
Subliminal mesajlar araştırılmalı!Gıda, milli güvenlik konusudur!
Milliyetçi Hareket 
Partisi (MHP) Konya 
Milletvekili Esin Kara, 
televizyon kanallarındaki 
çizgi filmler, bilgisayar 
oyunları, müzikler ve 
kitaplardaki subliminal 
mesajlardaki misyonerlik, 
siyonizm faaliyetlerinin 
araştırılmasına ilişkin 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) 
Başkanlığına önerge 
verdi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Ulusal Hububat Konseyi 
(UHK) tarafından Eskişehir 
Ticaret Borsası (ETB) ev 
sahipliğinde “Hububat 
Sektörel Değerlendirme 
Paneli” gerçekleştirildi. 
ETB Toplantı Salonu’nda 
gerçekleşen programda 
buğday ekim 
alanlarındaki azalmaya 
dikkat çekilerek, “Gıdada 
kendine yetebilirlik milli 
güvenlik konusudur” 
denildi.
n HABERİ SAYFA 11’DE

Anne ve 2 küçük 
çocuğu katledildi!

Tatlıcak Mahallesi’nde 
bir çiftlikte çalıştığı 
öğrenilen Afganistan 
uyruklu anne, 4 
ve 10 yaşındaki iki 
çocuğuyla birlikte 
ölü olarak bulundu. 
Olayın faili henüz 
belirlenemezken, kayıp 
şüpheli baba aranıyor. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

‘Doğayı korumak
bizim görevimiz’

Doğayı korumak için 
uygulamaya konulan ücretli 
poşet uygulamasına destek 
vermek amacıyla Ereğli 
Belediyesi tarafından yap-
tırılan bez çantalar, Ereğli 
halkına dağıtıldı. Ereğli 
Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven, doğayı korumanın 
görevleri olduğunu söyledi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

04 ‘AK Parti gücünü 
halktan alıyor’ 05 Başkan Demirhan

MHP’yi ziyaret etti 11 Dededen toruna 
miras kalan meslek

KONYA YEMEK KÜLTÜRÜ 
GONYASUFRASI’NDA

ÇOCUKLAR EMİRAY 
MÜZİKALİ İLE EĞLENDİ 

Konya Mutfağı’nın yeni adresi açıldı

Müzikal gösteriye yoğun ilgi 

Konya mutfak kültürünü yaşatmak adına Umuthan 
Grup bünyesinde kurulan GonyaSufrasıRestau-
rant, Büsan Sanayi’de müşteri kabulüne başladı. 
Konya’nın tanınmış isimlerinden Ömer Sarı’nın 
oğlu İbrahim Sarı tarafından Umuthan Grup bünye-
sinde Büsan Sanayi’de açılan GonyaSufrası, Konya 
mutfağının önemli yemeklerini menüsünden barın-
dırıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile TRT tarafından ha-
zırlanan ve yayınlandığı tarihten itibaren çocukların 
büyük beğenisini toplayan “Emiray” çizgi filminin 
kahramanları, düzenlenen müzikal gösteriyle Kon-
yalı çocuk hayranlarının karşısına çıktı. Gösteriye 
gelen çocuklar gönüllerince eğlendi.

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 13’TE

Ziyaretçi 
akınına uğradı

Fırsatçılık 
bize yakışmaz

‘Sıfır Atık’la 
büyük kazanç

31 ilçeyi de 
kazanacağız

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı’nın tüm 
öğrenciler için yarıyıl tatili bo-
yunca Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi’ni ücretsiz hale getir-
mesinin ardından hafta sonu 
ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
n SAYFA 4’TE

Gıda ve 
ihtiyaç mal-
zemelerin-
deki yüksek 
fiyatların 
kendilerini 
rahatsız etti-
ğini belirten 
AK Parti Konya Milletvekili Hacı 
Ahmet Özdemir, “Fırsatçılık 
bizim halkımıza, milletimize 
yakışmaz. Karaborsacılık hiç 
yakışmaz” dedi. n SAYFA 3’TE

‘Sıfır Atık Projesi’yle büyük 
başarı elde edildiğini belirten 
Karatay Belediye Başkanı Meh-
met Hançerli, toplanan atıkların 
dönüşümle yeniden kazandırıl-
dığını vurguladı. n SAYFA 3’TE

Seçim çalışmalarını sürdüren 
AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, “31 
Mart’ta inşallah 31 ilçemizde 
Cumhur İttifakı’nın adayları 
kazanacak, hizmet devam 
edecek” dedi. n SAYFA 5’TE

• 29 OCAK 2019 SALI  • 75 Kr. • www.konyayenigun.com

Göz gözü görmeyince trafik kazası zincirleme geldi

33 araç çarpıştı! 
Dün sabah saatlerinde Konya-Ankara karayolu üzerinde yoğun sis zin-

cirleme kazaya neden oldu. Pancar yüklü TIR, görüş mesafesinin 0 met-
reye kadar düştüğü yolda aynı yönde seyir halindeki kamyona arkadan 

çarptı. Aynı karayolu üzerinde birçok noktada yaşanan zincirleme 
trafik kazasında, TIR, kamyon, kamyonet ve otomobillerin de 

aralarında olduğu 33 araç birbirine girdi. Kaza sonrası 
aracında sıkışan kamyon sürücüsü Necmi 

Satılmış olay yerinde hayatını kaybetti.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Vatandaşın cebini 
yakan pazar ve market 
ürünlerindeki fiyatların 
düşmesi için uzmanlar 
iki öneride bulunuyor: 

Hallerin güçlendirilmesi ve 
büyük market zincirleri ile 
yerel marketler arasındaki 

rekabetin eşitlenmesi

SEBZE-MEYVE ÜRÜN 
BORSASI KURULMALI

Dövizde yaşanan düşüşe rağmen tüke-
tim mallarındaki fiyatların düşmemesi, 
vatandaşın cebini yakıyor. Konuyla ilgili 
Konya Sebze Ve Meyve Komisyoncuları 
Derneği Başkanı Adnan Pirinç, üretim 
planlaması vurgusu yaptı. Pirinç, “Hal-
lerde sebze ve meyve ürün borsaları 
kurulması lazım. Hükümetimizin biran 
önce hal yasasını çıkarması gerekiyor” 
ifadelerini kullandı. 

MARKETLER EŞİT 
REKABET İSTİYOR

Konya Perakendeciler Derneği (PER-
DER) Başkanı Habib Güngör de, “Büyük 
marketler ile yerel marketler arasında 
yapılan haksızlıkların biran önce gideril-
mesi gerekiyor. Yerel marketlere sahip 
çıkan kimse yok.  Bizler haksız rekabetin 
önüne biran önce geçilmesini istiyoruz.  
Bizler yerel ve ulusal marketler arasında 
eşit şartlarda rekabet ortamının oluştu-
rulmasını istiyoruz” dedi. n SAYFA 3’TE

Haller güçlenmeli!
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Çevresel ve sosyal çalışmaları 
nedeniyle Başkan Özgüven’e Tür-
kiye’nin önemli platformlarından 
olan Anadolu Yerel Yönetimler 
Dergisi platformundan da bir ödül 
geldi. Ereğli Belediye Başkanı Öz-
kan Özgüven ödülle birlikte çevre-
ci yaklaşım ve yenilenebilir enerji 
kaynakları olarak kurulan ve 1000 
konutun ihtiyacını karşılayacak 
GES(Güneş Enerjisi Sistemi) pro-
jesi ile Kent & Başkan Dergisi’nin 
ardından ikinci ödülünü almış oldu. 
Ödül için teşekkür eden Özgüven: 
“Göreve geldiğimiz ilk günden bu 
yana Ereğli’mizin gelişmesi ve de-
ğerli hale gelmesi için canla başla 
çalıştık. Birçok önemli hizmet ve 
projeyi tamamlayarak yatırımla-
rımızı gerçekleştirdik. En önem-
lilerinden birisi olan GES projesi 
hem Belediyemizin ihtiyacını kar-

şılayacak hem de bir gelir kaynağı 
olacaktır. 1000 konutun elektrik 
ihtiyacını karşılayacak kapasite-
deki bu projeyi Belediyemiz kendi 
öz kaynaklarıyla 6 milyon 639 bin 
TL’lik bir maliyetle gerçekleştirdik. 
Belediyemizin hızla artan yenilene-
bilir enerji kullanımını göz önünde 
bulundurarak başlattığımız GES 
projemizle 1 yılda 1 milyon 790 bin 
kw/s elektrik üreterek ihtiyacımızı 
karşılamanın yanı sıra yılda yakla-
şık 200 bin dolarlık ciddi bir gelir de 
elde etmiş olacağız. Bu anlamda bu 
önemli projemizin ülkemizin önem-
li platformları tarafından ödüle layık 
görülmesi bizleri ayrıca mutlu edi-
yor. Bu projede emeği geçen herke-
si tebrik ediyor, bizleri ödüle layık 
gören Anadolu Yerel Yönetimler 
Dergisi’ne teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.

‘Tek gayemiz Ereğli’ye
en iyi hizmeti vermekti’

Belkayalılar Derneği Yönetim 
Kurulu Üyeleri Belediye Başkanı 
Özkan Özgüven’i makamında zi-
yaret ederek derneğe destekleri ve 
Belkaya’ya yapılan hizmetler için 
teşekkür ettiler.

 Hizmet için yola çıktıklarını 
ifade eden Başkan Özgüven: “Gö-
reve geldiğimiz günden bu yana 
tek gayemiz Ereğli’mizin her nok-
tasında aynı oranda hizmet edebil-
mekti. Bugün geldiğimiz noktada 
bunu başarmak ve takdir görmek 
bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. 
Şehir Merkezimize 55 km uzaklık-
ta olan Belkaya Mahallemize hiz-
met götürebilmek ve karşılığında 

olumlu tepkiler almak bizleri daha 
da mutlu etti. Memleketimize, en 
uzak noktalara kadar hizmet et-
mek için gece gündüz demeden 
çalıştık. Bu noktada önemli hiz-
metleri de Ereğli’mize kazandırdık. 
Vatandaşlarımızla sürekli istişare 
halinde olarak şehrimizi birlikte 
yönetme prensibimizi yerine ge-
tirdik. Onların desteği, istek ve 
talepleri her zaman önceliğimizdir. 
Bu duygu ve düşüncelerle bizleri 
ziyaret etme nezaketi göstererek 
teşekkürlerini ileten Belkayalılar 
Derneği Yönetim Kurulu Üyele-
ri’mize teşekkür ediyorum” şeklin-
de konuştu.

Yangın mağduru esnafa
geçmiş olsun ziyareti

Ereğli Belediye Başkanı Özkan 
Özgüven Kapalı Çarşı olarak bili-
nen Aksoy Pasajı’nda çıkan yangın 
dolayısıyla mağdur olan esnafları 
ziyaret ederek geçmiş olsun di-
leklerinde bulundu. Her dükkanı 
tek tek gezen Özgüven esnaflarla 
durum değerlendirmelerinde bu-
lundu ve ellerinden gelen ne var-
sa yapmaya hazır olduklarını ifade 
etti. Allah (cc) beterinden korusun 
diyen Başkan Özgüven, “Ereğ-
li’mizde Kapalı Çarşı olarak bilinen 
Aksoy Pasajı’nda meydana gelen 
yangın dolaysıyla mağdur olan 

esnaflarımıza geçmiş olsun dilek-
lerimi iletiyorum. Mağduriyetleri 
noktasında yanlarında olmak ve 
her türlü desteği vermeye de ha-
zır olduğumuzu belirtmek istedik. 
Hayatta her şey bizim için bu olay-
da hemşehrilerimizin sağlıklarının 
yerinde olması tek tesellimiz, Allah 
(cc) beterinden korusun inşallah. 
Bir kez daha hemşehrilerimize, 
esnaf kardeşlerimize geçmiş ol-
sun diliyor, böyle elim olayların bir 
daha yaşanmamasını Rabbimden 
niyaz ediyorum” ifadelerini kullan-
dı.

Ereğli Belediyesi doğa dostu bez çantaları binlerce vatandaşa dağıttı. Doğayı korumak 
için alışverişlerde kullanılmak üzere üretilen bez çantalar yoğun ilgi ve takdir görüyor

‘Doğayı korumak
bizim görevimiz’

Doğayı korumak için uygulama-
ya konulan ücretli poşet uygulama-
sına destek vermek amacıyla Ereğli 
Belediyesi tarafından yaptırılan bez 
çantalar, Ereğli halkına dağıtıldı. 
Doğayı korumak adına böyle bir 
çalışma yaptıklarını ve doğayı koru-
manın kendilerinin vazifesi olduğu-
nu dile getiren Ereğli Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven, “Tüketimin 
bu kadar yoğun olduğu bir dün-
yada, doğa birçok olumsuz etkiye 
maruz kalıyor. Günden güne artan 
insan popülasyonu ve buna bağlı 
olarak artan gereksinimler nede-
niyle enerji tüketimi, doğal kaynak-
ların kullanılması gibi durumlarda 
artış oluyor. Bu nedenle son yıllarda 
gündeme gelen küresel ısınma ve 
dünyadaki su miktarının azalma-
sı gibi durumlar karşımıza çıkıyor. 

Tüm bunlara sebep olan başlıca 
nedenlerden biri bünyesinde çok 
ciddi kimyasallar barındıran petrol 
türevli plastik poşetlerden, yanlış 
imha edilmelerinden, toplumda çok 

sık kullanımına alıştırılmasıyla ya-
kından ilişkilidir. Ülkemizde yaygın 
olarak kullanılan naylon çantaların 
ham maddesi petrol ve bu madde-
ler insan vücuduna da, temas etti-

ği gıdalarla da etkileşime geçerek 
kanser gibi çok ciddi hastalıklara 
davetiye çıkarıyor. Bu anlamda bez 
çanta kullanımının artırılması bü-
yük önem arz ediyor. Çünkü bunla-
rın ham maddesi doğayla tamamen 
barışık olan pamuktur. Bu sayede 
bez çantalar geri dönüştürülebilir, 
anti bakteriyel ve doğada tamamen 
yok olabilir. Ereğli Belediyesi olarak 
bu düşüncelerle doğamızı korumak 
ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir ya-
şam sürmesine katkıda bulunmak 
amacıyla binlerce hemşehrimize 
bez çantalar dağıttık. Bu hizmeti-
mize ilgi gösteren ve takdirlerini 
sunan tüm hemşehrilerimize te-
şekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu 
bir yaşam sürmelerini yüce Rab-
bimden niyaz ediyorum” ifadelerini 
kullandı.

Özkan Özgüven’e önemli bir ödül daha

Ereğlispor’dan Özgüven’e teşekkür Kadın voleybolcular Özgüven’i ziyaret etti
Ereğlispor Kulüp Başkanı Bilgin 

Kamış, Yönetim Kurulu Üyeleri, ant-
renörler ve futbolcular Belediye Baş-
kanı Özkan Özgüven’i makamında 
ziyaret eden takıma verdiği destek-
lerden dolayı teşekkür etti.

Ereğlispor Kulüp Başkanı Bilgin 
Kamış: “Ereğlisporumuzun Onursal 
Başkanı Sayın Belediye Başkanımız 
Özkan Özgüven Bey’i makamında 
ziyaret ederek takıma verdiği yoğun 
desteklerden dolayı teşekkür etmek 
istedik. İnşallah bu sene ligi şampi-
yon olarak tamamlayarak Başkanı-
mıza en güzel hediyeyi vermek isti-
yoruz” şeklinde konuştu. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan Özgüven: “Spor hayatımızda 
önemli bir yere sahip olan aktivite-
lerdir. Bunlardan birisi de endüstri 
haline dönüşen ve ülkemizde mil-
yonlar tarafından ilgiyle takip edilen 
futboldur. Belediye olarak Ereğli’mizi 
bu platformda temsil eden şehrimizin 
takımı Ereğlispor’umuza her zaman 

destek olmaya gayret gösterdik. Bu yıl 
da Ereğlispor’umuzun başarılı olması 
noktasında çalışmalarımızı yaptık. 
Aramıza yeni katılan sporcularımız-
la da ligde iddiamızı sürdürüyoruz. 
İnşallah sezon sonunda şampiyon 

olarak şehrimize gurur yaşatacaklar. 
Bu duygu ve düşüncelerle bu nazik 
ziyaret için Ereğlispor Başkanımıza, 
Yönetimine, antrenörlerimize ve spor-
cularımıza teşekkür ediyor, başarılar 
diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ereğli Gençlikspor Bayan Vo-
leybol takımı, Antrenör ve Yönetim 
Kurulu Belediye Başkanı Özkan Öz-
güven’i makamında ziyaret ederek 
spora verdiği desteklerden dolayı 
teşekkür ettiler. 

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Başkan Özgüven: “Şehri-
mizin medarı iftiharı Bayan Voleybol 
takımımıza, antrenörlerimize ve yö-
netim kuruluna bu nazik ziyaretleri 
için teşekkür ederim. Onlar başarılı 
ile bizim göğsümüzü kabartarak 
Ereğli’mizi en güzel şekilde temsil 
ediyorlar. 

Bizler de onlara destek olmayı ve 
yanlarında olmayı kendimize bir gö-
rev addediyoruz. Göreve geldiğimiz 
günden bu yana spora ve sporcula-
rımıza elimizden geldiğince destek 
olmaya gayret gösterdik. Onların 
başarılarıyla da her zaman gururlan-
dık. Spor özellikle gençlerimiz için 
çok önemlidir. Sağlıklı yaşamın da 
olmazsa olmazlarından olan sporun 
her türlüsünü destekliyor ve önemsi-

yoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bir 
kez daha Ereğli Gençlikspor Bayan 
Voleybol takımı, Antrenör ve Yöne-

tim Kurulu’na ziyaretlerinden dolayı 
teşekkür eder, başarılarının devamı-
nı dilerim” ifadelerini kullandı.
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    Gece Gündüz
Konya                   2 °C   8 °C

Karaman             2 °C 10 °C 
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Vatandaşın cebini yakan pazar ve market ürünlerindeki fiyatların düşmesi için uzmanlar iki öneride bulunu-
yor: Hallerin güçlendirilmesi ve büyük market zincirleri ile yerel marketler arasındaki rekabetin eşitlenmesi

Haller güçlensin, 
rekabet eşitlensin!

Türkiye’de Ağustos ayından iti-
baren dövizde yaşanan yükselme ve 
dalgalanmalar, ekonomik anlamda 
ciddi sorunlara yol açtı. Enflasyonun 
ve faiz oranlarının da yükselmesi, 
vatandaşın cebine yansıdı. Zorunlu 
tüketim mallarında büyük oranlarda 
artışların yaşanması, ayrıl harcama-
ların artmasına neden olurken, bu 
durum vatandaşları sıkıntıya soktu. 
Hükümetin aldığı ekonomik tedbir-
ler, dövizin ateşini ve enflasyonu bir 
nebze de olsa düşürdü. Ancak Dö-
vizle birlikte artan ürünlerin fiyat-
ları, dövizde yaşanan düşüşle aynı 
oranda düşmedi. Bu durum pazar 
ve market alışverişi yapan vatandaş-
ların cebini yakmaya devam etti. Ko-
nuyu gündeme getiren Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle 
marketlere fiyat uyarısı yaptı. “Faiz 
oranları, enflasyon belli oranda düş-
müş. Buna rağmen markette hala 
sebze meyvede fiyat düşmüyor” 
diyen Erdoğan, “Bunun ahlaki bir 
temeli olabilir mi? Bakıyorsunuz 
marketlerde hala bütün sebze mey-
ve vesairede fiyatlar düşmüyor. On-
lar hala yükseliyor. Bunu neyle izah 
edeceğiz? Bu marketlerde benim 
halkımı sömürme mücadelesini de-
vam ettirenler varsa bunun hesabını 
sorma görevi de bizimdir ve hesa-
bını sorarız” sözleriyle uyarılarda 
bulunmuştu. Ürünlerdeki fiyatların 
düşmesi için ise uzmanlar, hallerde 
sebze ve meyve ürün borsalarının 
kurulmasıyla hallerin güçlendiril-
mesini ve büyük market zincirleri ile 
yerel marketler arasındaki rekabetin 
eşitlenmesini öneriyor. 
‘HALLERDE SEBZE VE MEYVE ÜRÜN 

BORSALARI KURULMASI LAZIM’
Konya Sebze Ve Meyve Komis-

yoncuları Derneği Başkanı Adnan Pi-

rinç, yaptığı açıklamada, ürün fiyat-
larının daha iyi seviyelere getirilmesi 
için yapılması gereken düzenleme-
lerle ilgili açıklamalarda bulundu. 
Hallerde ürün borsasının kurulması 
gerektiğine ifade eden Pirinç, sözle-
rine şöyle devam etti, “Türkiye’nin 
özellikle üretim planlamasına ihtiya-
cı var. Son zamanlarda yapılan itha-
latlarda ithalat ürünlerindeki güm-
rük sıfırlamaları çiftçiyi üretimden 
kaçırdı. Dolayısıyla üretim az, talep 
fazla. Üretim bölgelerinde yaşanan 
zararlar ve son yıllarda girdi mali-
yetlerde yükseliş, ürünü satacak çift-
çinin Pazar bulamaması ile birlikte 
çiftçi üretimden kaçtı.  2012 yılında 
çıkan 5957 Sayılı Sebze ve Meyve-
ler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği 
Bulunan Diğer Malların Ticaretinin 
Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun ile 
üreticiden nihai tüketime giden sü-
reçte perakende sektörüne alım ve 
satım serbest bırakıldı. Haller bay-
pas edildi. Hallerin şuanda piyasada 
etkisi yüzde 30. Buna rağmen fiyat-
lar düşmedi ve daha da yükselmeye 
başladı. Küçük çiftçilerin limanı olan 
haller güçlendirilmesi lazım. Ürün 
borsası özelliği taşıyacak hallerin 
yapılması lazım. Ne tükettiğimizi bil-

memiz lazım. Türkiye’de fazlaca hal 
var ancak, haller nitelikli değil. Nite-
likli bir üretim politikamız yok.  Hal-
lerde sebze ve meyve ürün borsaları 
kurulması lazım. Hükümetimizin 
biran önce hal yasasını çıkarması ge-
rekiyor.  Lojistik imkanları geniş im-
kanlara sahip olan haller kurulması 
gerekiyor. Haller ticaret merkezi ol-
ması gerekiyor.” 

‘HAKSIZLIKLARIN 
GİDERİLMESİ GEREKİYOR’

Son zamanlarda ülkemizin Ak-
deniz bölgesinde yaşanan afetler 
sebze ve meyve fiyatlarının yüksel-
mesine sebep olduğuna dikkat çe-
ken Konya Perakendeciler Derneği 
(PERDER) Başkanı Habib Güngör 
de, bu durumun fiyatları etkilediğine 
dikkat çekti. “Son zamanlarda ülke-
mizin Akdeniz bölgesinde yaşanan 
afetler sebze ve meyve fiyatlarının 
yükselmesine sebep oldu” diyen 
Güngör, sözlerini şöyle sürdürdü, 
“Alınan ürünler markete gelene ka-
dar fireler yaşanıyor. Marketçilerin 
ürüne koyduğu kar oranı yüzde 30-
35 civarında bir kar koyar. Bunun 
yüzde 15’i fireye gider. Yüzde 18-20 
işletme maliyeti ortaya çıkar. Yüzde 
3-4 marketçiye anca kalır. Türkiye 

tarım tam anlamıyla profesyonel şe-
kilde yapılmıyor. Bundan dolayı da 
ürünlerde fireler yaşanıyor. Büyük 
market zincirleri üreticiden çok dü-
şük maliyet ile ürünleri alıyor. Bü-
yük marketler yerel marketlerin de 
bölgede tüm ürünleri almalarından 
dolayı yerel marketleri de sıkıntıya 
sokuyorlar. Büyük marketlere şube 
açması konusunda kota konulması 
gerekiyor. Üreticiler büyük market-
lere ürün alırken sağladıkları tole-
ransı bizlere sağlamıyorlar. Üreticiler 
zararı bizlerden çıkarıyorlar. Bizler 
yerel marketler olarak istihdama cid-
di katkılar sağlıyoruz. Marketlere yö-
nelik yapılan araştırmaların içerisine 
yerel marketler alınmıyor. Yapılan 
araştırmalar büyük marketlere göre 
yapılıyor. Büyük marketler ile yerel 
marketler arasında yapılan haksız-
lıkların biran önce giderilmesi gere-
kiyor. Yerel marketlere sahip çıkan 
kimse yok.  Bizler haksız rekabetin 
önüne biran önce geçilmesini istiyo-
ruz.  Bizler yerel ve ulusal marketler 
arasında eşit şartlarda rekabet orta-
mının oluşturulmasını istiyoruz.” Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptı-
ğı açıklamada geçen hafta 81 valiliğe 
yazı gönderdiklerine işaret ederek, 
hem İç Ticaret Genel Müdürlüğü 
hem de Tüketicinin Korunması ve 
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü 
ile birlikte, yerinde uygulamalara ve 
denetimlere daha kapsamlı bir şe-
kilde devam ettiklerini, sonuçları en 
kısa zamanda herkesin göreceğini 
bildirdi. Pekcan marketlerdeki ürün-
lerin fiyatlarının yüksekliğine ilişkin, 
“Hal Yasası’nın bir an önce devreye 
girip uygulanmasıyla bu sıkıntıları-
mızın çoğunu atlatacağız” açıklama-
sında bulundu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sıfır Atık Projesi’nde 
Karatay’dan büyük başarı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdo-
ğan’ın öncülüğünde Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı tarafından başla-
tılan ‘Sıfır Atık Projesi’ne Karatay 
Belediyesi tam destek veriyor. Ka-
ratay Belediyesi sürdürülebilir kal-
kınma ilkeleri çerçevesinde atıkla-
rın kontrol altına alınması, gelecek 
nesillere daha temiz ve daha geliş-
miş bir Türkiye ile yaşanabilir bir 
dünya bırakılması hedefi doğrul-
tusunda ‘Sıfır Atık Projesi’ devam 
ediyor. İsrafın önlenmesi, atığın 
azaltılması ve atıkların dönüştürül-
mesini kapsayan atık yönetim fel-
sefesi olarak tanımlanan Sıfır Atık 
Projesinin hayata geçirilmesi için 
ilk olarak Karatay Belediyesi Hiz-
met Binasında ve tüm ek binala-
rında çalışmalara başlanan projede 
büyük başarı sağlandı. 

YÜZ YÜZE EĞİTİM FAALİYETLERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Başkan Hançerli, “Sıfır Atık 
Projesi” için Konya’nın pilot böl-
ge seçildiğini belirterek; Karatay 
Belediyesi olarak belediye binası 
ve tesislerde uygun alanları tespit 
ettiklerini bu yerlere atıkların çeşit-
lerine göre toplanmasını sağlayan 
ekipmanlar yerleştirdiklerini be-
lirterek; ayrıca ilk, orta ve yüksek 
öğrenim kurumlarına kağıt, cam, 

plastik ve metal atık toplama kutu-
ları konulduğunu dile getirdi. Baş-
kan Hançerli, toplanan atıkların 
geri dönüşüm konusunda lisanslı 
firmalara gönderilerek yeniden 
kazandırıldığını vurguladı. Başkan 
Hançerli; Karatay’ın gelecek ne-
sillere daha yaşanabilir bir çevre 
bırakabilmek için büyük bir çevre 
duyarlılığı projesinde büyük bir 
başarıya imza attığını söyleyerek; 
ambalaj atıklarının kaynağında ayrı 
toplanması faaliyetleri kapsamında 
11 bin konutta 66 bin kişiyle ve 
okullarda 2 bin 920 öğrenciyle yüz 
yüze eğitim faaliyetleri gerçekleşti-
rildiğini ifade etti.

‘SIFIR ATIK PROJESİNE 
ÖNCÜLÜK EDİYORUZ’

Karatay Belediye Başkanı 
Mehmet Hançerli; “Sürdürülebi-
lir kalkınma ilkeleri çerçevesinde 
atıklarımızı kontrol altına almak, 
gelecek nesillere temiz ve gelişmiş 
bir Türkiye ile yaşanabilir bir dün-
ya bırakmak amacıyla Cumhur-
başkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdo-
ğan Hanımefendinin takdirleri ile 
Sıfır Atık Projesine öncülük ettik. 
Bu önemli projede başarı çıtasını 
yükselten çalışanlarımızı yürekten 
kutluyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Doların inmesine karşın gıda ve ihtiyaç malzemelerinde fiyatların düşmemesinin kendilerini rahatsız ettiğini belirten AK Parti Konya 
Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Fırsatçılık bizim halkımıza, milletimize yakışmaz. Karaborsacılık hiç yakışmaz” dedi 

Milletimize fırsatçılık yakışmaz!
AK Parti Konya Milletvekili Hacı 

Ahmet Özdemir AK Parti Konya İl 
Başkanlığında düzenlenen basın 
toplantısında gündemi değerlen-
dirdi. Özdemir’e AK Parti Konya İl 
Yönetim Kurulu Üyeleri Asuman 
Yazar ve Yusuf Elman eşlik etti. 
Sözlerine son günlerde meydana 
gelen yağışların ülkeye bereket 
getireceğini söyleyerek başlayan 
Özdemir, “2019 yılı hasat mevsimi 
için inşallah çok bereketli olacak. 
Metrekareye 55-60 kilogram yağış 
düşen ilçelerimiz var. Bunun bolluk 
ve bereket olarak Konya Ovasına 
yansımasını Cenab-ı Hak’tan niyaz 
ediyorum” dedi. 

‘SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 
GURURLANDIRDI’

Selçuk Üniversitenin büyük bir 
başarıya imza atarak dünyanın en iyi 
üniversiteleri arasında gösterilme-
sinden duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Özdemir, “US News Asya 
Kıtasının en iyi üniversite kolej ve 
eğitim merkezlerini açıkladı. Dünya-
nın en iyi üniversiteleri listesine Tür-
kiye’den 27 üniversite girdi. İlk yüz-
de ise 5 üniversitemiz bulunuyor. İlk 
50’de ise 2 üniversitemiz yer alıyor. 
Selçuk Üniversitesi de büyük bir ba-
şarıya imza atarak Kıta çapında dün-
yanın sayılı üniversiteleri arasında 
yerini aldı. İnşallah ilerleyen dönem-

lerde Necmettin Erbakan Üniver-
sitemizi, KTO Karatay Üniversite-
mizi, Gıda ve Tarım Üniversitemizi 
ve Konya Teknik Üniversitemizi de 
Konya’mızı temsil edecek yüksek 
performanslar sergilemelerini bekli-
yorum” diye konuştu. 

‘SEKİZİNCİ SIRADAYIZ’ 
Siyasi partilerin 31 Mart Mahalli 

İdareler Seçimleri’nde oy pusulala-
rında alacağı yerin Yüksek Seçim 
Kurulu (YSK) tarafından açıklandı-
ğını hatırlatan Özdemir,  “YSK Par-
tilerinin oy pusulasındaki yerlerinin 
belirlenmesi için kura çekimi yapıl-

dı. AK Parti oy pusulasında sekizinci 
sırada yer alacak. Bizim inancımızda 
bir şeyi uğursuzluğa yormak yoktur. 
Bir şeyi hayra yormak vardır. 8 ra-
kamı bana Ashab-ı Kehf’i hatırlattı. 
Oy pusulasındaki sekizinciliğin se-
çim sonuçlarında birincilik olarak 
tahakkuk etmesini diliyorum” ifade-
lerini kullandı. 
‘FIRSATÇILIK HALKIMIZA YAKIŞMAZ’

Özdemir, son günlerdeki gıda 
ve ihtiyaç maddelerindeki fiyat 
artışlarına da değindi. Bu durum-
dan rahatsız olduğunu dile getiren 
Özdemir, “Dolar arttı fiyatlar arttı. 

Marketlerdeki gıda, ihtiyaç madde-
lerinin fiyatlarında artış yaşandığını 
hep birlikte gördük. Dolar iniyor, 
nerdeyse 5 liraya kadar düştü an-
cak doların artışını bahane ederek 
zam yapanlar doların düşmesi ile 
indirim yapmaları gerekirken indi-
rim yapmayım yine zam yaptıklarını 
görüyoruz. Hava şartları sebebiyle 
sebze meyve fiyatlarındaki artış kıs-
men hoşgörülebilir ancak seracılarla 
yapılan görüşmelerde 70 dekarlık 
serası olan bir vatandaşımız benim 
zararım bir dekardır, 69 dekarda 
sebze meyve üretimine devam et-

mekteyim. Sebze meyve sıkıntısı 
yaşamayız yaşatmayız. Biz değil 
Türkiye’yi dünyayı besleyecek im-
kanlara sahibiz şeklinde açıklama-
larda bulunuyorlar. Fırsatçılık bizim 
halkımıza, milletimize yakışmaz. 
Karaborsacılık hiç yakışmaz” dedi. 

CUMHUR İTTİFAKI KAZANACAK!
Son olarak 31 Mart Mahalli İda-

reler Seçimlerine değinen Özdemir, 
Konya’da seçimlere Cumhur İttifakı 
ile girdiklerini söyledi. Yapılan bu 
ittifakla birlikte Konya’da önemli 
bir başarı elde edeceklerini vurgu-
layan Özdemir şu bilgileri verdi, 

“Yerel seçimlere Cumhur İttifakı 
adaylarımızla giriyoruz. Konya’da 
da Cumhur İttifakı devam ediyor. 
2014 yerel seçimlerinde Konya’nın 
31 ilçesinden Tuzlukçu CHP, Sa-
adet Partisi Halkapınar, MHP Do-
ğanhisar, Akören ve Emirgazi’de 
seçimleri kazanmıştı. İlerleyen sü-
reçte bu belediye başkanlarımızdan 
Akören, Halkapınar AK Parti’ye 
geçme kararı aldı. Doğanhisar’dan 
seçimi kazanan belediye başkanını 
da partisi ihraç etti. Dolayısıyla son 
tahlilde biri bağımsız Tuzlukçu ve 
Emirgazi dışında Konya’da AK Par-
tili olmayan belediye yoktu.31 Mart 
seçimlerine Cumhur İttifakı kapsa-
mında Konya’da MHP’ye Halkapı-
nar, Emirgazi, Akören, Tuzlukçu ve 
Doğanhisar verildi. Bizler de onlar 
destekleyeceğiz. Kalan ilçelerde de 
MHP’li seçmen AK Partili belediye 
başkanlarını destekleyecektir. 31 
ilçenin tamamında Cumhur İttifakı-
nın seçimleri kazanacağını ümit edi-
yoruz. Bu bizim için hiç de sürpriz 
olmayacaktır. Çünkü biz Konya’nın 
sağduyusuna güveniyoruz. Konya-
lının bugüne kadarki verdiği siyasi 
reflekslere saygı duyuyoruz. Kon-
ya’nın da bizimle birlikte hareket et-
mesinden büyük bir onur ve kıvanç 
duyuyoruz.”
n HABER MERKEZİ

AK Parti Konya Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir, Konya ve 
ülke gündemini değerlendirdi.

Adnan Pirinç Habib Güngör
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‘AK Parti gücünü halktan alan bir siyasi harekettir’
AK Parti Genel Merkez Seçim 

Koordinasyon Merkezi Başkanı 
Harun Tüfekçi, “AK Parti gücünü 
halktan alan, Hakk’a dayanan bir 
siyasi harekettir. Dünya mazlum-
larının ve halkımızın umududur. 
Hayalini bile kuramadığımız hiz-
metlerin baş mimarıdır.” dedi. 
Tüfekçi, partisinin Seydişehir ilçe 
teşkilatında yaptığı basın açıkla-
masında, Türkiye’nin önemli bir 
seçime daha hazırlandığını söyledi.

31 Mart’ta yapılacak yerel se-
çimlerde parti olarak en iyi sonu-

cu almayı hedeflediklerini belirten 
Tüfekçi, “AK Parti gücünü halktan 
alan, Hakk’a dayanan bir siyasi 
harekettir. Dünya mazlumlarının 
ve halkımızın umududur. Haya-
lini bile kuramadığımız hizmet-
lerin baş mimarıdır. Sayın Genel 
Başkanımız, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan, hayatı bo-
yunca ülkesi ve milleti için müca-
dele vermiş, gecesini gündüzüne 
katmış, göğsünü düşmana, vatan 
hainlerine siper etmiş, davasını 
yüceltmiş bir liderdir. Böyle bir 

liderle birlikte yol yürümeyi nasip 
ettiği için Yüce Mevlamıza şükür-
ler olsun.” diye konuştu.

Parti olarak belediye başkan 
adaylarını açıklamaya devam et-
tiklerini dile getiren Tüfekçi, şun-
ları kaydetti: “Yıllarca vekillik yap-
tığım Konyamız’da da adaylarımız 
belli olmuştur. Hizmet etmekten 
onur duyduğum Seydişehir ilçe-
mizde mevcut Belediye Başkanı-
mız Mehmet Tutal yeniden aday 
gösterilmiştir. Bu süreçte elbette 
her partide olduğu gibi bizde de 

aday adayları yarışmıştır. Aday 
belirleme süreci, tek başına bir 
kişinin vereceği bir karar değildir. 
Yetkili birimlerin araştırmaları, 
kamuoyu yoklamaları, teşkilatla-
rın görüşleri, vekillerin kanaatleri 
sonucunda parti üst kurullarının 
verdiği bir karardır. Aday belli ol-
duktan sonra, farklı tercih ve dü-
şünce içinde olsak bile adayımızın 
arkasında kenetlenip seçimi almak 
için var gücümüzle çalışmamız ge-
rekir.”
n AA

Karapınar Gazeteciler Cemiye-
ti tarafından bu yıl ilki düzenlenen 
Yılın En’leri ödül teslim töreni ve 
Şiir Şöleni programı, Kültür Mer-
kezi Salonu’nda yoğun bir katılımla 
gerçekleştirildi.

Geniş çaplı saha anket çalış-
maları protokol mensuplarının da 
görüş ve değerlendirmelerinden 
hareket edilerek 25 Kategoride ti-
tizlikle belirlenen isimlere için, bir 
bakıma “AHDE VEFA” özelliği ve 
toplumda örnek rol model moti-
vasyonunu da teşvik edici olması 
kriterlerinin hassasiyetle dikkate 
alındığı bu proje, altı asırlık ilçe 
tarihinde bir ilk olma özelliğini de 
taşıyor.

Sunuculuğunu Şaziye Kuyu-
cu’nun yaptığı programa saygı du-
ruşu ve istiklal marşı sonrası, Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Hikmet 
Peker’in selamlama konuşması ile 
başlandı. Konya, Ankara, İstanbul 
ve farklı şehirlerden misafir hem-
şerilerimiz de katıldığı gecede, ya-
pımcılığını Gazeteci Yazar Hikmet 
Peker’in yaptığı “Selçukya Antolo-
jisi” isimli şiir kitabının şairlerin-
den; Tayyar Yıldırım, Emel Koca-
oğlu, Demet Esen, Fatma Toroslu 
ve Ahmet Şener’in şiir resitalleri 
sunduğu program, salonu doldu-
ran Karapınarlılar tarafından ayak-

ta alkışlandı.
Programa Karapınar Protoko-

lünün yanı sıra Prof. Dr. Metin Or-
han, Doç. Dr. Lokman Kuzu, Doç 
Dr. Mustafa Güçlü, Hakan Topçu, 
Ali Oduncu, Bahri Kılınçel, Kork-
maz Peker, Kerem Öztürk, Mevlüt 
Sönmez, Mustafa Sezer ve Mustafa 
Özsoy katıldı. Geceye Ticaret Bor-
sası ilkokulu Folklor Ekibinin halk 
oyunları gösterisi de ayrı bir renk 
kattı. 

Ayrıca program sonrası salon-
da, Sivil Toplum Kuruluşlarımız ta-
rafından misafirlere hediye edilen 
Selçukya Antolojisi şiir kitabının 
yazarları, okuyucularına kitaplarını 
imzaladı. n HABER MERKEZİ

Seçilirse maaşını Mehmetçik 
Vakfı’na bağışlayacak

Beyşehir’de yaşayan Mehmet 
Nalcı, 31 Mart’ta muhtar seçilme-
si halinde 5 yıl boyunca devletten 
alacağı tüm maaşını Mehmetçik 
Vakfı’na bağışlayacağını söyledi. 
Beyşehir’in nüfusu en büyük ma-
hallesi olan Yeni Mahalle’de muh-
tarlığa talip olan Mehmet Nalcı, ye-
rel seçim çalışmalarını sürdürüyor. 
Nalcı, ev ev, işyeri işyeri gezip, ma-
halle sakinleriyle bir araya gelerek, 
seçmenlerinden destek istiyor.

Nalcı, gazetecilere yaptığı açık-
lamada, yaklaşık 12 bin yaşayanı 
ve 8 bin seçmeni bulunan, do-
ğup büyüdüğü Yeni Mahalle’ye 
muhtar adayı olduğunu söyledi. 
Muhtar seçilip görevin kendisine 
tevdi edilmesi halinde 5 yıl boyun-
ca devletten alacağı tüm maaşını 
Mehmetçik Vakfı’na bağışlamayı 
taahhüt eden Nalcı, mahallesini ta-
nıdığını, mahalle sakinlerinden de 
birçok insanın kendisini yakından 
tanıdığını anlattı. Nalcı, dostlarının 
ve arkadaşlarının desteğiyle bu 
yola çıktığını vurgulayarak, “Ken-
dimizden fedakarlık edeyim diye 
düşündüm. Nasip olur da seçilirsek 
5 senelik süreç içerisinde maaşımı 

Mehmetçik Vakfı’na vermeyi taah-
hüt ediyorum. ‘Mahallemize daha 
fazla hizmet alabilir miyiz, bizim 
de birilerine bir faydamız olur mu?’ 
düşüncesiyle parayı gözetmeksiniz 
böyle bir yola çıktık. Bizden daha 
çok ihtiyacı olduğuna inandığım 
Mehmetçik Vakfı’na da tüm maa-
şımı bağışlamayı kendime bir borç 
bildim.” dedi.

‘HALKIMIZDAN DA ÇOK
GÜZEL TEPKİLER ALIYORUZ’
Bu düşüncesini ziyaret ettiği 

Beyşehir Kaymakamlığı, Askerlik 
Şubesi Başkanlığı ve İlçe Müftülü-
ğü’ndeki yetkililerle de paylaştığı-
nı anlatan Nalcı, şunları kaydetti:  
“Bu taahhütümüzü ön plana çıkar-
mamız vatandaşlarımızın da çok 
hoşuna gidiyor. Yani parasal bir 
beklentimiz olmadığını söyleyince, 
Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağı-
mızı duyduklarında bizi takdir edip, 
teşekkür ediyorlar. Halkımızdan da 
çok güzel tepkiler alıyoruz. Maaşı-
mız bize verildikçe, biz de götürüp 
Mehmetçik Vakfımıza her ay tes-
lim edip dekontumuzu da sosyal 
medya yoluyla teşhir edeceğiz.”
n AA

Post-Der, başarılı PTT 
personelini ödüllendirecek

Posta Çalışanları Derneği (Post-
Der) Konya Şubesi, PTT Konya 
Başmüdürlüğü bünyesinde çalışan 
ve 2018 yılı içerisinde en fazla iş ve 
işlem yapan ve PTT Başmüdürlü-
ğünce belirlenen bir PTT gişe per-
sonelini dizüstü bilgisayar ile ödül-
lendirecek.

Post-Der Genel Başkan Yar-
dımcı ve Post-Der Konya Şube 
Başkanı Doğan Arısoy, “Post-Der 
Konya Şubesi olarak, Konya PTT 
Başmüdürlüğü bünyesinde mer-
kez ve ilçelerde çalışanlar arasın-
da verimliliği ve motivasyonunu 
sağlamak adına her yıl geleneksel 
hale getirdiğimiz ‘ödüllendiriyoruz’ 
isimli etkinliğimizde bu yıl Konya 
PTT camiasından 2018 yılı içe-
risinde en fazla iş ve işlem yapan 
başarılı bir gişe personeli çalışanı-
mızı ödüllendirmeyi hedefliyoruz. 
Ödüllendireceğimiz gişe persone-

lini Konya PTT Başmüdürlüğümü-
zün yapacağı araştırma sonuncun-
da belirlenecek. Post-Der Konya 
şubesi olarak başmüdürlüğümüz 
belirlediği gişe personeline dizüstü 
bilgisayar hediye takdim ederek, 
başarıyı taçlandıracağız. Bilindiği 
üzere daha önce başarılı bir PTT 
personelini umre ve başarılı bir 
postacı arkadaşımızı ise İtalya-Ve-
nedik gezisi ile ödüllendirmiştik. 
Dernek olarak en büyük amacımız 
bundan sonra olabilecek bu tip 
organizasyonlarda PTT personeli 
arasında performansın artırılması, 
müşteriye güler yüzlü bir şekil-
de en iyi ve hızlı hizmeti sunarak 
müşteri memnuniyetini sağlamak-
tır. Post-Der Konya Şubemizin bu 
büyük organizasyonu personelimiz 
arasında büyük bir memnuniyetle 
ve ilgiyle karşılanmaktadır” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın tüm öğrenciler için yarıyıl tatili boyunca Konya Tro-
pikal Kelebek Bahçesi’ni ücretsiz hale getirmesinin ardından hafta sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Başkan çağırdı
öğrenciler akın etti

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı’nın yarıyıl  karne 
tatilinin başlamasıyla birlikte sosyal 
medya hesabından yaptığı Tropikal 
Kelebek Bahçesi’nin tatil boyunca 
öğrencilere ücretsiz olacağı açık-
laması çocuklardan karşılık buldu. 
Başkan Ahmet Pekyatırmacı’nın 
çağrısına kulak veren çocuklar ai-
leleriyle birlikte Tropikal Kelebek 
Bahçesini ziyaret etti. Özellikle hafta 
sonu ziyaretçi yoğunluğu yaşayan 
Tropikal Kelebek Bahçesi anne ve 
babalarıyla birlikte gelen çocuklarla 
adeta dolup taştı. Gün boyu eğlen-
celi zaman geçiren çocuklar bah-
çede uçuşan rengarenk kelebekleri 
doğal yaşam alanlarında keşfettiler. 
Kelebekleri yakından tanıma fırsatı 
bulan çocuklar tablet ve telefon-
larıyla bol bol kelebek fotoğrafı da 
çektiler.         
‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN NE YAPSAK AZ’

Selçuklu Belediyesi’nin çocuklar 
için özel projeler üreten bir belediye 
olduğunu ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı,”Çocuklarımıza güzel bir gelecek 
bırakmak için çalışıyoruz. Çocukları-
mızın mutluluğu ve tebessümü biz-
lere mutluluk veriyor. Geleceğimi-

zin teminatı olan çocuklarımız için 
ne yapsak az” ifadelerini kullandı.

Tropikal Kelebek Bahçesi’nin 
oluşturulan iklim koşulları ile özel 
bir alan olmasının yanında Kon-
ya’nın simgesel turizm merkezle-
rinden biri haline de geldiğini ifade 
eden Başkan Pekyatırmacı,”Yarıyıl 

tatili bitmeden tüm çocuklarımızı 
kelebeklerin renkli dünyasını keş-
fetmek ve bu eşsiz ortamı görmeleri 
için Tropikal Kelebek Bahçesi’ne 
bekliyorum” dedi.                                            

Selçuklu Belediyesi tarafından 
bahçenin sömestr tatilinde  öğren-
ciler için ücretsiz hale getirilmesin-

den dolayı duydukları memnuniyeti 
ifade eden vatandaşlar Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatırma-
cı’ya teşekkür ettiler.   

Tropikal Kelebek Bahçesi pazar-
tesi günleri hariç haftanın 6 günü, 
09:00-17:00 saatleri arasında hiz-
met veriyor. n HABER MERKEZİ

Karapınar’da ‘Yılın Enleri’ ödüllendirildi
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Konya Mutfağı’nın yeni adresi: Gonya Sufrası
Konya mutfak kültürünü ya-

şatmak adına Umuthan Grup 
bünyesinde kurulan Gonya Suf-
rası Restaurant, Büsan Sana-
yi’de müşteri kabulüne başladı. 
Konya’nın tanınmış isimlerinden 
Ömer Sarı’nın oğlu İbrahim Sarı 
tarafından Umuthan Grup bün-
yesinde Büsan Sanayi’de açılan 
Gonya Sufrası, Konya mutfağının 
önemli yemeklerini menüsünden 
barındırıyor. Firma sahibi İbrahim 
Sarı, Konya mutfak kültürünü ya-
şatmak için yola çıktıklarını ifade 
ederek, “Konya çorbaları, su böre-
ği, yaprak sarması, tirit ve Konya 
pilavı gibi şehrimizle özdeşleşmiş 
yemekleri en yüksek kalitede 
müşterilerimize sunacağız” dedi.

Gonya Sufrası’nı dizayn et-
tikten sonra, Konya mutfağına 
hakim birçok kişiyi misafir edip 

yemeklerin testlerini yaptırdıkla-
rını, eksiklikleri not edip gerekli 
düzenlemeleri yaptıklarını vurgu-
layan İbrahim Sarı, “Konya’dan 

yüzlerce misafiri ağırlayıp, ye-
meklerimizle ilgili görüş ve öne-
rilerini dinledik. Eksik yanımız 
varsa onu da hemen düzelttik. En 

iyi lezzete ulaşma yolunda önemli 
adımlar attık. Yemeklerimize gü-
veniyoruz. Ustalarımız da ömrünü 
bu sektöre vermiş kişilerden olu-
şuyor” diye konuştu.

GAZLI İÇECEK YOK
Gonya Sufrası’nın bir diğer 

özelliği de, kesinlikle gazlı içecek 
bulunmaması. Firma sahibi İb-
rahim Sarı, yemeklerin yanında 
kendi özel yapım şerbetlerini ya 
da ayran ikramında bulunacakla-
rını ifade ederek, menülerinden 
kesinlikle gazlı içeceğin yer alma-
yacağını dile getirdi. Restaurantın 
iç dizaynını da Konya’nın eski fo-
toğrafları, tarihini yansıtan antika 
eserlerle donattıklarını kaydeden 
Sarı, “Sadece yemek yemek için 
değil Konya tarihinde yolculuk ya-
pılmasını da amaçladık” dedi.
n HABER MERKEZİ

ERKONSİAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Avukat Ali Süzgün, KOS-
GEB tarafından KOBİ’lere açılan 
Teknoyatırım programını değerlen-
dirdi. Başvurularının açıldığını dile 
getiren Başkan Süzgün, KOBİ’ler 
için kaçırılmayacak fırsat olduğunu 
ifade etti. 

KOSGEB’in Teknolojik Ürün Ya-
tırım Destek Programı olan KOBİ 
Teknoyatırım’a KOBİ’lerin başvur-
masını tavsiye eden Süzgün, “KOBİ 
Teknoyatırım programı; Ar-Ge ve 
yenilik faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkan yeni ürün/ürünleri ticarileştir-
mek, ülke ekonomisine katma değer 
oluşturmak, uluslararası pazarlarda 
yer alarak teknolojik ürün ihracatını 
artırmak için işletmelerin yapacakla-
rı teknolojik ürün yatırımlarının des-
teklenmesidir. KOBİ Teknoyatırım 

Destek Programı Öncelikli Teknoloji 
Alanları Tablosunda belirlenen alan-
larda yer alan; 1. KOSGEB ve diğer 
kamu kurum ve kuruluşları, kanun-
la kurulan vakıflar veya uluslararası 
fonlar tarafından desteklenen ar-ge 
ve yenilik projeleri sonucunda ortaya 
çıkan, 2. Yurtdışı teknoloji bölgeleri/
araştırma merkezleri/enstitüler/bi-
lim parkları/kuluçka merkezleri/hız-
landırıcılarda Ar-Ge ve yenilik proje-
leri sonucunda ortaya çıkan, 3. Yurt 
içi teknoloji geliştirme bölgelerinde 
yer alan işletmelerin, bölgede so-
nuçlandırdıkları Ar-Ge ve yenilik 
projeleri sonucunda ortaya çıkan, 4. 
Kamu araştırma enstitülerinde/mer-
kezlerinde ar-ge faaliyetleri sonu-
cunda ortaya çıkan, 5. Patent belgesi 
ile koruma altına alınan, 6. Doktora 
çalışması neticesinde ortaya çıkan, 

7. Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim 
belgesi alan, prototip çalışması ta-
mamlanmış teknolojik ürün sahiple-
ri veya kullanım hakkını sözleşme ile 
hak sahibinden devralmış işletmeler 
yararlanır” dedi. 

Destek oranlarına da değinen 
Süzgün, şunları kaydetti: “Yenile-
nen destek süreci ile bu program; 
Ar-Ge sonucu ortaya çıkan ürünle-
rin ticarileşmesini desteklemektedir. 
Bu program sayesinde teknolojinin 
tabana yayılması, ülkemizin ihraca-
tının artırılması hedeflenmektedir. 
Orta yüksek ve yüksek teknoloji 
alanındaki ürünlere 5 milyon TL’ye 
kadar destek verilecektir. Program 
kapsamında KOBİ’lerin makina, 
teçhizat ve yazılım giderleri için yüz-
de 60 geri ödemesiz, yüzde 40 geri 
ödemeli olmak üzere yüzde 100’e 

varan oranlarda destek sağlanacak-
tır. Bunun yanı sıra personel, eğitim, 
danışmanlık, tanıtım, pazarlama vb. 
giderlerine yüzde 60 oranında geri 
ödemesiz destek verilecektir. Maki-
na, teçhizat ve yazılım giderleri için 
yerli malı belgesi bulunması duru-
munda ise geri ödemesiz destek 
oranına yüzde 15 ilave edilecek-
tir. Düşük ve orta düşük teknolojili 
ürünler için destek miktarı 500 bin 
TL iken, orta yüksek ve yüksek tek-
noloji alanında yer alan ürünler için 
5 milyon TL olacaktır. Projelerin en 
fazla 36 ay sürecek şekilde kurgu-
lanması gerekmektedir. 

Konyamız’da çok fazla sayıda 
KOBİ bulunmakta ve bu firmala-
rımız ülkemiz ekonomisine ciddi 
anlamda getiri sağlamaktadır. Ülke-
lerin gelişmişlik ölçüsü ise teknolo-

jide göstermiş oldukları başarılarla 
doğrudan orantılıdır. Global ekono-
minin hüküm sürdüğü günümüzde 
KOBİ’lerin kendi özkaynaklarının 
yanı sıra projelerini büyütebilecekle-
ri destek ve teşviklere olan ihtiyaç-
ları iyice artmıştır. Dolayısıyla kamu 
ve sivil toplum kuruluşlarımız bu tür 
desteklere Konyamız’dan müracaat-
ların fazla olması için kendi faaliyet 
alanları içerisinde elinden geleni 
yapmalı ve KOBİ’lerimizi haberdar 
edecek çalışmaları yapmalıdırlar. 
Daha fazlasını hak eden Konyamı-
zın ülkemiz ölçeğinde bu ve benzeri 
devlet desteklerinden maksimum 
ölçüde yararlanmalarını sağlamak 
için ilgili kişi, kurum ve kuruluşları-
mızın o çok değerli gayret ve destek-
lerine şimdiden teşekkür ediyoruz.” 
n HABER MERKEZİ

Başkan Demirhan 
MHP’yi ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Yunak İlçe Teşkilatına ne-
zaket ziyaretinde bulunan AK Parti 
Yunak Belediye Başkanı ve adayı 
Abdullah Emre Demirhan  ‘’Yerel-
de cumhur ittifakının elini güçlen-
direcek ve hep beraber memleke-
timize daha fazla hizmet getirme 
gayreti göstereceğiz” dedi.

Yunak Belediye Başkanı Ab-
dullah Emre Demirhan yaptığı ko-
nuşmada “Liderlerimizin temelini 
attığı geçmişteki birlikteliğimizi 31 
Mart seçimleriyle de taçlandırarak, 
inşallah yerelde cumhur ittifakının 
elini güçlendirecek, memleketimi-
ze daha fazla hizmet getirip, katkı 
sağlamak için büyük gayretler gös-
tereceğiz. Cumhur ittifakının za-
ferle çıkması adına her adımı ata-
cağını belirtti. Başkan Demirhan 
“Bizler önümüzde ki seçimi çok 
önemli bir seçim olarak görüyo-
ruz. Bir araya gelip, birlikte istişare 
edip, beraber hareket ederek çok 
daha güzel projelerle ilçemizi emi-
nim ki çok noktaya taşıyacağız. Biz 
daha önce 15 Temmuz’da Milliyet-
çi Hareket Partisindeki kardeşleri-
mizle birlikte bunu yaptık. Ortak 
noktayı ele alarak, beraber hareket 
ettik. O başlattığımız süreçti son-
rasında biliyorsunuz Cumhur İtti-

fakının diye perçinleşti ve şuanda 
ben inanıyorum ki bu birliktelikle 
zaferler, güzellikler gelecek bunu 
başaracak, güçteyiz. Bizler hizmet 
ve memleketimize katkı için bura-
dayız. Güzel karşılamalarından do-
layı değerli İlçe başkanım Bayram 
Çil ve yönetimine Ayrıyeten Ülkü 
Ocakları Başkanı Hasan Şahin’e 
teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Abdullah 
Emre Demirhan’ın ziyaretinden, 
duyduğu memnuniyeti dile geti-
ren, MHP İlçe Başkanı Bayram Çil 
ise, “31 Mart 2019 mahalli idareler 
seçimleri yeni hükumet sisteminin 
ilk demokratik imtihanıdır. Bu im-
tihandan alnımızın akıyla çıkma-
mız aynı zamanda Sayın Genel 
Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli be-
yin belirttiği gibi beka meselesidir. 
Bu imtihanda başarılı olmak aynı 
şekilde milli bekamızın haysiyet 
söz konusudur. Demek ki yerel se-
çim sadece seçimden ibaret değil-
dir.  Buradan Yunaklı hemşerileri-
me sesleniyorum;  cumhur ittifakı 
adayımız Yunak Belediye Başkanı 
Sayın Abdullah Emre Demirhan’ı 
en yüksek oy ile başkan seçmek 
adına elimizden gelen tüm feda-
karlığı yapmalıyız” dedi.  
n HABER MERKEZİ

İsmil, Hayırolu, Ovakavağı ve Yarma mahallelerini ziyaret eden AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan 
Kılca, “31 Mart’ta inşallah 31 ilçemizde Cumhur İttifakı’nın adayları kazanacak, hizmet devam edecek” dedi

‘31 Mart’ta birlikte
bayram yapacağız’

AK Parti Karatay Belediye Baş-
kan Adayı Hasan Kılca, 31 Mart 
Yerel Seçimleri çalışmaları kapsa-
mında Karatay’ın İsmil, Hayıroğlu, 
Ovakavağı ve Yarma mahallelerini 
ziyaret ederek 31 Mart için destek 
istedi. AK Parti Karatay İlçe Teşki-
latı’nın yanı sıra MHP Karatay İlçe 
Başkanı Remzi Karaarslan’ın da ka-
tıldığı buluşmalarda konuşan Hasan 
Kılca, “31 Mart’ta inşallah Büyükşe-
hir ile birlikte 31 ilçemizde de Cum-
hur İttifakı’nın adayları kazanacak 
ve milletimize hizmet etmeye de-
vam edeceğiz” dedi. 

31 Mart Seçimleri için çalışmala-
rına ara vermeden devam eden AK 
Parti Karatay Belediye Başkan Adayı 
Hasan Kılca, Karatay’a bağlı mahal-
lelere ziyaretler gerçekleştiriyor. 

Hasan Kılca, bu kapsamda İs-
mil, Hayıroğlu, Ovakavağı ve Yarma 
mahallelerini ziyaret ederek mahalle 
halkıyla bir araya geldi esnafı ziyaret 
etti. 

Kılca’nın mahalle ziyaretlerine 
AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi 
Bilal Ukdem, AK Parti Karatay İlçe 
Yönetim Kurulu Üyeleri, ilçe genç-
lik kolları yönetimi, MHP Karatay 
İlçe Başkanı Remzi Karaarslan ile 

Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri 
Ahmet Mıhçı, Mustafa Küçükiplikçi 
ve Mustafa Apa katıldı. 

Mahallelerde vatandaşlarla bu-
luşarak hemşehrilerinin taleplerini 
dinleyen AK Parti Karatay Belediye 
Başkan Adayı Hasan Kılca, Yeni Bü-

yükşehir Yasası ile birlikte Büyükşe-
hir Belediyesi’nin son 5 yılda Kara-
tay Belediyesi ile birlikte mahallelere 
önemli hizmetler yaptığını belirterek 
yeni dönemde de aynı gayretin arta-
rak süreceğini kaydetti. 

31 MART’TA BÜYÜKŞEHİR VE 31 

İLÇEYİ KAZANARAK 
BAYRAM YAPACAĞIZ 

Hasan Kılca, “Karatayımız, ma-
hallelerimiz yıllarca partimize çok 
yüksek bir destek verdi ve AK Parti 
Hükümetlerimiz de üzerine düşeni 
yaptı ve önemli hizmetler yaptı. Za-
ten belediyecilik AK Parti’nin işi. Ka-
ratay Belediye Başkanımız Mehmet 
Hançerli Bey 15 yıl boyunca ilçemize 
mahallelerimize önemli hizmetler 
yaptı. İnşallah bizler de seçildiğimiz-
de yine en güzel şekilde hizmet ede-
ceğiz. Önümüzde önemli bir seçim 
var. Burada önemli olan ülkemizin, 
devletimizin bekasıdır. Çünkü geriye 
dönüp bakıldığında Osmanlı toprak-
larında günümüzde 60’ın üzerinde 
ülke var. Ama hedefleri 100 ülkeye 
çıkarmak. Dolayısıyla millet ve devlet 
bekası için Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet 
Bahçeli Cumhur İttifakı’nı kurdular 
ve bizler de Konyamızın 31 ilçesinde 
Cumhur İttifakı adayları olarak karşı-
nıza çıktık. Birlikte hareket ederek in-
şallah 31 Mart’ta Büyükşehir Beledi-
yesi ve 31 ilçemizin tamamını almak 
için gayret ediyoruz. İnanıyoruz ki o 
gün hep birlikte bayramı yaşayaca-
ğız” dedi. n HABER MERKEZİ

KOSGEB Teknoyatırım programı başvuruya açıldı

Ali Süzgün
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Hırsızlık zanlısı 3 
kişiden 2’si tutuklandı

Karaman’da çok sayıda su ku-
yusu ile bağ evinden hırsızlık yap-
tıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 
şüpheliden 2’si tutuklandı. Alınan 
bilgiye göre, İl Jandarma Komu-
tanlığına bağlı ekipler, merkez ve 
Kazımkarabekir ilçesinde su kuyu-
ları ve bağ evlerinde hırsızlık olay-
larının yaşanması üzerine çalışma 
başlattı. Yapılan soruşturma kap-
samında hırsızlık olayını gerçek-
leştirdikleri tespit edilen M.G. (33), 
M.B. (30) ve R.B. (34), isimli kişiler 
kıskıvrak yakalanarak gözaltına 
alındı. Mahkeme kararıyla zanlı-
ların evinde arama yapan ekipler, 
7 adet av tüfeği, 3 adet tabanca, 
elektrikli iş aletleri, tarım aletleri, 

akü, jeneratör, inşaat malzemesi, 
beyaz eşya ve enerji nakil hatla-
rında kesilmiş kablo ele geçirdi. 
Zanlılar ayrıca Mersin’in Mut ilçe-
sinde belediyeye ait şantiyeden 4 
adet lavabo ile bir bağ evinden de 
polis yeleği ve akü çaldıklarını itiraf 
ettikleri öğrenildi. İl Jandarma Ko-
mutanlığında işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından adliyeye sevk 
edilen M.B. ile M.G. tutuklanarak 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi-
ne konarken, R.B, ise adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. Jandar-
manın yaptığı bu operasyonla 31 
ayrı hırsızlık olayının aydınlatıldığı 
bildirildi.
n İHA

Tatlıcak Mahallesi’nde bir çiftlikte çalıştığı öğrenilen Afganistan uyruklu anne, 4 ve 10 yaşındaki iki 
çocuğuyla birlikte ölü olarak bulundu. Olayın faili henüz belirlenemezken, kayıp şüpheli baba aranıyor

Bunu yapan
insan olamaz!

Çiftlik evinde Afganistan uy-
ruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 
yaşındaki oğlu ile birlikte başından 
pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü 
bulundu. Anne ile birlikte oturma 
odasında öldürüldüğü tahmin edi-
len çocukların cesedinin banyoya 
taşındığı belirlenirken, polis katlia-
mı evde bulunmayan kadının eşinin 
yapmış olabileceği ihtimali üzerinde 
duruyor.

Olay, saat 18.00 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi 

Okçu Sokak’ta Hüseyin Çubukçu’ya 
ait çiftlikte meydana geldi. Şanlıur-
fa’da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin 
Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hay-
vanların bakımını yapmak Afganis-
tan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. 
Çubukçu, bir süredir Afganistan uy-
ruklu aileye telefonla ulaşamayınca, 
bugün akşam saatlerinde arkadaşını 
arayarak çiftliğe bakmasını istedi. 
Bunun üzerine çiftliğe giden arka-
daşı, ailenin kaldığı evin kapısının 
açık olduğunu fark edince içeri girdi. 

‘DEHŞETE KAPILDI’
Eve girdiğinde duvar ve kapı-

ların kanlar içinde olduğunu gören 
kişi, kadını oturma odasında, iki ço-
cuğu da banyoda kanlar içinde gö-
rünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku 
atlatan kişi, ardından polis ve sağlık 
ekiplerine haber verdi. Olay yerine 
gelen polis, yaptığı incelemede anne 
ve iki çocuğunun pompalı tüfekle 
başlarından vurularak öldürüldüğü-
nü belirledi. Anne ile birlikte otur-
ma odasında öldürüldüğü saptanan 

çocukların cesetlerinin daha sonra 
banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürü-
len anne ve çocuklarının cesetleri 
otopsi için Konya Numune Hastane-
si morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KOCA KAYIP
Çiftlik evindeki katliamla ilgili 

araştırma başlatan polis, cinaye-
ti evde bulunmayan kadının eşinin 
işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde 
duruyor. Tüyler ürperten cinayetler-
le ilgili soruşturma sürdürülüyor.
n DHA

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 
Zayi İlanlar cm/st 10,5 TL + KDV
Siyah-Beyaz sütun cm 13 TL + KDV
Renkli sütun cm 15 TL + KDV
Siyah - Beyaz Çeyrek Sayfa 150 TL + KDV
Siyah - Beyaz Yarım Sayfa 300 TL + KDV
Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
29 Ocak 2019 Salı  • Yıl: 11 • Sayı: 3557

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

Fax: 0332 342 20 20
Haber Mail: haber@konyayenigun.com

Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com
www.konyayenigun.com

• Baskı Merkezi
Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.

Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
Konya’da kendisine borcu olduğunu id-

dia ettiği kayınbiraderini bıçaklayarak öldü-
ren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Olay, dün saat 13.30 sıralarında merkez Me-
ram ilçesi Öğretmenevler Mahallesi Sait Paşa 
Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Yakup E. (60) bir süre önce ortak 
ticaret yaptığı ve kendisine 150 bin lira borcu 
olduğu iddia edilen kayınbiraderi Sefa Uyanık 
ile buluştu. Araç içerisinde çıkan tartışmada 
Yakup E., yanında bulunan bıçakla kayınbi-
raderini bıçaklayarak araçtan inip kaçtı. Ağır 
yaralanan Sefa Uyanık, kaldırıldığı Konya Eği-
tim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay-
dan sonra Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü-
ne teslim olan Yakup E., polisteki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet 
Başsavcılığındaki ifadesinin ardından “kasten 
öldürme” suçundan Konya 3. Sulh Ceza Ha-
kimliğine sevk edilen Yakup E., tutuklanarak 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
n İHA

Sulama kanalına düştü, 
itfaiye ekipleri kurtardı

Aksaray’da mezarlık içerisin-
den geçen sulama kanalına düşen 
sara hastası vatandaş, itfaiye ve 
sağlık ekiplerinin müdahalesi ile 
kurtarıldı. Olay, Bahçeli Mahallesi 
Ervah Mezarlığında meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre, mezarlığın 
yakınlarında oturan ve sara hasta-
sı olduğu öğrenilen 45 yaşındaki 
Arif Anaz, gezmek için mezarlığa 
girdi. Mezarlık içerisinden geçen 
sulama kanalının kenarından gi-
derken aniden sara nöbeti tutan ve 

dengesini kaybeden Arif Anaz, boş 
olan sulama kanalının içine düştü. 
Mezarlıktaki diğer vatandaşların 
görmesi üzerine durum sağlık ve 
itfaiye ekiplerine bildirildi. Kısa sü-
rede olay yerine gelen 112 Acil Yar-
dım ve Aksaray Belediyesi İtfaiye 
Müdürlüğü ekipleri, kanalda mah-
sur kalan vatandaşı kurtardı. Hafif 
yaralanan vatandaş ambulansla 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-
tanesi’ne kaldırılırken, durumunun 
iyi olduğu öğrenildi. n İHA

Ereğli’de iki otomobil 
çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Ereğli’de iki otomobilin çarpış-
ması sonucu meydana gelen trafik 
kazasında 5 kişi yaralandı.  Kaza, 
saat 17.30 sıralarında Ereğli-Konya 
yolu Hortu Mahallesi yakınların-
da meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Sait Berk Ö. idaresindeki 31 
YD 888 plakalı otomobil, kavşak-
ta Gamze G., idaresindeki 06 GA 
4136 plakalı otomobille çarpıştı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı üze-
rine olay yerine sağlık, itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri-
ne gelen sağlık ekiplerinin ilk mü-
dahalenin ardından iki sürücü ve 
otomobillerde 3 kişi ambulanslarla 
Ereğli Devlet Hastanesine kaldı-
rıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin 
bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgi-
li soruşturma başlatıldı. n İHA
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Şehidin küçük kızının baba özlemi
Diyarbakır’da 2017 yılının Ha-

ziran ayında terör örgütü PKK’ya 
yönelik sürdürülen operasyonda 
çıkan çatışmada şehit düşen Kon-
ya’nın Akşehir İlçe Nüfusuna kayıtlı 
Jandarma Özel Harekat Uzman 
Çavuş Selçuk Özer’in kızı Ayşegül 
Özer, baba hasretini onun fotoğra-
fıyla konuşarak gideriyor. 

Konya’nın Akşehir ilçesi Yaren-
ler Mahallesi’ndeki evinde annesi 
Huriye Özer ile birlikte yaşayan 4 
yaşındaki şehit kızı Ayşegül Özer, 
evlerinin salonunda asılı olan ba-
basının afişine sarılıp sık sık onun-
la konuşuyor. Şehidin eşi Huriye 
Özer, bir gün evde kızını ararken 
salonda onu babasının fotoğrafı-
na sarılıp konuşurken bulduğunu 
anlatarak, “Onu öyle görünce ben 
de elime telefonu alıp videosunu 
çektim. Babasına ne zaman gelece-
ğini soruyordu. Onu çok özlediğini 

söylüyordu. Biz onu çok özlüyoruz. 
Kızım Ayşegül hala ne olduğunun 
bilincinde olmadığı için hiçbir şe-
yin farkında değil. ‘Anne babam ne 
zaman gelecek?’ diye soruyor ama 
ben hiçbir şey diyemiyorum. O hala 
gelecek diye bekliyor. Gelsin beni 
kucağına alsın, bana şeker alacak 

diyor. Baban nerede diye soranlara, 
‘babam çarşıya gitti, bana oyuncak 
alacak, gelecek’ diyor. Söyleyecek 
bir şey bulamıyorum” diye konuş-
tu. 

BABASININ FOTOĞRAFINA NE 
ZAMAN GELECEĞİNİ SORUYOR 
Huriye Özer, kızının sık sık 

fotoğrafa sarılıp “Baba ne zaman 
geleceksin, ben seni çok özledim 
gel artık ben seni çok seviyorum. 
Bizim evimize odama bak Sel-
çuk, biz taşındık ya evi bilmediği 
için mi gelmiyor anne? Ben seni 
çok özlüyorum gel çabuk gel. Ne 
zaman gelmek istersen değil, ne 
zaman geleceksin, 2’den sonra mı 
geleceksin 3 sonra mı geleceksin. 
Selçuk yaa şimdi gel ben seni çok 
seviyorum, sen beni özlemedin 
mi? Belki çok özledin. Beni kuca-
ğına alsana. Bir de şeker al bana. 
Yağmur yağıyor, Selçuk senin üze-
rine de kar mı yağıyor ki?” dediği-
ni anlattı. 

Annesinin kucağında objek-
tiflere gülümseyen şehit kızı Ay-
şegül ise “Selçuk seni çok sevi-
yorum, seni çok özledim” diyerek 
babasına olan özlemini dile getirdi.
n İHA

Çevreci tesiste tıbbi 
atıklar bertaraf ediliyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin çevre yatırımları arasında 
yer alan ve günlük 7 ton tıbbi atığı 
bertaraf etme kapasitesine sahip 
Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisleri, 
2018’de Konya ve Karaman’daki 
yaklaşık 930 sağlık kuruluşundan 
topladığı 2 bin 589 ton tıbbi atığı 
bertaraf etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından 2008 yılında hizmete 
sunulan Tıbbi Atık Sterilizasyon 
Tesisleri günlük 7 ton tıbbi atığı 
bertaraf ediyor. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya’nın önemli çevre ya-
tırımları arasında yer alan ve Tıb-
bi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
çerçevesinde çalışmalarını sürdü-
ren Büyükşehir Belediyesi Tıbbi 
Atık Sterilizasyon Tesisleri’nin 
Konya geneli ve Karaman’daki 

yaklaşık 930 sağlık kuruluşundan 
tıbbi atıkları toplayarak bertaraf 
ettiğini söyledi. İnsan sağlığını 
doğrudan tehdit eden tıbbi atık-
ların basınçlı buhar yöntemiyle 
sterilize edilerek evsel atık niteli-
ği kazandırılarak Konya Katı Atık 
Düzenli Depolama Sahası’nda 
bertaraf edildiğini vurgulayan 
Altay, Tıbbi Atık Sterilizasyon Te-
sisleri’nde 2018 yılında 2 bin 589 
ton tıbbi atık bertaraf edildiğini; 
kurulduğu günden bu yana ise 
20 bin 462 ton tıbbi atık bertaraf 
edilmiş olduğunu ifade etti. Tesis-
lerde; sağlık kuruluşlarından kay-
naklanan enfekte atıklar (pansu-
man malzemeleri), kan bulaşmış 
atıklar ve kesici-delici malzemeler 
(enjektörler ve bisturiler) sterilize 
edilerek bertaraf ediliyor.
n HABER MERKEZİ

Alacabel’de ulaşım
normale döndü

Antalya’yı Konya’ya bağlayan 
Akseki-Seydişehir yolunda ulaşım 
normale döndü. Karayolları ekiple-
ri karla mücadele çalışmalarına de-
vam ediliyor. Yol kenarında biriken 
2 metre yükseklikteki kar birikinti-
leri temizleniyor.

Antalya’yı Konya’ya bağlayan 
Akseki-Seydişehir karayolunda bin 
825 metre rakımlı Alacabel’de Ka-
rayolları ekipleri kar temizleme ça-
lışması yapıyor. Antalya’nın Akseki 
ilçesine bağlı Alacabel mevkinde 
kar yağışının yerini güneşli havaya 
bırakmasıyla Antalya-Konya kara-
yolunda ulaşım normale döndü.
Yol kenarında biriken ve zaman 
zaman yüksekliği 2 metreyi bulan 
karlar da iş makineleriyle yolun dı-

şına taşınıyor. 
Dün bölgede etkili olan yoğun 

kar yağışı ulaşımı olumsuz etkile-
miş, maddi hasarlı bir çok trafik 
kazası meydana geldi, zincirsiz çok 
sayıda araç yolda kaldı. Kazalar 
ve zincirsiz araçlar nedeniyle kara 
yolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı 
kaldı. 

Antalya- Konya karayolunda 
Akseki’den itibaren karayolları 
ekipleri yolun trafiğe açık tutul-
ması için yoğun çalışma sürdür-
dü. Karayolları Alacabel ekipleri 
bugün de kar küreme çalışmaları 
yaparken, yol kenarındaki birikinti-
ler kar savurma makinesiyle dışarı 
atılıyor.
n İHA

Konya’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis kazaları beraberinde getirdi. Özellikle Ankarayolu üzerindeki 
yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi zincirleme kazaları beraberinde getirdi

Göz gözü görmedi
33 araç çarpıştı!

Konya-Ankara karayolunda sis 
sebebiyle farklı noktalarda 33 aracın 
karıştığı zincirleme trafik kazasında 
1 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 7 
kişi yaralandı. 

Edinilen bilgiye göre, saat 10.00 
sıralarında Konya-Ankara karayolu 
üzerinde yoğun sis zincirleme kaza-
ya neden oldu. Necmi Satılmış (59) 
idaresindeki 42 CCR 51 plakalı pan-
car yüklü TIR, görüş mesafesinin 0 
metreye kadar düştüğü yolda aynı 
yönde seyir halindeki kamyona ar-
kadan çarptı. Arkadan gelen araçla-
rın da kazaya karışması sonucu zin-
cirleme trafik kazası meydana geldi. 
Aynı karayolu üzerinde birçok nok-
tada yaşanan zincirleme trafik ka-
zasında, TIR, kamyon, kamyonet ve 
otomobillerin de aralarında olduğu 
33 araç birbirine girdi. Kaza sonrası 
aracında sıkışan kamyon sürücüsü 
Necmi Satılmış olay yerinde hayatı-
nı kaybetti. Kaza ihbarı üzerine olay 
yerine çok sayıda ambulans polis ve 
UMKE ekipleri sevk edildi. Yarala-

nan 7 kişi ambulanslarla şehirdeki 
çeşitli hastanelere kaldırılarak te-
davi altına alındı. Yaralılardan 2’si-
nin hayati tehlikesinin bulunduğu 
öğrenildi. Araçta sıkışarak hayatını 
kaybeden sürücü Necmi Satılmış’ın 
cesedi, itfaiyenin uzun uğraşları so-
nunda bulunduğu yerden çıkarıldı. 

‘BİR ANDA YOĞUN 
SİSİN İÇİNE GİRDİK’

Kazalardan birine karışan sürü-
cülerden Ahmet Aslan, Ankara Cad-
desi’nde oluşan sisin kazaya neden 
olduğunu söyledi. Sabah işe gitmek 
üzere yola çıktıklarını anlatan As-
lan, “Yolda bir anda sise girdik. Bu 

sırada bir kaza olmuş. Önümüzdeki 
kamyonu fark etmemizle vurmamız 
bir oldu. Daha sonra arkadan gelen-
ler bize çarptı. Bizim vurduğumuz 
kamyondaki pancarlar yola saçıldı. 
Zemin de buzluydu. Çok şükür yara 
almadan atlattık.” dedi. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA / AA

1 ölü, 
2’si ağır 
7 yaralı

Kazada hayatını kaybeden Necmi Satılmış
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76 FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNADA ve CNC İŞLEME MERKEZİNDE,

*  SİLİNDİRİK TAŞLAMA MAKİNASINDA ÇALIŞABİLECEK 

DENEYİMLİ ELEMANLAR ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

TTT OTOMOTİV NAKLİYAT
İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 

GÜVENİLİR VE 
DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com
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 Programcılık Seviye-
sinde CNC Operatörleri 
ve CNC Programcıları,

    18-28 Yaş Arası;
0 Gaz Altı Kaynakçıları,
0 Pres Tezgah İşçileri,
0 Testere ve Taşlama

İşçileri Alınacaktır.
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi Atabey Sokak

No: 5/A  Tel: 0332 285 02 85

- Bireysel Kombili 
- 2+1 100 m2 dairem ve 
asansörlü kapıcı dairesi 

SAHİBİNDEN 
KİRALIKTIR

İrtibat Telefonu: 

0542 566 89 85

KİRALIK
DAİRE

ZAYİ
A1 Seri, 501-550 sıra numaralı 1 cilt Gider Pusulamı 
kaybettim, hükümsüzdür.

SERVET BAYRAKTAR
Meram V.D.: 11495707992

Z-443

ZAYİ
T.C. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Genel 
Müdürlüğü’nden almış 
olduğum 648433 nolu 
Sanayi Sicil belgemi 
kaybettim, hükümsüzdür.

HİCAZİ DOĞRUYOL - 
KONSELENA TEKSTİL
Vergi No: 13906398638

Z-444

 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine 
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak 
satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve 
satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka 
paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün 
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden 
elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki 
gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden 
aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin ve ÖTV’nin (ÖTV’ye ilişkin açıklama aşağıda ilan metninde 
yer almaktadır) alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri 
verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin 
yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi : 13/02/2019 günü, saat 09:10 - 09:15 arası.
2.İhale Tarihi : 06/03/2019 günü, saat 09:10 - 09:15 arası.
İhale Yeri : TELLAL PAZARI, AKÇEŞME MAH. PİSİLİ SOKAK NO: 5 KARATAY/KONYA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 258.000,00 1 %1 42AL260 Plakalı , 2017 Model , BMW Marka , 

G5L Tipli , Rengi Beyaz , BMW- G5L 520İ (JA31), 
AA SEDAN, BEYAZ(MİNERAL) RENKLİ, KM’Sİ 
4316 (HACİZ SIRASINDA) ARAÇ ENGELLİ 
ARACI OLUP 05.12.2018 TARİHLİ VERGİ 
DAİRESİ YAZISINDA ÖTV MATRAHININ 
179.420,42 TL olarak dikkate alındığında %60 
oran üzerinden 107.652,25 TL ÖTV ödenmesi 
gerekmekte bildirilmiş olup ÖTV alıcıya aittir. 
(ÖTV oranında artma olması halinde ihale günkü 
oran ve matraha göre vergi dairesinden sorulup 
alınacak cevaba göre bildirilen ÖTV’den ihale 
alıcısı sorumludur)

(İİK m.114/1, 114/3)
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Başkan Adayı Mehmet Badem’e yoğun ilgi
AK Parti Kadınhanı Belediye 

Başkan Adayı ve Cumhur İtti-
fakı’nın Belediye Başkan Adayı 
gösterilen Mehmet Badem, AK 
Parti İlçe Başkanı İrfan Kara-
ca, Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
Gençlik Kolları ile seçim ziyaret-
leri kapsamında çalışmalarına 
ara vermeden devam ediyor.

Seçim çalışmaları kapsamın-
da pazar alanında tezgâh açan 
esnaflar ve alışveriş yapanların 
yoğun ilgisi ile karşılanan Meh-
met Badem Kadınhanı ile ilgili 

vatandaşların taleplerini dinledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan’ın tensipleri ile Ka-
dınhanı Belediye Başkanı adayı 
olarak açıklandığı andan itiba-
ren seçim çalışmalarına başla-
yan Mehmet Badem “Gönül 
Belediyeciliğini sözde değil özde 
inşa edeceğiz. Hemşehrilerimiz-
le istişareler yaparak Cumhur 
İttifakı ruhu ile 31 Mart’ta ya-
pılacak Mahalli İdareler Seçim-
lerinde destek bekliyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Çin’in Doğu Türkistan politikasına tepki için tırmandılar
Derbent’te bulunan Aladağ’da 

bir grup dağcı, Çin’in Doğu Tür-
kistan politikalarına tepki için 
tırmanış gerçekleştirildi. Doğu 
Türkistan’da yaşananlara tepki 
göstermek amacıyla Derbent il-
çesinde buluşan İnsani Yardım 
Vakfı (İHH) Konya Şubesi Arama 
Kurtarma Ekipleri ve gönüllüle-
ri, Derbent Belediyesi iş birliği ile 
düzenledikleri etkinlik kapsamın-
da karla kaplı Aladağ’a tırmandı. 
Alişar mevkisinden başlayan tır-
manış, 5,5 kilometrelik rota üze-
rinden ilerlenerek Aladağ Kayak 
Merkezi’nde son buldu. Doğu Tür-
kistan bayraklarıyla tırmanışa ka-
tılan katılımcılar, Doğu Türkistanlı 
Müslümanlara uygulanan baskı ve 
zulmü lanetledi. Öğrenciler tara-
fından okunan şiirlerin ardından, 
Konya İHH İnsani Yardım Derneği 
AKEM Sorumlusu Yılmaz Nikbay 

tarafından basın açıklaması okun-
du. 

Nikbay, açıklamasında şun-
ları kaydetti: “Doğu Türkistan’da 

1949 senesinden bu yana çeşitli 
insan hakları ihlalleri gündeme 
gelmektedir. Çin, Doğu Türkis-
tan’ın Müslüman halklarına karşı 

uyguladığı asimilasyon ve yıldır-
ma politikalarını uzun seneler 
tüm dünyanın gündeminden sak-
lamayı başarmıştır. Ancak, son 

senelerde, mızrak çuvala sığmaz 
olmuş, zulüm ayyuka çıkmıştır. 
Çin’in 2017 nisan ayından itiba-
ren Uygurları, hapishanelere veya 

zorunlu politik eğitim kamplarına 
göndermesi yüz kızartıcı yeni bir 
insan hakları ihlalidir.”
n AA

Hizmet – İş Sendikası’nın Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nı değerlendiren Konya Şube Başkanı Vacit Sır, 
artan enflasyona dikkat çekilerek, asgari ücretin eridiğini ve işçilere enflasyon oranında zam istediklerini söyledi

‘Emekçilere enflasyon
oranında zam istiyoruz’

HİZMET-İŞ Sendikasının 41. 
Kuruluş Yıldönümü vesilesiyle An-
kara’da toplanan HİZMET-İŞ Sen-
dikasının Genişletilmiş Başkanlar 
Kurulu toplantısında, teşkilatlanma 
çalışmaları, taşeron işçilerin kadroya 
geçiş sürecinde yaşadığı sıkıntılar, 
kadro kapsamı dışında kalan taşe-
ron işçilerin durumu ve özellikle de 
TÜİK tarafından 2018 yılı enflasyo-
nu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 olarak 
açıklanan zammın, artan enflasyon 
karşısında eriyen asgari ücretle ça-
lışan üyelerin maaşlarına en az enf-
lasyon oranında yapılmasının talep 
edilmesi kararları alındı.

‘EMEKÇİLER ENFLASYONA 
EZDİRİLMEMELİ’

696 sayılı KHK ile kamuda ta-
şeron şirketler bünyesinde çalış-
makta olan işçilerin, sürekli kamu 
işçisi kadrolarına ve işçi statüsüne 
geçiş işlemleri 2 Nisan 2018 tari-
hinde tamamlanmıştı. Kadroya ve 
işçi statüsüne geçişi yapılan işçilerin 
ücret ve sosyal haklarının, Yüksek 
Hakem Kurulu tarafından 2016 

yılındaki enflasyon verilerine göre 
belirlendiğini dile getiren Hizmet İş 
Sendikası Konya Şube Başkanı Vacit 
Sır, “TÜİK tarafından 2018 yılı enf-
lasyonu (TÜFE oranı) yüzde 20,30 
olarak açıklandı.  Bu nedenle çalı-
şanların satın alma gücü azaldı. Hü-
kümetimizin, el emeğinden başka 
sermayesi olmayan emekçilerimizi 
enflasyon karşısında ezdirmeyeceği 

kararlılığına dayanarak, taşeron şir-
ketlerde çalışmakta iken sürekli işçi 
kadrosuna geçen çalışanlar ile halen 
KİT’lerde çalışıp da kadro alamayan 
çalışanların enflasyon karşısında 
korunmasını taleplerimizi yineliyo-
ruz. Bu kapsamdaki çalışanların çok 
büyük talep ve beklentileri bulun-
maktadır. Üyelerimiz bu taleplerini 
dilekçe göndermek şeklinde demok-

ratik yöntemlerle ortaya koymakta-
dırlar. Mahalli seçimler sürecinde 
olduğumuzun altını çizerek, emekçi 
kardeşlerimizin, bu haklı ve yerinde 
taleplerine olumlu bir karşılık ve-
rilmesinin önemine vurgu yapmak 
istiyoruz. 2018 yılında kamu görev-
lilerinin mali ve sosyal haklarında 
yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin 
Geneline ve Hizmet Kollarına Yö-
nelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 
2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. 
Dönem Toplu Sözleşme ile belir-
lenmiştir. Bu toplu iş sözleşmesi-
ne göre belirlenen ücret zamlarına 
geriye dönük altı aylık enflasyon 
farkı eklenmiştir. Bu şekilde, 2018 
ve 2019 yılında yapılan zamlar ile 
kamu çalışanları enflasyon karşısın-
da korunmuştur. Bu nedenle, biz-
de Sendikamız HİZMET-İŞ olarak, 
işçilerin ücret ve sosyal haklarında 
artan enflasyon karşısında TUİK ta-
rafından 2018 yılı enflasyonu (TÜFE 
oranı) yüzde 20,30 oranında artış / 
zam yapılmasını talep ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

‘Ücretli öğretmenlik tam bir faciadır’
Türk Eğitim-Sen Genel merkezi 

tarafından 2018 yılı sonunda yaptır-
dığı ücretli öğretmen araştırmasını 
sonuçlarını değerlendiren Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata, “Sözleşmeli, ücretli gibi 
öğretmenlik modelleri modern köle-
ler yaratmayı amaçlamakta, eğitime 
katma değer sağlamamakta aksine 
eğitimin kalitesini, verimini düşür-
mektedir. Dolayısıyla eğitim camia-
sının yekvücut olarak kadrolu öğret-
menlik dışındaki istihdam modelleri 
ile mücadele etmesi çok önemlidir. 
ücretli öğretmenlik uygulaması tam 
bir faciadır” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel mer-
kezinin yaptırdığı araştırma ile 
ilgili bir açıklama yapan Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Baş-
kanı Tanfer Ata şunları kaydetti: 
“Ücretli öğretmenlik bilindiği gibi 
girdiği ders başına ücret alan, hiç-
bir özlük hakka sahip olmayan, 
insanların güvencesiz çalıştırıldığı 
bir görevlendirme şeklidir. Türk 
Eğitim-Sen öteden beri bu tür is-
tihdam yöntemleri ile mücadele 
etmiş, okullarda sadece kadrolu öğ-
retmenlerin bulunması gerektiğini 

savunmuştur. Ücretli, sözleşmeli 
gibi istihdam yöntemleri hem ve-
rimi, başarıyı düşürmekte, hem de 
öğretmenleri köleleştirmenin adı 
olmaktadır. Hele hele ücretli öğret-
menlik uygulaması tam bir faciadır. 
Hükümetin yeterli sayıda öğretmen 
ataması yapmadığı için ucuza üc-
retli öğretmen çalıştırılması, bunu 

adeta eğitim politikası olarak uygu-
laması Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti’ne yakışmamaktadır. Eğitimde 
tasarrufa gidilemeyeceğini her fır-
satta söylüyoruz. Devleti yöneten-
lere sesleniyoruz: Eğitime yapılan 
yatırım geleceğe yapılan yatırım-
dır. Genel merkezimizin yaptırdı-
ğı araştırmamızdan da görüleceği 

üzere 76 bin 605 ücretli öğretmen 
çalıştırılmasına rağmen hala 55 il 
itibariyle 101 bin 339 öğretmen 
açığı vardır. Dolayısıyla MEB’in ilk 
yapması gereken öncelikle ücretli 
öğretmen sayısı kadar kadrolu ata-
ma yapmak, ücretli öğretmenliği 
tamamen kaldırmak, daha sonra 
da 100 binin üzerindeki öğretmen 
açığını gidermek için çalışma yap-
maktır. Sınıf öğretmenliği, branş 
dersleri hatta özel uzmanlık gerek-
tiren zihinsel görme-işitme engel-
liler sınıf öğretmeni olarak Türkiye 
genelinde tam 9 bin 653 kişinin 
pedagojik formasyonu olmadan, iki 
yıllık meslek yüksek okulu mezunu 
olmasına rağmen ücretli öğretmen 
olarak derslere girmesi sağlanıyor-
sa, vay ülkemizin haline! MEB’in 
ivedilikle ücretli öğretmenliği kal-
dırması, tüm öğretmenlerin sade-
ce KPSS puan üstünlüğüne göre 
kadrolu olarak atamasının yapması 
gerekmektedir. Rekabet, kalite, ba-
şarı hedefliyorsak, öğrencilerimizin 
ücretli öğretmenlik denilen ucube 
görevlendirme şekline mahkûm et-
meyelim” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

“Hayallerinden bir 
dünya kur. Ve o ya-
şamı umutlu gözlerle 
bekle… Gözbebekle-
rin sevgi ile ışıldasın. 
Tüm dünyaya mey-
dan okuyan kocaman 
kahkahaların olsun.

Bu dünya seni kâh 
üzecek, kâh sevindi-
recek. Her ikisinde 
de inancını kaybetme. 
İnançla birlikte, sabrı da sarıp sar-
mala, sahiplen benliğinde… Bazı 
zamanlar her şeyin seni üzmek 
için birbiri ardına dizildiğini düşü-
neceksin. Sakın pes etme. Adım 
adım tırmandığın bu yokuşta fırsa-
ta dönüştürdüğün engeller olsun 
hep… 

Çok oku, hep oku, daim oku… 
Hiç bilenle, bilmeyen bir olur mu? 
Sen okudukça daha çok bilmediği-
ni hisset… 

Elbet hata yapacaksın. Canın 
acıyacak, kalbin kırılacak… Sa-
kın isyan etme! Keşkelerin ardına 
sığınma… Onlar sığınaktan çok 
umutsuzluğa neden olur. 

İnancın daim olsun. Güzel 
günlerin çok uzakta olmadığını 
düşün. Her sabaha kocaman bir 
‘günaydın’ ile başla… Olmayanla-
ra takılıp kalmak yerine, sahip ol-
duğun güzelliklere şükret. Gönlün, 
duaya sahip çıksın. İki avucunun 
arasında bir tılsım gizli... Çekinme 
ona sığınmaktan. 

Vakit buldukça yaz. Beyaz 
kâğıtlar, tüm kara düşünceleri 
hapseder içine… Dök ne var, ne 
yoksa onun üzerine… Yaz, çiz, ka-
rala… En güzel sırdaştır o sana… 
Düşüncelerinden, hayallerinden 
bir uçak yap savur masmavi se-
maya… 

O ağzı var, dili yok deyiminin 
timsali... Sana gönül dilinle hitap 
eden, seninle konuşan tek şey…  

Kimseyi gözünde büyütme… 
Unutma senden değerli kimse 
yok. Çok büyümen lazım… Körpe 
düşüncelerin daha süt çocuğu… 

İyi bakılmaya muhtaç. 
Sen ne yer, içersen o 
bilgi bilgi büyür zih-
ninde…

Vaktini dolu dolu 
değerlendir. Oku, yaz, 
gez, gör. Kusursuz bir 
hayat yoktur. Fakat 
avantaja dönüştüre-
ceğin, güzel dersler 
vardır.

Unutma, eksin 
yahut artın olsa da; sen, sen iken 
güzelsin…”

Elindeki kâğıda tebessümle 
bakarken buldu kendini… Bir sa-
bah gözlerini açmış ve başucunda 
duran komedinin üzerindeki kâğıdı 
fark etmesi uzun sürmemişti. O 
anda kendini harflerin oluşturdu-
ğu anlam sihrine bırakmıştı. Altın-
da ne bir isim ne de yazana ait bir 
simge vardı.

Bu cümleler onu o kadar çok 
etkilemişti ki, bir anda düşüncele-
rinde rahatlama hissetti. Gece çok 
şiddetli bir baş ağrısı ile uykuya 
dalmıştı. Hayat, bazen hayalleri 
de hasta ediyordu. İyileşmek için 
umut ilaçlarına ihtiyaç duyuyordu 
insan.

Bir anda duraksadı. Yüzündeki 
tebessüm kayboldu. Olanlar aklını 
bir bir işgal etmeye başladı yine… 
Ona hayat çelmesini çoktan tak-
mış ve tozlu yollarda tepetaklak 
yuvarlanmasına neden olmuştu. 
Üzeri toz, toprak içindeydi. Çırpsa 
da geçmeyecek üzüntülerdi bun-
lar… Yakasına yapışmış onu bı-
rakmıyorlardı.

Kâğıda tekrar dönüp baktı. 
Onda yazanlara inanmak istiyor-
du. Gözleri dolmuştu. Kelimelere 
bakarak, onlara tekrar şefkatle do-
kundu. En altta ki küçük bir cümle-
ye gizlenmiş kelime dikkatini çekti. 
Şöyle yazıyordu: 

“Hayat, rengiyle insanları cez-
beden bir lavinia… Sen onun gör-
kemine kapılıp, kendini hüsrana 
boğma…” 

“Lavinia!”  (Ölüm çiçeği)

LAVİNİA 

Bozkır Dereliler Eğitim Kül-
tür Turizm Sosyal Dayanışma ve 
Kalkındırma Derneğinin her yıl 
geleneksel olarak gerçekleştirildiği 
“Arabaşı Buluşması” etkinliği bu 
yıl İhsaniye İlköğretim Okulunda 
gerçekleşti.

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Işık, Konya 
Şube Başkanı Süleyman Ege, Boz-
kır ve Çevresi Dernekleri Federas-
yonuna bağlı dernek yöneticileri, 
Mimar Necati Yılmaz, Sorkun Der 

Başkanı Hüseyin Çetin ve Bozkır 
Derelilerin katıldığı program da ka-
tılımcılara Arabaşı Çorbası ve tatlı 
ikram edildi.

Bozkır Dereliler Dernek Başka-
nı Ali Cankurt konuklar ile bir bir il-
gilenerek katılımlarının kendilerine 
güç verdiğini, dernek olarak yap-
tıkları faaliyetlerdeki amaçlarının 
Derelilerin birlik ve beraberlik içe-
risinde her zaman iyi işler yaptıkla-
rını ifade ederek tüm katılımcılara 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Bozkır Dereliler arabaşı
sofrasında buluştu

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ

Vacit Sır

Tanfer Ata



1129 OCAK 2019HABER 

Baba mesleği olan çıkrıkçılığı ilerleyen yaşına rağmen devam ettiren Ahmet Işıkçeviren, babasından 
kalma 120 yıllık dükkanında oğlu ile birlikte çalışmaya ve ekmeğini kazanmaya devam ediyor

Dededen toruna 
miras kalan meslek

Konya’da baba mesleği “çıkrık-
çılığı” 85 yaşına rağmen bırakma-
yan Ahmet Işıkçeviren, babasından 
kalma dükkanında oğlu ile çalışıyor. 
Eskiden yaygın kullanılan tahta ka-
şık, oklava gibi çeşitli ahşap eşyaları 
yapan çıkrıkçılardan biri de Ahmet 
usta. Mesleğe 25 yaşındayken baba-
sının yanında başlayan Ahmet usta, 
tarihi Bedesten Çarşısı’nda 60 yıldır 
aynı dükkanda çıkrıkçılık yapıyor. 
Babasının 120 yıl önce açtığı iş ye-
rinde 58 yaşındaki oğlu İsmail Işık-
çeviren ile çalışmaya devam eden 
Ahmet usta, kendisinden sonra 
mesleği oğlunun devam ettireceğini 
belirtiyor. Ahmet Işıkçeviren, eski-
den dokumacılıkta kullanılan tah-
ta malzemeye “çıkrık” denildiğini, 
“çıkrıkçılık” isminin de oradan gel-
diğini söyledi. Bu mesleğe başlama-
dan önce terzilik yaptığını aktaran 
Işıkçeviren, “Oğlum küçükken okul-
dan çıktıktan sonra dükkana gelirdi. 
Babam ile üç kuşak; dede, oğul ve 
torun birlikte çalışırdık.” dedi.

Işıkçeviren, babası ve amcasının 
yıllarca bu dükkanda çalıştığını dile 
getirerek, “Amcam vefat edince yal-
nız kalan babam beni yanına çırak 
aldı. 60 yıldır da bu işi yapıyorum. 
Benden sonra oğlum devam ettire-
cek fakat ondan sonra devam ettire-
cek kimse yok.” diye konuştu.

‘BU MESLEK DE BİRÇOK 
MESLEK GİBİ TEKNOLOJİYE YENİLDİ’

Günümüzde her şeyin maki-

neleştiğini ve bu yüzden el yapımı 
zanaat işlerine ilginin azaldığını vur-
gulayan Işıkçeviren, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “El emeği ile yapılan di-
ğer tüm meslekler gibi bu meslek 
de unutulmaya mahkum. Bu mes-
lek de birçok meslek gibi teknolojiye 
yenildi. Bu işi yapan yeğenim var, o 
da makine ile çalışıyor. Eskiden elle 
yaparlardı ama şimdi değişti. Ma-
kinede fazla elemana ihtiyaç yok, 
kendi yapıyor. Makine ile bir günde 
yaptığınız yüzlerce ürünü elle yap-
mak mümkün değil. Bu işe eskisi 
gibi rağbet kalmadı artık. Şimdi tah-
ta yok, bitti. Koca sanayide sadece 

bir kişi kereste satıyor. Eskiden 30 
tane kereste satıcısı vardı, her şey 
ağaçtandı. Bu meslekte ölen öldü, 
kalan kaldı. Bir ağabeyim hırdavat-
çı oldu, onun çocukları da artık o işi 
yapıyor.”

‘BİZİM SÜLALE BU İŞİ YAPARDI’
Ahmet usta, eskiden ahşaptan 

tabak yapıldığını, bunların yerini za-
manla alüminyum tabağın aldığını, 
ardından da bakır tabağın yaygınlaş-
tığını dile getirerek, şunları kaydetti: 
“Bizim sülale bu işi yapardı. Ağabey-
lerim, amcazadelerim, babam, am-
cam hep bu işi yaptı. Burada eskiden 
8-10 dükkan vardı, kimi öldü, kimi 

meslek değiştirdi. Bu dükkan bizim, 
babadan kalma, kira vermiyoruz. 
Oğlum bu mesleğe devam edecek 
çünkü başka işi yok. Bu dükkanın 
bir geçmişi var, 120 senelik. Sokağa 
çıksan artık kimse bizi tanımaz ama 
caddede hala mesleğimizin ismi var, 
Çıkrıkçılar Caddesi diye.” İşini ya-
parken bir parmağını kaybettiğini 
anlatan Işıkçeviren, “Bu meslek sev-
meden yapılmaz. Biz bu işi yaparken 
parmağımızı kaybettik ama çalışma-
ya devam ettik. Bu saatten sonra ne 
iş yapabilirsin ki elin de kopsa ayağın 
da kopsa bu işe devam edeceksin.” 
ifadelerini kullandı. n AA

ASKON Konya’dan Genel 
Başkan Aydın’a ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneği(ASKON) Konya Şube yö-
netimi, geçtiğimiz günlerde yapı-
lan genel kurul ile ASKON Genel 
Başkanı seçilen Orhan Aydın’a 
hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 
Konya Şube Başkan Yardımcısı 
Atilla Sinacı önderliğindeki 20 ki-
şilik ASKON Konya heyetini, Ge-
nel Başkan Orhan Aydın, Teşkilat 
Başkanı Gökhan Yavuzer ve genel 
merkez yönetimi karşıladı. ASKON 
Genel Merkezi’nde gerçekleşen zi-
yarette karşılıklı sohbet ve istişare-
ler edildi.

Başkan Orhan Aydın’a hayır-
lı olsun dileklerini ileten ASKON 
Konya Şube Başkan Yardımcısı 
Atilla Sinacı, “Öncelikle yeni gö-
revinizin hayırlı olmasını temen-
ni ediyoruz. Ülke iş dünyasının 
güçlü sesi ve lokomotifi ASKON 
gibi geminin kaptanı oldunuz. Biz 
inanıyoruz ki şahsınızın özverisi, 
genç ve dinamik oluşunuz, AS-
KON’un kaliteli ve güçlü yapısı ile 
çok güzel işlere imza atacaksınız. 
Kurulduğu günden bu yana hem 
genel merkez nezdinde hem şube-
ler nezdinde yaptığımız çalışmalar 
ülke ekonomisine yön vermiştir. 
Bundan sonra da yapılacak üst dü-
zey çalışmalar, ülke ekonomisinin 
geleceğine yönelik projeler, sosyal 

etkinlikler ile ASKON daha da ileri-
ye gelecektir. Bu duygu ve düşün-
celerle şahsım ve ASKON Konya 
Şubesi adına sizi ve yönetiminizi 
tebrik eder, görevinizde başarılar 
dilerim” dedi.

‘KONYA BİZİM EN ÖZEL 
ŞUBELERİMİZDEN’

Ziyaretten memnun kaldığını 
dile getiren ASKON Genel Başka-
nı Orhan Aydın da, “Sayın başkan 
yardımcımız Atilla Sinacı beye 
güzel dilekleri için teşekkür ediyo-
rum. ASKON Konya Şubesi, kurul-
duğu günden bu yana çadırın orta 
direği olmuştur. Konya şubemiz 
hep önde giderek, ASKON adına 
özel çalışmalar yapmıştır. Yapılan 
çalışmaların bir çoğu sadece Konya 
değil, ülke için önemli çalışmalar 
olmuş ve örnek teşkil etmiştir. Her 
zaman genel merkezin arkasında 
olan, milli bir şuura sahip ASKON 
Konya Şubemiz, şahsım nezdinde 
de özel bir yere sahiptir. Bundan 
sonraki süreçte yine el ele vererek 
çok kıymetli çalışmalara imza ata-
cağız. Ben ziyaretinizden dolayı he-
pinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, ça-
lışmalarınızda başarılar diliyorum. 
Allah yardımcımız olsun” diye ko-
nuştu. Konuşmalar sonrası, 2019 
yılında planlanan projeler istişare 
edildi. n HABER MERKEZİ

UHK tarafından Eskişehir’de düzenlenen panelde buğday ekim alanlarındaki daralmaya bir kez daha dikkat çekilerek, 
arz güvenliğinin olmadığı bir ortamda tüketicinin korunmasından ve gıda güveliğinden bahsedilemeyeceğinin altı çizildi

Arz güvenliği sağlanmalı
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) 

tarafından Eskişehir Ticaret Borsa-
sı (ETB) ev sahipliğinde “Hububat 
Sektörel Değerlendirme Paneli” ger-
çekleştirildi. ETB Toplantı Salonu’n-
da gerçekleşen programda buğday 
ekim alanlarındaki azalmaya dikkat 
çekilerek, “Gıdada kendine yetebi-
lirlik milli güvenlik konusudur” de-
nildi.

Panele, TOBB Yönetim Kurulu 
üyesi ve Eskişehir Ticaret Borsası 
Başkanı Ömer Zeydan, Konya Tica-
ret Borsası Başkanı ve TOBB Ticaret 
Borsaları Konsey Başkanı Hüseyin 
Çevik, TMO Genel Müdür Yardım-
cısı Muharrem Akyaka, Ulusal Hu-
bubat Konseyi Başkanı Özkan Taş-
pınar, Karatay Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Bayram Sade, Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Ali Rıza Menemenlioğlu, 
borsa başkanları, akademisyenler, 
UHK Yönetim kurulu üyeleri, üreti-
ciler, sanayiciler ve çok sayıda tarım 
paydaşı katıldı.

ZEYDAN: HUBUBATIN KALİTESİNİ 
ARTTIRMAK ÖNCELİKLİ GÖREVİMİZ

Panelin açılış konuşmasını ya-
pan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 
ve Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı 
Ömer Zeydan, Ulusal Hububat Kon-
seyi bünyesinde Hububat Sektörel 
Değerlendirme Paneli’ne ev sa-
hipliği yapmaktan büyük mutluluk 
duyduklarını söyledi. Zeydan, “Hu-
bubatın kalitesini arttırmak öncelikli 
görevimiz. Kaliteli buğdayı yeterli 
kadar üretmek için uğraşıyoruz. İk-
lim koşulları da çok önemli ama ma-

alesef hâlâ babadan kalma yöntem-
lerle üretim yapılıyor. Tarımın bir 
hizmetkarı olarak bu tür etkinlikler 
de tarımın gelişmesi açısından kat-
kı sağlayacağına inanıyorum. Tarım 
politikalarına da yardımcı olacaktır“ 
dedi.

ÇEVİK: SORUNLAR ORTAK 
AKILLA MUTLAKA ÇÖZÜLECEK
Konya Ticaret Borsası Başkanı 

ve TOBB Ticaret Borsaları Konsey 
Başkanı Hüseyin Çevik, Borsaların 
Medine Pazarı’nı örnek alan ku-
rumlar olduğunu belirterek şunları 
söyledi: “Aldanmanın ve aldatma-
nın önüne geçen, tüccarı ve satıcıyı 
ortak bir platform da buluşturan, 
gerçek piyasa fiyatının oluşmasını 
sağlayan kurumlardır. 113 ticaret 
borsamız süreç içerisinde kendile-
rini geliştirmiş, çağın gerektirdiği 
teknolojik gelişmelerle birlikte, 
tarımsal üretime daha çok değer 
katacak oluşum içerisine girmiş-
lerdir. Sürdürülebilir bir tarım 
ve tarımsal ticaret ana hedefimiz 
olup, tarımsal üretimle finansal 

piyasalarının sağlam entegre ol-
ması için çalışmaktayız. Nitekim, 
laboratuvarlarımızın uluslararası 
yeterlilikte çalışması, elektronik 
satış salonlarının çoğalması, li-
sanslı depoculuğun devletin ver-
diği desteklerle son yıllarda hızlı 
bir gelişim sağlaması, Ürün İhtisas 
Borsası’nın kurulması bu gelişimin 
en güzel göstergeleri olmuştur. Bu 
gelişimde; devletimizin destekleri, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birli-
ğimizin ve Başkanımız Sayın Hi-
sarcıklıoğlu’nun dinamik bir aktör 
olması, alın teri ile üreten çiftçile-
rimizin emekleri, tarımsal ürünleri 
işleyen ve yurtdışına da satarak ül-
kemize döviz kazandıran gıda sa-
nayisi ve çalışanlarının çok büyük 
katkısı vardır.” diyerek kıraç ara-
zilerde üretim yapan üreticilerin, 
ürün desteği yanında alan desteği 
ile de desteklenmesinin altını çizdi.

TAŞPINAR: GIDADA KENDİNE 
YETEBİLİRLİK MİLLİ 

GÜVENLİK KONUSUDUR
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı 

Özkan Taşpınar da, dünyada “yük-
selen değer” olarak ifade edilmeye 
başlanan tarımın, sadece gıda değil 
istihdam ve ticaretiyle de ülkelerin 
ekonomi ve politikalarına etki etti-
ğini belirtti. Taşpınar, “Dünyada 7, 
Avrupa’da 1. Tarım ekonomisine sa-
hip ülke olarak, yaşanan gelişmeler 
ışığında tarım politikalarımızı yeni-
den gözden geçirmeli ve yapısal de-
ğişiklikler gerçekleştirmeliyiz. Türki-
ye’nin gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
ürüne katma değer katarak ihracat-
tan çok daha büyük gelir etme po-
tansiyeli vardır. Bu yüzden ürettiği-
miz tarımsal ürünlere azami katma 
değeri sağlama yollarını aramalıyız. 
Hedefimizi tarımda Dünya’da ilk 
5’e girmek üzerine kurgulamalıyız. 
Tarıma dayalı sanayiler için ham-
maddenin istenilen kalite, miktar ve 
zamanında sağlanmaması son dere-
ce hayati konudur. Gıdada kendine 
yetebilirlik milli güvenlik konusudur. 
Türkiye’de de tarıma dayalı sanayi 
sektörü, kalkınmanın itici gücü ko-
numundadır. Ancak finansal sorun-
lar, ithalat ağırlıklı girdiler ve tarım-
sal altyapı yatırımlarının istenilen 

seviyeye getirilememesi nedeniyle 
verimlilikte ve kalitede gelişmiş ül-
keler düzeyi yakalanamamıştır” diye 
konuştu.

Buğday ekim alanlarındaki da-
ralmaya da dikkat çeken Taşpınar, 
şöyle konuştu: “ 15 yıl önce 9 mil-
yon hektar olan buğday ekim alanı, 
7,2 milyon hektar civarına düşmüş-
tür. Yeni çeşitlerin ıslahı, yetiştirme 
tekniklerindeki gelişmeler ile birim 
alandan elde edilen verim artmıştır. 
Ancak gelinen noktada nüfus artışı, 
göçmen nüfus, artan turist sayısı, dı-
şarıya yapılan yardımlar ve coğrafya-
mızda yaşanan karışıklıklardan dola-
yı üretimden düşen ve Türkiye’den 
gelecek gıda ile beslenmek duru-
munda olanları göz önüne alırsak, 
tüketimin öngörülenin çok üzerinde 
olacağı sonucuna varılmaktadır. To-
humluk miktarını da dikkate aldığı-
mızda her yıl en az 18- 20 milyon 
ton buğday üretmek zorundayız. Bu 
konuda acilen yeni politikalar üretil-
meye, uygulamaya konulmalıdır.”

Moderatörlüğünü UHK Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve KTO Karatay 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bay-

ram Sade’nin yaptığı panelde; TMO 
Piyasa Takip Değerlendirme Şube 
Müdürü Güler Ünlü (Türkiye ve 
Dünya’da Buğday Üretimi, Ticareti 
ve TMO Uygulamaları), Türkiye Un 
Sanayicileri Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Ali Rıza Menemenlioğlu 
(Ulusal ve Uluslararası Un Sanayi-
nin Durumu, Hammadde Temini ve 
Piyasaların Değerlendirilmesi), UHK 
Araştırma ve Danışma Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Süleyman Soylu (2017/18 
Buğday Ekim Üretim Değerlendir-
mesi ve 2018/19 Öngörüleri), Konya 
Ticaret Borsası Genel Sekreteri Esat 
Bilici (Lisanslı Depoculuk, Ürün İhti-
sas Borsası), Eskişehir Ticaret Bor-
sası Zirai Danışmanı Prof. Dr. Engin 
Kınacı (Eskişehir ve Bölgesi Buğday 
Üretimi) Eskişehir Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Sarıl-
gan (Eskişehir Bölgesi Hububat Ti-
careti ve Sorunları) konuları üzerine 
sunumlarını gerçekleştirdiler. Sonuç 
bildirgesinin 2019 yılı Şubat ayının 
ilk haftası açıklanması kararlaştırılan 
panel, hatıra fotoğrafı çekimiyle son 
buldu. 
n HABER MERKEZİ
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TBMM’ye subliminal mesajlar için araştırma önergesi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 

Konya Milletvekili Esin Kara, tele-
vizyon kanallarındaki çizgi filmler, 
bilgisayar oyunları, müzikler ve ki-
taplardaki subliminal mesajlardaki 
misyonerlik, siyonizm faaliyetleri-
nin araştırılmasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Baş-
kanlığına önerge verdi. 

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, günümüzde subliminal me-
sajlar ile farkında olmadan herke-
sin karşı karşıya olduğunu belir-
terek, bu mesajların davranışları 
şekillendirdiğini söyledi. Yabancı 
firmalar tarafından üretilen secca-
delerdeki haç işareti, papaz, domuz 
figürlerinde, internet ortamındaki 
videolarda, çizgi film kanalların-
da, bilgisayar oyunlarında, görsel 
yada işitsel olarak bu tür mesajlara 
maruz kalındığını ifade eden Esin 

Kara, “25. Kare tekniği olarak bili-
nen teknik ile küçük çocuklarımızın 
zihinlerine cinsel temalı söz, resim-
ler, duygu bazında korku ve cesa-
retsizlik aşılayan figürler, tek göz 
sembolleri, Yahudiliğin simgele-
rinden üçgen prizma, şeytana tap-
ma ayinlerinde kullanılan ritüeller, 
satanizm simgeleri çizgi filmler ile 
verilmektedir. Sonraki dönemlerde 
bilinçaltına saklanan bu mesajlar 
davranışları şekillendirmektedir. 
Bir görüntü 30 milisaniyeden daha 
az bir zamanda gösterildiğinde biz 
bunu görmüyoruz ama bilincimize 
alınıyor. Bilince çıkmadan verilen 
bu mesajlarla eşik altı uyaran ola-
rak insanların bir şeyi öğrenmesi 
yada bir konu hakkında bilgi edin-
mesi sağlanabilmekte, kişinin yo-
rumlaması değiştirilebilmektedir. 
Göremediğimiz ve bilincimiz açık-

ken algılama yapamadığımız bir 
şeyi ret etme şansımız hiç yoktur. 
Çünkü haberdar değiliz” dedi. 

‘SUBLİMİNAL MESAJLARA 
AĞIR CEZA VERİLMELİ’

Türkiye’de bazı çizgi film ka-
nallarında denetimsiz olarak ya-
yınlanan Hristiyanlık sembolleri, 
küfürlü, argo konuşmalı, cinsellik 
ve şiddet içeren yayınların acilen 
denetim altına alınması gerektiğini 
kaydeden Milletvekili Kara, Rus-
ya’da bu tür kanalların lisansının 
iptal edildiğini hatırlattı. 

Kara şöyle konuştu; “İnternet 
yayınlarının, bilgisayar oyunları-
nın, çizgi filmlerin denetimi ge-
reklidir. Masumane görünen ama 
hiç de masum olmayan bu tür ya-
yınlar geleceğimizi tehdit etmek-
tedir. Çocuklarımıza internet üze-
rindeki yayınlar ve çizgi filmler, 

bilgisayar oyunları ve dinledikleri 
müzik ile korku paranoyaları aşı-
lanmakta, güçsüz, işe yaramaz, 
etkisiz insanlar oldukları mesajları 
verilmektedir. 

Yakın zamanda dünyada oy-
nanması yasaklanan birçok çocu-
ğun intihar etmesine sebep olan 
bilgisayar oyunlarının varlığını 
unutmayalım. Rusya Basın Ba-
kanlığı bu tekniği kullanarak yayın 
yapan tüm yayın organlarının li-
sanslarını iptal etmektedir. Birçok 
ülkede subliminal mesajlara yö-
nelik ağır yaptırımlar bulunmak-
tadır. Ülkemizde 15 Şubat 2011 
tarihinde kabul edilen 6112 sayılı 
RTÜK Kanunun 9.maddesinde 
sadece ticari iletişimde bilinçaltı 
mesajların kullanılması yasak-
lanmıştır. Başka alanlarda bu tür 
mesajların kullanımı yasaklayan 

düzenlemeler bulunmamaktadır. 
Sonuç olarak teknoloji ortamın-
da bilinçaltı tehlikesi özellikle ço-
cuklarımız üzerinde olumsuz etki 
oluşturarak, toplumsal yapımızı 
tahrip edilmektedir. Çocukları-
mızın izlediği, dinlediği, okudu-
ğu yada dijital ortamda oynadığı 
oyunlar onların ahlaki değerleri-
ne, ruhsal yapıları üzerindeki etki 
etmekte hatta depresyona girme-
lerine, intihar eğilimlerinin artma-
sına kadar bir çok nedene sebep 
olmaktadır. 

Acil olarak hem televizyon 
kanallarında, hem internet orta-
mında subliminal mesajların yada 
açık olarak verilen olumsuz me-
sajların denetimin arttırılması ve 
ağır cezai müeyyideler verilmesi 
önem arz etmedir.”
n İHA

Barındığı depoyu, 
kovulduğu için yakmış

Konya’da, bilgisayar malzeme-
si deposu olarak kullanılan iş yeri-
nin kundaklanma sonucu yandığı 
ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına 
alınan şüpheli Yusuf D.’nin (19), 
evi terk ettiği için depoda bir süre 
barındığı, depo sahibinin daha 
sonra kendisini kovması üzerine 
işyerini çakmakla tutuşturduğunu 
itiraf ettiği öğrenildi. 

24 Ocak Perşembe gece saat-
lerinde Alaaddin Bulvarı’ndaki 4 
katlı bir iş merkezinin çatı katın-
da bilgisayar malzemesi deposu 
olarak kullanılan iş yerinde belir-
lenemeyen nedenle yangın çıktı. 
İşyeri yakınındaki taksi durağında 
çalışan şoförler alevleri fark ederek 
olayı itfaiyeye haber verdi. Kısa sü-
rede olay yerine çok sayıda itfaiye 
ekipleri sevk edildi. Alevler depo-
nun alt katındaki bir siyasi partinin 
bulunduğu ofise de sıçradı. Yak-
laşık 1 saat süren çalışma sonucu 
alevler tamamen söndürüldü. 10 
bin liralık maddi hasarın oluştuğu 
depo ile siyasi partinin ofisinin bir 

bölümü kullanılmaz hale geldi. 
KUNDAKLANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından Meram ilçe 
Emniyet Müdürlüğü Araştırma 
Büro Amirliği ekipleri çalışma baş-
lattı. Depo sahibiyle görüşen polis, 
Yunus D. adlı gencin yaklaşık 1 
yıldır depoda barındığını, binada 
meydana hırsızlık olayının ger-
çekleşmesi üzerine gencin depoda 
kalmasına izin verilmediğini be-
lirledi. Araştırmasını derinleştiren 
polis, o dönem Yunus D. hakkında 
deponun kapısına zarar verdiği ge-
rekçesiyle yasal işlem yapıldığını 
tespit etti. Şüphe üzerine gözaltına 
alınan Yunus D., depoyu kendisi-
nin kundakladığını itiraf etti. Yu-
nus D.’nin ifadesinde o gün alkollü 
olduğu, yangın merdiveninden 
çatıya çıkıp, oradan depoya girdiği-
ni ve zorla kapıyı açıp orada kalan 
valizini aldıktan sonra çakmakla 
depoyu tutuşturduğunu söylediği 
öğrenildi. Yunus D.’nin sorgula-
ması sürüyor.   
n DHA

TIR şoförünü yoldan 
geçen vatandaş kurtardı

Konya-Ankara Karayolu’nun 
40. kilometresinde devrilen TIR’ın 
içerisinde mahsur kalan TIR şofö-
rü, yoldan geçen bir vatandaşın 
yardımıyla kurtarıldı.

Olay önceki gün akşam 20.30 
saatlerinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgilere göre, yedek parça 
ve ekipmanları taşıyan TIR, Kon-
ya-Ankara Karayolu’nun 40. ki-
lometresinde belirlenemeyen bir 
nedenle devrildi. TIR’ın devrilmesi 
sonucu TIR şoförü araçta sıkıştı. 
Yoldan geçen Şuayip Özden isimli 
vatandaş, TIR’dan mazot sızdığını 
görünce, olası bir yangına karşı sı-
kışan TIR şoförünü kurtarmak için 

harekete geçti. Bu sırada 112 acil 
ekiplerini ve polisi de arayan Öz-
den, TIR şoförünü kendi çabasıyla 
kurtarmayı başararak, yaralanan 
TIR şoförüne de ilk yardım mü-
dahalesinde bulundu. Kısa süre-
de olay yerine gelen ambulansla 
hastaneye kaldırılan TIR şoförü, 
tedavi altına alındı. TIR’ın devril-
mesi sonucu yolun kapanmasıyla 
trafik akışı bir süre tali yoldan sağ-
lanırken, Jandarma ve Karayolları 
ekiplerinin TIR’ı kaldırma çalışma-
larının tamamlanmasının ardın-
dan yol yeniden trafiğe açılabildi. 
Olayla ilgili geniş çağlı soruşturma 
başlatıldı. n HABER MERKEZİ 

Ilgın’da 4 aylık hamile eşi Fatma Coşkun’u (30) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada, ‘tah-
rik’ ve ‘iyi hal’ indirimi ile 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Ali Coşkun (38) hakkında verilen karar bozuldu

Bakanlık itiraz etti,
yeniden yargılanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı avukatlarının 
itirazı üzerine Yargıtay 1’inci 
Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 
verdiği kararın ‘usulen bozul-
masına’ karar verdi. Dava yerel 
mahkemede yeniden görülecek.

Olay, 20 Mart 2015’te Ilgın 
ilçesine bağlı, eskiden belde sta-
tüsünde olan Yukarı Çiğil Mahal-
lesi’nde meydana geldi. 4 aylık 
hamile Fatma Coşkun, iddiaya 
göre, olay tarihinden yaklaşık 
1 ay önce o dönem  6 yaşındaki 
oğlu O. ve 2 yaşındaki kızı E.’yi 
yanına alıp, aynı mahallede otu-
ran ailesinin yanına yerleşti. 
Fatma Coşkun, olay günü oğlu 
O.’yu, babasının yanına gönder-
di. Çevre ilçelerde tarlarda tarım 
işçisi olarak çalışan Ali Coşkun 
da, yine başka ilçede çalışma-
ya gideceği için oğlunu, eşinin 
yanına bırakmak istedi. Ali Coş-
kun oğluyla birlikte, eşinin kal-
dığı kayınpederinin evine geçti. 
Kızıyla birlikte evde olan Fatma 
Coşkun, eşine önce pencereden 
cevap verdi. Fatma Coşkun, eşi-
nin ısrarı üzerine kapıyı açtı. Evin 
girişinde konuşan çift tartışmaya 
başladı. Tartışma sırasında Ali 
Coşkun üzerinde bulunan ruh-
satsız tabancasıyla oğlu ve kızı-
nın gözleri önünde eşine kurşun 
yağdırdı. Boynuna ve sırtına 3 
mermi isabet eden Fatma Coş-
kun olay yerinde yaşamını yitir-
di. Annesinin kanlar içinde kal-
dığı gören O.C., komşularından 
yardım isterken, Ali Coşkun ise 
kaçtı.

Mehmet Ayaz ve Ayşe Ayaz’ın 
ise olay sırasında kızı ve kendile-
rini sürekli tehdit eden damatları 
Ali Coşkun’dan şikayetçi olmak 
için mahallenin yaklaşık 2 kilo-
metre ilerisindeki jandarma ka-
rakoluna gittiği öğrenildi.

AÇ KALINCA YAKALANDI
Cinayetin ardından mahal-

lenin yakınındaki ormanlık ala-
na giden ve gece yarısına kadar 
orada saklanan Ali Coşkun, daha 
sonra o bölgeye yakın, kullanıl-
mayan halı atölyesine sığındı. 
Gündüzleri ormanlık alanda ge-
zen, akşamları da halı atölyesin-
de saklanan Ali Coşkun, acıktığı 
için 3 gün sonra sabah saatle-

rinde mahalleye gelmeye karar 
verdi. İlk olarak mahallede giri-
şindeki bir eve giden Ali Coşkun, 
yiyecek istedi. Ev sahibinin tepki 
gösterdiği Ali Coşkun, daha son-
ra mahalle meydanından geçti ve 
karşı taraftaki baraj yakınlarına 
gitmeye karar verdi. Bu sırada 
Ali Coşkun’u mahallede gören 
çevredekiler jandarmaya ihbar-
da bulundu. Jandarma Ali Coş-
kun’u, Yukarı Çiğil Sulama Barajı 
yakınlarında gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ali Coşkun, 
çelik yelek giydirilip jandarma 
eşliğinde cinayetin yaşandığı eve 

getirilerek, eşini nasıl öldürdüğü-
nü anlattı. 

KIZI VE OĞLUYLA VEDALAŞMIŞ
Tabancayla ateş ettikten son-

ra eşinin yere yığıldığını anlatan 
Ali Coşkun, ‘’Eşim yere yığılmış-
tı. Kızım da evin iç kısmındaydı. 
Kızımın yanına sarılmak için git-
tiğimde tekrar ateş ettim. Sonra 
kızıma sarılıp vedalaştım. Daha 
sonra oğlumla vedalaştım ve kısa 
sürede geri geleceğimi söyleyip, 
ayrıldım’’ dedi.

Aç kaldığı için yiyecek bulma-
ya geldiğini belirten Ali Coşkun, 
‘’Ormanlık alanda ve halı atöl-

yesinde saklandım. Acıkmıştım. 
Yiyecek bir şey bulmak için köye 
indim’’ diye konuştu.

Ali Coşkun, pişman olduğunu 
belirterek, ‘’Çok pişmanım. Böyle 
olmasını hiç istemezdim. Allah’ın 
verdiği canı Allah alır’’ dedi.

MAHKEMEDEN TAHRİK 
VE İYİ HAL İNDİRİMİ

Ali Coşkun, olayın ardından 
tutuklandı. Akşehir Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde ‘kasten öldür-
me’ suçundan yargılanan Ali 
Coşkun, suçun tahrik altında iş-
lendiği ve mahkemedeki iyi hali 
göz önünde bulundurarak 18 yıl 
4 ay hapis cezasına çarptırdı.

YARGITAY KARARI BOZDU
Davaya çağrılmayan Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı, ‘davaya müdahil edilme-
dikleri’ gerekçesiyle karara iti-
razda bulundu. Bakanlığın itirazı 
haklı bulan Yargıtay 1’inci Ceza 
Dairesi, geçen yıl kasım ayında 
yerel mahkemenin verdiği ka-
rarın usulen bozulmasına karar 
verdi. Kararda, “Sanık Ali Coş-
kun hakkında ‘nitelikli kasten 
öldürme’ suçundan açılan kamu 
davasında 6284 sayılı Yasa’nın 
2/1-d ve 20/2 maddeleri uyarın-
ca Aile, Çalışma ve Sosyal Hiz-
metler Bakanlığı’nın bu suçun 
zarar göreni olduğu, bu sıfatın 
gereği olarak CMK’nın 233 ve 
234’üncü maddeleri gereğin-
ce kovuşturma evresinde sahip 
olduğu davaya katılma ve öteki 
haklarını kullanabilmesi için du-
ruşmadan haberdar edilmesi ge-
rektiği halde, usulen dava ve du-
ruşmalar bildirilmeden, davaya 
katılma ve CMK’nın mağdur ve 
katılanlar için öngördüğü hak-
lardan yararlanma olanağı sağ-
lanmadan yargılamaya devam 
edilerek yazılı biçimde hüküm 
kurulması bozmayı gerektirmiş 
olup suçtan zarar gören, Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı’nın ilgili İl Müdürlü-
ğü vekilinin temyiz itirazları bu 
itibarla yerinde görülmüş oldu-
ğundan sair yönleri incelenme-
yen hükmün tebliğ namedeki 
gibi bozulmasına” denildi. Dava 
yerel mahkemede yeniden görü-
lecek.
n DHA
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Selçuk’ta ‘Doğal Kaynaklardan İlaç Geliştirilmesi Çalıştayı’ yapıldı
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Ec-

zacılık Fakültesi ve Uluslararası 
İlaç Mükemmeliyet Araştırma 
ve Uygulama Merkezi tarafından 
düzenlenen “Doğal Kaynaklardan 
İlaç Geliştirilmesi Çalıştayı” ger-
çekleştirildi. 

“Doğal Kaynaklardan İlaç Ge-
liştirilmesi Çalıştayı’nın Başkanlı-
ğını yapan Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Hüseyin Kara, “Doğal Kaynak-
lardan İlaç Etken Maddelerin Elde-
si ve Geliştirilecek Fermülasyonla-
rın Vitroın- Viva Değerlendirmesi” 
başlıklı TÜBİTAK 1004 Projesinin 
tanıtımını gerçekleştirdi. 

Çalıştayın önemine değinen 
SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Hüseyin Kara, “Bu toplantı hem 
bizim için hem de Türkiye’ye ya-
pacağımız katkıdan dolayı önemli 
bir toplantı olmasını diliyorum. 
Biz bu toplantımızın verimli, iler-

de yapabileceğimiz çalışmalarında 
hayırla yâd edeceğimiz güzel bir 
toplantı olmasını diliyorum. Bu 
toplantı TÜBİTAK tarafından açıl-
mış, çağrısı yapılmış bu sebepten 
dolayı da sadece araştırma üniver-
sitelerinin dâhil olduğu bir destek 
programıydı. Destek programının 
kodu ‘1004’. TÜBİTAK her yeni 
günde, yeni YÖK anlayışını da 
olgunlaştıracak Yüksek Öğretim 
Kurumumuzun ortaya koymuş 
olduğu çalışmayı da destekleye-
bilecek nitelikte, Yüksek Öğretim 
Kurumumuzla beraber çalışmaya 
devam ediyorlar. Ben hem Yüksek 
Öğretim Kurumumuzun beraber 
çalışabilme kültüründen hem de 
TÜBİTAK’ın beraber çalışmasın-
dan kaynaklanan bir ortamı ortaya 
koymalarından dolayı emeği ge-
çen herkese teşekkür ediyorum” 
dedi. 

Çalıştay’ın birinci oturumu 
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Gülbin Ozcelikay’ın Moderatörlü-
ğünde gerçekleştirildi. “İlaç Sektö-
rünün Yapısı, Stratejileri ve Pazar-
lama Sürecini Etkileyen Faktörler 
ve Doğal Kaynaklardan İlaç Üre-
timinde Yeni Yaklaşımlar” konu-
larıyla ilgili sunum gerçekleştirildi. 

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ensin Banoğlu’nun Moderatörlü-
ğünde gerçekleşen ikinci oturum-
da, “Milli ve Yerli İlaç Üretiminde 
Ar-Ge, Kamu, Üniversite Sanayi 
İş Birliği, Doğal Kaynaklardan 
Elde Edilen İlaç Etken Maddeleri, 
İyi Üretim Uygulamaları, Yük-
sek Teknoloji Kullanımı İle Doğal 

Kaynaklardan İlaç Etken Mad-
de İzolasyonu, Saflaştırılması ve 
Standardizasyonu” konuları ko-
nuşuldu. Atatürk Üniversitesi Ec-
zacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Yücel Kadıoğlu Moderatörlüğünde 
gerçekleşen üçüncü oturumda ise, 
“Doğal Kaynaklardan İlaç Elde-
sinde Bilgisayar Destekli Tasarım 
Yöntemlerinin Kullanımı” konula-

rı gündeme getirildi. 
Çalıştay’ın ikinci gününde de 

katkı sağlayan katılımcılar, bugü-
ne dek yapılan ve ileride yapılacak 
projeler ve çalışmalar hakkında 
fikir alışverişinde bulundu. Çalış-
taya, Selçuk Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve Eczacılık Fakültesi 
Dekan Vekili Prof. Dr. Hüseyin 
Kara, dekan yardımcıları, Türk 
Eczacılar Birliği Bölge Temsilci-
leri, Konya Eczacı Odası Başkanı 
Eczacı Adem Açıkgöz, Anadolu 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, Bahçeşehir 
Üniversitesi, Biruni Üniversitesi, 
Gazi Üniversitesi, Konya Teknik 
Üniversitesi, Lokman Hekim Üni-
versitesi ile İsveç Uppsala Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hes-
ham El-Seedi, akademisyenler ve 
özel sektör paydaşları katıldı.
n HABER MERKEZİ

Milliyetçi camianın sevilen isimlerinden Prof. Dr. İbrahim Dülger 54 yaşında 
hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Dülger dualarla ve tekbirlerle defnedildi 

Prof. Dr. Dülger 
hayatını kaybetti

Milliyetçi camianın sevilen 
isimlerinden ve Antalya Bilim Üni-
versitesi Hukuk Fakültesi Dekanı  
Prof. Dr. İbrahim Dülger geçirdiği 
kalp krizi sonucu 54 yaşında haya-
tını kaybetti. Ceza hukuku alanında 
tanınan isimlerden olan Dülger’in 
genç yaşta vefatı sevenlerini yasa 
boğdu1964 doğumlu olan Dülger, 
renkli kimliğiyle tanınıyordu. Dül-
ger, Bir dönem seslendirdiği ve 
klibini çektiği “Ha Ha” şarkısıyla 
Türkiye’nin gündemine oturmuş-
tu. Milli konulardaki hassasiyeti 
ve çalışmalarıyla da bilinen Dül-
ger, öğrencileri tarafından da çok 
sevilen bir akademisyendi. Mer-
hum Prof. Dr. İbrahim Dülger dün 
ikindi namazına müteakip Uşak’ta 
Yücetepe Camiinde kılınan cena-
ze namazının ardından Şekerevler 
Mezarlığına defnedildi. Dülger ai-

lesini acı günlerinde yakınları ve 
sevenleri yalnız bırakmadı. Tazi-
yeleri kabul eden Dülger ailesi acı 
günlerinde yanlarında olan herke-
se teşekkür ederek, taziyeleri kabul 
etti. Yenigün Gazetesi olarak Mer-
hum İbrahim Dülger ’e Allahtan 
rahmet sevenlerine ve yakınlarına 
başsağlığı dileriz.  

İBRAHİM DÜLGER KİMDİR?
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. İb-

rahim Dülger, 1964 doğumludur. 
Dülger’in çok sayıda yayımlamış 
olduğu kitap bulunmaktadır. Tür-
kiye Barolar Birliği Delegesi, Konya 
Barosu Üyesi, Selçuk Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Mezunları Derne-
ği ve Türk Hukuk Enstitüsü Üyeliği 
yapmıştır.2016 yılında Hoca Ah-
met Yesevi Türk Kültürüne Hiz-
met Ödülü’ne layık görülmüştür. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çocuklar Emiray’la gönüllerince eğlendi

Ayhan Kozağaçlı için son görev

Konya Büyükşehir Belediyesi ile 
TRT tarafından hazırlanan ve yayın-
landığı tarihten itibaren çocukların 
büyük beğenisini toplayan “Emiray” 
çizgi filminin kahramanları, düzen-
lenen müzikal gösteriyle Konyalı 
çocuk hayranlarının karşısına çıktı. 
Gösteriye gelen çocuklar Emiray ve 
arkadaşlarının sergilediği perfor-
mansla unutamayacakları anlar ya-
şayarak gönüllerince eğlendi.

Konya Büyükşehir Beldiyesi ile 
TRT işbirliğinde hazırlanan “Emi-
ray” çizgi dizisinin kahramanları dü-
zenlenen müzikal bir gösteriyle Kon-
yalı çocuk hayranlarının karşısına 
çıktı. Selçuklu Kongre Merkezi’nde 
sahnelenen müzikal gösteride “Emi-
ray” çizgi filmi başrol oyuncusu Emi-
ray başta olmak üzere filmin diğer 

kahramanları Karaca, Kemal Amca, 
Zekai, Ruhi ve Osto sahne aldı. 

Konyalı çocuklar tarafından yoğun 
ilgi gösterilen müzikalde çocuklar 

Emiray ve arkadaşlarının sergilediği 
performansla eğlenceli anlar yaşa-
dı. Gösteride Emiray ve arkadaşları 
müzik eşliğinde birbirinden güzel 
oyunlar oynayarak çocuklara unuta-
mayacakları bir akşam yaşattı. Prog-
ramda ayrıca çocuklara Emiray ve 
arkadaşlarının yer aldığı bir yapboz 
ile Emiray maskesi dağıtıldı. Emiray 
çizgi filmi Büyükşehir Belediyesinin 
yürütmüş olduğu Medeniyet Okulu 
projesinin en önemli aşamalarından 
birini oluşturuyor. TRT Çocuk ek-
ranlarında büyük ilgiyle takip edilen 
bu animasyon çizgi dizisi ile Türk-İs-
lam kültürüne ait değerler ile oluş-
turulan yerli ve milli animasyon ya-
pımlarını çocuklarımızın izlemesi ve 
kültürel yozlaşmanın önüne geçmek 
amaçlanıyor. n HABER MERKEZİ

Emekli Vali Yardımcısı Ayhan Kozaağaçlı 81 yaşın-
da hakkı rahmetine kavuştu. Merhum Kozağaçlı’nın 
cenazesi dün Öğlen namazına müteakip Musalla Cami-
inde kılınan cenaze namazının ardından Musalla Me-
zarlığına defnedildi. Kozağaaçlı ailesini acı günlerinde 
sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı. Taziyeleri kabul 
eden Kozağaaçlı ailesi acı günlerinde yanlarında olan 
herkese teşekkür ederek, taziyeleri kabul etti. Yenigün 
Gazetesi olarak Merhume Ayhan Kozağaçlı’ya Allahtan 
rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Asya Türk Mitoloji-
si’ne göre kenevir tanrı 
katından 4 tohumdan 
(arpa, buğday, keten, 
kenvir) biri olduğuna 
inanılır ve bu bakım-
dan mucizevi bir bitki 
olarak kabul edilmiştir. 
Bu mucizevi bitki her 
ne kadar günümüzde 
yanlış algılanmış olsa 
da, tarihimizde özellik-
lede Osmanlı tıbbında olduğu kadar 
birçok kadim medeniyetlerde şifa 
amaçlı kullanılmıştır.

Osmanlı döneminde yaygın 
olarak yetiştirilen, kendir, keten, 
kendir lifi, kendir teli ve tel kendir 
gibi isimlerle anılan kenevirin dün-
yada 2017 yılında 4 milyar doları 
bulan endüstriyel pazara ulaştığı 
bilinmektedir. Bu rakamın 2025 
yılında 11 milyar dolara çıkmasının 
beklenilmektedir.

Kenevir, yaratıcının varlıklara 
sunduğu en mucize bitkidir. Hak 
etmediği bir sicil ile emperyalizm ta-
rafından fişlenen, ekimi yasaklanan, 
özel izinle üretilen, algı yönetimi ile 
uyuşturucu sınıfında sayılan bu bit-
kiden 50.000 çeşit endüstriyel ürün 
yapılabilmektedir.

 Kenevirin kullanım alanlarını şu 
şekilde sıralayabiliriz;

 İlaç yapımında, otomotiv en-
düstrisinde, inşaatın her alanın-
da, kağıt & karton yapımında, petrol 
ve petrokimyanın kullanıldığı her 
alanda, tekstil sektöründe, biyodizel 
yakıt ve biyokütle enerji santralın-
da, sabun ve envai çeşit kozmetik 
ürün yapımında, yemeklik binlerce 
gıda ürününde ,ev, asfalt, yol ve ak-
lınıza gelen her alanda kullanılır.

Sadece bu kadar mı ? 1 Dö-
nümlük kenevir tarlası, 25 dönüm-
lük orman kadar oksijen üretir. 1 
Dönüm kenevirden, 4 dönüm ağa-
ca eşdeğer kâğıt yapılır. Bir ağaç 25-
50 yılda yetişir, kenevir 4,5-5 ayda. 
Kenevir 8 kez kâğıda dönüştürülebi-
lir, ağaç 3 defa... Kenevir her yerde 
yetişir, çok az suya ihtiyaç duyar, 
toprağı temizler, sinek-böcekten 
korur, tarım ilacına gerek bıraktır-
maz, son derece dayanıklıdır. 

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) verilerine göre, Türkiye’nin 
karasal büyüklüğünün 769 milyon 
632 bin dekar olduğu tespit edil-
miştir. Türkiyenin %31,1’i tarım 
alanlarından oluşuyor. 2017  yılı 
sonu itibarıyla Türkiye’de ekilen ve 
dikilen tarım alanı 23 milyon 763 
bin hektar, çayır  ve mera arazileriy-
le  toplam  tarım alanı da 38 milyon 
380 bin hektar olarak belirlendi. 
Toplam tarım alanımız 237 milyon 
430 bin 535 dekar. (237.430.535 
Dönüm). Türkiye’nin tarım alanı, 
Birleşik Krallık’ın toplam karasal 
alanına (241 milyon 930 bin dekar) 
yakın mertebededir. 

Türkiye’de  tarım alanlarının; 
% 40,58’ini tahıllar ve diğer bitkisel 
ürünleri,% 10,55’ini nadasa bıra-
kılan topraklar,% 2,10’unu sebze 
bahçeleri,% 0,01’ini süs bitkileri,% 
8,67’sini uzun ömürlü bitkiler,% 
38,08’sini de çayır ve meralar oluş-
turur.

 29 Eylül 2016 Tarihinde Res-
mi Gazetede Yayınlanan “Kenevir 
Yetiştiriciliği ve  Kontrolu Hakkında 
Yönetmelik” yetiştiricilik izni verile-
bilecek bölgeleri şu şekilde sırala-
maktadır; Amasya, Antalya, Bartın, 
Burdur, Çorum, İzmir, Karabük, 

Kastamonu, Kayse-
ri, Kütahya, Malatya, 
Ordu, Rize, Samsun, 
Sinop, Tokat, Uşak, 
Yozgat ve Zonguldak 
illerinde ve bu illerin 
bütün ilçelerinde yapı-
labilir.

Türkiye’de Kenevir 
Üretimi Neden Yasak-
landı?

 Avrasya Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (ASAM) uz-
manı Gazeteci-Yazar Yunus Ekşi’ye  
göre, kenevirin yasaklanmasının 
özünde, küresel finans sisteminin 
mal ve hizmetleri kontrol eden ve 
onu bütün dünyadaki üretim kay-
naklarını elde etmek noktasında 
geliştirdiği bir strateji var. 

Çok açık ve net söyleyelim; 
kenevirin 1940’lı yıllarda yasak-
lanması, İkinci Dünya Savaşı’nda 
stratejik ağırlığı bulunan ve Rusya 
üzerinden korku politikası üreten 
ABD tarafından uygulandı. Çünkü 
ABD’de kenevir konusuyla ilgili bu 
süreç başlatılmıştı. Küresel finans 
sistemi orada ağırlığını oluşturarak, 
ülkelere baskıcı ve yasaklayıcı yasa-
lar çıkartmıştı.

Kenevirden Biyodizel Üretimi 
Biyodizel motorin eşdeğeri bir 

yakıt olup motorinle harmanlanarak 
kullanıldığı gibi saf halde motorin 
yerine de kullanılabilmektedir.

Biyodizel; kenevir, kanola, as-
pir, ayçiçeği, soya, pamuk, jatropa, 
palmiye vb. yağlı bitkilerden uygun 
kimyasal/biyokimyasal süreçler so-
nucu elde edilir. 

Hâlihazırda 2018 senesinde, 
ülkemizde bu sektör duraklamış 
vaziyettedir. Çoğu üretici lisansla-
rını iptal ettirmiş, lisansı olanlarda 
üretim yapamaz duruma gelmiştir.

Ülkemizde sadece bir firma ta-
rafından 20.000 tonluk bir üretimin 
yapıldığı bilinmektedir. Ülkemizde 
2012 yılı itibarıyla 34 adet biyodi-
zel üretimi için işleme lisansı almış 
tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin 
toplam biyodizel üretim kapasite-
lerinin 561.217 ton olduğu EPDK 
tarafından bildirilmiştir.

1.000.000 dönüm kene-
vir tarlasından 883.000.000 Lt 
(883.000Ton) biyoyakıt elde 
edilir. Türkiye’deki tarım alan-
larının sadece %15’ine Kene-
vir ekersek (35.614.580 Dekar) 
35.614.580 D x 883 Lt (BiyoDizel) 
= 31.447.674.360 Lt. (31,5 Milyon 
Ton Biyodizel üretimi sağlanır.)

Öyle ki cari açık içerisinde enerji 
ithalatımızın faturası 37 Milyar dolar  
seviyesine ulaşmıştır. Yerli ve milli 
kaynakların kullanılması elzemdir. 
Cari açığın en büyük kalemi olan 
enerjinin efektif, milli ve verimli 
korunması ile kullanılması gerek-
mektedir.

Ülkemiz bu coğrafyada oyun 
kurucu olmak istiyorsa, enerjide  
%70’lere varan dışa bağımlığından 
bir an önce kurtulmalıdır. Bunu için 
alternatif potansiyelleri uygulamak 
zorundadır. ABD ne der, Avrupa ne 
der hiç aldırış etmeden, kendi kültür 
kotlarının üzerinde devlet olmanın 
gereğini yapmalıdır.

Bizim tarihi ve içtimai birikimiz 
bize yeter. Yeter ki biz “ biz olduğu-
muzu” hatırlayalım. Baki selamlar

Kaynak: Erdem Ulaş, “Mucize 
Bitki Kenevir Gerçek Köye Dönüş 
Projesi”,Hiperyayınları,1.baskı, İs-
tanbul,2018, 

KENEVİRDEN BİYODİZEL ÜRETİMİ

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Sassuolo, Merih Demiral’ın peşinde
İtalya’nın Sassuolo ekibinin radarında 

olan Merih Demiral’ın önümüzdeki günlerde 
İtalya Serie A’ya transfer olması beklenirken, 
bu transferin arkasında Juventus’un olduğu 
iddia edildi. Merih’in transfer olması halinde 
Türkiye’den yurt dışına transfer olan oyuncu 
sayısı rekor seviyeye ulaşacak. 

İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo, 
Alanyaspor forması giyen Merih Demiral’ı 
gündemine aldı. Önümüzdeki günlerde bit-
mesi beklenen transferle ilgili dedikodular 
ise oldukça ilginç. Çünkü bu transferi Sassu-
olo’ya yaptırmak isteyen ekip, İtalya’nın en 
önemli takımı olan Juventus. Alanyaspor’un 
fiyat yükseltmemesi için bu transferi Juven-
tus’un istediği ve devreye Sassuolo’yu soktu-
ğu iddia ediliyor. Merih Demiral’ın transferi-
nin kesinlik kazanması halinde son dönemde 
Türkiye’den Avrupa arenasına giden futbolcu 
sayısı da rekor seviyeye ulaşacak. Devre 

arası transfer döneminde Galatasaray’dan 
Almanya’nın Stuttgart ekibine giden Ozan 
Kabak için Alman ekibi tam 11 milyon Euro 
bonservis bedeli ödemişti. Portekiz’in Chaves 
takımı ise, Ankaragücü’nden ayrılan Erdem 
Şen’i kadrosuna kattı. 

TRANSFER REKORU CENK TOSUN’DA 
Türkiye’den son dönemde Avrupa’ya 

transfer olan futbolcular arasında bonservisi-
ne en çok para ödenen isim Cenk Tosun oldu. 
Geçtiğimiz sezon devre arasında Beşiktaş’tan 
Everton’a transfer olan Cenk Tosun için İngiliz 
ekibi, 22,5 milyon Euro bonservis bedeli öde-
mişti. Cenk’in mevcut piyasa değeri ise 20 
milyon Euro. Başakşehir’den Roma’ya trans-
fer olan Cengiz Ünder ise, yurt dışında forma 
giyen Türk yıldızlar arasında en yüksek piyasa 
değerine sahip olan futbolcu konumunda. 13 
milyon 400 bin Euro karşılığında İtalyan eki-
bine giden Cengiz’in piyasa değeri 35 milyon 

Euro. Galatasaray’dan 2011 yılında 13 milyon 
Euro karşılığında Atletico Madrid’e transfer 
olan Arda Turan ise, Türk oyuncular içerisin-
de en yüksek bonservis bedeliyle bir başka 
takıma transfer olan isim olmasıyla dikkat çe-
kiyor. Atletico Madrid’deki performansı son-
rasında 34 milyon Euro karşılığında Barce-
lona’ya transfer olan Arda, halen bu takımın 
futbolcusu olmasına karşın, geçtiğimiz sezo-
nun devre arasından bu yana Başakşehir’de 
kiralık olarak forma giyiyor. Altınordu’dan 
Almanya’nın Freiburg ekibine 2 milyon 650 
bin Euro bonservis bedeliyle giden Çağlar 
Söyüncü de, piyasa değeri en yüksek isimler-
den birisi. Çağlar, sezon başında İngiltere’nin 
Leicester takımına 21.1 milyon Euro bonser-
vis bedeliyle transfer oldu. Çağlar’ın güncel 
piyasa değeri ise 18 milyon Euro.

ÇAVUŞOĞLU: MERİH TRANSFERİYLE 
İLGİLİ RESMİ BİR ŞEY YOK

Aytemiz Alanyasporlu milli futbolcu Me-
rih Demiral’ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo 
takımına transferi ile ilgili olarak Kulüp Baş-
kanı Hasan Çavuşoğlu, “Şu anda elimizde 
bir anlaşma, sözleşme ya da kulüpten bize 
gelen bir şey yok” dedi. Aytemiz Alanyaspor 
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, oyuncuları Merih 
Demiral’ın, Serie A ekiplerinden Sassuolo ta-
kımıyla prensipte anlaştığına dair haberlerin 
ardından açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 
“Haberler yapılıyor ancak daha henüz bir ge-
lişme yok. Net bir şey yok. Elimizde imzalan-
mış bir sözleşme yok. Bildiğiniz gibi o takımın 
daha öncede Merih’i istediğini söylemiştik. 
Ancak şu anda elimizde bir anlaşma, sözleş-
me ya da kulüpten bize gelen bir şey yok. Bir 
görüşme oldu ancak net bir şey yok. Kulüp 
bize 15-20 gün önce menajer vasıtası ile teklif 
yaptı. Menajerin teklifinin ardından başka bir 
gelişme olmadı” açıklamasını yaptı. n İHA

‘Tek yürek olursak 
hedefimize ulaşacağız’

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısında iki maçta 6 
puan toplamayı başaran Çaykur Rizespor’da, kulüp baş-
kanı Hasan Kartal, “Ligin ikinci yarısına iyi başladık. İki 
maçta 6 puan yeniden ayağa kalkmamızı sağladı.” dedi. 
Kartal, yaptığı açıklamada, Süper Lig’in ilk yarısında bek-
lentilerin çok uzağında kaldıklarını belirtti. Sezonun ikinci 
yarısında camiayı mutlu etmek adına önemli transferler 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Kartal, “İkinci yarıda hiç-
bir hatanın telafisinin olmadığı bilinciyle hareket ettik. 
Okan Buruk hocamızın istekleri doğrultusunda önemli 
çalışmalar gerçekleştirdik.” diye konuştu. Kartal, baş-
langıçların önemine işaret ederek, “Ligin ikinci yarısına 
iyi başladık. İki maçta 6 puan yeniden ayağa kalkmamızı 
sağladı. Elbette iki galibiyet yeterli değil. Transferlerin 
takıma uyumuyla ilerleyen haftalarda çok daha başarılı 
olacağımıza inanıyorum. Camia olarak bütünlüğümüzü 
korumalıyız. Tek yürek olursak sezon sonunda hedefi-
mize ulaşacağız.” ifadelerini kullandı. Taraftarlara özel 
olarak teşekkür eden Kartal, şunları söyledi: “Ligin ilk ya-
rısını 12 puanla kapatmış bir takım olarak taraftarlarımız 
bize ve hocamıza inandı. Her türlü desteği verdiler. Ka-
sımpaşaspor deplasmanında ve iç sahada Akhisarspor 
maçında inanılmaz destek oldular. Büyük camia olmak 
için taraftar desteği önemli. Bu taraftar arkamızda olduğu 
müddetçe inşallah daha iyi işler başaracağız.”.  n İHA

Kupada son çeyrek 
finalist belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş 
maçında Galatasaray, bugün sahasında Spor Toto 1. Lig 
takımı Boluspor ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı’n-
da oynanacak maç, saat 19.45’te başlayacak ve a2’den 
canlı yayınlanacak. Eşleşmede 15 Ocak’ta yapılması 
gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle bir hafta ertelenin-
ce rövanş karşılaşması da bir hafta ötelenmek zorunda 
kaldı. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü gali-
biyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0’lık 
Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 
1-0’lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur at-
layan taraf olacak. Galatasaray’da sakatlığı süren Emre 
Akbaba, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda bulu-
nan Yuto Nagatomo ile kadro dışı bırakılan Serdar Aziz 
ve Eren Derdiyok, Boluspor’a karşı forma giyemeyecek. 
Sarı-kırmızılı ekibin müsabakaya Süper Lig’de az süre 
alan futbolcular ve gençlerden oluşan bir kadro ile çık-
ması bekleniyor.

KURA ÇEKİMİ YARIN
Kupada tamamlanan son 16 turu eşleşmelerinin ar-

dından Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, 
Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor 
çeyrek finale yükseldi. Galatasaray-Boluspor eşleşmesi-
ni geçen taraf, adını son çeyrek finalist olarak yazdıracak.
Toplamda 17 kez ile Türkiye Kupası’nı en çok kazanan 
takım olan, son olarak bu kupayı 2015-2016 sezonunda 
elde eden Galatasaray’ın çeyrek finaldeki rakibi, yarın 
gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak..  
n AA

Trabzon’da genç 
sayısı artacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig’de yaşadığı olumsuzluklara rağmen, yeni isimleri Türk 
futboluna sunuyor. Birçok oyuncuyu kaybetmesine, sakatlıklara ve eksikliklere rağmen teknik 
direktör Ünal Karaman yönetiminde ortaya koyduğu mücadeleyle büyük bir beğeni kazanıyor

Spor Toto Süper Lig’de, transfer tahta-
sı FIFA tarafından kapatılan Trabzonspor, 
kadrosunda bulanan bir çok oyuncuyla 
yollarını ayırdı. Sakatlıklar nedeniyle 
Sosa, Onazi ve Pereira gibi yıldızlarından 
istifade edemeyen, Amiri ve Hosseini’den 
yoksun olan bordo-mavililer bütün olum-
suzluklara rağmen devre arasında kadro-
suna takviye yapamadı. Elinde ne varsa 
kullanmak zorunda kalan teknik direktör 
Ünal Karaman, deplasmanda oynanan 
Demir Grup Sivasspor karşısında da sa-
haya inandığı isimleri çıkardı. Rakibi 
karşısında galibiyeti kaçıran taraf olan 
bordo-mavililer yaşadığı olumsuzlukla-
rın arasında yeni isimleri Türk futboluna 
kazandırmanın olumlu yansımalarını da 
yaşıyor. 

ALTYAPI RÜZGARINA 
YENİ İSİMLER EKLENİYOR 

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal 
Karaman, Demir Grup Sivasspor karşısına 
ilk on birde altyapıdan yetişen 5 oyuncuya 
şans verdi. Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, 
Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen’den 
sonra Abdulkadir Parmak’ta, as kadronun 
gözdesi oldu. Karadeniz ekibinde Batuhan 
Artaslan’da oyuna sonradan dahil olan 
isimdi. Ziraat Türkiye Kupası’nda Balıke-
sirspor Baltok ile oynanan rövanş maçında 
attığı 2 golle sahanın yıldızı olan Abdulka-
dir Parmak, Spor Toto Süper Lig’de ilk kez 
bu hafta Demir Grup Sivasspor maçında 
ilk on birde sahaya çıktı ve beklentileri 
karşılayan oyuncu attığı golle de beraber-
liği getirdi. 

SEZON BAŞI YER ALAN 
9 OYUNCU ŞUAN YOK 

Onur Recep Kıvrak, Burak Yılmaz ve 
Kucka ile yollarını ayıran Olcay Şahan’ı 
kadro dışı bırakan Trabzonspor, Sosa, 
Onazi ve Pereira’dan ise sakatlıkları ne-
deniyle yararlanamıyor. Amiri ve Hosseini 
ise milli takım kampında yer alıyor. Se-
zonda başında yer alan bu 9 oyuncudan 
bugün istifade edemeyen Trabzonspor, 
transfer tahtasının kapalı olması nede-
niyle de devre arasında transfer yapa-
mayarak, eksikliğini yaşadığı bölgelerini 
dolduramadı. Kadro derinliği noktasında 
büyük bir sıkıntı yaşayan bordo-mavililer 
altyapıdan takviye yapabildi. 

KARAMAN GENÇLİK AŞISI 
Trabzonspor’un genç isimleri teknik 

direktör Ünal Karaman’ın forma verdiği 
maçlarda şanslarını iyi kullanmalarıyla 
da dikkat çekiyor. Bir çok oyuncunun ek-
sikliği his edildiği dönemde Yusuf Yazı-
cı ve Abdulkadir Ömür’den sonra Uğur-
can Çakır ile Hüseyin Türkmen verilen 
şansı iyi kullandılar. Bu isimlere ise son 
olarak Abdulkadir Parmak eklendi. Tek-
nik Direktör Ünal Karaman, kadro sıkın-
tısı yaşadığı süreçte altyapıdan kadroya 
dahil ettiği isimleri de gelecek maçlara 
hazırlamaya çalışıyor. Trabzonspor, 
önümüzdeki günlerde gelecek vaat et-
tiğine inandığı isimleri Türk futboluna 
sunacak olmasınında yaşadığı olum-
suzlukların arasında ayrı bir heyecanını 
yaşıyor.
n İHA

Sivasspor evinde kaybetmiyor Yeni Malatyaspor haber bekliyor
Spor Toto Süper Lig’in 19. hafta-

sında Trabzonspor ile 1-1 berabere 
kalan Demir Grup Sivasspor, iç sa-
hadaki yenilmezlik serisini 8 maça 
çıkardı. Ligin ilk haftasında konuk 
ettiği Aytemiz Alanyaspor’u 1-0 ye-
nerek sezona başlayan Sivasspor, 3. 
haftada sahasında Kasımpaşa’ya 
3-0 yenildi. Sivas temsilcisi, bu kar-
şılaşmanın ardından evinde çıktığı 
8 maçta yenilgi yüzü görmedi. Ligin 
5. haftasında evinde Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor ile 2-2 berabere 
kalan kırmızı-beyazlılar, bu maçın ar-
dından iç sahada Bursaspor’u 2-0 yen-
di, Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor 
ile golsüz, Çaykur Rizespor ile de 1-1 
berabere kaldı. İç sahada ligin 15. haf-
tasında Göztepe’yi 2-0, 16’ncı haftada 
ise MKE Ankaragücü’nü 4-0 mağlup 
eden Sivasspor, evinde oynadığı son 
maçta ise Pazar günü Trabzonspor 

ile 1-1 berabere kalarak sahasındaki 
yenilmezlik serisini sürdürdü. Sivas 
temsilcisi, bu sezon iç sahada çıktığı 
10 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 
1 mağlubiyet alarak 17 puan topladı. 
Kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda rakip 

fileleri 13 kez havalandırdı, kalesinde 
7 gol gördü. Demir Grup Sivasspor, 
dış sahadaki 9 maçta ise 2 galibiyet, 
2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 8 puan 
toplayabildi. 
n AA

Spor Toto Süper Lig ekibi E.Yeni 
Malatyaspor, Fulham’ın santraforu 
Aboubakar Kamara için beklemeye 
geçti. Sarı kırmızılı yönetim, Kamara 
ile her konuda anlaşma sağlarken, 
kulübüyle olan pürüzün henüz gide-
rilememiş olması nedeniyle transfer 
şuana kadar gerçekleşmedi. 

E.Yeni Malatyaspor’un transfer 
etmek istediği Aboubakar Kamara ile 
ilgili yönetim beklemeye geçti. E.Ye-
ni Malatyaspor’da kulüp başkanı Adil 
Gevrek ve transfer komitesi üyeleri 
geçtiğimiz günlerde Fulham’ın santra-
foru Aboubakar Kamara’nın transferini 
bitirmek için İngiltere’ye gitmişti. 

Kamara ile her konuda anlaş-
ma sağlayan sarı kırmızılı yönetim, 
Fulham’ın oyuncuyu İngiltere Cham-
pionship’ten bir takıma göndermek 
istemesi üzerine son teklifini sundu ve 
transferde beklemeye geçti. Fulham, 

santrafor Aboubakar Kamara’nın İn-
giltere Premier Lig’den teklif veren 
kulüplerle, E.Yeni Malatyaspor’a gir-
mesini isterken, Kamara ise E.Yeni 
Malatyaspor’a gelmek istiyor. Bu nok-
tada E.Yeni Malatyaspor kulübü, Ka-
mara ile anlaşma sağlasa da, transfer 
tamamlanamadı. 

İngiltere ekibi Aboubakar Kama-
ra’yı kadro dışı bırakırken, E.Yeni 
Malatyaspor yönetimi ise Fulham 
kulübünün vereceği son kararı bekli-
yor. Sarı kırmızılı takım, Kamara’nın 
transferinde olumsuz bir yanıt almala-
rı halinde başka bir yabancı santrafor 
ile anlaşmayı planlıyor. n İHA



Milli karateciler Fransa’da madalya kazandı
Karatede 2019 sezonu Fransa’nın baş-

kenti Paris’te düzenlenen Karate 1 Premier 
Lig etabıyla başladı. Milli karateci Serap Öz-
çelik Arapoğlu’nun altın madalya kazandığı 
organizasyonu Merve Çoban ile Erkek Kata 
Milli Takımı da bronz madalya ile noktaladı. 

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) 
her yıl düzenlediği ve 2019’da yedi etap 
üzerinden organize edilecek Karate 1 Pre-
mier Lig’de sezonun ilk etabı Fransa’da 
yapıldı. 25-27 Ocak tarihleri arasında baş-
kent Paris’te düzenlenen müsabakalarda 8 
kadın, 12 erkek karateciyle katılım gösteren 
Büyükler Karate Milli Takımımız, bir altın, 
iki bronz madalya kazandı. Tokyo 2020 
Olimpiyat Oyunları’na puan veren müsa-
bakalar arasında yer alan Karate 1 Premier 
Lig’in Paris etabında 82 ülkeden 776 kara-
teci mücadele etti. 2018’i Avrupa Şampiyo-
nu ve Dünya ikincisi olarak kapatan Serap 
Özçelik Arapoğlu, sezona altın madalyalı 
bir başlangıç yaptı. Kumite 50 kiloda 2018 

Dünya Şampiyonası finalinde kaybettiği Ja-
pon Miho Miyahara’yı 6-0 yenen Serap, ra-
kibinden hem rövanşı aldı hem de 2019’un 
ilk müsabakasında şampiyonluğa ulaştı. 

MERVE ÇOBAN’DAN 
BRONZ MADALYA 

Kumite 61 kiloda üçüncülük maçına çı-
kan Merve Çoban ise karşılaştığı İranlı Ro-
zita Alipourkeshka’nın diskalifiye olmasıyla 
bronz madalya ile organizasyonu noktaladı. 
Avrupa üçüncülüğü ve dünya beşinciliği 
bulunan Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve 
Kutluhan Duran’dan oluşan Erkek Kata Milli 
Takımımız da yenilenen kata sisteminde 
Fransa’yı (Puan: 24.68 - 23.40) mağlup 
ederek üçüncülük kupasının sahibi oldu. 

2017’nin ardından 2018’de de sıkletinin 
en iyisi olan Serap Özçelik Arapoğlu ile Eray 
Şamdan, Burak Uygur ve Uğur Aktaş ödül-
lerini, Dünya Karate Federasyonu Başkanı 
Antonio Espinos’un elinden aldı.
n İHA

Taşkent Spor Bisiklet Takımı Mersin’e iddialı gitti
Bisiklet Federasyonu tarafından organize edilen ve 31 

Ocak-2 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak olan Türkiye Bisik-
let Şampiyonası 1. Etap Yol Yarışları’na, Taşkent spor Bisik-
let Takımı iddialı gitti. Taşkent Spor’da hedef kürsüye çıkmak 
olarak belirlendi.

YARIŞLAR ÜÇ GÜN SÜRECEK
Bisiklet Federasyon Başkanlığı’nın 2019 yılı faaliyet 

programında yer alan ve ilk yarışı olan Türkiye Bisiklet Şam-
piyonası 1. Etap yol yarışları 31 Ocak- 2 Şubat 2019 tarihle-
rinde Mersin’de yapılacak. Bu şampiyonada Yıldız A ve B ile 
Genç Erkekler kategorisinde mücadele edecek olan Taşkent 
spor Kulübü bisiklet takımı, şampiyonaya iddialı gitti.

Şampiyonanın teknik toplantısı 30 Ocak 2019 tarihinde 
saat 18.00’de yapılacak. Yarışlar ise 31 Ocak 2019 Perşem-
be günü start alacak ve 2 Şubat 2019 tarihinde yapılacak olan 
finallerle sona erecek.

HEDEFİMİZ İLK ÜÇE GİRMEK
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Taşkent Spor Ku-

lübü Başkanı Ahmet Şanlı, “Türkiye Bisiklet Şampiyonası 1. 
Etap yol yarışlarına yaklaşık olarak 3 aydır sıkı bir şekilde sür-
dürmekteyiz. Yılın ilk yarışta Genç ve Yıldız erkeklerde müca-
dele edeceğiz. Hedefimiz ilk üçe girerek kürsüdeki yerimizi 
almayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Çok iyi olacağız!
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu Selçukspor, Pazar günü oynanan karşılaşmada Fethiyespor’u 

3-2 yendi. Maç hakkında konuşan Teknik Direktör Alper Avcı, geriden gelerek kazanmanın çok 
önemli olduğunu belirterek, ilerleyen haftalarda çok iyi bir takım olacaklarını ifade etti

2. Lig Kırmızı Grup’ta alt sıralardan 
kurtulma mücadelesi veren Yavru Kartal 
Konya Anadolu Selçukspor, 19.hafta ma-
çında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 
Fethiyespor’u 3-2 mağlup etti. Bu galibiyet 
ile puanını 20’ye yükselten yeşil beyazlılar-
da Teknik Direktör Alper Avcı, iyi bir takım 
olma yolunda ilerlediklerini ve iyi sonuçlar 
alarak üst sıralara tırmanacaklarını belirtti. 
Kulüp Başkanı Zahir Renklibay ise, Fethi-
yespor maçında hiç beklemedikleri anlar-
da üst üste goller yediklerini ancak maçı 
kazanmasını bildiklerini söyledi. Renklibay 
ayrıca, Konyalı futbolseverleri Anadolu Sel-
çukspor’u desteklemeye davet etti.

ÇOK İYİ NOKTALARA GELECEĞİZ
İç sahada oynadıkları ve 2-0 geriden ge-

lip 3-2 kazanılan Fethiyespor karşılaşması-
nın ardından açıklamalarda bulunan Konya 
Anadolu Selçukspor Teknik Direktörü Alper 
Avcı, hakemlere uyarıda bulunurken, “Bizim 
şansımıza üç sezondur burada Fethiyespor 
ile oynadığımız karşılaşmalar genellikle bu 
şekilde tamamlanıyor. Geçtiğimiz sezon 
yine burada oynadığımız maçta ilk yarı 3 – 0 
geriye düşmüştük. İkinci yarıda attığımız 3 
gol ile beraberliği sağlamıştık. Geçtiğimiz 
hafta deplasmanda oynadığımız Tuzlaspor 
karşılaşmasında hak etmediğimiz bir sonuç 
aldık. Tuzlaspor maçındaki oyunda hem sa-
vunma anlamında, hem hücum anlamında 
doğru işler yapmaya çalıştık. Ama hak etme-
diğimiz sonuçla karşı karşıya kaldık. Elbette 
ilk yarıdan bu yana değişen bir kadromuz 
var. Devre arasında aramıza katılan oyuncu-
lar oldu. Onlar bize çok şey katacaklar. İkinci 
yarıda belli bir süreçten sonra çok daha iyi 
seviyeye geleceğimizi düşünüyorum. Bu 
maça gelirsek başlar başlamaz yenik du-
ruma düştük. Ardından ikinci gol geldi. 2-0 
geriden gelip kazanmak çok daha değerli 
oldu. Geçtiğimiz haftada bunu yaşadık. Ha-
kemlerimizden biraz daha dikkat bekliyoruz. 
9 dakikalık uzatma yaşandı maçta. İkinci 
yarının ilk on dakikasında topun oyunda kal-
dığı sürenin ölçülmesini istiyorum. Biz iyi bir 
takım olma yolundayız. Çok daha iyi nokta-
lara geleceğiz. İyi bir oyuncu grubumuz var. 
İnşallah ligin ikinci yarısında oynayacağımız 
maçlarda alacağımız sonuçlarla ligin üst 
sıralarında kendimize yer bulacağımızı ümit 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

RENKLİBAY DESTEK İSTEDİ
3 puan kazanılarak tamamlanan Fet-

hiyespor maçından sonra açıklamalarda 
bulunan Konya Anadolu Selçukspor Kulüp 
Başkanı Zahir Renklibay ise, “Bizim için 
6 puanlık bir maçtı. Bu maçı mutlaka ka-

zanmamız gerekiyordu. Puan cetvelindeki 
sıralamamızı rahatlatabilmek açısından 
galibiyete ihtiyacımız vardı. Oyuncularımız 
ile hafta boyunca bunu konuştuk. Ancak 

maç başlar başlamaz skor olarak geriye 
düştük. Hiç beklemediğimiz bir anda gol 
yedik. Daha golün şokunu atlatamadan 
ikinci gol geldi. Fakat bizler yönetim kurulu 
olarak inanmıştık ve bu inancımızı teknik 
kadromuza ve futbolcularımıza aktardık. Bu 
maçı kazanmaya çok ihtiyacımız vardı. Ka-
zanmak için inanmıştık. Bunun neticesinde 
de ikinci yarıda çocuklar çok üstün bir per-
formans göstererek üç gol buldular. Gerekli 
olan mücadeleyi sahaya yansıtarak galip 
geldiler. Bu galibiyetimizi hem yöneticileri-
mize, hem de taraftarlarımıza armağan et-
mek istiyorum. Bir takım taraftarıyla vardır, 
bunu dile getirmek istiyorum. Taraftarsız 
bu işler olmuyor. Sahada itici güç olarak bu 
çocuklar taraftarı hak ediyor diye düşünüyo-
rum. O nedenle bundan sonraki bütün mü-
sabakalarımıza taraftarlarımızı bekliyorum. 
Onlardan rica ediyorum bu çocukları yalnız 
bırakmasınlar” şeklinde konuştu. 
n SPOR SERVİSİ
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Süper Amatör Küme’de 
13.hafta tamamlandı
Konya Süper Amatör Küme’de 13.hafta maçları ta-

mamlandı. Yeni Doğanhisarspor’un ligden çekilmesi ile 
Ereğlispor’un 3-0 hükmen galip geldiği haftada Gölyazı 
Belediyespor liderliğini sürdürdü. Haftanın sonuçları şu 
şekilde; Ülkümspor Gençlik 1 – 7 Saiteli Kadınhanı Bele-
diyespor, Yeni Emirgazi Belediyespor 0 – 1 Gölyazı Beledi-
yespor, Selçukspor 1 – 0 Ç.Çumra Belediyespor. Hava şart-
ları nedeni ile Ilgın Belediyespor – Meram Kara Kartallar 
maçı ertelenirken, Öntur Havzanspor – Akören Kültürspor 
maçı çıkan olaylar nedeni ile tatil edildi.  n SPOR SERVİSİ

Futbol okullarında 
kış kampı sona erdi

Atiker Konyaspor Futbol Akademisi tarafından or-
ganize edilen futbol okulları kış kampı sona erdi. Minik 
sporcuların kaynaşması ve diğer eğitimlerin kamp orta-
mında verilmesi için önemli bir organizasyon olan kış 
kampının ardından Konyaspor Futbol Akademisi’nden, 
“İlk defa düzenlenen Futbol okulları kış kampımız ailele-
rinde katılımıyla son buldu. Sporcularımızın gelişimi için 
PDR uzmanı tarafından psikolojik eğitim verilirken aynı 
zamanda diyetisyen, fizyoterapist ve atletik performans 
ekibimiz tarafından bilgilendirme amaçlı eğitimler veril-
di. Sabah ve öğleden sonra yapılan eğlenceli antrenman-
lar ile kampımıza devam edilirken kampın son gününde 
turnuva düzenlendi. Kampın son akşamında ise eğlence 
programı organize edildi. Her yıl kış ve yaz kampı olmak 
üzere yılda iki defa düzenleyeceğimiz bu kampı gelenek-
sel hâle getireceğiz. Velilerimizin ve sporcularımızın son 
derece memnun kaldığı bu kampımızın sonunda başka-
nımız ve yönetim kurulumuza teşekkürlerini ilettiler. Aka-
demi olarak bize bu imkanı sunan başkanımız ve yönetim 
kurulumuza bütün velilerimize sporcularımıza antrenör-
lerimize ve personelimize teşekkür ediyoruz” açıklaması 
yapıldı.  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.TUZLASPOR 19 12 4 3 35 10 25 40
2.MENEMEN BELEDİYE 19 11 6 2 41 24 17 39
3.F. KARAGÜMRÜK 19 11 4 4 34 20 14 37
4.ŞANLIURFASPOR 19 10 5 4 25 20 5 35
5.MANİSA B.Ş.B. 19 9 7 3 32 13 19 34
6.PENDİKSPOR 19 8 6 5 27 24 3 30
7.TARSUS İDMAN Y. 19 7 7 5 29 26 3 28
8.ETİMESGUT BELEDİYE 19 6 6 7 22 25 -3 24
9.KIRKLARELİSPOR 19 6 5 8 24 25 -1 23
10.KAHRAMANMARAŞ 19 6 5 8 17 23 -6 23
11.ZONGULDAK 19 5 7 7 21 26 -5 22
12.SİVAS BELEDİYE 19 6 4 9 20 26 -6 22
13.K. A. SELÇUKSPOR 19 4 8 7 26 33 -7 20
14.BAK SPOR KULÜBÜ 19 4 8 7 19 30 -11 20
15.DARICA G. BİRLİĞİ 19 5 5 9 19 30 -11 20
16.FETHİYESPOR 19 2 9 8 19 28 -9 15
17.BANDIRMASPOR 19 3 5 11 21 35 -14 14
18.TOKATSPOR 19 2 7 10 15 28 -13 13

2018-2019
TFF 2. LiG KIRMIZI GRUP

PUAN DURUMU

Zahir Renklibay
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.BAŞAKŞEHİR 18 11 5 2 26 10 16 38
2.GALATASARAY 19 10 5 4 37 21 16 35
3.EY MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32
4.ATİKER KONYASPOR 19 8 7 4 27 21 6 31
5.TRABZONSPOR 19 8 6 5 35 27 8 30
6.BEŞİKTAŞ 19 8 6 5 32 24 8 30
7.KASIMPAŞA 18 9 2 7 37 29 8 29
8.ANTALYASPOR 19 8 4 7 19 23 -4 28
9.DG SİVASSPOR 19 6 7 6 25 26 -1 25
10.BURSASPOR 19 4 11 4 19 19 0 23
11.GÖZTEPE 19 7 1 11 20 23 -3 22
12.A. ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21
13.İM KAYSERİSPOR 19 5 6 8 16 26 -10 21
14.ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20
15.Ç. RİZESPOR 19 3 9 7 23 29 -6 18
16.BB ERZURUMSPOR 19 3 8 8 18 25 -7 17
17.FENERBAHÇE 18 3 8 7 17 25 -8 17
18.AKHİSARSPOR 19 4 5 10 20 32 -12 17

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Galatasaray’da transfer krizi sürüyor 
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa 

Cengiz, devre arası transferinde gecikme 
olduğunu söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün 
Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde gerçek-
leştirilen olağanüstü divan kurulu toplan-
tısında konuşan Cengiz, transfer konusun-
da açıklamada bulundu.

Transfer konusunda üzerlerinde baskı 
olduğunu aktaran Cengiz, “Transferler-
le ilgili gecikmeler oldu. Üzerimizdeki 
baskıyı biliyorsunuz. Hanım, transfer 
yapmadığım için benimle konuşmuyor.” 
ifadelerini kullandı. Gece geç saatlere 
kadar çalıştıklarını vurgulayan Mustafa 
Cengiz, şunları kaydetti: “Saat 04.30’da 
eve gittik. Saat 10.00’da çeşitli kanallara 
dağıldık. Hala neden böyle olduğunu biz 
de anlamıyoruz. ‘Bariyerler’ derken en-
gelleri kastediyorum. Hiç ummadığınız 

şeyler karşınıza çıkıyor. Burada onları 
ifade edemem çünkü rakip kulübe veya 
şartlarına saygısızlık etmiş olurum. Ben, 
rastgele konuşan bir camianın temsilcisi 
değilim. Bizim camia, edeplidir. Edebini 
bilir, rakip takımlara transfer yaparken laf 
atmaz. Edepli insanlarız. Herkes edebine 
göre davranır.”

Cengiz, devre arasında transfer al-
ternatiflerinin çok olmadığını belirterek, 
“4-5 olası futbolcudan olumlu şeyler 
aldık. İnşallah yine bir terslik olmaz. Biz 
hayırlı olacağına inanıyoruz. İnşallah 
camiamıza ve taraftarlarımıza, olası en 
iyiyi, en uygun şartlarla getireceğiz. Hiç 
kimse bize baskıyla, tehditle, küfürle, fizi-
ki tehditle Galatasaray’ın parasını sokağa 
attıramaz.” diye konuştu
n AA

Bir kötü haber de 
Amir Hadziahmetovic’ten

Atiker Konyaspor’un sakatlıklarla başı dertte. Bir 
çok oyuncusunu uzun süreli sakatlıklara kurban veren 
Anadolu Kartalı’nda son kurban Amir Hadziahmetovic 
oldu. Hurtado, Selim, Jonsson ve Uğur gibi oyuncuların 
ardından genç oyuncu Amir’in de 3 hafta sahalardan uzak 
kalacağı açıklandı. Konyaspor’dan konu ile ilgili yapılan 
açıklamada, “Oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in çeki-
len MR’ında sol alt adalesinde 2. derece yırtık tespit edil-
miştir. Futbolcumuz yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak 
kalacaktır” ifadeleri kullanıldı.  n SPOR SERVİSİ

Kartal’ın üstünlüğü
rakamlara da yansıdı

Atiker Konyaspor’un Antalyaspor’u 2-0 mağlup ettiği 
maçtaki üstünlüğü istatistiklere de yansıdı. Maçın başın-
dan sonuna kadar oyunun hakimi olan Anadolu Kartalı 
yüzde 60’lık topla oynama oranı ile bu sezon bu alandaki 
en yüksek rakamı yakaladı. 

Yine sezonun en yüksek pas isabet oranlarından birini 
yakalayan Konyaspor 150 isabetli pas sayısı ile rakip saha-
da en fazla pas yaptığı maçı oynadı. Ayrıca rakibine kendi 
sahasında sadece 42 pas yapma şansı tanıyan Konyaspor, 
hem hücumda hem savunmada rakibine büyük üstünlük 
sağlamış oldu.  n SPOR SERVİSİ

Skubic’ten taraftara teşekkür Bursa galibiyeti unuttu
Atiker Konyaspor’un Antalyaspor ile 

oynadığı lig karşılaşmasının başarılı isim-
lerinden biri olan Nejc Skubic müsabaka 
sonrası yaptığı açıklamada taraftara te-
şekkür etti.

İyi bir galibiyet aldıklarını belirten 
Skubic, “Tabii ki önemli bir galibiyet al-
dık. Ama daha başlangıçtayız diyebilirim. 
Çünkü bu sezon için hedeflerimizi biliyoruz 
önümüzde daha çok maç var. Bu sadece 
almamız gereken 3 puanlardan biriydi 
bunu kutlayabiliriz ama önümüzdeki maç-
lara odaklanacağız. Ayrıca taraftarlarımıza 
da teşekkür etmek istiyorum 30 bin kişi 
geldiler ve bizi destekledikleri için.

Açıkçası Konya’da çıktığım her maç 
için motiveyim sadece bugüne özel bir şey 
diyemem. Yönetimimize, hocamıza, tek-
nik ekibimize, taraftarlarımıza herkese te-
şekkür etmek istiyorum bizi destekledikle-
ri için. Konya benim ve ailem için ikinci ev 
oldu üç yıl daha burada kalacağız.” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Gelecek hafta temsilcimiz Ati-
ker Konyaspor ile karşılaşacak olan 
ve son olarak Kayserispor ile dep-
lasmanda 1-1 berabere kalan Bur-
saspor, ligde oynadığı son 5 maçta 
galibiyet elde edemedi. 

Yeşil-beyazlılar, en son oynadığı 
İstikbal Mobilya Kayserispor deplas-
manından 1 puan çıkarttı. Timsah, 
son haftalarda oynadığı güzel futbo-
lu skora yansıtmakta sıkıntı çekiyor. 
Ligde son oynadığı 5 maçta 4 bera-
berlik, 1 mağlubiyet alan yeşil-beyaz-
lılar, 3 puanı unuttu. Bursaspor, ligde 
en son 14. haftada BB Erzurumspor’u 
mağlup etti. Ayrıca Bursaspor, bu 
sezon deplasmanda oynadığı 9 ma-
çın sadece birini kazanırken, 6 kez 
rakipleri ile berabere kaldı ve 2 kez 
sahadan yenilgiyle ayrıldı. 

LİGİN EN FAZLA 
BERABERE KALAN TAKIMI 

Öte yandan Bursaspor ligde de 

inanılmaz bir istatistik tutturdu. Tim-
sah, ligde oynadığı 19 maçta 4 gali-
biyet, 4 mağlubiyet ve 11 beraberlik 

elde etti. Yeşil-beyazlılar, ligin en 
fazla berabere kalan takımı konu-
munda bulunuyor.  n İHA

Nalçacılılar’dan yeni 
koreografi müjdesi

Antalyaspor maçında yaptıkları koreografi ile spor camiasının gündemine oturan Atiker Konyaspor’un taraftar 
gruplarından Nalçacılılar’dan yeni koreografi müjdesi. Galatasaray maçına yeni bir çalışma hazırladıklarını belirten 

Nalçacılılar lideri İbrahim Apalı, önümüzdeki sezon Maraton tribününe geçebileceklerini de söyledi
Antalyaspor maçında gerçekleştirdikle-

ri koreografi ile spor camiasının gündemi-
ne oturan Atiker Konyaspor’un taraftar gru-
bu Nalçacılılar’dan yeni koreografi müjdesi 
geldi. Antalyaspor maçındaki koreografinin 
büyük ses getirdiğine dikkat çeken Nalça-
cılılar Taraftarlar Derneği Başkanı İbrahim 
Apalı, “Galatasaray maçında sadece Av-
rupa’da bir kez yapılan bir koreografi çalış-
mamız olacak” dedi.

KOREOGRAFİ İÇİN 200 KİŞİ ÇALIŞTI
Antalyaspor maçında gerçekleştirilen 

ve taraflı tarafsız herkesin beğenisini top-
layan koreografi ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Nalçacılılar tribün lideri İbrahim 
Apalı, “Antalyaspor maçında yapmış oldu-
ğumuz koreografiyi çok kısa bir süre içinde 
planlayarak hayata geçirdik. Planlamamı-
zın ardından yaklaşık olarak 30 gün içinde 
tamamladık. Bunun 15 günü tasarımı, çizi-
mi ve baskısı, 15 gün de dikiş ve boya iş-
lemleri sürdü. Koreografide Antalyasporlu-
ların, bizim Türkiye Kupası’nı aldığımızda 
Medipol Başakşehir ile oynadığımız final 
maçını dev ekran kurdurarak takip etme-
lerini konu aldık. Eğer Konyaspor kupayı 
alamasaydı, Antalyaspor Avrupa Ligi’nde 
katılacaktı. Tabi bu gerçekleşmedi. Biz 
bu enstantaneyi canlandırmak istedik. Bu 
şekilde bir gönderme yaptık. Koreografide 
ayrıca İstanbul Boğaz Köprüsü’ne asılan 
bir Konyaspor bayrağı vardı. Bu çalışma ile 
de Konyaspor taraftarının istediği ve bekle-
diği Süper Lig şampiyonluğunu tüm Türki-
ye’ye göstermek istedik.  Koreografinin ya-
pımında yaklaşık olarak 200 arkadaşımız 
çalıştı 30 gün boyunca. 3 ayrı file olarak 
3800 metrekare file kaldırdık. Bu da dünya 
genelinde şimdiye kadar yapılan koreogra-
filerde kullanılan en büyük file. Yaparken 
zorluklar da yaşadık ancak sonuç olarak 
ortaya güzel bir iş çıkardık. Allah şükürler 
olsun bir aksilik yaşamadık maç sırasında. 
Tüm Türkiye’ye ve Antalya’ya güzel bir me-
saj oldu” dedi.

BEĞENİ İLE KARŞILANDI
Koreografinin çok beğenildiğini belirten 

Apalı, “Marifet iltifata tabidir. Birçok tebrik 
mesajı ve telefonu aldık. Sosyal medyada 
da beğeni ile karşılandı. Herkese teşekkür 
ediyorum. Amacımıza ulaştık. Mesajımızı 
istediğimiz yere ulaştırdık. Emeği geçen 
herkesten Allah razı olsun. Yönetimimizin 
de kısmi desteği oldu bu konuda. Ayrıca 
koreografinin yapımı aşamasında Selçuk 
Üniversitesi’nin salonunu bize tahsis eden 
Prof. Dr. Hakan Salim Çağlayan hocamıza 
da buradan teşekkür ederim” ifadelerini 
kullandı.

YENİ KOREOGRAFİ MÜJDESİ
Bu tür görsel şölenlere devam ede-

ceklerini belirten İbrahim Apalı, “Bundan 
sonraki maçlarda da güzel çalışmalarımız 
olacak. Bunun da plan ve projelerini yapı-
yoruz. 30.haftada Galatasaray ile oynaya-

cağımız bir maç var. Takımımız iyi yolda, 
o maçın da lig sıralaması açısından kritik 
olacağını tahmin ediyoruz. Galatasaray 
maçında sadece Avrupa’da bir kez yapı-

lan bir koreografi çalışmamız olacak. Bu-
nunla ilgili gerekli izinleri kulübümüzden, 
TFF’den ve emniyetten alabilirsek, ayrıntılı 
şekilde açıklayacağız. Türkiye’de yine bir 
ilke imza atacağız” diye konuştu.

NALÇACILILAR MARATONA GEÇİYOR
Nalçacılılar Taraftarlar Derneği Başka-

nı İbrahim Apalı radikal kararlar aldıklarını 
da belirtti. Gelecek sezondan itibaren Ma-
raton tribününe geçebileceklerini belirten 
Apalı, “Koreografinin dışında Nalçacılı-
lar Taraftarlar Derneği içinde de önemli 
kararlar aldık. Konyaspor için elimizden 
geleni yapmaya devam edeceğiz. Kon-
yaspor yönetimi ile görüşmelerimiz devam 
ediyor. Önümüzdeki sezon radikal kararlar 
alacağız. Maraton tribününde 20 bin kişilik 
büyük bir koro ile Konyaspor’un destekçisi 
olacağız” dedi.
n MUHAMMED SAYDAM

İbrahim Apalı
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