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Şehit polisin adı
Soğucak’ta yaşayacak

Karatay AKOY’la
katkı sağlayacak

Sauna vücuda
zindelik kazandırıyor

Vicdansız anne baba
suçu birbirine attı!

2017 yılında Kadınhanı İlçe-
si’nde denetim noktasında 
dubaları toplarken minibüsün 
çarpması sonucu şehit olan 
trafik polisi, 42 yaşındaki Erkan 
Kurşun’un adı Bozkır Soğucak 
Mustafa Yamaner Ortaoku-
lunda kurulan okul koridor 
kitaplığında yaşatılacak. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Türkiye genelinde ikili öğreti-
min tamamen kaldırılarak tekli 
eğitime geçişin desteklenmesi, 
okul öncesi eğitimin kademeli 
olarak zorunlu hale getirilmesi 
ve özel eğitime ihtiyacı olan 
çocukların eğitime erişiminin 
desteklenmesini amaçlayan 
“Arsa Karşılığı Okul Yapımı 
Projesi” (AKOY) Karatay’da 
hayata geçiyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya’ya yakışan kalitede 
hizmet sunmak için çaba 
harcadıklarını belirten Sauna 
Gümüşkapı’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı Celalettin Katırcı, sau-
nanın sağlık açısından öne-
mine dikkat çekerek, “Sauna 
vücuda zindelik katar, vücut 
direncini artırır” dedi. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Geçtiğimiz günlerde bir apart-
manın girişine 1,5 aylık ikiz 
bebekler ile 2 yaşlarındaki kız 
çocuğunu bırakan Suriyeli aile 
gözaltına alındı. Boşanacakları-
nı söyleyen vicdansız anne ve 
baba suçu birbirilerinin üzerine 
attı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Selçuklu’dan geleceğe
26 bin fidanla destek! 

Türkiye’de ağaç ve orman sevgisini artırmak, gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak üzere 
ağaçlandırma faaliyetlerine ağırlık veren Selçuklu Belediyesi, 11 milyon fidanın toprakla buluşacağı 11 

Kasım 2019 tarihinde Takkeli Dağ’ın yamaçlarına 26 bin fidan dikimi gerçekleştirecek. n HABERİ SAYFA 7’DE

KONYA’DA ÜRETİYOR
DÜNYAYA GÖNDERİYOR

İKİNCİ ELDE TEMİZ
ARAÇ BULMAK ZOR!

BU KAMP ÖĞRENCİLERİ
BİLİMLE TANIŞTIRIYOR

Krank kasnağı üretiminde dünya markası olan Kent-
par, bugün yüzde 95 ihracat kapasitesi ile ürünleri-
nin dünyanın 4 bir yanında onlarca ülkeye gönderi-
yor. Firma Konya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 25 
bin metrekare alandaki teknolojik fabrikasında 250 
kişi ile üretim yapıyor. 

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle 
vatandaşın ikinci ele yöneldiğini belirten ikinci el 
otomobil satıcıları, ikinci el pazarının şimdilerde 
çok hızlı olduğunu söylüyor. Galericiler, ikinci elde 
piyasanın hızlı olmasına karşılık temiz araç bulama-
maktan yakınıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet 
veren Bilgehaneler, Gençlik Merkezi ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardaki öğrenciler, 
Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşehir’deki Atabey 
Gençlik ve Eğitim Kampındaki bilim kamplarında 
çeşitli bilimsel etkinliklere katılıyor.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

05 Kavuş, üniversite 
öğrencilerini ağırladı 07 Kızılay Selçuklu’nun 

yardımları ulaştı 09 Mali müşavirler 
ruhsatlarını aldı

Öğrencilere uygulamalı
afet bilinci eğitimi

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım 
Derneği bünyesinde kurulan Arama Kurtarma Ekibi 
doğal afetler hakkında öğrencileri bilinçlendirmek 
için ilk, orta ve lise dengi okullarda “Temel Afet 
Bilinci” eğitimleri vererek, uygulamalı tatbikat 

gerçekleştiriyor. Tatbikatta senaryo gereği okulda 
deprem oldu ve alarmlar çaldı. Ekipler okula kurduk-

ları düzenekle kurtarma çalışmalarını öğrencilere 
uygulamalı olarak gösterdi ve 3. katta mahsur 

kalan bir kişi güvenli bir şekilde kurtarıldıktan sonra 
tatbikata son verdi.  n SAYFA 12’DE

Yaklaşık 1 yıl önce Valiler 
Kararnamesi ile Konya Valiliği’ne 
atanan Cüneyit Orhan Toprak, 
Konya’daki bir yılını düzenlediği 
toplantı ile değerlendirdi. Konya’nın 
sanayisinden küçük işletmelerine, 
kültür ve turizminden sporuna ve 
ilçelerin potansiyeline kadar hakim 
olduğunu gösteren Vali Toprak, 
“Bereketli toprakların bereketli 
şehri” yorumunda bulundu. 

Bir başkentin her zaman 
başkent olduğuna dikkat çeken 
Vali Toprak, “Konya nasıl ki 
Selçuklular’ın başkentiyse aynı 
şekilde hoşgörünün, tarımın ve 
sanayinin de başkenti. Yerel 
yönetimler, kamu ve özel sektör 
yatırımlarıyla birlikte önümüzdeki 
yıllarda Konya’nın yıldızı daha çok 
parlayacak” ifadelerini kullandı.
n HABERİ SAYFA 4’TE

‘Bereketli toprakların bereketli şehri’

Yağmasa da damlıyor!
Bu yıl beklenen yağışların 

henüz düşmemesine karşılık 
barajlardaki doluluk oranının 

yüzde 60’lar seviyesinde 
olduğunu belirten DSİ 

Bölge Müdürü Birol 
Çınar, yağışlarla bu oranın 

daha yükseğe çıkmasını 
beklediklerini söyledi

BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI
DÖNEMİNDE YÜZDE 36’YDI

Konya ve çevresinde bulunan 23 depo-
lama alanında bir önceki yılın aynı döne-
minde doluluk oranının yüzde 36 seviye-
sinde olduğuna dikkat çeken DSİ Bölge 
Müdürü Birol Çınar, “Su konusunda her-
hangi bir problem yaşamadık. Bu başarıyı 
geçtiğimiz yıl yaptığımız düzgün işletme 
planlamasına borçluyuz. Bu durum, baraj-
ların doluluk oranına da olumlu yansıdı” 
ifadelerini kullandı.

‘VAHŞİDEN VAZGEÇTİK,
MEYVELERİNİ YEDİK’

Barajlardaki doluluk oranının yüksek olma-
sında vahşi sulama sistemlerinden vazgeçil-
mesinin büyük katkısı olduğunu kaydeden 
Birol Çınar, “Sulamada modern sistemlerin 
kullanılması ve doğru planlama sonucun-
da sezon sonunda depolama alanlarımızın 
yüzde 60’ı dolu kaldı. Yeni sezondaki yağış-
larla birlikte barajlarımızın dolmasını umut 
ediyoruz. Yeni su projelerine 2020’de de 
devam edeceğiz” dedi. n SAYFA 3’TEBirol Çınar
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Krank kasnağı üretiminde dünya 
markası olan Kentpar, bugün yüzde 
95 ihracat kapasitesi ile ürünlerinin 
dünyanın 4 bir yanında onlarca ül-
keye gönderiyor. Firma Konya Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ndeki 25 bin 
metrekare alandaki teknolojik fabri-
kasında 250 kişi ile üretim yapıyor. 

Kentpar Genel Müdür Yardım-
cısı Alparslan Kütük firma hakkında 
bilgiler verdi. 

1971 yılında temelleri atılan 
Kentpar’ın bugün sektöründe bir 
dünya markası haline geldiğini ifa-
de eden Alparslan Kütük, “Kentpar 
Otomotiv’in temelleri Kent Otomo-
tiv adı ile 1971 yılında Konya’da 
küçük bir torna atölyesinde atıldı. 
Firma olarak, bünyesinde başlan-
gıçta yurtiçi toptancılarının ihtiyaç 
duyduğu otomotiv yedek parça ele-
manlarının imalatını yaptık. 

2006 yılından itibaren kurum-
sallaşma ve gelişim sürecine giren 
firmamız, ismini değiştirerek Kent-
par Otomotiv Makine Sanayi Tic. 
Ltd. Şti. adını almış ve 2007 yılında 
Avrupa’ya ihracata başlamıştır. Bu-
gün 25 bin metrekare alanda, 250 
çalışan ile üretim yapıyoruz” diye 
konuştu.

‘YILLIK BİR MİLYONA YAKIN 
PARÇA ÜRETİYORUZ’

Konusunda uzman bir yönetim 
ve üretim anlayışı sergilediklerini 
ifade eden Alparslan Kütük, “Kent-
par Otomotiv olarak günün koşulla-
rına uygun tesisimizde kaliteye her 
zaman büyük önem veriyoruz. 2005 
yılından bu yana ISO 9001 kalite 

sistemine uygun çalışmaktayız. Bu 
düsturla küresel bir firma olma yo-
lunda hızla ilerlemekteyiz. 100’ün 
üzerinde ürün çeşidi ile yıllık 1 mil-
yon adete yakın parça üretmekteyiz. 

Bir yandan da yatırımlarımızı sürdü-
rüyoruz. 

OEM parçaların, tersine mü-
hendislik metodu ile hızlı tasarımı, 
yüksek kalite krank kasnağı ve devir 

daim kasnağı üretimi, hızlı hizmet, 
tam zamanda teslimat, onaylanmış 
kalite ve rekabetçi fiyat çizgisi ile 
güvenilir ve başarılı çözüm ortağıdır. 
Ayrıca var olan teknolojilere uygun 
yeni ürün tasarlama kabiliyeti ile de 
orta ve uzun vadede Otomotiv Ana 
Sanayi üreticilerinin önemli bir çö-
züm merkezi haline gelmeyi hedef-
lemekteyiz” dedi. 

YÜZDE 95 ORANINDA 
İHRACAT YAPIYORUZ

İlk ihracatlarına Avrupa’dan 
başladıklarını ve bugün üretimleri-
nin yüzde 95’ini ihraç ettiklerini dile 
getiren Alparslan Kütük, “Kentpar 
olarak kaliteli ve güvenilir parça 
üretmeyi, müşteri istek ve bek-
lentilerini en üst düzeyde tutmayı 
kendimize hedef edindik. Bugün 
bu hedef doğrultusunda ürünleri-
miz dünyanın 4 bir tarafından alıcı 
buluyor. Yüzde 95 oranında ihracat 
yapıyoruz. Yüzde 5 iç piyasa üreti-
mimiz var. Kaliteden asla ödün ver-
miyoruz. AR-GE merkezimiz özel 
çalışmalar yürütüyor. Gelişen tek-
nolojiye uygun bir Verimlilik Takip 
Sistemi kurarak ‘Dijital Dönüşüm’ 
yani Endüstri 4.0 yolunda büyük bir 
adım attık. Verimlilik Takip Sistemi 
ve ERP programlarını Endüstri 4.0 
kapsamında entegre şekilde çalıştır-
maya başladık” dedi. Alparslan Kü-
tük, 2019 yılında TS / ISO 45001 İş 
Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemini 
ve TS / EN / ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemini tescil ettirdiklerini de 
sözlerine ekledi.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

Krank kasnağı üretiminde dünyanın önde gelen markalarından biri olan Kentpar, Konya Organize Sa-
nayi Bölgesi’nde yaptığı üretimin yüzde 95’ini dünyanın dört bir yanında onlarca ülkeye gönderiyor

Konya’nın alanında
dünyaya açılan markası

Sauna Gümüşkapı Konya ba-
sınıyla buluşuyor. Konya basınını 
misafir etmekten mutlu olduklarını 
belirten Sauna Gümüşkapı Yönetim 
Kurulu Başkanı Celalettin Hakan 
Katırcı, saunanın sağlık açısından 
önemli olduğu kadar, her derde 
deva olduğunu söyledi. Konya ba-
sınına saunanın faydaları hakkında 
bilgi veren Sauna Gümüşkapı Yöne-
tim Kurulu Başkanı Celalettin Hakan 
Katırcı, “Yüzyıllardır insanlar tarafın-
dan şifa kaynağı olarak kullanılan sa-
una, bugün de birçok insanın hasta-
lığından kurtulduğu mekânlar olma 
özelliğini taşıyor. Finlandiya ve İsveç 
gibi kuzey ülkelerinde başlayan sau-
na kültürü, bugün Uzakdoğu ülkele-
ri başta olmak üzere bütün dünyada 
yaygın olarak bir sağlık kaynağı ola-
rak kullanılıyor. Uzmanlar da yerin-
de ve gereği gibi kullanılmak şartı ile 
saunanın insan sağlığına büyük ya-
rarları olduğunu söylüyor. Şehrimiz-
de son yıllarda ilgi görmeye başlayan 
sauna kültürü, stres atma ve dinlen-
me mekânları olarak ta görülüyor. 
Konya’daki ilk sauna olma özelliğini 
taşıyan Sauna Gümüşkapı tesisimiz 
yoğun bir ilgi görüyor” dedi.

SAUNA, BİRÇOK HASTALIĞA
 İYİ GELİYOR

Saunanın birçok hastalığa iyi 
geldiğe dikkat çeken Celalettin Ha-
kan Katırcı, “ Sauna yalnız belirli 
hastalıklara değil, sağlığı yerinde 
olan, fakat çalışma hayatının büyük 
kısmını büroda geçiren, işi dolayısı 
ile yeteri kadar hareket edemeyen, 
fiziki aktiviteden yoksun kimselere 

de büyük fayda sağlamaktadır. Haf-
tada 2-3 defa yapılan sauna ile vücut 
yorgunluğu giderildiği gibi, zindelik 
kazanırken uykunuzda düzene girer. 
Bunun yanında şişmanlık, selülit, 
fibrolit gibi yumuşak doku romatiz-
maları, dejeneratif eklem ve omurga 
romatizmaları rahatsızlığı gibi hasta-
lıklar saunadan özellikle faydalanan 
hastalıklardır. Somatik belirtileri 
yerleşmemiş psiko- somatik hasta-
lıklar, nöro-sirkülatuvar bozukluk-
lar, aktif safhayı geçirmiş flebitler 
de saunadan faydalanırlar. Sauna 
ile beraber yapılan duş, tazyikli duş, 

havuzlu banyo ve masajda tedaviyi 
tamamlar. Saunadaki bol terleme ile 
vücuttaki zararlı maddeler atılır. Kan 
dolaşımı ve kalp atışları ve solunum 
hızlanır. Sonunda yapılan masaj ile 
refleks yolu ile iç organların çalış-
maları düzene girer ve çoğalır.”diye 
konuştu.

Hem hizmet kalitesi hem de 
yenilenen yüzüyle misafirlerinin 
takdirini kazanan Sauna Gümüş-
kapı, düzenlediği kampanyalarla da 
kolaylıklar sağlıyor. Sauna Gümüş-
kapı ile ilgili bilgiler aktaran Cela-
lettin Hakan Katırcı, “Gruplara ve 

abonelerimize yüzde 30’lara varan 
özel indirim uygulamaktayız. Bunun 
yanında uygun ödeme seçenekleri 
ile de misafirlerimize her türlü yar-
dımda bulunuyoruz. Misafirlerimizi 
rahat, ferah, temiz, kalabalıktan ve 
stresten uzak, hem spor yapabile-
cekleri, hem dinlenebilecekleri hem 
de eğlenebilecekleri bir mekânda 
ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz.”

KONYA’YA YAKIŞAN 
KALİTE VE HİZMET

Sauna Gümüşkapı da verilen 
hizmetleri anlatan Celalettin Hakan 
Katırcı, “ Saunamıza gelen misafir-

lerimiz rahat, ferah, temiz, kalaba-
lıktan ve stresten uzak olan tesisi-
mizde, spor hocamızın gözetiminde 
hem spor yapabilecekler, hem din-
lenebilecekler, hem de eğlenebi-
leceklerdir. Deneyimli ve eğitimli 
personelimizle, konusunda uzman 
yönetici kadromuzla sektöre öncülük 
etmeye devam ediyoruz. Misafirleri-
mize en kaliteli hizmeti sunarken, 
yenilikleri de takip ediyoruz. Tesisi-
mizde 2 adet saunamızla 150 kişiye 
hizmet veriyoruz. Saunamız bünye-
sinde Türk Hamamı, buhar odası, 
kese odası, masaj salonu, şok havu-

zu, fitness salonu, masa tenisi salo-
nu, kuaför, vitamin cafe mevcuttur. 
5 yıldızlı Vitamin Cafemizde, sıkma 
meyve suları, alkolsüz kokteyller, 
sıcak-soğuk içecekler, fast-food, dev 
ekranda maç keyfi gibi hizmetler su-
nuluyor. Yıl boyunca düzenlediğimiz 
çeşitli kampanyalarla da misafirle-
rimize hizmetin en iyisini sunmaya 
çalışan saunamızda, avantajlı öde-
me seçenekleri ve Sauna Gümüş-
kapı Clup Kart gibi hizmetlerimizle 
müşterilerimize kolaylar sunmaya 
devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Celalettin Hakan Katırcı: Sauna her derde devadır!
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İkinci el, peynir ekmek gibi satılıyor!

Son dönemde sıfır otomobil fi-
yatlarında yaşanan artışlar, vatan-
daşları ikinci el otomobile yönlen-
dirdi. Bu durum, ikinci el otomobil 
piyasasında hareketliliğe neden 
oluyor. İkinci el otomobil tercih 
edilirken öncelikle aracın sorunsuz 
olmasının yanı sıra fiyat/perfor-
mans ve kilometre devreye giriyor. 
Bunun yanında yakıt tüketimi de 
önem gösteriliyor. Araçların satıl-
ması için ise fazla pahalı olmayan, 
ulaşılması daha kolay, parça ve 
bakım maliyetleri ucuz arabalar en 
çok aranan ve tercih edilen vasıta 
oluyor. İkinci el otomobil piyasasıy-

la ilgili önemli açıklamalarda bulu-
nan Hilal Otomotiv Sahibi Mustafa 
Akbuğa, ikinci el araçların şu anda 
çok değerli olduğuna vurgu yaptı. 
“İkinci el arabalar peynir ekmek 
gibi satılıyor” diyen Akbuğa, “Bu-
nun sebebi de sıfır araçların pahalı 
olması. İkici el ile sıfır otomobil ara-
sındaki açık yavaş yavaş kapansa 
da, anormal bir zam yapılmazsa 
ikinci el değerini buldu diyebilirim. 
Piyasa orta şekerli devam ediyor 
fakat ikinci el araç bulmakta sıkıntı 
çekiyoruz. Hasarlı ya da değişenli 
araç çok fazla fakat temiz ve sağ-
lam araç bulmak gerçekten çok 

zor” dedi.
‘KREDİLER DÜŞTÜ SATIŞ ARTTI’

Kredi faiz oranlarında yaşanan 
düşüşün ikinci el otomobil piyasa-
sını da olumlu etkilediğini belirten 
Akbuğa, şu bilgileri verdi, “ikici 
elin 5 yılı doldurmamış araçlar-
da nerdeyse sıfır fiyatı ile doğru 
orantılı satılıyor diyebiliriz. Zaten 
sıfır alanda, ikinci el alanda kredi 
kullanıyor. Araç satışlarının durma 
noktasına gelme sebebi kredi faiz-
lerinin yüksek olmasıydı. Kredi fa-
izlerinin düşmesi ile 5 yaşına kadar 
olan ikinci el araçlara olan ilgi arttı 
ve satışlarda yükselme gerçekleşti. 

5 yaşından büyük araçlar zaten her 
türlü satılıyor. Hasarlı ya da deği-
şenli araçların fiyatı uygun verilirse 
satılıyor. Fakat giderinin üzerinde 
verilirse satılmaz diyemem ama 
çok zor gider. Aracın kasa, motor 
durumuyla fiyatı paralel olmalı.”

‘0-100 BİN ARASI İLGİ ODAĞI’
Akbuğa, en çok talep gören 

araçlarla ilgili bilgi verdi. 100 bin 
TL’ye kadar olan araçların rağbet 
gördüğünü belirten Akbuğa, “100-
200 bin TL arası araçlarda bir dur-
gunluk var. 200 bin TL üzeri araç-
larda da yoğun ilgi oluştu. Özellikle 
kredi faizlerinden sonra talep 2 ka-

tına çıktı diyebilirim. 100 bin TL’ye 
kadar olan Volkswagen, Opel, 
Ford, Hyundai, Toyota, araçlar çok 
hızlı satılıyor. Bu araçların 200 bin 
TL’yi aşan modelleri de 100 bin 
TL’ye göre az olsa da yine de hızlı 
satılan araçlar. 100 bin TL ile 200 
bin TL arasında ve 200 bin TL üze-
rindeki araçlarda ise nadir satışlar 
gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

‘KESİNLİKLE GÖSTERİLMELİ’
İkinci el araç alırken dikkat 

edilmesi gerekenler konusunda 
da bilgiler veren Akbuğa, şunları 
söyledi, “İkinci el araç alan herkes 
muhakkak TSE’li oto ekspertize 

göstersin. Orada zaten araca dair 
her şey meydana çıkıyor. Eksper-
tizlerin hem müşteriye hem gale-
riye çok büyük faydası var. Satıcısı 
kim olursa olsun ekspertize girme-
den araç alınmasını tavsiye etmi-
yorum. Araba işi başka bir iş. Gü-
vene dayalı yapılmaması gerekiyor. 
Amatör birisine aracın motoruna 
bak dersen anlamaz ama ekspertiz 
bir raporla her şeyi önüne döküyor. 
Bunun dışında yakıt tüketimine 
dikkat edilmesini tavsiye ederim. 
Şimdiden alana da satana da hayırlı 
olsun diyorum.” 
n BERKCAN BAŞ

Konya çevresinde bulunan 23 depolama alanında geçen sene aynı dönemde yüzde 36 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 
60’larda. DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, bu yılki oranların oldukça güzel ve olumlu olduğuna işaret etti 

Barajlarda sorun yok!
Türkiye’nin hububat üretiminin 

önemli bölümünün karşılandığı ve 
“tahıl ambarı” olarak nitelendiri-
len Konya’daki barajların ortalama 
doluluk oranı yüzde 60 civarında. 
Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda baraj-
lardaki doluluk oranı yüzde 34 civa-
rında olduğunu hatırlatan Devlet Su 
İşleri (DSİ), kış sezonunda yağışların 
düzenli yağması durumunda, 2020 
yılında da sulama konusunda sıkıntı 
yaşanmayacağını belirtiyor.

‘BARAJLARDAKİ DOLULUK 
ORANI YÜZDE 60’

DSİ 4. Bölge Müdürü Birol Çınar, 
barajların son durumunu Yenigün 
Gazetesi’ne açıkladı. Sulama sezo-
nunun sıkıntısız kapatıldığına ve 
barajlardaki ortalama doluluk oranı-
nın da yüzde 60 civarında olduğuna 
dikkat çeken Çınar, “Bu yıl sulama 
sezonuna 4 Nisan’da başladık ve 17 
Ekim’de bitirdik. Yaklaşık olarak 450 
milyon metreküp suyu çiftçilerimizle 
buluşturduk.  1 milyon 250 bin de-
kar alanı suladık.  Bu sene çiftçileri-
mizin bizden istemiş olduğu suyun 
tamamını kendilerine ulaştırdık. Su 
konusunda herhangi bir problem 
yaşamadık. Bu başarıyı geçtiğimiz 
yıl yaptığımız düzgün işletme plan-
lamasına borçluyuz. Bu durum, ba-
rajların doluluk oranına da olumlu 
yansıdı. Bu yılki sezonumuza da iyi 

başladık.  Konya ve çevresinde bulu-
nan 23 depolamada ortalama dolu-
luk oranımız yüzde 60. Geçen sene 
ise bu oran aynı dönemde yüzde 
36’ydı. Doluluk oranımız geçtiğimiz 
yıllara göre oldukça güzel.  Önü-
müzdeki dönemde gelecek yağışlar 
ile de inşallah 2020 sulama sezonu 
da barajlarımızı ful kapasite alaca-
ğız ve sulama sezonuna o şekilde 
başlayacağız. 2020 yılında da 2019 
yılında olduğu gibi sulama konusun-
da herhangi bir problem ve sıkıntı 
gözükmüyor ve beklenmiyor. Konya 
merkezin içme suyunu da yine daha 
önce sulamada kullandığımız baraj-
lardan karşıladık. 2020 yılında da 
karşılayacağız” ifadelerini kullandı.

MODERNLEŞME DOLULUĞU 
OLUMLU ETKİLEDİ 

Çınar, vahşi sulamanın terk 

edilmesi konusunda yaptıkları ça-
lışmaların meyvesini gördüklerini 
anlattı. Bu konuda önemli mesafeler 

kaydedildiğini belirten Çınar, şunları 
aktardı: “Yeni yaptığımız projelerin 
tamamında kapalı sistem dediğimiz 
yağmurlama ve damlama sistemini 
ortaya koyuyoruz. Eskiden yapılan 
ve klasik olarak adlandıran tesisleri 
de yenileyerek kapalı sisteme çeviri-
yoruz. Bu modernleşmenin doluluk 
oranlarına büyük bir etkisi var. Çift-
çilerimiz damlama ve yağmurlama 
ile sulama yapmaya alıştılar. Çiftçile-
rimiz de bunun faydasını gördüler.”
‘ÇALIŞMLARIMIZA 2020 YILINDA DA 

DEVAM EDECEĞİZ’
DSİ tarafından başlanılan proje-

lerin hızla devam ettiğine dikkat çe-
ken Çınar, “Konya için, Konya çiftçisi 
için önemli olan projelerimize öde-

nekler temin edildi ve bu projeleri-
mizde çalışmalar devam ediyor. Ge-
çen hafta Genel Müdür Yardımcımız 
ve beraberindeki teknik heyet ile bir-
likte devam eden projeleri yerinde 
inceledik. Bunlardan bir tanesi Afşar 
Hadimi Tüneli’ydi. Afşar Barajı’nı 
tamamladık. Afşar Hadimi Tüneli ile 
Afşar Barajı’nda depoladığımız suyu 
Bağbaşı Barajı’na, buradan da Mavi 
Tünel ve AHİ kanalı ile Ova’ya ge-
tirecek Hadimi Tüneli var. Bu tünel 
yaklaşık 19 kilometre uzunluğun-
da. Heyet, bu tüneli yerinde görme 
ve inceleme imkanı buldu. Yine ta-
mamlandığında 190 bin 850 dekar 
arazinin modern borulu sistemler-
le sulanmasını temin edecek olan 
Konya Ovası 1, 2, 3 Sulamalarını 
da yerinde inceledik. Önümüzdeki 
sezon 7 bin 500 hektarını 2020 yı-
lında kapalı sistem ile sulayacağız. 
Onunla ilgili bilgi aldılar. Konya İçme 
Suyu Projesi’ni tamamlamıştık. İçeri 
Çumra ve Çumra bağlantısı devam 
ediyordu. Bu projemizde de son 5 ki-
lometre kaldı. Sene bitmeden 5 kilo-
metre tamamlandığında İçeri Çum-
ra ve Çumra’ya da arıtma tesisinden 
suyu vereceğiz. 2020 planlamamızı 
yaptık.  Çalışmalarımıza 2020 yı-
lında da aralıksız bir şekilde devam 
edeceğiz” diyerek sözlerini tamam-
ladı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



4 7 KASIM 2019HABER

Konya’daki birinci yılını dolduran Vali Cüneyit Orhan Toprak, bereketli bir coğrafyada yer alan Konya’nın bereketli bir şehir 
olduğunu belirterek, “Kamu, belediye ve özel sektör yatırımları tamamlandığında Konya’nın yıldızı daha çok parlayacak” dedi

‘Konya bereketli bir şehir’
Vali Cüneyt Orhan Toprak, 

Meram Belediyesi Tantavi Kültür 
ve Sanat Merkezinde düzenlenen 
program ile Konya’da görev sü-
resindeki bir yılı değerlendirdi. 
Vali Toprak’ın ev sahipliğindeki 
programa Vali Yardımcıları Hasan 
Karakaş ve Mehmet Aydın, Basın 
İlan Kurumu Konya İl Müdürü 
Özden Konur, Cumhurbaşkanlığı 
İletişim Başkanlığı Konya İl Müdü-
rü Abdurrahman Cüneyt Fidancı, 
Konya Gazetecileri Cemiyeti Ge-
nel Sekreteri Rasim Atalay, Konya 
basının sahipleri ve yöneticileri ile 
çok sayıda basın mensubu katıldı.  
Konya basının güçlü olduğunu ifa-
de eden Vali Toprak, “Konya bası-
nının güçlü olması beni mutlu edi-
yor. Büyük bir basın ordumuz var. 
Bizlere yön gösteren, hatalarımızı 
bildiren bir basınımız var” ifadele-
rini kullandı. 

‘KONYA SELÇUKLU’NUN, 
HOŞGÖRÜNÜN, 

SEVGİSİNİN BAŞKENTİ’
Konya’nın Selçuklu’nun, hoş-

görünün, sevginin başkenti ol-
duğunu ifade eden Vali Toprak, 
“Geçtiğimiz yıl Konya’ya atan-
dığımızda Konya’dan bir gaze-
teci arkadaşımız ile telefonda ilk 
duygularımızı iletirken dağların 
başkentinden, Selçuklunun baş-
kentine geldiğimizi ifade etmiş-
tik.  Konya’nın başkent olmayı 
hak eden pek çok unsuru var. 
Selçuklu’nun başkenti, hoşgörü-
nün, sevginin başkenti, tarımın 
başkenti, turizmin yakın gelecekte 
başkent adaylarından birisi. O ma-
nada baktığımız zaman başkentlik 
unvanı çok olan bir yere gelmişiz 
Allah’a şükür. Burada dikkatimizi 
çeken, birlik ve bütünlüğün var 
olması. Şehir olarak bir sorunu 
ortaya koyulduğunda çözümü de 
derhal üretmek gayreti içerisinde-
yiz, bizim anlayışımız budur. Bu-
nun tabii karşılığını da görüyoruz. 
İdari kadroları, mahalli idareleri, 
adliyesi, askeriyesi, sivil toplum 
kuruluşları, belediyeleri, bölge 
müdürlükleri ve il müdürlükleri-
miz hizmetin tamamlanması ve 
vatandaşlarımızın işlerinin bir an 
önce çözülmesine odaklı çalışıyor. 
Yine milletvekillerimiz işlerin çö-
zülmesi noktasında Ankara’da bizi 
rahatlatıyorlar” dedi. 

‘KONYA SANAYİSİNİN 
BAŞARISI GİDEREK ARTIYOR’
Konya sanayisinin başarısın-

da da bahseden Toprak, “Konya 
sanayisi oldukça üst düzeyde. 
Konya sanayisi başarısını giderek 
artırıyor. Konya’da araştırma mer-
kezlerimiz var. Teknokentler’imiz 
var.  İnnopark’ımız var. Üniversi-
telerimiz çok aktif. Organize sa-
nayide bulunan fabrikalara gidip 
görüyorum içlerinde kendilerinin 
ar-ge merkezleri var. İnanılmaz 

bir gelişim içerisindeler. Konya 
sanayisi yüzlerce ülkeye ihracat 
yapıyor. Bugün Türkiye’nin Gü-
neydoğusu’nda kullanılan zırhlı 
vinçlerin Konya’da üretiliyor ol-
ması Konya sanayisinin ne kadar 
ileri seviyede olduğunun bir gös-
tergesi. Diğer yandan Konyalı, ge-
lişime çok açık. Fikir ortaya koyup, 
fikrini ürünü dönüştürerek icat 
yapabiliyor. Yine Konyalı bir mu-
cidimiz tarafından Türkiye’de bol 
miktarda bulunan bor madeni de 
kullanılarak üretilen yanmaz du-
var beni çok etkiledi. Konuyu ilgili 
bakanlığa iletip, Konya’da böyle 
bir üretimin söz konusu olduğunu 
söylediğimde, bahsettiğim mucit 
ilgili bakanlık tarafından davet 
aldı. Projesini orada anlattı” ifade-
lerini kullandı. 

‘KONYA HALKI ANADAOLU’NUN 
BÜTÜN ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR’
Konyalıların Anadolu’nun bü-

tün özelliklerini taşıdığını ifade 
eden Toprak, “Fırsat buldukça 
Konyalı esnaf kardeşlerimiz ile bu-
luşuyoruz. Onları ziyaret ediyoruz. 
Bizler bu ziyaretler ile rahatlıyo-
ruz. Vatandaşımızın güler yüzü ile 
karşılaşmak bizleri tarifi zor mut-

luluk ile karşı karşıya bırakıyor. 
Konya halkı Anadolu’nun bütün 
özelliklerini taşıyan, vefakâr ve 
cefakâr bir özelliğe sahip.  Vatan 
ve bayrak sevgisi ile yoğurulmuş 
bir şehir. Şehit cenazelerimizde 
asaleti görüyoruz. O vatan sevgi-
sinin gücünü o anda iliklerimize 

kadar idrak ediyoruz. Böyle bir 
halkımız var. Konya halkının dev-
letlerine karşı büyük bir hürmetle-
ri ve sevgileri var.  Hakkari’de bir 
esnafımıza gittiğimizde ne kadar 
muhabbet ve sevgi ile karşılaşı-
yorsak, en az o kadar burada da o 
muhabbetle karşılaşıyoruz. Allah 

razı olsun hepsinden.  Sokaktaki 
vatandaşlarımız bizlere sevgi gös-
teriyorlar. Fotoğraf çekinmek iste-
diklerini ifade ediyorlar. Kendimi 
şanslı görüyorum. Konyalı vatan-
daşlarıma sevgimi ve şükranları-
mı sunuyorum. Sevgilerinin kar-
şılıksız olmadığını, benim de aynı 
şekilde onlara sevgi ve muhabbet 
beslediğimi ifade ediyorum. Kon-
yalı vatandaşlarımız yaptığımız 
etkinliklere inanılmaz ilgi gösteri-
yorlar. Konya’daki güzel faaliyet-
lerde halkımızı yanımızda görebi-
liyoruz” diye konuştu.
‘KONYA’NIN RENKLİ VE BEREKETLİ 

BİR COĞRAFYA SAHİP’
Konya’nın renkli ve bereket-

li bir coğrafya sahip olduğunu da 
ifade eden Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, “Konya tarımda 20’nin 
üstü üründe Türkiye birincisi. İlk 
üçe baktığımızda da 30 üründe ilk 
üç içerisindeyiz. Tarımda liderliği-
mizi Konya olarak sürdürüyoruz. 
Tarım makinelerimizin yüzde 60-
70’i Konya sanayisinde üretiliyor. 
Konya renkli ve bereketli bir coğ-
rafya sahip. Konya’ya dışarıdan 
gelenler Konya’ya hayran kalıyor. 
Konya’nın sivil toplumu da ol-

dukça güçlü” dedi. Vali Toprak 
Konya’da 5 üniversitenin bulun-
duğunu ve bu üniversitelerin de 
çok aktif olduğuna dikkat çekti. 
Derbent Aladağ Kayak Merkezi 
projesini de yakından takip ettiği-
ni ifade eden Vali Toprak, Derbent 
Kayak Merkezi’nin yapımı için 
hiçbir engel olmadığını, sadece 
bürokrasideki prosedürlerin uzun 
zaman aldığını dile getirdi. 

‘KONYA SAVUNMA 
SANAYİ MODEL OLACAK’

Savunma sanayinde de Kon-
ya’nın önemli bir model teşkil 
edeceğini kaydeden Vali Toprak, 
“Konya silah konusunda Huğlu ve 
Üzümlü bölgeleriyle meşhur bir 
bölgemiz. ASELSAN Fabrikası’nın 
temelinin 22 Mart’ta atılması ile 
birlikte Konya, savunmada önemli 
bir model haline geldi. Yaklaşık 65 
milyar dolarlık bir yatırım.  Uzak-
tan kumandalı elektronik silah 
sistemleri üretilecek. Ülkemizin 
lokomotif bir tesisi olacak” dedi.
‘KONYA BİRÇOK KONUDA ZİRVEDE’

Konya’nın birçok konuda zir-
vede olduğunu ifade eden Vali 
Toprak, “Tarımda lider durumda-
yız. Turizmde Çatalhöyük, Selçuk-
lu eserleri ve diğer ziyaret edile-
cek noktalarımızla yakın zamanda 
daha iyi yerlerde olacağımıza ina-
nıyorum. Çevre yolunda çalışma-
lar devam ediyor. Metro ile ilgili 
imzalar atıldı, 3-4 seneye inşallah 
tamamlanacak. Şehir Hastanesi’n-
de çalışmalar sürüyor ve yakından 
takip ediliyor. Konya-Karaman 
ve Mersin’e kadar devam edecek 
Hızlı Tren Hattı, lojistik merkezde 
çalışmalar sürüyor” şeklinde ko-
nuştu.

Vali Toprak Konya’ya ve Kon-
ya yatırımlarına ilişkin yaptığı su-
numun ardından Konya basınının 
temsilcilerinin görüş ve önerilerini 
de aldı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cüneyit Orhan Toprak

Vali Cüneyt Orhan Toprak, Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen program ile Konya’daki bir yıllık görev süresini değerlendirdi.

Vali Cüneyt Orhan Toprak, Konya projeleri hakkındaki son durumu basın mensupları ile paylaştı.

Konya Lojistik Merkezi Konya Metrosu projesi Konya Şehir Hastanesi
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Öğrenciler Atabey Gençlik Kampı’nda bilimle tanışıyor

Konya Büyükşehir Belediye-
si bünyesinde hizmet veren Bil-
gehaneler, Gençlik Merkezi ve İl 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okullardaki öğrenciler, Büyükşehir 
Belediyesi’nin Beyşehir’deki Ata-
bey Gençlik ve Eğitim Kampındaki 
bilim kamplarında çeşitli bilimsel 
etkinliklere katılıyor.

Konya Büyükşehir Belediye-
si’nin Atabey Gençlik Projesi kap-
samında Beyşehir’de düzenlediği 
Gençlik ve Eğitim Kampı’nda “Bi-
lim Kampları” başladı. 

Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Ata-
bey Gençlik ve Eğitim Kampların-
da düzenlenen etkinliklerde çocuk-
ların çeşitli eğitimler aldığını, bilim 
kamplarının da bu doğrultuda ger-
çekleştirildiğini söyledi. 

Çocukların milli ve manevi de-
ğerlere sahip olma, aynı zamanda 
arkadaş ilişkileri geliştirme ko-
nusunda kendilerini geliştirdiğini 
kaydeden Başkan Altay, kampa 
katılan öğrencilerin bir yandan da 
uzayı, doğayı tanıma ve keşfetme 
fırsatı bulduğunu vurguladı.

14 FARKLI BİLİMSEL ETKİNLİK 

DÜZENLENİYOR 
Öğrencilerin kampta birbirin-

den eğlenceli bilimsel etkinliklere 
katılarak bilime olan meraklarını 
artırdığını kaydeden Başkan Al-
tay, öğrencilerin ayrıca 14 farklı 
bilimsel etkinlik gerçekleştirerek, 
bilimin eğlenceli haliyle tanıştığını, 
dokunarak ve uygulayarak öğren-
diklerini pratiğe dökme fırsatı da 
yakaladığını sözlerine ekledi. 
ÖĞRENCİLER ASTRONOMİ VE UZAY 

BİLİMİNİ KEŞFEDİYOR 
Bilime meraklısı öğrenciler 2 

gece kaldıkları bilim kampında; 

Mühendislik ve Tasarım, Robo-
tik-Kodlama gibi etkinliklerin ya-
nında doğa ile baş başa kalarak 
gökyüzünü inceliyor, astronomi ve 
uzay biliminin püf noktalarını öğ-
reniyor. Beyşehir Gölü kenarında 
kurulan kampa, Büyükşehir Bele-
diyesi bünyesinde hizmet veren 
Bilgehaneleri, Gençlik Merkezi ve 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okullardaki öğrenciler katılıyor. 14 
haftada boyunca devam edecek bi-
lim kamplarına toplam 840 öğren-
cinin katılması planlanıyor. 
n HABER MERKEZİ

Kavuş, üniversite 
öğrencilerini ağırladı

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü öğrencileriyle bir araya 
geldi. Meram Belediyesi Meclis 
salonunda gerçekleşen buluşma-
da bölüm öğretim üyeleri de hazır 
bulundu.

‘REKABET ARTTIKÇA, SİZLERE 
DUYULAN İHTİYAÇ ARTACAKTIR’

Genel hatlarıyla Rekreasyon 
Yönetimi Bölümünün eğitim prog-
ramı ve iş olanakları hakkında 
öğretim üyeleri ve öğrencilerden 
bilgi alan Başkan Mustafa Kavuş, 
çok uzun bir geçmişe sahip olma-
ması sebebiyle bu meslek dalının 
tanınırlığının ve bilinirliğinin fazla 
olmadığına vurgu yaptı. 

Öncelikle bunun aşılması ge-
rektiğini belirten Başkan Kavuş, 
“Spor, sanat, hobi, eğlence, sosyal 
aktiviteleri, turizm faaliyetlerinin 
yönetimi anlamı taşıyan bu mes-
lek grubu, dünyanın bugün geldiği 
noktada ihtiyaç hissedilen önemli 
mesleklerden biri haline geldi. 

Kamu kurum ve kuruluşları-
nın, işletmelerin, otellerin ve tatil 
köylerinin vatandaşa hizmet nok-
tasında ihtiyaç duyduğu rekabet 
arttıkça akademik bilgiler ile dona-
tılmış nitelikli ve yetişmiş yönetici-
lere ve çalışanlara duyulan ihtiyaç-
ta artacaktır. 

Bu da size duyulan ihtiyacın 
artması anlamı taşıyor” diye ko-
nuştu.

‘EĞİTİM VE İSTİHDAMA KATKI 
ADINA ÜZERİMİZE DÜŞENİN 

FAZLASINI YAPMA GAYRETİNDEYİZ’
İş, kariyer ve akademik anlam-

da insanlar arasındaki rekabetin 
her geçen gün daha da çetin bir hal 
aldığını hatırlatan Başkan Kavuş, 
bunun için hangi alanda ve hangi 
meslekte olursa olsun gençlerin 
kendilerini en iyi şekilde hayata 
hazırlamaları ve en iyi donanıma 
sahip olmaları gerektiğinin altını 
çizdi. Türkiye’nin dünya ile reka-
beti için de bunun şart olduğunu 
belirten Başkan Kavuş, sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Türkiye diğer bir-
çok alanda olduğu gibi eğitim şart-
larının iyileşmesi noktasında da 
son 16-17 yıllık dönemde önemli 
bir atılım gerçekleştirdi. Üniversite 
sayısının artmasından en yüksek 
teknolojilerin kullanıldığı teknik 
donanımların kazanımına kadar 
birçok yenilik sağlandı. Bu imkan-
ları en iyi şekilde değerlendirebilen 
gençlerimiz hem kendileri hem de 
ülkemiz adına büyük bir kazanç 
olacaktır. Bu sebeple asıl yük ve 
görev sizlere düşüyor. Ancak siz-
ler sayesinde bu ülkenin geleceği 
gerçek anlamda aydınlık olacaktır. 
Bizler de yerel yönetimler olarak 
eğitimimize ve istihdama katkı 
sunmaya gayret gösteriyoruz. Bu-
nun için pek çok projeyi hayata ge-
çirdik, yeni projeler üzerinde çalış-
maya da devam ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü arasında imzalanan Arsa Karşılığı 
Okul Yapımı Projesi (AKOY) protokolüyle Karatay’da tam gün eğitime geçişin hızlandırılması hedefleniyor

Karatay Belediyesi’nden
Türkiye’de bir ilk daha

Türkiye genelinde ikili öğreti-
min tamamen kaldırılarak tekli eği-
time geçişin desteklenmesi, okul 
öncesi eğitimin kademeli olarak zo-
runlu hale getirilmesi ve özel eğiti-
me ihtiyacı olan çocukların eğitime 
erişiminin desteklenmesini amaç-
layan “Arsa Karşılığı Okul Yapımı 
Projesi” (AKOY) Karatay’da hayata 
geçiyor.

Projenin protokolü, Konya Vali-
si Cüneyit Orhan Toprak ve Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca’nın 
yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü yet-
kilileri ile Karatay Belediyesi birim 
müdürlerinin katılımıyla Konya Va-
liliği’nde düzenlenen törenle imza-
landı.

‘AKOY İLE YENİ EĞİTİM 
MEKÂNLARI YAPILIRKEN KAMU 
KAYNAKLARI DA İYİ BİR ŞEKİLDE 
DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUYOR’
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak, Karatay’da tam gün eğitim 
hedefine yönelik güzel bir adım at-
tıklarını belirterek emeği ve katkısı 
olan herkese teşekkür etti. Vali Cü-
neyit Orhan Toprak, ikili eğitimden 
tekli eğitime geçilmesi için yeni bir 
hedef ortaya koyduğunu belirterek 
şunları kaydetti: “Tüm bakanlıkla-
rımız ve kurumlarımız, bu konuda 
üzerlerine düşeni yerine getirerek 
söz konusu ortamın sağlanması ve 
en kısa sürede eğitimde tam güne 
geçilmesi için önemli çalışmalar 
yürütüyor. Bu kapsamda da Milli 
Eğitim Bakanlığımız ile Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığımız, Arsa Kar-
şılığında Okul Yapımı Projesi’ni(A-
KOY) geliştirdi. Konyamız her 
konuda olduğu gibi bu konuda da 
pilot il konumunda. Karatay Bele-
diyemiz, bu proje kapsamında üçü 

anaokul, ikisi ilkokul 1 tanesi orta-
okul olmak üzere toplam 6 okulun 
planlamasını yaptı. Bu okullarımı-
zın inşaatları tamamlanmak üze-
re. Yine belediyemiz tarafından 
tamamlanarak İl Milli Eğitim Mü-
dürlüğümüze teslimi yapılan Bilim 
ve Sanat Eğitim Merkezi(BİLSEM) 
de var. Dolayısıyla AKOY, gerçek-
ten Konya ve Karatay için çok gü-
zel bir proje. Bu proje, bir yandan 
yeni eğitim yapılarının yükselme-
sine imkân sağlarken bir yandan 
da hazine taşınmazlarının böyle 
önemli ve yeni projelerle değerlen-
dirilmesine imkan veriyor. Karatay 
Belediyemizin hayata geçireceği bu 
eğitim mekânlarının Karatay ilçe-
mize, Konyamıza ve ülkemize ha-
yırlı olmasını diliyorum. Her daim 
bu yönde gayret eden ve güzel işle-
re imza atan Karatay Belediyemizi 
tebrik ediyorum.”

KARATAY BELEDİYESİ OLARAK 
EĞİTİME ÖNEMLİ DESTEKLER 

VERİYORUZ
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca da, çalışmalarında ken-
dilerine her zaman büyük destek 
veren Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak’a, AKOY Projesi’nin Kara-
tay’da hayata geçmesinde emekleri 
bulunan İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’ne, Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü ile Milli Emlak İl Müdür-
lüğü yetkililerine teşekkür ederek 
konuşmasına başladı.

Eğitime büyük önem verdikleri-
ni ve bu kapsamda eğitim kurumla-
rının yanı sıra birçok projeye önemli 
büyük destekler sunduklarını söy-
leyen Başkan Hasan Kılca, “Maz-
batamızı aldıktan sonra ilk olarak 
Hamzaoğlu Mahallemizde hizmet 
verecek 24 derslikli ortaokulu, Fev-
zi Çakmak Mahallesi’nde 24 ders-
likli Fevzi Çakmak İlkokulu ve Köp-
rübaşı Mahallemize de 8 derslikli 
bir anaokulunun temelini atmıştık. 
Çünkü bizler, Karatay Belediye-
si olarak kamu kaynaklarının yine 
kamuya aktarılarak çocuklarımızın 
daha sağlıklı ve kaliteli mekânlarda 
eğitim görmelerini önemsiyoruz. 

Yine Bilim ve Sanat Eğitim Merke-
zi(BİLSEM) projemizi tamamladık 
ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 
teslim ettik. Merkezimizin kurucu 
müdürü atandı. Binanın tefrişatı 
ise devam ediyor. Az önce de ifade 
ettiğim gibi ilçemizde AKOY Proje-
si kapsamında 3 anaokulu, 1 ilko-
kul 1 tane de ortaokul olmak üzere 
toplamda 6 okulumuzu belediye 
kaynaklarıyla tamamladıktan son-
ra bu okullarımızı da İl Milli Eğitim 
Müdürlüğümüze teslim edeceğiz. 
BİLSEM ile birlikte 35 milyon liraya 
mal olacak bu okullarımızla inşallah 
ilçemizin tam gün eğitim hayatına 
geçişine ve ilçemizin derslik ihtiya-
cına katkı sağlayacağız.”

Konuşmaların ardından AKOY 
Projesi kapsamında ilçeye kazandı-
rılacak eğitim yapılarının protokolü; 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü 
yetkilileri tarafından imzalandı.
n HABER MERKEZİ
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FETÖ operasyonunda 27
kişiye gözaltı kararı!

Arazide erkek çocuk 
cesedi bulundu!

Konya merkezli 10 ilde Fethul-
lahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 
Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) mah-
rem yapısındaki kişilerle ankesörlü 
telefon aracılığıyla irtibat kurduk-
ları iddia edilen 27 kişi hakkında 
gözaltı kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
Cumhuriyet Başsavcılığınca yü-
rütülen FETÖ/PDY’nin askeri ya-
pılanmasına yönelik soruşturma 
kapsamında FETÖ/PDY Silahlı 
Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuv-
vetlerinde sabit ankesörlü hattan 

askeri personelin mahrem hizmet-
ler abisi tarafından ardışık arama 
yöntemi ile arandığı tespit edilen 
toplam 27 kişinin yakalanması için 
sabah saatlerinde 10 ilde eş za-
manlı operasyon düzenlendi. Ope-
rasyonda ilk belirlemelere göre 19 
şüpheli gözaltına alındı. Konya’da-
ki şüphelilerden gözaltına alınan-
lar ifadeleri alınmak üzere Terörle 
Mücadele Müdürlüğüne götürül-
dü. Adreslerinde bulunamayan şa-
hısların yakalanması için çalışma-
ların devam ettiği öğrenildi. n İHA

Konya’da tarım arazisinde bir 
erkek çocuk cesedi bulundu. Edi-
nilen bilgiye göre, merkez Kara-
tay ilçesi İsmil Mahallesi’nde bir 
tarım arazisinde erkek cesedi ol-
duğu ihbarı alındı. 

İhbar üzerine olay yerine gi-
den Konya İl Jandarma Komu-

tanlığı ekipleri bölgede yaptığı 
araştırmada, şahsın bıçakla öldü-
rüldüğünü saptadı. Afganistan 
uyruklu bir kişiye ait olduğu tah-
min edilen cesedin 16-17 yaşla-
rında bir erkek çocuğa ait olduğu 
belirtildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Geçtiğimiz günlerde bir apartmanın girişine 1,5 aylık ikiz bebekler ile 2 yaşlarındaki kız çocuğunu bırakan 
Suriyeli aile gözaltına alındı. Boşanacaklarını söyleyen vicdansız anne ve baba suçu birbirilerinin üzerine attı

Vicdanları kurumuş!

Bir apartmanın giriş katına 
terk edilen biri kız 1,5 aylık ikiz be-
bekler ile 2 yaşlarındaki kız çocu-
ğunun Suriye uyruklu anne-babası 
gözaltına alındı.  Kendilerine yar-
dım ettikleri ileri sürülen 4 akraba-
larıyla birlikte yakalanarak, gözal-
tına alınan çift, polise verdikleri ilk 
ifadelerinde boşanma aşamasında 
olduklarını anlatıp, çocukları terk 
etme suçunu birbirlerinin üzerine 
attı.

Çoğunlukla Suriyeli sığınma-
cıların yaşadığı Karatay ilçesine 
bağlı Şükran Mahallesi’ndeki bir 
apartmanın giriş katında, 1 Kasım 
günü, altlarına karton serilmiş hal-
de ikiz bebekler ile bir kız çocuğu 
bulundu. 

Terk edilen bebekler ile çocuğu 
gören apartman sakinleri polis ve 
sağlık ekiplerini aradı. Adrese ge-
len sağlık görevlileri, biri kız olan 
ikizler ile çocuğun üzerini ve alt 
bezlerini değiştirdi. Kız çocuğunun 

2 yaşlarında, ikizlerin ise 1,5 aylık 
olduğu belirlendi. 

Üşüdükleri ve aç oldukları göz-
lenen bebekler ve çocuk, ambu-
lansla Meram Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne götürüldü. Tedavile-
rinin ardından da devlet koruması 
altına alınıp, çocuk yuvasına yer-
leştirildi. 

ANNE VE BABA, SUÇU BİRLERİNİN 
ÜZERİNE ATTI 

Olayın ardından polis, 3 kar-
deşi terk edenleri belirlemek için 
çalışma başlattı. Geçen pazartesi 
günü ise Suriyeli Mahmud El M., 
çocukların götürüldüğü hastaneye 
gitti. Görevlilere, ikiz bebekleri ile 
kızının hastaneye getirildiğini öğ-

rendiğini, çocuklarını görmek iste-
diğini söyleyen baba, devlet koru-
masına alındıklarını öğrenince de 
hastaneden ayrıldı. 

Hastane yetkililerin verdiği bil-
gi üzerine polis, babanın izini sür-
meye başladı. Yapılan çalışmalar 
sonunda Mahmut El M. ve eşi Rağ-
de El M. ile çiftin olaya karıştıkları 
öne sürülen 4 akrabası dün akşam 
gözaltına alındı. 

Çiftin, polise verdiği ilk ifadele-
rinde 6 yıllık evli olduklarını ancak 
boşanmaya karar verdiklerini an-
latarak, 3 çocuğu terk etme suçu-
nu ise birbirlerinin üzerine attıkları 
öğrenildi.

Çift ile 4 akrabaları poliste-
ki sorgularının ardından adliyeye 
sevk edildi.  ‘Terk ve aile hukukun-
dan kaynaklanan yükümlülüğün 
ihlali’ suçlarından adliyeye sevk 
edilen ve yanlarında çocukları da 
olan çiftin, 8 çocukları olduğu öne 
sürüldü. n DHA

Beyşehir ilçesinde, çenesine 
dayadığı pompalı av tüfeğiyle in-
tihar girişiminde bulunarak eşinin 
yanına getirilmesini isteyen şahıs, 
polisin uzun uğraşları sonunda si-
lahıyla birlikte polise teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, saat 
20.00 sıralarında Antalya Caddesi 
üniversite durağı yanında bir ki-

şinin elindeki tüfekle havaya ateş 
açtıktan sonra çenesine dayayarak 
intihar girişiminde bulunduğu yö-
nünde yapılan ihbar üzerine adre-
se polis ekipleri ve ambulans sevk 
edildi. 

Kaldırım üzerinde elindeki 
kısa namlulu pompalı av tüfeğini 
çenesine dayayarak eşinin yanına 

getirilmesi talebinde bulunduğu 
öğrenilen O.Z. isimli şahsı, polis 
ekipleri silahını bırakması konu-
sunda ikna edebilmek için uzun 
süre dil döktü. Çevrede toplanan 
kalabalık polis ekipleri tarafından 
uzaklaştırılmaya çalışılırken poli-
sin eşiyle görüştürüleceği sözünü 
vererek şahsı ikna etme çabası bir 

süre sonra sonuç verdi. Elindeki 
silahı teslim eden şahıs polis ekip 
otosuna bindirilerek polis merkezi-
ne götürüldü.

İntihar girişiminde bulunan 
şahsın, kendisini terk eden eşinin 
güvenlik güçleri tarafından kadın 
sığınma evine yerleştirildiği öğre-
nildi.  n iHA

Çenesine tüfek dayayıp eşinin gelmesini istedi

Öldürülen kocanın eşine ve kuzenine müebbet!
Altınekin ilçesinde eşi Ali Sarı’yı 

(37), ilişki yaşadığı amcasının oğlu-
na öldürttüğü gerekçesiyle hakla-
rında ‘tasarlayarak yakın akrabayı 
öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış 
ömür boyu hapis cezasıyla dava 
açılan Zekiye Sarı (33) ve İskender 
Sarı (49), müebbet hapis cezasına 
çarptırıldı. Altınekin ilçesinde çift-
çilik yapan, 2 çocuk babası Ali Sa-
rı’nın, 2 Kasım 2017 sabahı pancar 
sökmeye gittiği Yenice Mahallesi 
Kalınyer mevkisindeki tarlasında 
işçiler tarafından cesedi bulundu. 
İlçe Jandarma Komutanlığı ekiple-
ri, başından tabancayla vurularak 
öldürüldüğü belirlenen Ali Sarı’nın 
akrabalarıyla birlikte çevresinde-
ki 70 kişinin ifadesine başvurdu. 
İfadesi alınanlardan Mükremin 
Sarı (24), öldürülen Ali Sarı’nın bir 
süre önce amcasının oğlu İskender 

Sarı’ya tabanca verdiğini anlattı. 
Jandarma, 3 çocuk babası İskender 
Sarı’yı gözaltına aldı. 

ÖLDÜRÜP, CESEDİ BAŞINDA 
AĞLAMIŞ 

Cinayetin ardından kuzeninin 
cesedi başında ağladığını kaydeden 

İskender Sarı, ‘’Başında yarım saat 
boyuncu ağladım. Daha sonra da 
Zekiye’nin evine gittim. Zekiye çay 
demledi. Karşılıklı çay içtik. Daha 
sonra birbirimize sarılıp, ağladık. 
Zekiye’yi çok seviyorum, ona aşı-
ğım. Ali’yi öldürdüğüm için pişma-

nım. Şimdiki aklım olsa öldürmez-
dim” dedi.

İskender Sarı’nın ifadesi doğ-
rultusunda gözaltına alınan Zekiye 
Sarı da suçunu itiraf etti. Zekiye 
Sarı, eşinin, telefon konuşmala-
rından şüphelendiğini belirterek, 

‘’Eşim, telefon konuşmalarımdan 
şüpheleniyordu. Telefonuma gelen 
bir mesajdan şüphelendi. Savcı-
lığa verip, ortaya çıkarmak istedi. 
Öyle bir şey olsaydı, ilişkim ortaya 
çıkacaktı. Ben de bundan korkup, 
İskender’e mesaj attım’’ diye ko-

nuştu.  İskender Sarı ve Zekiye Sarı, 
tutuklandı. 

MÜEBBET HAPSE ÇARTIRILDILAR
Konya 5’inci Ağır Ceza Mahke-

mesi’nde haklarında ‘tasarlayarak 
yakın akrabayı öldürmek’ suçun-
dan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis 
cezası istemiyle dava açılan Zekiye 
Sarı ve İskender Sarı, son kez ha-
kim karşısına çıktı. İskender Sarı, 
daha önce verdiği ifadesinin ge-
çerli olduğunu belirterek, pişman 
olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti 
savunmaların ardından kararını 
açıkladı. Mahkeme, Zekiye ve İs-
kender Sarı’yı ağırlaştırılmış müeb-
bet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 
her iki sanığının cezalarında indiri-
me giderek müebbet hapse çevirdi. 
Heyet, tutuksuz sanık Mükremin 
Sarı’nın ise beraatine karar verdi.
n DHA
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Birlik Vakfı’ndan, Hüma Okulları’nda sergi

Kızılay Selçuklu’nun yardımları Novi Pazar’a ulaştı
Türk Kızılay Genel Merkezi’nin 

talimatı ile yıl içerisinde kurulmuş 
yeni, genç ve dinamik bir şube 
olan Selçuklu Şubesi’nin Türk 
Kızılay Genel Merkezi, Konya Bü-
yükşehir Belediyesi ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi işbirliği ile 
gerçekleştirdiği, Evladı Fatihan, 
Sancak bölgesi Novi Pazar şehrine 
gönderilen 11 TIR ile yaklaşık 2 
milyon TL değerindeki tıbbi yar-
dım malzemesi Novi Pazar Devlet 
Hastanesine ulaştı.

Novi Pazar hastane personeli 
ve hastaları tarafından memnu-
niyetle karşılanan tıbbi yardım 
malzemelerinin ilk etap sevkiyat-
larının kurulumları yapılarak kul-
lanımına başlandı. Türk Kızılay 
Genel Sekreteri Sayın Hüseyin 
Can’ın destekleri ve katılımı ile 
gerçekleştirilen proje, Sancak Böl-
gesi için tıbbi alanda kıymetli bir 
yardım hizmeti oldu.

Türk Kızılay’ı Genel Sekrete-
ri Hüseyin Can, yerelde ve pro-
je kapsamında vermiş oldukları 
destekler için Selçuklu Belediyesi, 

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
ve Konya Büyükşehir Belediye-
si’ne teşekkür ziyaretinde bu-
lundu. Ziyaretler çerçevesinde 
Türkiye’de ve dünyada yapılan 

çalışmalar hakkında bilgi veren 
Hüseyin Can, son 5 yılda Kızılay’ın 
çok büyük bir ivme yakaladığını, 
din, dil, ırk ve mezhep gözetmek-
sizin 51 ülkede temsilcilikler açıla-

rak nerede bir mazlum ve ihtiyaç 
sahibi varsa Kızılay ailesinin orada 
olduğunu ifade etti. Gençlik teş-
kilatları ile Türkiye’nin en güçlü 
gençlik hareketine sahip oldukla-

rını ve Türkiye’de bulunan bütün 
üniversitelerde teşkilatlanmaların 
tamamlandığını dile getirdi.

Türk Kızılay Genel Sekreteri 
Hüseyin Can Türk Kızılay Selçuk-

lu Şubesinin açılışında, “Bugün 
hayırlı bir hizmet için buradayız. 
Selçuklu Şubemizin açılışındayız. 
Aynı zamanda Novi Pazar’daki 
kardeşlerimizin tıbbi malzeme ih-
tiyaçlarını gidermek üzere toplam-
da 11 TIR’dan oluşan Tıbbi malze-
meleri göndermenin mutluluğunu 
yaşıyoruz” diyerek projeden duy-
duğu memnuniyeti ifade etmişti.

Selçuklu Şube Başkanı Zekeri-
ya Kartal, “Evladı Fatihan Sancak 
bölgesi Novi Pazar şehrine 11 TIR 
ile 2 milyon değerinde tıbbi yar-
dım malzemesi gönderildi. 

Müslüman Boşnak kardeşleri-
mize tıbbi yardım desteğinde bu-
lunduk. Tüm paydaşlara ve emeği 
geçenlere çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Günün sonunda Kızılay Genel 
Sekreteri Hüseyin Can başkanlı-
ğında Konya şubesinin misafirper-
verliği ile Kızılay Şube Başkanları 
ve Temsilcileri ile Kızılay’ın dünü, 
bugünü ve yarınına yönelik istişa-
relerde bulunuldu. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu’dan geleceğe
26 bin fidanla destek!

Selçuklu Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığınca gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye bırakmak amacıyla 
ülke genelinde düzenlenen “Geleceğe Nefes” seferberliğine 26 bin fidanla destek oluyor

Türkiye’de ağaç ve orman sev-
gisini artırmak, gelecek nesillere 
yeşil bir çevre bırakmak üzere ağaç-
landırma faaliyetlerine ağırlık veren 
Selçuklu Belediyesi, 11 milyon fida-
nın toprakla buluşacağı 11 Kasım 
2019 tarihinde Takkeli Dağ’ın ya-
maçlarına 26 bin fidan dikimi ger-
çekleştirecek. 

Sivil toplum örgütlerinden kamu 
kurum ve kuruluşlarına, öğrenciler-
den askeri birliklere, esnafa, işçisine, 
kadar her yaş grubunun katılacağı 
ağaçlandırma töreni için Selçuklu 
Belediyesi tarafından tüm hazırlıklar 
tamamlandı. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından gelecek nesillere 
daha yeşil bir Türkiye bırakmak adı-
na ülke genelinde düzenlenen fidan 
sahiplenme kampanyası ile 11 mil-
yon ağacın toprakla buluşturulması 
amaçlanıyor. Geleceğe bırakılacak 
en iyi miras olma yolunda dünya re-
korunun kırılacağı “Geleceğe Nefes” 
seferberliği için ülke genelinde mil-
yonlarca fidan sahiplenildi.

Ecdadın mirası olan ülke toprak-
larının yine gelecek nesillere en iyi 

şekilde emanet edilmesi amacıyla 
“Geleceğe Nefes” kampanyasını 
başlatan Tarım ve Orman Bakanı 
Bakan Bekir Pakdemirli, bakanlığa 
bağlı Orman Genel Müdürlüğünün 
koordinasyonluğunda 81 il 2 bin 23 
noktada 3 saat içerisinde 11 milyon 
fidanın toprakla buluşacağının müj-
desini verdi. 11 milyon fidanın top-
rakla buluşturulacağı törenler için 
şu ana kadar 12 milyonun üzerinde 
fidan sahiplenildi. Ağaçlandırma 
çalışmalarının; valilikler, il milli eği-

tim müdürlükleri, askeri birlikler, 
il sağlık müdürlükleri, il emniyet 
müdürlükleri, belediyeler ve köy 
muhtarlıkları ile işbirliği içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanıyor.

‘GELECEK NESİLLERE YEŞİL BİR 
TÜRKİYE BIRAKACAĞIZ’

Selçuklu’da yeşil alanın yanı sıra 
ağaçlandırma faaliyetlerine de bü-
yük önem verdiklerini ifade eden 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, “Bugüne kadar 358 
bin 267 fidanı toprakla buluşturduk. 

73 bin metrekare alan ile Konya’nın 
en modern fidanlığı hizmete açıldı. 
Sille Baraj Park, Kelebekler Vadisi 
Parkı, Şehit Savcı Hakan Kılıç Parkı 
gibi büyük parkların yanı sıra ma-
halle parkları, çocuk parkları ve pasif 
yeşil alanlar ile ilçenin yeşil doku-
suna katkıda bulunuyoruz. Selçuk-
lu’daki yeşil alan miktarını 8 milyon 
metrekareye yükselttik. 

Bakanlığımızca başlatılan kam-
panyanın ülkemizin geleceği için 
ne kadar önemli olduğunu biliyo-
ruz. Geçmişte ecdadımız bize bu 
toprakları ve bu kültürü nasıl miras 
bırakmışlarsa bizlerde gelecek ne-
sillerimize güzel bir memleket ve 
kültür mirası bırakma sorumluluğu 
taşıyoruz. 

Bu çalışmalara hemşehrilerimiz 
büyük bir hassasiyet ve duyarlılık 
gösteriyor. Bu çerçevede dikilen fi-
danların ilçemize ve ilimize hayırlı 
olmasını diliyorum. Ülkemizde aynı 
anda gerçekleştirilecek olan bu an-
lamlı çevre seferberliğine tüm hem-
şehrilerimizi davet ediyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Hüma Okullarında, Birlik Vakfı 
Konya Şubesi tarafından hazırlanan 
“Prof. Dr. Fuat Sezgin’in İslam Bilim 
Tarihi Araştırmaları” konulu fotoğ-
raf sergisinin açılışı gerçekleştirildi. 
Birlik Vakfı Konya Şubesinin Hüma 
okullarında açılan fotoğraf sergisi-
ne Birlik Vakfı Konya Şube Başkanı 
Abdi Parlak ve Birlik Vakfı Konya 
Şube üyesi Hüseyin Eşgin, Hüma 
Okulları Kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Mehmet Birekul, okul 
idarecileri, öğretmen ve öğrenciler 
katıldı.

Sergi hakkında bilgi veren Birlik 
Vakfı Konya Şube Başkanı Abdi Par-
lak, “Eğitim, kültür, sanat ve spora 
büyük önem veren Hüma Okulları 
ile aynı amacı paylaşan Birlik Vak-
fı olarak ortak paydada buluştuk. 
Gençleri geleceğe hazırlamak, za-
manın gereklerine göre donanım 
kazanmalarına yardımcı olmak ve 
bu alanda seminerler, geziler ve 
etkinlikler düzenleyen Birlik Vakfı 
olarak bu sene Türk akademisyeni 
İslam tarihi, bilim ve teknoloji tari-
hi alanında çalışmalarıyla tanınan 

ve 2019 yılına özel ‘Prof. Dr. Fuat 
Sezgin’in İslam Bilim Tarihi Araş-
tırmaları” konulu fotoğraf sergisini 
Hüma Okullarında açtık. Bu ortak 
çalışmadan dolayı Hüma Okullarına 
teşekkür ediyoruz” dedi.

Hüma Okulları Kurucu Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Birekul, 
“Fuat Sezgin, ülkemiz açısından kıy-
metli işlere imza atan ve ileri görüş-
lülüğü ile gelecek nesillere katkısı 
çok büyük olmuş bir bilim insanıdır. 
Öğrencilerimizin kendisinin çalış-
malarını yakından tanıması için her 

imkanı değerlendirmekteyiz. Bu gü-
zel sergiyi bizimle paylaştıkları için 
de Birlik Vakfı’na teşekkürlerimizi 
iletiyoruz.”

Hüma Okulları Kurucu Üyesi 
Ahmet Uykusuz da, Hüma Okulları 
olarak bilime önem verdiklerini ve 
bu tür etkinliklere devam edecek-
lerini kaydetti. Günün anısına Birlik 
Vakfı Konya Şubesi başkanı Abdi 
Parlak’a Hüma Okulları Kurucu Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet 
Birekul tarafından hediye takdim 
edildi. n HABER MERKEZİ

Bir ticaret düşünün 
ki bir koyuyorsunuz 
yedi yüz alıyorsunuz. 
Bu hayal edilemeyecek 
derecede çok büyük kâr 
eden bir ticarettir. 

Bir koyup yedi yüz 
alacağını bilen hiçbir 
kimse böyle bir ticareti 
kaçırmaz. Peki ger-
çekten böyle bir ticaret 
var mı? Bir ticaretten 
bu kadar büyük bir kâr elde etmek 
mümkün mü?  Elbette mümkün. 
Daha fazla kâr elde etmek bile müm-
kün. Bunu bize haber veren âlemlerin 
Rabbi Yüce Allah’tır. Şu Ayeti okuya-
lım: “Mallarını Allah yolunda harca-
yanların hâli, yedi başak veren, her 
başağında yüz tanesi bulunan bir tek 
tohumun hâli gibidir.  Allah dilediğine 
kat kat verir. Allah (ihsanı) geniş olan 
ve hakkıyla bilendir.” (Bakara 261) Bir 
tohum ektiğinde karşılığında yedi yüz 
tane alacağını bilen bir çiftçinin veya 
bir mala bir kuruş yatırdığında karşı-
lığında yedi yüz kuruş, bin lira yatırdı-
ğında yedi yüz bin lira hatta daha da 
fazla kazanacağını bilen bir tüccarın 
bu işi yapmaması düşünülebilir mi? 
İşte aynen bunun gibi, Allah katında 
mükâfat isteyen kimsenin, verdiği ve 
yaptığı tek bir şeye karşılık yedi yüz 
mislini alacağını bildiğinde de, bunu 
mutlaka yapması gerekir. Peki yedi 
yüz kat kazanmak için yapılacak iş 
nedir? Allah yolunda harcama yap-
mak… İslâm’a ve Müslümanlara 
yardım ve fayda getiren her harcama 
fî sebîlillâh’tır, Allah yolundadır. Bu 
anlamda harcama (infak) yapanların 
alacağı karşılık, toprağa ekilen ve bire 
yedi yüz veren habbe/tohum örneği 
ile açıklanmıştır. Genellikle iyiliklerin 
sevabı bire on olduğu halde, Allah yo-
lunda harcama yapmanın sevabının 
bire yedi yüz oluşu, hem çok önemli 
bir teşvik unsurudur hem de bu iba-
detin diğerlerinden daha zor olduğu-
nu gösterir.Bu âyette ve devamındaki 
âyetlerde Allah infakı (harcamayı) teş-
vik etmiş ve amacı, nasıl yapılacağı, 
hangi maldan kimlere yapılacağı ve 
sevabı konularında önemli açıklama-
larda bulunmuştur.  Bu açıklamalara 
göre; infak insanların takdir ve beğe-
nisini kazanmak için değil Allah rızası 
için yapılacaktır. İnfakın arkasından 
başa kakma ve incitme gibi davra-
nışlar yapılmayacaktır. Malın kötüsü 
değil iyisi verilecektir. İnfak yapılacak 
kişilerin seçimi iyi yapılacaktır. Bu 

şartlara riayet edilerek 
yapılan harcamalar ina-
nanlara bire yedi yüz 
kazandıracaktır. Ayette 
“Allah dilediğine kat kat 
verir.” buyurularak, iyi-
liğe verilecek mükâfatın 
bire yedi yüz ile sınırlı ol-
mayacağı, Allah’ın daha 
fazla kat kat verebileceği 
bildiriliyor. Allah’a itaat 
ve ibadet mahiyetinde 

olan, İslâm’a ve Müslümanlara yar-
dım ve fayda getiren her harcama Al-
lah yolundadır. Bun ların en faziletlisi 
de İslâm’a güç kazandırmaya, onu ko-
ruyup geliştirmeye, ülkeyi düşmana 
karşı savunmaya yönelik bulunan ci-
had için yapılan harcamalardır. Ayrıca 
bir kitap yazarak binlerce kişinin iman 
etmesine, namazı anlatarak binlerce 
kişinin namaz kılmasına vesile olması 
veya bir beldeye su getirerek insan-
ların ve diğer canlıların su ihtiyacını 
gidermiş olması gibi iyiliklerin de bu 
kapsama gireceği ve büyük berekete 
nail olacağı muhakkaktır.  İşte bunlar 
bire yedi yüz kazandıran çok kârlı bir 
ticarettir. Akıllı bir insanın bu ticareti 
kaçırması ve bu fırsattan yararlan-
maması düşünülemez.  Üstad Cengiz 
Numanoğlu’da bu büyük ticarete işa-
ret eden beytinde şöyle demektedir: 
Bire karşı yedi yüz kazandıran ticaret, 
Bakara’da iki yüz altmış birinci âyet. 
Üstad bir başka beytinde de şöyle di-
yor: Faizle borç verenler müebbet za-
rardadır, Allah’a borç verenler ebediy-
yen kârdadır.  Cenab-ı Hak, rızası için 
verilecek her harcamayı ve yapılacak 
her infakı kendisine verilmiş bir borç 
(karz-ı hasen) olarak kabul eder ve 
bunun karşılığını kat kat ödeyeceğini 
vaad eder.  Âyet-i kerimede; “Allah’a 
güzel bir borç verecek olan kimdir?  
Artık Allah, bunu kendisi için kat kat 
artırır. Onun için oldukça üstün ve 
onurlu (kerîm) bir ecir vardır.” (Hadîd 
11)Gerçek mü’minler, Allah’ın ken-
dilerine lütfettiği nimeti O’nun rızası 
yolunda harcayanlardır.  Karz-ı hasen 
yani borç verme iki mânâda anlaşıla-
bilir. İhtiyaç sahibi olan kullara borç 
vermek ve infakta bulunmak suretiyle 
Allah’a borç vermek… Üstadın beyit-
te vurguladığı Allah’a borç vermek; 
ihtiyaç sahiplerine infak etmek ve 
Allah yolundaki gayret ve hizmetlere 
destek olmaktır. Bunlar bire yedi yüz 
kazandıran amellerdendir. Bu kârlı ti-
careti kaçırmamak dileğiyle, sağlıklı ve 
mutlu yarınlar efendim.

BİRE YEDİ YÜZ KAZANDIRAN TİCARET

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Kulu Emniyet Müdürü 
Düzgün göreve başladı

Kulu ilçesine yeni atanan 
Emniyet Müdürü İsmail Fatih 
Düzgün görevine başladı. Ko-
miser Ahmet Enes Geyik’in 
vekaleten yürüttüğü Kulu İlçe 
Emniyet Müdürlüğü görevine 
3. Sınıf Emniyet Müdürü İs-
mail Fatih Düzgün atandı. 

Daha önce Ankara’nın 
Gölbaşı ilçesinde görev ya-
pan Emniyet Müdürü İsmail 
Fatih Düzgün, atanmasının 
ardından Kulu’daki görevine 
başladı. n İHA



7 KASIM  20198 İLAN

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 
Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler
0531 710 88 76

ZAYİ
Konya Teknik Üniversitesi Teknik 

Bilimler Fakültesi Harita Kadastro 

Bölümü öğrenci kimlik kartım 

kaybolmuştur, hükümsüzdür.

Azam TAŞTAN

Öğrenci No: 155012006

Z-553

Adayların ikametgahının Konya’da olması ve
Erkek Adayların Askerliğini yapmış olması gerekmektedir.

Müracaatlar adrese şahsen yapılacaktır.

 HEK-TUR HEKİMOĞLU A.Ş.
Konya 3. Organize Sanayi Bölgesi Sokak No:24 

Selçuklu/KONYA

VELA ÇORAP; 
VASIFLI - VASIFSIZ /  BAY - BAYAN 

EKİP ARKADAŞLARI ARIYOR

. PAKETLEME BÖLÜMÜ’NDE BÖLÜM SORUMLUSU 
olarak çalışacak eleman, 
. DIŞ TİCARET SORUMLUSU olarak çalışacak ;
• Lisans ya da önlisans mezunu,
• İleri derecede (uluslararası yazışma yapabilecek 

seviyede) İngilizce bilen (tercihen 2 dil bilen)
• Müşteri odaklı , yazılı ve sözlü iletişim becerileri 

gelişmiş,
• Sorumluluk sahibi ve yenilikçi, sonuç odaklı
• Takım çalışmasına önem veren yeniliğe ve gelişime açık 

eleman
. DEPOCU olarak çalışacabilecek eleman ihtiyacı 
mevcuttur.

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

 

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 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 : 17/12/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 07/01/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YENİ OTOPARKI - Fevziçakmak Mh. 10737 Sokak, 
No: 15 (Gülistan Cd), Karatay / KONYA

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 424.500,00 1 %18 42C0303 Plakalı , 2006 Model , RENAULT Marka , 
MASTER DCI 120 Tipli , G9UA700C126543 Motor 
No’lu , VF1FDCUL633918517 Şasi No’lu , Yakıt Tipi 
Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , TİCARİ - 
OKUL TAŞITI olan minibüsün araç içi döşemelerinin 
yıpranmış olduğu, kaportasında muhtelif çizikler, 
küçük çaplı göçükler ve boyaatıklarının bulunduğu, 
sağ-sol arka park-sinyal lamba camlarının çatlak 
oludğu, lastiklerinin ise %50 seviyesinde bulunduğu, 
Minibüsün 14+1 yolcu kapasiteli ve otomatik sürgülü 
kapılı olduğu, anahtarının mevcut, ruhsatının 
bulunmadığı tespit edilmiştir.
Konya Büyükşehir Belediyesi UKOME (Ulaşım 
Koordinasyon Merkezi) kararı gereği amam servis 
plakası alacak gerçek kişilerin en az altı (6) ay Konya 
İl merkezinde ikamet etmeleri ile şoförlük mesleğini 
geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli 
olarak icra ettiğini beyan etmiş olmaları şartları 
getirilmiştir. Yine tüzel kişilerin umum servis plakası 
edinebilmesi için de ticaret sicil gazetesinde amaç ve 
konu bölümünde yolcu veya servis taşınası ile ilgili 
ibare bulunması şartı bulunmaktadır. Bu çerçevede 
UKOME’ce ticari plakanın satışına esas “ticari plaka 
tahsis belgesi” verilmektedir. Konya Büyükşehir 
Belediyesi Umum Servis Aracı Çalışma Yönetmeliğinin 
8. maddesi gereğince UKOME tarafından tahsis 
belgesi verilerek ticari plaka almaya hak kazanan 
işleticiler, UKOME tarafından belirlenen devir ücretini 
Belediye veznesine yatırarak belediye ile noterden 
işletme sözleşmesi imzaladıktan sonra adlarına 
işletme ruhsatı düzenlenecektir. Aracın umum servis 
devir ücreti (2019 yılı için 3.250.00 TL) ve ruhsat ücreti 
(2019 yılı için 150,00 TL) alıcıya aittir.

T.C.
KONYA 5. İCRA DAİRESİ

2018/268 ESAS
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1078164

Örnek No: 25*

1.İhale Tarihi : 17/12/2019 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 07/01/2020 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : KONYAPARK YENİ OTOPARKI - Fevziçakmak Mh. 10737 Sokak, 
No: 15 (Gülistan Cd), Karatay / KONYA

No Takdir Edilen 
Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

2 86.000,00 1 %18 42ATU62 Plakalı , 2008 Model , TEMSA Marka , 
DIAMOND TC2 CA - Tek Katlı Tipli , 39618303051840 
Motor No’lu , NLTDTX69M01000048 Şasi No’lu , 
Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 
Otobüsün iç donanımlarında herhangi bir eksiğin 
bulunmadığı, bulunması gereken tüm parçaların yerli 
yerinde olduğu, iç döşemelerinin temiz kullanılmış 
olduğu, takometreli, 2+2 koltuk düzenli, koltuk arkası 
15” TV ekranlı olduğu tespit edilmiş, lastiklerinin 
kullanılabilirlik seviyesinin %40 olduğu, araç genelinde 
muhtelif çizikler, tamponlarda sürtme izleri, muhtelif 
boyanmış kısımların bulunduğu, ön cam ve ön üst 
kavisli camın çatlak olduğu, bunların dışında önemli 
bir kusurunun bulunmadığı tespit edilmiştir. 57 kişi 
kapasiteli olduğu, temiz, çalışır ve yürür vaziyette 
bulunduğu tespit edilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir.
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Başkan Altay: Maske farkındalığını destekliyoruz
Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemi 

hastası Ecrin Demir, LÖSEV Konya İl Temsilcisi 
Dilek Yılmaz ile birlikte Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Maske 
farkındalığını desteklediklerini ifade eden Başkan Al-
tay, lösemi tedavisi gören tüm çocuklara acil şifalar 
diledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İb-
rahim Altay, Lösemili Çocuklar Haftası’nda lösemi 
hastası Ecrin Demir ile bir araya geldi. Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hasta-
nesi’nde iki yıldır lösemi tedavisi gören 10 yaşındaki 
Ecrin Demir, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Konya 
İl Temsilcisi Dilek Yılmaz ile birlikte Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti. Lösemili Çocuklar Haftası’nda maske farkında-
lığını desteklediğini ifade eden Başkan Altay, minik 
Ecrin ile birlikte farkındalık oluşturmak amacıyla 
maske taktı. “Maskeler bizi değil, çocuklarımızı ko-
rumak için var” mesajı veren Başkan Altay, Lösemi 
Haftası dolayısıyla lösemi hastası tüm çocuklara acil 
şifalar diledi.
n HABER MERKEZİ

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İleti-
şim Fakültesi ile Radyo Televizyon 
Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) 
tarafından düzenlenen “Radyo, Te-
levizyon Yayıncılığı ve Telif ” konulu 
panel yapıldı.

Süleyman Demirel Kültür Mer-
kezinde düzenlenen program önce-
sinde “Korsanla Mücadele” ile ilgili 
yapılan çalışmaların olduğu serginin 
açılışı yapıldı. Ardından programın 
açılış konuşmasını gerçekleştiren 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, “RATEM, radyo, 
televizyon yayıncılığı alanında ülke-
mizin önemli bir kuruluşu olup bi-
zim de temel paydaşlarımızdan bir 
tanesidir. Özellikle korsanla müca-
dele konusundaki farkındalığı oluş-
turmaya yönelik çalışmaları takdire 
şayandır” dedi.

SÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Özdemir Koçak, “Bildiğiniz gibi çağı-

mız hem teknolojik gelişmelerin çok 
hızlı yaşandığı ve hem de iletişim 
aletlerinin kullanımının yaygınlaştı-
ğı bir çağ. Bu gelişmeler beraberin-
de yeni sorunlarla karşılaşılması ve 
bunların nasıl çözüleceği konularını 
gündeme getirmektedir. Bugün 
burada sözünü ettiğimiz bu sorun-
lar hakkında, konuyla ilgili bilgi ve 
tecrübeye sahip değerli panelistleri-
mizden görüş ve düşüncelerini ala-
cağız” şeklinde konuştu.

RATEM Yönetim Kurulu Başka-
nı Yusuf Gürsoy, “Selçuk Üniversite-
sinde bulunmamız Mustafa İşler’in 
gayretleriyle oldu. Biz özel kanunla 
kurulmuş, fikir ve sanat eserleri ka-
nunuyla tanımlanmış, Türkiye’de 
sayısı 27 olan meslek birliğinden 
birisiyiz. Kültür ve Turizm Uzmanı 
panelistimiz Barış Gözübüyük bu 
konuyla ilgili bilgi verecektir. Rad-
yo televizyon yayınları umuma açık 

alanlarda yani ticarete konu edin-
diği andan itibaren özel izine bağlı 
olarak kullanılır. Yani özel yerlerde 
kullanım lisanslamaya tabiidir ve bu 
lisanslamayı da Radyo Televizyon 
Yayıncıları Meslek Birliği yani RA-
TEM olarak bizler veririz, bugün bu 
panelimizde de bu konular üzerinde 
duracağız” ifadelerini kullandı.

Açılış Konuşmalarının ardından 
Oyuncu Müfit Can Saçıntı, SÜ İleti-
şim Fakültesi Radyo, Televizyon ve 
Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Sevil Yıldız, RATEM Yönetim 
Kurulu Üyesi Ömer Faruk Hamur-
cu, Kültür ve Turizm Uzmanı Barış 
Gözübüyük, Avukat Ahmet Badallı 
tarafından “Radyo, Televizyon Ya-
yıncılığı ve Telif” başlıklı panel ger-
çekleştirildi.

Panelde Konuşan Oyuncu Müfit 
Can Saçıntı, “Halklar dilini ve kül-
türünü unuttuğu zaman yıkılmış 

sayılır, yok olur gider. Kültürel em-
peryalizm diyor ki; özellikle kültürle, 
dille, müzikle, sinemayla, radyoyla 
ülkelere sızalım ve onları kendi kül-
türümüze hazırlayalım ve ancak bu 
şekilde işgal edebiliriz. İşte bu kadar 
önemli kültür ve sanat, o yüzden 
özel kanunlarla korunuyor” diye ko-
nuştu.

SÜ İletişim Fakültesi Radyo, Te-
levizyon ve Sinema Bölümü Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Yıldız ise temsil 
hakkı, radyo ile yayın hakkı, fikirlerin 
korunması, aleniyet, eser kavramı-
nın türleri ve eser sahiplerinin hak-
ları konularına hukuk çerçevesinde 
inceleme gerçekleşirdi.

Diğer panelistlerde, “Radyo, 
Televizyon Yayıncılığı ve Telif” çer-
çevesinde konuyu hukuksal açıdan 
incelemelerinin ardından panel sona 
erdi.
n HABER MERKEZİ

KTO Karatay Üniversitesi 
lösemili çocukları unutmadı

Seyfettin Baydar
görevden alındı

KTO Karatay Üniversitesi öğ-
rencileri ve çalışanları, ilik nakli 
bekleyen hastalar için kan bağı-
şında bulundu. Düzenli olarak 
KTO Karatay Üniversitesinde stant 
açarak kan bağışı toplayan Kızılay 
Konya Şubesi, yine üniversiteye 
gelerek stant kurdu. KTO Karatay 
Üniversitesi personeli ve öğren-
cileri hem kan bağışında bulundu 
hem de ilik nakli bekleyen lösemi 
hastalarına yönelik gönüllü donör 
oldu. KTO Karatay Üniversitesi 
Sosyal Tesisleri’nde iki gün bo-
yunca hizmet veren Kızılay’ın kan 
bağışı standında özellikle Destek 
Hizmetleri Koordinatörlüğü perso-
nelinin yoğun ilgisi oldu. Kampan-
ya boyunca yaklaşık 150 kişi kan 
bağışında bulunurken, 28 personel 
ise gönüllü donör olarak ilik nakli 
için kan verdi.

KTO Karatay Üniversitesi Tıp 
Fakültesi akademisyenlerinden 
Doç. Dr. Füsun Sunar, lösemi has-
talığındaki kritik bekleme sürecine 

vurgu yaparak, “Her yıl binlerce 
çocuk ülkemizde ve dünyada bu 
hastalığa yakalanıyor. Sadece lö-
semili çocuklarımız değil, anne ve 
babaları da çocukları için donör 
beklerken yoğun ve yorucu bir 
süreçten geçiyor. Ne yazık ki top-
lumumuzda, donör olmanın çok 
fazla işleme maruz kalmaya sebep 
olacağına dair bir ön yargı mevcut. 
Halbuki donör olmak hiç de zor de-
ğil. Bizler de içinde bulunduğumuz 
haftanın Lösemili Çocuklar Haftası 
olması vesilesiyle löseminin yay-
gınlığı ve tedavi edilebilirliği ko-
nularına dikkat çekmek istiyor ve 
başta KTO Karatay Üniversitesi ai-
lesi olmak üzere tüm insanlarımızı 
kan vermeye ve lösemili çocuklara 
destek olmaya çağırıyoruz” dedi.

Löseminin iyileştirilmesinde 
ilik naklinin önemine değinen Doç. 
Dr. Füsun Sunar, tüm Türkiye’yi 
bu konuda sorumluluk sahibi ol-
maya davet etti.
n HABER MERKEZİ

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 
atama kararları Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı ile Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanlığına ilişkin atama 
kararları Resmi Gazete’de yayım-
landı.  Yayınlanan kararda Tarım 

ve Orman Bakanlığına bağlı İl Mü-
dürlerinde görev alınma ve atam-
lar duyuruldu.  Tarım ve Orman 
Bakanlığınca Konya İl Tarım ve 
Orman Müdürü Seyfettin Baydar 
görevden alındı. Geçtiğimiz aylar-
da Konya İl Tarım ve Orman Böl-
ge Müdürlüğü görevine Ali Ergin 
atanmıştı. n SİBEL CANDAN

Konya’da bulunan kadın girişimciler Kadın Girişimciler Kurulu (KAGİK) tarafından düzenlenen tanışma ve 
kaynaşma yemeğinde bir araya geldi. Yemeğin ardından Kadın Girişimcilere yönelik projeler konuşuldu

Kadın girişimciler buluştu

Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği (TOBB) bünyesinde kurulan 
Kadın Girişimci Kurulu (KAGİK) 
her ilde o ilin kadın girişimci kuru-
lunu oluşturmayı planlıyor. 2008 
yılı Mart ayında kurulan KAGİK, 
Konya merkez ve ilçelerde dahil ol-
mak üzere toplam 40 adet üyesiyle 
çalışmalarına başladı. Konya’daki 
kadın girişimcileri biraraya getiren 
toplantıda, kurulun ana amacının 
kadın istihdamının nicelik ve niteli-
ğini artırmaya yönelik çalışmalar ge-
liştirmek olduğu ifade edildi. Koordi-
nasyonu Konya Ticaret Odası (KTO) 
tarafından gerçekleştirilen KAGİK, 
Konya’da girişimci olmak isteyen 
kadınlara destek olmak amacıyla AB 
projesi kapsamında kurulan Kadın 
Girişimciler Masası’nın (KAGİM) da 
doğrudan destekçisi oluyor. Bu kap-
samda ortak olarak çeşitli eğitimler 
ve seminerler düzenleniyor. 

TOBB Kadın Girişimciler Ku-
rulu İcra Komitesi ayda bir kez 
toplanıyor ve kadın girişimcilerin 

gelişimine fayda sağlayacak semi-
ner ve eğitimler gerçekleştiriyor. 
Bir restoranda düzenlenen KAGİK 
tanışma ve kaynaşma yemeğinde, 
KAGİK Başkanı Hatice Tulukçu 
Erkan, “KTO bünyesinde kurulan 
KAGİK olarak, Konya’da bulunan 
girişimci ve sanayici kadınları ta-
nıştırmak amacıyla bir araya top-
lanmış bulunuyoruz. Konya Ticaret 
Odası tarafından kadın girişimcile-

re ne gibi destekler sağlandığının 
da bilgilendirmesini yaptık. Ayrıca 
KTO bünyesinde açılmış olan ve 
yeni hizmete giren Dış Ticaret Bi-
rimi tarafından ihracat yapan giri-
şimci kadınlarımıza bilgiler verildi. 
Yeni kurulan birim hakkında detay-
lı açıklama ve kadın girişimcilere 
ne gibi faydaları olacağı hususuna 
aydınlık getirildi. Dış Ticaret Biri-
mi’nin yabancı müşterilere yöne-

lik oluşturduğu geniş kapsamlı ve 
farklı dillerde çıkarılan tanıtım ki-
tapçıkları ile hem kendilerinin, hem 
de müşterilerinin işlerini kolaylıkla 
halledebilecekleri kitaplar hakkında 
bilgi verildi. Yeni açılan Dış Ticaret 
Birimi Konyalı girişimci kadınlara 
hayırlı olsun. Katılımlarından dolayı 
misafirlerimize teşekkür ederim” 
ifadelerini kullandı.
n BERKCAN BAŞ

‘RATEM, korsan yayınlarla mücadele ediyor’

Ali Ergin

Seyfettin Baydar
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Mali müşavirler ruhsatlarını törenle aldı
Konya Serbest Muhasebe-

ci ve Mali Müşavirler Odası’nda 
(SMMMO) yeni ruhsat alan Mali 
Müşavirlerin ruhsat töreni, oda 
hizmet binasında gerçekleştirildi. 
Ruhsat törenine oda kurulları ve 
ruhsat almaya hak kazanan mali 
müşavirler ve aileleri katıldı.

Ruhsat dağıtım törenlerinin 
göreve gelirken önem verdikleri 
projelerden biri olduğunu belir-
ten Konya SMMMO Başkanı Abdil 
Erdal, “Ruhsat dağıtım törenleri 
mesleğe ilk adım atan meslektaş-
larımıza hatıra kazandırmak adına 
önem verdiğimiz projelerimizden 
birisiydi. Bugün bunun ilkini ger-
çekleştirmenin mutluluğunu ya-
şıyoruz. Zorlu bir eğitim süreci ve 
maratonunun ardından mesleğe 
yeni adım atan siz değerli mes-
lektaşlarımıza serbest muhasebeci 

mali müşavirlik ruhsatlarını tak-
dim edeceğiz. Bugün 2 bin 450 
üyesi ve bin 250 civarı stajyeri ile 

Konya SMMMO, Konya’daki üye 
sayısı en büyük meslek odala-
rından birisidir. Üyelerimizin bin 

245’i serbest çalışmakta, geriye 
kalan meslektaşlarımız ise çeşitli 
şirketlerde bağımlı çalışarak mes-
lek yaşamlarını sürdürmektedir.  
Mali Müşavirler olarak Konya eko-
nomisinin nabzını tutan önemli 
bir meslek grubuyuz. Sizler böyle 
büyük bir camiaya bugün dâhil 
oldunuz. Mesleğinize, Odamıza ve 
ruhsatınıza sahip çıkmanız gereki-
yor. Aldığınız tüm sosyal görevler 
sırasında, her yerde ve her za-
man mesleğinizi ve Odanızı tem-
sil ettiğinizi unutmayınız. Çok zor 
şartlarda elde ettiğiniz bu ruhsat, 
sizlere ayrıcalık tanımaktadır. Zor-
lu bir eğitim süreci ve maratonun 
ardından mesleğe yeni adım atan 
siz değerli meslektaşlarımı kutlu-
yor, mesleki hayatınızda başarılar 
diliyorum. Yolunuz açık olsun” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Türk-İş Konya Temsilcisi Abdülkadir Tamak yeni vergi düzenlemesiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu 
vergi düzenlemesinin adil olmadığı gibi, çalışanlar ve işçilerin üzerine ağır bir yük getireceğini söyledi

Tamak: Yeni vergi 
düzeni adil değildir!

Hükümetin yeni vergi düzenle-
mesinin çalışanları ve işçileri üzerine 
ağır bir yükleyeceğini belirten Türk-
İş Konya Temsilcisi Abdülkadir Ta-
mak, “Bugün ülkemizde uygulanan 
vergi politikaları nedeniyle işçiler 
ve çalışanlar üzerinde ağır bir vergi 
baskısı bulunuyor. 

İşçinin eline geçen net ücret, 
vergi kesintileri nedeniyle yılbaşına 
göre geçen sürede giderek geriliyor. 
Ücretli çalışanların net ücreti, bir 
yandan enflasyon nedeniyle satın 
alma gücünü kaybetmesiyle, diğer 
yandan artan vergi oranlarından do-
layı azalıyor. 

Ortama aylık brüt ücreti 4 bin 
500 TL olan bir işçi Ocak ayında 3 
bin 408 TL net ücret alırken, Hazi-
ran ayında ücreti yüzde oranında 
artsa bile, yılsonunda 349 TL ek-
silerek, 3 bin 060 TL’ye geriliyor. 
Bu vergi düzeni adil değildir. Aynı 
zamanda anayasal ilgili maddesiyle 
bağdaşmayan bu anlayış sürdürebi-
lir değildir” dedi.

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN BÜYÜK 
ÇOĞUNLUĞUNU ÇALIŞANLAR 

OLUŞTURUYOR
Abdülkadir Tamak vergi mü-

kelleflerinin büyük çoğunluğunun 

çalışanların oluşturduğuna dikkat 
çekerek, “Ülkemizde gelir vergisi 
mükelleflerinin büyük çoğunluğunu 
ücret geliri elde edenler oluşturuyor. 
Ücretli çalışanların üzerinde hem 
doğrudan gelir ve kazanç üzerinden 
alınan hem de dolaylı olarak mal ve 
hizmet üzerinden alınan vergilerin 
ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel 
sektörde çalışan milyonlarca memur 

ve işçinin gelir vergileri kaynağın-
dan kesinti yapılarak ödeniyor. Üc-
retlilerimizden kesilen vergiler, Gelir 
Vergisi hâsılatının önemli bir kısmını 
oluşturuyor. TBMM’ye sunulan Ver-
gi düzeninde yeni değişiklikleri içe-
ren yasa teklifi emekçilerin beklen-
tilerini karşılamıyor. Aynı zamanda 
vergi adaletsizliğini ortadan kaldır-
mıyor. Ülkemizin içinde bulundu-

ğu ekonomik koşullara ve sosyal 
beklentilere cevap getirmiyor. Bu 
teklifte, ücretliler lehine olan ayrım 
ilkesinden vazgeçilerek vergi tarife-
sinin teke indirilmesi ve çalışanların 
üçüncü dilimdeki gelir vergisi tarife-
sine uygulanan vergi oranının yüzde 
20’den yüzde 27’ye yükseltilmesi 
sosyal adaletle bağdaşmıyor. 

Oysa dar ve sabit gelirli geniş 
kesimlerin beklentisi çağdaş ve adil 
bir vergi sisteminin oluşturulması-
dır. Ülkemizde uygulanmakta olan 
tüm vergi kanunlarında öncelik 
‘Vergi Adaleti’ sağlanması olmalı-
dır. Bu yönde atılan adımlar konfe-
derasyonumuz tarafından olumlu 
karşılanacaktır. Ancak doğrudan ve 
dolaylı vergilerin en büyük ödeyicisi 
olan işçileri ve çalışanları işverenler 
ile aynı oranlarda vergilendirmek 
haksızlıktır. 

Türk-İş olarak, çalışanların ve 
işçilerin üzerine yüklenen vergilerin 
yükseltilmesini ve vergi düzeninin 
değiştirilmesinin emekçilerin vergi 
yükü altında ezilmesine neden ola-
cağından dolayı yeni vergi düzenle-
mesine son verilmesini talep ediyo-
ruz” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

TES-İŞ Konya Şube Başkanı 
Behçet Şenbilir, “Türkiye’de ücret-
li çalışanlar üzerinde ağır bir vergi 
yükü bulunmaktadır. Yılın başında 
aldığımız net ücret vergi kesintileri 
nedeniyle ilerleyen aylarda giderek 
azalmaktadır. 

Türkiye’de vergi alanında ya-
pılacak “reform” ancak ücretliler 
aleyhine var olan adaletsiz yapının 
değiştirilmesiyle mümkün olacak-
tır. TBMM’den beklentimiz, asgari 
ücret kadar gelirin vergi dışı bırakıl-
ması, ücret üzerindeki vergi yükünü 
azaltılmaları ve verginin geniş kitle-
lere adil bir şekilde yansımasını sağ-
lamalarıdır” dedi.

Anayasa’nın vergi ödevi baş-
lıklı 73’üncü maddesinde ‘Herkes, 
kamu giderlerini karşılamak üzere, 

mali gücüne göre, vergi ödemekle 
yükümlüdür’ ifadesinin yer aldığına 
dikkat çeken Behçet Şenbilir, “Bu 
düzenlemeden amaçlanan, Herke-
sin kamu harcamalarını finanse et-
mek üzere Vergi ödemekle yüküm-
lülüğü olduğu, ancak bu ödemenin 
herkesin mali gücüne göre olması 
gerektiğidir. 

Ülkemizde gelir vergisi mükel-
leflerinin büyük çoğunluğunu Üc-
ret geliri elde edenler oluşturuyor. 
Ücretli çalışanlar üzerinde Hem 
doğrudan gelir ve kazanç üzerinden 
alınan Hem de dolaylı olarak mal ve 
hizmet üzerinden alınan vergilerin 
ağır yükü bulunuyor. Kamu ve özel 
sektörde çalışan milyonlarca memur 
ve işçinin gelir vergileri Kaynağın-
dan kesinti yapılarak ödeniyor. Üc-

retlerimizden kesilen vergiler, Gelir 
Vergisi hâsılatının önemli bir kısmını 
oluşturuyor. Bugün ülkemizde uy-
gulanan vergi politikaları nedeniyle, 
İşçiler üzerindeki ağır bir vergi baskı 
bulunuyor. İşçinin eline geçen net 
ücret, 

Vergi kesintileri nedeniyle, yılba-
şına göre geçen sürede giderek geri-
liyor. Ücretli çalışanların net ücreti, 
bir yandan enflasyon nedeniyle satın 
alma gücünü kaybetmesiyle, diğer 
yandan artan vergi oranı nedeniyle 
azalıyor. Ortalama aylık brüt ücreti 4 
bin 500 TL olan bir işçi Ocak ayında 
3 bin 409 TL net ücret alırken Hazi-
ran ayında net ücreti 191 TL daha 
azalarak 3 bin 218 TL’ye düşüyor. 
Temmuz ayında ücreti yüzde 4 ora-
nında artsa bile, Yılsonunda 349 TL 

eksilerek 3 bin 60 TL’ye geriliyor. 
Bu vergi düzeni adil değildi. 

Hakka ve hukuka uygun değildir. 
Anayasanın ilgili maddesiyle bağ-
daşmayan bu anlayış sürdürülebilir 
değildir. TBMM’ye sunulan Vergi 
düzeninde yeni değişiklikleri içeren 
yasa teklifi emekçilerin beklentileri-
ni karşılamıyor, Vergi adaletsizliğini 
ortadan kaldırmıyor. Ülkemizin için-
de bulunduğu ekonomik koşullara 
ve sosyal beklentilere cevap getir-
miyor. Bu teklifte, Ücretliler lehine 
olan ayırım ilkesi yine gözetilmiyor. 
Çalışanların 2005 yılında yüzde 15-
20-25-30-35 olan gelir vergisi tari-
fesine uygulanan vergi oranı, 2006 
yılından bu yana yüzde 15-20-27-
35 olarak uygulanıyor” ifadelerini 
kullandı. n HABER MERKEZİ

‘Vergi adaletsizliğinin bitmesini istiyoruz’

Vergi adaleti için 
imza topladılar

Türk-İş Konfederasyonu çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdü-
ren Türkiye Yol-İş Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Mürsel Selbüz, yö-
netim kurulu üyeleri ve sendika 
üyesi işçiler dün Karayolları 3. 
Bölge Müdürlüğü önünde ‘Vergi-
de Adalet sağlansın’ diye Türk-İş 
Konfederasyonu Başkanı Ergun 
Atalay’ın 81 ilde başlattığı imza 
kampanyasına imzalarını atarak 
destek verdi.

Yol-İş Konya 1 Nolu Şube Başka-
nı Mürsel Selbüz, “Türk- İş Başkanlar 
Kurulu’nun aldığı karar doğrultusun-
da, vergi konusundaki taleplerini kitle-
sel düzeyde kamuoyunun gündemine 
taşımak için 81 ilde imza kampanyası 
başlattı. Türkiye Yol-İş Konya 1 Nolu 
Şube Başkanlığı olarak Türk-İş Genel 
Başkanı Ergun Atalay’ın bizzat başlat-
tığı vergi düzenlemesinde iyileştirme 
talebini içeren imza kampanyasına 
bizde Konya’dan tam destek vermek 
için toplandık. Anayasamızın ‘vergi 
ödevi’ başlıklı 73’üncü maddesinde 
“Herkes, kamu giderlerini karşılamak 
üzere, Mali gücüne göre, vergi öde-
mekle yükümlüdür” ifadesi yer almak-
tadır. Bu düzenlemeden amaçlanan, 
herkesin kamu harcamalarını finanse 
etmek üzere vergi ödemekle yüküm-
lülüğü olduğu, ancak bu ödemenin 
herkesin mali gücüne göre olması ge-
rektiğidir” dedi. 

Ülkemizde gelir vergisi mü-
kelleflerinin büyük çoğunluğunu 
ücret geliri elde edenlerin oluştur-
duğunu kaydeden Mürsel Selbüz, 
“Ücretli çalışanlar üzerinde hem 
doğrudan gelir ve kazanç üzerin-
den alınan hem de dolaylı olarak 
mal ve hizmet üzerinden alınan 
vergilerin ağır yükü bulunuyor. 
Kamu ve özel sektörde çalışan 
milyonlarca memur ve işçinin ge-
lir vergileri kaynağından kesinti 
yapılarak ödeniyor. Ücretlerimiz-
den kesilen vergiler, Gelir Vergi-
si hâsılatının önemli bir kısmını 

oluşturuyor. Bugün ülkemizde 
uygulanan vergi politikaları ne-
deniyle, işçiler üzerindeki ağır bir 
vergi baskısı bulunuyor. İşçinin 
eline geçen net ücret, vergi ke-
sintileri nedeniyle, yılbaşına göre 
geçen sürede giderek azalıyor. 
Ücretli çalışanların net ücreti bir 
yandan enflasyon nedeniyle satın 
alma gücünü kaybetmesiyle, di-
ğer yandan artan vergi oranı ne-
deniyle azalıyor. Ortalama aylık 
brüt ücreti 4 bin 500 TL olan bir 
işçi Ocak ayında 3 bin 409 TL net 
ücret alırken Haziran ayında net 
ücreti 191 TL daha azalarak 3 bin 
218 TL’ye düşüyor. Temmuz ayın-
da ücreti yüzde 4 oranında artsa 
bile, Yılsonunda 349 TL eksilerek 
3 bin 60 TL’ye geriliyor. Bu vergi 
düzeni adil değildir. Hakka ve hu-
kuka uygun değildir. Anayasanın 
ilgili maddesiyle bağdaşmayan 
bu anlayış sürdürülebilir değildir. 
TBMM’ye sunulan vergi düzenin-
de yeni değişiklikleri içeren yasa 
teklifi emekçilerin beklentilerini 
karşılamıyor. Vergi adaletsizliğini 
ortadan kaldırmıyor” ifadelerini 
kullandı. 

Talep ve beklentilerini de dile 
getiren Yol-İş Konya 1 Nolu Şube 
Başkanı Mürsel Selbüz, “Talebi-
miz ve beklentimiz, vergide sağ-
lanacak düzenlemelerin, ücretli 
çalışanlar aleyhine olan haksız ve 
adaletsiz durumu ortadan kaldır-
ması ve emekçiler lehine iyileştir-
me yapılmasıdır. Bu ülkenin sağla-
dığı kaynakları kullanarak gelir ve 
servet elde edenler, topluma karşı 
yükümlülüklerini yerine getirmeli 
ve kazançları oranında vergi öde-
meleri sağlanmalıdır. İdeal bir ver-
gi sistemi sosyal devlet ve hukuk 
devleti ilkeleri çerçevesinde olma-
lıdır” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Kadınhanı’nda denetim noktasında dubaları toplarken minibüsün çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Erkan 
Kurşun’un adı Bozkır Soğucak Mustafa Yamaner Ortaokulu’nda kurulan koridor kitaplığında yaşatılacak

Şehit polisin adı
Soğucak’ta yaşayacak

2017 yılında Kadınhanı İlçe-
si’nde denetim noktasında duba-
ları toplarken minibüsün çarpması 
sonucu şehit olan trafik polisi, 42 
yaşındaki Erkan Kurşun’un adı 
Bozkır Soğucak Mustafa Yamaner 
Ortaokulunda kurulan okul koridor 
kitaplığında yaşatılacak. 

Bozkır Soğucak Mustafa Yama-
ner Ortaokulu’nda açılışı yapılan 
kütüphanenin açılışına Bozkır Kay-
makamı Oltan Bayraktar, Bozkır 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan 
Özgür Tunç, Bozkır İlçe Jandarma 
Komutanı Teğmen Batuhan Duran, 
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit 
Dul ve Yetimleri Derneği Konya 
Şube Başkanı (Gazi) Süleyman Ege, 
Şehidin eşi Suna Cihan Kurşun ve 
kızı Alanur Kurşun katıldı. 

Törende konuşan Bozkır Soğu-

cak Mustafa Yamaner Ortaokulu 
Müdürü Adem Kara, “2017 yılın-
da Konya’nın Kadınhanı İlçesi’nde 
denetim noktasında dubaları top-

larken minibüsün çarpması sonu-
cu şehit olan trafik polisi, Erkan 
Kurşun’un adını şehidimizin eşi ve 
kızının çalışmaları sonucunda oku-

lumuzda yaşatacağız. 
Kütüphanemizde bin adet kitap 

bulunuyor. 
Şehidimizin adını okulumuzda 

yaşatmaktan dolayı mutluyuz, gu-
rurluyuz. 

Şehidimizi peygamberlikten 
sonraki şahadet makamına uğurla-
dık. Rabbim bizleri onun şehitliğine 
mazhar eylesin. 

Açılan okulların, kütüphanele-
rin geleceğimizi emanet edeceği-
miz gençlerin yetişmesine vesile 
olacağını düşünüyorum. 

Tüm şehitlerimizi rahmetle 
anıyorum.” diye konuştu. Konuş-
maların ardından, şehidin eşi Suna 
Cihan Kurşun, şehidin kızı Alanur 
Kurşun ve protokol üyeleri tarafın-
dan kütüphanenin açılışı yapıldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Akşehir Belediyesi’nin 
mağazası ücretsiz giydiriyor

Akşehir Belediyesi’nin Sosyal 
Belediyecilik hizmetleri kapsamın-
da ihtiyaç sahibi vatandaşlar ücret-
siz olarak giydiriliyor. ‘İsraf Etme, 
Yardım Et’ sloganıyla belediye 
binasında hizmet veren mağaza, 
yeni belediye binasının yıkılma-
sının ardından Selçuk Mahallesi 
32807 Sokak’taki yeni adresin-
de vatandaşlara hizmet vermeye 
devam ediyor. Yaklaşık üç yıldır 
faaliyet gösteren mağazadan ihti-
yaç sahibi vatandaşlar hiçbir ücret 
ödemeden giysi ve ayakkabı alabi-
liyor.

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya, “İsraf Etme Yardım 
Et” mağazasının ihtiyaç sahibi 
vatandaşlar tarafından büyük ilgi 
gördüğüne değinerek, “Bu ma-
ğazamıza hemşehrilerimiz ihtiyaç 
fazlası olan yeni yada fazla yıp-
ranmamış elbiseleri getiriyorlar, 

ihtiyacı olan hemşehrilerimizde 
bedenlerine uygun olan kıyafetle-
ri ve ayakkabıları mağazamızdan 
alarak ihtiyaçlarını gideriyorlar. Bu 
mağazamızı ayakta tutan, buraya 
elbise yardımı, ayakkabı yardımı 
yapan hemşehrilerimize bu vesi-
leyle teşekkür ediyorum. İhtiyacı 
olan tüm hemşehrilerimizi de hiç 
çekinmeden mağazamıza bekliyo-
ruz. Buradaki görevli personelimiz 
eşliğinde giyinme kabinlerinde 
kıyafetlerini deneyerek mağaza-
mızdan ihtiyaçlarını giderebilirler. 
Evimizde gereksiz yer kaplayan 
ve ihtiyacımız olmayan elbiseleri 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 
değerli hemşehrilerimizden de 
destek bekliyoruz” dedi.

Proje kapsamında herkes evle-
rindeki giymediği ya da yeni aldığı 
giysileri ve ayakkabıları mağazaya 
bağışlayabiliyorlar. n İHA

Hakan Auto Firma sahibi

Hakan TOPRAK’ın
 

kayınbabası

Reşat Tarkan 
YEL’in

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Hakan Auto Firma sahibi Hakan Toprak’ın kayınbabası Reşat Tarkan Yel 47 yaşında 
vefat etti. Toprak ve Yel ailelerini acı günlerinde sevenleri yalnız bırakmadı 

Toprak ve Yel
ailelerinin acı günü

Hakan Auto Firma sahibi Hakan 
Toprak’ın kayınbabası Reşat Tarkan 
Yel 47 yaşında vefat etti. 

Bir süredir kanser tedavisi gö-
ren Reşat Tarkan Yel’in cenazesi 
dün ikindi namazına müteakip Ha-
cıveyis Cami’inde kılınan cenaze 
namazının ardından Üçler Mezarlı-
ğına defnedildi. 

Toprak ve Yel ailelerini acı gün-
lerinde sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Yel ailesi cenazenin ar-
dından taziyeleri kabul etti. Mer-
hum Reşat Tarkan Yel 2 kız, 1 erkek 
çocuk babasıydı.  Yenigün Gazetesi 

olarak merhum Reşat Tarkan Yel’e 
Yüce Allahtan rahmet yakınlarına 

ve sevenlerine başsağlığı dileriz. 
n BERKCAN BAŞ
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Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Konya Şubesi, Türkiye’nin ve Konya’nın 
ihracat oranını, hedeflenen seviyeye çıkarmak için Endonezya ve Malezya’ya iş gezisi düzenledi

Kıkırdak nakliyle 
sağlığına kavuştu

Uzun süredir yürümekte zorla-
nan Yusuf Gerçel sağlık sorunları 
artınca Beyşehir Devlet Hastanesine 
başvurdu. 

Yapılan doktor muayenesinde 
hastanın diz eklemi içindeki kıkır-
dak bölgesinin hasarlı olduğu tes-
pit edilince kıkırdak nakli ameliyatı 
yapılmasına karar verildi. Devlet 
Hastanesinde gerçekleştirilen ilk 
kıkırdak nakli (mozaikoplasti) ameli-
yatı ile hastanın diz eklemi içerisin-
deki kıkırdak hasarlı bölgeye 3 adet 
kıkırdak nakledildi. Başarılı geçen 
operasyonun ardından sağlığına ye-
niden kavuşan Yusuf Gerçel’in kısa 
süre sonra taburcu edileceği belir-
tildi.

Operasyonu gerçekleştiren 
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Op. Dr. Şemmi Koyuncu, hasta-
ya yapılan tetkikler neticesinde diz 
ekleminde hem kıkırdak hem de 
altındaki kemikte hem derin hem 
de yaklaşık 2x3 santim boyutunda 
büyük bir hasar tespit ettiklerini söy-
ledi. Bundan dolayı hastanın 2-3 yıl-
dır aksayarak yürümekte ve sürekli 
ağrı çektiği şikayetiyle kendilerine 
başvurduğunu belirten Koyuncu, 
“Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren 
operasyonla hastamızın aynı taraf 
diz eklemi iç tarafından aldığımız 3 
adet kıkırdağı ve kemiği, diz ekle-
mindeki dış bölgedeki hasarlı alana 
nakil yaptık. 

Hastamız üç hafta ayağına bas-
madan koltuk değnekleri ile yürü-

dükten sonra, ayağına eskisi gibi 
basabilecek ve normal olarak yürü-
yebilecektir. Eklemlerimizdeki kı-
kırdaklar, hasar gördüklerinde ken-
dilerini yenileyememekte ya da çok 
yetersiz yenileyebilmektedir. Ağırlık 
taşıyan en önemli eklemimiz olan 
diz, bu tip hasarlanmalara sıkça ma-
ruz kalmaktadır. Kıkırdakta oluşan 
bu hasarlar hızla eklem artozuna 
(kireçlenme) neden olmakta ve ken-
disini ağrı ile belli etmektedir. Moza-
ikplasti, eklemlerde meydana gelen 
sınırlı kıkırdak kayıplarının tedavi-
sinde kullanılan oldukça güncel bir 
cerrahi yöntemdir. Bu teknik özel-
likle diz ekleminde ve ayak bileği 

ekleminde meydana gelen kıkırdak 
hasarlarında kullanılmaktadır. En 
basit anlatımla, eklemlerdeki kıkır-
dak hasarlı alana, aynı eklemden ya 
da başka bir eklemden alınan kıkır-
dağın nakledilmesidir. Bu teknikte 
hastanın kendi dokuları kullanıldığı 
için bir uyumsuzluk, nakil reddi ya 
da hastalık bulaşması söz konusu 
olmamaktadır. Bu yönü ile teknik 
olarak oldukça risksiz bir yöntemdir. 
Kıkırdak kaybının yerine ve büyük-
lüğüne uygun olarak ameliyat süresi 
60 ila 90 dakika arasında sürmek-
tedir. Ameliyattan sonra hastalar 1 
ya da 2 gün hastanede kalmaktadır. 
Çok küçük kıkırdak hasarlarında 

artrkopik yani kapalı olarak da Mo-
zaikplasti yapılabilmektedir” dedi.

Hastanede gerçekleşen naklin 
ardından eski sağlığına yeniden ka-
vuşan Yusuf Gerçel ise, operasyon 
öncesinde durumunun çok kötü 
olduğunu ve çömelemez hale gel-
diğini anlatarak, “Uzun süre ayakta 
kaldığımda ayağımın içine dikenler 
batıyor, bıçaklar kesiyor gibi öyle bir 
acı hissediyordum. Yürümekte zor-
lanıyordum, koşup top oynayamı-
yordum. Sosyal aktivitem hiç yoktu, 
adeta sakat gibiydim. Hocama ame-
liyat sonrası yeniden beni sağlığıma 
kavuşturduğu için çok teşekkür edi-
yorum” şeklinde konuştu. n İHA

Konya İHH okullarda tatbikat yapıyor

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri 
(İHH) İnsani Yardım Derneği bün-
yesinde kurulan Arama Kurtarma 
Ekibi doğal afetler hakkında öğren-
cileri bilinçlendirmek için ilk, orta 
ve lise dengi okullarda “Temel Afet 
Bilinci” eğitimleri veriyor.

Konya merkezde bulunan Özel 
Lale Koleji’nde öğrencilere önce 

deprem, sel ve heyelan gibi doğal 
afetlerde nasıl hazırlık yapılacağı, 
afetler esnasında nasıl davranılması 
gerektiği, arama ve kurtarma çalış-
maları hakkında bilgilendirme semi-
neri yapıldı. 

Seminerin ardından uygulamalı 
tatbikat gerçekleştirildi. Tatbikatta 
senaryo gereği okulda deprem oldu 

ve alarmlar çaldı. Bu esnada derste 
olan öğrenciler sarsıntı bitene kadar 
sıraların altına girerek kendilerini 
korumaya çalıştılar. Daha sonrasın-
da öğrenciler hızlı bir şekilde yangın 
merdiveni kullanarak okul bahçe-
sine tahliye edildi. Alanda bulunan 
öğrencilere, Konya İHH Arama 
Kurtarma Ekiplerince yangın anın-

da nasıl davranılacağı ve yangın 
söndürme tüplerinin nasıl kullanı-
lacağı gösterildi. İHH ekipleri okula 
kurdukları düzenekle kurtarma ça-
lışmalarını öğrencilere uygulamalı 
olarak gösterdi ve 3. katta mahsur 
kalan bir kişi güvenli bir şekilde kur-
tarıldıktan sonra tatbikata son verdi.
n HABER MERKEZİ

Tutal’dan yeni müdürlere
‘hayırlı olsun’ ziyareti

AK Hizmet Noktası’nda 
yazılan projeye 50 bin TL!

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Gazi Ortaokulu, Se-
yidharun Anadolu Lisesi, Mahmut 
Esat Ortaokulu, Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, Leman Parıltı Kız 
Meslek Lisesi müdürlüklerine ata-
nan okul müdürlerini ziyaret etti. 
Belediye olarak her zaman okulla-
rın ve öğrencilerin yanında olduk-
larını kaydeden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; eğitim camiasın-

dan geldim. Okullarımızın sıkıntı-
ları ve sorunlarınızı biliyorum. 

Seydişehir Belediyesi olarak 
sizlere, her türlü desteği vermeye 
hazırız. Eğitim öğretim yılınız ve 
yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun” 
dedi. 

Okul Müdürleri ziyaretten duy-
dukları memnuniyeti belirterek 
Belediye Başkanı Tutal’a  teşekkür 
etti. n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi tarafın-
dan faaliyete geçirilen AK Hizmet 
Noktası yazdığı proje ile Engelli 
Emine Uçar’a hibe desteği aldı. 
İŞKUR’un engelli ve eski hükümlü 
vatandaşlara yönelik açmış olduğu 
hibe ve destek projesini hazırlama-
da Seydişehir Belediyesi yardım 
ediyor.

6 Haziran 2019 tarihinde 
başvurusu yapılan ve AK Hizmet 
Noktasından takibi yapılan proje 
İŞ KUR tarafından kabul edilerek 
onay verildi.  Üretime katkıda bu-
lunmak amacıyla Ak Hizmet Nok-
tasını Seydişehir’e kazandırdıkla-
rını ifade eden Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal; “Emine Hanım bize 
gelerek bu konuda yardım istedi. 

Seydişehir Belediyemiz bünyesin-
de kurduğumuz AK Hizmet Nok-
tamızda gerekli ön araştırmalar 
yapılarak proje yazıldı. Yazdıkları 
projeleri, Çalışma ve İş Kurumu 
İl Müdürlüğü’ne sunan girişimci-
mizin , projesi uygun görülerek, 
Türkiye İş Kurumu Genel Müdür-
lüğü’ne gönderildi. Genel Müdür-
lük tarafından projeleri incelenerek 
onaylanan Emine Uçar 50 Bin TL 
hibeyi almaya hak kazandı. Kendi-
sine hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. 
Başkan Tutal; proje yazışmaları 
belediyemiz tarafından yürütülen 
çalışmada Emine Hanım Mobil 
Kapıcılık işi ile Seydişehir halkının 
hizmetinde olacak” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

2009 yılından beri vaktim ve im-
kânlarım el verdikçe Konya’da icra 
edilen kültür programlarına izleyici ve 
dinleyici olarak katılım göstermeye ça-
lışıyorum. 

 Bu programlar sayesinde de bilgi 
dağarcığımın oldukça zenginleştiğini 
hissedebiliyorum.

Ne yalan söyleyeyim, istenilen 
düzeyde okumayan bir toplumun fer-
di olarak, kendimin de yeterince kitap 
okumadığım gerçekliğini itiraf etmeli-
yim. 

Bu tür programlara katılarak oku-
ma eksikliğimin bir bölümünü hiç 
değilse dinleyerek doldurma gayreti 
içerisindeyim.

Gerek Aydınlar Ocağı gerek TYB 
Konya Şubesi ve gerekse Selçukya 
Sanat Derneği sohbetlerinde çok geniş 

bir yelpazeyi kapsayan düşünceleri, 
tarihsel ve aktüel olayları, ilim ve fikir 
adamlarının hayatlarını, eserlerini, hiz-
metlerini öğrenme fırsatı buluyorum.

Bu programlara genellikle aynı 
simalar katılım gösteriyorlar. Zaman 
zaman konular belli bir kişi ya da aile 
üzerine ise eğer o programa katılan 
farklı yüzlere de rastlanılabiliyor.

Türkiye Yazarlar Birliği her cu-
martesi günü saat 14.00’da, Aydınlar 
Ocağı her salı günü saat 20.00’da yine 
Selçukya Sanat Derneği de her pazar-
tesi günü saat 19.30’da programlarını 
başlatıyorlar. 

Programlar tabiri caiz ise dolu dolu 
geçiyor. Programların formatları da 
farklılıklar gösterebiliyor. Mesela Adın-
lar Ocağı programlarında, konuşmacı 

sunumunu yapıyor ve 
program sona eriyor. 
Yani programla ilgili 
herhangi bir soru cevap 
bölümü yok. TYB bu 
konuda daha esnek bir 
tutum sergiliyor. Zaten 
KıIıçarslan Salonu’n-
da yapılan programın 
sonunda, TYB toplantı 
salonuna geçiliyor ve 
orada samimi bir sohbet 
havası içinde sunumu yapılan konu 
hakkında da diğer bütün konular hak-
kında da sohbete devam ediliyor.

Selçukya Kültür Sanat Derneği’n-
de ise 15 günde bir “Şiir Akşamları”, 

15 günde bir “Sunum 
Akşamları” programı 
yapılıyor. Burada zaman 
biraz daha uzun tutulu-
yor.  19.30’da başlayan 
program 21.30’dan önce 
bitirilmek zorunda. Zira 
salon, Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından saat 
21.30’a kadar tahsis edi-
liyor.

Programlar, dediğim 
gibi çok verimli ve kaliteli bir şekilde 
başlayıp tamamlanıyor. Konular, kendi 
konusunda uzman akademisyen ho-
calar ve usta sanatçılar tarafından ol-
dukça doyurucu bir şekilde sunuluyor.

Zaman zaman soru cevap kısmı-
na girildiğinde buradan çıkmak çok 
zor oluyor. Genelde hep aynı kişiler ta-
rafından yöneltilen sorular, gerçekten 
de bilinmeyen konuların öğrenilmesi 
amacıyla soruluyorsa zaten izleyicilerin 
de faydalanacağı türden sorular oluyor. 
Ancak bazen “ben de bu konuda çok 
bilgi sahibiyim, sizin anlattıklarınıza ila-
ve kabilinden…” şeklinde başlayan ya 
da “benim bildiğime göre konu aslında 
şöyle olmalı…” şeklinde devam eden 
veyahut da sunucunun anlattıkları ile 
dinleyiciler arasında birtakım zevatın 
bildikleri arasındaki nüans farklarının 
düzeltilmesi amacıyla karşılıklı soru ce-
vap durumuna girilmesi oldukça sıkıcı 
sonuçlar doğurabiliyor.

Tabi yazımın son bölümlerinde 
bahsettiğim hususlar “bana göre” olan 

izlenimlerimdir. Dolayısıyla yazdıkla-
rım bu çerçevede değerlendirilmelidir.  
“Genelde bu format eğer faydalı so-
nuçlar doğuruyorsa devam ettirilme-
lidir, yok bu durum bir kısır döngüye 
sebep oluyorsa da izleyiciler bu konuya 
dikkat etmelidir” diye düşünüyorum 
şahsen.

 Konya’mızda bulunan; dernek, 
ocak, birlik ve vakıfların yoğun bir şe-
kilde düzenliyor oldukları kültür ağır-
lıklı programların daha geniş kitlelere 
ulaştırılmasını sağlamak için hepimiz, 
elimizden geleni yapmamız ve bu 
programlara katılım göstermemiz ge-
rekiyor.

Bu vesileyle, bu programların sağ-
lıklı bir şekilde başlayıp sonuçlanması 
için emek veren herkese şükranlarımı 
sunuyorum.

SORULU CEVAPLI KÜLTÜR PROGRAMLARI

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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‘Cumhurbaşkanımıza desteğimiz tamdır’
MHP Genel Merkezi’nde bir 

grup gazeteciyle sohbet eden MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gün-
deme ilişkin soruları yanıtladı.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ABD’ye gidip gitmeye-
ceği konusu gündemde. Bazı köşe 
yazarları da mesela Deniz Zeyrek ve 
Güneri Civaoğlu, sizin bu ziyarete 
itiraz ettiğinizi, olumsuz baktığınızı 
yazdılar. Konuyla ilgili görüşünüz 
nedir?” sorusu üzerine Bahçeli, Er-
doğan’ın ABD’ye gidip gitmeyeceği 
konusundaki tartışmaları ve fikri 
münakaşaları yakından izlediğini 
belirtti.

Erdoğan’ın ABD’ye gidip git-
memesi konusunda imada dahi 
bulunmadığının altını çizen Bah-
çeli, şunları kaydetti: “Öncelikle ve 
önemle ifade etmeliyim ki, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın ABD ziya-
reti hakkındaki kararı tamamıyla 
kendi takdiridir. Bütün gelişmeleri, 
milli ihtiyaçları, dış politikayla ilgili 
hedefleri siyasi akıl ve amaç süz-
gecinden geçirip bir sonuca ula-
şacak olan da Sayın Erdoğan’dır. 
Devleti yöneten bellidir. Hükümet 
bellidir. Karar alma mekanizmaları 
da bilinmektedir. Biz, Sayın Cum-
hurbaşkanımızın alacağı karar ne 
olursa olsun yanındayız, desteği-
miz tamdır. Hassasiyet düzeyi bir 
hayli fazla olan bu meseleyle ilgili 
ülkemizin elini zayıflatmaktan aza-
mi derecede ve kesinlikle kaçınırız. 
Sayın Cumhurbaşkanımız, bugüne 
kadar yaptığı gibi gelişmeleri tüm 
yönleriyle değerlendirecek, telefon 
diplomasisiyle bir kanaate ulaşa-
cak, hitamında ABD’ye gidip git-
memeye karar verecektir.”

Bahçeli, bulanık suda balık av-
lama merakı olanların ne söylediği-
nin, niyet okuma hevesi taşıyanların 
neyi anlattığının ilgi sahaları dışında 
olduğunu vurguladı.

“KAMUOYU OLUŞTURMANIN MI 
YARIŞINDALAR”

“Devlet yönetmenin bir ahlakı, 
bir adabı vardır. Sayın Cumhurbaş-
kanı bu ahlak ve adaba ziyadesiyle 
bağlıdır.” ifadelerini kullanan Bah-
çeli, şöyle konuştu:

“Polemikle duygulara teslim 
olarak, öfke ve ön yargıların çekim 
alanına kapılarak, bir adım sonrasını 
hesap etmeden, devamlı dikiz ayna-
sına bakarak devlet yönetilmez, dış 
politika icra edilemez. Herkes görüş 
ve yaklaşımında hürdür. Fakat bi-
zim tarafı olmadığımız, ağzımızdan 
çıkmayan bir görüşü varmış gibi 
servis etmek objektif, sorumlu ve 
ahlaklı basın anlayışıyla bağdaşmaz. 
Sayın Zeyrek, Sayın Civaoğlu ‘ABD 

ziyaretine olumsuz baktığımı’ nere-
den çıkarıyorlar? Boşa sallayıp dolu 
tutmanın mı arayışındalar? Yoksa 
kamuoyu mu oluşturmanın yarı-
şındalar? Bu kapsamda şahsımla 
ilgili söz ve yorumlar asılsızdır. An-
laşılan Trump’ın gizli taşeronları ve 
gizli kalemşorları devrededir. Sayın 
Cumhurbaşkanının Türkiye’nin mil-
li tez ve politikalarını yeri ve zamanı 
geldiğinde muhataplarına anlatma-
sının neresi mahsurludur?”

“KARARINA SAYGIMIZ VARDIR”
Türkiye’nin terörle mücadelesi-

nin güvenlik boyutu olduğu kadar 
siyasi ve diplomatik boyutlarının 
da olduğuna işaret eden Bahçeli, 
şunları kaydetti: “Devletlerin dost 
ve düşmanı değil çıkarları olacaktır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın alacağı 
karar ne olursa olsun saygımız var-
dır, yanında duracağımız açıktır. Sa-
yın Civaoğlu’nun, Sayın Zeyrek’in ve 
bunlara benzer sözde fikir ve kalem 
sahiplerinin yönlendirmelerine ve 
istikamet çizme gayretkeşliklerine 
kapalı olduğumuz iyi bilinmelidir. 
Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin 
beka ve haysiyet mücadelesini an-
lamakta zorluk çekebilirler ancak 
biz iliklerimize kadar biliyor ve sa-
hipleniyoruz. Türkiye dış dünyaya 
karşı tek ses, tek yürek, tek nefes 
olmalıdır. Bizim duruşumuz budur. 
Kararımız budur. Amacımız da bu 
olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve hükümeti yalnız değildir.”
n AA

Fidan dikimi rekoru
için geri sayım

Tarım ve Orman Bakanlığı ko-
ordinasyonunda Türkiye genelin-
de 11 Kasım’da 11 milyonu aşkın 
fidanın toprakla buluşturularak 
ağaçlandırmada dünya rekoru kı-
rılması amacıyla gerçekleştirilecek 
etkinlik için geri sayım sürüyor. AA 
muhabirinin, Tarım ve Orman Ba-
kanlığından edindiği bilgiye göre, 
11 Kasım Pazartesi günü saat 
11.11’de hayata geçirilecek kam-
panya kapsamında vatandaşlar ta-
rafından “gelecegenefes.com” in-
ternet sitesi üzerinden sahiplenilen 
fidan sayısı 12 milyonu aştı.  Tarım 
ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir-
li’nin 81 ilde 2023 farklı lokasyon-
da gerçekleştirilecek etkinliği du-
yurmasının ardından devletin tüm 
organları, sivil toplum kuruluşları 
ve vatandaşlar kampanyaya büyük 
destek verdi. Tüm yurtta fidanların 
toprakla buluşacağı ağaçlandırma 
seferberliğine katılmak isteyen va-
tandaşların taleplerinin toplanması 

için ‘Geleceğe Nefes’ (gelecegene-
fes.com) adlı internet sitesi açıldı. 
Vatandaşlara, site üzerinden iste-
diği ilde dikilecek 5 ağaca kendi ve 
aile bireylerinin isimlerini vererek 
fidan sahiplenme imkanı sağlandı.

YOĞUN İLGİ 
İnternet sitesi üzerinden ya-

pılan sahiplenme başvurusu sa-
yısı kısa sürede 12 milyonu aştı. 
Kendisine ayrılan sayıdan daha 
çok başvurunun yapıldığı illerin 
başında Manisa ve Isparta geldi. 
Bu illeri Bingöl, Tunceli ve Yozgat 
takip etti. Katılımcılara ve destek 
verenlere sosyal medya üzerinden 
teşekkürlerini ileten Bakan Pakde-
mirli, Muğla’nın Dalaman ve Gö-
cek, İzmir’in Gaziemir bölgelerin-
de bu yıl yangınlardan zarar gören 
alanların da kampanya kapsamın-
da yeniden ağaçlandırılması için 
hazırlıkların tamamlandığını, söz 
konusu bölgelere 11 Kasım’da ilk 
fidanların dikileceğini bildirdi. n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslamofobi tohumu ekmeye çalışan Batı’ya seslendi. “Müslüman’dan terörist olmaz” diyen Erdoğan, 
“Utanmadan, sıkılmadan ‘İslami terör’ ifadesini kullanan Batı’nın önce aynaya bakması lazım. Eğer terörist arıyorsanız onlar sizde” dedi

‘Siz önce aynaya bakın’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre 
ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesi 70. Yıl Kutlama Töreni’nde ka-
tılımcılara hitap etti. Konuşmasına, 
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakül-
tesinin kuruluş yıl dönümünü kutla-
yarak başlayan Erdoğan, fakültenin 
Türkiye’nin en köklü, yüksek din 
eğitimi veren kurumu ve ülkenin ila-
hiyat birikimi nitelemesini hak eden 
bir müktesebata sahip olduğunu 
belirtti. Ankara Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesinin başlı başına bir marka 
olduğunu ifade eden Erdoğan, “Tüm 
farklılıklarıyla başlı başına bir ekol 
olan fakültemizin dün olduğu gibi 
bugün ve gelecekte de aynı ayırt edi-
ci vasfını sürdüreceğine inanıyorum. 
Bugün fakültemizin birikimini takip 
ederek faaliyetini sürdüren 100’e 
yakın yüksek din öğretimi veren ku-
rumumuz vardır. Bu kurumların her 
birinin de hayırlı hizmetler sunmaya 
devam edeceğinden şüphe duymu-
yorum.” dedi.
“ÖĞRETMEN BULMADA MAALESEF 

SIKINTI YAŞIYORUZ”
Türkiye’de ilahiyat eğitiminin 

gelişmesinde emeği geçenleri şük-
ranla yad eden Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şöyle devam etti:

“Milletimizin gönlünde özel bir 
yeri olduğunu bildiğim bu kurumları 
daha da geliştirmek, ileriye taşımak 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. 
Türkiye’de ilahiyat ve imam hatip 
eğitiminin yaygınlaştırılmasının se-
bebini bugün hepimiz çok acı bir te-
bessümle hatırlıyoruz. Bir imam ha-
tipli olarak, çocuklarımın imam hatip 
kapısında, özellikle kızlarımın neler 
çektiğini bilen bir baba olarak bunla-
rı yaşadık. Rabbim tekrarını bir daha 
bizlere göstermesin inşallah. Onun 
için de bizler de görevimizin çok iyi 
farkında olacağız. Bir büyüğünüz 
olarak, Cumhurbaşkanınız olarak 
sizlere bir ricada bulunacağım. O da 
şu; bir, niçin ilahiyat mezunları ge-
rek imam hatip okullarında gerekse 
diğer düz liselerde öğretmenlik için 
görev almada tereddütler yaşar-
lar? Öğretmen bulmada maalesef 
sıkıntı yaşıyoruz. Nedense ilahiyat 
mezunları öğretmen olmaya teşeb-
büs etmiyor. Öğretmen olmak için 
gayret etmiyor ve şu anda birçok 

imam hatiplerde Kur’an derslerinin 
boş geçtiğini biliyorum. Biliyorsunuz 
tercihli bir sistem getirdik, özellikle 
de düz liselerde isteyenler Siyer-i 
Nebi, Kur’an-ı Kerim dersine girebi-
lir. Ama maalesef ilk yıl bir teşebbüs 
oldu, ondan sonra azalma oldu, şu 
anda ciddi manada azalma var. Bir 
diğer taraftan da hoca bulmada sı-
kıntı var. Din Kültürü ve Ahlak Bilgi-
si dersine hoca bulunmuyor dersem, 
yalan söylemiş olmam.”

“BANA İMAM HATİPLİLER BİLE 
SALDIRDI”

Karşısında bu mevcut durumu 
alt üst edecek bir nesil gördüğünü 
vurgulayan Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Ülkemin dört bir yanında sizi 
görev bekliyor. Nereden geldik, el-
hamdülillah nereye? Bir zamanlar, 
‘Dindar bir nesil’ dedim bana imam 
hatipliler bile saldırdı. Geçmişinde 
imam hatip var, ‘Nereden çıktı bu 
iş, nereden çıktı bu tespit’ gibi sözde 
köşe yazarı dahi bana saldırdı. Üste-
lik de imam hatip mezunu. ‘Dindar 
bir gençlik istiyoruz, dindar bir nesil 
yetiştireceğiz’ dediğim için. Bugün 
yine aynısını söylüyorum, inşallah 
dindar bir gençlik, dindar bir ne-
sil sizin ellerinizde yetişecek. Bunu 
başardığımız takdirde, çarşıda, so-
kakta, pazarda o zaman tinercisini, 
hırsızını, Allah’ın izniyle o zaman 
görmeyiz veya minimize ederiz. Al-
kolikleri görmeyiz, niye? Çünkü din-
dar gençlik bilecek ki alkol haramdır. 
Dolayısıyla o yola tevessül etmeye-
cek. Bu konularda atılacak adımlar-
la dindar neslin olduğu bir ülkede, 

inanıyorum ki tüm manevi değerler 
bir anda yüksek bir sıçrama yapacak 
ve birbirini menfaat, makam, mevki 
için değil Allah için seven bir millet 
ortaya çıkacaktır. İşte bunu siz sağ-
layacaksınız bu adımları atma nok-
tasında yeni bir sürecin içinde olma-
mız gerekiyor, aksi takdirde yıllara 
yazık oldu deriz.”

“CENAZE NAMAZI KILDIRMAK BİLE 
BİLİNMİYORDU”

Tek parti döneminde, milletin 
inancıyla arasındaki irtibatın nere-
deyse cenaze yıkama seviyesine dü-
şürme gayesiyle hareket edildiğini 
belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bunu bizzat sahibinden, İstan-
bul’da Milli Türk Talebe Birliği’ndeki 
konuşmasında Tahsin Banguoğ-
lu’ndan dinlemiştim. Ona Milli Eği-

tim Bakanlığı görevi verilmiş ve o 
zamanın başbakanı, çünkü cenaze 
namazı kıldırmak bile bilinmiyordu, 
cenaze yıkanma bilinmiyordu, ken-
disine ‘senden bu konuda kurslar 
kurmanı istiyorum’ diye kendisine 
görev verilmiş. Dedi ki ‘İmam hatip-
lerin menşei böyledir.’ İmam hatip 
okulunda İngilizce hocamız vardı, 
‘Siz buraya cenaze yıkamak için mi 
geldiniz?’ dedi. O zaman evli olan 
abilerimiz vardı, bir tanesi çıktı şu 
ifadeyi kullandı, ‘Öğretmenim ben 
gelecekte bu ülkeye en ideal hizme-
ti nasıl verebilirim diye imam hatibi 
seçtim.’ dedi.” İstanbul Darülfünun 
İlahiyat Fakültesi’nin kapatılmasın-
dan sonraki ilk yüksek dini eğitim 
kurumunun Ankara Üniversitesi 
bünyesinde açıldığını hatırlatan Er-

doğan, “Fakültenin açılışı sırasında 
Meclis’te yapılan tartışmalarda te-
rakki hamlelerine engel olmaması 
şartının dahi ifade edildiğini hatta 
mektep medrese mücadelesine atıf-
larda bulunulduğunu görüyoruz. 
Buna rağmen milletimizin sahip çık-
masıyla ilahiyat fakülteleri ve imam 
hatip okulları hızla kök saldı ve za-
manla da yaygınlaştı.” diye konuştu. 
Erdoğan, milletin inancına, mede-
niyetine, tarihine ve kültürüne sa-
rıldıkça yeni ufukların belirdiğini ve 
her alanda yükselişin yolunun açıldı-
ğını belirterek, “İmam hatip öğrenci-
leri 600 bine falan çıkmıştı. Ne oldu? 
Bir darbe oldu, 60 bine indi. Hemen 
kök kurutulduğu zaman, kök kesil-
diği zaman o ağaç vücut bulur mu? 
Bulamaz. Geldik, geldikten sonra 
adımları attık ve şu anda 1 milyon 
300 bine varan imam hatip öğren-
cisi var.” dedi.

“DİK DURMAYA MECBURUZ”
Hala imam hatiplere yönelik 

olumsuz kampanyalar yürütüldüğü-
ne işaret eden Erdoğan, imam hatip 
liseleri ile diğer liseler arasında hiç-
bir fark olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, imam 
hatip liseleri ile diğer liseler arasın-
daki katsayı farkının kaldırıldığını 
hatırlatarak, öğrencilerin sınavdaki 
başarılarına göre gelecekteki bö-
lümlerini belirleyeceklerini kaydetti. 
Gelişmenin, kalkınmanın ve çağı ya-
kalamanın yolunun geçmişle irtibatı 
kesmekten değil, ondan güç alarak 
geleceğe bakmaktan geçtiğini vur-
gulayan Erdoğan, özellikle son 17 
yılın bu durumu ortaya koyduğunu 

söyledi.
“ÜSTESİNDEN GELİNMESİ GEREKEN 
EN BÜYÜK SIKINTI MÜSLÜMANLAR 

ARASINA SOKULAN FİTNE”
Bugün ve gelecek için üstesinden 

gelinmesi gereken en büyük sıkıntı-
nın Müslümanlar arasına sokulan iki 
büyük fitneyi ortadan kaldırmak ol-
duğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Birinci fitne mezhep men-
subiyetinin kimi yerlerde ve kimi 
zihinlerde adeta başlı başına bir din 
haline getirilmiş olmasıdır. Ne de-
mek istediğimi anlıyorsunuz. Bizim 
tek dinimiz İslam’dır. Diğer her şey 
ondan sonra gelir. Dinimizi pratikte 
yaşama konusunda bize yol gösteren 
mezheplerin günümüzde böylesine 
farklı bir yere oturtulmasının kesin-
likle farklı niyetlere hizmet ettiğine 
inanıyorum. Ameldeki farklılıkları 
itikattın önüne geçiren bir zihniyetin 
bizim dinimize ait olması mümkün 
değildir. Sayıları 2 milyara yaklaşan 
İslam ümmetini hem parçalara bö-
len hem de birbirine düşman eden 
mezhep taassubunu çözüme kavuş-
turmamız gerekiyor. Müslümanların 
vahdeti, beraberliği, kardeşliği için 
verdiğimiz mücadelede en büyük 
desteği biz sizlerden bekliyoruz, 
bunu siz başaracaksınız.” Cumhur-
başkanı Erdoğan, üstesinden gelin-
mesi gereken bir diğer fitnenin de 
terör meselesi olduğuna dikkati çe-
kerek, “Terörist, kendi sapkın davası 
için gözünü kırpmadan masumların 
kanını döken kişidir. Bu bakımdan 
Müslüman’dan terörist olmaz. Utan-
madan, sıkılmadan ‘İslami terör’ ifa-
desini kullanan Batı’nın önce aynaya 
bakması lazım. Eğer terörist arıyor-
sanız onlar sizde.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fa-
kültenin geçmişten bugüne kadar 
olan tüm mezunlarına İslam dini ve 
millete verdikleri hizmetten dolayı 
şükranlarını iletti. Törene, BBP Ge-
nel Başkanı Mustafa Destici, YÖK 
Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Diya-
net İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş 
da katıldı. Törenin sonunda Ankara 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Er-
kan İbiş ve İlahiyat Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal tarafın-
dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a üze-
rinde Hud Suresi 88’inci Ayetinin 
yer aldığı hat levha takdim edildi. 
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Devlet Bahçeli



14 SPOR 3 7 KASIM  2019

Kayserispor’un 
ismi yine değişiyor

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayse-
rispor’un ismi ligin ikinci yarısından itibaren Hes Kablo 
Kayserispor olacak. Süper Lig’de son sırada bulunan 
Kayserispor’da isim değişikliği yapılacak. Erciyes Ana-
dolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, sarı-kırmızılı 
takıma hangi şirketlerinin ismini vereceklerini açıkladı. 
İHA muhabirine konuşan Alpaslan Baki Ertekin sarı-kır-
mızılı takımın yeni isminin ligin ikinci yarısından itibaren 
Hes Kablo Kayserispor olarak anılacağını belirtti. Ertekin, 
“Bugün Kayserispor kulübüne yeni isim ile ilgili resmi 
yazıyı gönderiyoruz. Kayserispor kulübü isim değişikliği 
konusunda gerekeni yapacaktır” dedi. n İHA

Trabzonspor grupta 
dördüncü maçına çıkıyor

Trabzonspor, C Grubu’nun dördüncü haftasında bugün 
Rusya’nın Krasnodar takımına konuk olacak. Krasnodar 
şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55’te başlayacak 
karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. 
Müsabaka BeIN Sports 1’den yayınlanacak. Gruptaki 
üç maçında 1 puan alabilen Trabzonspor, ilk galibiyeti-
ne ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk 
Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor’u deplasmanda 
2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya dep-
lasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma 
şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Avrupa kupala-
rındaki 133. maçını oynayacak bordo-mavili takım, “Kupa 
2”de ise 85. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, ge-
ride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 
maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı. n AA

‘Birine zarar vermek 
en son isteyeceğim şey’

Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır, Süper 
Lig’in 10. haftasındaki İstikbal Mobilya Kayserispor ma-
çında rakip oyuncu Pedro Henrique’ye yönelik müdaha-
lesi için, “Birine zarar vermek en son isteyeceğim şey.” 
ifadelerini kullandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açık-
lamada, rakip takım oyuncusu Pedro Henrique ile yaşa-
dığı pozisyonla ilgili Altay Bayındır’ın görüşleri paylaşıldı. 
Kamuoyunda tartışmalara yol açan pozisyonda amacının 
topa hamle yapmak olduğunu vurgulayan Altay, “Birine 
zarar vermek en son isteyeceğim şey. Böyle bir karakte-
rim yok. Geride olduğunuz bir maçta oyunu en hızlı şekilde 
başlatmak istersiniz. Topu alma şansı olmamasına rağ-
men oyuncu üzerime doğru gelmişti. Sadece oyuna odak-
landığım bir noktadaydım.” değerlendirmesinde bulundu. 
Altay, yaşanan pozisyonda insanların art niyet aradığını 
belirterek, “Bir an önce topu oyuna sokmak için yaptığım 
bir hamle, ne yazık ki bu şekilde gelişti. Ancak gerçek ek-
ranlara yansıyan şekilde olmadı. Kariyerim boyunca üç 
sarı kart gördüm ve hiç kırmızı kart görmedim. Takım ola-
rak bu sezon temiz bir futbol oynuyoruz. Sadece futbola ve 
sahadaki oyunumuza odaklanıyoruz. Ligin en az sarı kart 
gören takımıyız.” şeklinde görüş belirtti. n AA

‘Her maça kazanmak için çıkan Göztepe takımı olacak’
Göztepe’nin yeni Teknik Direktörü 

İlhan Palut, her maça kazanmak için 
çıkacak bir takım olacaklarını söyledi. 
Göztepe’nin 3 yıllık sözleşme imzaladığı 
yeni Teknik Direktörü İlhan Palut, İzmir’de 
takımının başındaki ilk antrenmanına 
çıktı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 
Palut, Süper Lig’in 11. haftasında konuk 
edecekleri Yeni Malatyaspor maçını da 
değerlendirdi.

“HER MAÇA KAZANMAK İÇİN ÇIKAN BİR 
GÖZTEPE TAKIMI OLACAK”

İlk antrenmanına çıktığını ve gelir 
gelmez hazırlıklara başladıklarını ifade 
eden İlhan Palut, “Yeni Malatyaspor, 
sıralama itibarıyla kaliteli ve ofansif yönü 
son derece güçlü bir takım. Takımımızla 

beraber hem Yeni Malatyaspor’un analizini 
yapacağız hem de kendi oynayacağımız 
oyunun ana hatlarını belirleyeceğiz. Şöyle 
şöyleyeyim; her maça kazanmak için 
çıkan bir Göztepe takımı olacak. Fikstürü 
baktığımızda ‘Buradan 1 puan alırız, 
buna yeniliriz, bundan 3 puan alırız’ gibi 
bir tarzımız asla olmayacak. Ne puan 
alacağımızı bilmiyoruz. Belki hiç puan 
alamayacağız belki 1 puan alacağımız 
maçlar olacak ama biz her maça kazanmak 
için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu 
noktadaki ilk sınavımız olacak” dedi. 
Kariyerinde ilk defa Süper Lig’de mücadele 
eden bir takımın başına geçen Palut, bu 
konu hakkında yaptığı açıklamada kendisini 
hazır hissettiğini ve Süper Lig maçlarını 
derinlemesine izlediğini belirtti.  n İHA

Çalımbay: En iyi 
şekilde bitireceğiz
Cumartesigünü temsilcimiz Konyaspor’u konuk edecek olan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, 

mütevazi bir kadroya sahip olduklarını belirterek, ligi en iyi şekilde bitirmeye çalışacaklarını söyledi

Başakşehir, Wolfsberger deplasmanında Beşiktaş artık puan almak istiyor!
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa 

Ligi’nde bugün Avusturya deplasma-
nında, Wolfsberger’e konuk olacak. 
UEFA Avrupa Ligi J Grubu dördüncü 
haftasında Başakşehir, yarın Wol-
fsberger deplasmanına çıkacak. 
Liebenauer Stadı’nda TSİ 23.00’te 
başlayacak karşılaşmada İsviçreli ha-
kem Sandro Scharer düdük çalacak. 
Grupta oynadığı 3 maçta 4 puan alarak 
averajla ikinci sırada yer alan turuncu - 
lacivertliler, Avusturya ekibiyle evinde 
oynadığı ilk mücadeleyi 1-0 kazanmış 
ve Avrupa kupalarında tam 7 maç son-
ra galibiyet sevinci yaşamıştı. İstanbul 
temsilcisi, kendisiyle birlikte 2019-
2020 sezonunda Türkiye’yi Avrupa’da 
grup aşamasında temsil eden Galata-
saray, Beşiktaş, Trabzonspor arasında 
hanesine tek 3 puan yazdıran ekip ko-
numunda bulunuyor. 

Şampiyonlar Ligi A Grubu’nda yer 
alan Galatasaray, şu ana kadar 1 be-
raberlik, 2 yenilgi alırken, Avrupa Ligi 
C Grubu’nda bulunan Trabzonspor da 
sarı-kırmızılılarla aynı istatistiklere 
sahip. UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 

mücadele eden Beşiktaş ise 3 mü-
sabaka da rakiplerine boyun eğdi. 
Başakşehir’de sağ uyluk arka adale-
sinde kısmi yırtık tespit edilen İrfan 

Can Kahveci, yarınki maçta forma 
giyemeyecek. Başarılı futbolcunun en 
az iki hafta sahalardan uzak kalması 
bekleniyor. n İHA

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 4. ma-
çında Portekiz deplasmanına gidecek 
olan Beşiktaş, Braga karşısında ilk 
puanını almak istiyor. Siyah-beyazlılar 
geride kalan 3 maçta da sahadan ye-
nilgiyle ayrılmıştı.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 
mücadele eden Beşiktaş, 4. hafta mü-
cadelesinde Braga’ya konuk olacak. 
Slovan Bratislava’ya deplasmanda 
4-2 mağlup olarak grup maçlarına 
başlayan siyah-beyazlılar ardından iç 
sahada önce Wolverhampton’a 1-0 
ardından da Braga’ya 2-1 kaybetmişti. 
Şu ana kadar grupta puan toplayama-
yan Beşiktaş, ligde yakaladığı havayı 
Avrupa Ligi’ne de taşımak istiyor. 

Galatasaray ve Antalyaspor gali-
biyetleriyle zirveye yaklaşan ve ligde 
yeniden iddialı konuma gelen Be-
şiktaş, galibiyet serisini Braga dep-
lasmanında sürdürmenin peşinde. 
Portekiz ekibi ile bugüne kadar UEFA 
Avrupa Ligi’nde 3 kez karşı karşıya ge-
len Beşiktaş, bu maçlardan 1 galibiyet 
alırken 2 kez de sahadan mağlubiyetle 
ayrıldı. İç sahada oynanan 2 maçta 

rakibine teslim olan siyah-beyazlılar, 
Portekiz’de oynanan mücadelede ise 
2-0 kazanmayı başarmıştı. Bu maç 
öncesinde Braga’da Raul Silva ve 
Tormena’nın sakatlığı bulunuyor. Be-
şiktaş’ta ise Muhayer Oktay ile Orkan 
Çınar statü gereği kadroda yok. Bu 
isimlerin yanı sıra sakatlığı bulunan 
Dorukhan forma giyemeyecek. Ayrıca 
Teknik Direktör Abdullah Avcı tarafın-
dan Douglas, Gökhan Gönül, Burak 
Yılmaz, Atiba, Victor Ruiz, Diaby ve 

N’Koudou kadroya dahil edilmedi. 
Bugün TSİ 23.00’te oynanacak olan 
karşılaşmayı Litvanya Futbol Fede-
rasyonu’nundan Gediminas Mazeika 
yönetecek. Mazeika’nın yardımcılık-
larını ise Vytautas Simkus ile Vytenis 
Kazlauskas yapacak. Beşiktaş’ın Bra-
ga deplasmanına şu 11’le çıkması 
bekleniyor:

Karius - Necip, Vida, Roco, Rebo-
cho - Oğuzhan, Elneny, Lens (Boyd), 
Ljajic, Caner – Umut. n İHA

Sivasspor, Süper Lig’in 11. haftasında 9 Ekim Cumar-
tesi günü Konyaspor ile sahasında oynayacağı karşılaş-
manın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi Teknik 
Direktör Rıza Çalımbay basın mensuplarının sorularını 
yanıtladı. Çalımbay, deplasman maçlarında iyi futbol 
oynadıklarını fakat galip gelemediklerini belirterek, De-
nizlispor maçında bu durumu kırdıklarını söyledi. 

 Çalımbay, “Alınan galibiyetin deplasmanda olması 
çok önemli. Çünkü oynadığımız oyunla deplasmanlarda 
daha çok pozisyonlara giriyoruz aslında. Hem değerlendi-
remiyorduk hem de şanssızlıklar yaşıyorduk. Kendi oyun 
düşüncem hem içeride hem dışarıda galibiyet, başka 
oyun düşüncemiz yok. 

Deplasmanlarda sıkıntılarımız vardı, galip gelemi-
yorduk ama iyi futbol oynuyorduk. Onu da bu maçta kır-
dık, maçın başından sonuna kadar iyi oynadık. Hiç kimse 
oyun disiplininden kopmadı, iyi bir galibiyet aldık. Bulun-
duğumuz konum itibariyle iyi ama daha ligin başları sa-
yılır. Çünkü bana göre lig hala karışık. Baktığımız zaman 

büyük takımların başka sıkıntıları da var. Hem Avrupa ku-
palarında oynuyorlar hem de ligde mücadele ediyorlar. 
O yüzden tam lig havasına girilemedi. O takımlar hala 
giremedi. Onun için bizim de buradan alacağımız puanlar 
bizim için çok çok önemli. Deplasmanda olsun, içeride 
olsun kazanılan puan ve puanlar çok çok önemli. Biz de 
bunun kıymetini biliyoruz. Ondan önce bir kupa maçı 
oynadık, o da çok güzeldi. Onun güzel olmasının nedeni 
de orada da aynı şekilde ne rakibi küçümsedik ne de biz 
yeneriz düşüncesi ile maça çıktık. Oyun disiplinimiz ora-
da da dört dörtlüktü ve iki tane çok iyi galibiyet ile buraya 
döndük. Önemli olan bir istikrar yakalayıp bunun sonunu 
çok iyi bir şekilde getirmek. Bizim de bütün amacımız, 
düşüncemiz bu. Kalan maçlarımızı da en iyi şekilde bitir-
meye çalışacağız” dedi.

“LİGİ EN İYİ ŞEKİLDE BİTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ”
Sivasspor’un ligde ikinci sırada olduğunun hatırlatıl-

ması üzerine Çalımbay, “Biz ligi en iyi şekilde bitirmeye 

çalışacağız. Baktığımız zaman bizim yaptığımız bir sürü 
güzel şeyler var. En çok yerli oyuncu oynatan, en çok süre 
veren takımız. Bu bir ayrım değil ama arkadaşlarımızda 
bir şey gördüğümüz zaman oynatmaya çalışıyoruz. Bana 
göre bizim en iyi transferlerimiz Mert Hakan ve Erdo-
ğan’dır, bunlar bana göre çok iyi transferler. Armine gibi 
genç bir yeteneği de aldık, ona da istediğimiz gibi şans 
veriyoruz. Önemli olan istikrarı çok iyi şekilde korumak. 
Tabi ki devre arası bir şeyler yapmamız gerekecek. Onu 
da gerektiği şekilde yapacağız. Bizim buradaki dengeleri 
bozup bir şeyler yapmamız mümkün değil. Mütevazi bir 
kadromuz var, o yüzden arkadaşlarımın çalışmasından, 
oyun disiplininden, her şeyden çok memnunum. Bütün 
gayemiz ilk yarıyı iyi bir yerde bitirmek, ikinci yarıyı da 
biraz önce söylediğim gibi iyi bir istikrar yakalayıp devam 
ettirmemiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısı daha zor olacak. 
Çünkü telafisi olmayan maçlar oynanacak. Herkes trans-
fer yapacak, herkes eksiğini giderecek. Onun için daha 
zor bir lig olacak” diye konuştu. n İHA
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Tek hedef galibiyet!
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, 12.hafta maçında Zonguldak Kömürspor’u konuk 
edecek. Yeşil beyazlı takım bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, sadece 3 puana kilitlendi. 

Yavru Kartal, bu karşılaşmayı kazanarak düşme potasından çıkmak istiyor

Ligde kötü günler geçiren TFF 2. Lig Beyaz Grup 
temsilcimiz 1922 Konyaspor, 12.haftada oynayacağı 
Zonguldak Kömürspor maçının hazırlıklarına Cumhuriyet 
Sahası’nda devam ediyor. Teknik Direktör Hakan Yavuz 
gözetiminde çalışan yeşil beyazlı takım galibiyete kilitlen-
miş durumda. Oynadığı son üç maçta sadece 1 galibiyet 
alan ve düşme hattına kadar gerileyen temsilcimiz bir an 
önce bulunduğu konumdan çıkarak rahat bir nefes almak 
istiyor. Öte yandan Yavru Kartal’ın bu hafta karşılaşacağı 
Zonguldak Kömürspor’da Başkan Süleyman Caner yaptı-
ğı açıklamalarda, Konya’ya puan almak için geleceklerini 
ifade etti.

11 MAÇTA 3 GALİBİYET ALDI
Temsilcimiz 1922 Konyaspor bu sezon lige istediği 

gibi başlayamadı. İlk maçında deplasmanda Yeni Ço-
rumspor’a yenilen yeşil beyazlı takım iç sahada oynadığı 
Gümüşhanespor maçı ile ilk galibiyetini aldı. 

Deplasmandan puan çıkarmayan Konya ekibi, dış sa-
hadan ilk puanını 9.haftada Kırklarelispor’u yenerek aldı. 
4.haftada kendi evinde Başkent Akademi galibiyet ise iç 

alınan son puan oldu. Yeşil beyazlılar daha sonra oyna-
dığı iç saha maçlarından puan alamadı. Ligde oynanan 
11 maçta sadece 3 kez kazanan Yavru Kartal, 9 puanla 
16.sırada yer aldı. 1922 Konyaspor bu süreçte hiçbir ta-
kımla berabere kalmadı ve ligde beraberliği olmayan tek 
takım oldu.

ZİNCİLERİNİ KIRMAK İSTİYOR
Yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 

12.hafta maçında Zonguldak Kömürspor ile iç sahada 
karşı karşıya gelecek. Kendi evinde kazanarak bulunduğu 
konumdan çıkmak isteyen temsilcimiz, daha sonra Ha-
cettepe ve Şanlıurfaspor gibi puan durumunda kendine 
yakın olan rakiplerle karşılaşacak. 1922 Konyaspor, bu 
süreci iyi değerlendirerek düşme potasıyla ilişiğini kes-
mek istiyor.

“KONYA MAÇINDAN PUAN YA DA
 PUANLAR ALMAK İSTİYORUZ”

Pazar günü 1922 Konyaspor’un konuk edeceği Zon-
guldak Kömürspor’da Kulüp Başkanı Süleyman Caner 
karşılaşma hakkında açıklamalarda bulundu. Caner, 

Konya’ya puan almak için geleceklerini ifade ederek, “Sı-
kıntılara rağmen takımımız iyi gidiyor. Önümüzde Konya 
maçı var. İnşallah bu maçtan puan ya da puanlarla ay-
rılacağız. Burada kaybettiğimiz puanları 1922 Konyaspor 
maçında telafi etmek istiyoruz. İmkanımız olursa yuka-
rılara doğru tırmanışa devam etmek istiyoruz” şeklinde 
konuştu. 

BAKANLIKTAN KULÜBE YARDIM
Başkan Caner, Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan yar-

dım geleceğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta Gençlik ve 
Spor Bakanımızı il başkanımız, belediye başkanımız ve 
milletvekillerimizle bir görüşmesi oldu, olumlu geçti. 
Zonguldak Kömürspor’a yardımcı olacağını ifade etti. İn-
şallah bir yardım gelir. 

Ekonomik olarak Spor Toto üzerinden olabilir. İn-
şallah bu yardım tez zamanda gelir. Stadyum için Cum-
hurbaşkanımızla bir randevu talebinde bulanacağım. 
Stadyum için Cumhurbaşkanımız talimat verilmezse ya-
pılmaz. Stadyum için başka çıkış noktamız yok” dedi.
n SPOR SERVİSİ

Selçuklu Belediyespor Kulübü tekvando sporcula-
rından Batuhan Şimşek, 10-12 Kasım tarihleri arasında 
Antalya’da düzenlenecek olan İşitme Engelliler Avrupa 
Tekvando Şampiyonası’nda madalya kovalayacak. Ha-
zırlıklarını tamamlayan milli sporcu, şampiyondan altın 
madalya ile dönmek istiyor. Konuyla ilgili Selçuklu Bele-
diyespor’dan yapılan açıklamada, “Milli Sporcularımız-
dan Batuhan Şimşek, 10-12 Kasım tarihlerinde Antalya’da 
düzenlenecek olan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando 
Şampiyonası’nda 80 kiloda ülkemizi temsil edecek. Spor-
cumuza altın madalya yolunda başarılar dileriz” ifadeleri 
yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Bas-
ketbol, 5.hafta maçında Petkim Spor ile kendi evinde 
karşı karşıya gelecek. Yeşil beyazlı takım, bu zorlu maçın 
hazırlıklarına devam ediyor. Başantrenör Ozan Bulkaz 
yönetiminde çalışan Dev Kartal, galibiyete kilitlenmiş du-
rumda. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 yenilgi alan 
Konyaspor Basketbol, galibiyet serisi yakalayarak bir an 
önce üst sıralara yükselmek istiyor. Temsilcimiz ile Pet-
kim Spor arasındaki mücadele 9 Kasım Cumartesi günü 
saat 16.00’da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salo-
nu’nda oynanacak.   n SPOR SERVİSİ

Batuhan Şimşek 
Avrupa arenasında

Konyaspor Basketbol’da 
Petkim Spor hazırlıkları

Çumralı genç pedallar şampiyonluğu göğüsledi
Çatalhüyük Çumra Belediyespor Bisiklet 

Takımı ve Genç Milli Erkek Bisiklet Takımı 
Başantrenörü İsmail Uğurlu, “Sezon başından 
sezon sonuna kadar bütün yarışlarda Çatalhüyük 
Çumra Belediyespor Kulübü olarak 4 ayrı 
branşta genel klasmanda Türkiye şampiyonu 
olarak ulaşılması zor bir başarıya imza attık.” 
dedi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 
geçen ay Aksaray’da düzenlenen Türkiye 
Bisiklet Şampiyonası’nda 15 ilden yaklaşık 
400 sporcu pedal çevirdi. Uğurlu, yaptığı 
açıklamada, Aksaray’da düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası’nda 3 ayrı kategorinin 5’inde 
Türkiye birincisi, birinde ise Türkiye ikincisi 
olduklarını söyledi. Bu başarıyla bütün kürsülere 
ambargo koyduklarını ifade eden Uğurlu, şunları 
kaydetti: “Geçen hafta Aksaray’da düzenlenen 
Türkiye Şampiyonası ile sezonu kapatmış 
bulunuyoruz. Aksaray yarışlarında istediğimiz 

başarıyı elde ettik. Üç ayrı kategoride 5 Türkiye 
birinciliği, bir de Türkiye ikinciliği aldık. 
Sezonun son yarışının bitmesiyle 2019 yılının 
karnesi de çıktı. Sezon başından sezon sonuna 
kadar bütün yarışlarda Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor Kulübü olarak 4 ayrı branşta 
genel klasmanda Türkiye şampiyonu olarak 
ulaşılması zor bir başarıya imza attık. Genç 
erkeklerde genel klasman birinci ve ikincisi, 
yıldız A ve B kategorilerinde genel klasman 
birincisi, yıldız B dağ bisikleti kategorisinde de 
birinci olduk. Şunu özellikle belirtmek istiyorum, 
dağ bisikleti kategorisinde 14 yıl aradan sonra 
altın madalyayı Konya’ya tekrar kazandıran 
bizim sporcumuz oldu.” Konya’da yetişen 
sporcuların yine Konya’da kalması için elit bir 
takıma ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Uğurlu, 
alttan gelen çok iyi sporcularının olduğunu ve 
bunlarla Türk bisiklet sporunu çok daha ileriye 
götürebileceklerini aktardı. n AA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 11 10 1 0 36 10 26 31
2.Y. SAMSUNSPOR 11 7 4 0 21 4 17 25
3.YENİ ÇORUMSPOR 11 7 1 3 17 12 5 22
4.AFJET AFYONSPOR 11 6 2 3 20 11 9 20
5.SANCAKTEPE FK 11 6 1 4 19 8 11 19
6.ZONGULDAK 11 5 3 3 14 9 5 18
7.HEKİM. TRABZON 11 5 2 4 22 20 2 17
8.PENDİKSPOR 11 5 2 4 14 12 2 17
9.İNEGÖLSPOR 11 5 1 5 15 10 5 16
10.SARIYER 11 4 4 3 12 11 1 16
11.TARSUS İDMAN Y. 11 5 1 5 9 16 -7 16
12.GÜMÜŞHANESPOR 11 3 2 6 12 16 -4 11
13.AMED SPORTİF 11 2 5 4 7 12 -5 11
14.HACETTEPE SPOR 11 3 2 6 9 22 -13 11
15.KIRKLARELİSPOR 11 2 4 5 7 18 -11 10
16.1922 KONYASPOR 11 3 0 8 11 19 -8 9
17.BAŞKENT AKADEMİ 11 2 2 7 12 17 -5 8
18.ŞANLIURFASPOR 11 0 1 10 1 31 -30 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Türkiye’nin ilk veledromu Konya’da yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu, Konya’da 
hayata geçirilecek Türkiye’nin ilk 
veledrom (İçinde motosiklet ve 
bisiklet yarışlarının yapıldığı pist) 
projesi için örneklerini yerinde 
incelemek ve konuyla ilgili görüş 
alışverişinde bulunmak üzere 
İsviçre’de temaslarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya 
göre, Konya’da inşa edilmesi 
planlanan Türkiye’nin ilk kapalı 
veledromu için İsviçre’de bulunan 
Kasapoğlu, Uluslararası Bisiklet 
Birliği (UCI) Başkanı David 
Lappartient ve UCI Genel Müdürü 
Amina Lanaya ile bir araya geldi.

Kasapoğlu ayrıca, bisiklet 
sporunun küresel ve eşitlikçi bir 

şekilde gelişimini sağlamak amacıyla 
UCI tarafından inşa ettirilen Dünya 
Bisiklet Merkezi’ni de ziyaret etti.

Bisiklet sporunda üst düzey 
bir antrenman ve eğitim alanı 
konumundaki bu merkezin bir benzeri 
Konya’da yapılacak. Söz konusu 
merkezin içerisinde 250 metre kapalı 
veledrom olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine 
yer veriler Gençlik ve Spor Bakanı 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘Spor 
Türkiye’ vizyonu dahilinde bisikletin 
ülke genelinde gerek profesyonel 
anlamda, gerek rekreasyon aktivitesi 
olarak, gerekse de ulaşım amacıyla 
7’den 70’e kullanımını teşvik etmeyi 
amaçladıklarını vurguladı. 

Bisikletin 21. yüzyıl sporu 

olmasına yardım etmek ve 
profesyonel bisiklet sporunun daha 
popüler hale getirilmesi amacıyla 
Türkiye’de hem gerekli düzenlemeleri 
yapmayı hem de tesisleşme 
anlamında gelişme kaydetmeyi 
planladıklarını anlatan Bakan 
Kasapoğlu, Dünya Bisiklet Merkezi’ni 
bir model olarak gördüklerini dile 
getirdi.

Türk bisikletçilerinin de 
Dünya Bisiklet Merkezi’nden 
yararlanmasını isteyen Bakan 
Kasapoğlu, olimpiyatlarda bisiklet 
branşında 34 madalya dağıtıldığına 
dikkati çekerek, bu merkezle birlikte 
Türkiye’nin madalya sayısında da 
artış olacağını öngördüklerini aktardı.
 n SPOR SERVİSİ



Sivasspor, Konyaspor maçı öncesi kampanya başlattı
Süper Lig temsilcimiz İttifak 

Holding Konyaspor’un Cumartesi 
günü deplasmanda karşılaşacağı Si-
vasspor’un son durumunu FutbolA-
rena Sivas muhabiri Gazeteci Kemal 
Çağlayan, Konya Yenigün Gazetesi 
için değerlendirdi. Konyaspor maçı 
öncesi Sivas’ta ‘Şehr-i Müdafaa’ 
kampanyası başlatıldığını söyleyen 
Kemal Çağlayan, tribünlerin doldu-
rulması için çalışma yapıldığını ifade 
etti. 

Gazeteci Kemal Çağlayan’ın De-
mir Grup Sivasspor- İttifak Holding 
Konyaspor maçı değerlendirmesi 
şöyle; 

EN BÜYÜK TRANSFER ÇALIMBAY
Sezon başlamadan önce Si-

vasspor’un en büyük transferi teknik 
direktör Rıza Çalımbay’dı. Rıza Ça-
lımbay’ın gelişi ile birlikte transfer 
hamleleri de yapıldı. Yönetim Rıza 
hocayı bütün yetkilerle donattı. Se-
zon başı planlaması tek elden yapıl-
dı. Kadroda bulunan bütün transfer-

lerin kararını Rıza Çalımbay verdiği 
için takım içinde herhangi bir sıkıntı 
olmadı. Lige iyi bir başlangıç yapan 
bir Sivasspor vardı.  Tabi zaman za-
man hakem kararları öne çıktı. VAR 
sisteminden Anadolu takımlarının 
istenilen ölçüde yararlandığını söy-
lemek mümkün değil. Zaman zaman 
VAR ve hakem hataları ile puanlar 

kaybedildi. 
HEDEF AVRUPA KUPALARI

Sıkıntılar ile başladığı sezonda 
ligin en iyi futbolunu oynayan ta-
kımlarından biri Sivasspor. Aldığı 
başarılı sonuçlar da bunun en büyük 
göstergesi. Rıza hocanın bir hedefi 
var. Bu da Avrupa kupaları. Bu he-
def doğrultusunda takım kenetlen-

miş durumda. Genç ve dinamik bir 
kadroya sahip. Takımın ana figürleri 
yerli oyunculardan oluşuyor. İyi bir 
takım ruhu olduğunu söyleyebiliriz. 

KAMPANYA BAŞLATILDI
Konyaspor ve Sivasspor son 

yıllarda Anadolu kulüplerinin en 
başarılı temsilcileri. Sivasspor’da 
Uğur kart cezalısı. Ancak yerini dol-

duracak önemli isimler var. İç saha-
da genelde iyi oynayan ve kazanan 
bir Sivasspor var. Bu maç özelinde 
lig ikinciliğinin de gelmesi ile bir-
likte ‘Şehr-i Müdafaa’ isminde bir 
kampanya başlatıldı. Bu kampanya 
doğrultusunda bu maçta tribünlerin 
doldurulması hedefleniyor. Bu yönde 
çalışmalar var. Maçtan önce taraftar 
gruplarının yürüyüşleri olacak. 20 
binin üzerinde taraftarın olacağını 
tahmin ediyorum. 

KONYASPOR İYİ TAKIM
Konyaspor’un aldığı sonuçlardan 

sonra kötü bir takım olduğunu söyle-
mek mümkün değil. Konyaspor çok 
iyi takım. Şanssızlıklar yaşadılar. 
Konya ve Konyaspor’un ruhunu bi-
len bir teknik direktörleri var. Buraya 
deplasman galibiyeti için gelecek-
ler. Tabi öteki taraftan Sivasspor ise 
milli araya lider girmenin hesapları-
nı yapıyor. 

YATABARE İSTENİLEN 
DÜZEYDE DEĞİL

Rıza Çalımbay başarıya endeksli 
bir hoca. Her gittiği takımın vizyonu-
nu değiştiren bir isim. İlk aşamalar-
da genelde sessiz ve derinden gider 
ancak daha sonra lige ağırlığını ko-
yar. İyi de bir ekibi var. Sivasspor’u 
daha önce de çalıştırmıştı. Buradaki 
havası iyi. Yatabare henüz bekle-
nilen performansın altında. Form 
durumunu yükseltmesini bekliyoruz. 
Tabi form durumu ne kadar istenilen 
seviyede olmasa da kumaşı belli 
olan bir futbolcu. Konyaspor’a karşı 
gol atacağını düşünüyorum. 

İKİ KARDEŞ TAKIMIN MAÇI
Maç bence kardeş takımların 

müsabakası olacak. Anadolu kulüp-
lerinin her zaman birbirine ihtiyacı 
var. Mücadelenin saha içinde kala-
cağını umuyorum. Saha dışında ise 
sporun güzelliğini yaşamak için iki 
takımın da elinden geleni yapacağı-
na inanıyorum. Kazananı tebrik kay-
bedeni teselli etmek gerek.   
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 10 5 4 1 19 11 8 19
2.DG SİVASSPOR 10 5 3 2 18 11 7 18
3.Y. MALATYASPOR 10 5 2 3 24 12 12 17
4.FENERBAHÇE 10 5 2 3 18 10 8 17
5.TRABZONSPOR 10 4 4 2 19 13 6 16
6.M. BAŞAKŞEHİR FK 10 4 4 2 16 12 4 16
7.GALATASARAY 10 4 4 2 11 9 2 16
8.BEŞİKTAŞ 10 4 3 3 13 13 0 15
9.GAZİANTEP FK 10 4 3 3 16 19 -3 15
10.İH KONYASPOR 10 3 4 3 12 14 -2 13
11.KASIMPAŞA 10 3 3 4 14 15 -1 12
12.GÖZTEPE 10 3 3 4 9 11 -2 12
13.Y. DENİZLİSPOR 10 3 2 5 9 12 -3 11
14.ANTALYASPOR 10 3 2 5 11 19 -8 11
15.Ç. RİZESPOR 10 3 2 5 10 18 -8 11
16.ANKARAGÜCÜ 10 2 3 5 7 15 -8 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 10 1 4 5 13 15 -2 7
18.İM KAYSERİSPOR 10 1 4 5 9 19 -10 7

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Taraftar diriliş istiyor!
Süper Lig’in son 3 maçında istediği sonuçları alamayan İttifak Holding Konyaspor’da taraftar 
takıma kızgın. Gençlerbirliği maçının son dakikasında yenilen golden sonra taraftarın tepkisi 

zirveye çıkarken, Sivasspor maçında takımdan kendilerini affettirmelerini bekliyor

Süper Lig’in 11. haftasında temsilcimiz 
İttifak Holding Konyaspor Cumartesi günü 
saat 17.30’da deplasmanda Demir Grup Si-
vasspor ile karşılaşacak. Yeşil beyazlılar bu 
zorlu maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Kon-
ya Büyükşehir Kayacık Tesisleri’nde dün 
yapılan antrenman saat 15.00’te gerçek-
leştirildi. Teknik Direktör Aykut Kocaman 
yönetiminde koşu ve sınma hareketleri 
ile başlayan antrenman, taktik çalışma ile 
sona erdi. Anadolu Kartalı bugün 14.00’te 
yapacağı çalışma ile hazırlıklarını sürdüre-
cek.

TARAFTAR KIZGIN
Sezona büyük umutlarla giren İttifak 

Holding Konyaspor’da ardı ardına alınan 
sonuçların ardından taraftar takıma tepkili. 

Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe’ye yeni-
len Konyaspor’da  kupada Eyüpspor‘dan 
elenilmesinin ardından Gençlerbirliği ma-
çında son dakikada yenilen gol bardağı 
taşıran son damla oldu. 

Yeşil beyazlı renklere gönül verenler 
Sivasspor maçında oyuncuların kendilerini 
affettirmelerini bekliyor.

CAMİA KAÇAN FIRSATLARA YANIYOR
Sezona iyi başlangıç yapmasına rağ-

men istediği sonuçları alamayan Kon-
yaspor, 3 maçlık kötü seri ile çok büyük 
fırsat tepti. Ankaragücü, Antalyaspor, 
Malatyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında 
olduğu gibi şanssız puan kayıpları yaşa-
yan Anadolu Kartalı, adeta zirve hesapları 
yapabileceği bir sezonda çalkantılı bir 

döneme girdi. Yeşil beyazlılar Sivasspor 
maçıyla birlikte ligde yeni bir sayfa açmayı 
umuyor.

ÇALIMBAY: ZOR MAÇ OLACAK
Öte yandan rakip Sivasspor’da Kon-

yaspor hazırlıkları devam ediyor. Kon-
yaspor’un dirençli bir takım olduğunu, 
maçın kolay olmayacağını belirten Si-
vasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 
“Konya maçını kendi sahamızda, kendi 
taraftarımız önünde oynayacağız. Bir de 
çok iyi bir galibiyet alıp dönmüşüz. Onun 
için bu maçı da iyi bir şekilde bitirmek is-
tiyoruz. Kolay olmayacak bir maç çünkü. 
Konyaspor, çok dirençli bir takım. Çok zor 
geçecek bir maç. Takımın yüzde 80’nini 
tanıyorum. Geçen sezon beraber çalıştı-

ğım bir takım, kolay olmayacak. Takımı-
mıza da anlattık bu maçın kolay olmaya-
cağını, zor geçeceğini. Bizi zor bir maç 
bekliyor ama sabredeceğiz, 90 dakika 
neyimiz var neyimiz yok vereceğiz. Akıllı 
şekilde hareket edeceğiz. Galip gelmek 
için ne gerekiyorsa sahada yapacağız” 
ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yö-
netiminde koşuyla başlayan antrenman, 
ısınma hareketleri ile devam etti. Isınma 
hareketlerinin ardından 2 grup halinde top 
kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-be-
yazlılar, çift kale maçla idmanı tamamladı. 
Antrenmana sakatlığı bulunan Sergey Ry-
balka katılmadı.  
 n SPOR SERVİSİ

RPS

Vali Toprak: 7-8 saatte 
zor kendime geldim

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Konya’ya ge-
lişinin 1. yıl dönümde bir basın toplantısı düzenledi. 
Toplantıda Konyaspor ile ilgili açıklamalarda da bulunan 
Vali Toprak, Cumartesi günü Gençlerbirliği ile oynanan 
ve son dakikada yenen gol ile 1-1 berabere biten maçın 
ardından uzun süre kendine gelemediğini ifade etti. Vali 
Toprak, “Konya’nın büyük değerlerinden bir tanesi Kon-
yaspor. Son birkaç haftadır halkımızın yüzü gülmedi ama 
Konya’mızın bir değeri. Sahip çıkmamız gerekiyor. Ne-
gatif biri gidişimiz var. Geçen hafta ben de 7-8 saatte zor 
kendime geldim. Üzüldük, etkilendik. İnşallah yönetimi-
miz ve teknik heyetimiz gerekli tedbirleri alacaktır. Fakat, 
halkımız takımımız ile çok bütünlenmiş. Bazı illerde ta-
kım olur ama ben bu kadar bütünleşmeye şahit olmadım. 
Onunla yatıp kalkılıyor. O yüzden halkımızın duygularını 
şahlandıracak gelişmelere ihtiyacımız var” şeklinde ko-
nuştu.  n MUHAMMED SAYDAM

Sivasspor, Konyaspor 
maçına hazırlanıyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 11. haftasında 
9 Kasım Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Kon-
yaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını dün yap-
tığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp te-
sislerinde gerçekleştirilen antrenman, koşuyla başladı. 
Isınma bölümünün ardından gruplar halinde pas çalış-
ması yapan kırmızı-beyazlı ekip, idmanı tamamladı.

Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka katıl-
madı.  n İHA

Konyaspor maçında Mete Kalkavan düdük çalacak
İttifak Holding Konyaspor Süper Lig’in 11. haftasında 

deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı kar-
şılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

TFF’den yapılan açıklamayla Süper Lig 11. hafta kar-
şılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. İttifak Hol-
ding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor arasında Yeni 
4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmanın orta 
hakemi Mete Kalkavan olurken, Kalkavan’ın yardımcılık-
larını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Mü-
sabakanın dördüncü hakemi Bülent Birincioğlu olacak.

Karşılaşmanın VAR hakemi görevinde ise Koray Gen-
çerler yer alacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet si-
tesinden açıklanan Merkez Hakem Kurulu atamalarına 
göre haftanın hakemleri şöyle:

Yarın: 20.30 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Palabıyık
9 Kasım Cumartesi: 15.00 Gençlerbirliği - İstikbal 

Mobilya Kayserispor: Ali Şansalan, 17.30 Çaykur Ri-
zespor - Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 17.30 DG Si-
vasspor - İH Konyaspor: Mete Kalkavan, 20.00 Gaziantep 
FK - Galatasaray: Cüneyt Çakır

10 Kasım Pazar: 14.00 Göztepe - Yeni Malatyaspor: 
Arda Kardeşler, 16.30 Trabzonspor - Aytemiz Alanyaspor: 
Abdulkadir Bitigen, 19.00 Beşiktaş - Denizlispor: Özgür 
Yankaya, 19.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü: 
Zorbay Küçük 
n SPOR SERVİSİ

Kemal Çağlayan


