yıl olup Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca
      binaen sipariş tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içerisinde
      peyder pey olarak alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : KONYA KULU DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati   : 28.01.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1-Araçlar araç tanıma sistemine uygun hale getirilmesi durumunda akaryakıt istasyonu gerekli 
düzenlemeyi yapacaktır. 
2- 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, isteklinin akaryakıt dağıtım 
kuruluşu olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınmış ve vize süresi 
geçmemiş “Dağıtıcı Lisansı”,
3- İsteklinin akaryakıt ürünleri bayisi olması durumunda, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’ndan alınmış ve vize süresi geçmemiş “Bayilik Lisansı”,
4- Bayisi olduğu akaryakıt dağıtım kuruluşundan alınmış ihale tarihi itibariyle bayiliğin devam 
ettiğine dair belge veya bayilik sözleşmesi,
Belgelerin aslı veya Noter tasdikli suretleri veya idaremizce onaylanmış “aslı gibidir” ibareli 
olarak ihale dosyasında bulunacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA KULU DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KULU DEVLET HASTANESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1117284

 

1-Davanın KABULÜ ile, Hatay İli, Belen İlçesi, Ötençay Mahallesi/Köyünde nüfusa kayıtlı, 30*******54 
T.C. Kimlik numaralı Görkem Göktaş’ın, “GÖRKEM” olan adının “YAVUZ GÖRKEM” olarak 
DÜZELTİLMESİNE, bu şekilde NÜFUSA TESCİLİNE karar verilmiştir. İlan olunur.

İLAN
KONYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/216 Esas - KARAR NO : 2019/106

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1117607
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• Toplam 10 kişi alınacaktır

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri: Konya ili, Karatay ilçesi, İsmil Mahallesi, Kekrekaşı Mevkii,913 
ada 2 parsel adı altında, 58.841,15 m2 miktarında Tarla vasfıyla TAM hisse ile BORÇLU adına kayıtlı 
olduğu belirlenmiştir. Tapu kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde `İrtifak: TEAŞ lehine 5869.67 
m2 daimî irtifak hakkı vardır. Belirtmesi, 3083 sayılı yasanın 6.maddesi gereğince kısıtlıdır beyanı 
bulunmaktadır. Ayrıca Şerh hanesinde çeşitli İcra Müdürlüklerince alınmış haciz şerhleri mevcuttur. 
Keşfe konu taşınmazın aktif ziraat alanı olarak kullanıldığı, Taşınmazın sınırlarının belirgin olmadığı, 
Kuzey ve doğu sınırının toplulaştırma yoluna cepheli olduğu ve taşınmaza ulaşımın bu yollardan 
sağlandığı görülmüştür. Taşınmaz civarındaki komşu taşınmazlarla benzer özellik göstermekte olup, 
aktif ziraat alanlarının bulunduğu arazi kesimindedir. Taşınmaz, Konya-Ereğli asfaltına 4km, İsmil 
Mahallesine 5,5 Km, Konya Adliyesine 45 Km. Konya Vilayet Merkezine ise 50 km mesafededir. 
Keşfe konu 913 ada 2 parsel nolu tarla, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayıp, toprak yapısı killi-
tınlı, % 0-2 eğimli bir yapıda olup, derin kuyudan sulama imkânı olan halihazırda yonca ekili olup ilk 
biçimi yapılmış durumdadır. Sulu şartlarda buğday, arpa, yonca, yağlık ayçiçeği, dane ve silajlık mısır, 
şekerpancarı tarımı yapılabilecek özellikte ve ortalamanın üzerinde verim verebilecek kapasitede 
bir arazidir. Toplulaştırma yapılmış olması ve yola cephe olması, ismil mahallesine yakın olması gibi 
özellikler taşınmazın değerini olumlu yönde etkilemektedir.
Adresi   : Karatay İlçesi, İsmil Mahallesi Kekrekaşı Mevkiinde, 
     Konya Ereğli Yolunun 4 Km Kuzeyinde Bulunmaktadır.
Yüzölçümü  : 58.841,15 m2
Arsa Payı  :-
İmar Durumu  : İnşaat tarzı Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 20.05.2019 
tarih ve 5479 sayılı yazısı ekindeki İmar Belgesine göre; 1/25.000 ölçekli Nazım imar planında Tarım 
alanı ve sulama alanı sahasına isabet etmektedir.
Kıymeti   : 588.412,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : İPOTEK VE HACİZ ŞERHLERİ MEVCUTTUR. 
     İPOTEK NEDENİYLE SATILACAKTIR.
1. Satış Günü  : 23/03/2020 günü 14:00- 14:05 arası
2. Satış Günü  : 28/04/2020 günü 14:00- 14:05 arası
Satış Yeri  :KONYA ADALET SARAYI B-BLOK ZEMİN KAT Z-18-19
    İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU KARATAY/KONYA
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen 
ilgililerin ve İİK’nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan 
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik 
ortamda yapılan ilan “elektronik ortamda ilan yapılmıştır” tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen 
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/789 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 1. İCRA DAİRESİ

2019/789 TLMT
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1118629

İŞ ARIYORUM
 Bahçıvanlık ve 

Tekstil tecrübem vardır
Meram Bölgesi tercihimdir

Maaş konusunda 
makul ücret yeterlidir

Bay - Yaş 29

GSM : 0553 678 91 69
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5 KALEM MEDİKAL GAZ DOLUMU alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası  : 2020/27213
1-İdarenin
a) Adresi   : YENI MAHALLE AHMET BARAN CADDESİ 4-A KULU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3326416100 - 3326410104
c) Elektronik Posta Adresi : kuludhaktif@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa) 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı  :1-TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN %99,5 SAFLIK
     =80.000 KG 2-OKSİJEN DOLUMU 40 LT OKSİJEN TÜP 
     İÇİN=200 ADET 3-OKSİJEN DOLUMU 10 LT OKSİJEN 
     TÜP İÇİN=50 ADET 4-AZOT TÜPÜ DOLUM=5 ADET 5-SIVI 
     AZOT DOLUM=200 KG
     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
     bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri   : KULU DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi   : Sözleşme 1 yıl olup Sözleşme imzalandıktan sonra 
     ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 3(ÜÇ) işgünü
     içerisinde peyder pey olarak alınacakıtr.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer  : KONYA KULU DEVLET HASTANESİ
b) Tarihi ve saati   : 03.02.2020 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İstekli Sağlık Bakanlığından verilen Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip 
olacak ve bunu ibraz edecektir.
- İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Sağlık Bakanlığından verilen 
Medikal Amaçlı Gaz Üretme ve Dolum İzin belgesine sahip olacak ve bunu ibraz edecektir.
-İstekli Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından 
verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini sunacaktır.
-İstekli yetkili satıcı ise hem kendisi hem de üretici firmaya ait Medikal Amaçlı Gaz Üretiminde 
yasal zorunluluk olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan Mesul Müdürlük Belgesini 
sunacaktır.
- Yüklenici firma kendisine ait Sağlık Müdürlüğü onaylı medikal gaz depolama ve dağıtım 
belgesini ibraz edecektir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
a) İstekliler, dikişli ve dikişsiz tüpler için verilen TS EN 1968/TS EN 1803 standardına göre 
tüplerin peryodik muayene ve bakımına yönelik yeterlilik belgesine sahip olacaklar ve teklifleri 
ile birlikte sunacaklardır.
b) İsteklilerin kendi mülkiyetindeki tüpler ile hizmet vermesi halinde; tüplerin TS1964 serisi 
standartlara veya yerine geçen TS EN İSO 9809 serisi standartlara uygunluğunu belgeleyen 
TSE Standarda Uygunluk Belgesini teklif mektupları ile birlikte vereceklerdir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KONYA KULU DEVLET HASTANESİ adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
KULU DEVLET HASTANESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1117784

Konya’da dün öğleden sonra güneş yerini bulutlara bıraktı. Yaklaşık 5 dakika yoğun bir şekilde yağan kar bir anda durarak yeni-
den güneş açtı. Meteoroloji Konya Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Konya ve bölgesini sis, buzlanma ve don olayına karşı uyardı

5 dakikalık kar sevinci!
Konya’da il merkezinin hemen 

dışında beyaz bir örtü oluşturan, az 
daha taşraya gidildikçe etkisini artı-
ran ve yaklaşık 10 gündür özellikle 
yüksek kesimlerde 1 metreyi bulan 
kar yağışı Konya il merkezinde etkili 
olmamıştı. Bu kış, kara hasret kalan 
vatandaşlar özellikle haftasonlarını 
şehrin yüksek kesimlerinde geçirerek 
bu hasretini bir nebze olsun dindir-
meye çalışıyor. Beyaz örtünün şehrin 
etrafını çember gibi çevirmiş olması-
na karşılık il merkezinde yağmaması, 
“Allah belediyelerin yüzüne baktı. Şe-
hirde bir sorun var demek ki etrafımı-
zı sarsa da şehre yağmıyor” gibi farklı 
ve ilginç şekillerde yorumlandı. 

Dün, gün içerisinde kendisini 
gösterse de ısıtmayan güneş, öğleden 
sonra yerini bulutlara bıraktı. Bulutlu 
hava ile birlikte bir anda şehir ge-
nelinde yoğun kar yağışı etkili oldu. 
Şehir genelindeki kar yağışı büyük 
bir sevinçle karşılanırken, bu mutlu-
luk uzun sürmedi. Bir anda başlayan 
ve yaklaşık 5 dakika boyunca yoğun 
bir şekilde devam eden kar, çok kısa 
bir süre içerisinde tamamen durdu, 
tekrar güneş yüzünü gösterdi. 5 da-
kikalık da olsa kar sevinci yaşayan 
Konyalılar, “Daha bir anda bastıran 
kar yağışının şaşkınlığını üzerimizden 
atamamıştık. Biraz seyrettikten sonra 
anın tadını daha çok çıkarmak için dı-

şarı çıktık. Bulunduğumuz yerden so-
kağa çıkıncaya kadar kar yağışı durup 
güneş bile açmış. Bu kadar hızlı bir 
şekilde havanın değişmesi çok garip” 
yorumları yaptı. Meteoroloji Konya 
Bölge Müdürlüğü ise tahminlerine 
dayanarak, Konya’da dün gün boyu 
kar yağışının beklenmediğini, akşam 
saatlerinde ise hafif kar yağışının gö-
rülebileceğini duyurmuştu. Yine me-
teorolojiden alınan tahmini bilgilere 
göre bugün hafif kar yağışı yer yer 
görülebilecek. Çarşamba ve Perşem-
be günü ise Konya’yı yoğun sis bek-
lediği tahmin ediliyor. Cuma günü 
Konya genelinde çok bulutlu ve açık 
bir havanın olacağı, Cumartesi günü 

ise parçalı bulutlu ve açık bir havanın 
tahmin edildiği belirtildi. 

Hava sıcaklığıyla ilgili de tahmini 
değerlendirmelerde bulunan Meteo-
roloji Konya Bölge Müdürlüğü, şehir 
genelinde hava sıcaklıklarının mev-
sim normallerinde seyredeceğini, 
önümüzdeki 5 gün boyunca en yük-
sek sıcaklığının gündüz 1 dereceye 
kadar çıkacağını; gece en düşük sı-
caklığın ise -7’ye kadar gerileyeceğini 
tahmin ettiklerini bildirdi. Ayrıca va-
tandaşlar, yarın itibariyle etkili olması 
beklenen sise, gizli buzlanma ve don 
olaylarına karşı da dikkatli olunması 
yönünde uyarılarda bulundu. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mantar yetiştiriciliği teşvik ediliyor

23 drone kullanıcısına İHA eğitimi 

Akören İlçe Tarım ve Orman 
Müdürlüğü tarafından tarımsal 
yayım çalışmaları doğrultusunda 
Akören Belediyesi toplantı salo-
nunda “Kültür Mantarı Yetiştirici-
liği” konulu gece eğitim çalışması 
yapıldı.

İlçe Tarım Müdürü Seyit Ali 
Damkacı ev sahipliğinde yapılan 
gece eğitim çalışmasına Konya İl 
Tarım ve Orman Müdürü Ali Er-
gin, Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü Müdür yardımcıları Esat 
Altuntaş, Fevzi Tosun, Orhan Tat, 
Konya Tarım İl Müdürlüğü Şube 
Müdürleri İbrahim Töke, Fazlı 
Arıtürk, Akören İlçesinde mantar 

seralarında üretim yapan mantar 
üreticileri ve çok sayıda bölge çift-
çisi katıldı. 

Bu projelerde emeği geçenle-
re ve projeyi uygulayan üreticile-
re teşekkür eden Konya Tarım İl 
Müdürü Ali Ergin Akören İlçesin-
de yapılan mantar seralarının tüm 
bölgeye örnek teşkil ettiğini, kuru-
lan S.S. Konya Kalkınma ve İşlet-
me Kooperatifi sayesinde kırsalda 
üretim yapan çiftçilerimizin bir-
likte hareket ettiğini ve ürünlerini 
pazarlama konusunda çok kuvvetli 
bir duruma geldiğini dile getirdi. 

Üreticilere ve katılımcılara şük-
ranlarını sunan İlçe Tarım Müdürü 

Seyit Ali Damkacı da mantar ye-
tiştiriciliğinin bölge halkının kal-
kınmasına olumlu etki yaptığını ve 
yapılan projelerle üretim, depola-
ma ve satış ağının İlçede kuruldu-
ğunu anlattı. 

Kültür Mantarı yetiştiriciliği 
konusunda uzman Ziraat Mühen-
disi Mehmet Dutgun  ise bölgede 
üretim yapan yetiştiricilere üre-
tim teknikleri, mantar hastalık ve 
zararlıları, pazarlama, kompost 
hazırlama teknikleri ve kompost 
üretim tesisleri hakkında teknik 
bilgiler verdi. Program toplu fotoğ-
raf çekimiyle sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Konya Amatör Fotoğrafçılar 
Derneği’nde 23 drone kullanı-
cısına İHA pilot eğitimi verildi. 
Beecopter Müdürü Salih Kıyıcı, 
geçmişte daha çok askeri amaçla 
kullanılan insansız hava araçları-
nın (İHA), günümüzde her alanda 
sıklıkla kullanılmaya başladığını 
söyledi.

İHA’ların günlük yaşantımı-
zın vazgeçilmez unsurlarından 
biri haline geldiğini belirten Kıyı-
cı, “PTT’nin bu yıl içerisinde İHA 
ile kargo taşımacılığına başlaya-
cağını duyurması, ülkemizin de 
teknolojik gelişmelere nasıl uyum 
sağladığını göstermektedir. Kar-
go taşımacılığının yanı sıra ha-
vadan görüntüleme, geniş alan 
gözetleme, tarımsal veri analizi, 
haritacılık, reklamcılık ve sinema 

gibi alanların vazgeçilmez unsu-
ru İHA’lardır. Çünkü İHA’lar ile 
yapılan uygulamalar bizlere hem 
maliyetten hem de zamandan 
önemli kazançlar sağlamaktadır.” 
dedi.

Kullanım alanı artan İHA’la-
rın en önemli sorununun emni-
yet olduğunu vurgulayan Kıyıcı, 
“Uygulama alanı artan bu insan-
sız sistemlerin kullanımlarının 
kontrol edilmesi yani emniyet en 
önemli unsurlardan biridir. Bu 
kapsamda son düzenlemeler ile 
usulsüz ve izinsiz İHA kullanımla-
rına idari para cezaları ile adli iş-
lemler uygulanmaya başlamıştır.” 
diye konuştu.

Konya Amatör Fotoğrafçılar 
Derneği’nden (KONFAD) gelen 
talep üzerine Konya’da İHA pilot 

eğitimi düzenlediklerini kaydeden 
Kıyıcı, şunları ifade etti: 

“İHA alanındaki gelişmeleri 
yakından takip eden KONFAD’tan 
gelen talep üzerine Beecopter ve 
Tronik Havacılık firmasından Ta-
mer Savaş ile birlikte KONFAD 
bünyesinde İHA 0 Ticari Pilot 
Sertifika eğitimi gerçekleştirdik. 2 
gün süren eğitimde aviyonik sis-
temler, İHA tanıtımı, hava huku-
ku ve sorumluluklar ile diğer te-
orik ve teknik bilgiler verilmiştir. 
Başarı ile eğitimi tamamlayan 23 
aday, İHA ticari pilot sertifikaları-
nı aldı.” 

Kıyıcı, tüm bu uygulama ve 
koşullar altında drone kullanmak 
isteyenlerin eğitimli olması ve izin 
alarak uçmasının beklendiğini 
sözlerine ekledi.n AA
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Ahilik Kültürü’nün önemli izlerini taşıyan Beyşehir’de bu geleneğin hala yaşatıldığını belirten Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır, “Beyşehirli esnaf ve sanatkarlarımız Ahilik ilkelerini yaşatma ve gelecek nesillere aktarma gayreti içerisindedir” dedi 

Ahilik geleneği yaşatılıyor
Selçuklu döneminde filizlenen 

Ahilik Kültürü, Selçuklu’nun son-
rasında Osmanlı’nın hatta bugün 
Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli bir 
değeri haline gelmiştir. Toplumun 
temel taşı olan değerleri içerisinde 
barındırarak, özellikle ticari faaliyet-
lerde toplumsal düzeni sağlayan bu 
ahlaki değerler, önemli bir yapı taşı 
haline gelmiştir. 

Anadolu’dan yayılan bu irfani 
teşkilat, dünyaya dahi örnek ol-
muş durumda. Ancak Ahilik Kül-
türü’nün çıkış noktası olan Kon-
ya’da bugün önemli izlerini bulmak 
mümkün. Ticari geçmişiyle önemli 
bir ile olan Beyşehir’de de Ahilik 
Kültürü’nün yaşatıldığı önemli bir 
bölge. Ahilik Kültürü ve Beyşe-
hir’deki izleriyle ilgili önemli açıkla-
malarda bulunan Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, Ahilik Teşki-
latı’nın bugün dahi ilham kaynağı 
olduğunu söyledi.

AHİLİK ÖNEMLİ BİR TEMEL 
Ahilikle ilgili önemli değerlen-

dirmelerde bulunan Bayındır, sahip 
olduğumuz medeniyet birikiminin 
bugün dahi vazgeçilmez unsurlar 
olduğuna dikkat çekti. “Anado-
lu’da Selçuklu Devletinden bugüne 
devletlerimizin çok güçlü temeller 
üzerinde yükselmesinde büyük rolü 
olan Ahilik’te medeniyetimizin en 
güçlü temellerinden birisidir” diyen 
Başkan Bayındır, sözlerini şöyle sür-
dürdü, “Kardeşliğin, cömertliğin, 
yiğitliğin, fedakarlığın, doğruluğun, 
dürüstlüğün, kalitenin, üretimin, 

ahlakın, aklın ve bilimin esas alın-
dığı Ahilik Teşkilatı değerleriyle 
yüzyıllar boyunca Anadolu’daki 
birliğin ve dirliğin mayası olmuştur. 
Günümüz esnaf ve sanatkar kültü-
rünün de sağlam temellerini atan 
Ahilik Teşkilatı bugünde bize ilham 
kaynağı olmaya devam etmektedir. 
Ahiliğin kurucusu Ahi Evran Ve-
li’nin “Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi 
geçen bizdendir” düsturu günü-
müzde de esnaf ve sanatkârlarımı-
za yol göstermektedir. Günümüz 
esnaf birlikleri ve meslek odaları da 
Ahiliğin insana değer veren, daya-
nışmayı özendiren ve adaleti amaç-
layan temel ilkelerinden yararlan-
makta, insanlığın ortak değerlerine 
önem vermektedir.”
BEYŞEHİR’DE AHİLİK YAŞATILIYOR 

Ahiliğin Anadolu’da filizlenme-

siyle birlikte bu kültürün Beyşe-
hir’de de baş gösterdiğini söyleyen 
Bayındır, “Beyşehir’de Ahi Mesud 
Zaviyesi, Ahi Kemal Zaviyesi, Ahi 
Sadi Zaviyesi gibi Ahilik Teşkilatları 
kurulmuştur. 

Eşrefoğlu Beyliğinin kurucusu 
Eşrefoğlu Seyfettin Süleyman Bey 
tarafından 1299’da İçerişehir ma-
hallemizde yaptırılan külliyenin bir 
parçası olan Bezariye Hanı döne-
minde Ahilik geleneklerinin yaşatıl-
dığı en önemli merkezlerden biridir. 
Beyşehir’in en önemli simgeleri 
arasında yer alan ve günümüze 
kadar ulaşan Bedesten Osmanlı 
döneminde geniş çaplı bir onarım 
görmüş,1975’te Vakıflar Genel Mü-
dürlüğü tarafından restore edilmiş-
tir. Konya Büyükşehir Belediyemiz 
tarafından 2018 yılında başlatılan 

Eşrefoğlu Bedesteni Restorasyon ve 
Çevre Düzenlemesi çalışmaları ha-
len devam etmektedir.

Geçmişte olduğu gibi bugün-
de ülkesinin ve milletinin refahı içi 
çalışan, üreten, istihdam sağlayan, 
ülke ekonomisine ciddi katkılar su-
nan Beyşehirli esnaf ve sanatkar-
larımız Ahilik ilkelerini yaşatma ve 
gelecek nesillere aktarma gayreti 
içerisindedir. Bu geleneğin en gü-
zel örneklerinden biri olan esnafının 
işe başlamadan önce birlikte dua 
etme geleneği de ilçemizde her Salı 
günü kurulan pazarlarda devam et-
tirilmektedir. İlçe Müftülüğümüzün 
görevlendirdiği din görevleri tara-
fından Belediyemiz hoparlöründen 
yapılan pazar duasına pazarcı ve 
çarşı esnafıyla beraber halkımızda 
eşlik eder, duanın hemen ardından 

alışveriş başlar. Benzer örnekler 
Beyşehirli esnaf ve sanatkarları-
mızca halen yaşatılmaktadır” diye 
konuştu. 

AHİLİK KÜLTÜRÜ YAŞATILMALI 
Ahilik kültürünün yaşatılma-

sı gerektiğinin altını çizen Başkan 
Bayındır, şunları kaydetti, “Üretimi 
teşvik eden, sosyal adaletin büyü-
yüp gelişmesini sağlayan, tüketici-
nin yanında olan Ahilik gelenekleri-
nin tekrar canlanması ve yayılması 
için hepimizin bu mirasa sahip çık-
ması ve gereklerini yerine getir-
mesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı 
Yüksek Himayelerinde gerçekleşen 
Uluslararası Ahilik Fuarı ve İş Ah-
lakı Zirvesi bu manada çok önemli 
bir adım. Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayip Erdoğan başta olmak 
üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ruh-

sar Pekcan, Konya Valimiz Sayın 
Cüneyit Orhan Toprak,   Büyük-
şehir Belediye Başkanımız Sayın  
Uğur İbrahim Altay, Konya Ticaret 
Odası Başkanı Sayın Selçuk Öztürk, 
Konya Sanayi Odası Başkanı Sayın 
Memiş Kütükçü,  Konya Esnaf ve  
Sanatkârlar Odaları Birliği Başka-
nı  Sayın Muharrem Karabacak ve  
Ahilik Kültürünün yaşatılması için 
çalışan emek veren  tüm kurum ve 
kuruluşlarımıza, esnaf ve sanatkâr-
larımıza çok teşekkür ediyorum. Bu 
vesileyle Uluslararası Ahilik Fuarı 
ve İş Ahlakı Zirvesi’nin ülkemize 
ve milletimize hayır ve bereket ge-
tirmesini diliyor, Ahiliğin kurucusu 
Ahi Evran-ı Veli başta olmak üzere, 
tüm Ahilerimizi rahmet ve şükranla 
anıyorum.”
n SİBEL CANDAN

TSD yöneticileri Vali
Toprak’ı ziyaret etti

Şafak Ayakkabı başarılı 
öğrencileri ödüllendirdi 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Türkiye Sakatlar Derneği 
(TSD) Konya Şube Başkanı Ahmet 
Mıhçı ve yönetim kurulu üyeleri-
ni ağırladı. TSD Başkanı Ahmet 
Mıhçı, yönetim kurulu üyeleriy-
le birlikte Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ı ziyaret etti. Ziya-
rette, Başkan Mıhçı, engellilerin 
sorunlarıyla her daim yakından 

ilgilenen ve bu sorunların çözümü 
için çaba harcayan Vali Toprak’a 
teşekkür etti. Mıhçı, günün anı-
sına Toprak’a bir plaket takdim 
etti. Başkan Mıhçı, “Bize her daim 
yakın ilgi gösteren Sayın Valimi-
ze derneğimiz ve üyelerimiz adı-
na teşekkürlerimizi sunuyoruz.” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da faaliyet gösteren Şa-
fak Ayakkabı Mehmet Ali Şafak 
başarılı ilk ve ortaokul öğrencileri-
ne çeşitli hediyeler verdi.

Konya’da faaliyet gösteren Şa-
fak Ayakkabı başarılı ilk ve ortao-
kul öğrencilerine çeşitli hediyeler 
verdi. Geçtiğimiz Cuma günü tak-
dir veya teşekkür belgesi alan öğ-
renciler okuldan çıkar çıkmaz solu-
ğu Şafak Ayakkabı da aldı. Başarılı 

öğrenciler bu teşvik uygulamasına 
ilgi gösterirken işyeri sahibi Meh-
met Ali Şafak, yaptığı açıklamada, 
öğrencileri mutlu etmek için bu 
uygulamayı yaptıklarını söyledi. 
Öğrencilerin uygulamaya büyük 
ilgi gösterdiğini ifade eden Şafak, 
“Bu uygulamadaki amacım, öğ-
rencileri gelecek yıla motive ede-
rek eğitime katkı sağlamak.” dedi.
n EMİNE ÖZDEMİR

Cumhurbaşkanlığı himayele-
rinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş 
birliğinde düzenlenen akıllı şehirler 
ve belediyeler kongresi, Ankara Ti-
caret Odası Uluslararası Kongre ve 
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
31 ülkeden ulusal temsilcilerin ka-
tıldığı fuara, Selçuklu Belediyesi de 
faaliyetlerinin tanıtıldığı akıllı şehir 
standı ile katıldı. 

Akıllı şehir teknoloji uygulama-
larının yaygınlaştırılması ve beledi-
yelerde hizmet sunum standartla-
rının yükseltilmesinin amaçlandığı 
Kongrede, Belediyelerin ulaşım, tra-
fik, içme suyu, aydınlatma ve elekt-
ronik ödeme gibi hizmetlerde akıllı 
dijital teknolojileri kullanarak şehir-
lerin yönetimi ve vatandaşın hayatı-
nın kolaylaştırılması yönünde yapı-
lan çalışmalar sergilendi. 

‘SELÇUKLU’NUN AKILLI 
BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI 

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ’
Dünyanın ve Türkiye’nin fark-

lı noktalarından fuarı gezmek için 
gelen binlerce ziyaretçinin buluşma 
noktası olan fuarda kadim Selçuklu 
Medeniyeti başta olmak üzere Sel-
çuklu Belediyesi’nin faaliyetleri an-
latıldı.  Çok sayıda Konyalı ziyaret-
çinin akın ettiği fuarda vatandaşlar 
Selçuklu Belediye’nin akıllı çevre, 

akıllı ulaşım, akıllı enerji, akıllı yapı 
ve akıllı mekan uygulamaları hak-

kında bilgi aldılar. 
Cumhurbaşkanlığı himayele-

rinde gerçekleştirilen kongrenin 
belediye hizmetlerinde akıllı dijital 
teknolojilerinin kullanımının önünü 
açtığını ifade eden Selçuklu Bele-
diye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
Türkiye’nin ve dünyanın dört bir 
tarafından katılan uzmanların ve ye-
rel yöneticilerin görüşlerini sunduğu 
toplantılarla belediyelerin vatandaş-
lara daha etkin hizmet sunduklarına 
dikkat çekti. 

Başkan Pekyatırmacı, Türkiye, 
akıllı şehirler konusunda dünyanın 
önde gelen ülkeleri arasında yer 
alıyor. Belediyelerin akıllı şehir kav-
ramı çerçevesinde altyapı, güvenlik, 
enerji, yönetim, eğitim ve öğretim, 
sağlık, bina ve ulaşım gibi alanlarda 
önlerinde çok geniş bir potansiyeli 
bulunuyor. Bu alanlardaki uygula-
maların ortak amacı daha az mali-
yetle daha verimli ve etkili hizmet 
sunabilmektir” dedi. 

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yöne-
tim Politikaları Kurulu Başkan Vekili 
Prof. Dr. Şükrü Karatepe, TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve 
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Kon-
seyi Genel Sekreteri Frederic Val-
lier’in akıllı şehirlere dair değerlen-
dirmelerde bulundu. Etkinlik, Akıllı 
Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Ya-
rışmasının ödül töreni ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen ‘Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve 
Sergisi’ ne katılan Selçuklu Belediyesi akıllı şehir tanıtım standı ile fuara damga vurdu

Selçuklu Belediyesi’ne
fuarda tam not verildi
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‘Şeffaf ve katılımcı bir sendikayız’
Manevi İlkeli Liyakatli Sen-

dikacılık (MİL-SEN) çatısı altında 
faaliyet gösteren MİL-Sağlık Sen 
Türkiye genelinde sendikalaşma 
çalışmalarına hız verirken, Kon-
ya’da da faaliyetlere başladı. Konya 
Yenigün Gazetesine özel açıklama-
larda bulunan MİL-Sağlık Sen Kon-
ya Şube Başkanı Hikmet Yılmaz, 
amaçlarının üye haklarını tam an-
lamı ile savunmak olduğuna dikkat 
çekti.

‘EKSİKLERİ GİDERMEK İÇİN 
SENDİKA KURULDU’

Diğer sendikaların eksikleri-
ni gidermek amacıyla MİL Sağlık 
Sen’in kurulduğuna dikkat çe-
ken MİL-Sağlık Sen Konya Şube 
Başkanı Hikmet Yılmaz, “Mevcut 
sendikalarda görmüş olduğumuz 
eksikliklerden yola çıkarak sendika-
mızı kurduk. Konya’da Şubeleşme 
çalışması gerçekleştirdik. Özellik-
le sağlık alanında döner sermaye, 
sağlıkta çalışanların haklarının gi-
derilmesi konusunda eksiklerin gi-
derilmesi. Sendikacılık anlamında 

eksik olan sendikaların özellikle mi-
safirhane, yurt ihtiyaçlarını karşıla-
yamıyorlar. İnşallah bizler sendika 
olarak bu konuların üzerine gidece-
ğiz. Mevcut sendikalar görevlerini 
yerine getiremiyorlar. Sendikaların 
kuruluş amacı memurun ve işçinin 
hakkını korumak. Fakat geldiğimiz 
noktada sendikaların bir partinin 
arka bahçesi olduğunu görüyoruz. 
Memurun hakkını arma noktasın-
da masada haklarını verdiklerini, 
haklarını alamadıklarını bunlara 
defaatle şahit olduk. Türkiye’nin 
en güçlü sendikaları memurun 
haklarını arama noktasında gerek-
li gayreti gösteremiyorlar. En son 
hükümet ile yapılan görüşmelerde 
memura yüzde 4 zam verildi. Bu 
durum hakem heyetine götürüldü. 
Sonuç yine devletin dediği olarak 
yüzde 4 olarak memura yansıtıl-
dı. Buradaki sendikaların gerektiği 
gibi mücadele etmediğini gördük. 
Bir eksiklik olduğunu gördük. Mev-
cut sendikalar sadece bu alanda 
değil, diğer alanlarda da yeterli 

bir çalışma gösteremedi. Bizler de 
bu anlamda yeni bir sendika kur-
ma yoluna gittik ve elhamdülillah 
sendikamızı kurduk.  Sendikamız 
da güzel bir teveccüh aldı. İnşallah 
daha da güzel olacak” ifadelerini 
kullandı.

‘ŞEFFAF VE KATILIMCI BİR 
SENDİKAYIZ’

Şeffaf ve katılımcı bir sendika 
olduklarına dikkat çeken Yılmaz, 
“MİL Sağlık Sen olarak delege 
seçimlerini, başkanı belirleyecek 
delege seçimlerinde sıkıntı yaşanı-
yor. Bizim başkanlık seçimlerinde 
delege seçimleri olmayacak. Bü-
tün üyeler il bazında şube başkanı 
seçebilecek.  Üyelerimizin demok-
rasiye tam katılım sağlanması sağ-
lanacak. Yine sendika başkanların 
kaç para maaş aldığını kimse bilmi-
yor. Yine sendikalarda huzur hakkı 
olayı var. Sendika başkanının huzur 
hakkı alması bize göre uygun değil. 
Yine sendikaların denetlenmesi 
yok şuanda. O da büyük bir sıkıntı. 
Gelir gider tablosu çok önemli. Al-

lah nasip ederse bizler sendikamız-
da senede 2 defa gelir gider tablosu 
yayınlanacak.  

Sendikaya ne kadar para gel-
miş? Ne kadar harcama yapılmış. 
Bu durum diğer sendikalarda böyle 
bir olay olmadığı için üye gelir ve 
gider tablosunu bilemiyor. Başka-
nın maaş artışları memur başkanı 
maaşlarına göre artacak. Delege-
lerin taleplerine göre başkanın ma-
aşında artış olmayacak.  Sendika 
olarak şeffaf, üyelerimizin daha da 
katılımcı olduğu bir sendika ola-
cağız.  Yine sendika üyeleri olarak 
bir ile gittiğimizde otel ve misafir-
hane sorunu yaşıyoruz. Bugüne 
kadar diğer sendikalar bir sendi-
ka açmamış. Yine sendika olarak 
hastanelerde çalışma şartların iyi-
leştirilmesi konusunda çalışmalar 
yürüteceğiz.  Hastanelerde nöbet 
saatleri acilen değiştirilmeli. Bizim 
hastanelerimiz yoğun. Bu konu ile 
ilgili de çalışma yapılmalı” diye ko-
nuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLAHikmet Yılmaz

Belediyenin kül kovaları 
şahsa ait bahçelerde bulundu

Duman çıkan otomobil 
alev almadan söndürüldü

Beyşehir Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü kaybolan kül ko-
valarının vatandaşların kendisine 
ait bahçelerde olduğunu tespit etti. 
Beyşehir’de vatandaşlara daha iyi 
hizmet verebilmek için mahalle-
lerde belirli noktalara koyulan kül 
kovalarının kaybolması üzerine ça-
lışma başlatan Beyşehir Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü kova-
ların bazı vatandaşlar tarafından 
kendi şahsi işlerinde kullandığını 
tespit etti.

Bunun üzerine açıklama yapan 
Beyşehir Belediye Başkanımız Adil 
Bayındır, yapılan hizmetlerin tüm 
mahalle halkına, tüm Beyşehir’e 
ait olduğunu ve şahsa ait olmadı-
ğını vurgulayarak şu açıklamalarda 
bulundu. 

Başkanımız Bayındır, “Beledi-
yemizin Temizlik İşleri Müdürlü-

ğümüzce mahallelerimizin belirli 
noktalarına birer kül kovası koy-
duk. Burada amacımız soba ko-
valarını çöp konteynerlerinin içine 
dökülmesi zor olduğundan vatan-
daşlarımız zahmet çekmeden kül-
lerini boşaltsın diye her çöp kon-
teynerlerinin yanına bir kül kovası 
koyduk. Zamanla kaybolan çöp ko-
valarının Belediyemiz Temizlik 
İşleri Müdürlüğünce bazı vatan-
daşlar tarafından kendi şahsi işle-
rinde kullandığını tespit etti. Bizler 
bunu duyduğumuzda üzülüyoruz. 
Vatandaşlarımızın daha duyarlı ol-
malarını istiyoruz. Çünkü koyulan 
kovalar kamu malı tüm mahalleli-
ye hitap ediyor şahsi işlerde kullan-
mak için değil. Bu konuda duyarlı 
olarak diğer kişilerin haklarını ko-
rumamız gerekir.” dedi.
n AA

Aksaray’da motor kısmından 
dumanlar çıkan otomobil itfaiye 
ekiplerinin anında müdahalesi so-
nucu alev almadan kontrol altına 
alındı. Edinilen bilgiye göre, Fatih 
Mahallesi’nde 68 HE 410 plakalı 
otomobiline binen Behiye Y., mar-
şa bastığı sırada motor kısmından 
dumanlar yükselmeye başladı. Be-

hiye Y.’nin haber vermesi üzerine 
olay yerine itfaiye ekipleri sevk 
edildi. Otomobilin motor kısmın-
dan çıkan küçük çaptaki yangına 
müdahale eden itfaiye, aracı alev-
ler içinde kalmaktan kurtardı. Yan-
gının elektrik kontağından çıktığı 
tahmin ediliyor.
n İHA

Saadet Partisi Merkez İlçeler 
Ocak Ayı Divan Toplantısı, Konya 
İl Teşkilatı’nda gerçekleştirildi. Tel 
Abyad/Ayn Suluk’ta bombalı araç 
saldırısında şehit olan askerlerimi-
ze Allah’tan rahmet, ailelerine ve 
milletimize başsağlığı dileyerek, 
toplantının açılış konuşmasına 
başlayan Karatay İlçe Başkanı Ali 
Genç, “Hepinizin de yakından ta-
kip ettiği gibi hem ülkemizde hem 
de coğrafyamızda sıkıntılar büyük, 
gün geçmiyor ki yeni bir sıkıntı ile 
yeni bir sorun ile karşı karşıya kal-
mayalım. 

Etrafımızdaki ateş çemberi 
gittikçe daralıyor. Bir taraftan Or-
tadoğu’daki sorunlar bizi sıkıntıya 
sokarken diğer taraftan da ülke-
mizdeki iç sorunlar içinden çıkı-
lamaz bir hal almaya doğru hızla 
gidiyor. Ülkemizin başlıca sorun-
larından bir tanesi ekonominin her 
geçen gün kötüye gitmesi, dolayı-
sıyla işlerin bozulması ve bunun 
neticesinde artan işsizlik rakam-
larının yüzde 14 gibi ürkütücü ra-
kamlara ulaşması ve okulları biti-
ren gençlerimizin de işsiz kalarak 
genç işsiz sayımızın da her geçen 
gün çığ gibi büyümesi en büyük 
sorunlarımızdan sadece bir tane-
sidir. Diğer taraftan eğitimdeki sı-
kıntılarımız da had safhada, orada 
da büyük ümitlerle işe başlayan 
son Milli Eğitim Bakanımız da kay-
da değer bir iyileştirme yapama-
dı. Eğitimdeki başarımız maalesef 
dünya sıralamasında son sıralarda 
yer almakta her geçen yıl da daha 
da kötüye gitmektedir. Eğitimi-
miz yapboz tahtasına dönmek-
tedir. Aynı iktidar 18 yıldan beri 
ülkeyi yönetirken bu kadar bakan 

değişikliği bu kadar sistem deği-
şikliği yapılması diğer konularda 
olduğu gibi eğitim konusunda da 
bir hazırlıklarının, bir projelerinin 
olmadığını göstermektedir. Fulb-
right Eğitim Komisyonu gibi kökü 
dışarıda olan komisyonların müf-
redatımızı belirlediği eğitim sis-
teminden de aslında daha fazlası 
beklenemez.” dedi.

BOŞANMA ORANI HER 
GEÇEN GÜN ARTIYOR!

AA’nın bir infografiğini gös-
tererek “Bir başka sorun ise ah-
laki dejenerasyon.” diyen Genç, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Ahlaki 
tahribat her geçen gün bünyemi-
zi kemirmekte, toplumun temel 
taşı dediğimiz aile kurumu ça-
tırdamaktadır. Her geçen yıl bo-
şanmalar artmakta ve evlilikler 
azalmaktadır. Elbette bunun bir-
çok nedeni var. Bu nedenlerden 

bazıları; ekonomik nedenlerden, 
sıkıntılardan kaynaklanan ayrılık-
lar olduğu gibi, aile içi cinsel taciz, 
hırsızlık, dolandırıcılık, gasp, taciz, 
aldatma, madde bağımlılığı, çocuk 
olmaması, ailedeki çocuklara karşı 
kötü muamele, kumar, içki, evin 
ekonomik olarak geçimini sağlaya-
mama, terk etme/edilme, eşlerin 
ailelerine karşı saygısız davranma-
sı, dayak/kötü muamele, sorum-
suz ve ilgisiz davranma ve eşin 
ailesinin aile içi ilişkilere karışması 
gibi bir çok örnek daha gösterile-
bilir. Tabi burada Televizyon ve 
TV’lerdeki aile yapımıza uygun ol-
mayan film ve diziler, çok masum 
görünen yarışma programları, ço-
cuklarımızın izlediği çizgi filmler, 
internet ve dolasıyla sosyal med-
yanın yapmış olduğu tahribat asla 
yabana atılacak boyutta değildir.  
Sayın yöneticilerimiz bir taraftan 

bu ailemizi bozan, gençlerimize 
ahlaksızlığı teşvik eden, toplumun 
temelini sarsan bu ahlaksız diziler-
den şikâyetçi diğer taraftan elle-
rinde imkân olmasına rağmen bir 
şey yapmamaları manidardır. Bu 
tür yayınlar ile toplumumuz yavaş 
yavaş uyuşturulmakta bu tür ah-
laksızlıklara alıştırılmaktadır.”
DERDİMİZ BAĞCIYI DÖVMEK DEĞİL, 

YARALARA PARMAK BASMAK!
“Biz Muhalefet olarak toplu-

mun içerisinde bulunduğu sıkın-
tıları dile getirmekle mükellefiz” 
diyen Genç; “Ama bakıyoruz ki 
iktidar da sıkıntıları dile getiriyor, 
o da durumdan bizim gibi şikâyet-
çi ama daha ötesi maalesef yok. 
Derdimiz Saadet Partisi olarak 
bağcıyı dövmek değil, derdimiz 
iktidar ne yaparsa yapsın eleş-
tirmek hiç değil, bizim derdimiz 
ülkemizin kanayan yaralarına 
parmak basmaktır. Sorunların bir 
an önce çözülüp milletimizin Ah-
laki ve Manevi değerlerine bağlı 
kalmasını, her geçen gün kötüye 
giden evlilik müessesini yeniden 
ihya edilmesini, toplumun temel 
taşı aile kurumunun bir an önce 
kurtulmasını sağlamaktır. İktidar, 
ağlama, sızlanma, şikâyet maka-
mı değildir. Bilakis icra, uygulama, 
yapma, sorun çözme makamı-
dır. Dertlerimiz sadece bunlar mı 
ekonomiden dış politikaya tarım 
ve hayvancılıktan trafik sorununa 
şehirlerdeki betonlaşmadan hava 
kirliliğine varıncaya kadar çeşit çe-
şit sorunlarımız var. Sorunların en 
kısa zamanda çözüldüğü bir Türki-
ye’yi temenni ediyoruz” ifadelerini 
kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi İl Teşkilatı’nın Ocak Ayı Divan Toplantısı’nda konuşan Karatay İlçe Başkanı Ali Genç, 
ekonominin her geçen gün kötüye gitmesi sonucu işsizlik rakamlarının yüzde 14’e ulaştığını söyledi

Genç: İşsizlik rakamı 
ürkütücü boyutlarda

Ali Genç
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Sivasspor şampiyonluk yolunda doludizgin
Süper Lig’in ikinci yarısına deplasmanda 

güçlü rakibi Beşiktaş’ı yenerek başlayan Demir 
Grup Sivasspor, yoluna doludizgin devam edi-
yor. Ligde ilk devreyi 37 puanla lider tamamla-
yan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarının ilk ma-
çında konuk olduğu Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Uğur Çiftçi’nin kırmızı kart görmesinin ar-
dından 67. dakikadan sonra 10 kişi mücadele 
eden Sivas ekibi, buna rağmen zorlu deplas-
mandan 3 puanla dönmesini bildi. Beşiktaş 
galibiyetiyle son 10 lig karşılaşmasında 9’uncu 
kez kazanan lider Sivasspor, yenilmezlik seri-
sini de 10 maça yükseltti. Ligde son olarak 
8. haftada deplasmanda Galatasaray’a 3-2 
yenilen kırmızı-beyazlılar, bu maçın ardından 
çıktığı karşılaşmalardan 9 galibiyet ve 1 bera-
berlikle ayrılarak önemli bir seri yakaladı. De-
mir Grup Sivasspor, bu periyotta Antalyaspor 
ve Beşiktaş’ı 2-1, Yukatel Denizlispor, İttifak 
Holding Konyaspor ve Kasımpaşa’yı 2-0, Hes 
Kablo Kayserispor’u 4-1, BtcTurk Yeni Malat-
yaspor ve Fenerbahçe’yi 3-1, Göztepe’yi 1-0 

yenmeyi başardı. Sivas temsilcisi, ligin 16. 
haftasında ise deplasmanda Gençlerbirliği ile 
2-2 berabere kaldı.

TARİHİ BAŞARIYI TEKRARLADI
Seri galibiyetlerle puanını 40’a çıkaran ve 

zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivas ekibi, ilk 
18 haftalar itibarıyla şampiyonluk mücadelesi 
verdiği 2007-2008 sezonundaki başarısını da 
tekrarladı. Kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk 
mücadelesi verdiği 2008-2009 sezonunda ise 
18 hafta sonunda 38 puan topladı.

SİVASSPOR’UN BOŞU YOK
Süper Lig’de tarihinin en başarılı sezonla-

rından birini geçiren Sivasspor, 18 lig maçının 
tamamında gol sevinci yaşayarak önemli bir 
istatistiğe imza attı. Demir Grup Sivasspor’un 
en golcü oyuncusu ise 8 kez fileleri sarsan 
Mustapha Yatabare oldu. Kırmızı-beyazlılar, 
geride kalan haftalarda 37 gol kaydederken, 
kalesinde 17 gol gördü.

DEPLASMANDAKİ 4. GALİBİYET
Sivasspor, Beşiktaş galibiyetiyle bu se-

zon dış sahada 4. kez kazandı. Deplasmanda 
Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, 
BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Beşiktaş’ı yenen 
Sivas ekibi, Çaykur Rizespor ve Galatasaray’a 
yenildi, Medipol Başakşehir, Aytemiz Alan-
yaspor ve Gençlerbirliği ile berabere kaldı. 
Kırmızı-beyazlı ekip, iç sahadaki 9 maçta ise 
8 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

ÇALIMBAY’DAN 5. GALİBİYET 
Futbolculuk döneminde Beşiktaş’ta sem-

bol olan, birçok şampiyonluk ve kupa kaza-
nan, futbolseverlerce ‘’Atom Karınca’’ olarak 
adlandırılan eski milli futbolcu Rıza Çalımbay, 
Süper Lig’de siyah-beyazlı ekibe karşı verdiği 
30. sınavından başarıyla ayrıldı. Kariyerinde 
11 farklı takımın başında Beşiktaş’a karşı mü-
cadele veren Sivasspor Teknik Direktörü Rıza 
Çalımbay, siyah-beyazlı ekibe karşı dün 5. kez 
galibiyet sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılar, Ça-
lımbay’ın takımlarına karşı 17 galibiyet elde 
ederken, 8 karşılaşma da beraberlikle sonuç-
landı.  n AA

Buruk’un şampiyonluk hayali
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk teknik direktörlük kariyerinde ilk kez şampiyonluk hayali kurduğunu 

söyledi. Şampiyonluk mücadelesinin büyük bir heyecana sahne olduğunu belirten Buruk, “İnşallah bu sene şampiyonluk 
kupasını gören teknik adam olurum. Hem benim, hem oyuncularımın hayali bu sene kupa kazanmak” dedi

Süper Lig’de zirve mücadelesi ve-
ren ekiplerden Medipol Başakşehir’in 
teknik direktörü Okan Buruk, teknik 
adamlık kariyerinde ilk kez şampiyon-
luk hayali kurduğunu söyledi.  Okan 
Buruk, yaptığı açıklamada, “İlk defa 
şampiyonluğa oynayan bir takımda ça-
lışıyorum. İlk defa şampiyonluk hayali 
kuruyorum. Bunun hırsını, isteğini, ha-
yalini, birçok şeyi kendi içimde barın-
dırıyorum.” dedi.  “Avrupa Kupası’nda 
da devam eden bir takımız, bu ikisini 
bir arada götüren bir takımın hocası ol-
mak beni çok mutlu ve motive ediyor.” 
sözlerini kullanan Buruk, “Oyuncuları-
mızı da başarılar motive ediyor. Daha 
önce Akhisarspor’la Türkiye Kupası 
kazanmıştım. Bu sevinci yaşamıştım. 
Çok düşük bütçelerle kurulmuş, böyle 
bir takımda kupa kazanmak benim için 
çok önemli ve değerliydi. İnşallah bu 
sene de şampiyonluk kupasını gören 
teknik adam olurum. Bunun hayalini 
kuruyorum. Bu iş zor bir iş. Hayaller 
kuracaksınız, bunun peşinden koşa-
caksınız, takım olarak en iyisini yapa-
caksınız.. Hem benim, hem oyuncula-
rımın hayali bu sene kupa kazanmak.” 
şeklinde konuştu. 

 Şampiyonluk yarışındaki rakiple-
rini de değerlendiren Buruk, “Herkes 
aynı şeyleri düşünüyor. Bu yarışın 
içinde olmak. Bunu düşünen 5-6 takım 
var. Herkes şampiyonluk hayali kuru-
yor. Biz de aynı şeyleri düşünüyoruz. 
Zorlu bir dönem olacak, ne zaman 
buradaki takım sayısı azalır, bunu bi-
lemeyiz. Herkesin birbirini yendiği bir 
dönem oldu, son haftalarda şampiyon-
luğa oynayan takımların daha az puan 
kaybettiğini görüyoruz. Tahminim 7-8 
haftadan sonra biraz daha ligin şekille-
neceğidir ama şu anda bütün takımlar 
yarışın içerisinde ve herkes aynı hayali 
kuruyor.” ifadelerini kullandı. 

Sezona ligde ve Avrupa’da dört 
yenilgi ile başladıklarını hatırlatan 
turuncu-lacivertli takımın teknik direk-
törü, “Oyun olarak çok kötü değildik, 
kazanabilirdik ama beklemediğimiz, 
kötü bir başlangıç oldu. Tam olarak 
toparlanamamıştık, kampa eksik git-
tik, sakatlarımız, cezalılarımız vardı. 
Gençlerbirliği maçını kazanarak ilk 
galibiyetimizi aldık, daha sonraki sü-
reçte hem ligde hem Avrupa’da sade-
ce sonuç olarak değil, oyun olarak da 
gelişen bir takım olduk. Her geçen gün 
üstüne koyarak gittiğimizi net bir şekil-
de görüyoruz. İnsanların bize olan yak-
laşımları, geri bildirimleri çok olumlu.  
Lig, Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası’nda 
devam eden bir takımız. Bu üçünde bir-
den devam eden tek takım olmak çok 
değerli ama bir yandan da hiçbir şeyi 
başarmış değiliz. O yüzden ayakları-
mız yere basıyor. İyi çalışıyoruz, iyi bir 
oyuncu grubuna sahibim. 2019’u güzel 
kapattık, inşallah mayıs ayını da aynı 
güzellikler içerisinde devam ettiririz.” 
değerlendirmesinde bulundu.  

“GEÇEN SENEYİ YENİP, 
HAFIZALARDAN ATTIĞIMIZI 

DÜŞÜNÜYORUM. ARTIK DAHA 
GÜVENLİYİZ”

Okan Buruk, “Medipol Başakşehir, 
son üç sezondur devre arasına lider 
girmişti. Bu kez ikinci sırada olmanız, 
sizi psikolojik olarak rahatlatabilir 
mi?” sorusuna ise, “Kötü başladık, iyi 

gidiyoruz. Bundan önce hep iyi başla-
yan, iyi giden, sonunu kötü bitiren bir 
takımdı. Abdullah Avcı ve Başakşehir 
takımı önemli işler yaptı. Çok başarı-
lılardı ama sonunda iş istedikleri gibi 
gitmedi ve sonunu iyi bitiremeyen bir 
takım vardı. Bu senenin başında psi-
kolojik olarak da bunu yaşadık. Ge-
çen seneden kalan moral bozukluğu, 
kendine olan güvenin kaybolması... 
Çünkü geçen senenin son 6-7 maçında 
sadece 1 galibiyet alan bir takım vardı. 
Bunu yenmek gerekiyordu. Biz de çok 
kötü başladık ama sonraki bölümün-
de geçen seneyi yenip, hafızalardan 
attığımızı düşünüyorum. Artık daha 
güvenliyiz. Avrupa’daki başarı da bizi 
psikolojik anlamda inanılmaz güçlen-
dirdi. Şimdi her şey çok daha iyi gidi-
yor ama futbol sonuç oyunu. Oynadığı-
nız gün hep hazır olmak zorundasınız. 
Bir yandan çok ümitliyim, bir yandan 
da çok dikkatli olmamız gerekiyor.” 
yanıtını verdi.  Buruk, “Medipol Ba-
şakşehir’e kulüp tarihindeki ilk kupayı 
kazandırabilecek misiniz?” sorusunu 
ise, şöyle cevapladı:

“Onu görüyorum, hissediyorum. 
Bizim de birçok eksiğimiz var. Bunla-
rı düzeltmeye çalışıyoruz. Psikolojik 
anlamda takımımızın, önceki seneleri 
bilmiyorum ama duyduğum ve gördü-
ğüm kadarıyla, geçen senelere göre 
daha güçlü olduğunu görüyorum. Ge-
çen sene, birçok mevkide eksiklikler 
yaşanmış. Örneğin geçen sene ikinci 
yarı stoperde eksikler vardı, bu sene 
bunları daha iyi şekilde tamamladı-
ğımızı görüyoruz. Hücumda, forvette, 
savunmada birçok oyuncumuz var. 
Bir tek ilk yarıda Caiçara ve Uğur aynı 
anda sakatlandı. Roma maçı bu an-
lamda bizim için çok olumsuz oldu. 
Bir tek orada zorlandık ama onun dı-
şında oyuncu grubumuzla her maçta 
birbirine benzer kadrolarla çıktık. Eksik 
arkadaşlarımızın yerlerini en iyi şekil-
de kapattık. Burada başkanımızın bize 
verdiği destek de çok önemli. Buradaki 
sinerji de inşallah taraftarımızla birlik-
te bizi iyi yerlere götürecek. Özellikle 
Avrupa kupası dönüşleri taraftarımızın 
bizi tesisin önünde karşılaması güzel-
di. Stadımıza Başakşehir’i destekle-
mek için daha çok insanı bekliyoruz. 
Oyun ve ligdeki durumumuz sebebiyle 
daha çok seyircinin gelmesini haketti-
ğimizi düşünüyoruz. İnşallah bizi daha 
çok destekleyen insanlar çıkar.”  Me-
dipol Başakşehir Teknik Direktörü, üç 
kulvarda yollarına devam etmelerinin 
şampiyonluk yolunda dezavantaj ol-
madığını düşündüğünü aktararak, “İlk 
yarıda da buradan doğru bir şekilde 
geçtik. Haftada 2-3 maç oynamaya 
alışan, bu psikolojide yaşayan, mental 
ve fiziksel olarak buna hazır bir takım 
olacağız. 3-4 günde bir maç bizi daha 
dinamik tutuyor. Çok uzun bir seyahat 
yapmıyorsanız, bazen üst üste maç 
oynamanın da avantajları oluyor. Ta-
kımlar form yakalıyor. Oyuncularımıza 
sert takvimi değil de hedeflerimizi gös-
tereceğiz.” ifadelerini kullandı. 

“BRUMA İLE HİÇBİR 
GÖRÜŞMEMİZ OLMADI”

Transfer düşünmediklerinin altını 
çizen Okan Buruk, Galatasaray’da da 
bir dönem forma giyen Bruma’yı trans-
fer edecekleri yönündeki iddialarla 

ilgili olarak ise, “Şu anda transferle il-
gili bir çalışma yapmıyoruz. Bir dönem 
takıma takviye anlamında bir şeyler 
yapabiliriz diye ben de söylemiştim 
ama şu andaki görüntü bizi hiçbir şey 
için acele ettirmiyor. Bir ihtiyaç olursa 
31 Ocak’a kadar vaktimiz var. Bizim 
haberimiz olmadan da devamlı Bruma 
yazıldı. Bruma ile hiçbir görüşmemiz 
olmadı. Bruma’nın ayrılıp ayrılmadığı-
nı bile belki kimse bilmiyordur, büyük 
ihtimalle takımında devam edecektir. 
Bizim haberimiz olmadan böyle şeyler 
de yazılıyor. Daha az oynayan oyuncu-
larımızı kazanmaya çalışıyoruz ama 
31 Ocak’a kadar da bir vaktimiz var.” 
açıklamasını yaptı.  Kadrolarından 
hiçbir oyuncuyu bırakmaya niyetleri 
olmadığını belirten Buruk, “Arda’nın 
ayrılma isteği oldu, Arda ayrıldı. Onun 
dışında şu anda bize gitmek istiyorum 
diyen bir oyuncumuz olmadı ama 
olabilir de. Özellikle uzun süre alan 
oynayan oyuncularımızla ilgili bir dü-
şüncemiz yok, hiçbir oyuncumuzu bı-
rakmayacağız. Kimseden bir transfer 
teklifi gelmedi. Visca, Mahmut gibi 
isimler hep konuşuluyor, sezon başı da 
konuşuldu. Belki önümüzdeki yaz da 
aynı şeyler konuşulacak. Hedeflerimiz 
olduğunu söylemiştik. Bizden oyuncu 
alacak takım olmadığını, oyuncu ala-
cak bir takım varsa bizim olduğumuzu 
düşünüyorum. Çünkü Türkiye Ligi’nde, 
Avrupa Ligi’nde ve Türkiye Kupası’nda 
devam eden tek takım biziz. Takviye 
yapacak takım, istersek biz olabiliriz.” 
şeklinde konuştu. 

“YARIŞTIĞIMIZ TAKIMLAR 
İÇERİSİNDE, SİVAS’I BUNUN DIŞINDA 
TUTUYORUM, MALİYET OLARAK EN 

DÜŞÜK KULÜBÜZ”
Turuncu-lacivertli takımın teknik 

direktörü, “En geniş kadro Başakşe-
hir’de” görüşlerine katılmadığını da 
vurgulayarak, “Birçok takımın geniş 
kadrosu olduğunu düşünüyorum. Ya-
rıştığımız takımlar içerisinde Sivas’ı 
bunun dışında tutuyorum, maliyet 
olarak en düşük kulübüz. Kadro ola-
rak da en dar kadroya sahip kulübüz 
diyebilirim. Onun dışındaki kulüpler 
hem bizden daha fazla para harcamış 
hem bizden çok daha fazla oyuncusu 

olan hem de çok daha kariyerli oyun-
culara sahipler. Bizim kadromuzun da 
iyi olduğunu düşünüyorum. Alternatif 
olması gerekiyor, birçok alanda oy-
nuyoruz. Tabii ki iyi bir kadromuz var 
ama bence diğer takımların da ben-
zer kadroları var. Kulübesinde birçok 
yıldız oyuncu bekleten kulüp var. Eren 
Derdiyok ve Yasin Öztekin, Göztepe 
kulübesinde bekleyen oyunculardı. 
Çok iyi ve kariyerli oyuncular ama iş-
ler istedikleri gibi gitmedi. O kulübeye 
de geniş diyebiliriz. Bizim kulübemize 
de geniş diyebiliriz ama her şey isimle 
olmuyor, oyuncuların performans ver-
mesi çok önemli.” değerlendirmesin-
de bulundu. 

Okan Buruk, Demir Grup Sivasspor 
Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın, 
“Robinho’yu kadromda isterim” söz-
leriyle ilgili olarak ise, “Bize bir teklif 
gelmedi. Robinho maliyetle buraya 
geldi. Oradan böyle resmi bir teklif 
gelirse, hem oyuncunun hem de kulü-
bün görüşü önemli. Bize böyle bir teklif 
gelmedi. Robinho’ya oyuncu ve kişilik 
olarak güveniyorum. Oynasa da oyna-
masa da ne çalışma temposunu değiş-
tiriyor ne de yüzündeki gülücük eksik 
kalıyor. Çok pozitif bir insan. Hiçbir 
şeyi kendine dert etmiyor. Her zaman 
takımın yanında olmaya çalışıyor. On-
dan çok memnunum. Çok önemli bir 
oyuncu, bize daha çok katkı sağlaya-
cağını düşünüyorum. Şu anda istediği 
katkıyı veremedi ama o potansiyele 
sahip bir oyuncu. İnşallah ikinci yarı-
da birçok maçta bize destek verecek.” 
açıklamasını yaptı.  
“SPORTİNG, MÖNCHENGLADBACH 
VE ROMA’YA ORANLA BİR SEVİYE 

ALTTA DİYEBİLİRİM”
Bu sezon en üzüldüğü maçları, 

“Ligin başındaki maçlar tabii ki. İki 
Olympiakos maçı, oyun olarak daha 
iyiydik, birçok net pozisyonu kaçırdık. 
Şampiyonlar Ligi’nden elenmek... İki 
Olympiakos maçı en çok üzüldüğüm 
maçlar diye söyleyebilirim.” sözleriyle 
anlatan Buruk, Borussia Möncheng-
ladbach’ı yenerek turu geçmeleriyle 
ilgili olarak ise, “Zor maç olacağını 
biliyorduk. 90’da golü attık, 91’de di-
reğimizden top döndü. Rakibimizin ne 

kadar güçlü olduğunu biliyorduk. Allah 
bize böyle bir başarıyı, galibiyeti nasip 
etti. Hem bizler hem de ülke için çok 
önemli bir galibiyet aldık. Turu geçen, 
Şubat 20’de tekrar maç oynamaya 
hazırlanan takım olduk.” ifadelerini 
kullandı.  Okan Buruk, UEFA Avrupa 
Ligi son 32 turundaki rakipleri Sporting 
Lizbon hakkında ise, “Güçlü bir takım, 
kadrosuna baktığımızda Bruno Fer-
nandes gibi çok önemli bir oyuncuya 
sahipler. Hücum hattında birçok op-
siyonları var. Sezona kötü başladılar, 
hoca değişikliklerinden sonra daha da 
toparlayan, oyunu biraz daha oturan 
bir takım haline geldiler. Porto maçını 
seyrettik, o maçta da gördük ki her ta-
kıma karşı üstünlük kurabilecek, maç 
kazanabilecek bir takım. 

Zor bir maç olacağını düşünüyo-
rum ama Sporting’in ‘Mönchenglad-
bach ve Roma’ya oranla gücü ne?’ 
derseniz, belki onlardan bir seviye alt-
ta diyebilirim ama yine de çok önemli 
oyunculara sahipler.” şeklinde konuş-
tu. Okan Buruk, “Avrupa kupası maçla-
rı için konuşurken sizde ekstra bir mo-
tivasyon görüyoruz. Bunu futbolculuk 
döneminde yaşadığınız başarıları, tek-
nik adamlık kariyerinde de yakalama 
hedefi olarak yorumlayabilir miyiz?” 
sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“En prestijli yer orası, hem kulüp 
hem teknik adam hem de oyuncular 
için. Keşke Şampiyonlar Ligi’nde ola-
bilseydik. O heyecanı yaşasaydık. Bu 
bizim için daha önemli olabilirdi ama 
Avrupa Ligi’nde de aynı heyecanı yaşı-
yoruz. Avrupa kupasında gidiyorsunuz 
güzel statlarda iyi takımlara karşı oy-
nuyorsunuz. Bunlar çok önemli ve de-
ğerli. Bunu teknik adam olarak ilk defa 
bu sene yaşıyorum. Buna da çok önem 
veriyorum. Hem Avrupa’yı hem de 
Türkiye’yi doğru bir şekilde götürmeye 
çalışıyoruz. Oyuncular için de bu güzel 
bir serüven. Başarılarla dolu bir sene 
geçirmek, Avrupa’da böyle takımlarla 
oynamak ve yenebilmek de onlar için 
de çok büyük mutluluk. Hem ben hem 
oyuncularımız hem de başkanımız 
buna çok değer veriyor. Ülkemiz de de-
ğer veriyor. Hepimizin ülkemiz için de 
bir görevi var, bu görevi de doğru bir 
şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz.”
“ARDA’NIN İLK MAÇINDAKİ BAŞARISI 

HALA AKLIMDA”
Arda Turan’ın takımdan ayrılış 

sürecine de değinen Okan Buruk, şu 
sözleri kullandı: “Arda ve Göksel Gü-
müşdağ’ın bir görüşmesi oldu. İki ta-
rafın da özellikle Arda’nın kendi gele-
ceği için yeni bir sayfa açmak istediği 
ortaya çıktı ve böyle bir karar alındı. 
Ona saygı duyuyorum. Arda benim için 
hem oyuncu hem de insan olarak çok 
değerli. Ülke için çok değerli. Kariyer 
olarak baktığınızda, en iyi kariyere 
sahip oyunculardan biri. Çok önemli 
başarılar yaşadı. Ülkemizi çok doğru 
bir şekilde temsil etti. Hem iyi insan 
hem iyi futbolcu hem de çok karakter-
li bir oyuncu. İlk defa bu sene teknik 
adam olarak çalışma şansı buldum. 
Futbolcu olarak beraber oynamıştık, 
takım arkadaşı olmuştuk. Arda’nın ilk 
maçındaki başarısı hala aklımda. Ama 
şimdi de teknik adam olarak bizim ona 
olan desteğimiz, onun bize olan des-
teği hep devam etti ama sonunda iki 

tarafın da çok istemediği gibi bir ayrılık 
oldu. Arda inşallah çok daha konsantre 
olmuş ve güçlü bir şekilde bir takımla 
anlaşırsa, en kısa zamanda kendini 
doğru bir şekilde ortaya koyacağına 
inanıyorum.”

“HER TÜRK TEKNİK ADAM GİBİ 
BİZLER DE MİLLİ TAKIMDA ÜLKEMİZE 

HİZMET ETMEYİ İSTERİZ” 
Medipol Başakşehir Teknik Direk-

törü, “Hedefleriniz arasında A Milli 
Takım teknik direktörlüğü var mı?” so-
rusunu şu şekilde yanıtladı: “Şu anda 
çok başarılı bir teknik direktörümüz 
var. Şenol hoca, Avrupa şampiyonası-
na götürüyor. İnşallah bir sonraki ayak-
ta Dünya Kupası’na takımımızı götürür. 
Ondan sonra da tabii ki Türkiye’de milli 
takımda çalışmak isteyen birçok insan 
var. Herkes için milli takım önemli bir 
değerdir, orada çalışmak önemli bir 
şeydir. Her Türk teknik adam gibi biz-
ler de milli takımda ülkemize hizmet 
etmeyi isteriz. İleride öyle bir görev 
verilirse bunu tabii ki isteriz ama şu 
anda Şenol hocayı ve milli takımımızı 
çok başarılı buluyorum. İnşallah önce 
iyi bir Avrupa Şampiyonası sonra Dün-
ya Kupası’na giden bir milli takım olur. 
Sonrasında Şenol hocanın vereceği 
karar önemli. Her Türk teknik adam 
böyle bir göreve layık görülmeyi hep 
ister. İnşallah ileride böyle bir şey na-
sip olur.” 
“ABDULLAH AVCI, TÜM TÜRK TEKNİK 

ADAMLAR İÇİN ÖRNEK BİR İSİM”
Okan Buruk, “Bu sezon birkaç 

maçtan sonra yaptığınız ‘1-0 öne geç-
tikten sonra top çevirmeye başladık, 
bu da bir alışkanlık. Bunu değiştirme-
miz gerekiyor.’ açıklamalarınız Medi-
pol Başakşehir’in eski teknik direktörü 
Abdullah Avcı’ya eleştiri olarak da 
algılayanlar oldu. Bu konuyla ilgili ne 
söylemek istersiniz?” sorusuna ise şu 
yanıtı verdi: “Hiçbir şekilde Abdullah 
hocayı ne eleştirmek ne de başka bir 
şey... Abdullah hoca çok sevdiğim, 
çok değer verdiğim, devamlı görüştü-
ğüm biri. Abdullah hocayı gerçekten 
çok başarılı buluyorum. İşini çok doğru 
yapan, disiplinli, çok çalışkan ve iyi 
bir karakter. Abdullah Avcı, tüm Türk 
teknik adamlar için örnek bir isim. Ta-
kımımızın oyun anlamında alışkanlık-
ları var, bu eleştirilecek bir şey değil. 
Topa sahip olmak da pas yapmak da 
bir oyun, bunu bazen çok fazla abart-
tığınız zaman... Bunu özellikle Konya 
ve Denizli maçından sonra söyledim. 
Oyuncularımdan en kısa zamanda ra-
kip kaleye gitmelerini isteyen bir teknik 
adamım. Tabii ki pas yapacaklar ama 
pası da her zaman hücum yapmak, 
rakip kaleye gitmek için daha dikine 
bir şekilde kullanmamız gerekiyor. 
Bunu da oyuncularımdan istiyorum. 
Çok fazla geriye, yana oynayan bir 
takım değil, daha çok öne oynayan, 
dikine oynayan, rakip kaleye daha çok 
gol atmaya giden.. 1-0’lık oyun hiçbir 
zaman garanti olmuyor, 2-0, 3-0 yap-
mazsanız... Bunu son maçlarda doğru 
bir şekilde yaptık. Daha çok gol atan, 
daha çok rakip kaleye giden, maçla-
rı zorlaştırmadan kazanan bir takım 
olmamız gerekiyor. Tabii ki futbolun 
içinde her sonuç olacak ama mantalite 
olarak biraz daha rakip kaleyi daha ça-
buk düşünmemiz gerekiyor.”n AA
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Beşiktaş’ta sıkıntı büyük!
Bu sezonki 27 resmi maçta 13. yenilgisini alan siyah-beyazlı takım, son sezonların en kötü performansını sergiliyor. 2014-2015 
sezonundaki 51 resmi karşılaşmada 13 kez yenilen Beşiktaş, son 5 sezonun en kötü performansını şimdiden gösterdi. Siyah-

beyazlı ekip, 18. haftalar dikkate alındığında Süper Lig’deki 6 yenilgisiyle son 14 sezonundaki en fazla mağlubiyetini aldı
Süper Lig’in 18. haftasında Demir Grup Sivasspor’a 

evinde 2-1 yenilen Beşiktaş, teknik direktör Abdullah Avcı 
yönetiminde son yılların en kötü performansını sergiliyor. 
Siyah-beyazlı takım, Avcı’nın teknik direktörlüğünde bu 
sezonki 27 resmi karşılaşmada 13 kez rakiplerine mağlup 
oldu. Söz konusu maçların 11’ini kazanabilen Beşiktaş, 3 
mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Ligdeki 18 maçta 
9 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi alan siyah-beyazlılar, 
Avrupa Ligi’nde ise sadece bir kez kazanıp, 5 defa mağlup 
oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise yine bir kez ra-
kiplerine üstünlük kurup, 2 yenilgi aldı.

SON 5 SEZONUN EN ÇOK 
YENİLGİSİNE ŞİMDİDEN ULAŞTI

Avcı yönetimindeki Beşiktaş, son 5 sezondaki en çok ye-
nilgi sayısına 27 maçta ulaştı. 2014-2015’te 51 resmi karşı-
laşmada 13 yenilgi alan siyah-beyazlı takım, 2019-2020’nin 
daha ortasında bu mağlubiyetleri almaktan kurtulamadı. 
Şenol Güneş yönetiminde 2015-2016’daki 49 resmi maçta 
10 kez yenilen Beşiktaş, sonraki sezon 54 maçta 6 defa sa-
hadan mağlup ayrıldı. 207-2018’de 51 resmi karşılaşmada 
10 mağlubiyet alan siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki 46 
maçı 11 yenilgiyle tamamladı.

SÜPER LİG’DE SON 
14 SEZONUN EN KÖTÜSÜ

Beşiktaş, Süper Lig’in 18. haftaları dikkate alındığında 
son 14 sezonun en çok yenilgisini almaktan kurtulamadı. 
Ligde son olarak 2005-2006 sezonun 18. haftasında 6. ye-
nilgisini alan siyah-beyazlı ekip, bu sezonu da 6 mağlubi-
yetle geçti. 18. haftaların birer sezonunu bir ve 2 yenilgiyle 
tamamlayan siyah-beyazlı ekip, ligdeki 7 sezonun aynı haf-
talarında rakiplerine 3 defa mağlup oldu. Beşiktaş, ikişer 
sezonda ise aynı dönemi 4 ve 5 yenilgiyle tamamladı.

AVRUPA’DA DA BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Beşiktaş, Avcı’nın teknik direktörlüğünde de son dönem-

lerin en büyük hayal kırıklığını yaşadı. Bu sezon Avrupa Li-
gi’nde grup mücadelesi veren siyah-beyazlı ekip, sadece bir 
kez kazanıp 5 maçtan yenilgiyle ayrıldı. 2011-2012’de yine 
Avrupa Ligi’nde yer alan Beşiktaş, altışar galibiyet ve yenilgi 
aldı.  Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında mücadele et-
tiği 5 sezonda Avcı dönemindeki kadar hüzün yaşamamıştı.

Slaven Bilic’in görev yaptığı 2013-2014’te 2 Avrupa 
maçına çıkan Beşiktaş, birer galibiyet ve yenilgi aldı. Si-
yah-beyazlı takım, tur atlamasına rağmen aldığı men cezası 
nedeniyle mücadelesine devam edemedi. Bilic yönetimin-
de bir sonraki sezon 10 Avrupa kupası maçında 3 yenil-
giyle sezonu tamamlayan Beşiktaş, Şenol Güneş’in teknik 
direktörlüğünde 2015-2016 sezonunda Avrupa Ligi’ndeki 6 
karşılaşmada bir defa mağlup oldu. Güneş yönetiminde bir 
sonraki sezon Şampiyonlar Ligi ve ardından Avrupa Ligi’n-
de  mücadele eden Beşiktaş, 12 maçta 2 kez yenildi. 2017-
2018’deki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde 8 maçta 2 kez 
yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezonki 12 Avrupa Ligi 
mücadelesinde 4 yenilgi aldı.  
n AA

Göztepe, Beşiktaş 
maçıyla evine kavuşuyor

Göztepe’nin merakla beklenen yeni stadyumu Gürsel 
Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, açılışı için gün sa-
yıyor. Bu hafta sonu oynanacak Beşiktaş maçı ile açılacak 
olan stadyumun son hali İhlas Haber Ajansı tarafından 
görüntülendi.

Süper Lig’de İzmir’i temsil eden Göztepe’nin yeni 
stadyumu Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merke-
zi’nin açılmasına artık sayılı günler kaldı. Sporseverlerin 
ve özellikle Göztepeli taraftarların merakla beklediği ve 
büyük heyecan duyduğu stadyum, Süper Lig’in 19. hafta-
sında 26 Ocak Pazartesi günü saat 16.00’da Göztepe’nin 
Beşiktaş’ı konuk edeceği maçla kapılarını açacak. Yapımı 
yaklaşık 2 yıl süren stadyum 219 milyon TL’ye mal oldu. 
Stadyumun son durumunu havadan kadraja alan İhlas Ha-
ber Ajansı (İHA), stadın içinden detayları da görüntüledi.

İçerisinde ticari ve sosyal yaşam alanları gibi bölüm-
ler de bulunan stadyum, Türkiye’de tek olan bir özelliği ile 
de dikkat çekiyor. O özellik ise stadın üstünde bulunan 650 
metrelik yürüyüş parkuru. Çatıda bulunan bu parkur, eşsiz 
bir İzmir körfezi manzarasını İzmirlilere sunuyor. Yürüyüş 
parkuru, maç günleri haricinde vatandaşların hizmetine 
açık olacak. Ayrıca, Göztepe Spor Kulübü’nün İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi yaptığı iş birliği 
ile stadyumun önünde taraftarların toplanma alanı olarak 
13 dönüm büyüklüğünde bir Taraftar Meydanı oluşturula-
cak.   n İHA

Medipol Başakşehir 
Tunay ile yollarını ayırdı
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, 29 yaşındaki orta 

saha oyuncusu Tunay Torun ile yollarını ayırdı. Turun-
cu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz 
Tunay Torun ile karşılıklı anlaşılarak, sözleşmesi feshe-
dilmiştir. Tunay Torun’a kariyerinin geri kalan bölümünde 
başarılar diliyoruz.” denildi.

Tunay Torun, 2017-2018’de geldiği Medipol Başakşe-
hir’de 11 maça çıkmış ve geçen sezon Bursaspor’a kira-
lanmıştı.   n AA

Gaziantep FK sportif 
direktör modeline geçti
Gaziantep FK’de sportif direktörlük görevine Fatih İb-

radı getirildi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkanı 
Mehmet Büyükekşi ve genel sekreter Müslüm Özmen ile 
bir araya gelen İbradı görevine resmen başladı. Sözleş-
meyi imzalayan İbradı, profesyonel takım ve altyapının 
her türlü planlama, sevk ve idaresinden yönetim kuruluna 
karşı sorumlu olacak.   n AA

Sinan Gümüş Antalyaspor’a imza attı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 

İtalya’nın Genoa takımından Sinan Gü-
müş’ü kiralık olarak kadrosuna kattı.  An-
talya Stadı’nda gerçekleştirilen törende 
26 yaşındaki golcü oyuncu Sinan Gümüş, 
kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağla-
yan 6 aylık sözleşmeyi imzaladı. Bir dö-
nem Galatasaray’da da forma giyen Sinan 
Gümüş, törende yaptığı konuşmada, An-
talyaspor’a transferinde emeği geçenlere 
teşekkür etti. Antalyaspor’a transfer oldu-
ğu için mutluluk duyduğunu belirten Sinan 
Gümüş, “Son 6 aya bakılırsa fazla forma 
şansı bulamadım. Görüşmelerde de baş-
kana ve hocama ilettim. Onlar bana ‘Bu-
rası güzel, bize yardım et, Antalyaspor da 
çıkış yapsın sen de çıkış yap.’ dedi. Başka 
takımlardan da teklif aldım ama burayı ter-
cih ettim.” diye konuştu.

Fiziksel olarak oynamaya hazır oldu-
ğunu kaydeden Sinan Gümüş, İtalya’da ve 
devre arasında sürekli çalıştığını vurgula-
dı. Sinan Gümüş, Ziraat Türkiye Kupası’n-
da 22 Ocak Çarşamba günü Göztepe ile 
oynanacak maçta takımla sahaya çıkmak 
istediğini ifade etti. Antalyaspor Kulübü 
Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise 

ligde karşılaştıkları Göztepe karşısında 
talihsiz bir sonuç aldıklarını aktararak, 
camiadan ve taraftardan özür diledi. Yeni 
transferlerle Antalyaspor’un puan cetve-
linde bulunduğu konumdan kurtulup üst 
sıralara yükselmesini istediklerini belirten 
Altay, “Üçüncü transferimiz Sinan Gümüş. 
Transfer süreci için Sinan’a teşekkür ede-
rim. Çok fedakarlıkta bulunarak bizi tercih 
etti. Hem Sinan hem Antalyaspor için 
hayırlı olacağına inanıyorum. Sinan ile 6 
aylık kiralık olarak sözleşme imzaladık. 
Sinan’ın Antalyaspor’da geleceğinin daha 
uzun olmasını diliyoruz.” ifadelerini kul-
landı.  Gerçekleştirdikleri transferlerde ku-
lübün bütçesini ön planda tuttuklarını dile 
getiren Altay, şöyle devam etti: “Başarılı 
bir transfer dönemi geçiriyoruz. Belki 1-2 
transfer daha yapabiliriz. Orta saha trans-
feri düşünüyoruz. Hocamızla görüştükten 
sonra belki başka transferler de yapabili-
riz. Teknik direktörümüzün raporu doğrul-
tusunda gidecek oyuncular olabilir ama 
şu an yok.” Lukas Podolski ile 1,5 yıllık ön 
protokol imzaladıklarını vurgulayan Altay, 
golcü futbolcuyla da yakında imza töreni 
düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. n AA

Trabzonspor’un golcüleri coştu bir kere
Süper Lig’in 18. haftasını 35 pu-

anla 3. sırada kapatan ve 41 golle li-
gin en golcü takımı olan Trabzonspor, 
Alexander Sörloth ile Nijeryalı fut-
bolcu Anthony Nwakaeme’nin golle-
riyle coştu.  Bordo-mavililerde ligin 
18 haftalık bölümünde, Sörloth 15, 
Nwakaeme de 7 gol atarak, gollerin 
yarısından fazlasını kaydetmeyi ba-
şardılar. Sezon başında İngiltere’nin 
Crystal Palace Kulübünden satın alma 
opsiyonuyla iki yıllığına 750 bin av-
roya kiralanan 24 yaşındaki Norveçli 
futbolcu Sörloth, ilk 18 haftanın tama-
mında forma giyerek bin 601 dakika 
görev yaptı. Sörloth, takımının en faz-
la süre alan oyuncu olurken oynadığı 
karşılaşmaların 12’sinde rakip fileleri 
havalandırdı. Kaydettiği 15 golle ta-

kımının en skoreri olan Sörloth, ligde 
gol krallığı yarışında ilk sırada yer 
almayı başardı. Sörloth, Beşiktaş, 
Gaziantepspor, Çaykur Rizespor, An-
karagücü, Antalyaspor, İttifak Holding 
Konyaspor, Kasımpaşa, Galatasaray, 
Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir 
maçlarında 1’er, Hes Kablo Kayse-
rispor maçında 2,  Kasımpaşa ile oy-
nanılan ikinci maçta 3 gol attı.

KARİYERİNİN EN GOLCÜ DÖNEMİ
Sörloth, Trabzonspor’da ligin or-

talarında olmasına karşın kariyerinin 
de en golcü dönemini yaşadı. Norveç 
Ligi’nde 2014-2015 sezonunda 13 
gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili 
takımda 15 golle kariyerinin en golcü 
dönemini geçiriyor. Bu sezon tüm res-
mi maçlarda ise bordo-mavili takım-

da 18 gol atan Sörloth, 2017-2018 se-
zonunda Crystal Palace ve Midtjlland 
ile resmi maçlarda 15 gole ulaşmıştı.

NWAKAEME, TAKİP ETTİ
Trabzonspor’da Sörloth’u, Ni-

jeryalı oyuncu Nwakaeme takip etti. 
Bordo-mavili takımda ligde 18 maç ile 
1596 dakika sahada kalarak en fazla 
süre alan oyuncular içinde de Sör-
loth’dan sonra ikinci sırada yer alan 
Nijeryalı futbolcu, 7 kez rakip fileleri 
havalandırmayı başardı. Nwakaeme, 
bordo-mavili takımın galip geldiği Be-
şiktaş, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, 
Antalyaspor ve Kayserispor maçların-
da 1’er, Kasımpaşa maçında da 2 gol 
attı.

PUANA BÜYÜK KATKI
Sörloth ve Nwakame, attıkları 

gollerle de bordo-mavili takımın zir-
ve yarışında yer almasını sağladılar. 
Karadeniz ekibi, bu iki futbolcunun 
gol attığı 12 maçta 8 galibiyet, 4 be-
raberlik alarak yenilgi yüzü görmedi, 
35 puanın da 28’ini toplamayı başar-
dı. Trabzonspor, bu futbolcuların gol 
attığı maçlarda Beşiktaş ve Gaziantep 
FK’yi 4-1, Çaykur Rizespor’u 2-1, An-
karagücü’nü 3-0, Antalyaspor’u 3-1, 
İttifak Holding Konyaspor’u 1-0, Hes 
Kablo Kayserispor’u 6-2, Kasımpa-
şa’yı 6-0 yendi.  Kasımpaşa ile oy-
nanılan ilk maçta ve Galatasaray’la 
1-1 berabere kalan bordo-mavililer, 
Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir 
maçlarında da sahadan 2-2’lik bera-
berlikle ayrıldı.    
n AA
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ZAFER BİRYOL’A
6 YIL 3 AY CEZA!

Futbolda FETÖ yapılanmasına ilişkin dava sonuçlandı. Uğur Boral, Ömer Çatkıç, Bekir İrtegün gibi isimlerin yargılandığı 
davada eski Konyasporlu gol kralı Zafer Biryol, Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün 

(FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin 
davada yargılanan 6 sanık, “silahlı 
terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 
2 yıl bir ay ile 6 yıl üç ay arasında de-
ğişen hapis cezalarına çarptırıldı.  İs-
tanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki 
karar duruşmasına sanıklar katılmaz-
ken, sanıkları avukatları temsil etti. 
Esas hakkındaki mütalaaya karşı son 
savunmaları istenen sanık avukatları, 
müvekkillerinin suçsuz olduklarını sa-
vunarak, beraat talebinde bulundu.

Verilen aranın ardından davaya 
ilişkin kararını açıklayan mahkeme 
heyeti, eski futbolcu Zafer Biryol ve 
İsmail Şengül ile menajer Ersin Gü-
reler’in, ‘’silahlı terör örgütüne üye 
olmak’’ suçundan 6 yıl üçer ay hapisle 
cezalandırılmasına hükmetti. Heyet, 
duruşmalardaki beyanları nedeniyle 
etkin pişmanlık hükümlerinden yarar-
landırıldığını belirttiği eski futbolcu-
lar Bekir İrtegün, Uğur Boral ve Ömer 
Çatkıç’ın “silahlı terör örgütü üyeliği” 
suçundan 2 yıl birer ay hapis cezasına 
çarptırılmasını hükme bağladı. 

BİRER YILLIK 
DENETİMLİ SERBESTLİK

Bu karara göre, etkin pişmanlık 
hükmünden yararlandırılarak 2 yıl 
birer ay hapis cezasına çarptırılan 
İrtegün, Boral ve Çatkıç hakkında, 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 221/5. 
maddesi uyarınca, birer yıl süreyle 
denetimli serbestlik tedbirine de hük-
meden heyet, diğer 3 sanık hakkında 
da TCK’nın 58/9. madde gereğince, 
“cezalarının infazından sonra ayrı ayrı 
denetimli serbestlik tedbirlerinin uy-
gulanması” yönünde karar aldı. 

MÜTALAADAN 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı İk-

ram Coşkun’un hazırladığı mütala-
ada, FETÖ’nün futbol yapılanması 
anlatılarak, sanıkların örgüt içindeki 
konumlarından ve eylemlerinden bah-

sediliyordu. Sanıklardan 
Bekir İrtegün’ün 2007 yılın-
dan itibaren FETÖ/PDY’nin 
sohbet adı altındaki top-
lantılarına gittiği ve örgüte 
kurban bağışında bulun-
duğu belirtilen mütalaada, 
İrtegün’ün kriptolu haber-
leşme programı ByLock 
kullandığı, örgütle organik 
bağ içerisinde süreklilik ve 
yoğunluk gösteren eylem-
leriyle “silahlı terör örgütü 
üyesi olma” suçunu işlediği 
kaydediliyordu.  İrtegün’ün 
etkin pişmanlık kapsamın-
da verdiği samimi bilgilerin 
örgüt içerisindeki konumuy-
la uyumlu ve örgütün faali-
yetleri hakkında aydınlatıcı 
bilgiler olduğuna dikkati çe-
kilen mütalaada, sanığın bu 
haliyle etkin pişmanlık hü-
kümlerinden faydalanması 
gerektiği ifade ediliyordu. 
Sanıklardan Ömer Çatkıç’ın 
da ByLock programı kul-
lanıcısı olduğunun tespit 
edildiği, etkin pişmanlık 
yararlanarak samimi ifa-
delerde bulunduğu ve “örgüt üyeliği” 
suçundan etkin pişmanlık gözetilerek 
cezalandırılması gerektiği aktarılan 
mütalaada, sanık Uğur Boral’ın sami-
mi beyanlarının da yararlı olduğuna 
dikkati çekiliyordu.

“ABD’DE GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ”
Mütalaada, diğer sanık Zafer Bir-

yol’un yargılama aşamasındaki ifa-
delerinin samimi beyanlar olmadığı 
ve bu nedenle sanık hakkında, “örgüt 
üyeliği” suçundan ceza verilirken et-
kin pişmanlık hükümlerinin uygulan-
maması gerektiği kanaatinin oluştuğu 
belirtilerek, bu sanığın 2006 yılında 
Pensilvanya’ya giderek FETÖ/PDY 
elebaşı Fethullah Gülen ile görüştü-

ğüne işaret ediliyordu. Diğer sanık 
Ersin Güreler’in de toplanan delillere 
göre “örgüt üyeliği” suçundan ceza-
landırılması talep edilen mütalaada, 
sanık İsmail Şengül’ün “örgüt üyeli-
ği” suçunu işlediğine dair mahkumi-
yetine yeterli kesin ve inandırıcı delil 
bulunmadığı için beraat etmesi ge-
rektiği bildiriliyordu.  Mütalaada, Za-
fer Biryol ve Ersin Güreler’in ‘’silahlı 
terör örgütüne üye olmak’’ suçundan 
7,5 yıldan 15’er yıla, Bekir İrtegün, 
Uğur Boral ve Ömer Çatkıç’ın ise et-
kin pişmanlık hükümleri uygulanarak 
5 yıldan 11 yıl ikişer aya kadar hapis 
cezasına çarptırılması talep ediliyor. 
Sanık İsmail Şengül’ün ise beraati is-
teniyordu.   n AA

1922 Konyaspor’un 
keyfi yerinde

TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 
keyfi yerinde. Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları 
alamayan ve devreyi düşme hattında tamamlayan Yavru 
Kartal, ikinci yarıda çıktığı 2 maçı da kazandı. Önce evinde 
Çorum FK’yı evinde ardından da Gümüşhenespor’u dep-
lasmanda mağlup eden Yeşil Beyazlılar, büyük bir çıkış 
yakaladı. 

İlk kez bu sezon düşme hattından kurtulan 1922 Kon-
yaspor bu hafta evinde Pendikspor’u ağırlayacak. Bir son-
raki hafta Başkent Akademi deplasmanına konuk olacak 
Yeşil Beyazlılar, hemen üstünde yer alan iki takımı da ye-
nerek düşme hattından tamamen uzaklaşmayı hedefliyor.   
n SPOR SERVİSİ

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

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Meram Belediyespor 7 madalya ile döndü Karatay Belediyespor’dan tekvandoda büyük başarı
Meram Belediyesporlu 

Kick Bokscular, Antalya’da 
düzenlenen Türkiye Açık 
Kick Boks Şampiyonası’n-
dan 7 madalya ile döndü. 
Turnuvadan 1 altın, 2 gü-
müş ve 4 bronz madalya 
kazanan kulüp sporcularını 
tebrik eden Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Meram Belediyespor artık 
kabuğuna sığmıyor. Ulusal başarıla-
rını uluslararası platformlara taşıma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor” diye 
konuştu.

Meram Belediyespor, 11-19 Ocak 
tarihleri arasında Antalya’da düzen-
lenen Türkiye Açık Kick Boks Şam-
piyonası’nda 7 madalya kazanarak 
başarılarına bir yenisini daha ekledi. 
Milli Takıma seçilme kriterlerinin ilk 
ayağı olan şampiyonada Meram Bele-
diyesporlu sporcular 1 Altın, 2 Gümüş 
ve 4 Bronz madalya kazandılar.

Birbirinden heyecanlı karşılaşma-
lara sahne olan şampiyona sonunda 

madalya almaya hak kazanan sporcu-
lar ve madalyaları ise şöyle;

- Sabriye Gür Full Contack 70 
Kg’da Altın,

- Ahmet Uğur Full Contack 91 
Kg’da Gümüş

- Samed Ede Gümüş, Full Contack 
+91 Kg’da Gümüş

- Abdullah Beserek Kick Light 42 
kg’da Gümüş

- Muzaffer Karabulut, Full Contack 
51 kg’da Gümüş

- Şeyma İyiel, Full Contack +70 
kg’da Gümüş

- Muhammed Kürem Full Contack 
71 kg’da Bronz

BAŞKAN KAVUŞ; 
“MERAM BELEDİYESPOR 

ARTIK KABUĞUNA 
SIĞMIYOR”

Türkiye Açık Kick Boks 
Şampiyonası’nda madalya 
kazanan sporcuları tebrik 
eden Meram Belediye Baş-
kanı Mustafa Kavuş, kulüp 
sporcularının bu turnuva-
danda önemli bir başarı ile 

dönmüş olmalarının kendilerini bir 
kez daha sevindirdiğini ve gururlan-
dırdığını söyledi. Turnuvanın Milli Ta-
kıma giden yolda basamaklardan biri 
olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, 
“Meram Belediyespor artık kabuğuna 
sığmıyor. Kulübümüz kabuğunu ulusal 
başarılarımızı uluslararası platforma 
taşıyarak kıracaktır. Başarılı tüm spor-
cularımı ve antrenörlerini canı gönül-
den kutluyor, başarılarının artarak de-
vam etmesini temenni ediyorum. Milli 
Takım yolunda da tüm sporcularımıza 
başarılar diliyorum” diye konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Karatay Belediyespor Kulübü Ta-
ekwondo Takımı, Ankara’da düzen-
lenen Büyükler Türkiye Taekwondo 
Şampiyonası’ndan 2 madalya ile dön-
dü. Kulüp sporcuları Murat Basumlı 68 
kiloda Türkiye 3.’üncüsü olarak bronz 
madalya alırken, Zehra Abay da 49 
kiloda Türkiye 3.’üncüsü olup bronz 
madalya kazandı. Ferkan Denizman 
ise 80 kiloda Türkiye 5’incisi oldu.

Ankara’da düzenlenen Büyükler 
Türkiye Taekwondo Şampiyona-
sı’nda Karatay Belediyespor Kulübü 
Taekwondo Takımı’ndan önemli bir 
başarı geldi. 

Kulüp sporcuları Murat Basumlı 
Türkiye üçüncüsü, 49 kiloda 66 kişi 
arasından Zehra Abay Türkiye üçün-
cüsü ve 80 kiloda Ferkan Denizman 
Türkiye beşincisi oldu.

Başarılı sporcular, elde ettikleri 
bu sonuçlarla Şubat ayında yapılacak 
Uluslararası Turkish Open Taekwondo 
Turnuvası’nda Türkiye’yi ve Konya’yı 
temsil edecekler.

Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, elde edilen başarı dolayısıyla 
sporcuları tebrik ederek Karatay Be-
lediyesi’nin spora ve sporcuya olan 
desteklerinin artarak devam edeceğini 
söyledi.

Gençliğe ve spora büyük önem 
verdiklerini kaydeden Başkan Hasan 
Kılca, gençliğin iyi bir şekilde yetişme-
si için spora yönlendirilmesinin gayre-
tinde olduklarını söyleyerek, “İlçemiz-
de sporun gelişmesi ve yaygınlaşması 
adına gençlerimizi spora teşvik ediyo-
ruz. Yeniden canlandırdığımız Karatay 

Belediyespor Kulübümüzde de çok 
değerli hocalarımız var ve özverili 
çalışmalarla önemli başarılara imza 
atıyorlar. Sporcularımızın elde ettiği 
son başarı ise ilçemiz için çok değerli. 
Milli takım formasıyla ülkemizi temsil 
etmeye hak kazanan tüm sporcuları-
mızı can-ı gönülden kutluyor, sporcu 
kardeşlerimizin bu başarıyı elde etme-
sinde emeği olan kulüp yöneticilerimi-
zi, antrenörlerimizi, sporcularımızı ve 
ailelerini tebrik ediyorum” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor eski golcüsü Mete Adanır’ı unutmadı Başkan Bayındır şampiyon sporcuları tebrik etti
İttifak Holding Konyaspor 

20 Ocak 1989 yılında geçirdiği 
kazada yaşamını yitiren Sam-
sunsporlu futbolcuları unutmadı. 
Anadolu Kartalı, aynı kazada bir 
dönem Konyaspor forması da 
giyen Mete Adanır başta olmak, 
vefat edenlere Allah’tan rahmet 
diledi. Konyaspor’dan yapılan 
açıklamada, “20 Ocak 1989’da 
Türkiye’yi yasa boğan elim kazada 
hayatını kaybeden gol kralımız Mete 
Adanır ve arkadaşlarını ebediyete inti-
kallerinin sene-i devriyesinde rahmetle 
anıyoruz” denildi.

Süper Lig ekipleri, Samsunspor fut-
bol takımı kafilesinin 20 Ocak 1989’da 
geçirdiği trafik kazasında yaşamını 
yitirenleri andı.  Aralarında Beşiktaş, 
Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor 
ve Medipol Başakşehir’in de bulun-
duğu bazı kulüpler sosyal medya he-
saplarından Samsunspor’un 31 yıllık 
acısını paylaştı.  Beşiktaş paylaşımın-
da “Kırmızı-beyazın yanına siyahın 
eklendiği, Samsunspor ve Türk spor 

tarihinin en acı günlerinden biri olan 
20 Ocak 1989’un yıl dönümünde Sam-
sunspor camiasının acısını bir kez daha 
yürekten paylaşıyoruz” açıklamasını 
yaparken Fenerbahçe ise  “31 yıl önce 
bugün, trafik kazasında hayatını kay-
beden Samsunspor kafilesini saygı ve 
rahmetle anıyoruz” paylaşımında bu-
lundu.  Galatasaray, “20 Ocak 1989’da 
Malatyaspor deplasmanına gitmek 
için yola çıkan Samsunspor kafilesinin 
yaptığı trafik kazasında yaşamını yitiren 
futbolcular ve teknik heyet personelini 
rahmetle anıyoruz”, Trabzonspor “31 
yıl önce bugün Samsunspor kafilesi-
nin geçirdiği trafik kazasında hayatını 
kaybeden sporcuları saygı ve rahmet-

le anıyoruz.” ifadelerini kulla-
nırken Medipol Başakşehir ise 
“Tarih ne olursa olsun... Onları 
hiçbir zaman unutmayacağız.” 
mesajını paylaştı.

BtcTurk Malatyaspor, Gazi-
antep Futbol Kulübü, Çaykur Ri-
zespor, İttifak Holding Konyaspor 
ve  Hes Kablo Kayserispor da 
sosyal medya hesaplarından 

Karadeniz ekibinin acısına ortak oldu. 
Samsunspor futbol takımının 20 Ocak 
1989 tarihinde geçirdiği trafik kazası, 
Türk futbol tarihinin kara sayfaları ara-
sında yer aldı. Sezonun ikinci devresin-
de Malatyaspor deplasmanına giden 
Samsunspor futbol takımının bulun-
duğu otobüs, Havza ilçesinde kamyon 
ile çarpışmıştı. Kazada teknik direktör 
Nuri Asan ile futbolcular Mete Adanır, 
Muzaffer Badalıoğlu, Zoran Tomic ve 
otobüs şoförü Asım Özkan yaşamını yi-
tirmişti. Karadeniz ekibi, bu kaza nede-
niyle 1989 yılından itibaren kırmızı-be-
yazlı renklerine “siyah”ı da eklemişti.
n AA

Beyşehirli sporcuların katıldığı An-
talya’da yapılan Türkiye Açık Kickboks 
Turnuvasında 2 Altın 5 Gümüş ve 6 
bronz, toplamda 13 madalya kazandığı 
bildirildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Ba-
yındır, Beyşehirli sporcuları Antalya’da 
yapılan Türkiye Açık Kickboks Turnuva-
sında elde ettiği başarılarından ötürü 
tebrik ederek, “Bireysel branşlardan 
Kick Boks’ta da Türkiye çapında dere-
celere imza atarak ilçemizi başarıyla 
temsil eden ve Beyşehir’in adını büyük 
bir onur ve gururla duyuran tüm yavru-
larımızı kutluyor, başta antrenör ve ai-
leleri olmak üzere çocuklarımızı yetişti-
ren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Beyşehir Sevinç Kardeşler Spor 
Kulübü ve milli takım antrenörü Ömer 
Sevinç ise, 14 sporcu ile katıldığımız 
yaklaşık 2000 sporcunun mücadele 
ettiği ve 11-19 Ocak tarihleri arasında 
Antalya’da yapılan Türkiye Açık Kick-
boks Turnuvasında 2 Altın 5 Gümüş ve 
6 bronz, toplamda 13 madalya kaza-
narak ilimizi ve ilçemizi en iyi şekilde 

temsil etmenin mutluğunu yaşıyoruz” 
dedi.

Sevinç, Point Fighting branşında 
dereceye giren sporcuları şu şekilde 
sıraladı; 32 kg yıldız Hasan Ali Taşcı 
Türkiye 1. 42 kg yıldız Ayşe Kocaer, 
Türkiye 1. 50 kg Yıldız Menekşe Berra 
Karakaya Türkiye 2. 65 kg Yıldız Fatma-
gül İnan Türkiye 2. 50 kg Gençler Zeliha 
Çavuşoğlu Türkiye 2. 63 kg Gençler Ali 

Demiş Türkiye 2. 89 kg Tahsin Ateş 
Türkiye 3. 37 kg Hüseyin Koç Türkiye 3. 
olarak başarı sağladı.

Kicklight branşında ise 42 kg Ayşe 
Kocaer Türkiye 2. 32 kg Hasan Ali Taşcı 
Türkiye 3. 50 kg Gençler Zeliha Cavu-
soğlu Türkiye 3. 55 kg Gençler Nazlı 
Nasip Kocagöz Türkiye 3. 89 kg Genç-
ler Tahsin Ateş 3.’sü Beyşehirlileri gu-
rurlandırdı. n SPOR SERVİSİ



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

resmi transferini yaptı. Daha 
önce golcü Thuram’ı kadrosuna 
katan Anadolu Kartalı, Polonya 

Ekstraklasa takımlarından 
Jagiellonia Bialystok’un sol 

beki Guilherme’yi kadrosuna 
kattı. 29 yaşındaki tecrübeli 

savunmacı 1.5+1 yıllık 
sözleşme imzaladı

Guilherme imzaladı!

Sezonun ilk yarısında istediği sonuçları elde 
edemeyen ve devreyi 15. sırada tamamlayan 
İttifak Holding Konyaspor, transfer dönemini 
iple çekmişti. Ankaragücü galibiyeti ile hayata 
dönen Anadolu Kartalı, transferde ise hız kes-
medi. Yeşil Beyazlılar, Brezilyalı santrfor Thu-
ram’ın ardından bir başka Brezilyalı oyuncu 
Guilherme’yi kadrosuna kattı. İttifak Holding 
Konyaspor Polonya Ekstraklasa takımlarından 
Jagiellonia Bialystok'ta sol bek mevkiinde forma 
giyen Guilherme  Sitya ile resmi sözleşme im-
zaladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu 
Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleşen imza tö-
renine Konyaspor kulüp menajeri Seçkin Özdil 
ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı.

HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYACAĞIM
İmza töreninde konuşan yeni transfer Gu-

ilherme "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden 
birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u ka-
riyerim açısından önemli bir adım olarak görü-
yorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya 
koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri 
boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kı-
rıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi. 

Opsiyonlu olarak 1.5 + 1 yıllığına imza atan 
Guilherme Sitya İttifak Holding Konyaspor'da 
12 numaralı formayı giyecek.

AYKUT KOCAMAN İSTEDİ
Konyaspor’un yeni transferi Guilherme’yi 

Aykut Kocaman’ın özellikle istediği ortaya çıktı. 
29 yaşındaki oyuncunun savunma ve hücum-
daki dengeli futbolunun yanı sıra, duran toplar-
daki becerisi nedeniyle oyuncuyu çok istediği 
gelen bilgiler arasında. 

Öte yandan Guilherme’nin takıma katılması 
ile birlikte sol bek sayısı 4 oldu. Yeşil Beyazlı-
lar Zuta’yı ve Ferhat’ı göndermeyi planlarken, 
ikinci yarıda Alper ve Guilherme Aykut Koca-
man’dan şans bekleyecek. 
n SPOR SERVİSİ
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