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Ersöz, görevini 
Baştürk’e devretti

2001 yılından bu yana Konya 
Büyükşehir Belediyesi Ula-
şım Planlama ve Trafik Daire 
Başkanlığı Terminaller Şube 
Müdürünü görevini yürüten 
Ömer Lütfi Ersöz, görevini 
Rafet Baştürk’e devretti.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Suriye’de kalıcı çözüm için 
Türkiye’nin yoğun gayret 
gösterdiğini belirten Güvenlik 
Politikaları Uzmanı Mete Yarar, 
bu süreçte sahada yürütü-
len başarılı operasyonların 
masadaki başarıyı beraberinde 
getirdiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Acil durumlar için 125 nokta belirlendi
Olası deprem, sel ve 
benzeri felaketler halinde 
vatandaşın güvenli bir 
yerde bulunabilmesi 
için toplanma alanları 
belirlendiğini bildiren 
AFAD İl Müdürü Yıldız 
Tosun, bu alanların 
e-devlet üzerinden 
öğrenilebileceğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Tek çare teknoloji!
Tarım makinaları sektöründe katma değeri yüksek elektronik aksamlı makinelere yönelmenin vaktinin geldiğini 

söyleyen Şenol Önal, yatırımların bu yönde yoğunlaşmasının ihracata katkı sağlayacağını söyledi
ELEKTRONİK AKSAMLI

MAKİNELERE YÖNELMELİYİZ
Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TAR-
MAKBİR) Yönetim Kurulu Başkanı, Konyalı Sanayici 
Şenol Önal, iç piyasada yaşanan 
daralma nedeniyle sanayicilerin 
ihracata yöneldiğini söyledi. İhra-
catta kalıcı olmanın önemine de-
ğinen TARMAKBİR Başkanı Şenol 
Önal, tarım makineleri sektöründe 
artık elektronik aksamlı üretimlere 
hız vermek gerektiğini savundu.

BÖLÜNEREK KÜÇÜLMEMELİ
BİRLEŞEREK BÜYÜMELİYİZ

Firmaların birleşerek büyümesi 
gerekirken bölünerek küçülmele-
rinin söz konusu olduğuna işaret 
eden Şenol Önal, “Konya’da da yapılan 1000’er metre-
karelik dükkanların olduğu küçük sanayi sitelerine bak-
tığımızda adeta küçülmenin teşvik edildiğini görmek-
teyiz. Biz yine de Almanya’daki, İtalya’daki dev firmalar 
ile rekabet ediyoruz. İşimiz kolay değil” diye konuştu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

‘EKONOMİNİN ÜRETİM
YAPISI DEĞİŞTİRİLMELİ’

‘SORUN İŞSİZLİKTEN ÖTE
MESLEK SAHİBİ OLMAMAK’

YENİ KIA SPORTAGE, TÜM
BEKLENTİLERİ KARŞILAYACAK

KTO Başkanı Selçuk Öztürk:

İş dünyası sorunlarını konuştu

Makyajlandı, dizel motorla geldi

KONTİMDER Bilgi Aktarım Programı’nda konuşan 
KTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk 
Öztürk, Türkiye’nin daha çok üretmek zorunda ol-
duğunu, üretimin yapısının ise teknolojiye evrilmesi 
gerektiğini söyledi.

Konya iş dünyasının sivil toplum kuruluşları, mesleki 
eğitimin sorunlarını ve iş dünyasının eğitime katkı-
sını görüşmek üzere MÜSİAD Konya’nın ev sahip-
liğinde bir araya geldi. Toplantıda iş dünyasındaki 
en büyük sorunun işsizlik değil mesleksizlik olduğu 
vurgulandı.

Motorcu Otomotiv güvencesiyle Konya’da satışa 
sunulan yeni KIA Sportage, hem bugünün hem de 
yarınların ihtiyaçları düşünülerek yeniden tasarlan-
mış. Makyajlanmış dış görünüşü, iç dizaynındaki 
ince dokunuşlar ve dizel motor seçeneğiyle gelen 
yeni Sportage, otomobilden beklenen her şeyi kar-
şılıyor. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

n HABERİ SAYFA 10’DA

03 Bağımlılıkla mücadelede 
yeni dönem başlıyor 06 Köpekten kaçarken 

düşen çocuk öldü! 07 Zimmet davasında 4
sanık hakim karşısında

Mülkiyet sorununun
çözümü amaçlanıyor

Karatay Belediyesi, ilçedeki imar ve mülkiyet 
sorunlarının çözümü amacıyla imar düzenlemelerine 

ve 18. Madde Uygulamalarına hız verdi. Bu 
kapsamda, Karatay’ın 21 mahallesindeki 38 farklı 

düzenleme sahasında toplamda 9 milyon 821 
bin metrekarelik alanda imar düzenlemesi ve 18. 

Madde Uygulaması yapıyor.  n SAYFA 13’TE

Sahadaki başarı, 
masada başarı getirdi

Şenol Önal
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Üstün kalite ve yüksek konforu bir araya getiren KIA Sportage Dizel, performansıyla etkileyici olduğu kadar aileniz için de çok 
güvenli. Makyajlı tasarımıyla yeni yüzünü, verimli dizel motoruyla performansını çok seveceksiniz

Beklentilerinizi karşılayacak
İnsanlar, hayat şartlarına, iş-

lerine, ailelerinin büyüklüğüne ve 
hatta hobilerine göre kullanacakları 
otomobillerde beklentilerinin karşı-
lanmasını istiyor. Otomobil tercih-
lerini yaparken de tüm bu kriterleri 
göz önünde bulunduruyor. 

Günümüzde insanların genel 
beklentilerine bakıldığında en çok 
tercih edilen otomobil türlerinden 
biri de SUV tarzdaki otomobiller 
olarak beliriyor. 

Otomobil üreticileri de bu kom-
binde üretimlerini yaparken, geç-
mişten gelen üretimlerde de döne-
min şartlarına göre donanımsal ve 
teknik dokunuşlarla kendilerini ye-
niliyorlar. Yenilenen Kia Sportage 
de hem bugünün, hem de yarının 
ihtiyaçlarını düşünerek kendisini 
güncellemiş. 

MAKYAJ, YENİ KIA SPORTAGE’YE 
ÇOK YAKIŞMIŞ

Dışarıdan bakıldığında aslında 
genel hatlarıyla eskisiyle benzerlik 
var. Ama onu farklı kılan, mercekli 
led farlarının olması. 

Otomobile önden baktığımız 
zaman ön tasarımında ciddi bir de-
ğişime gidildiğini gözlemleyebiliyo-
ruz. Izgaranın konumlandırılması 
ve şekli itibariyle bakıldığında biraz 
asabi bir görüntü veriyor ki bu da 
gayet hoş olmuş. Otomobile agresif 
bir hava katmış. 

1.6 dizel otomatik olan Kia 
Sportage, SUV otomobil dünyasın-
da farklı bir yere konumlandırılma-
yı hak ediyor. Bu motor 136 beygir 
güç üretiyor ki, bu gücü hem düz 
yolda ilerken, atak tavırlarından; 
hem de zorlu koşullara girdiğinizde 
güven veren ve adeta tırmanan gö-
rüntüsünden alabiliyorsunuz. 

Otomobile yine dışarıdan bak-
tığımızda jantların farklı olması 
hemen göze çarpıyor. Çok kollu 
ve gösterişli jantlar, otomobilin dış 
görselinin daha iri görünmesine 
katkı sağlamış. 

Arka tarafına geçtiğimizde ise 
aslında Kia Sportage’nin göze en 
hoş gelen yerine de gelmiş oluyor-
sunuz. Arkadan baktığınız zaman 
sağ stop grubuyla sol stop grubunu 
bagaj kapağı üzerinden birleştire-
rek bir bütün oluşturmuş Kia Spor-
tage. 

Uzaktan baktığınızda biraz Por-
sche’yi de andırmıyor değil. Entere-
san bir detay daha var dikkatimizi 
çeken. Sinyali yaktığınız zaman, 
sinyal lambaları alt tarafta, tampo-
na yakın bir noktada yanıyor. Kia 
Sportage’in elektrikli bir bagajı var. 
Bir tuşla açıp kapatabiliyorsunuz. 
Gayet de geniş bir bagaj hacmi var. 

KONFORDA SÜRÜCÜ KADAR 
YOLCULAR DA DÜŞÜNÜLMÜŞ
Otomobilin bu kez direksiyon 

koltuğuna değil önce arka kısmına 
yerleşiyoruz. Diz ve baş boşlukları-
nın gayet iyi olduğunu, arka taraf-
ta oturanların burada çok rahat bir 
şekilde yolculuk yapabileceklerini 
söyleyebiliriz. Orta kısımda az bir 
şaft yüksekliği var ama rahatsızlık 
vermiyor. 

Üçüncü kişi de gayet rahat bir 
şekilde arka koltukta yolculuk ya-
pabilir. Yine arka tarafta güzel bir 
kol dayaması bulunuyor. Havalan-
dırma ızgaralarının altında bulunan 
noktada ise 12 voltluk bir çıkış ve 
USB girişi bulunuyor. Yine arka 
tarafta gördüğümüz en önemli de-
taylardan biri de arka koltuklarda 
koltuk ısıtmanın bulunması ki, bu 
özellik bu sınıftaki birçok otomobil-
de yok. 
TÜM DETAYLARINDA FARKLILIĞINI 

HİSSETTİRİYOR
Asıl hayat alanı olan sürücü 

mahalline geldiğimizde anahtarsız 
giriş ve anahtarsız çalıştırmanın 
olduğunu görüyoruz. Bindiğiniz za-
man direksiyondan tuşların yerleşi-
mine, gösterge panelinden ortadaki 
multimedya ekranına kadar tüm 
detaylarda farklılığı gözlemleyebili-
yorsunuz. 

7 inç büyüklüğündeki ortadaki 
dokunmatik ekrandan menülere 
ulaşabiliyorsunuz. Bu ekran aynı 
zamanda bir geri görüş kamerası 
özelliği taşıyor. Yine bu ekranda na-
vigasyonunuzu açıp, yol tayininizi 
yaptırabiliyorsunuz. İlk baktığınızda 
aslında bir tuş kalabalığını da göre-
biliyorsunuz. Ama bu kalabalık gö-
rüntü gözünüzü yormuyor. Basitçe 
göz gezdirdikten sonra hemen an-

lıyorsunuz. 
Donanımlı bir versiyonu olduğu 

için testini gerçekleştirdiğimiz Kia 
Sportage’de arka koltuklar için söy-
lediğim koltuk ısıtmalar ön koltuk-
larda da var. Bunun yanında direk-
siyon simidini de ısıtabiliyorsunuz. 
Yine tuş takımının altında bulunan 
ve gözü çok da rahatsız etmeyen 
mini boşlukta kablosuz bir şekilde 
telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. 
Bu alanda ayrıca 12 voltluk bir çıkış 
ile USB girişleri bulunuyor. 

Otomobilin içinde genel bir si-
yah renk hakimiyeti görünüyor. 
Kullanılan malzemenin kalitesini de 
hissedebiliyorsunuz dokunduğunuz 
her platformda. 

KIA SPORTAGE, SAHİBİNİN 
ASİSTANI GİBİ

Direksiyona geldiğimiz zaman 

ise gayet güzel ve göze hoş gele-
cek bir direksiyon tasarlandığından 
söz edebiliriz. Kia Sportage’nin ta-
sarımdaki güzel yönlerine değin-
mişken, vites topuzunun da güzel 
olduğunu söyleyebiliriz. 

Videolardan izlediğim uçak vi-
teslerini andırıyor. Vites kolunun 
hemen yanında arkalı önlü sıralan-
mış iki bardaklık da doğru düşünül-
müş küçük bir detay. 

Vites kolunun hemen arka kıs-
mında bulunan tuşlara baktığımız-
da ise burada bir auto hold tuşu-
nun olduğunu görüyoruz. Bu tuş, 
sürücünün kalkış yapma konforu-
nu büyük ölçüde artırıyor. Sürücü, 
park frenini serbest bırakmadan 
otomobili kolayca hareket ettirebili-
yor. Yine burada bulunan bir diğer 
tuş da eğim iniş kontrol tuşu. Bu 

tuşu açık tuttuğunuz zaman eğimli 
arazi koşullarında iniş yaparken si-
zin frenleme yapmanıza gerek kal-
madan otomobiliniz belli bir hızda 
kendi kendine frenleme yapıyor. 
Burada bulunan diğer bir tuş takımı 
da otomobilinizin sürüş modlarını 
değiştirmenizi sağlayan tuşlardan 
ibaret. 

TEKNOLOJİYİ İHTİYAÇLARI 
GİDERMEYE ODAKLAMIŞ

Kia Sportage’de en çok beğen-
diğimiz donanımlardan bir tanesi 
de panoramik açılabilir cam tavanı-
nın olması. Cam tavanı görebilmek 
için kafamızı yukarı kaldırdığımızda 
karartmalı dikiz aynasını  aynanın 
hemen üst kısmında sade ve şık bir 
şekilde konumlandırılmış olan göz-
lük kabını da görüyoruz. 

Oturduğumuz koltuğu sürüşten 
önce kendimize göre ayarlayabil-
mek istediğimizde ise koltukların 
elektrikli ayarlanabilir olduğunu 
görüyoruz. 

Kia Sportage, yeni kasasıyla 
da içinde barındırdığı donanımlar 
itibariyle bizi şaşırtmaya devam 
ediyor. Koltuğunuzu istediğiniz 
yükseklikte ayarlayabiliyorsunuz. 
Genel bir cümle kurarak Kia Spor-
tage’nin iç dünyasını özetleyecek 
olursak teknolojinin getirdiklerini 
insan ihtiyaçlarına göre harman-
layıp gayet güzel ve yerli yerinde 
tasarımlarıyla beğenilere sunmuş 
diyebiliriz. 

ONUN SESSİZLİĞİ SİZE
 HUZUR VERECEK

Otomobilinizi çalıştırdığınız 
zaman bir dizel motorun çalıştığı 
hissiyatına kapılmıyorsunuz. Yani o 
derece sessiz çalışan bir motora sa-
hip. Önden çekişli olan Kia Sporta-
ge, makyajla birlikte yalıtıma da do-
kunuşlar yapmış. Rakiplerine göre 
daha çok yalıtım yapılmış olduğunu 
içindeki sessizlikten anlamış oluyo-
ruz. 

Bu ağırlığına ve 19 inç jantları-
na rağmen genel olarak süspansi-
yonlarının oldukça başarılı olduğu-
nu söyleyebiliriz. Darbeleri gayet 
iyi bir şekilde emebiliyor. Tatlı ve 
sert bir süspansiyonunun olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Şanzımanına geldiğimiz zaman 
ise 7 ileri çift kavramalı bir şanzı-
mana sahip olduğunu görüyoruz. 
Şanzıman ile motor arasındaki 
uyum, performans olarak sonuç ve-
riyor. Bu şanzımanı manuel olarak 
da kullanabiliyorsunuz. 

Yakıt tüketim değerlerinde de 
başarılı olduğunu söyleyebiliriz bu 
otomobil için. Fabrika verileri orta-
lama olarak 5,3 litreyi gösteriyor ki 
SUV bir otomobil için bu değerler 
gayet başarılı diyebiliriz. 
 n RASİM ATALAY – FAHRİ ALTINOK
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‘Teknoloji ihraç etmeliyiz!’
TARMAKBİR Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Önal, Türk tarım makineleri sektörünün katma değeri yüksek elektronik aksamlı 
makinelere yönelmesi, yatırımların bu yönde yoğunlaşması ve teknolojik ürünlerin ihracatının artırılması gerektiğini dile getirdi

Türk Tarım Alet ve Makineleri 
İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) 
Yönetim Kurulu Başkanı, Konyalı 
Sanayici Şenol Önal, tarım ma-
kineleri sektörünün durumu, ih-
racata yönelik çalışmalarıyla ilgili 
bilgiler verdi. 

Tarım makinelerinde iç piya-
sada son bir yıldır keskin bir düşü-
şün söz konusu olduğunu söyleyen 
Başkan Şenol Önal, “TARMAKBİR 
olarak her ay traktör üretim ve sa-
tış ve üretim rakamlarını kamuoyu 
ile paylaşıyoruz. Traktör satışların-
da bir yıl öncesine göre yüzde 59 
seviyesinde bir düşüş söz konusu. 
2017’ye göre kıyaslarsak bu ge-
rileme yüzde 70. Traktör dışında 
kalan tarım makinalarında da du-
rum çok farklı değil” dedi. 
İHRACATTA KALICI OLMAK ÖNEMLİ 

!
İç piyasanın daralmasıyla ih-

racata daha fazla önem verildiği-
ni dile getiren Önal, “İhracat alt 
yapısı güçlü olanlar hem yeni pa-
zarlara yöneldiler hem de mevcut 
ülkelerindeki pazar payını arttırdı-

lar. İhracat rakamlarımızda da son 
yıllarda ciddi bir artış söz konusu. 
2018’de traktör ve tarım maki-
neleri, olarak yaklaşık 1 milyar 
dolarlık bir ihracatı gerçekleştir-
dik. Traktör aksam ve parçaları ile 
birlikte ihracatımız 2 milyar dolar 
seviyesine ulaştı. İthalat ise sadece 
400 milyon dolarda kaldı. İthal et-
tiğimiz ürünler ağırlıklı olarak Tür-
kiye’de üretilmeyen kendi yürür 
ve yüksek kapasiteli makinalar. 
Onun harici ekipmanları yerli sa-
nayimiz karşılıyor.  İhracat önemli 
olduğu kadar ihracatta kalıcı ol-
mak daha da önemli çünkü bizim 

ürün sattığımız ülkeler ve firmalar 
ilk defa ithalat yapan ülkeler değil. 
Almanya, İtalya gibi ülkelerden 
makine alan firmalara satış yap-
maktayız. Alışkanlıkları yıkmakta 
zorlanıyoruz. Bugün Türkiye’de 
makine sektöründe yaklaşık 14 
bin firma bulunmakta, buna kar-
şın Almanya’da 6 bin firma yer alı-
yor. Ülkemizde makine ihracatı 17 
milyar dolar iken, Almanya’daki 
makine ihracatı 300 milyar doları 
bulmaktadır. Almanya’da firmalar 
yüksek hacimli olduğu için rahat-
ça yatırım yapabilmektedir. Ülke-
mizde ise, firmaların birleşerek 
büyümesi gerekirken bölünerek 
küçülmeleri söz konusudur. Kon-
ya’da da yapılan 1000’er metre-
karelik dükkanların olduğu küçük 
sanayi sitelerine baktığımızda 
adeta küçülmenin teşvik edildiğini 
görmekteyiz. Biz yine de Alman-
ya’daki, İtalya’daki dev firmalar ile 
rekabet ediyoruz. İşimiz kolay de-
ğil” diye konuştu. 

SEKTÖR 10 YILDA ÇOK GELİŞTİ
Sektörün 10 yılda büyük ge-

lişim gösterdiğini ve ihracatını 
4 kat artırdığını belirten Başkan 
Önal, “Bundan 10 yıl önce tarım 
makineleri ihracatımız 250 mil-
yon dolar, ithalatımız 350 milyon 
dolar iken bugün 1 milyar dolar 
ihracatımız bulunmaktadır. Bu-
rada inanılmaz bir ihracat atağı. 
görülmektedir. Tabi dünya gelişti, 
ülkemiz gelişti. Tarım sektöründe 
de büyüme ve gelişme yaşandı. 
Çiftçimizin tarım makinelerine 
ulaşması kolaylaştı, kırsal kalkın-
ma destekleri sağlandı. 2006 yılın-
da başlayıp 2014 yılında sona eren 
destekler oldu. Yaklaşık 1 milyar 
TL destek sağlandı. Bunun katkısı 
da oldu lakin o yıllarda yılda yıllık 
ciromuz da 8 milyar TL’ydi. Tüm 
makineler destekle satıldı diyeme-
yiz. Yıllık ciromuzun 8’de biri bir 
destek verildi. Buradan bu yanlış 
algıyı da yıkmamız gerekiyor” ifa-
delerini kullandı. 

BÜYÜK FUARLARA 
MUTLAKA KATILIN

İhracatın geliştirilmesi nokta-
sında büyük fuarlara katılımın bü-

yük önem arz ettiğini dile getiren 
Başkan Önal, “Firmalarımız ulus-
lararası marka fuarlara katılıyor. 
Bizim sektörümüzü içeren dünya-
da iki önemli fuarı bulunmaktadır. 
Bunlardan  bir tanesi İtalya’da, 
diğeri ise Almanya’da düzenlen-
mektedir. Bu fuarlar Çiftli yıllar-
da İtalya’da, tekli yıllarda ise Al-
manya’da yapılmaktadır. Türkiye 
olarak yabancı katılımcı ülkeler 
sıralamasında 4. gelmekteyiz. Bu 
yıl Agritechnica Uluslararası Ta-
rım Makinaları Fuarı Almanya’da 
yapılacak. Şu an için ülkemizden 
çeşitli şehirlerden ve Konya’dan 
meslektaşlarımız bu fuarlara ha-
zırlık yapmaktadır. Ben sektörde 
söz sahibi olan firmalarımızı bu 
fuarlara katılmaya davet ediyorum 
çünkü bu tür fuarlara katılım bize 
dünyada tarım makineleri sektö-
rünün nereye gittiğini görebilme 
imkanı sağlıyor. Bu fuar 2 yılda 
bir yapılmakta. 2 yılda bir olması 
da bu fuarı son derece önemli ve 
kılmaktadır. Dünyada çok önemli 
fuarlar iki yılda bir yapılmakta-

dır.  Bizim Konya Tarım Fuarı da 
bu yöne doğru eğilmelidir. Biz 
TARMAKBİR olarak kurumlarla 
işbirliği gerçekleştirerek yaban-
cı ziyaretçi noktasında çalışmalar 
yapmaktayız ve artık prestijli bir 
fuar olan Konya Tarım Fuarı’nın 
da iki yılda bir yapılması gerekti-
ğini düşünüyoruz. İzmir ve Bursa 
ile dönüşümlü şekilde de yapılabi-
leceğini öngörüyoruz.” dedi.  

KATMA DEĞERİ YÜKSEK, 
ELEKTRONİK MAKİNELERE 

YÖNELMELİYİZ
Üreticilerin teknolojik dona-

nımlı makinelere yönelmesi ge-
rektiğini vurgulayan Başkan Önal, 
“Bugün Konya’da tarım makine-
leri noktasında yapılmayacak me-
kanik aksam yok. Fakat dünyada 
artık akıllı sistemler devreye girdi. 
Katma değerli bir şeyler yapmak 
istiyorsak biz de akıllı sistemler 
üzerinde durmalı, elektronik ile 
mekaniği birleştirmeliyiz. Çiftçi-
miz de elektronik makine alımına 
teşvik edilmeli” diye konuştu. 
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

TARMAKBİR Başkanı Şenol Önal

KONTİMDER Bilgi Aktarım Programı’nda konuşan KTO Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, 
Türkiye’nin daha çok üretmek zorunda olduğunu, üretimin yapısının ise teknolojiye evrilmesi gerektiğini söyledi

Üretmezsek tükeniriz!
Konya Tesisat ve İnşaat Malze-

mecileri Derneği (KONTİMDER) Bilgi 
Aktarım Programına Konya Ticaret 
Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yar-
dımcısı Selçuk Öztürk, misafir oldu.  
Selçuk Öztürk, Türkiye’nin daha 
fazla üretmeye mecbur olduğuna 
dikkat çekerek, ekonominin üretim 
yapısını değiştirmesinin zorunluluk 
olduğunu söyledi.  Türkiye’de top-
lam katma değerin yüzde 36’sını 
oluşturan imalat sanayi işletmeleri-
nin yüzde 59’unun düşük teknoloji, 
yüzde 32’sinin orta-düşük teknolo-
jiyle çalıştığını vurgulayan Öztürk, 
“İleri teknoloji ile çalışan işletmelerin 
tüm imalat sanayi işletmeleri içindeki 
ağırlığı ancak binde 3 seviyesinde-
dir. Yüksek teknolojiye dayalı üreti-
min, imalat sanayi cirosunun yüzde 
2,8’ini oluşturduğu belirlenmiştir. 
Türkiye’nin ileri teknolojiyle üretim 
yapacak imalat sanayi işletmelerine 
ihtiyacı vardır. Ülkemizde yüksek 
katma değerli, yüksek ve orta-yük-
sek teknoloji gruplarına yapılan yatı-
rımların daha fazla desteklenmesi ve 
teşvik edilmesi gerekmektedir” dedi.  
Türkiye sanayisinin daha iyi düzeye 
gelebilmesi için teknolojik bağım-
lılığının minimum seviyede olması 
gerektiğine dikkat çeken, Öztürk, 
düşük katma değerli ve emek-yo-
ğun ürünler yerine ileri teknolojili ve 
sermaye-yoğun ürünler üreterek bu 
ürünleri gelişmekte olan ülkelere ih-
raç etmesi gerektiğini ifade etti.

Selçuk Öztürk, 2002 yılından bu 
yana sürekli olarak pozitif bir ivme 
yakalayan Türkiye ekonomisinin, ya-
pısal reformların da etkisiyle “krizler 
ekonomisinden” bir güç ekonomisine 
dönüştüğünü belirterek, “Son olarak; 
Barış Pınarı Harekâtı’nda ABD’nin ve 
AB’nin ekonomimize yönelik tehdit-
leriyle gördük ki ekonomimizi güçlü 
tutmak zorundayız. İşte böyle bir dö-
nemde biz işadamlarına daha büyük 
bir görev düşmektedir. Çalışmazsak, 
üretmezsek tükeneceğimizi, kale-
mizin düşeceğini Konyalı müteşeb-
bisimiz iyi bilir. İfade etmek isterim 
ki bugüne kadar işadamları olarak 

üzerimize düşen tüm görevleri yeri-
ne getirdik. Her türlü zorluğa ve sı-
kıntıya rağmen çalıştık, ürettik. Allah 
müteşebbislerimizden razı olsun” 
diye konuştu.   

KÜRESEL KONJONKTÜRDE 
BELİRSİZLİKER ARTTI 

Selçuk Öztürk, 2018 yılının ikin-
ci yarısından bu yana görülen eko-
nomik yavaşlamanın, küresel kon-
jonktürde artan ekonomik, siyasi ve 
jeopolitik belirsizliklerin de etkisiyle 
devam ettiğini söyledi. Öztürk şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Diğer taraf-
tan ticaret savaşlarında artan gerili-
min de etkisiyle Çin’deki yavaşlama, 
2019 yılının ilk yarısında dünya bü-
yümesinin önünde önemli bir engel 
teşkil etmektedir. Söz konusu küresel 
gelişmeler neticesinde IMF, küresel 
ekonomik büyümede 2018’in ikinci 
yarısından itibaren gözlenen yavaşla-
manın 2019 yılında da devam etme-
sini beklediğini ifade etmiştir. Türki-
ye ekonomisinin yavaşlamasının ana 
kaynağı olarak küresel ekonomideki 
yavaşlamanın olduğunu da göster-
mektedir. 2019 yılı 2. çeyrek büyü-

me rakamlarına göre; bu çeyrekte 
yüzde 1,5 küçülme yaşadık ve bu da 
beklentiler doğrultusunda gerçekleş-
miş oldu. Dipten bir dönüş söz konu-
su olsa da büyüme dinamiklerimiz 
hala çok zayıf. Henüz güçlü bir dö-
nüş sinyali de hala söz konusu değil. 
Sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2,7 
oranı ile Türkiye genelinin üstünde 
daralması da önemlidir. Türkiye’nin 
sanayi üretiminde Haziran ayı itibari 
ile gerileme 11. ayına girmiştir. Son 
5 aydır gerileme yavaşlamış görün-
mekle birlikte, sanayi üretimi anla-
mında ekonomimizin halen istenilen 
seviyeden uzak olduğu anlaşılmak-
tadır. İmalat sanayiinde yüzde 3,3 
ve inşaatta yüzde 12,7’lik daralma, 
ekonomide risk unsurunu arttıran 
detaylar olarak göze çarpmaktadır. 
Ocak-Temmuz döneminde ihracatı-
mız sadece yüzde 2,7 oranın artmış, 
diğer taraftan Avrupa Birliği’ndeki 
daralma ile birlikte birlik üyelerine 
ihracatımız yüzde 0,4 oranında düş-
müştür. Bu durum 2019’un ilk yarı-
sında büyüme üzerinde olumsuz bir 
etki yaratırken, ivedilikle buna uygun 

politikalar üretilmesi gereği ortaya 
çıkmıştır.” 

MESLEKİ EĞİTİM, DIŞ TİCARET 
VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZİ 

AÇILIYOR
Konya Ticaret Odası olarak sa-

nayisinin dünyayla nasıl rekabet 
edebileceği konusunda yıllardır 
proje geliştirdiklerini vurgulayan 
Selçuk Öztürk, birbirleriyle entegre 
olarak Mesleki Eğitim Merkezi, Dış 
Ticaret Merkezi ve Model Fabrika 
olarak adlandırılan Dijital Dönüşüm 
Merkezinin kısa süre içinde faaliye-
te geçeceğini açıkladı. Öztürk, şöyle 
konuştu: “Konya sanayisinin küresel-
leşen dünyada rekabet edebilmesini, 
işletmelerimizin daha yüksek kar 
oranlarına sahip olmalarını istiyor-
sak, yarıştığımız firmalardan daha 
verimli, daha nitelikli üretime yönelik 
çalışmak mecburiyetindeyiz. Yüksek 
katma değerli üretim, verimlilik, di-
jital dönüşüm günümüz sanayisinin 
olmazsa olmazlarıdır. 

Açacağımız bu merkezlerde; fir-
malarımızın ihtiyacı olduğu nitelikli iş 
gücünü yetiştireceğiz, işletmelerimi-
zin dijital dönüşümünü gerçekleştir-
meleri için öncülük edeceğiz, onları 
verimliliğe yönlendireceğiz. Dünya 
ile rekabette avantaj yakalayan Kon-
yalı firmaların; pazarlarını genişlet-
melerine, yurt dışından müşterilerini 
bulmalarına da yardımcı olacağız. 
Böylelikle bölgesel kalkınma için çok 
önemli bir avantaj yakalamış olaca-
ğız. Sizlerin de bu merkezlerimizden 
en iyi şekilde faydalanmanızı tavsiye 
ediyorum.” n HABER MERKEZİ

Bağımlılıkla mücadelede 
yeni dönem başlıyor

Konya Bağımlılıkla Mücadele İl 
Kurulu, “Uyuşturucu İle Mücadele 
2020-2023 İl Eylem Planı” hazırlık 
çalışmalarına başladı.

Cumhurbaşkanlığının, Uyuş-
turucu İle Mücadele 2018-2023 
Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı doğrultusunda başlatılan, 
“Uyuşturucu İle Mücadele 2020-
2023 Konya İl Eylem Planı” hazır-
lık çalışmaları kapsamında, Konya 
İl Sağlık Müdürlüğünün koordi-
nasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü 
konferans salonunda toplantı ger-
çekleştirildi.

Konya’daki kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, adli ve 
emniyet birimleri, yerel yönetim-
ler ile sivil toplum kuruluşlarından 
yetkililerin katıldığı toplantıda, İl 
Sağlık Müdürlüğünden Koordina-
tör Dr. Ferahnur Çavdarcı Yaman 
bir sunum yaptı. Dört ana baş-
lıktan oluşan sunumda Yaman, 
Uyuşturucu arzının önlenmesi, 
Uyuşturucuya olan talebin önlen-
mesi, Danışmanlık, arındırma, te-
davi ve rehabilitasyon hizmetleri, 
Sosyal uyum hizmetleri, Uyuştu-
rucu ile mücadelede iletişim ve 
Uyuşturucu ile mücadele sürecinin 
koordinasyonu, izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesi konularında katı-

lımcılara bilgi verdi.
Toplantıda alınan karar gereği, 

uyuşturucuyla topyekün mücade-
lede bağımlılıkla mücadele il ku-
rulu üyesi kurumlar kendi görev 
alanı ile ilgili konularda il eylem 
planı hazırlık çalışması yaparak 15 
gün içinde İl Sağlık Müdürlüğüne 
sunacak. İl Sağlık Müdürlüğünün 
öncülüğünde 46 kurumun koor-
dinasyonu ile hazırlanacak, “Uyuş-
turucu İle Mücadele 2020-2023 
Konya İl Eylem Planı”, Bağımlılıkla 
Mücadele İl Kurulu’nda görüşül-
dükten sonra Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’ın onayına sunula-
cak. Plan, Vali Toprak tarafından 
onaylandıktan sonra yürürlüğe gi-
recek.
n HABER MERKEZİ
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Allı turna satarken yakalandı, cezayı abartılı buldu!
Ereğli ilçesinde Seyit D.’nin (47) 

satmak için evinde bulundurduğu 20 
allı turna, Doğa Koruma Mili Parklar 
Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarı-
lıp, doğaya salındı. 16 bin 760 lira para 
cezası kesilen Seyit D.’nin sosyal med-
ya hesabından yaptığı, “Amma abarttı-
nız. Alt tarafı 20 allı turna. 20 adet gitti, 
devamı duruyor, no problem” paylaşı-
mı dikkat çekti.

Ereğli ilçesinde yaşayan Seyit 
D.’nin, yavru allı turna beslediği ve sat-
tığı yönünde ihbar alan Doğa Koruma 
Milli Parklar 8’inci Bölge Konya Şube 
Müdürlü ekipleri, harekete geçti. Polis 
ekipleriyle birlikte tespit edilen adreste 
yapılan aramada kapalı alanda tutulan 
20 yavru allı turna ele geçirildi. İlçe be-
lediyesi veteriner birimine götürülen 
yavru allı turnalar, buradaki tedavile-
rinin ardından Cihanbeyli ilçesindeki 

Bolluk Gölü sulak alanında doğaya 
bırakıldı. Allı turnaları besleyip, satan 
Seyit D. hakkında 4915 sayılı ‘Kara 
Avcılığı Kanunu’na Muhalefet’ten 16 
bin 760 lira para cezası kesildi.

İL DIŞINA SİPARİŞ 
OLARAK GÖNDERMİŞ

Çok sayıda sosyal medya hesabı 
bulunan Seyit D., allı turnanın yanı sıra 
tavus kuşu, sülün, ceylan ve penguen 
gibi pek çok türden hayvanları da satı-
şa çıkardığını sayfasından belirtti. Seyit 
D.’nin basında çıkan haberlerin ardın-
dan yaptığı, “Amma abarttınız. Alt ta-
rafı 20 allı turna. 20 adet gitti devamı 
duruyor no problem. Reklamın iyisi kö-
tüsü olmazmış’ paylaşımı dikkat çekti.

Seyit D.’nin paylaşımının ardından 
Doğa Koruma Milli Parklar 8’inci Bölge 
Konya Şube Müdürlü ekipleri inceleme 
başlattı.  n DHA

2018 yılı içerisinde Konya gene-
linde yürütülmüş olan eTwinning 
projelerine yönelik düzenlenen 
eTwinning Scholl Sertifikalarının, 
eTwinning Okul Levhalarının, Ulu-
sal ve Avrupa Kalite Etiketlerinin 
ödül dağıtım töreni yapıldı. 

eTwinning tanıtım videosunun 
izlenmesiyle başlayan programın 
açılış konuşmasını İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük yaptı. “He-
def büyük, iş çok, zaman az” di-
yen İl Milli Eğitim Müdürü Büyük, 
eTwinning kapsamında çok önemli 

projelerin yürütüldüğünü, bu ça-
lışmalar sayesinde öğretmenlerin 
birbirleri ile iletişimlerini artırdıkla-
rını ve öğrencilerine daha çok fayda 
sağladıklarını söyledi. 

Konuşmasında günümüz dün-
yasında değişim ve dönüşümün 
kaçınılmazlığına da vurgu yaparak 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Konya’da 61 Avrupa Kalite 
Etiketi ve 61 Avrupa Kalite Okul 
Levhası, 221 Ulusal Kalite Etiketi 
ve 64 Ulusal Kalite Okul Levhası 
ile 27 eTwinning Scholl Sertifikası 

alındığını ifade etti. Büyük, daha 
önce İl Milli Eğitim Müdürlüğünde 
eTwinning İl Koordinatörü olarak 
görev yapan Konya Gençlik ve Spor 
İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Mü-
dürü Bilal Yavaş’a ve proje çalışma-
sında bulunan herkese teşekkürle-
rini iletti. 

Daha sonra kürsüye çıkan Kon-
ya Vali Yardımcısı Mehmet Aydın 
da Batı toplumlarından bizi ayıran 
en önemli noktalardan birinin “pro-
jeli yaşam” konusu olduğunu ifade 
etti. İletişimin çok hızlı olduğu bu 

çağda yeni projeler üretmenin öne-
mine vurgu yapan Aydın, eTwin-
ning projelerini hazırlayan ve böy-
lelikle eğitime katkı sunan herkese 
de teşekkür ettiğini ifade etti.

Daha sonra protokol mensup-
ları tarafından eTwinning Scholl 
Sertifikası, eTwinning Okul Levha-
sı, Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi 
alan öğretmen ve okul yöneticileri-
ne belge ve ödülleri takdim edildi. 
Oluşturulan stantların gezilmesinin 
ardından program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Otomobil takla attı, alkollü 
sürücü kaçmaya çalıştı

Otomobil dere yatağına 
yuvarlandı: 3 yaralı

Konya’da sürücüsünün kont-
rolünden çıkan otomobil, bariyer-
lere çarparak takla attı. Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan sürücü Osman 
G. ve arkadaşı aracı terk edip kaç-
maya çalışırken bekçiler tarafından 
yakalandı. Sürücünün 1.21 promil 
alkollü olduğu ortaya çıktı. Kaza, 
00.30 sıralarında merkez Selçuk-
lu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi’nde 
meydana geldi. Osman G. yöneti-
mindeki 42 ADM 838 plakalı oto-

mobil, kontrolden çıkıp bariyerlere 
çarparak takla attı. Kazayı hafif 
sıyrıklarla atlatan sürücü Osman 
G., yanındaki arkadaşıyla birlikte 
aracını terk edip kaçmaya başladı. 
Durumu fark eden devriye görevi 
yapan bekçiler sürücü Osman G. 
ve arkadaşını yakalayıp, olay yeri-
ne gelen polise teslim etti. Osman 
G.’nin yapılan testinde 1.21 promil 
alkollü olduğu belirlendi. Soruştur-
ma sürüyor. n DHA

Seydişehir ilçesinde kontrolden 
çıkan otomobilin su bulunmayan 
dere yatağına yuvarlanması sonu-
cu meydana gelen trafik kazasında 
3 kişi yaralandı. Kaza, Seydişehir 
Anabağlar Mahallesi Demirciler 
Sanayi yakınlarında meydana gel-
di. Edinilen bilgiye göre Mahmut S. 
(69) idaresindeki 42 K 9294 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 

yoldan çıkarak 5 metrelik su bu-
lunmayan dere yatağına yuvarlan-
dı. Kazada sürücüsü Mahmut S. ile 
araçta bulunan eşi Fatma S. (69) 
ve oğlu Ramazan S. (47) yaralandı. 
Yaralılar, kazayı görenlerin haber 
vermesi üzerine olay yerine sevk 
edilen ambulanslarla Seydişehir 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kazayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. n İHA

2001 yılından bu yana Terminaller Şube Müdürünü görevini yürüten Ömer Lütfi Ersöz 
görevinden 30 Ekim 2019 tarihi itibariyle ayrıldı. Ersöz, görevini Rafet Baştürk’e devretti

Terminallerin yeni
Müdürü Baştürk oldu

2001 yılından bu yana Terminal-
ler Şube Müdürünü görevini yürü-
ten Ömer Lütfi Ersöz görevinden 30 
Ekim 2019 tarihi itibariyle görevini 
Rafet Baştürk’e devretti. Ersöz ay-
rılığını sosyal medya adreslerinden 
yaptığı açıklamada duyurdu. Kub-
bede Hoş Bir Seda Bırakmak başlı-
ğı ile yayınladığı mesajında ayrılığı 
duyuran Ersöz mesajında, “02 Ekim 
2001 Yılından itibaren yürütmüş ol-
duğum Terminaller (Garajlar, Oto-
garlar) Şube Müdürlüğü görevim-
den bugün 30 Ekim 2019 itibariyle 
ayrılmış bulunuyorum. Medeniyetin 
Merkezi, Başkentler Başkenti Kon-
ya’mızın Otogarında yeşil ve temiz 
dokusunu zenginleştirip, çığırtkan-

lıkları sonlandırıp, otobüsleri zama-
nında kaldırılan, disiplinli, güvenli, 
gönüllere dokunucu kardeşlerimi-
zin taleplerini çözüme kavuşturucu 
çok özel ve güzel hizmetlere vesile 
eden Rabbimize hamd olsun. Görev 
yaptığım süre içinde hem Merkez 
Otogarımızın, hem de ilçe Terminal-
lerimizin giderlerini azaltıp, gelirleri-
ni artırıcı çok güzel çalışmalar yaptık 
ve hamdolsun çok olumlu neticeler 
aldık. Yaptığımız birçok projeden 3 
(üç) tanesi Ulaştırma Bakanlığımız 
tarafından Türkiye genelinde uy-
gulanması bizleri ziyadesiyle mem-
nun etmiştir. Görevim esnasında on 
binlerce kardeşimiz ile irtibatımız 
olmuştur. Hep iyiliklerimizi artırıp 

gönüllere dokunucu hizmetler yap-
maya gayret ettik. Hiç kimseye ön 
yargılı bir yaklaşımım olmamıştır. 
İnsanlık hali kusurumuz olmuşsa; 
kardeşlerimin her birinden hakları-
nı helal etmelerini istirham ederim. 
Bugüne kadar desteklerini, duala-
rını esirgemeyen herkese, selam, 
sevgi, saygı ve kalb-i şükranlarımı 
sunar, sıhhat ve afiyetler dilerim. 
Rabbimiz; gönlümüzde olanları hak-
kımızda hayırlı, hakkımızda hayırlı 
olanları da gönlümüze razı eyleyip 
Rızana uygun bir hayat yaşamayı 
her birimize lütfeylesin!” ifadelerini 
kullandı.
GÖREVİ RAFET BAŞTÜRK DEVRALDI

Ömer Lütfi Ersöz, yaklaşık 12 

yıl sürdürdüğü Terminaller Şube 
Müdürlüğü görevini Rafet Baştürk’e 
düzenlenen sade bir törenle devret-
ti. Törende konuşan Yeni Müdür Ra-
fet Baştürk, “Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Ulaşım Planlama ve Trafik 
Daire Başkanlığı Terminaller Şube 
Müdürlüğü görevini bugün itibariy-
le Ömer Lütfi Ersöz Bey’den devral-
dım. Kendisine 18 yıl boyunca yap-
mış olduğu hizmetler için teşekkür 
ediyor, şükranlarımı sunuyorum. 
Yeni dönemde Merkez Otogar, Eski 
Garaj ve İlçe Otogarlarımızın daha 
iyi hizmet vermesi için çalışacağız. 
Allah aldığımız emaneti hakkıyla ta-
şımayı nasip etsin inşallah” dedi.
n MEVLÜT EGİN

eTwinning ödülleri sahiplerini buldu
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Dinameat Burger’e yeni akıl!
Konya’nın ilk ev yapımı burger 

markasından biri olan Dinameat Ho-
memade Burger el değiştirdi. Artık 
Konya’nın tanınmış genç iş adamla-
rından Hüseyin Gök ile Dinameat’i 
takip edeceğiz. 

Dinameat markasını en iyi şe-
kilde temsil ederek Türkiye’ye ta-
nıtmak ve franchise işletmesi olup 
büyütmek ideallerim arasında yer 
aldığına dikkat çeken Dinameat Bur-
ger sahibi Hüseyin Gök,“Dinameat’e 
karşı duyduğum sevgi ve bayi olma 
süreci bir önceki soruda da aktar-
dığım gibi oldu. Bu süreçle beraber 
franchise sürecini yönetme gibi de 
hayallerim vardı. Hali hazırda bir 
bayi olduğum için “Bir bayi işletmesi 
nasıl mutlu olur, nasıl para kazanır, 
nasıl destekler verilmelidir, nerede 
yanında olunmalıdır?” gibi sorulara 
cevap bulmuştum ve tecrübe etmiş-
tim. Daha sonra edindiğim bilgilere 
inanarak Dinameat markasını devir 
aldım. Bundan sonraki süreçte de 
Dinameat markasını en iyi şekilde 
temsil ederek Türkiye’ye tanıtmak 
ve franchise işletmesi olup büyüt-
mek ideallerim arasında yer alıyor. 
Homemade Burger denince dünya 
çapında ulusal bir isim olana dek Di-
nameat oluncaya dek çalışacağım” 
ifadelerini kullandı.

‘DİNAMEAT, KİMSENİN ENGEL 
OLAMAYACAĞI BİR BİÇİMDE 

BÜYÜYECEKTİR’
En büyük vizyonumuz da mem-

nun bir müşteri kitlesi oluşturmak 

ve bu kitleyi büyütmek olduğuna 
dikkat çeken Gök, “Öncelikle Dina-
meat Homemade Burger’in vizyonu 
ve anlayışında en değerli şey her za-
man müşterileridir. Bizim en büyük 
felsefemiz; en kıymetlimizin müşte-
rimizin olmasıdır. Çünkü biz müş-
terilere hiçbir zaman tek kişi olarak 
bakmadık. Bunu bir örnekle açıkla-
yacağım, şöyle ki; bir elmada kaç çe-
kirdek var? Beş ya da altı tane değil 
mi? Peki bir elma çekirdeğinden kaç 
elma tane elma ederiz? Çekirdeğin 
filizlenip ağaç olmasıyla yüz binlerce 
elma elde edebiliriz. Bu sebeple biz, 
müşterilerimize hiçbir zaman tek bir 
kişi gözüyle bakamayız. En büyük 
vizyonumuz da memnun bir müş-
teri kitlesi oluşturmak ve bu kitleyi 
büyütmektir. Biz memnun müşteri 
kitlesini büyüttüğümüzde Diname-
at, kimsenin engel olamayacağı bir 
biçimde büyüyecektir. Dinameat; 

her zaman yenilik arayan, müşteri-
lerini şaşırtan sürprizler ve kampan-
yalar hazırlayan, menüsünü sürekli 
genişleten ve yenileyen yenilikçi bir 
markadır. Standart ve sabit bir şe-
kilde yerinde duran bir marka hiç-
bir zaman olmayacaktır. Dinameat, 
Konya’da yeni alt yapısı, iş anlayışı 
ve vizyonuyla işleyecektir. Özellikle 
şunu da belirtmek isterim ki Kon-
ya’daki şubeleri bizzat ben işletece-
ğim bir merkez olarak. Daha sonra-
sında Türkiye’nin diğer illerinde de 
güzel bir alt yapı ağı oluşturduktan 
sonra franchise bayilik verip Türki-
ye’nin en büyüğü yapmak için mü-
cadele vereceğiz. Planlarımız arasın-
da 2020 yılında düzenlenecek olan 
“Bayim Olur Musun?” fuarına katıl-
mak da var. Dünyadaki gıda fuarla-
rında da olduğu gibi en büyük şirket-
ler neredeyse biz de orada olacağız. 
Dinameat, “Homemade Burger” adı 

altında kurulan bir şirket olduğu için 
kullandığımız ürünlerin tamamını 
kendimiz üretiyoruz. Ekmeğinden 
meşhur köftesine ve sosuna varın-
caya kadar üretimin her aşamasında 
biz varız. Soslarımızı, ekmeğimizi, 
köftemizi günlük olarak hazırlayıp 
müşterilerimize sunuyoruz. Zaman-
la da bu üretim portföyümüzü bü-
yütüp büyük bir üretimhane kurup 
bayilik verdiğimiz insanlara en taze 
şekilde bizzat ulaştıracağız” dedi.

‘HER ZAMAN GENÇLERİMİZİN VE 
ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ’

Dinameat, her zaman gençleri-
mizin ve öğrencilerimizin yanında 
olduğuna dikkat çeken Gök, “Konya 
eğitimde başarılı şehirlerden biridir. 
Şehirde başarılarıyla kendini ispat 
etmiş 5 üniversitemiz mevcuttur. 
O yüzden buradaki gençlerimize 
öğrencilerimize önem vermek zo-
rundayız. Onları daha özel ve daha 
değerli hissettirebilmek için zaman 
zaman onlar için kampanyalarımız 
elbette olacak. Dinameat, her zaman 
gençlerimizin ve öğrencilerimizin 
yanında olmaya devam edecektir. 
Franchise verdiğimiz mekân eğer 
AVM’de ise Self-Servis, cadde kon-
septi ise alakart olarak ayrılıyor. Hali 
hazırda işlettiğimiz Meram Yeniyol 
Dinameat ile Kentplaza Dinameat 
konseptlerimiz nettir. Herhangi bir 
değişiklik yapmadan iyileştirmeye 
gidebiliriz ama ana düzeni aynı şekil-
de devam etmeyi düşünüyoruz” diye 
konuştu. n SİBEL CANDAN

Aksaray’daki tüccarların can ve mal güvenliklerinin sigortalandığı Anadolu Selçuklu dönemi eseri Ağzıkarahan Kervan-
sarayı, Selçuklu dönemini yansıtan görkemli mimarisiyle adeta zamana direniyor

Ağzıkarahan Kervansarayı 
yıllara meydan okuyor

Anadolu Selçuklu Sultanı Ala-
addin Keykubat tarafından 1231 
yılında yapımına başlanan ve oğlu 
2. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından 
1239 yılında bitirilen Aksaray’daki 
Ağzıkarahan Kervansarayı, görkem-
li mimarisiyle dikkati çekiyor.

Aksaray’a yaklaşık 16 kilomet-
re uzaklıkta bulunan Ağzıkarahan 
köyünde 8 asır önce inşa edilen Ağ-
zıkarahan Kervansarayı, Selçuklu 
döneminin sanatını yansıtan mima-
risiyle adeta kaleyi andırıyor.

Yazlık-kışlık bölümleri, hamamı 
ve mescidiyle ziyaretçilerini adeta 
tarihte yolculuğa çıkaran Ağzıkara-
han Kervansarayı, Anadolu’da ti-
caretin gelişmesinde önemli bir yer 
olma özelliği taşıyor. “Hoca Mesut 
Hanı” adıyla da tanınan yere gelen 
tüccarların dünyada sigortacılık sis-
temi bilinmezken can ve mal güven-
liklerinin Anadolu Selçuklu Devleti 
tarafından sigortalandığı biliniyor.

ZİYARETE AÇIK HANIN 
RESTORESİ SÜRÜYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Mustafa Doğan, Anadolu Selçuklu 
eseri kervansarayın muhteşem mi-
marisiyle ilgi çektiğini söyledi. Ak-
saray’ın tarihte de önemli bir geçiş 
güzergahında yer aldığını aktaran 

Doğan, “Ecdadımız, özellikle Anado-
lu Selçukluları bu bölgeye çok sayı-
da kervansaray yapmış. Şu anda da 
Anadolu’da ayakta kalabilen en gör-
kemli kervansaraylar Aksaray’dadır. 
Bunların en güzellerinden bir tanesi 
de Ağzıkarahan Kervansarayı’dır.” 
diye konuştu.

Doğan, mimarisiyle ihtişamlı 
görünüme sahip kervansarayın hem 
yazlık hem de kışlık bölümü ile mer-
kezinde “köşk mescidi” yer aldığını 
aktardı. Kentin, konum olarak An-
talya-Konya-Nevşehir turizm gü-
zergahında yer aldığına işaret eden 

Doğan, şöyle konuştu: “Burası, tu-
ristlerin en çok ilgi gösterdiği, ziyaret 
ettiği kervansaraylarımız arasında. 
Kervansarayın kapalı kısmı Sultan 
Alaaddin Keykubat döneminde 
1231 yılında yapımına başlandığı-
nı biliyoruz. Daha sonra da Alaad-
din Keykubat’ın oğlu 2. Gıyaseddin 
Keyhüsrev zamanında da bütünü 
tamamlanıyor. Şu anda ziyarete açık 
olan kervansarayımız da restoras-
yon çalışmaları da devam ediyor.”

SİGORTACILIĞIN BAŞLANGICI
Doğan, güvenliği sağlanan ta-

cirlerin kervansarayda ticari faali-

yetlerini de yürüttüklerini ifade etti. 
Tacirlerin hana girişte mallarının 
sayıldığını anlatan Doğan, şunları 
kaydetti: “Tüccarların malları girişte 
ve çıkışta kontrol ediliyor. Han içeri-
sinde tacire ait mallarda bir eksilme 
veya kaybolma durumunda han-
cı başı tarafından bunlar sigortaya 
benzer bir uygulamayla zararları 
karşılanıyor. Bu uygulama burada 
olduğu gibi diğer kervansarayımızda 
da yapılıyordu. Kervansaraylarımız-
daki bu uygulamanın kara sigorta-
cılığı adına bir başlangıç olduğunu 
söyleyebiliriz. “ n AA

Seydişehir’deki okula şehit 
İsmail Cesur’un ismi verildi

Yunak İcra Müdürü 
Meltem Sert göreve başladı

Lice ilçesi kırsalında geçen 
sene PKK’lı teröristlerle çıkan ça-
tışmada şehit düşen uzman çavuş 
İsmail Cesur’un (28) ismi doğduğu 
köyün okuluna verildi.  İlçe Milli 
Eğitim Müdürü Tahir Kibar yap-
tığı açıklamada, vatan için canını 
veren şehitlere büyük bir minnet 
borçlu olduklarını belirtti. Şehit Ce-
sur’un doğup büyüdüğü Dikilitaş 
ilk ve ortaokulun adının değiştiril-

mesi için ilgili bakanlığa başvuruda 
bulunduklarını belirten Kibar, “Ba-
kanlık onayıyla okullarımıza Şehit 
İsmail Cesur ismini verdik. Şu an 
ilçemizdeki 6 okulumuzda şehitle-
rimizin isimleri yer alıyor. Burada 
rahat bir ortamda bulunuyorsak, 
bu şehit ve gazilerimizin sayesin-
dedir. Onları her zaman anıp okul-
larımızda yaşatacağız.” dedi.
n AA

Yunak İlçesi İcra Müdürlüğü-
ne atanan Meltem Sert görevine 
başladı. Yunak İcra Müdürü Tah-
sin Kara’nın, Bingöl Adliyesine ta-
yininin çıkması nedeniyle boşalan 
göreve atanan Meltem Sert, Yu-
nak’taki makamına gelerek yeni 
görevine başladı. İlçede olmaktan 
büyük mutluluk duyduğunu be-
lirten Sert, görevini en iyi şekilde 
yapmanın gayreti içinde olacağını 
kaydetti. Şimdi görevimi bu güzel 
ilçede icra edeceğim. Yunak’ı çok 
beğendim. Güzel ve şirin bir ilçe, 
insanları da çok sıcakkanlı. Burada 
olduğum süre içerisinde görevimi 
en iyi şekilde icra etmenin gayreti 

içinde olacağım” dedi.
MELTEM SERT KİMDİR?

1983 Akşehir Doğumlu olan 
Meltem Sert , ilk , orta ve lise 
öğrenimini Akşehir’de , Yüksek 
öğrenimlerini Isparta Süleyman 
Demirel Üniversitesi ve Eskişehir 
Anadolu Üniversitesi’nde tamam-
ladı.2014 yılında Antalya Adliye-
si’nde İcra Katibi olarak memuri-
yet meslek hayatına başlayan Sert 
, 2019 yılında Adalet Bakanlığı, 
görevde yükselme ve unvan de-
ğişikliği sınavını kazanarak Yu-
nak’ta İcra Müdürü olarak göreve 
başladı.
n HABER MERKEZİ

Hüseyin Gök
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Kablo hırsızları 
jandarmadan kaçamadı

Konya polisinden 
kumar operasyonu

Paspas altına gizlenmiş 
uyuşturucu ele geçirildi

Güneysınır ilçesinde telekom 
kablolarını çalmaya çalışırken su-
çüstü yakalanan 2 şüpheli, çıka-
rıldığı mahkemece tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Olay, dün 
akşam saatlerinde Güneysınır ilçe-
si Karagüney Mahallesinde mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre, 
telekoma ait telefon hattında sin-
yal düşüklüğü ihbarı üzerine İlçe 
Jandarma Komutanlığı ekipleri 
Karagüney Mahallesi bölgesindeki 
kabloları kontrol etmek için hare-
kete geçti. Sinyal düşüklüğünün 
yaşandığı bölgeye ulaşan ekipler, 
M.K. ile C.E’yi telefon kablosu kes-
tikleri sırada suçüstü yakalayarak 

gözaltına aldı. Şüpheliler tarafın-
dan kesilen 300 metre kabloya 
da jandarma ekipleri tarafından el 
konuldu. Şüphelilere ait araçlarda 
yapılan aramalarda 1 adet demir 
kesme makası, 1 adet kablo çek-
me halatı, 2 adet demir testere, 
2 adet eldiven, 1 adet el feneri, 3 
adet cep telefonu, 4 adet sim kart 
ele geçirildi. Şüpheliler jandarma-
daki işlemlerin tamamlanmasının 
ardından çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanarak cezaevine gönderil-
di. Öte yandan, olay yerinden firar 
eden diğer şüpheli M.E’nin yaka-
lanması için çalışmaların devam 
ettiği öğrenildi. n İHA

Konya’da düzenlenen operas-
yonlarda kumar oynatılmasana ya-
rayan malzemeler ele geçirilirken 
4 kişi gözaltına alındı. Konya’nın Il-
gın ilçesinde kumar oynatılan yer-
lere yönelik operasyon düzenleyen 
polis ekipleri, 14 adet elektronik 
kumar makinesi ile 3 ruhsatsız av 
tüfeği ele geçirirken 4 kişi gözaltına 

alındı. Merkez Selçuklu ilçesinde 
ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 
bir iş yerinde yapılan aramada ise 
1 adet tombala makinesi, 1 adet 
üfleme motoru, 1 adet kamera, 1 
adet televizyon ve tombala kart ile 
pulları ele geçirildi. İşyerinin mü-
hürlendiği bildirildi.
n İHA

Seydişehir ilçesinde polis ta-
rafından durdurulan otomobilde 
yapılan aramada, paspas altına 
gizlenmiş eroin ve uyuşturucu hap 
ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gö-
zaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, 
Antalya’dan Konya’ya bir araç içe-
risinde uyuşturucu madde taşına-
cağı bilgisi üzerine Seydişehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme 
ve Soruşturma Büro Amirliğine 
bağlı ekipler Konya Emniyet Mü-

dürlüğü Narkotik Büro ekipleri ile 
birlikte harekete geçti. Ekipler, An-
talya’dan Konya’ya gitmekte olan 
50 UP 830 plakalı otomobili dur-
durarak arama yaptı. Yapılan ara-
mada paspas altına gizlenmiş 227 
gram eroinle bir miktar uyuşturu-
cu hap ele geçirildi. Araçta bulu-
nan Yücel Y. ile Yunus C. gözaltına 
alınarak Seydişehir Emniyet Mü-
dürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin 
polisteki sorgusu sürüyor. n İHA

Karatay ilçesi Karaaslandede Mahallesi Karaman Caddesi’nde kamyonet ile motosikletin çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kamyonetle çarpışan 
motosiklet sürücüsü öldü

Konya’da kamyonet ile motosik-
letin çarpışması sonucu meydana 
gelen trafik kazasında, 19 yaşındaki 
motosiklet sürücüsü hayatını kay-
betti. 

Kaza, 21.30 sıralarında merkez 
Karatay ilçesi Karaaslandede Ma-
hallesi Karaman Caddesi üzerinde 
meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre seyir halin-
de olan Halil Ç. idaresindeki 42 CIB 
17 plakalı kamyonet, İbrahim Süsen 
(19) idaresindeki plakası bulunma-

yan motosikletle çarpıştı. Çarpma-
nın etkisiyle yol kenarına savrulan 
motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 

Olay yerine çağrılan ambulansla 
Konya Numune Hastanesine kaldı-
rılan motosiklet sürücüsü İbrahim 
Süsen, yapılan tüm müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza sonrası polis ekipleri, yap-
tıkları incelemede kaza anına ait 
güvenlik kamerası görüntülerine 
ulaştı.

 Görüntülerde, kamyonet sü-
rücüsünün trafik ışıklarının yeşile 
dönmesiyle Sarı Hoca Sokak istika-
metine dönüş yaptığı sırada cadde 
üzerinden merkez istikametine se-
yir halinde olan İbrahim Süsen ida-
resindeki motosikletin kamyonete 
çarpması ve sürücünün savrulması 
görülüyor. 

Olay yerinde motosiklet sürü-
cüsünün ayakkabı ve şapkası kaldı. 
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma 
sürüyor. n İHA

Karaman’da iki grup arasında 
çıkan silahlı kavgada 1’i polis 2 kişi 
yaralanırken, kavgaya karıştığı ileri 
sürülen 3 kişi gözaltına alındı. 

Olay, saat 17.00 sıralarında Ki-
rişçi Mahallesi Mezbaha Caddesi 
üzerinde meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, yaşanan 
kavganın üzerine gelen Asayiş 
Şube Müdürlüğü ekibi, kavga eden 
şahısları ayırmaya çalıştı. Bu es-

nada kavga eden tarafların birbir-
lerine silahla rastgele ateş etmesi 
üzerine olaya müdahale eden polis 
memuru Yücel K. ile oradan geç-
mekte olan Zafer Ş. isimli vatandaş 
saçmaların vücuduna isabet etmesi 
üzerine yaralandı. 

Yaşanan olayın ardından bölge-
ye çok sayıda polis ile sağlık ekibi 
sevk edildi. 

Yerde yatan yaralı polis memu-

runa sağlık ekibi ilk müdahaleyi ya-
parak ambulansa aldı. Yaralı polis 
memuru Yücel K., ambulansa alın-
dığı sırada yardımına gelen mes-
lektaşlarına ‘Sağ ve sol bacağımda 
saçma var, daha öncede vuruldum 
sıkıntı yok’ dedi. 

Yaralı polis memuru ile vatan-
daş ambulansla kaldırıldıkları Ka-
raman Devlet Hastanesinde tedavi 
altına alınırken, sağlık durumları-

nın iyi olduğu öğrenildi. 
Olayın yaşandığı cadde bir sü-

reliğine trafiğe kapatılarak güvenlik 
şeridi çekildi. Polis olaya karıştığı 
ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına alarak 
Emniyet Müdürlüğüne götürdü. 

Olay yeri inceleme ekibinin ça-
lışma yapmasının ardında cadde 
yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili 
soruşturma devam ediyor.
n İHA

Silahlı kavgada 1’i polis 2 kişi yaralandı

Köpekten kaçarken düştü, hayatını kaybetti

Aksaray’da köpekten korkup 
kaçarken düşüp apartmanın mer-
diven korkuluk demirlerine başını 
çarparak ağır yaralanan 13 yaşın-
daki Sıla Sevinç, 35 günlük yaşam 
mücadelesini kaybetti.

Olay, 24 Eylül tarihinde Nakkaş 
Mahallesi 2814. Sokak 6 numaralı 
Sarıkaya Apartmanı’nda meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre 13 ya-
şındaki Sıla Sevinç teyzesinin 12 
yaşındaki kızıyla apartman önün-
de oynadığı sırada sokaktan geçen 
başıboş köpeği görünce korktu. 

Korkuyla apartmana koşan Sıla 
apartman içerisinde dengesini 
kaybederek düştü ve merdivenin 
demir korkuluklarına başını çarptı. 
Durumu fark eden apartman sakin-
leri küçük kızın yardımına koşarak 
sağlık ekiplerine haber verdi. 

Olay yerine sevk edilen 112 
acil yardım ekipleri yaralı çocuğu 
ambulansla Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırdı. 

Tedavi altına alınan Sıla Sevinç, 
başından aldığı darbeyle durumu-

nun ağır olması nedeniyle yapılan 
ilk müdahalenin ardından Kayseri 
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesine sevk edildi. Hastane-
de 35 gün yoğun bakımda bulunan 
Sıla Sevinç yaşam mücadelesini 
kaybetti. 

Ailesi tarafından hastaneden 
cenazesi alınan Sıla Sevinç, Ak-
saray Somuncu Baba Külliyesi ve 
Kültür Merkezi’ne getirilerek öğle 
namazını müteakip kılınan cenaze 
namazının ardından Ervah Kabris-
tanlığı’na defnedildi. n İHA
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Fetihkent Anaokulu’nda 
Beceri Atölyesi açıldı

Konya Doğa Koleji’nde
bayram coşkusu yaşandıCumhuriyet Bayramı’nı

bin 800 metrede kutladılar

Doğa tutkunları Kilistra’da 
doğa kampında buluştu

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından yürütülen Konya 2023 
Hedefine El Ele Projesi kapsamın-
da Karatay Belediyesi Fetihkent 
Anaokulu bünyesinde oluşturulan 
tasarım ve beceri atölyelerinin 
açılış töreni gerçekleşti. Karatay 
Kuvayi Milliye İlkokulu anasınıfı 
öğrencileri ile Karatay Belediyesi 
Fetihkent Anaokulu öğrencilerinin 
buluşturulduğu programda, öğ-
renciler tarafından oynanan “Ek-
meğin Oluşumu” adlı gösteri de 
ilgiyle izlendi.

Protokol mensupları ve misa-
firler tarafından sınıflarda oluşturu-

lan Kodlama ve Akıl-Zekâ Oyunları 
Atölyesi, Drama ve Müzik Atölyesi, 
Sanat ve Tasarım Atölyesi, Ahşap 
Atölyesi, Beceri Atölyesi, Çamur 
Atölyesi, Masal Atölyesi, Fen ve 
Bilim Atölyesi ve Sahi Bahçe ve 
Yaşam Atölyesi tek tek gezildi.

Programa Karatay Kaymakamı 
A. Selim Parlar, İl Milli Eğitim Mü-
dürü Seyit Ali Büyük, İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcıları Okan Tekka-
lan ve Mustafa Sakarya, Karatay 
İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami 
Sağdıç, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.
n HABER MERKEZİ

29 Ekim 1923’te TBMM ta-
rafından ilan edilen Cumhuriye-
timizin 96. Yılı Konya Doğa Koleji 
Kampüsü’nde büyük bir coşku 
ile kutlandı. Cumhuriyet’in 96. 
yılını ilk günkü heyecanıyla kutla-
yan Konya Doğa Koleji kampüsü 
öğrenci ve öğretmenleri, Cum-
huriyet’e yakışır gösterilere imza 
attı. Törene veliler, çalışanlar, 
öğretmenler, öğrenciler katılarak 
Cumhuriyet bayramı coşkusu bir 
başkaydı.

Konya Doğa Kolejinde 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı etkinliği okul 
bando takımının velileri ve misafir-
leri bahçe de karşılaması ile başladı. 
Karşılamanın ardından saygı duru-
şu yapılarak, İstiklal Marşı okundu. 
Okul çok amaçlı salonunda düzen-
lenen Cumhuriyet Bayramı kutla-
malarına öğretmen ve öğrencilerin 
hazırlamış oldukları gösteriler ve-
lilerin beğenisine sunuldu.  Tüm 

öğrenci performansları, katılımcı 
veliler ve herkes tarafından büyük 
beğeni alarak ayakta alkışlandı. 
Konya Doğa Koleji Genel Müdürü 
Erdal Özkara “Cumhuriyet Bay-
ramı dolayısıyla başta Ulu Önder 
Atatürk olmak üzere, tüm gazi ve 
şehitlerimizi minnet, şükran ve 
rahmet ile anıyor; “hep birlikte 
çok çalışıp, Cumhuriyet’i sonsuza 
değin kutlayacak ve Cumhuri-
yet’e yakışır nesiller yetiştireceğiz. 
Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümü 
münasebetiyle okulumuzda çeşitli 
etkinlikler organize ettik. Bu etkin-
liklere emeği geçen tüm öğretmen 
ve öğrencilerimize ve ayrıca bu et-
kinliklerde yanımızda olan velileri-
mize de okulumuz adına teşekkür 
ediyorum” dedi. Konya Doğa Kole-
jinde yapılan Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri öğrenci velileri tarafın-
dan tam not aldı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehirli doğaseverler, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 
96.yıldönümünü bin 800 metre 
rakıma sahip Melikler Yaylası’nda 
doğa yürüyüşü yaparak kutladı. 
Beyşehir Belediyesi ile Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Tree-
king ve Doğa Yürüyüşleri Toplulu-
ğu işbirliği ile 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı özel etkinliği düzenlendi. 
Doğaseverler etkinlik kapsamın-
da Pınargözü Mağarası ve Melikler 
Yaylası’nda biraraya geldi. Burada 

8 kilometrelik parkurda doğa yü-
rüyüşünü tamamlayan doğasever-
ler, ardından etkinlik kapsamında 
Atatürk posteri ve dev Türk bayrağı 
açarak hep birlikte onuncu yıl mar-
şını seslendirdi. Beyşehir Kültür ve 
Turizm Derneği Başkanı Mustafa 
Büyükkafalı, düzenledikleri bayram 
özel etkinliğine yoğun katılım gös-
teren tüm doğaseverlere ve etkin-
liğe destek veren Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır’a teşekkür 
etti. n HABER MERKEZİ

Kilistra’da sonbahar turizmine 
bir atıfta bulunularak geçtiğimiz 
hafta sonu Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin desteklediği büyük bir 
doğa kampı organize edildi. 8 ayrı 
şehirden 130’u çadır kamplı, 110’u 
doğa yürüyüşü katılımlı toplamda 
240 doğaseverinin katıldığı etkin-
likte Konya’nın nadide yerleri tanı-
tıldı. Kamp etkinlikleri içerisinde, 
çevre bilinci, okçuluk ve el sanatları 
üzerine atölyeler kuruldu. Doğase-
verler katılımdan büyük bir keyif 
aldıklarını söylerken, bölge halkı da 
farklı il ve ilçelerden gelen ziyaret-

çilere yöresel ürünlerini tanıtma-
nın mutluluğunu yaşadılar. Yerel 
ekonomilere katkı sağlayan bu tür 
etkinliklerin daha da artırılmasını 
isteyen Gökyurt sakinleri kendileri 
için de ileride güçlenecek turizm 
sektörüne bu tür etkinliklerle hazır-
landıklarını ifade ettiler. Kilistra do-
ğasından ve tarihi güzelliklerinden 
kendilerini alamayan doğa severler 
böyle bir etkinliği desteklediği için 
Konya Büyükşehir Belediyesi’ne te-
şekkürlerini sunarak heyecanla yeni 
etkinlikleri takip edecekleri bildirdi-
ler. n HABER MERKEZİ

Zimmet davasında 4
sanık hakim karşısında

Çalışanların haklarının gaspedildiği ve işe yeni başlayanlardan bir maaş ücret talep edildiği iddiasıyla açılan 
zimmet davasında aralarında eski müdürün de olduğu sanıkların yargılanmasına başlandı

Karaman’ın Ermenek ilçesindeki 
rehabilitasyon merkezinde, çalışan-
ların harcırah ve yolluk ücretlerinin 
verilmediği ve işe yeni başlayan ça-
lışanlardan bir maaşlık ücret talep 
edildiği iddiasıyla açılan ‘zimmet’ 
davasında, merkezin eski müdürü-
nün de aralarında bulunduğu 4 sa-
nığın yargılanmasına başlandı.

Ermenek’te faaliyet gösteren 
168 yaşlı ve engellinin kaldığı yak-
laşık 180 personelin çalıştığı Ali Rıza 
Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’nde çalışan Aziz K., geçen yıl 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek 
suç duyurusunda bulundu. Aziz K., 
görevli olarak gittikleri şehir dışı ge-
zilerinde almaları gereken harcırah 
ve yolluk ücretlerini alamadıkları-
nı, işe başladığında kurum müdü-
rü Mehmet Y.’nin kendisinden bir 
maaş para talep ettiğini, işe başla-
yan istisnasız herkesten ortalama 

bir maaşlık ücret talep edildiğini, bu 
paraları Mehmet Y.’nin talimatı ile 
kurum çalışan Mehmet Ali B.’nin 
topladığını belirtti. Bunun üzerine 
soruşturma başlatıldı. 

Soruşturma kapsamında ku-
rumda çalışan 70 kişi, müşteki 
olarak ifade verdi. İşçilerin çoğu, 
ifadelerinde Aziz K.’nin iddialarını 
doğrulayarak, il dışı görevlerinde 
çoğunlukla harcırah almadıklarını 
ve kendilerinden bin 500 ila 2 bin 
lira arasında bağış adı altında para 
istendiğini öne sürdü. Soruşturma 
başladıktan sonra görev yaptığı ku-
rumları değişen rehabilitasyon mer-
kezinin eski müdürü Mehmet Y. ve 
eski hemşiresi Makbule G. hakkında 
‘zincirleme zimmet’, müdür yardım-
cısı Öznur K. ‘suçu bildirmeme ve 
gizleme’, merkezle bağlantısı olan 
Engellileri Koruma Derneği Başkanı 
Hasan A. hakkında da ‘Dernekler ve 

Vakıfların Kamu Kurum ve Kuru-
luşları ile İlişkilerine Dair Kanuna 
Muhalefet’ suçundan iddianame 
hazırlandı.

ZİMMETE 130 BİN LİRA 
GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

Bazı belgelerin kağıt kıyma ma-
kinesiyle yok edildiği belirtilen iddi-
anamede, ‘’Konu ile ilgili olarak ya-
pılan araştırmada kurum yetkilileri 
tarafından çalışanlardan istenildiği 
iddia edilen ve tanıkların verdiklerini 
iddia ettikleri para miktarının yakla-
şık 130 bin lira civarında olduğunun 
alınan ifadelerden anlaşıldığı’’ denil-
di.

İddianamenin Ermenek Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde kabul edilme-
sinin ardından 4 sanığın tutuksuz 
yargılanmasına başlandı. Şüpheli-
lerden Makbule G., savunmasında 
suçlamaları kabul etmedi. Makbule 
G., ‘’İddianamede anlatılan ve 5 ayrı 

tarihte hesabıma yatan miktarların 
tamamını ben kurum personeli ve 
engellilerle birlikte gittiğimiz gezi-
lerde otel ve araç görevlilerine öde-
dim’’ dedi.

Merkezin eski müdürü Mehmet 
Y. de dernek tarafından kuruma alı-
nacak aracın ücretinin yarısının bir 
hayırsever tarafından karşılanacağı, 
kalan yarısı için de para temin edi-
lememesi üzerine idari personelle 
yaptıkları toplantıda bağış yapılabi-
leceği yönünde tavsiyede bulundu-
ğunu; ancak kimin ne kadar bağış 
yaptığını bilmediğini söyledi. Ken-
disinin de bağış yaptığını belirten 
Mehmet Y., kimseye bağış yapması 
konusunda baskı yapmadığını öne 
sürdü. 

Diğer şüpheliler Hasan A. ve 
Öznur K. de suçlamaları kabul et-
medi. Duruşma müştekilerin de ifa-
delerinin ardından ertelendi. n DHA

Güpegündüz elektrikli motosiklet hırsızlığı kamerada

Konya’da anahtarı üzerinde bı-
rakılan elektrikli motosikletin güpe-
gündüz saniyeler içinde çalınması 
güvenlik kameralarınca görüntü-
lendi. Olay, 12.50 sıralarında mer-
kez Karatay ilçesi İstanbul Caddesi 
üzerinde meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Suriye uy-
ruklu Rehberlik Öğretmeni Ahmet 
Bekkari, İstanbul Caddesi üzerinde 

yön levhasına elektrikli motosikle-
tini bırakıp anahtarı üzerindeyken 
kısa süreliğine camiye gitti. 

O sırada iki arkadaşı ile kal-
dırımdan yürüyen ve kimliği be-
lirlenemeyen şüpheli, elektrikli 
motosikletin anahtarının üzerinde 
olduğunu gördü. 

Motosiklete binen hırsızlık şüp-
helisi, arkadaşlarını bırakarak sani-

yeler içinde kayıplara karıştı. Cami-
den çıkan ve motosikletinin yerinde 
olmadığını gören Ahmet Bekkari, 
durumu polis ekiplerine haber ver-
di.

Saat 12.00 gibi elektrikli moto-
sikletini bıraktığını belirten Ahmet 
Bekkari, “5 dakikalığına camiye 
gittim. İki dakika sonra baktım 
motosiklet yok. Sonra arkadaşlara 

sordum kimse görmemiş. Buradaki 
kameralara baktım, polise giderek 
şikayetçi oldum. Ben bunu bin 500 
liraya aldım, bu benim motorum. 6 
ay önce telefonum da çalındı fakat 
telefon geri gelmedi” dedi. Güven-
lik kameralarını inceleyen polis, ka-
çan zanlının yakalanması için çalış-
ma başlattı.
n İHA
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SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 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

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve 
kız öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir
İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

ZAYİ
31800, 31850 arasındaki 

fatura ciltimiz kaybolmuştur, 
hükümsüzdür.

ESMA TEKSTİL GİYİM
Selçuk VD: 1900306853

Z-548

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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Akkise Aşevi Projesi 
için imzalar atıldı

Öğrenciler sokak hayvanları 
için özel barınak yaptı

Ahırlı ilçesine bağlı Akkise bel-
desinde yapılacak olan aşevi için 
protokol imzalandı. Protokol, Ahır-
lı Kaymakamlığı, Ahırlı Belediye 
Başkanlığı ve Akkise Yardımlaşma 
Derneği arasında imzalandı. Top-
lantı da konuşan Dernek Başkanı 
Nedim Selek, “Toplantımızın ama-
cı Akkise’de yapılacak olan aşevi 
protokolü. Kısaca bu protokol or-
takları Ahırlı Kaymakamlığı, Ahırlı 
Belediye Başkanlığı ve Akkise Yar-
dımlaşma Derneği üçlü protokol 
halinde Akkise’de yapılacak olan 
aşevini hizmete açacaktır” dedi.

Ahırlı Belediye Başkanı İsa Ak-
gül de, “Belediye başkanlığımızın 
6.yılındayız 6 yıl boyunca derneği-
mizle uyum içerisinde çalışarak il-
çemize hizmet kazandırmak ama-
cıyla gayret ediyoruz. Bu bağlamda 
sosyal projelere önem veriyoruz 
ve netice alıyoruz. Derneğimiz ve 
iş adamlarımızla birlikte ilk olarak 
Akkisemiz de bir cami inşaatı ger-
çekleştirerek hemşerilerimizin hiz-

metine sunduk. Yine derneğimizle 
birlikte gayretli çalışmalarla bir ilk 
olan imam hatip lisesini eğitim ve 
öğretime hazır hale getirdik üçün-
cü projemiz olan aş evi burada tüm 
Ahırlı’nın mahallelerinde ihtiyaç 
sahiplerinin sıcak yemek çıkarma 
gayesiyle böyle bir yola başvur-
duk” ifadelerini kullandı.

Ahırlı kaymakamı Kadir Yur-
dagül ise, “Ahırlı Kaymakamlığı 
Sosyal Yardımlaşma Dayanışma 
Vakfı ,Ahırlı Belediye Başkanlı-
ğı, Akkise Yardımlaşma Derneği 
ile beraber Akkisemiz de açılacak 
olan aşevi yardımıyla ilgili burada 
buluştuk. Ahırlı merkez ve 14 tane 
mahallemiz de dahil ihtiyaç sahibi, 
engellilerimiz ve yaşlılarımıza yö-
nelik yapılan bu yardım da yaklaşık 
80 kişi faydalanmış olacaktır. Hem 
sabah kahvaltısı hem de günlük 
sıcak yemek dahilinde total de 80 
vatandaşımıza günlük sıcak yemek 
verilmiş olacaktır” diye konuştu. 
n HABER MERKEZİ

Seydişehir ilçesindeki Seydi-
şehir Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi öğrencileri sokak hayvanları 
için hazırladıkları barınak yuvala-
rın tasarımlarını tamamlayıp üreti-
me başladı. Öğrencilerin yapacağı 
barınaklar ilçenin farklı yerlerine 
koyulacak. Okul Müdürü Zafer Ül-
kebaş, “Kaybolmaya yüz tutmuş 
değerlerimizden birini daha hayata 
geçirmeye çalıştık, toplumsal far-

kındalık oluşturma adına Seydişe-
hir Mesleki Teknik Lisesi Mobilya 
Bölümü öğretmenleri ve öğrenci-
lerinin katkıları ile kış ayları gelir-
ken sokakta bulunan kedi, köpek-
ler için böyle bir barınak tasarladık 
ve üretime başladık. Seydişehir 
Belediye ve STK’lar ile görüşerek 
şehrimizin birçok noktasına, sokak 
hayvanları barınma yuvalarından 
koymayı düşünüyoruz” dedi. n AA

Çöpten topladığı kitaplarla evinin altındaki odunluğu sahafa çeviren Yusuf Bölükbaş, burada gençlere kitap 
okumayı sevdirmeye çalışıyor. Bölükbaş, insan okudukça toplumun daha da güzelleşeceğine inanıyor

Çöpten topladıklarıyla
okumayı sevdiriyor

Aksaray’da turizm fakültesi me-
zunu Yusuf Bölükbaş (28), çöplere 
atılan kitapları toplayıp, evlerinin 
altında odunluk olarak kullandıkları 
yeri, sahafa çevirerek, gençlere ki-
tap okumayı sevdirmeye çalışıyor. 
Sahafa gelenlere çay ve kahve de 
ikram eden Bölükbaş, ‘’Amacım ge-
çim değil. İnsanlarımızın okumasını 
istiyorum. İnsanlar okudukça, toplu-
mumuz daha da güzelleşecek’’ dedi.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fa-
kültesi mezunu Yusuf Bölükbaş, 
geçen yıl çöpe ve geri dönüşüme 
atılan yaklaşık 500 kitabı topladı. 
Ardından bu kitapları kitapseverler-
le buluşturmak için evlerinin altın-
da odunluk olarak kullandıkları yeri 
sahafa çevirdi. Kitapların bazılarını 
ücretsiz olarak veren Bölükbaş, ba-
zılarını da cüzi miktarda satıyor.

‘TOPLUM KİTAP OKUDUKCA, 
GÜZELLEŞECEK’

Toplumun kitap okudukça, daya 
iyi seviyelere yükseleceğini belirten 
Bölükbaş, ‘’İlimizde genel olarak 
ikinci el kitaplar çöpe atılıyor veya 
sobalarda yakılıyordu. Ben bunları 
toplayarak bu işe başladım. Daha 
sonra bu kitapları ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyorum. İşletmemde ikinci el 
kitapları ücretli satın alıyorum. Bu işi 
para kazanmak yerine bir nevi hobi 
olarak yapıyorum. 

Buraya kitap almaya ve sohbet 
etmeye gelenlere kahve ikrar ediyo-
rum. Amacım geçim değil. İnsanla-
rımızın okumasını istiyorum. İnsan-

lar okudukça, toplumumuz daha da 
güzelleşecek diye umuyorum’’ diye 
konuştu.

Çocuklara hikaye kitaplarını, 
ihtiyaç sahiplerine KPSS’ye hazırlık 
kitaplarını ücretsiz olarak verdiğini 
ifade eden Bölükbaş, ‘’Kitapların fi-
yatları yükselmeye başladı. KPSS ve 
ders kitaplarını biz ihtiyaç sahipleri-
ne ulaştırmaya çalışıyoruz. 

Bize kitaplarını getiren insanlar, 
kitap alamayan, ekonomik durumu 
iyi olmayan kişilere ulaşmasını isti-
yor. Biz de bunu gerçekleştiriyoruz” 
dedi.

‘SOSYAL MEDYA YANLIŞ 

YÖNLENDİRİYOR’
Kitabın insan hayatına anlam 

kattığını belirten Bölükbaş, ‘’Biz, 
hayata anlam katan ve bakış açısı-
nı güzelleştiren kitapları ön saflara 
getirmeye çalışıyoruz. Bu işletmeyi 
kuralı bir yıl oldu. İlk kurduğumda 
çöplerden yaklaşık 500 kitap temin 
ettim. Bu kitapların hepsi nadir 
kitaplar. Aksaray tarihini anlatan 
kitaplarımız var. Kimsenin elinde 
bulunmayan tarihi kitaplar var. Biz 
bunların hepsini maalesef çöpten 
topladık. Bunların birkaçını merak-
lı olan kişilere ulaştırdık. Bazılarını 
ben özel olarak saklıyorum. İleride 

bunları bir daha bulamayacağız. Ki-
tabın değerini artık bilmiyoruz. İle-
ride bence bu iş anlaşılacak; ama iş 
işten geçmiş olacak. Biz bakış açısını 
kitapla değiştirmek istiyoruz. Kitap 
insanın hayatına bir anlam katabili-
yor’’ diye konuştu.  

‘BİRİNCİSİ BEDAVA, İKİNCİSİNİ 
ALANA 1 LİRA’

Sahafa gelen müşterilerden ev 
kadını Hanife Göz, “Kitap okuma 
alışkanlığını çocuklarımıza daha iyi 
alıştırabilmek için kızıma buradan 
kitaplar alıyoruz. Çocuklarımız daha 
çok bilgi sahibi olsun. Biz ailecek ki-
tap okumayı da çok seviyoruz. Kitap 
okumanın çok faydası var. Buradan 
sürekli kitap alıyoruz ve herkese de 
tavsiye ediyoruz’’ şeklinde konuştu.

Şeyh Edebali İmam Hatip Or-
taokulu 7’nci sınıf öğrencisi Neval 
Göz de, ‘’Okumayı seviyorum. Bu-
raya her gün gelip kitap alıyorum. 
Hikaye kitaplarının birincisi bedava, 
ikincisini alana ise 1 lira. Okumayı 
sevdiğim için genel olarak buradan 
alıyorum. Kırtasiyelerde kitaplar çok 
pahalı. Buradan aldığım kitaplarla da 
okumamı geliştiriyorum’’ ifadelerini 
kullandı. Kitapların bir yaşanmışlığı-
nın olduğunu düşündüğünü belir-
ten halkla ilişkiler ve tanıtım bölümü 
mezunu Şeyda Coşar ise, “Çocuk-
luğumdan itibaren kitap okumaya 
bir hevesim var. Kitapları sahaftan 
almayı daha çok seviyorum. Çünkü 
kitapların bir yaşanmışlığı olduğunu 
düşünüyorum’’ dedi.  n DHA

Berke Han’ın hayatı üzerine roman yazdı
Beyşehir’de bir ortaokulda sosyal 

bilgiler öğretmeni olarak görev yapan 
Eyüp Fatih Künte, TRT-1’de yayınla-
nan ve ekranlara veda eden “Diriliş 
Ertuğrul” dizisine sonradan dahil olan 
ilk Müslüman Moğol hükümdarı Ber-
ke Han’ın hayatını ‘Moğollar ve Berke 
Han’ kitabıyla roman haline getirdi.

Sadıkhacı Ortaokulu’nda görev 
yapan 8 yıllık sosyal bilgiler öğret-
meni Künte, yaptığı açıklamada, 85 
sayfadan oluşan yayınlanan eserinde 
dizilere konu olan Cengiz Han ve Mo-
ğolları anlattığını belirtirken, “Diriliş 
dizisinde Berke Han karakteri can-
landırılmaya başlanınca herkes ‘kim’ 
diye araştırmaya başladı. Moğollar o 
dönemde Orta Asya’yı, Anadolu’yu 
kasıp kavurmaktaydı. Berke Han 
Müslüman olduktan sonra İslam’ın 
savunucusu oldu. Anadolu Selçuklu 
Hükümdarı Alâeddin Keykubat’ın 

kızı Melike Sultan ile evlendi. Sel-
çuklular’a damat oldu. Esir düşen 
şehzadeyi Bizans’tan kurtardı. Cengiz 
Han’ın soyundan gelen torunu Berke 
Han, kendi soyundan gelenler gibi 
olmadı. Kitap, Eşrefoğlu Beyliği’nin 
kurucusu Eşref Bey’in hayatından da 
kesitler sunuyor” dedi.

Künte, “Moğollar ve Berke Han” 
isimli kitabının ilk eseri olduğunu 
belirterek, neden böyle bir kitap yaz-
ma gereği duyduğu ile ilgili olarak ve 
diğer ayrıntılar hakkında şu bilgileri 
verdi: “Diriliş Ertuğrul dizisinde Ber-
ke Han ismi geçmeye başladıktan 
sonra, özellikle Ertuğrul Gazi ile itti-
fak yapıp Moğollar’ı yenince herkes 
tarafından merak edilmeye başlandı. 
Dizide geçen olayları hem öğretmen-
lerimiz, hem de öğrencilerimiz sor-
maya başladı. Tarihe ilgi duymam ve 
sosyal bilgiler öğretmeni olmam ve-

silesiyle bilgi paylaşımlarında bulun-
dum. Herkes; ‘kim bu Moğollar, kim 
bu Berke Han?’ sorularını yöneltiyor-
du. Özellikle öğrencilerim bu konuyu 
araştırdıklarını ve hiçbir yazılı kayna-
ğa ulaşamadıklarından yakındılar. Bu 
anlatımlarımın ardından herkes bu 
kez; ‘bu kadar bilginiz var hocam da 
niye bir kitap çıkarmıyorsunuz’ diye 
sorunca ve bu konuyla ilgili teklifler 
alınca hemen çalışmalara başladım. 
Bu değerli insanın hayatını konu 
alan ilk eseri yazmaya karar verdim. 
Baktığımda, Berke Han ile ilgili kitap 
bulamadım. Yazma sebebim Ber-
ke Han’ın hayatını gelecek nesillere 
aktarmak içindir. Kitap yayınlanalı 
4 ay gibi bir süre oldu. Hiç reklamlı 
yapılmamasına rağmen bayağı bir ilgi 
oldu. Bu, ilk kitap deneyimimdi, ama 
bundan sonra Osman Gazi’nin haya-
tını anlatan bir roman hazırlığım var. 

Okurlarımdan gerekli desteği bulabi-
lirsem ayrıca Kürşad olayı olarak bili-
nen Çin Sarayı’nı basıp Türkler’i esa-
retten kurtaran Göktürk Şehzadesi 
Kürşad’ı anlatan bir eserim de olacak. 
Berke Han yazılmayan, romancıların 
unuttuğu bir konudur. Bu anlamda 
ilk defa biz yazmış olduk. Başka bu-
nunla ilgili bilinen bir eser yok. Bu 
eseri, diğer kitaplardan ayıran özelliği 
Berke Han dönemini anlatırken yak-
laşık 100 yıllık bir dönemi içerisine 
alan, dönemin olaylarını anlatan bir 
eser olmasıdır. Berke Han, yayınla-
dığı bir fermanla ordusunun ve hal-
kının Müslüman olmasını istemiştir. 
Böylece bugün sayıları 60 milyonu 
bulan Kıpçaklar, Tatarlar’ın ve Moğol 
kavimlerinin Müslüman olmasını da 
sağlamıştır. Bu anlamda da tarihimiz 
için büyük öneme sahip bir isimdir.” 
n HABER MERKEZİ
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Mesleki eğitimin sorunları için biraraya geldiler
Konya iş dünyasının sivil top-

lum kuruluşları, mesleki eğitimin 
sorunlarını ve iş dünyasının eğiti-
me katkısını görüşmek üzere MÜ-
SİAD Konya’nın ev sahipliğinde bir 
araya geldi.

Düzenlenen toplantıyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan MÜ-
SİAD Konya Başkanı Ömer Faruk 
Okka, “Konya iş dünyası sivil top-
lum kuruluşlarının temsilcileri ola-
rak, belirli periyotlarda bir araya 
gelerek, şehrimizin ve ülkemizin 
ekonomi başta olmak üzere güncel 
konularını değerlendiriyoruz. 

Son toplantımızda, mesleki ve 
teknik eğitim konusunu masaya 
yatırdık. 

Ülkemizde, birçok gelişmekte 
olan ülkede olduğu gibi, hızla ge-
lişen endüstrinin ihtiyaç duyduğu 
insan kaynağı ile eğitimini tamam-
layan bireylerin yetkinlik ve bek-
lentilerinin uyuşmaması nedeniyle 
genç nüfusta işsizlik oranı hızla art-
maktadır. 

Diğer yandan da, sanayicile-
rimiz nitelikle eleman bulama-
maktan yakınmaktadır. Esasında, 
ülkemizde işsizlik değil, mesleksiz-

lik sorunu yaşanmaktadır. Bu so-
runların, nitelikli ve planlı mesleki 
ve teknik eğitimle büyük ölçüde 
aşılacağını düşünüyoruz. Ülkemiz-
de mesleksiz her gencimize bir 
meslek edindirmek, topluma karşı 
olan sorumluluğumuzun gereğidir. 
Bu aynı zamanda ülkemizin kalkın-
ması yolunda da atılmış önemli bir 
adım olacaktır” dedi.

Ekonomik gelişme ve kalkınma 
için nitelikli insan kaynağı yetiş-
tirmenin şart olduğunu söyleyen 
Başkan Okka, “Günümüzde el be-
cerisine ya da beden gücüne sahip 
kişilerden daha çok; bilgiye ulaşabi-
len, teknolojiyi kullanabilen, yorum 
yaparak ortaya çıkan problemlere 
çözüm üretebilen bir teknik eleman 
modeline ihtiyaç vardır. Ülkemizde, 

mesleki eğitime yönelen gençle-
rimizin oranının düşük olması bir 
yana, mesleki eğitim okullarından 
mezun olan öğrencilerin yüzde 80’i 
de farklı sektörlere yönelmektedir. 

Meslek lisesine kayıt olmuş 
ama elektronikçi olmak isterken 
mobilyacı, makineci olmak ister-
ken kimyacı, bilişimci olmak ister-
ken motorcu olmak zorunda kalan 

öğrencilerin, yeteneklerine göre 
yönlendirme yapılarak istedikleri 
alan ve dallarda öğrenim görmeleri 
sağlanmalıdır. Asıl olan; insanımı-
za diploma değil, meslek kazan-
dırmaktır. Sivil toplum kuruluşları 
olarak, milli eğitim müdürlüğümüz 
ile birlikte hareket ederek, ailele-
rin mesleki eğitime farkındalığı 
artırmak, öğretmenlerin mesleki 

eğitime bakış açılarının, öğrenci-
leri mesleki eğitime yönlendirici 
olmalarının sağlanması, mesleki 
eğitimini tamamlayan öğrencilerin 
hızlı bir şekilde istihdam edilmesi-
nin sağlanması gibi bir dizi adımla, 
mesleki eğitim konusuna katkı ver-
meye devam edeceğiz” şeklinde 
konuştu.

MÜSİAD Konya Şubesinin ev 
sahipliğinde düzenlenen toplan-
tıya, TOBB Başkan Yardımcısı ve 
Konya Ticaret Odası Başkanı Sel-
çuk Öztürk, Konya Ticaret Borsası 
Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Kü-
çükçöğen, Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odaları Birliği Başkanı Mu-
harrem Karabacak, Konya İl Milli 
Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa 
Yılmaz, ASKON Başkanı Yakup 
Yıldırım, ASRİAD Başkanı Musta-
fa Balta, DERSİAD Başkanı Musa 
Özkan, GİV Başkanı Fatih Ceylan, 
KONSİAD Başkanı Hasan Hüseyin 
Aydın, TÜMSİAD Başkanı Ahmet 
Şerce, KONTİMDER Başkan Vekili 
Gökhan Küçük ve SELSİAD Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ömer Yalçın ka-
tıldı.
n HABER MERKEZİ

Sera projeleri üreticinin yüzünü güldürüyor

Aksaray’da Konya Ovası Pro-
jesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı tarafından desteklenen 
ve Tarım ve Orman Müdürlüğü 
tarafından yürütülen sera projele-
ri çalışmaları hızla sürerken, elde 
edilen ürünler üreticilerin yüzünü 
güldürüyor.

Tarım ve Orman Müdürü Bü-
lent Saklav, Aksaray nüfusunun 

yüzde 80’inin tarım ve hayvancı-
lıktan geçimini sağladığını belirte-
rek, tarım ve hayvancılığın kentte 
çok önemli bir yerde olduğunu 
söyledi. Bu kapsamda üreticilere 
eğitim başta olmak üzere Tarım ve 
Orman Müdürlüğü olarak birçok 
çeşitlilik ve ürün deseni sundukla-
rını ifade eden Saklav, amaçlarının 
üretimi artırmak, çeşitliliği sağ-

lamak ve milli ekonomiye destek 
sağlamak olduğu kaydetti. Sera 
projeleri kapsamında 1 dekarlık 
alandan 50 ton salatalık alındığını 
diye getiren Saklav, sera projesi-
ni yerinde inceleyerek çalışma-
lar hakkında bilgiler aldı. Saklav, 
“KOP Kırsal Kalkınma Programı 
kapsamınsa desteklenen 1 dekar-
lık seralarımızda üretim yılın 9 ayı 

devam etmektedir. Çiftçilerimiz 
birim alandan en fazla miktarda 
yararlanıp, işgücü ve maliyeti de 
en aza indirmektedirler. Yapmış 
olduğumuz ziyaretlerde destekle-
diğimiz 36 adet seranın hepsinin 
aktif işlemekte ve çiftçilerimiz ya-
pılmış olan bu projeden çok mem-
nun olduklarını dile getirmişlerdir” 
dedi. n İHA

MERHUM 
ERBAKAN 
HOCAMIZIN 
SİYASETE 
GİRİŞİNİN 
50. VE 
DOĞUMU-
NUN 93. YILI 
ANISINA:

1926 yılının 29 Ekiminde dünyaya geldi,
Ülkemizi kalkındırma azminde bir eldi,
Kötülüğü, geriliği silip süpüren seldi,
İlkesi ahlak ve maneviyat olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Türkiye toplu iğne bile yapamıyordu,
ABD yolundan başka yola sapamıyordu,
O, bu sıkıntıyı kafasından atamıyordu,
İlkesi fabrikalar yapmak olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Otuz yaşında iken Gümüş motoru kurdu,
Üretim başlayınca batı uşakları kudurdu,
Bin bir çeşit planla maalesef durduruldu,
İlkesi yılmadan mücadele olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Bu defa yüzde yüz yerli otomobil üretti,
Bu faaliyeti sömürüye en büyük retti,
Devrim olarak milli yüreklerde yer etti,
İlkesi bana ne Amerika’dan olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Şer güçler yine fitne tohumları ektiler,
Yürüyen otomobili hangarlara çektiler,
Zevkten dört köşe olup halaylar sektiler,
İlkesi ömür boyu mücadele olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Odalar Birliği Genel Başkanlığına geldi,
Anadolu sermayesine can veren yeldi,
Siyonizm hedefe koyarak zırhını deldi,
İlkesi her alanda güçlü ülke olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Yaptığı her faaliyete engeller konunca,
Siyasete girmeliydi bütün yollar donunca,
Her yol denenmeliydi amaç hizmet olunca.
İlkesi her alanda mücadele olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Beldeyi muhayyere Konya ona yurt oldu,
Selçuklu payitahtının derin aşkıyla doldu,
Mevlâna’nın insan sevgisi yürüdüğü yoldu,
İlkesi girdiği yoldan dönülmez olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Bir çiçekle bahar olmaz diyerek set oldular,
Her bahar bir çiçekle başlar cevabını aldılar,
Yakından tanıdıkça onun sevgisiyle doldular,
İlkesi inanç tekeden süt çıkarır olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Açtığı bayrağın altına onbinler koştu,
Akın akın gelen insanlar onunla coştu,
Konyalı sahip çıkmıştı ne yapsalar boştu,
İlkesi güzel Konya’ya hizmet olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Babamla birlikte safına biz de katıldık,
Onunla cansiperane faaliyetlere atıldık,
O millete sevdalı, biz de ona sadık kaldık,
İlkesi sonuna kadar sadakat olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Konya’dan seçildi milletvekili, bakan oldu,

Hükümete girince hemen hizmete koyuldu,
Sanayileşme, fabrikalaşma onun yoluydu.
İlkesi fabrika yapan fabrikalar olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Türkiye’yi maddi, manevi geliştirmek için,
Süper güç ülke seviyesine eriştirmek için,
Kültürümüzü bize uygun pekiştirmek için,
İlkesi dinlenmeden çalışmak olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Siyonizmin uşakları yine planlar yaptılar,
Gelişmeyi engellemenin yöntemini kaptılar,
Yasaklar koydular, partilerini kapattılar,
İlkesi hiçbir şeyden yılmamak olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
İhtilallerden, darbelerden hiç rengi solmadı,
Her düşüşte kalktı ayağa, hiç ümitsiz olmadı,
Kaç defa engellendi, hiç hüzünle dolmadı,
İlkesi son nefese kadar koşmak olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Güvendiği milleti Başbakan yaptı onu,
Dış politika ve ekonomiydi iki önemli konu,
Kısa süre içinde geldi hortumcuların sonu.
İlkesi Hak’ka ve halka hizmet olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Denk bütçe, havuz sistemiyle düzeni çevirdi,
Bu ekonomi şifreleriyle rantçıları devirdi,
Hayat pahalılığını kısa sürede refaha evirdi,
İlkesi çalışanın hakkını tam vermek olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Amerika dünyanın dengesiyle oynuyordu,
Zayıf ülkelerin başında zulümler kaynıyordu,
Kurduğu D8 ler mazlumlar için ışık yayıyordu,
İlkesi huzur içinde bir dünya olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Dış güçlerle yerli uzantıları harekete geçtiler,
28 Şubat post modern darbesini seçtiler,
İnanan insanların hepsini adeta kesip biçtiler.
İlkesi zulümle âbâd olunmaz olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Yıldırılamayan adama son darbe vuruldu,
İnancını yaşayanlara darağaçları kuruldu,
Bin yıl sürer dediler, şükür ki durduruldu,
İlkesi her şey Allah rızası için olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Tek başına çıktığı yolda bir ordu yetiştirdi,
Türkiye’yi o kadrolara emanet edip gitti,
Tam 70 yıllık mücadelesi de böylece bitti.
İlkesi hayat iman ve cihaddır olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Şimdi olaylar onun dediği şekilde akıyor,
Basiret ve firasetiyle o hep haklı çıkıyor,
Değeri geç anlaşıldı herkes hayran bakıyor,
İlkesi canla başla çalışmak olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
İslâm şuurunu anlattı durup dinlenmeden,
İslâm nezaketini gösterdi hiç kinlenmeden,
Bir ömür koştu, çalıştı sızlayıp inlemeden,
İlkesi incelik, nezaket, zarafet olan hocam,
Gayesi tam bağımsız Türkiye olan hocam.
Sana vefa borcumuz var çok kıymetli hocam,
Bize edebi, ahlakı öğrettin güzel tıynetli hocam,
Musibetlere sabrettin manevi ziynetli hocam,
Özlüyoruz ilkesi ahlak, fazilet olan hocam,
Özlüyoruz tek gayesi Allah rızası olan hocam.
Salih Sedat’ın vefa borcunu ödemektir gayesi,
Ebedi âlemde onunla aynı olur mu payesi?
Buluşma yerimiz olsun Efendimizin rayesi,
Allah’tan dileğim beraber haşrolmaktır hocam,
Cennette ebediyen beraber olmaktır hocam.

HOCAM

haber@konyayenigun.com
SALİH SEDAT ERSÖZ

Cumhuriyet Resepsiyonu 
protokolü buluşturdu

Vali Toprak: “Bayramlar milli ve manevi değerlerimizin kuvvetlendiği, hatırlandığı, gurur vesilesi olduğu ve bu vatanın, 
bu ülkenin, bu bayrağın uğruna şehit olan, gazi olanların daha bir kalpten hatırlandığı çok önemli günlerdir”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri kapsamında Konya Va-
liliği tarafından resepsiyon düzen-
lendi. Selçuk Üniversitesi Alâeddin 
Keykubat Köşkünde verilen resep-
siyona  Vali Cüneyit Orhan Toprak, 
3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komuta-
nı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya 
İl Jandarma Komutanı  Tuğgene-
ral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü 
Mustafa Aydın, Büyükşehir Bele-
diye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, 
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, 
Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) 
Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik, 

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ra-
mazan Solmaz ile askeri ve mülki 
erkan ile şehit aileleri ve gaziler ka-

tıldı.  Resepsiyonunda konuşan Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, “Bugün 
heyecanlı bir gün, mutlu bir gün, 

gururlu bir gün. Çünkü en önemli 
bayramımızı hep beraber idrak edi-
yoruz. Cumhuriyetimizin kuruluş 
tarihi bizler için gerçekten bayram-
ların en büyüğü. Zaten genel ma-
nada baktığımız zaman bayramlar 
milli ve manevi değerlerimizin 
kuvvetlendiği, hatırlandığı, gurur 
vesilesi olduğu ve bu vatanın, bu 
ülkenin, bu bayrağın uğruna şehit 
olan, gazi olanların daha bir kalpten 
hatırlandığı çok önemli günlerdir” 
ifadelerini kullandı. Resepsiyon, 
Cumhuriyet Bayramının 96. yılına 
özel hazırlanan pastanın kesilmesi 
ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve 
Türk Sanat Müziğinden eserler ça-
lınması ile sona erdi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Suriye’de kalıcı çözüm için Türkiye’nin yoğun gayret gösterdiğini belirten Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, bu 
süreçte sahada yürütülen başarılı operasyonların masadaki başarıyı beraberinde getirdiğini söyledi

Yarar: Sahadaki başarı, 
masadaki başarıyı getirdi

Güvenlik Politikaları Uzmanı 
Mete Yarar, Barış Pınarı Hareka-
tı’na ilişkin “Sahadaki başarı, masa-
daki başarıyı getirdi, diplomasideki 
başarıyı getirdi ve inşallah diğer so-
runları da, buna Türkiye’deki geçici 
sığınmacılar da dahil olmak üzere 
birçok sorunu inşallah çözecek di-
yorum.” dedi. 

Yarar, Türkiye’nin Barış Pınarı 
Harekatı’yla bölgedeki hedeflerine 
ulaştığını söyledi. Barış Pınarı Ha-
rekatı’nın Türkiye’nin savunma sa-
nayisindeki gelişimini, Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ndeki dönüşümünü ve 
15 Temmuz 2016’daki FETÖ’nün 
darbe girişimi sonrasında yeniden 
yapılanma süreçlerini gösterdiğini 
vurgulayan Yarar, bugün elde edi-
len başarının Türkiye’nin bölgede 
ve dünyada özellikle son 5-6 yıldır 
verdiği bir mücadelenin sonucu ol-
duğunu belirtti.

Yarar, PKK’nın Türkiye’de et-
kisiz hale getirilmesi, Pençe Ha-
rekatı’yla Kuzey Irak’ta yapılan 
operasyonlardaki başarılar, Fırat’ın 
batısında yapılan Fırat Kalkanı, Af-
rin Harekatı ve İdlib operasyonları 
sayesinde bugün bu kadar başarılı 
olduğuna dikkati çekerek, “Barış Pı-
narı Harekatı diplomasinin önünü 
açarken sorunları da ortadan kal-
dırmaya çalıştı ve bunları başardı.” 
ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin doğru bir dış politi-
ka yürüttüğünün altını çizen Yarar, 
ABD’ye iki senedir yapılan presin 
sonuç getirdiğini dile getirerek 
“Neredeyse iki yıldır hem diplomasi 
hem de sahada yapılan bir ‘pres’in 
sonucu bu. Sahadaki başarı, masa-
daki başarıyı getirdi, diplomasideki 

başarıyı getirdi ve inşallah diğer so-
runları da, buna Türkiye’deki geçici 
sığınmacılar da dahil olmak üzere 

birçok sorunu inşallah çözecek di-
yorum.” dedi. 

‘ÇÖZMEMİZ GEREKEN 

3 VEYA 4 DÜĞÜM VAR’
Yarar, Suriye’de kalıcı bir çözü-

me ihtiyaç duyulduğunu ve bunun 
için de en çok Türkiye’nin gayret 
gösterdiğini ileterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bu, yalnızca çözdüğü-
müz düğümlerden bir tanesi. Daha 
çözmemiz gereken 3 veya 4 düğüm 
var. 

Tabii Esed’in anayasal süreci 
kabul etmesi, geçiş hükümetle-
rinin kurulması, güvenliğin nasıl 
sağlanacağıyla ilgili, oradaki imarın 
nasıl hayata geçeceği gibi birbirine 
bağlanmış bir zincir var.  Bu zin-
cir sağlandığında Suriye’ye huzur 
gelecektir ancak bunun en önemli 
ayağı bölgedeki yabancı güçlerin 
çıkartılması ve PYD-DEAŞ gibi 
unsurların ortadan kaldırılmasıydı. 
Bu, en zoruydu ve başarıldı.” n AA

Leylekler için tanıtım 
rehberi hazırlandı

Gönül Gözü Derneği’nde
bayram kutlaması yapıldı

Beyşehir ilçesinde leylekler 
hazırlanan rehberle meraklılarına 
tanıtılıyor. Beyşehir’de bahar ve 
yaz döneminde göçmen kuşlara ev 
sahipliği yapan leyleklerin mekan-
ları hakkında çalışmalar yürüten 
Doğal Denge Derneği hazırladığı 
“Leylekleri Tanıma Rehberi” ile 
kuş severlere Türkiye’de yaşayan 
iki tür leyleği detaylı bir biçimde 
tanıtıyor. Doğal Denge Derneği 
Proje Koordinatörü Sezer Göktan 
yaptığı açıklamada, 14 sayfalık 
rehberde Türkiye’de konaklayan 
leylekleri tüm yönleriyle tanıtmaya 
çalıştıklarını belirterek şunları kay-
detti: “Hazırladığımız rehberde, 
bizim leyleklerimiz, Dünya’da ve 
Türkiye’de leyleklerin dağılımı ve 
popülasyonu, korunma durumları, 

yaşam alanları, leyleklerin görünüş 
ve davranışları, leylek yuvaları, 
yaşamı, besinleri, göçleri, yaşam-
sal sorunları, dünya kültüründe 
leylekler gibi göçebe kuşlarımız 
hakkında birçok özet bilgiye yer 
verilmektedir. Dernek olarak Bey-
şehir’de bulunan ve Türkiye’nin en 
büyük leylek kolonilerini bünyesin-
de barındıran Yeşildağ Leylekler 
Vadisi ve Adaköy Leylekler Tepe-
si gibi toplu yaşam mekanlarında 
ilkbahar ve yaz döneminde misafir 
ettiğimiz beyaz leyleklerimiz bü-
yük ilgi çekmektedir. Her iki leylek 
mekanımızın tanıtılması ve burada 
yuvalayan türlerin yaşadığı sorun-
ların en aza indirilmesi amacıyla 
yürüttüğümüz projeler kesintisiz 
sürmektedir.” n AA

Milli Hassasiyet ve Toplumsal 
Bilinç sloganı ile yapmış olduğu 
sosyal, kültürel etkinliklerle ken-
disinden söz ettiren Gönül Gözü 
Derneği, Cumhuriyetin 96. yıl dö-
nümü münasebetiyle Kon-Er Sos-
yal Tesislerinde organize ettiği bir 
etkinlikle Cumhuriyet Bayramını 
coşkuyla kutladı.

Konya Ermenekliler Derneği 
Başkanı Ahmet İleri, Türkiye  Türk 
Dünyası Yörük Türkmen Birli-
ği  Başkan Yardımcısı ve Konya 
Yörükleri Derneği Başkanı Yusuf 
Yılmaz,Konya Yörükleri Derneği 
Kadın Kolları Başkanı Ayşe Ya-
vuz,Alevi Kültür Dernekleri Konya 
Şube Başkanı  Asum Dayanç,CHP 
Konya İl Kadın Kolları Başkanı 
Şerife Tunç, İyi Parti YİK Üyesi 
Feridun Yıldız ,CHP  Selçuklu Yö-
neticileri Aysel Tuncer, Muazzez 
İşcan  ve çok sayıda misafirin ka-
tıldığı etkinlikte konuşan Gönül 
Gözü Derneği Genel Başkanı Dev-
riş Ahmet Şahin “Bugün Cumhu-
riyetimizin kuruluşunun 96. yılını 
coşkuyla kutlamanın mutluluğunu 

yaşıyoruz.96 yıldır Cumhuriyete, 
Cumhuriyetin kuruluş felsefesine 
ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e 
kin kusanlar bugüne kadar başa-
rılı olamadı ve olamayacaktır. Son 
günlerde insanımıza empoze edil-
mek istenen  ‘Keşke Yunan galip 
gelseydi’ zihniyeti emellerine ula-
şamayacaktır” dedi.

Konuşmanın akabinde CHP 
Meram Kadın Kolları Başkanı 
Sevnur Mumcu tarafından günün 
anısına Gönül Gözü Derneği Ge-
nel Başkanı Devriş Ahmet Şahin’e 
Atatürk ve Türk Bayrağı temalı 
yağlı boya tablosu takdim edildi. 
Fatih Şahin Işık, Tayyar Yıldırım 
ve Sevcan İleri’nin seslendirmiş 
olduğu türkü ve şiirlerle coşkulu 
anların yaşandığı programın so-
nunda Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin ta-
rafından, yardım kampanyalarına 
vermiş olduğu desteklerden dolayı 
CHP Konya İl Kadın Kolları Başkanı 
Şerife Tunç’a teşekkür plaketi tak-
dim edildi.
n HABER MERKEZİ

Fatiha süresi, Mekke döneminde 
inmiştir. Yedi ayettir. Kur’an-ı Kerim’in 
ilk sûresi olduğu için “başlangıç” an-
lamına “Fatiha” adını almıştır. Sürenin 
ayrıca, “Ümmü’1-Kitab” (Kitab’ın özü) 
“es-Seb’ul-Mesânî” (Tekrarlanan yedi 
âyet) , “el-Esâs”,“el-Vâfiye”, “el-Kâfi-
ye”, “el-Kenz”, “eş-Şifâ”, “eş-Şükr” ve 
“es-Salât”gibi başka adları da vardır. 
Kur’an’ın içerdiği esaslar öz olarak 
Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltil-
meye lâyık bir tek Allah’ın varlığı, onun 
hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun 
ancak O’na yapılıp O’ndan yardım is-
teneceği, bu sürede özlü bir şekilde 
ifade edilir. Fatiha süresi, aynı zamanda 
baştanbaşa eşsiz güzellikte bir dua, bir 
yakarıştır.

Fatiha Suresi Meali:
 Rahman ve rahîm olan Allah’ın 

adıyla.(1)  Hamd, Âlemlerin Rabbi, 
Rahman, Rahîm, hesap ve ceza gü-
nünün (ahiret gününün) maliki Allah’a 
mahsustur. (2-4) (Allah’ım!) Yalnız 
sana ibadet ederiz ve yalnız senden 

yardım dileriz. (5) Bizi doğru yola, ken-
dilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; 
gazaba uğrayanlarınkine ve sapıkların-
kine değil.(6-7)

Fatiha Suresinin Fazileti 
Fatiha Suresi övgü ve dua olarak 

ikiye ayrılır. Allah, Fatiha Suresini oku-
yanı över. Fatiha Suresini okuyan kişi 
tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail 
olur.  Fatiha’yı çok okuyan kişiye bu 
ayet Cehennem kapılarında kapak olur. 
Cehennem üzerinden salim olarak ge-
çer. Fatiha ve Ayetel Kürsiyi okuyan; 
cin, şeytan ve insan şerrinden emin 
olur. Fatiha’yı okuyan Allah’a şükrünü 
yerine getirmiş olur. Fatiha Suresi şifa 
verir. Ruhsal ve bedensel hastalıkları 
iyileştirir. Fatiha; istektir,  münacattır, 
duadır. Fatiha Suresi her derde de-
vadır. Fatiha Suresi indiğinde şeytan 
feryat etmiştir. Çünkü Fatiha okuyanın 
mükâfatı, Cehennem ateşinin ona ha-
ram olmasıdır.Fatiha Suresi ile sırra 
erişilir. Arzuladığına hemen kavuşur-
sun, şeref ve makama sahip olursun. 

Fakirlik, kötülük ve kor-
kulardan emin olursun. 
Dünya ve ahiret saadeti-
ne kavuşursun.

Bazı âlimler şöyle 
demişlerdir:

Kur’an’ın sırrı Fati-
ha suresinde saklıdır. 
Fatiha suresinin sırrı 
da  “iyyake nabudu ve 
iyyake nestain” ”Yalnız 
sana ibadet ederiz ve 
yalnız senden yardım dileriz.”  aye-
tinde saklıdır.” Günde beş vakit nama-
zını kılan bir Müslüman Fatiha suresini  
farz namazlarda 17 kere olmak üzere  
40 defa okunmaktadır. “Neden?”  diye 
soran olursa deriz ki “sır” Fatiha sure-
sindedir. Fatiha “açan” demektir.

Fatiha suresinin bazı isimleri:
1- Şafiye: Maddi ve manevi tüm has-
talıklara şifa olan, iyi gelen

2- Kafiye: Başka sürelerin 
yerini tutan, ama başkaları 
onun yerini tutmayan.
3-Ümmül kitap: Kitabın 
anası- aslı. Anneniz sizin 
için ne anlama geliyor?  
Anneniz her şeyinizdir 
değil mi? Fatiha süreside 
öyledir. Kuran’ın aslı ve 
anası mahiyetindedir.

Resûlullah Efendimiz 
(s.a.v) buyurdular:

“Cebrail (a.s) bana dedi ki: Allâhü 
Teâlâ sana selâm söylüyor ve buyuru-
yor ki:

“Kul benim huzurumda namaza 
durup “Allah Ekber” dediğinde onunla 
aramızda bulunan perdeyi kaldırırım.”  
Kul “elhamdü” dediğinde Allâhü Teâlâ, 
“Hamd kime mahsustur?” diye sorar, 
o da “lillâhi” diye cevap verir. Allâhü 
Teâlâ, “Allah kimdir?” diye sorunca 

“Rabbilâlemîn” der. “Alemlerin Rabb’i 
kimdir?” buyurunca “Errahmânir-
rahîm” der.

“Rahman ve Rahim kimdir?” diye 
sorunca “Mâlikiyevmiddîn” der. Bunun 
üzerine Allâhü Teâlâ, “Ey kulum, din 
gününün sahibi benim” der. Kul, “İy-
yâke na’budu ve iyyâke nesteîn; “Yalnız 
sana kulluk eder ve yalnız senden yar-
dım isteriz” deyince Allâhü Teâlâ, “Ey 
kulum, mademki yalnız bana kulluk 
edip yalnız benden yardım istiyorsun, 
o halde istediğini dile ki sana verilsin” 
buyurur.

Kul “İhdinâ; bize hidayet et” deyin-
ce Allâhü Teâlâ, “Hangi hidayeti istiyor-
sun?” buyurur. Kul “Essırâta’l-müs-
takîm; “Sırât-ı müstekîmi, doğru yolu” 
deyince Allâhü Teâlâ, “Hangi yolu isti-
yorsun?” diye sorar. Kul “Sırâtallezîne 
en’amte aleyhim” “Kendilerine in’âm 
ettiğin bahtiyarların yoluna”. Allahü 
Teâlâ:”Ey meleklerim, siz de şahit olun 
ki ben bu kulumu, kendilerine nimet 
verdiğim peygamberler, sıddîklar, 

şehitler ve salihlerle beraber kıldım” 
buyurur. Kul,”Ğayri’l-mağdûbi aleyhim 
veleddâllîn; Ne o gadap olunanların, ne 
de sapkınların” deyince Allâhü Teâlâ 
tekrar meleklere, “Şahit olun ki ben 
bu kulumu nimet verdiğim kimseler-
den kıldım, gazaba uğramışlardan ve 
sapkınlardan eylemedim” buyurur. Kul 
“Amin” deyince onunla beraber bütün 
melekler de “Amin” derler.

Fatiha Süresi, Kur’ân-ı Azimüş-
şan’ın bir münevver timsalidir, nurlu 
bir özüdür, özetidir, nurani bir çekir-
değidir ve meyvesidir. Yarabbi bizleri  
”Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız 
senden yardım dileriz.” ayetinin sırrı-
na eren kullarından eyle. İtikadımızı ve 
amellerimizi bu sır üzerine tanzim eyle.

Bu yazıyı okuyan kardeşlerimi en 
az 11 defa Fatiha süresini okumaya da-
vet ediyorum. Sırrın sırrına erenlerden 
olmak duasıyla… Baki Selamlar.

Kaynak: http://kuranikerimoku.
net/fatiha-suresi-anlami-meali-tefsi-
ri-arapca-okunusu-dinle-ve-fazileti/

FATİHA SURESİNİN SIRRINA ERMEK

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Konya İnsan Hak ve Hürriyet-
leri (İHH) İnsani Yardım Derneği 
Ilgın Temsilcisi Abdullah Yağcı ve 
Ilgınlı İş adamları Reyhanlı Lojistik 
ve Koordine Merkezi başta olmak 
üzere birçok tesisi ziyaret ederek 
yapılan çalışmalar hakkında bilgi 
aldı. 

Ziyarette Ilgın Kaymakamı Yu-
nus Fatih Kadiroğlu, Reyhanlı Kay-
makamı Ali Candan ve Ilgın Beledi-
ye Başkanı Yalçın Ertaş’ın da katıldı. 
İHH’nın Reyhanlı’daki günlük 250 
bin ekmek üreten fırını ve Reyhan-
lı lojistik merkezini de gezen ekip 
daha sonrasında Reyhanlı Koordine 

Merkezi’nde yapılan sunum ile İn-
sani Yardım Vakfı’nın Suriye’deki 
çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Heyet daha sonrasında 990 Su-

riyeli çocuğun kaldığı çocuk Yaşam 
Merkezinde bulunan idari hizmet 
binası, Cami, ilk ve ortaokul seviye-
sinde eğitim veren 3 okulu ziyaret 

etti. 
Rehabilitasyon merkezi, Polik-

linik binası, açık ve kapalı spor sa-
lonu, sosyal tesis, çocuk parkları, 
ekim-dikim amaçlı tarlalar ve hay-
vanat bahçesi gibi alanları yerinde 
görüp bilgi alan heyet, yaşam mer-
kezindeki yetimlerle beraber za-
man geçirdi.

Savaşın izlerini taşıyanların ye-
niden hayata tutunmaya çalıştıkları 
yerlerden olan Ortez ve Protez Mer-
kezi ve Yetimhaneleri gezen heyet, 
savaşın insanlarda nasıl yaralar bı-
raktıklarına şahit oldular.
n HABER MERKEZİ

İHH Ilgın heyeti Reyhanlı’yı ziyaret etti



31 EKİM  201912 HABER

Özel Sınav Koleji’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte hazırladığı 
çeşitli etkinlikler yapıldı. Bayramı coşku içinde kutlayan Sınav Koleji, birlik ve beraberlik örneği sergiledi

Sınav’da Cumhuriyet coşkusu
Cumhuriyetin 96. Yılında bay-

ram kutlamalarına Özel Meram Sı-
nav Koleji de destek verdi. Okulun 
bahçesinde düzenlenen kutlamada 
1 dakikalık saygı duruşu ve İstik-
lal marşının ardından, öğrencilerle 
birlikte farklı etkinliklerde yapıldı. 
Sınav Lisesi okul Müdürü Cafer 
Tanrıseven, “Cumhuriyetimizin 
96. Yıl dönümünü milletçe ve bü-
yük bir coşku içinde kutluyoruz. 
Büyük önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ü önderliğinde yaşanan 
tüm olanaksızlıklara rağmen, Kur-
tuluş savaşı büyük bir zaferler 
sonuçlanmıştır. Bu büyük zaferi 
sürekli hale getirmek isteyen ve 
hedefi en baştan beri tam bağım-
sızlık ve memleketimizi muasır 
medeniyetler seviyesini aşma ola-
rak belirlemiş ve bu zaferi Cumhu-
riyet ile taçlandırarak tarihimizin 
en büyük dönüm noktalarından 
birini gerçekleştirmiştir. Cumhu-
riyet rejimi, demokratik, laik, ve 
sosyal bir hukuk devletini gerçek-
leştirme inancının temel dayanağı 
olmuştur. Cumhuriyet, ulusumu-
zun ufkunu açmış, yaratıcı gücünü 
ortaya çıkarmış, modern dünyanın 
kavram ve değerleri ile tanıştır-
mıştır. Türkiye modern dünyanın 
bir üyesi olmanın haklı onurunu 
tatmış, Devletimiz gelişen ve kal-
kınan bir dünya devleti olmanın 
kıvancına erişmiştir. Atatürk’ün 
devrimleri, tüm sistemi ile dünya-
da yeni değerler ve yeni bir düzen 
örneği getirmiştir. Asya’da ve Afri-
ka’da   uyanmaya başlamış millet-
lere örnek olmuş, tarihte yeni bir 
çağ açmış ve bağımsızlık isteyen 
tüm ülkeler Atatürk’ün ardından 
yürümüşlerdir. Çanakkale sava-
şında Türkler uygar bir toplum 
değildir diyen Çorçil bile, ‘Atatürk 
sağ olsaydı dünyanın manzarası 
bambaşka olurdu’ demiştir. İşte bu 
büyük insan dünyanın manzarası-
nı böylesine değiştirmiştir. Bunun 
içindir ki Cumhuriyetimizin yıldö-
nümleri olan Cumhuriyet Bayram-
larını, her yıl düzenli olarak tüm 
yurdumuzda büyük bir coşkuyla 
kutlarız” ifadelerini kullandı.
‘HEPİMİZİN ORTAK SORUMLULUĞU 

OLMALIDIR’
Tanrıseven sözlerine, “Milleti-

mizin kanı, canı ve büyük emek-
leriyle kurulan Türkiye Cumhuri-
yeti’nin tüm varlık ve değerleriyle 
sonsuza dek yaşatılması hepimizin 
ortak sorumluluğu olmalıdır. Bizler 
cumhuriyetimizi korudukça, ona 
bağlı kaldıkça ve inançlarımızla 
yaşadıkça nice Cumhuriyet Bay-
ramları kutlayacağız. Milletimi-
zin bu günlere gelirken verdikleri 
emekleri unutmayarak, ülkemize 
ve cumhuriyetimize sımsıkı sa-
rılacağız. Atatürk’ün şu sözlerini 
tekrarlıyorum, ‘Türkiye Cumhuri-
yeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Bu 

duygu ve düşüncelerle Cumhuri-
yetimizin 96. Yıldönümünü bir kez 
daha kutluyor, Ulu Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşla-
rını ve bu toprakları vatan yapan 
aziz şehirlerimizi, kahraman gazi-
lerimizi sonsuz minnet ve şükranla 
anıyorum” şeklinde devam etti.
‘YOK OLUR, TUTSAK YAŞAMAYIZ’

Okulun Tarih Öğretmeni Akın 
Altınışık’da, “Tarih boyunca dev-
letler medeniyet kurmuş, hak ve 
adaleti insanlığa öğretmiş büyük 
bir milletin son kalesi olan Osman-
lı Devleti, son iki yüzyılı çok uzun 

ve zor yaşamıştır. Bu milletin yok 
edilebileceğini fakat tutsak ola-
rak yaşamayacağını bilmeleri ge-
rekenler, Bu milletin küllerinden 
yeni bir devlet kuracağını hesap 
edemediler. Nitekim Mondros Mü-
tarekesine göre Kazım Karabe-
kir Paşa silahını teslim etmemiş, 
Medine Müdafii Fahrettin Paşa’da 
10 Ocak 1919’a kadar Medine’yi 
Müdafaa etmeye devam etmiş-
tir. Paşalar paşası Mustafa Kemal 
Paşa ise bilindiği üzere 19 Ma-
yıs 1919’da çıktığı Samsun’dan, 
Amasya’ya geçerek 22 Haziranda 

Amasya genelgesini yayınlamı-
şıtr.23 Temmuz’da Erzurum, 4 
Eylül’de Sivas kongrelerini topla-
yarak milleti ve Anadolu’yu örgüt-
lemiş, 23 Nisan 1920’de yeni Türk 
Devleti’ni kurmuştur. Kurtuluş sa-
vaşının ardından 29 Ekim 1923’te 
milletimize en yakışan rejim olan 
Cumhuriyet idaresine geçilmiş, 
Cumhuriyet TBMM’de oy birliği ile 
kabul edilmiştir. Aynı gün Musta-
fa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı 
seçilmiştir. Cumhuriyet, erdemin, 
faziletin, halk iradesinin hak, hu-
kuk ve medeniyetin adıdır. Cum-

huriyetin ilanından bugüne kadar 
eğitimde, kültürde, ekonomide, alt 
yapı hizmetlerinde hülasa olarak 
her sahada çok önemli gelişmeler 
kaydetmemize rağmen Cumhuri-
yetin korunması ve kollanmasında 
gençliğin bekçiliğine her zaman 
ihtiyaç vardır” diye konuştu.
‘DUYARLI NESİLLER YETİŞTİRMEK 

BİZLERİN ELİNDE’
Altınışık, “Sevgili öğretmen-

ler Cumhuriyeti koruyacak, ya-
şatacak ve ülkesine sahip çıkacak 
gençler yetiştirmek bizlerin elinde. 
Sizlerden ilim, irfan, ahlak sahibi 
ve inancına, kültürüne, milleti-
ne bağlı, görevlerini bilen gençlik 
yetiştirmeniz gerekmekte. Sevgili 
gençler, Atatürk Cumhuriyeti biz 
kurduk onu yaşatacak sizlersiniz 
diyerek bu görevi sizlere emanet 
etmiştir.  Bu görevi yerine getir-
mekte sizlere düşmektedir. Güçlü 
ve bilgili olmak zorundasınız. Hem 
milli hem de evrensel kültürü öğ-
renmelisiniz. Cumhuriyetimizin 
96. Yıl dönümünde tüm meslek-
taşlarımın ve öğrencilerimin Cum-
huriyet Bayramlarını kutlar, saygı 
ve sevgiyle selamlarım” ifadelerini 
kullandı.
‘KUTLADIĞIMIZ EN ANLAMLI GÜN’

Cumhuriyet Bayramının, mil-
letimizin her türlü zorluğa karşı 
azim vererek kazandığı bir zafer ol-
duğunu dile getiren Meram Sınav 
Ortaokulu Müdürü Figen Şakiroğ-
lu, “Bağımsızlığımızın ve egemen-
liğimizin teminatı olan Cumhuri-
yetimizin 96. Yıl dönümünü büyük 
bir gurur ve coşkuyla karşılıyoruz. 
Azim ve kararlılıkla kazandığımız 
bu zaferi kutladığımız bugün, en 
kıymetli ve anlamlı günlerden bir 
tanesidir. 

Bizlere emanet edilen Cum-
huriyet değerlerini korumak ve 
gelecek nesillere devretmek de 
şüphesiz en önemli sorumlulukla-
rımızdan bir tanesidir. Bu vesileyle 
29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızı 
en içten dileklerimle kutluyor, baş-
ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere Kurtuluş savaşının tüm 
kahramanlarını ve bu güne gelene 
kadarki aziz şehirlerimizi saygı ve 
minnetle anıyorum” dedi.
n BERKCAN BAŞ
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Konya Halk Sağlığı Eski Müdürü 
ve Osmaniye İl Sağlık Müdürü Dr. 
Hasan Öznavruz’un babası Bilal Öz-
navruz 76 yaşında vefat etti. Merhum 
Bilal Öznavruz’un cenazesi dün öğle 
namazına müteakip Kulu Merkez 
Cami’inde kılınan cenaze namazının 
ardından toprağa verildi. Öznavruz 
ailesi acı günlerinden sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı. Merhum 
Bilal Öznavruz 5 çocuk babasıydı. 
Öznabruz ailesi cenazenin ardından 
taziyeleri kabul etti. Yenigün Gaze-
tesi olarak, merhum Bilal Öznavruz’a 
Yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesi, 
dostlarına ve sevenlerine sabrı cemil 
dileriz. n MUHAMMMED ESAD ÇAĞLA

Şehit kızı emanet edilen
bayrağı komutana verdi

Ağıla giren kurt, bir 
haftada 8 kuzuyu telef etti

Akşehir ilçesinde, 5 yaşındaki 
şehit kızı Aygül Özer, kreşte bay-
rak sevgisi üzerine düzenlen etkin-
likte Türk bayrağını, İlçe Garnizon 
Komutanı Albay Tolga Yuvalı’ya 
emanet etti. İlçe merkezindeki 
Psikolog Emre Başoğlu Kreş ve 
Gündüz Bakımevi’nde, öğrenciler 
arasında “Bayrak Sevgisi” konulu 
etkinlik düzenlendi. Etkinlik kap-
samında kreşte “bayrak odası” 
oluşturuldu. Öğrencilerin teslim 
aldıkları Türk bayrağını ertesi gün 

bir başka arkadaşlarına devrederek 
bayrak sevgilerinin pekiştirilmesi 
hedeflendi. Bugünkü etkinlikte, 
yaklaşık 2 yıl önce Diyarbakır’da 
PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada 
şehit olan Jandarma Uzman Ça-
vuş Selçuk Özer’in 5 yaşındaki kızı 
Aygül Özer, Türk bayrağını İlçe 
Garnizon Komutanı Albay Tolga 
Yuvalı’ya verdi. Şehit kızının bay-
rağı öpüp Albay Yuvalı’ya teslim 
etmesi öğretmen ve velileri duy-
gulandırdı.  n AA

Olası deprem, sel ve benzeri felaketler halinde vatandaşın güvenli bir yerde bulunabilmesi için toplanma alanları 
belirlendiğini bildiren AFAD İl Müdürü Yıldız Tosun, bu alanların e-devlet üzerinden öğrenilebileceğini söyledi 

Konya’da 125 yerde
toplanma alanı var

Afet ve Acil Durum Yöneti-
mi Başkanlığı (AFAD) tarafından 
hayata geçirilen ‘Afetlere Hazırlık 
Yılı Projesi’ kapsamında Ekim ayı 
teması olan ‘Afet ve Acil Durum 
Toplanma Alanları’ ile ilgili Konya 
İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Mü-
dürü Yıldız Tosun açıklama yaptı.  
Konya merkez ve ilçelerinde 125 
adet toplanma alanı bulunuyor. 

‘TOPLANMA ALANLARI HALKIN 
GÜVENLE TOPLANABİLECEĞİ 

ALANLARDIR’
Toplanma Alanları, afet sonrası 

paniğin önlenmesi ve sağlıklı bilgi 
alışverişi için, halkın güvenle topla-
nabileceği alanlar olduğuna dikkat 
çeken AFAD İl Müdürü Yıldız To-
sun, “Toplanma Alanları, afet son-
rası paniğin önlenmesi ve sağlıklı 
bilgi alışverişi için, halkın güvenle 
toplanabileceği alanlardır. 

Toplanma Alanları; afet ve acil 
durumlar sonrasında geçici barın-
ma merkezleri hazır olana kadar 
geçecek süre içerisinde yaşanacak 
paniği önlemek ve sağlıklı bilgi alış-
verişini sağlamak amacıyla halkın 
tehlikeli bölgeden uzaklaşarak top-
lanabileceği güvenli alanlardır. Afet 
ve acil durum toplanma alanlarının 
yerleri, yedi kritere göre bulunduğu 
ilgili belediyeler tarafından belirle-
niyor. Vatandaşlar, barınma ya da 
tahliye alanlarından farklı tespit öl-

çütlerine sahip toplanma alanlarını, 
E-Devlet üzerinden hızlı ve kolay 
öğrenebiliyor.  Tüm illerde beledi-
yeler, toplanma alanlarının tespitini 
ve kontrolünü yedi kriter doğrultu-
sunda yapıyor. Bu alanlar, Türkiye 
Afet Müdahale Planı (TAMP) kap-
samındaki 81 ilin İl Afet Müdaha-
le Planında belirtiliyor. Daha önce 
kendine yakın toplanma alanını 
öğrenmek isteyen vatandaşlar, ku-
rumlara başvuruyordu. AFAD’ın, 
afet ve acil durum toplanma alan-
larını E-Devlet’e taşımasıyla birlik-
te, vatandaşlar bu bilgiye anında 
ulaşabiliyor” ifadelerini kullandı.

‘15 BİN 984 TOPLANMA ALANI 
BULUNUYOR’ 

Türkiye genelinde yaklaşık 
15.984 toplanma alanı bulunduğu-
na dikkat çeken AFAD İl Müdürü 

Yıldız Tosun, “Toplanma alanları, 
Türkiye Afet Müdahale Planı’nda 
(TAMP) yer alan diğer bazı kavram-
larla karıştırılabiliyor. 

Barınma alanı ve tahliye alanı 
kavramları, günlük hayatta top-
lanma alanı kavramı yerine yanlış 
şekilde kullanılabiliyor. Afet ve acil 
durum toplanma alanı, afet ve acil 
durumlar sonrasında geçici barın-
ma merkezleri hazır olana kadar 
geçecek süre içerisinde paniği önle-
mek ve sağlıklı bilgi alışverişini sağ-
lamak amacıyla halkın tehlikeli böl-
geden uzaklaşarak toplanabileceği 
güvenli alanları ifade ediyor. Yani 
bu alanlar, vatandaşların hızla bir 
araya gelmesi ve bir süre beklemesi 
için seçiliyor. Buna göre İstanbul’da 
2.864, Türkiye genelinde yaklaşık 
15.984 toplanma alanı bulunuyor. 

Toplanma alanı ile karıştırıla-
bilen kavramlardan olan barınma 
alanı, afetzedelerin barınma ihti-
yaçlarını gidermek için kullanıla-
cak, çadırkent-konteynerkent ku-
rulacak alanları tanımlıyor. 

Karıştırılan bir diğer kavram 
olan tahliye alanı ise vatandaşların 
güvenli bir şekilde afet bölgesinden 
tahliye edileceği, ulaşım yollarına 
yakın ve toplanma alanlarına na-
zaran daha geniş alanları belirtiyor. 
Barınma alanı ve tahliye alanı, top-
lanma alanından farklı ihtiyaçları 

karşıladığı için toplanma alanından 
farklı ölçütlere göre belirleniyor” 
dedi. Toplanma alanları belirlenir-
ken çeşitli kriterler bir arada değer-
lendirildiğine dikkat çeken Tosun, 
“Her açık ya da boş alan, toplanma 
alanı olmaya uygun nitelik taşımı-
yor. 

Toplanma alanları belirlenirken 
çeşitli kriterler bir arada değer-
lendiriliyor. Her bir kriterin önemi 
ağırlıklı olarak hesap ediliyor ve kri-
terleri karşılama durumuna göre o 
yerin toplanma alanı olup olamaya-
cağı tespit ediliyor. 

Afet ve acil durum toplanma 
alanı tespit kriterlerini, bölgedeki 
nüfus yoğunluğu, alanın ulaşılma 
ve tahliye edilme kolaylığı, alanın 
mümkün olduğunca engellilerin 
ve yaşlıların ulaşımına uygun ol-
ması, ikincil tehlikelerden uzaklığı, 
mümkün olduğunca engebesiz düz 
arazilerde yer alması, konut alanla-
rına yakın ancak yapısal ve yapısal 
olmayan unsurlardan etkilenmiyor 
olması, elektrik, su, tuvalet gibi te-
mel ihtiyaçlar ve benzeri unsurla-
rın karşılanabileceği yapılara yakın 
olması oluşturuyor. Bu kriterleri 
ağırlıklı hesaplamaya uygun olarak 
karşılayan yerler, toplanma alanı 
olarak tespit ediliyor” şeklinde ko-
nuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karapınar ilçesinde bir hafta 
içinde aralıklarla ağıla giren kur-
dun, toplam 8 kuzuyu yakalayıp 
götürdüğü anlaşıldı. İlçenin Ga-
ziosmanpaşa Mahallesi Apak-
kaşı mevkisinde besicilik yapan 
Osman Çağlar, hayvanlarından 
8’inin bir hafta içinde peyderpey 
ağılından kaybolduğunu söyledi. 
Olay üzerine ağıldaki güvenlik 
kamarası kayıtlarını incelediğini 
anlatan Çağlar, şöyle konuştu: 
“Önce hırsız geldiğini zannettik 
ama gerçeği güvenlik kamerasını 
izleyince gördük. Gece saatlerin-
de kurt, kapının altındaki boşluk-

tan girip oradan çıkartabileceği 
küçük kuzuları seçiyor. Yakaladığı 
kuzuyu, kapı altındaki boşluktan 
çıkarıyor. Bir hafta içinde toplam 
8 kuzuyu götürmüş, telef etmiş. 
İzleyince neye uğradığımız şaşır-
dık. Çünkü hırsızlıktan şüphelen-
miştik. Daha sonra kapının boş-
luğunu ile hem ön girişte hem de 
ağıl içerindeki yeri tuğlalar ile öre-
rek girişini engelledik. Daha sonra 
da geliyor, giremeyince çevrede 
gezip gidiyor. Çevremizdeki bazı 
yerlerde aynı kurt saldırıları oldu. 
Dikkatli olunması gerekir.”
n AABilal Öznavruz dualarla defnedildi 

Karatay’da 18. madde imar uygulamaları hız kazandı
İlçe sınırları içinde düzenli 

kentleşmeyi sağlama hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren Karatay 
Belediyesi, 3194 Sayılı İmar Ka-
nunu’nun 18. Maddesi’ni hızlı ve 
sağlıklı bir şekilde uygulamaya de-
vam ediyor.

Konuyla ilgili Karatay Bele-
diyesi’nden yapılan açıklamada 
ilçe sınırları içinde imar planının 
tahakkukunu sağlamak, kentleş-
menin hızlandırılması, ruhsatlı 
yapılaşmanın teşvik edilmesi ve 
düzenli kentleşmeyi sağlamak ve 
yeteri kadar imar parseli üretmek 
amacı yürürlükteki imar planları-
na göre daha önceden imar uygu-
laması yapılmamış kadastro par-
sellerinin bulunduğu bölgelerde 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. 
Maddesi’ni hızlı ve sağlıklı bir şe-
kilde uygulamaya devam edildiği 
vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedil-
di: “2019 yılı içerisinde belediye-
miz tarafından Karaaslan Dede, 
Karaaslan Üzümcü, Çatalhüyük, 
İstiklal, Saraçoğlu, Başak, Şatır, 
Selimsultan, Hacıibali, Karakulak, 
Kumköprü, Mengene, Orhangazi, 
Doğuş, Mezbaha(Fetih), Nakipoğ-
lu, Sarıyakup, Keykubat, Hacıyu-
sufmescit, Şeyhulemarecepağa ve 
Aziziye mahallelerinde 38 farklı 
düzenleme sahasında yaklaşık 9 
milyon 821 bin metrekarelik alan-
da 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 
18. maddesine istinaden imar uy-
gulaması yapılmaktadır.

Yapılan imar uygulamaların-
dan 15 adet düzenleme sahası 
(3.241.096 m²) Karatay Tapu Mü-
dürlüğü’nde tescil edilerek yeni 
imar tapuları hak sahiplerine dağı-
tılmıştır. Toplam 1 milyon 772 bin 
595 metrekarelik 6 adet düzen-

leme sahasında Konya Kadastro 
Müdürlüğündeki ve Karatay Tapu 
Müdürlüğü’ndeki kontrolleri de-
vam etmektedir. Ayrıca 17 adet 
düzenleme sahasında (4.807.225 
m²) ise belediyemizde dağıtım ve 
askı ilan süreçleriyle ilgili çalışma-
lar yapılmaktadır. 

Yapılan 18. madde imar uygu-
lamalarıyla ilgili vatandaşlarımızı 
bilgilendirmek amacıyla imar uy-
gulaması yapılan bölgede mülk 
sahiplerine tebligat dağıtılmakta 
ve belediyemiz askı ve ilan pano-
larında 1 aylık süreyle ilan edil-
mektedir. Askı ilanları tamamla-
nan uygulamalar tescil işlemleri 
için hız kesmeden Konya Kadastro 
Müdürlüğü ve Karatay Tapu Mü-
dürlüğü’ne gönderilmektedir.

Karatay Tapu Müdürlüğü ve 
belediyemiz arasındaki kurum-
lar arası işbirliği ve koordinasyon 

uyumuyla tescil işlemlerinin sağ-
lıklı ve hızlı bir şekilde yürütülebil-
mesi için gerektiğinden personel 
desteği de verilerek tescil işlemleri 
yürütülmektedir. 

Tescil işleminin tamamlanma-
sından sonra belediyemiz hizmet 
binasında hak sahiplerine yeni 
imar tapuları verilerek gerekli bil-
gilendirmeler yapılmaktadır. Be-
lediyemiz tarafından yapılan imar 
uygulamalarının tesciline mütea-
kip ruhsatlı yapılaşmalarında baş-
lamasıyla birlikte bölge halkının 
ihtiyacı olan ve imar planlarında 
görülen sosyal ve kültürel donatı 
alanlarının, yeşil alanların ve yolla-
rın imar planına göre tanzim edi-
lerek vatandaşlarımızın hizmetine 
sunulması için imar programına 
alınarak gerekli çalışmalar yapıl-
maktadır.”
n HABER MERKEZİ

Yıldız Tosun
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Yeni Malatyaspor’da 
Kasımpaşa mesaisi

Süper Lig’de 16 puanla 3. sırada bulunan Yeni Malat-
yaspor’da ligin 10. haftasında 3 Ekim Pazar günü 16.30’da 
deplasmanda oynanacak Kasımpaşa müsabakasının ha-
zırlıkları sürüyor. Nurettin Soykan Tesisleri’nde yapılan 
antrenmana bütün futbolcular katılırken, takımda Chaalali 
dışında eksik bulunmadığı kaydedildi. Yaklaşık 1,5 saat 
süren antrenmanda taktik bir çalışma yapıldı. Antrenman 
öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yapan 
Sergen Yalçın, Kayserispor maçının geride kaldığını ve 
Kasımpaşa ile deplasmanda zor bir 90 dakika oynayacak-
larını paylaştı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan 
antrenman taktiksel çalışmayla son buldu. Yeni Malat-
yaspor bugün yapacağı antrenmanla Kasımpaşa müsaba-
kasının hazırlıklarına devam edecek. n İHA

Süper Lig’in 9. haftası 
3 ayrılığa sahne oldu

Süper Lig’de 9. hafta müsabakalarının tamamlan-
masının ardından 3 teknik direktör görevinden istifa etti. 
Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 9. haftası 3 
ayrılığı da beraberinde getirdi. 9. hafta müsabakalarının 
tamamlanmasıyla, Kayserispor Teknik Direktörü Samet 
Aybaba, Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan 
ve Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna aldıkları mağ-
lubiyetten sonra görevinden ayrıldı. Hikmet Karaman’ın 
gidişiyle ligin 8. haftasında Kayserispor ile anlaşmaya 
varan Samet Aybaba, sarı-kırmızılıların başında iki hafta 
kaldı. Deneyimli çalıştırıcı, Kayserispor ile ilk maçında 
sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalırken, ikinci 
haftada Malatya deplasmanından aldığı 4-0’lık mağlubi-
yet ile Kayseri macerasını noktalamış oldu. Süper Lig’e 
bu yıl gelen Gençlerbirliği’nde ise sezon başından bu yana 
teknik direktörlük koltuğunda Mustafa Kaplan oturuyordu. 
52 yaşındaki teknik adam, kırmızı-siyahlılarla birlikte 9 
haftada tek galibiyete imza atabildi. Başkent ekibinin ligin 
9. haftasında sahasında aldığı Denizlispor mağlubiyeti ile 
Mustafa Kaplan da 9. haftanın bitiminde ayrılığını açıkla-
yan isim oldu. Süper Lig’deki ikinci sezonunu geçiren İz-
mir ekibi Göztepe’de Tamer Tuna dönemi de 9. haftanın 
bitiminde kapandı. Sarı-kırmızılı ekibin başına ikinci kez 
getirilen Tuna, son 2 haftada aldığı mağlubiyetlerin ardın-
dan görevinden ayrıldığını duyurdu. n İHA

Medipol Başakşehir’den 
asker selamı paylaşımı

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Twitter hesabın-
dan asker selamı paylaşımında bulundu. Medipol Ba-
şakşehir’de farklı yıllarda oyuncular Semih Şentürk, Cenk 
Ahmet Alkılıç, Arda Turan, Emmanuel Adebayor, Edin Vis-
ca, Robinho, İrfan Can Kahveci, Azubuike Okechukwu’nun 
asker selamı verdiği fotoğraflara yer verilen paylaşımda, 
Türk bayrağıyla “Geçmişte de, şimdi de, gelecekte de... 
Selam Olsun!” ifadelerine yer verildi. İstanbul Başakşehir 
Kulübü, Trabzonspor ile oynanan maç sonrası UEFA’nın 
oyuncuları İrfan Can Kahveci’nin gol sevincinde asker se-
lamı vermesine soruşturma başlattığını açıklamıştı. n AA

Gaziantep Futbol Kulübü’nün 2 haftalık planı 6 puan
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol 
Kulübünün başkanı Mehmet Büyükekşi, 
önce Ankaragücü deplasmanından 
galibiyetle ayrılıp ardından da konuk 
edecekleri Galatasaray’dan puanlar 
almayı hedeflediklerini söyledi. 
Büyükekşi, yaptığı açıklamada, lige 
Fenerbahçe mağlubiyetiyle başladıklarını 
ve bu maçın ardından takımla ilgili çok 
haksız eleştirilerin yapıldığını hatırlattı. 
Takımın kısa sürede toplanıp gerçek 
gücünü ortaya çıkardığını aktaran 
Büyükekşi, yaşanan bazı talihsizlikler 
nedeniyle Medipol Başakşehir ve 
Trabzonspor’a karşı mağlup olduklarını 
kaydetti. 
Geçen hafta ise çok sayıda oyuncunun 
sakat ve bazı oyuncuların cezalı olduğu 
bir haftada lider Aytemiz Alanyaspor’u 
konuk ettiklerini anımsatan Büyükekşi, 
“Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 
Alanyaspor maçından puan çıkardık. 
Biz iyi bir ekip olma yolunda ilerliyoruz. 
Alanyaspor maçından puan alamasak 
bile takımdaki inanmışlık ve sahadaki 
mücadele bizi sevindirmeye, tatmin 
etmeye yeterdi. Alınan puan ise bizim için 
mutluluk kaynağı oldu.” dedi.
Her geçen hafta daha oturmuş ve daha 
kaliteli futbol ortaya koyan bir takım olarak 

yollarına devam edeceklerini dile getiren 
Büyükekşi, zorlu haftaların kendilerini 
beklediğini belirtti.
HEDEF MİLLİ MAÇ ARASINA KADAR 
KAYIPSIZ İLERLEMEK 
Takımdaki önemli oyunculardan 
Muhammet Demir, Tetteh ve Muğdat 
Çelik’in sakatlıklarının devam ettiğini ve 
bir süre daha forma giyemeyeceklerini 
anlatan Büyükekşi, bu hafta deplasmanda 
oynanacak Ankaragücü maçıyla ilgili 
şunları kaydetti:
“Süper Lig’de her maçın farklı bir hikayesi, 
farklı bir zorluğu bulunuyor. Şimdi 
önümüzde çok zorlu bir Ankaragücü maçı 
bulunuyor. Rakibimizin gücünü bilerek aynı 
ciddiyetle hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 
Beklentimiz önce Ankara’dan galibiyetle 
dönmek ardından da kendi evimizde 
konuk edeceğimiz Galatasaray’dan 
puanlar alabilmek. Bu iki karşılaşmanın 
ardından milli takım arasına gireceğiz ve 
bu süreçte özellikle sakat futbolcularımızın 
da aramıza katılmasıyla daha da iyi yerlere 
geleceğimize inanıyorum.”
Ligde 12 puanı bulunan Gaziantep FK, 
4 Kasım Pazartesi günü Ankaragücü’ne 
konuk olup, 9 Kasım Cumartesi günü 
sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.  
n AA

Kayserispor’da 
Uygun dönemi
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştı. Kayseri 

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 
kente gelen teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağlandığını duyurdu

Büyükkılıç, “Hayırlı olsun Kayseri. Şehrimizin ta-
kımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik 
adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık.” ifadelerini 
kullandı. Büyükkılıç, Bülent Uygun, Kayserispor Kulüp 
Başkanı Hamdi Elcuman ve kulüp yöneticileriyle çekil-
miş fotoğrafını da paylaştı. 

Türkiye liginde son olarak 2017’de Osmanlıspor’u 
çalıştıran Uygun, ardından Katar’ın El-Gharafa ve El 
Rayyan takımlarında görev yapmıştı. İstikbal Mobilya 
Kayserispor’da alınan başarısız sonuçlar üzerine tek-
nik direktör Hikmet Karaman 6 Ekim’de istifa etmiş, 11 
Ekim’de de Samet Aybaba ile sözleşme imzalanmış-
tı. Sarı-kırmızılı ekip, Aybaba yönetiminde çıktığı ilk 
maçta Kasımpaşa ile sahasında 1-1 berabere kalmış, 
deplasmanda pazar günü oynadığı ikinci maçta ise Bt-
cTurk Yeni Malatyaspora 4-0 yenilmişti. Aybaba da 28 
Ekim’de yönetime istifasını sunmuştu. 

BÖLÜKBAŞI: ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ
İstikbal Mobilya Kayserispor Sportif Direktörü Bülent 

Bölükbaşı, “Elimizden gelenin en iyisini yapıp takımı bu 
durumdan çıkartacağız” dedi. Süper Lig ekiplerinden 
İ.M. Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası’nda perşembe 
günü oynayacağı Bayrampaşa maçının hazırlıklarını 
yaptığı antrenman ile sürdürdü. 

Kulüp tesislerinde Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı 
yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun 
ardından ısınma hareketleri yaptı. 

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını ya-
nıtlayan İ.M. Kayserispor Sportif Direktörü Bülent Bö-
lükbaşı, takımın son durumu hakkında bilgiler vererek, 
“Biz burada görevimizin başındayız. 

Kayserispor bu zorluklardan geçmiş dönemde çık-
mış bir takım. Bu zorluklar her kulübün başında var. 
Olan hayırlıdır diye düşünüyoruz, yolumuza devam edi-
yoruz. 

Asıl olan kulüptür. Hayat devam ediyor. Bizde, 
oyuncularda buradayız. Elimizden gelenin en iyisini ya-
pıp takımı bu durumdan çıkartacağız. Futbolda bunlar 
olağan şeyler. Samet hocamız kıymetli bir hoca. Ligde 
birçok kulüpte çalışmış. Tercih yaptı, tercihine saygı 

duyuyoruz ama o artık geçmişte kaldı. İleriye bakmak 
lazım. Oyuncularla da konuşuyoruz. Onlarda işlerini 
yapmak zorundalar. Bunun da bilincindeler. Ona göre 
hareket edecekler. 

Yönetimimizde yeni teknik direktörümüz için çalışı-
yor. Problemlerimiz var. Bizim kimseye ‘Takımda gül-
lük gülistanlık, her şey yolunda’ gibi vaadimiz olmuyor. 
Yönetimimiz bu konuda iyi niyetle çalışıyorlar. Umarım 
en kısa zamanda düzelir. 

Bu sorunlar bir tek Kayserispor’un sorunları değil 
ama burada biraz fazla büyütülmüş. Bu da dışarıya 
böyle yansıtılmış ama yakın zamanda çözüleceğine 
inanıyorum. Yönetimin bu konuda ciddi sorunları var” 
ifadelerini kullandı.

MAÇ ARDA KARDEŞLER’DE
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını 

Bursa Bölgesinden Arda Kardeşler yönetecek. Süper Lig 
Cemil Usta Sezonu 10. haftasında 3 Kasım 2019 Pazar 
günü Kayseri Kadir Has Stadyumunda saat 19.00’da oy-
nanacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor -Fenerbahçe 
maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez 
Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada 
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe maçını Arda 
Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını 
Erdinç Sezertam ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. 
Hakemi Turgut Doman. Kayserispor-Fenerbahçe maçı-
nın VAR Hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olurken AVAR 
Hakemi ise Esat Sancaktar yapacak.  n İHA

‘Antalyaspor maçını kazanamazsak derbinin anlamı kalmaz’
Beşiktaş’ta alınan derbi galibiyetinin ardından Teknik Direktör 

Abdullah Avcı işi sıkı tutuyor. Takımın seri galibiyetler alarak 
yoluna devam etmesini isteyen Avcı, “Derbi galibiyetiyle ivme 
yakaladık. Şimdi Antalyaspor maçını kazanmamız gerekiyor. 
Bu maçı kazanamazsak derbinin de bir anlamı kalmaz” diyerek 
futbolcuları uyardı. Beşiktaş’ta Galatasaray karşısında alınan 
1-0’lık derbi galibiyeti sisleri dağıtırken, Teknik Direktör Abdullah 
Avcı, takımdaki havanın rehavete dönüşmemesi için işi sıkı 
tutuyor. Sakat futbolcuların da bir bir dönmesiyle birlikte derin 
bir nefes alan deneyimli teknik adam, Burak Yılmaz’ın yarın 
yapılacak olan tetkiklerini de bekliyor. Derbi galibiyetinin ardından 
soyunma odasında futbolculara teşekkür eden Avcı, Antalyaspor 
karşılaşmasının da önemine dikkat çekerek uyarılarda bulundu. 
Takımın ilk 9 haftada bekleneni verememesine karşın, son 
maçta alınan galibiyet ve üst sıralardaki rakiplerin puan 
kayıplarının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden 
deneyimli çalıştırıcı, “Galatasaray karşısında aldığımız galibiyet 
ivme kazanmamız açısından çok önemliydi. Şimdi önemli olan 
bu havayı korumak. Antalyaspor karşısında kazanamazsak derbi 
galibiyetinin bir anlamı kalmaz. Bu maçı kazandığımız takdirde, 

önümüzdeki diğer maçlar için de rüzgarı arkamıza almış oluruz” 
diyerek futbolculara uyarıda bulundu.

AVCI İLK KEZ TATLI TELAŞ YAŞAYACAK
Bu sezon gerek sakatlıklar gerekse de cezalılar nedeniyle 

bir türlü ideal 11 kuramayan Abdullah Avcı, sakat futbolculardan 
gelen haberlerle rahatladı. Bugün yapılacak olan tetkiklerle 
birlikte Burak Yılmaz’ın da Antalyaspor karşısında forma giyip 
giyemeyeceği belli olacakken, Teknik Direktör Abdullah Avcı 
da bu sezon ilk kez tatlı bir telaş yaşayacak. Sakat oyuncuların 
yokluğunda eldeki isimleri sahaya süren Avcı, bu kez ilk 11’e kimi 
yazacağı konusunda kararsız. Derbi öncesinde sakatlıkları geçen 
ve ilk 11’de sahaya çıkan Gökhan Gönül ve Diaby’nin, sakatlıktan 
dönmesine karşın etkili bir futbol sergilemesi Avcı’nın yüzünü 
güldürürken, Victor Ruiz, Douglas, N’Koudou ve Burak Yılmaz’ın 
da sakatlıklarını atlatması halinde, Avcı’nın Antalya karşısında 
nasıl bir 11 kuracağı merak konusu. Victor Ruiz ve Douglas 
takımla birlikte çalışırken, N’Koudou’nun da bu hafta takıma 
dahil olması bekleniyor. Yarın yapılacak olan detaylı analizler 
sonrasında Burak Yılmaz’ın da takıma dahil olup olmayacağına 

karar verilecek. Bu futbolcuların tamamının dönmesi durumunda 
Beşiktaş’ta Antalyaspor maçı öncesinde tek eksik olarak sakatlığı 
bulunan Dorukhan ve cezalı Caner olacak. Böylece Abdullah 
Avcı, bu sezon ilk kez neredeyse tam kadro olarak bir maça 
hazırlık yapacak.

DORUKHAN’DA BEKLENMEDİK GELİŞME
Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada yaşadığı sakatlık 

sonrasında diz kapağı çıkan ve buna bağlı olarak diz kapağında 
kıkırdak kopması meydana gelen Beşiktaş’ın genç oyuncusu 
Dorukhan Toköz, beklenenden hızlı şekilde iyileşiyor. Beşiktaş’ta 
Dorukhan Toköz’ün iyileşme süreci dikkat çekti. 6 Ekim’de 
oynanan Alanyaspor maçının ikinci yarısında yaşadığı sakatlık 
sonrasında diz kapağı çıkan ve bu çıkmaya bağlı olarak diz 
kapağında kıkırdak kopması olan Dorukhan Toköz, geçirdiği 
ameliyat sonrasında kısa sürede koltuk değneklerini attı. Sezonu 
kapattığı yorumları yapılan ve sahalara dönmesinin çok uzun 
sürmesi beklenen genç oyuncu, kendisine verilen programı 
aksatmadan devam ettiriyor. Özel tedaviyle hızlı şekilde iyileşme 
gösteren Dorukhan Toköz’ün, devre arasında takımla birlikte bazı 
çalışmalarda yer alması bekleniyor.  n İHA
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Konya Süper Amatör Küme ekip-
lerinden Meram Kara Kartallar Teknik 
Direktörü Faysal Bayramoğlu Kulu ma-
çını ve hafta sonu onanacak Selçukspor 
maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. 
Kulu deplasmanından 4-1’lik galibiyetle 
ayrılarak ligde liderliğini sürdüren Kon-
ya Süper Amatör Küme ekibi Meram 
Kara Kartallar’da teknik direktör Faysal 
Bayramoğlu açıklamalarda bulundu. 
Bayramoğlu Kulu maçıyla ilgili, “Maç 
öncesine bakacak olursak Kulu bizim için 
zor rakiplerden bir tanesiydi. Geçtiğimiz 
sezon ligde iyi işler yapan oyuncuları 
transfer ettiler. Maça başlayınca oyuncu-
larımız rakibin üzerinde bir baskı kurdu ve 
bu baskıyla öne geçtik. Tabi bulduğumuz 
bu moralle goller devam etti ve maçı ka-
zanmayı başardık. Belki bu sonucu bek-
lemiyorduk ancak ortaya çıkan sonuç bizi 
zirvede tuttu.” şeklinde konuştu.

Hafta sonu oynanacak Selçukspor 
maçıyla ilgili de konuşan Bayramoğlu 
şunları söyledi; “Hafta sonu Selçuks-
por’la karşılaşacağız. Bu maç kolay gibi 
görünse de bizim için belki de en zor 
maçlardan bir tanesi olacak. Rakibin 
henüz puanının olmaması ve puan alma 
hırsıyla sahaya çıkacak olması bizim açı-
mızdan avantaj olacağı gibi dezavantaj 

da olabilir. İki yönlü bir maç olacağını 
düşünüyorum. Rakibin kazanma hırsını 
ortaya koyarak kazanabileceği ya da hırsı 
tam tersine çevirerek bizim kazanabile-
ceğimiz bir maç olacağını tahmin ediyo-
rum. Selçukspor’un bu hırsını geçtiğimiz 
hafta Cihanbeyli maçında gördük. Rakip 
karşısında 4 gol yemesine rağmen 3 gol 
de attılar. Bu nedenle temkinli oynayaca-
ğımız bir maç olacak. İnşallah kazanarak 
liderliğimizi sürdürmek istiyoruz.” 
 n SPOR SERVİSİ

SPOR 2

Selçuklu Belediyespor’dan 
judoda 7 madalya

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 
Takımı Kırşehir’de düzenlenen Uluslara-
rası Cumhuriyet Kupası’ndan 7 madalya 
ile döndü. 

Uluslararası Cumhuriyet Kupası 
Judo Turnuvası yoğun katılımla Kırşe-
hir’de düzenlendi. Toplamda 600 sporcu-
nun mücadele ettiği turnuvada Selçuklu 
Belediyespor Kulübü başarılı sonuçlara 
imza attı. Minikler ve Yıldızlar kategori-
sinde mücadele eden Selçuklu Beledi-
yespor Kulübü turnuvadan 3 gümüş ve 
4 bronz madalya ile dönerek önemli bir 
başarı elde etti. Minikler kategorisi 34 
kiloda mücadele eden Batuhan Demir ve 
50 kiloda mücadele eden İsa Ertürk bronz 
madalya kazanırken, 60 kiloda mücadele 
eden Bayram Emir Çölbay gümüş madal-
yanın sahibi oldu. Yıldızlar kategorisinde 

42 kiloda Kaan Demir ve 55 kilo müca-
dele eden Onur Akgül gümüş madalyanın 
sahibi olurken, 46 kiloda Emin Işık ve Yu-
suf Değirmi üçüncülük elde etti.

COŞKUN: SPORCULARIMIZI 
TEBRİK EDİYORUZ

Selçuklu Belediyespor Kulübü Judo 
Başantrenörü Abdülkadir Coşkun Tur-
nuvayı değerlendirdi. Coşkun, “Bizim 
açımızdan oldukça başarılı geçen bir 
turnuva oldu. Sporcularımız çalışmala-
rının karşılığını aldı ancak kürsüde daha 
üst basamaklarda yer alabiliriz. Bunun 
içinde daha fazla çalışmaya devam 
edeceğiz. Sporcularımızı tebrik ediyor, 
bizlere bu imkanı sunan Selçuklu Beledi-
ye Başkanımız başta olmak üzere kulüp 
yönetimimize çok teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.   n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor’da 
İnegöl üzüntüsü

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, sezonun 11.hafta maçında 
Sancaktepe’ye konuk olacak. Ancak 
yeşil beyazlı takımda geçtiğimiz 
hafta İnegölspor’a karşı alınan 
mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, iki hafta 
üst üste kazanmadıkları için üzgün 
olduklarını ifade etti

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta son ola-
rak kendi evinde İnegölspor’u konuk 
eden ve bu maçtan mağlubiyetle ay-
rılan yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 
Konyaspor, 11.hafta maçında Pazar 
günü Sancaktepe Futbol Kulübü’ne 
konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarını 
sürdüren temsilcimiz, deplasmanda 
3 puanla dönmenin hesaplarını yapı-
yor. Yeşil beyazlı takımın son durumu 
ile ilgili açıklamalarda bulunan 1922 
Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü 
İlker Kırnaz, deplasmandaki Kırklare-
lispor galibiyetinin ardından iç sahada 
İnegölspor’a kaybettikleri için büyük 
üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.

İLKER KIRNAZ: 
1 PUANI HAK ETMİŞTİK

1922 Konyaspor Kulübü Basın 

Sözcüsü İlker Kırnaz, yaptığı açıkla-
malarda ilk olarak İnegölspor ile oy-
nanan maça değindi. Bu karşılaşma-
da 1 puanı hak ettiklerini ancak bunu 
başaramadıklarını belirten Kırnaz, 
“Maça istediğimiz gibi başlayamadık. 
İyi oynadığımızı söyleyemeyiz ancak 
buna rağmen penaltıdan bulduğumuz 
golle 1-0 öne geçtik. Bu dakikadan 
sonra iyi savunma yaparak skoru ko-
rumamız gerekiyordu. Bu başarama-
dık ve üst üste iki gol yedik. Bu bizim 
için büyük bir şok oldu. Çünkü maçta 
en kötü ihtimalle 1 puanı hak etmiştik. 
Maçın hakkı bu değildi. Tabi oraya 
takılı kalmayacağız ve önüme bakaca-
ğız” dedi.

DEPLASMANDA PUANLA 
DÖNMEK İSTİYORUZ

Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, daha 
sonra Pazar günü deplasmanda oy-
nayacakları Sancaktepe karşılaşması 
hakkında konuştu. Oturmuş ve kad-
rosu iyi olan bir takıma karşı müca-
dele edeceklerini dile getiren Kırnaz, 
“Rakibimiz güçlü ve oturmuş bir 
kadroya sahip. Ancak biz de Kırklareli 
deplasmanında neler yapabileceği-
mizi gösterdik. İnegölspor karşısında 
aldığımız mağlubiyeti telafi etmek için 
bu maçtan puan ya da puanlarla dön-
memiz gerekiyor. Futbolcularımızın 
taşıdığı armanın, formanın farkında 
olmaları ve buna göre mücadele et-
meleri lazım. Onların elinden geleni 
yapacağına inanıyorum. Umarım iste-
diğimiz sonuçla dönebiliriz” şeklinde 
konuştu.  n SPOR SERVİSİ

Satrançta hamleler 
29 Ekim için yapıldı 

Konya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Tur-
nuvası yapıldı. Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sat-
ranç İl Temsilciliği faaliyet takviminde yer alan 29 Cum-
huriyet Bayramı Turnuvası 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde 
yapıldı. Oyuncu başına 35dk + 30 saniye eklemeli tempo-
da yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuva-
sı sonunda dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu; 8 
Yaş Kızlar; 1.Zeynep Bardakçı, 2.Ekin Daldal, 3.Zeynep 
Ören. 8 Yaş Erkekler; 1.Kerem Duksal, 2.Ebubekir Evrim 
Aktaş, 3.Kerem İzzet Taşbent. 10 Yaş Kızlar; Fatma Zehra 
Oflaz, 2.Özge Akın, 3.Zehra Aslı Ünsal. 10 Yaş Erkekler; 
1.Ayaz Büyükterzi, 2.Tibet Ceran, 3.Toprak Eymen Bağcı. 
12 Yaş Kızlar; 1.Hasibe Esin Göncü, 2.Ezgi Tekin, 3.Yağ-
mur Ersöz. 12 Yaş Erkekler; 1.Seyit Arda Muslu, 2.Eren 
Soylu, 3.Hulisi Kaan Taşbent. 14 Yaş Kızlar; 1.Hilal Müca-
hide İnal, 2.Pelin Göcük. 14 Yaş Erkekler; 1.Burak Duksal, 
2.Muhammet Arda Zengin, 3.Ahmet Servet Ercan. 
 n SPOR SERVİSİ

Bilardoda Cumhuriyet 
Kupası sahibini buldu 

Konya’da Cumhuriyet Kupası Bilardo Müsabakaları 
25-29 Ekim 2019 tarihleri arasında yapıldı. Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürlüğü Bilardo İl Temsilciliği faaliyet takvi-
minde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 3 Bant Bilar-
do Turnuvası tamamlandı. Mehmet Ali Özbuğday Gençlik 
Merkezi’nde 80 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı 3 Bant Bilardo Turnuvasında 
dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu; Büyüklerde; 
1.Abdurrahman Avcı, 2.Mustafa Oğuz Ceylan, 3.Musta-
fa Yeşilyurt, 3.Ercan Dağlı. Gençlerde; 1.Serkan Çakal, 
2.Alperen Bayram, 3.Arif Emre Kutlu. Yıldız Erkeklerde; 
1.Burak Arslan, 2.Efe Özdemir, 3.Mehmet Ali Küçükşer-
betçi. Yıldız Bayanlarda; 1.Sinem Doğan, 2.Hatice Doğan, 
3.Şule Çetin. 
 n SPOR SERVİSİ

Başarılı öğretmenler 
kupalarını aldı 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Türkiye 
Öğretmenler Kupası Turnuvası’nda dört farklı kategoride 
(futsal, masa tenisi, voleybol ve basketbol) il birincisi olan 
takımlar, 30 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen bir törenle 
kupalarını aldı. Törende yaptığı konuşmada bu turnuvanın 
kaybedeninin olmadığını ifade eden Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük, burada önemli olanın birlik ve 
beraberlik olduğunu vurguladı. Yarışmalara katılan tüm 
öğretmenlere teşekkürlerini iletti. Ödül törenine İl Milli 
Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ün yanı sıra il milli eğitim 
müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube mü-
dürleri ve öğretmenler katıldı. Konya İl Milli Eğitim Müdür-
lüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
olarak il birincisi olan takımlarımızı tebrik ediyor, 4-11 Ka-
sım 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bölge final-
lerinde kendilerine başarılar diliyoruz” ifadeleri yer aldı. 
4 branşta birinci olan ekipler şu şekilde; Futsal (Erkekler) 
– Kulu, Futsal (Kadınlar) – Sarayönü, Voleybol (Erkekler) 
– Beyşehir, Voleybol (Kadınlar) Meram, Basketbol (Er-
kekler) – Seydişehir, Masa Tenisi (Erkekler) – Seydişehir, 
Masa Tenisi (Kadınlar) – Meram. 
 n SPOR SERVİSİ

Okçulukta şampiyon 
Akşehir Selçukluspor oldu

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu faa-
liyet programında yer alan Açık Hava Puta Koşusu, Mi-
nik-Yıldız-Genç Şampiyonası’nda Akşehir Selçukluspor 
Kulübü’nden Şahika Tetik genç kızlarda ilk Türkiye şam-
piyonluğunu kazandı. Kız takımından Gizem Kula 6’ncı, 
İlayda Battal ise 10’uncu olarak genç kızlar takım şampi-
yonu Akşehir Selçukluspor oldu. Minikler kategorisinde 
Konuralp Gölcü 5’inci, Eyüp Ahmet Zeylan 11’inci, Genç 
erkeklerde ise Mevlüt Eren Köroğlu 7’nci olarak şampi-
yonayı tamamladı. Şahika Tetik’in madalyasını Türkiye 
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu 
Üyesi Varol Türkoğlu takdim etti. n SPOR SERVİSİ 

Meram Belediyesporlu güreşçi altın madalya kazandı
Meram Belediyesporlu milli güreşçi 

Alihan Bayraktar Belarus’ta gerçekleş-
tirilen Avrupa Şampiyonası’nda altın 
madalyaya ulaşarak Türkiye’ye iki bay-
ramı bir arada yaşattı. Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, çıktığı kürsüde 
asker selamı vererek hem Türkiye’ye çif-
te bayram sevinci yaşatan hem de tüm 
dünyaya anlamlı bir mesaj veren milli 
sporcuyu tebrik ederek başarılarının 
devamını diledi.  Meram Belediyespor-
lu milli güreşçi Alihan Bayraktar, Bela-
rus’un Gomel şehrinde gerçekleştirilen 
Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampi-
yonası’nda 67 kiloda Avrupa Şampiyonu 
oldu. Rakibini 12’ye 2 gibi farklı bir skor-
la yenen milli güreşçi, maçın hemen 
ardından ve çıktığı kürsüde asker selamı 
vererek hem Türkiye’ye çifte bayram se-
vinci yaşattı hem de dünyaya anlamlı bir 
mesaj verdi. Bayraktar’ın 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı gününde gelen bu an-
lamlı şampiyonluğu ve ardından verdiği 
asker selamı tüm Türkiye’de de geniş 

yankı buldu. Sosyal medya hesabından 
paylaşılan şampiyonluk ve selam fotoğ-
rafları büyük beğeni aldı.  
‘İKİNCİ BAYRAM SEVİNCİNİ YAŞADIK’

Alihan Bayraktar’ın şampiyonlu-
ğunun hemen ardından bir açıklama 
yapan Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, “İşitme Engelliler Güreş 
Şampiyonası’nda Avrupa Şampiyonu 
olan Meram Belediyesporlu milli güreş-

çimiz Alihan Bayraktar, çıktığı kürsüde 
asker selamı vererek bizlere çifte bay-
ram sevinci yaşattı. Sporcumuzu tebrik 
eder, başarılarının devamını dilerim” 
diye konuştu. Şampiyonluğun 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı günü kazanılmış 
olmasının anlamlı olduğunu kaydeden 
Başkan Kavuş, “Bu özel günde böylesi 
önemli bir madalyanın kazanılmış ol-
ması tüm Türkiye’yi gururlandırdı” dedi. 

Başkan Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“Alihan kardeşimle birlikte onun ant-
renörlerini, ailesini ve kulüp yönetici-
lerimizi de tebrik ediyorum. Gösterdiği 
azim ve gayretle önemli bir başarı elde 
eden sporcumuzun başarılarının artarak 
devam etmesi adına biz de üzerimize dü-
şeni bugüne kadar olduğu gibi bugünden 
sonra da yapmaya devam edeceğiz.” .  
n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 10 9 1 0 32 10 22 28
2.Y. SAMSUNSPOR 10 6 4 0 19 4 15 22
3.AFJET AFYONSPOR 10 6 2 2 18 7 11 20
4.YENİ ÇORUMSPOR 10 6 1 3 13 10 3 19
5.ZONGULDAK 10 5 3 2 14 7 7 18
6.SANCAKTEPE FK 10 5 1 4 17 8 9 16
7.TARSUS İDMAN Y. 10 5 1 4 9 12 -3 16
8.PENDİKSPOR 10 4 2 4 13 12 1 14
9.HEKİM. TRABZON 10 4 2 4 17 20 -3 14
10.İNEGÖLSPOR 10 4 1 5 14 10 4 13
11.SARIYER 10 3 4 3 8 10 -2 13
12.GÜMÜŞHANESPOR 10 3 2 5 12 15 -3 11
13.HACETTEPE SPOR 10 3 2 5 8 18 -10 11
14.KIRKLARELİSPOR 10 2 4 4 7 17 -10 10
15.1922 KONYASPOR 10 3 0 7 11 17 -6 9
16.BAŞKENT AKADEMİ 10 2 2 6 11 15 -4 8
17.AMED SPORTİF 10 1 5 4 5 11 -6 8
18.ŞANLIURFASPOR 10 0 1 9 1 26 -25 -14

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Bayramoğlu: Selçukspor 
maçında temkinli olacağız

Mustafa Kavuş



Konyaspor’dan fotoğraflı gönderme
Şanssız Yeni Malatyaspor 

mağlubiyetinin ardından Fener-
bahçe’ye farklı kaybeden Kon-
yaspor, son olarak TFF 2. Lig 
ekibi Eyüpspor’a yenilerek Ziraat 
Türkiye Kupası’ndan elenmişti. 
Bu kötü seri boyunca Konyaspor 
yönetiminden herhangi bir açık-
lama gelmezken, Gençlerbirliği 
maçı öncesi futbolculara fotoğ-
raflı mesaj verildi. Her maç ön-
cesi sosyal medyadan yapılan 
maç anonsunda genel olarak 
futbolcuların fotoğrafı kullanılı-
yordu. Ancak Gençlerbirliği ma-
çında bu geleneğe ara verildi ve 
taraftar fotoğrafı ile maç anonsu 
yapıldı.

Bu hamle futbolculara bir 
mesaj olarak değerlendirildi. 
n SPOR SERVİSİ

Gençlerbirliği maçını Volkan 
Bayarslan yönetecek

Süper Lig’in 10. haftasında evinde Gençlerbirliği 
ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor’un bu 
kritik maçını yönetecek hakem açıklandı. 

Zorlu maçı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayars-
lan’ın yardımcılıklarını İlker Toprak ve Abdullah Bora 
Özkara yaparken maçın dördüncü hakemi ise Burak 
Taşkınsoy.

Karşılaşmanın VAR odasında ise Atilla Karaoğ-
lan ve Murat Erdoğan olacak.

Süper Lig’de 10. hafta maçlarını yönetecek ha-
kemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Mer-
kez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 
ligde 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Ab-
dulkadir Bitigen

2 Kasım Cumartesi: 15.00 İttifak Holding Kon-
yaspor-Gençlerbirliği: Volkan Bayarslan, 17.30 
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: Mete Kal-
kavan, 17.30 Trabzonspor-Göztepe: Fırat Aydınus, 
20.00 Antalyaspor-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

3 Kasım Pazar: 14.00 Yukatel Denizlispor-De-
mir Grup Sivasspor: Zorbay Küçük, 16.30 Kasımpa-
şa-BtcTurk Yeni Malatyaspor: Halis Özkahya, 19.00 
İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe: Arda Kar-
deşler

4 Kasım Pazartesi: 20.00 MKE Ankaragücü-Gazi-
antep Futbol Kulübü: Halil Umut Meler n AA

Kritik maçın 
biletleri satışa çıktı 

İttifak Holding Konyaspor’un, Süper Lig 2019-2020 
Sezonu 10. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı kar-
şılaşmanın biletleri satışa çıktı. Konya Büyükşehir Bele-
diye Stadyumu’nda 2 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 
15.00’da başlayacak karşılaşmanın elektronik biletleri 
dün saat 15.00’da satışa çıktı. Bilet fiyatları 10 TL ile 80 
TL arasında değişirken, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve 
Eyüpspor yenilgilerinin ardından Konyaspor taraftarının 
maça ilgi gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu.
  n SPOR SERVİSİ

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.A. ALANYASPOR 9 5 3 1 19 11 8 18
2.FENERBAHÇE 9 5 2 2 18 9 9 17
3. YENİ MALATYASPOR 9 5 1 3 22 10 12 16
4.TRABZONSPOR 9 4 4 1 19 12 7 16
5.DG SİVASSPOR 9 4 3 2 16 11 5 15
6.M. BAŞAKŞEHİR 9 4 3 2 16 12 4 15
7.GALATASARAY 9 3 4 2 9 9 0 13
8.BEŞİKTAŞ 9 3 3 3 11 12 -1 12
9.İH KONYASPOR 9 3 3 3 11 13 -2 12
10.GAZİANTEP FK 9 3 3 3 14 18 -4 12
11.KASIMPAŞA 9 3 2 4 12 13 -1 11
12.Y. DENİZLİSPOR 9 3 2 4 9 10 -1 11
13.Ç. RİZESPOR 9 3 2 4 10 16 -6 11
14.ANTALYASPOR 9 3 2 4 10 17 -7 11
15.GÖZTEPE 9 2 3 4 8 11 -3 9
16.MKE ANKARAGÜCÜ 9 2 3 4 6 13 -7 9
17.GENÇLERBİRLİĞİ 9 1 3 5 12 14 -2 6
18.İM KAYSERİSPOR 9 0 4 5 8 19 -11 4

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Bir ihtimal daha yok!

Bir ihtimal daha yok!
Süper Lig’de aldığı Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından, Eyüpspor’a 
yenilerek Türkiye Kupası’ndan da elenen Konyaspor, tam anlamıyla dibe vurdu. Taraftar tepki 
gösterdiği futbolculardan Gençlerbirliği maçını kazanarak kendilerini affettirmelerini bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında 2. 
Lig’in zayıf ekiplerinden Eyüpspor’a skan-
dal bir şekilde elenen Konyaspor’da kaos 
hakim. Maçtan sonra Aykut Kocaman’ın, 
“Bu sonucun bir bedeli olur. Bu bedeli ya 
futbolcular ya da antrenör bir şekilde öde-
meli” ifadeleri krizi daha da derinleştirdi. 
Deneyimli teknik adamın istifa seçeneğini 
gündemine aldığını düşündürten bu açıkla-
manın ardından Konyaspor taraftarı adeta 

ayağa kalktı. Aykut Kocaman’a destek 
kampanyası yapan taraftarlar, futbolculara 
ise ateş püskürdü.

FATURA OYUNCULARA
Yeni Malatyaspor maçında şanssız 

bir şekilde mağlup olan, Fenerbahçe’ye 
farklı mağlup olan ve son olarak Eyüpspor 
skandalına imza atan Konyaspor’da taraftar 
faturayı oyunculara kesti. Teknik Direktör 
Aykut Kocaman’a destek veren yeşil beyaz-

lı renklere gönül verenler, futbolculardan 
bu durumun sorumluluğunu almalarını ve 
tabloyu düzeltmelerini istedi.

Cumartesi günü oynanacak Gençlerbir-
liği maçının mutlaka kazanılması gerektiği-
ni belirten taraftarların başka bir ihtimalde 
büyük tepki göstereceği tahmin ediliyor.

RAKİP DE SANCILI
Son olarak evinde Denizlispor’a mağ-

lup olan ve bu hafta Konyaspor ile karşıla-

şacak Gençlerbirliği’nde de sular durulmu-
yor. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat 
Cavcav, “Kan değişikliğine gitmek gereki-
yor. Üzülerek de olsa bu değişikliği yapı-
yoruz.” ifadelerini teknik direktör Mustafa 
Kaplan ile yollarını ayırdıklarını açıklamıştı.

Ankara temsilcisinin teknik direktör 
arayışları sürerken Konyaspor maçında 
yeni teknik adamın saha kenarında olması 
bekleniyor. n SPOR SERVİSİ
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