
Kitap dostları ödüllendirildi
Kütüphane sayısı ile 
Türkiye’de birinci olan 
ve binlerce kitap ile 
kitapseverlere hizmet 
veren Selçuklu Beledi-
yesi, Kütüphane Haftası 
etkinlikleri kapsamında 
“Konya Okuyor” slo-
ganı ile online olarak 
düzenlenen yarışmada 
dereceye giren kitap 
dostlarını ödüllendirdi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Şoförler Odası 
plaka nöbeti tuttu
Türkiye genelinde 
olduğu gibi Konya’da da 
haftasonunda nöbetçi 
noter uygulaması yapıldı. 
Noterlerle birlikte Konya 
Şoför, Nakliyeci ve 
Otomobilciler Odası da nöbet 
tuttu. Haftasonunda plaka 
yenileme ve yeni plaka için 
toplamda 43 işlem yapıldığı 
belirtildi. n SAYFA 3’TE

Komagene’den 
Yenigün’e ziyaret

SADAM’da eğitim 
programları başladı 

Hoca’nın torunları
ecdatla buluşuyor

Başlık parası için
hırsızlık yapmışlar

Komagene İç Anadolu ve 
Doğu Akdeniz Franchise Bölge 
Müdürü Cuma Dağlı ve Koma-
gene Konya Franchise Bölge 
Müdürü Osman Mert Selek 
Yenigün Gazetesine ziyarette 
bulundu. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Selçuklu Belediyesi tarafından 
desteklenen Selçuklu Akade-
mik ve Düşünce ve Araştırma 
Merkezince (SADAM) yürütü-
len Bahar Dönemi Akademik 
Eğitim Programı başladı. 
n HABERİ SAYFA 13’TE

Akşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan ‘Nasreddin Hoca’nın 
Torunları Ecdadıyla Buluşuyor’ 
projesinde, 11. sınıf öğrenci-
lerinden oluşan bir grup daha 
Çanakkale’ye uğurlandı. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

İnşaattaki iskele demirlerini 
çalmaya çalışan şahıslar, polisi 
görünce kaçtı. Annesi, karısı 
ve arkadaşıyla birlikte yakala-
nan şahıs, “Başlık parası için 
çaldık” dedi. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Yeni üstgeçitler hizmete girdi
Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından 
İstanbul Yolu üzeri Piri 
Reis Yaya Üstgeçidi ile 
Antalya Yolu üzeri Har-
mancık Yaya Üst Geçidi 
tamamlanarak hizmete 
girdi. Büyükşehir Be-
lediyesi, İstanbul Yolu 
MEDAŞ önünde de yeni 
bir yaya üst geçidinin 
yapımını başlattı.
n HABERİ SAYFA 4’TE
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BİRLİĞİMİZ BUNDAN
SONRA DA SÜRECEK
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 

beraberindeki heyetle birlikte MHP Meram İlçe 
Teşkilatı’nı ziyaret etti. Verimli, ılımlı ve problemsiz 
bir saha çalışması yürüttüklerini hatırlatan Başkan 

Kavuş, bundan sonraki süreçte de birliklerinin 
devam edeceğini belirtti.  n HABERİ SAYFA 4’TE

2019’DA KONYA’DA
ESNAF SAYISI ARTTI

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve KONESOB Başkanı 
Muharrem Karabacak, 2019’un ilk çeyreğinde 

Konya’daki esnaf sayısında ciddi bir artış olduğunu 
ve esnaf sayısının 51 bin 857’e yükseldiğini açıkladı. 

n HABERİ SAYFA 5’TE

MATEMATİKÇİLER
BİLİM MERKEZİ’NDE

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 
Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi’nde 
Türkiye genelindeki Fen Lisesi Matematik Zümre 

Başkanı öğretmenlerine yönelik üç gün süren bilim 
semineri düzenlendi.  n HABERİ SAYFA 5’TE

Adaletin peşindeyiz
Adaletin her yerde 
hakim olması için 

çalıştıklarını dile getiren 
Konya Barosu Başkanı 

Avukat Mustafa 
Aladağ, mesleklerinin 

bir sorunlar yumağı 
içerisine girdiğini ve 

kendileri için de adalet 
aradıklarını belirtti

MESLEĞİMİZE 
TECAVÜZ EDİLİYOR

Avukat olmayanların hukuki danışmanlık 
veya sigorta danışmanlığı adı altında avu-
katların işine adeta tecavüz ettiğini dile 
getiren Konya Barosu Başkanı Aladağ, 
“Para kazanma hırsıyla yapılan bu girişim-
ler neticesinde vatandaş mağdur ediliyor. 
Vatandaşımıza kim olduğu, ne olduğu 
belli olmayan ve avukatlık mesleğine te-
cavüz eden şahıslara itibar etmemelerini 
kendi çıkarları için tavsiye ediyoruz” dedi.

MESLEĞİN GELECEĞİ
ADINA KAYGILIYIZ!

Mahkeme salonlarında ‘adalet mülkün 
temelidir’ yazdığına dikkat çeken Aladağ, 
“Mülkten kastedilen devlettir. Adalet dev-
letin temeli ise adaleti oluşturan yargı sis-
temi içerisinde hepimizin olmazsa olmaz 
kabul ettiği kutsal savunma mesleğini ser-
bestçe icra eden biz avukatların geçim 
kazanç diye bir derdi olmamalı. Gelece-
ğe dair kaygılarımız var” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Cezaevi
firarileri suçüstü 
yakalandı 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Balık kaçağına 
ağlı önlem 
aldılar
n HABERİ SAYFA 7’DE

Zil yok, sorumluluk var!
Konya İl Milli Eğitim 

Müdürü Seyit Ali Büyük, 
Konya genelindeki 

okullarda zil çalma uygu-
lamasına son verilece-
ğini belirtti. Geleneksel 
eğitim uygulamalarının 

bir parçası olan bu uygu-
lamadan vazgeçmelerin-
deki nedeni anlatan Seyit 

Ali Büyük, amaçlarının 
öğrencilerdeki sorum-
luluk bilincini artırmak 

olduğunu ifade etti. 
Okul zillerinin susmaya 

başladığını sosyal medya 
hesabından duyuran 

Seyit Ali Büyük, “İnsana, 
zamana, çevreye duyar-
lıyız. Hasta, yaşlı, çocuk 

ve benzeri kimseyi rahat-
sız etmeden, herkesin 

mutlu olmasını istiyoruz. 
Çocuklarımız zamanın 

önemini ve onu yönetme-
yi okullarda öğrenecek-

ler” diye konuştu.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

Seyit Ali Büyük
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Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük okullarda zil sesi uygulamasına son vereceğine belirtti. 
Konya genelinde bazı okullarda zil sesleri sustu. Uygulama velilerden ve eğitimcilerden tam not aldı

Konya’daki okul 
zilleri susuyor!

Konya Milli Eğitim Müdürü  Se-
yit Ali Büyük sosyal medya adresin-
den Konya’da bulunan okullarda zil 
sesi uygulamasına  son vereceğine 
belirtti. Geleneksel eğitim uygu-
lamalarının parçası olan, dersin 
başlangıç ve bitişinde çalan zilden 
uzaklaşılması beraberinde eğitim 
alanına birçok yenilik kazandırılması 
bekleniyor. Zil sesi ile derse giriş çı-
kışın yapılmadığı okullarda öğrenci-
lerde oluşacak sorumluluk ve güven 
duygusu, özgüvenlerinin gelişme-
sine yardımcı olması hedefleniyor. 
Öğrenciler de verilen sorumluluğun 
bilinciyle okulda ve günlük yaşamın-
da daha dikkatli ve kontrollü dav-
ranılarak, otokontrolleri ve zaman 
yönetme özellikleri geliştirilmesi he-
defleniyor. Zilsiz eğitim uygulaması 
ile eğitimin istemekle başlaması ge-
rekliliğini öğretmen ve öğrencilere 
benimsetmek, zil uyaranı olmadan 
derse giriş çıkışlar ile öğrencilere 
sorumluluk bilinci, zaman yönetimi, 

otokontrol ve öz disiplin kazandır-
mak ve okullarda ve çevrede yoğun 
bir şekilde yaşanan okul zilleri ses ve 
gürültü kirliliğini önlemek amaçla-
nıyor. 

‘İNSANA,  ZAMANA, 
ÇEVREYE DUYARLIYIZ’

İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük Konya genelinde okul zil 
seslerin kalkacağı müjdesi sosyal 

medya adresi Twitter’da duyurdu. 
Büyük , “İnsana,  zamana, çevreye 
duyarlıyız.  Konya’da okullarımızda 
“okul zilleri” susmaya başlıyor. Okul 
zillerimiz susuyor Çünkü; Çocukla-
rımızın zamanın öneminin farkında 
olmasını ve onu yönetmeyi okulda 
öğrenmelerini, Çocuklarımızın öğ-
retmenlerimizden  “İyi Dersler”i 
duymalarını, Hasta, yaşlı, çocuk vb 
daha mutlu olmalarını istiyoruz” ifa-
delerini kullandı.

UYGULAMA DESTEK GÖRÜYOR
Konya İl Milli Eğitim Müdürü 

Seyit Ali Büyük’ün sosyal medya 
adresinde yaptığı açıklama eğitim-
cilerden ve velilerden tam not aldı. 
Uygulamanın öğrencilerin zaman ve 
konsantrasyonların gelişmesi nokta-
sında önemli faydası olacağına dikkat 
çeken veliler ve eğitimciler uygula-
madan dolayı Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına te-
şekkür etti. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Komagene’den 
Yenigün’e ziyaret

Komagene İç Anadolu ve Doğu 
Akdeniz Franchise Bölge Müdürü 
Cuma Dağlı ve Komagene Konya 
Franchise Bölge Müdürü Osman 
Mert Selek Yenigün Gazetesine 
ziyarette bulundu. Ziyarette Ko-
magene yetkilileri ile Yenigün Ga-
zetesi Reklam Koordinatörü Fahri 
Altınok ilgilendi. Ziyarette konuşan 
Komagene İç Anadolu ve Doğu 
Akdeniz Franchise Bölge Müdü-
rü Cuma Dağlı, “Marka ismini 
Kommagene Uygarlığı’ndan alan 
Komagene markası, 2005 yılın-
da İstanbul’da ilk şubesini açarak 
yöresel bir lezzet olan Çiğ Köfte’yi 
bir konsept marka durumuna ge-
tirmiş ve şu an Türkiye’de Sektö-
rünün Lideri konumuna gelmiştir.  
Yörpaş Yöresel Yiyecekler Pazar-
lama A.Ş gıda sektöründe üretim, 
pazarlama, satış, lojistik ve franc-
hising alanlarında komple ürün ve 
hizmet üretmektedir. Hassas bir 
çalışma yürüten Komagene ekibi, 
ürünlerin satın alma sürecinden 
depolanmasına, üretimden şube-
lere ve tezgahtan müşteriye ula-
şana kadar zinciri takip eder, izler 
ve raporlar. Komagene, yüzde 100 
mutlu müşteri felsefesini benimse-

yen Komagene Müşteri’ye Hizmet 
Kültürü sayesinde müşterileri tara-
fından beğenilen, takdir gören sek-
törünün lider konumundaki mar-
kasıdır. Düşük yatırım maliyetleri 
ve yatırımın hızlı geri dönüş oranı 
ile yoğun talep alan markamızın 
franchiseleri ile olan iş ortaklığına 
verdiği önem nedeniyle şubeleri-
nin yüzde 98’i franchisee olarak 
işletilmektedir. Komegene olarak 
lezzetli, sağlıklı ve kaliteli ürünleri-
mizi, güler yüzlü ve müşteri odaklı 
hizmet anlayışı ile müşterilerimize 
sunarak satış ve karlılığımızı artı-
rıp iş ortaklarımızın da kazanacağı 
sürekli gelişen ve istikrarlı büyü-
yen yenilikçi ve fark oluşturan bir 
marka olmak en büyük hedefimiz. 
Markamızı tercih eden tüm müş-
terilerimize teşekkür ederiz” dedi. 
Yenigün Gazetesi Reklam Koordi-
natörü Fahri Altınok da ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek Komagene İç Anadolu ve Doğu 
Akdeniz Franchise Bölge Müdürü 
Cuma Dağlı ve Komagene Konya 
Franchise Bölge Müdürü Osman 
Mert Selek’e çalışmalarında başa-
rılar diledi.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

Seyit Ali Büyük

Avukatların sorunlarını anlatan Konya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ, adaletin her yere 
hakim olması için var olduklarını ancak mesleğin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını ifade etti

Adalet için varız
Konya Baro Başkanı Avukat 

Mustafa Aladağ, avukatlık mesle-
ğinin sorunları ve mesleğin gele-
ceğine ilişkin öngörülerini Yenigün 
okurlarıyla paylaştı. Hukukun temel 
sacayaklarından birinin de avukatlar 
olduğuna dikkat çeken Baro Başkanı 
Aladağ, devletin dahi özelleştireme-
yeceği tek yapının yargı olduğuna 
vurgu yaptı. 
AVUKATIN GEÇİM DERDİ OLMAMALI

Türkiye genelinde 120 bin ci-
varında avukatın var olduğunu ve 
100’ün üzerinde hukuk fakültesi bu-
lunduğunu ifade eden Başkan Ala-
dağ, “Önümüzdeki beş yıl içerisinde 
ülke nüfusunun yüzde 15 artacağı 
bir durumda avukat sayısı 200 bin-
lere ulaşacak. Bu da beraberinde 
bağlı avukat, işsiz avukat, iş arayan 
avukat, büro açamayan avukat gibi 
bizlerin de hiç tasvip edemeyeceği-
miz sınıflar oluşturacak. Adliye sa-
lonlarında bir cümle yazar, ‘Adalet 
mülkün temelidir’ diye. Buradan 
mülkten bahsedilen devlettir. Ada-
let devletin temeli ise adaleti oluştu-
ran yargı sistemi içerisinde hepimi-
zin olmazsa olmaz kabul ettiği kutsal 
savunma mesleğini serbestçe icra 
eden biz avukatların geçim kazanç 
diye bir derdi olmamalı. Geçim ve 
kazanç derdi ümitsizlik karamsarlık 
gibi, geleceğe dair kaygılar bu mes-
leği gerçek anlamda savunma anla-
mında icra edilemez hale getirmiş 
durumda” dedi. 

HUKUK FAKÜLTELERİNDE 
KONTENJAN AZALTILMALI

Yeteri kadar akademisyeni ol-
mayan fakültelerin kapatılmasını 
ve kontenjan azaltmaya gidilmesini 
öneren Baro Başkanı Mustafa Ala-
dağ, “Bunun yanında Adalet Baka-
nımızın ve bizlerin de ifade ettiği 
mesleğimiz için önemli olan mesleki 
yeterlilik sınavını yapılmasını istiyo-
ruz. Bu sınav sadece avukatlara iliş-
kin değil mesleki bir sınav şeklinde 
noter, hakim ve savcı yargı içerisin-
de yer alan tüm bireylerin ciddi bir 
merkezi sınava tabi tutulması sureti 

ile kısmen de olsa nicelik ve nitelik 
sorunlarının önüne geçilebileceği 
düşünülmekte. Avukatlık mesleği 
bir bilgi mesleğidir. Avukatlık mes-
leği kişisel beceri mesleğidir. Yöre 
ve ortama göre fark etmez. Bilgili 
iseniz bu mesleği layıkı ile icra eder 
başarılı olursunuz. Bizler sınavın 
son derece ciddi olmasını, barajın 
üst seviyelerde tutularak hal eden 
ve bilen, gönül vermiş, sevmiş, sa-
dakatli ve sabırlı arkadaşlarla ahlak 
ve adalet içerisinde bu mesleği icra 
edelim düşüncesindeyiz” ifadelerini 
kullandı.

MESLEĞİMİZE TECAVÜZ 
EDENLERE İTİBAR ETMEYİN

Son zamanlarda hukuki danış-
manlık ve sigorta danışmanlığı al-
tında vatandaşların mağdur edildi-
ğine de dikkat çeken Aladağ, “Son 
zamanlarda hukuki danışmanlık ve 
sigorta danışmanlığı adı altında kim 
olduğu, neci olduğu belli olmayan, 
Bana göre avukatlık mesleğinin 
rızkına direk temas eden, tecavüz 
eden bir grup insan var. Hiçbir hu-
kuki yeterli bilgisi, donanımı, bece-
risi, denetimi olmaksızın çok hızlı 
şekilde bunların sayısı artıyor. Bun-
ların yegane gayesi vatandaşların 

hakkını korumak değil. Kısa yoldan 
büyük kazanç elde etmek. Bizler 
vatandaşlarımıza diyoruz ki gönül 
ister ki hiç mağduriyet yaşamayın. 
Ama yaşadığınız anda da avukata 
güvenin. Bir avukat ile çalışın. Bu 
desteği avukattan alın. Zira avu-
katlık kanunu meslek kanunu ilgili 
mevzuat gereğince hukuku yardımı 
ancak ve ancak bir avukat yapabilir. 
Bu süreçlerin yakından takipçisiyiz. 
Bu tür simsarlar hakkında gerekli 
soruşturma, araştırma yapıyoruz. 
Suç duyulurlarında bulunuyoruz. Bu 
konuda da kısa sürede sonuç alaca-
ğımızı düşünüyorum” dedi.

ARABULUCULUĞU ANCAK 
AVUKATLAR YAPAR!

2013 yılından bu yana yürürlük-
te olan arabuluculuk sistemiyle ilgili 
de bilgi veren Konya Barosu Başka-
nı Avukat Mustafa Aladağ, “Daha 
önce isteğe bağlı olarak icra edilir-
ken geçen yılın başından bu yana 
iş davalarında zorunlu hale geldi. 
Arabuluculuk kanunu ve mevzu-
atı olan bir şey. Arabulucu olacak 
kişiler, hukuk fakültesi mezunu ve 
5 yıllık hukuk tecrübesi olan kişiler 
olmak zorunda. Serbest muhasebe-
ci ve mali müşavirler, TOBB’a bağlı 

tacirler de arabulucu olmak istediler. 
Arabuluculuğun amacı uyuşmazlık-
larda alternatif bir çözüm yolu su-
narak yargının yükünü hafifletmek 
olduğu için diğer meslek dalları için 
ben uygun görmüyorum. Kazan ka-
zan formülü olsun isteniyor, taraflar 
helalleşerek masadan kalkabilsin, 
kısa sürede hak sahibi hakkını alsın 
isteniyor arabuluculuk ile. Kanunun 
faydalı olup olmayacağı ile ilgili şu 
an bir değerlendirme yapmak için 
çok erken. Biz özetle arabuluculuk 
faaliyetini ancak hukukçuların yapa-
bileceğini söylüyoruz” diye konuştu.

YEŞİL PASAPORT HAKKIMIZ!
Avukatların haklarını her plat-

forma savunmaya çalıştıklarını da 
kaydeden Aladağ, “Biz, her se-
çimlerde yeşil pasaport talebimizi 
yenileriz. Biz başkalarından üstün 
olduğumuzu düşünerek bunu iste-
miyoruz. Avukatlık kanununda bi-
zim yapmış olduğumuz faaliyet bir 
kamu hizmeti olarak belirtiliyor. Biz 
de bir kamu hizmeti sunuyorsak, ye-
şil pasaport bizim en tabii hakkımız 
diyoruz. Kısa sürede Adalet Bakan-
lığı’ndan müjdeli bir haber bekliyo-
ruz” dedi. Avukatlık mesleğini dü-
şünen gençlere ve genç avukatlara 
da tavsiyelerde bulunan Aladağ, 
“Mesleğimizin onurunu, itibarını ko-
rumak bizim elimizde. Gençlerimiz 
bu mesleği daha ileriye taşıyacaktır. 
Bunun için bir ve beraber olmalıyız. 
Dünya görüşlerimiz birbirimizden 
farklı olabilir ama ortak paydamız 
mesleğimiz. Avukat olduğumuzu 
hissedelim, hissettirelim. Bizler top-
lum içinde hep kanaat önderi olduk, 
olmaya devam edelim. Gençlerimiz 
sadece hukuki anlamda değil, sos-
yal anlamda da geliştirmek için var 
güçleriyle çalışsınlar. Baro da bu işin 
bir parçasıdır. Genç avukatlarımıza 
Baro’ya önerilerle gelmelerini, sos-
yal projelere imza atmalarını ve bu 
sayede temsil kabiliyetlerini geliştir-
melerini tavsiye ediyorum” diyerek 
sözlerini tamamladı. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şoförler Odası 
plaka nöbetinde

Adalet Bakanlığı ile Türkiye 
Noterler Birliğinin hayata geçirdiği 
nöbetçi noter uygulaması, Kon-
ya’da da uygulandı.  Vatandaşların 
alım, satım ve vekalet gibi işlem-
lerini hafta sonları da rahatlıkla 
gerçekleştirebilmesi için hayata 
geçirilen nöbetçi noter uygulama-
sı, Cumartesi itibariyle tüm Tür-
kiye’de olduğu gibi Konya’da da 
başladı. Uygulama kapsamında 
Konya’da belirlenen bir nöbetçi 
noter, cumartesi ve pazar günle-
ri 09.00 - 17.00 saatleri arasında 
hizmet verdi. Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonu da uy-
gulama kapsamında tüm Türkiye 
genelinde bulunan odalara yazı 
göndererek Cumartesi ve Pazar 
günü odaların vatandaşlara plaka 
basımı konusunda hizmet verme-
sini istedi. Bu kapsamda Konya 
Şoförler Odası da hafta sonunda da 
hizmet verdi.  Konya Şoför Nakliye-
ci ve Otomobilciler Odası Başkanı 
Ahmet Şen uygulama kapsamında 

Konya’da araç alım satımı yapan 
vatandaşlara hizmet vermek ama-
cı ile oda hizmet binasını açtıklarını 
ifade ederek,  “Adalet Bakanlığı ile 
Türkiye Noterler Birliğinin hayata 
geçirdiği nöbetçi noter uygulaması 
kapsamında, Türkiye Şoförler ve 
Otomobilciler Federasyonumuzun 
talimatı ile Konya Şoförler Odamız 
hafta sonunda nöbetçi olarak faali-
yetlere başladı. Hafta sonunda 43 
vatandaşımıza yeni plaka basımı 
ve araç plakasının yenileme işlemi 
yaptık. Vatandaşlarımız odamızın 
hafta sonunda da hizmet verme-
sinden oldukça memnun. Perso-
nellerimizde her zaman olduğu gibi 
hafta sonunda da vatandaşlarımıza 
yardımcı oldular. Personellerimize 
vatandaşlarımıza göstermiş olduk-
ları ilgiden dolayı teşekkür eder, 
çalışmalarında başarılar dilerim. 
Nöbetçi noterlik uygulaması ile 
ekonomimiz canlanacak ve ticaret 
7 gün boyunca sürecek” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Mustafa Aladağ
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Yeni yaya üstgeçitleri hizmete girdi
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından İstanbul Yolu üzeri Piri 
Reis Yaya Üstgeçidi ile Antalya 
Yolu üzeri Harmancık Yaya Üstge-
çidi tamamlanarak hizmete girdi. 
Büyükşehir, İstanbul Yolu MEDAŞ 
önünde de yeni bir yaya Üstgeçidi-
nin yapımını başlattı. Konya Büyük-
şehir Belediye Başkanı Uğur İbra-
him Altay, Konya ulaşımı için son 
derece önemli olan Yeni YHT Garı 
önünde temelini attıkları alt geçit ile 
birlikte şehir ulaşımına katkı sağla-
yacak yatırımlara devam ettikleri-
ni söyledi. İstanbul Yolu üzerinde 
Piri Reis Yaya Üstgeçidi ile Antalya 
Yolu Harmancık Yaya Üstgeçidi’nin 
de hizmete girdiğini belirten Al-
tay, “Piri Reis Yaya Üstgeçidimiz 
2.8 milyon liraya, Harmancık Yaya 
Üstgeçidimiz de 1.5 milyon liraya 
mal oldu. Yine İstanbul Yolu üzeri 

MEDAŞ önünde yeni bir yaya Üst-
geçidimizin yapımına da başladık” 
dedi. Ekonomik ömrünü dolduran 

yaya Üstgeçitlerinin yenilenmesi 
çalışması kapsamında Eski Sana-
yi, Aydınlıkevler ve Beyşehir Çev-

re Yolu’ndaki yaya Üstgeçitlerinin 
de tamamlanmak üzere olduğunu 
vurgulayan Başkan Altay, “Bu Üst-

geçitlerimiz yürüyen merdivenleri 
ve asansörleri çalışır şekilde inşal-
lah kısa süre içinde hizmete girmiş 

olacak. Yeni dönemde ulaşımla ilgili 
yatırımlarımız devam edecek” diye 
konuştu. n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş, MHP Meram İlçe Teşki-
latına teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mus-
tafa Dolular, Ak Parti Meram İlçe 
Yöneticileri, Meram Belediye Mec-
lis Üyeleri ile birlikte MHP Meram 
İlçe Başkanı İbrahim Ay ve MHP 
İlçe Yönetimini ziyaret edan Başkan 
Mustafa Kavuş, seçim süreci boyun-
ca Cumhur İttifakı çatısı altında ver-
dikleri destekten dolayı MHP yöne-
ticilerine ve seçmenlerine teşekkür 
ettiklerini belirtti. 

31 Mart Yerel Seçimlerinin va-
tana, millete, Konya’ya ve Meram’a 
hayırlar getirmesini temenni eden 
MHP Meram İlçe Başkanı İbrahim 
Ay, Cumhur İttifakı çerçevesinde 
Ak Parti’nin adayı Mustafa Kavuş 
ile birlikte güzel, huzurlu, sağlıklı 
ve başarılı bir seçim süreci yaşamış 
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını 
belirtti. Başkan Kavuş’un, Meram’da 
rekor denilebilecek bir oyla seçildiği-
ni hatırlatan Ay, “Cumhur ittifakına 
gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı 
hem Başkan Mustafa Kavuş’a, hem 
Ak Parti Meram İlçe Başkanı Mus-

tafa Dolular’a ve onun yönetimine 
teşekkür ediyoruz. İttifaka göster-
dikleri değerin ve hassasiyetin se-
çim sürecinde olduğu gibi seçimden 
sonrada sürdüreceklerini ifade et-
meleri ise bizi çok daha fazla mutlu 
etti” diye konuştu. 

‘BİRLİĞİMİZ VE DİRLİĞİMİZ 
BUNDAN SONRADA DEVAM EDECEK’

Yaklaşık 75 gün süren seçim 
sürecinde Ak Parti ve MHP nefer-
lerinin birlikte koşturduklarının al-
tını çizen Meram Belediye Başkanı 

Mustafa Kavuş, çok verimli, ılımlı 
ve problemsiz bir saha çalışması yü-
rüttüklerini hatırlattı. Bundan son-
raki süreçte de birliklerinin ve dir-
liklerinin devam edeceğini belirten 
Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle 
sürdürdü; “Belediye Meclis Üyeleri-
miz tek liste halinde seçime girdiler. 
Seçim sonucunda kazanan bu tek 
liste oldu. Bundan sonraki hizmet 
sürecinde de Meram için, Konya için 
ve Türkiye için uyum içinde koştu-
racağız. Bu uyumun sonucunda  ka-

zanan yine yüce milletimiz olacaktır. 
Verdikleri desteklerden dolayı MHP 
İlçe Başkanımız Sayın İbrahim Ay’a, 
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bele-
diye Meclis Üyelerimize teşekkürü 
bir borç biliyorum.” 

‘BU BAŞARI İTTİFAKIN 
ORTAK BAŞARISIDIR’ 

Yerel Seçim çalışmalarında MHP 
İlçe Teşkilatı ve İlçe Başkanı İbrahim 
Ay ile birlikte sorunsuz bir seçim 
süreci yaşadıklarını ifade eden Ak 
Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa 
Dolular, Başkan Kavuş’un rekor bir 
oyla göreve gelmesinden dolayı bü-
yük mutluluk yaşadıklarını söyledi. 
MHP ile bundan sonraki süreçte de 
birlikteliklerinin daim olmasını umut 
ettiklerini kaydeden Dolular, bu ba-
şarının Cumhur İttifakının ortak 
başarısı olduğunu belirterek, “Allah 
yeni başkanımız Mustafa Kavuş’un, 
ekibinin ve Belediye Meclis üyele-
rinin yar ve yardımcısı olsun” diye 
konuştu. Ziyaretin ardından Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve 
beraberindekiler çevre esnafları zi-
yaret ederek bir süre hasbihal ettiler.
n HABER MERKEZİ

İlçe Milli Eğitim’den
Tutal’a tebrik ziyareti

Belediye personeli Tutal’a 
‘hayırlı olsun’ dedi

Çumra Belediye Başkanı
Oflaz, pazarı ziyaret etti

Çumra Belediye Başkanı Halit 
Oflaz, pazarı ziyaret ederek esnafla 
buluştu. Çumra Belediye Başkanı 
Halit Oflaz seçim sonrası ilk pa-
zar ziyaretini yaptı. Sebze pazarını 
gezen Başkan Oflaz pazar esnafı 
ve pazarda alışveriş yapan vatan-
daşla buluştu. Halit Oflaz, esnaf 
ziyareti sırasında seçim süreci bo-
yunca desteklerinden dolayı tüm 

hemşerileri ile tek tek el sıkışarak 
teşekkürlerini sundu. Başkan Of-
laz, pazar esnafının ve vatandaşın 
taleplerini de dinledi. Sebze pazarı 
gezisine Çumra Belediye Başka-
nı Halit Oflaz’ın yanında AK Parti 
Çumra İlçe Başkanı Ufuk Yağcılar 
ve belediye meclis üyeleri de eşlik 
etti.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar ve çalışma 
arkadaşları, Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal’ı makamın-
da ziyaret ederek hayırlı olsun di-
leklerinde bulundu. Başkan Tutal, 
“Hemşehrilerimin huzur ve refahı 
için çalışmalar yapmaya devam 
edeceğim. Yaptıklarımız, yapacak-
larımızın teminatıdır. İnşallah yeni 
dönemde; kültür, sanat, bilim, eği-
tim ve sporda çok önemli projeleri 

uygulayarak daha fazla insanımı-
za ulaşmaya gayret göstereceğiz. 
Nazik ziyaretleriniz ve iyi dilekle-
riniz için teşekkür ederim” dedi. 
Seydişehir İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Tahir Kibar, “Seydişehir için 
yaptığınız şeyler ortada, bize ve 
gençlerimize daha yaşanılabilir bir 
Seydişehir sunduğunuz için teşek-
kür ederiz” diyerek çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Belediyesi birim 
müdürleri ve çalışanları, Seydişe-
hir Belediyesi SEBELTAŞ persone-
li, Başkan Mehmet Tutal’a hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu. Perso-
nel, “Başkan’ım hizmetlerinizden, 
çalışmalarınızdan, bizim için yap-
tıklarınızdan memnunuz. Sizi tek-
rar aramızda görmekten mutluluk 
duyuyoruz. Yeni dönem tüm Sey-

dişehir halkına hayırlı olsun” dedi. 
Başkan Tutal da “Seydişehir’e 
hepimiz birlikte hizmet ediyoruz. 
Toplumu ne kadar daha huzurlu 
hale getirebiliriz, hepimiz bunun 
mücadelesini veriyoruz. Birimle-
rimizi daha verimli hale getirmek 
için gayret gösteriyoruz. Ziyaretle-
riniz beni memnun etti, teşekkür 
ederim” dedi. n HABER MERKEZİ

6 – 25 Mart tarihleri arasında konyaokuyor.com internet sitesinden “Değerlerimiz” isimli kitabı okuyan ve 
hazırlanan sorulara doğru cevap veren başarılı kitap dostlarına Selçuklu Belediyesi tarafından ödül verildi

Selçuklu Belediyesi kitap
dostlarını ödüllendirdi

Kütüphane sayısı ile yerel 
yönetimler arasında Türkiye’de 
birinci olan ve binlerce kitap ile 
kitapseverlere hizmet veren Sel-
çuklu Belediyesi, bu hizmetlerin 
yanısıra online kitap yarışmaları 
ile de yediden yetmişe herke-
si kitap okumaya teşvik ediyor. 
Kütüphane Haftası etkinlikleri 
kapsamında 6 – 25 Mart tarihleri 
arasında “Konya Okuyor” sloga-
nı ile online olarak düzenlenen 
yarışmada dereceye giren kitap 
dostları ödüllendirildi.

İki ayrı kategoride düzenlenen 
yarışmada 2004 öncesi doğumlu 
olanlar ve 2005 sonrası doğumlu 
olanlar “Ayet ve Hadislerle De-
ğerlerimiz” isimli kitaptan oku-
muş oldukları bölümlerle ilgili 
sorulara belirlenen süre içerisin-
de doğru cevap verebilmek için 
mücadele ettiler. 

Yaklaşık bin kişinin katıldığı 
yarışmada dereceye girenler bi-
siklet ile ödüllendirilirken, başarılı 
olan diğer katılımcılarda teleskop 
ve mikroskop seti ile ödüllendiril-
diler. Yarışmada toplam 20 kişi 
ödül kazandı.

‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN 
YAPTIĞIMIZ HER ÇALIŞMA, 

YARINLARIMIZA YÖN VERECEKTİR’
Kitap okumanın önemine özel-

likle değinen Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Ço-
cuklarımızın hem değerlerini öğ-
renmesi hem de okuma alışkanlığını 
kazanması için pek çok program ya-
pıyoruz. “Konya Okuyor” programı 
da bu kapsamda yaptığımız çalışma-
lardan bir tanesi. Çok yoğun bir ilgi 

oldu 1000’e yakın çocuğumuz bu 
yarışmaya katıldılar ve yarışmanın 
sonundaki sınavda soruları cevapla-
dılar ve ödül almaya hak kazandılar. 
Bu vesile ile bütün çocuklarımızı 
tebrik ediyorum. Aynı zamanda 
çocukları böyle bir etkinliğe teşvik 
ettikleri için aileleri de tebrik ediyo-
rum. İnşallah eğitim hayatlarında ve 
sonraki hayatlarında yine kitaplarla 
beraberliklerini sürdürürler ve kitap 
okuma alışkanlıklarını hiç bırakmaz-

lar. Çünkü insan okuduğu zaman 
zenginleşir, okuduğu zaman zihni 
gelişir ve bilgi sahibi olur. Bilgi sahi-
bi olmadan fikir sahibi olmak müm-
kün değil. İnsanın kendi hayatına 
yön verebilmesi için önce bilgiyle 
donanması gerekiyor bunun için de 
okumak şart. Bütün çocuklarımızı 
tebrik ediyorum hem bu yarışmaya 
katıldıkları için hem de  kitap dostu 
oldukları için. Her ne kadar artık ki-
taplara da dijital ortamda ulaşabili-
yor olsak da ben çocuklara yine kağıt 
üzerinde basılı olan kitapları okuma-
larını tavsiye ediyorum. Çünkü basılı 
olan yayınlar hem onların elektronik 
ortamdan uzak kalmalarını sağlamış 
olur hem de çocukların zihninde 
daha kalıcı bir bilgi oluşumunu sağ-
lamış olur. Çocuklarımıza kitap dolu 
bir hayat diliyorum ve yarışmaya 
katıldıkları için ayrı ayrı tebrik edi-
yorum ailelerine de ayrıca teşekkür 
ediyorum. Bizim burada verdiğimiz 
ödüller onları teşvik amaçlıdır. Ço-
cuklarımızın daha çok kitap okuma-
larını istiyor, onlar için yaptığımız 
her çalışmanın yarınlarımıza yön 
vereceğini biliyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Başkan Kavuş’tan MHP’ye teşekkür ziyareti
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Konya Bilim Merkezi matematik öğretmenlerini ağırladı

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Mer-
kezi’nde Türkiye genelindeki Fen 
Lisesi Matematik Zümre Başkanı 
öğretmenlerine yönelik üç gün sü-
ren bilim semineri düzenlendi. Çok 
sayıda bilimsel etkinliğe katılan 
öğretmenler, kendilerini geliştir-
me fırsatı verdiği için Milli Eğitim 
Bakanlığı’na ve Konya Büyükşehir 
Belediyesi’ne teşekkür etti.

Konya Bilim Merkezi, Türkiye 

genelindeki Fen Liselerinin mate-
matik öğretmenlerine yönelik bilim 
semineri düzenledi. Milli Eğitim 
Bakanlığı Ortaöğretim Genel Mü-
dürlüğü ile Konya Büyükşehir Be-
lediyesi Konya Bilim Merkezi ara-
sında imzalanan Eğitimde İş Birliği 
Protokolü kapsamında Türkiye ge-
nelindeki Fen Liselerinde görev 
yapan Matematik Zümre Başkanı 
öğretmenlere yönelik uygulamalı 
eğitimler yapıldı. 81 ilden öğret-
menlerin katıldığı ve üç gün süren 

eğitimlerde; öğretmenlerin araştır-
ma yöntemleri, proje yapma ve yü-
rütmeye yönelik bilgi ve becerileri-
nin artırılması, bilim ve teknolojiyle 
buluşturulması ile matematik ala-
nındaki yeni uygulamalar hakkında 
bilgilendirilmeler yapıldı. 

ÖĞRETMENLER BİRÇOK 
BİLİMSEL ETKİNLİĞE KATILDI 
Uygulamalı eğitimlerin yapıl-

dığı atölye çalışmalarına katılan 
öğretmenler, bilimsel düşünce ve 
teorilerin gelişimi ile matematik-

sel düşünce biçiminin ortaya çıkışı 
hakkında söyleşilere katıldı. Bilim-
deki yeni teknolojilerin kullanım 
alanlarıyla ilgili de bilgilendirilen 
öğretmenler, insansı robotlu bilim 
gösterilerine katılma tecrübesi de 
yaşadı. 

MİCRO:BİT ATÖLYE 
ÇALIŞMALARI DÜZENLENDİ 
Matematik Zümre Başkanı öğ-

retmenlere, İngiltere’de ortaokul 
öğrencilerine dağıtılan micro:bit 
mikro bilgisayar sistemlerine dair 

bilgiler de verildi. Bu kapsamda, bi-
lim, teknoloji, mühendislik ve ma-
tematik (STEM) eğitimi için kulla-
nılan önemli araçlardan biri olacak 
atölye çalışmasında, “micro:bit” 
üzerinde bulunan elektronik dona-
nımlar tanıtılarak örnek uygulama-
lar yapıldı.

KARE TEKERLEKLİ 
ARABA TASARLADILAR 

Merkezde öğretmenlere yöne-
lik “Sıfır Atık Projesi” kapsamında 
atık malzemelerin geri dönüşümü 

üzerine atölye çalışmaları da yapıl-
dı. “Arabamı Tasarlıyorum” isimli 
atölyede öğretmenler, atık mal-
zemelerle dairesel bir yolda giden 
kare tekerlekli arabalar tasarladı. 

ÖĞRETMENLER TEŞEKKÜR ETTİ 
Bilim Merkezi’ni çok beğendik-

lerini söyleyen öğretmenler, böyle 
bir programı hazırlayarak kendi-
lerini geliştirme fırsatı verdiği için 
Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür 
etti. n HABER MERKEZİ

Altınekin ilçesinde her yıl her as-
ker alma döneminde askere gidecek 
ailelerin gençlerine askere gitmeden 
önce verdiği yemek geleneksel ola-
rak yıllardır yaşatılıyor. Her yıl aske-
re alma döneminde askere gidecek 
gençlerin aileleri tarafından verilen 
yemeğe, ilçe halkı tarafından yoğun 
bir ilgi gösteriliyor.

Altınekin ilçesinde askere gi-
decek olan Pehlivan ailesinin oğlu 

Mehmet Pehlivan için verdiği asker 
uğurlama yemeğine; akrabaları, ai-
lenin yakınları, dostları ile Altınekin 
Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnı-
cıoğlu, yönetim kurulu üyeleri, ilçe 
protokolünün yanı sıra, STK temsil-
ciler, askere gidecek olan gençler ile 
arkadaşları, ilçe halkı katıldı.

Askere alınacak olan Mehmet 
Pehlivan babası Naci Pehlivan oğ-
lunu askere uğurlamadan önce bir 

yemek verdiğini belirterek, “İlçe-
mizde geleneksel olarak yaşattığı-
mız asker uğurlama yemeğinde, 
askere gidecek olan gençlerimizi ar-
kadaşları, akrabaları, ilçe halkımızla 
buluşturuyoruz. Her asker alma 
döneminde ilçemizde ve köylerimiz-
de askere gidecek olan gençler için 
aileleri tarafından yemek verilerek, 
bir eğlence düzenlenir. İlçe olarak 
yıllardır askere gidecek olan gençler 

için asker uğurlama yemeğini gele-
neksel olarak yaşatıyoruz. Amacımız 
ilçemizde birlik ve beraberliğimizi 
güçlendirmektir. Askere gitmeden 
önce askere alınacak gençlerimizle 
buluşarak güzel bir gün yaşamak-
tır” dedi. Mehmet Pehlivanın babası 
Naci Pehlivan yemeğe katılanlara 
geleneksel Konya etli pilavı ikram 
etti.
n HABER MERKEZİ

‘Hayattaki en büyük
zenginlik sağlıktır’

Dedeman’dan Dünya Saati 
Uygulaması’na destek

Konya Tabip Odası Başkanı Dr. 
Seyit Karaca, 7 Nisan Dünya Sağ-
lık Günü’nde yaptığı açıklamada 
insanoğlunun en büyük zenginli-
ğinin sağlığı olduğuna dikkat çekti. 
Bireyin öncelikli görevinin beden 
ve ruh sağlığını her türlü kötü alış-
kanlıklardan korumak olduğunu 
belirten Dr. Seyit Karaca, “Sağlıklı 
toplum, sağlıklı gelecek demektir. 
Ülkemizin geleceğinin daha aydın-
lık olmasının yolunun sağlıklı ne-
sillerin yetişmesiyle mümkün ola-
caktır. Bunun için çocuklarımızın 
sigara olmak, alkol ve uyuşturucu 
madde kullanımı gibi kötü alışkan-
lıklardan ve ortamlardan uzak tu-
tulması gerekmektedir. Sağlıklı ya-
şamak, her bireyin en temel hakkı 
olduğu için bu hakkın en iyi şekilde 
kullanılması hususunda devletimiz 
ve sağlık personelimiz önemli ça-
lışmalar yapmaktadır. Devletimiz 
bireylerin yaşamlarını sağlıklı bir 

şekilde sürdürebilmeleri için sos-
yo-kültürel ve ekonomik ortamları 
hazırlayıp, gerekli şartları oluştu-
rurken, sağlık personelimiz de bilgi 
ve tecrübesiyle özverili çalışmalara 
imza atmaktadır. Amaç, toplumun 
ihtiyaçları doğrultusunda, sağlıkla 
ilgili bilgilerin geniş halk kitlelerine 
ulaştırılması, koruyucu sağlık hiz-
metlerinin yaygınlaştırılması, bi-
reylerin sağlıklı yaşam konusunda 
bilinçlendirilmeleri, hastalanma-
dan gerekli tedbirlerin alınmasıdır 
Tüm bu çalışmalar neticesinde 
ülkemiz bugün sağlık alanındaki 
başarılarıyla dünyada adından söz 
ettiren bir ülke konumuna yüksel-
miştir. Bu duygu ve düşüncelerle; 
tüm halkımızın 7 Nisan Dünya 
Sağlık Günü’nü kutluyor, meslek-
taşlarımıza ve sağlık alanında gö-
revli personelimize çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Dedeman Konya Otel Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı’nın küresel 
iklim değişimine dikkat çekmek 
için dünya genelinde her sene 
düzenlediği ve ülkemizde Dünya 
Doğayı Koruma Vakfı-Türkiye ta-
rafından gerçekleştirilen “Dünya 
Saati” uygulamasına destek verdi.  
Dünya Doğayı Koruma Vakfı’nın 
öncülüğünde tüm dünyada destek 
gören ‘Dünya Saati’ hareketiyle, 
ışıkların kapatılarak gezegenimi-
zin olumsuz gidişatını durdurmak 
için yapılması gereken değişimlere 
dikkat çekilmesi kapsamında De-
deman Konya Otel 20:30 - 21:30 

arası ışıklarımızı kapattı.  Etkinliğe 
ilişkin değerlendirmelerde bulu-
nan Dedeman Otel Konya Genel 
Müdürü Hasan Fahri Bozkurt , “ 
Türkiye’de oteller şehirlerin en 
önemli sembollerinden bu nedenle 
enerji tasarrufunu destekleyen bu 
küresel etkinliğe katılmak bizim 
için çok önemli. Dünyadan mil-
yonlarca insanın da katılımıyla ger-
çekleşen bu etkinliğe katılmaktan 
dolayı çok mutluyuz. Organizas-
yondan emeği geçen tüm arkadaş-
larıma, misafirlerimize teşekkür 
ediyorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, 2019’un ilk çeyreğinde 
Konya’daki esnaf sayısında ciddi bir artış olduğunu ve esnaf sayısının 51 bin 857’e yükseldiğini açıkladı

Esnaf sayısı arttı
Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Si-

cil Gazetesi’nde yayınlanan verilere 
göre yılın ilk çeyreğinde Türkiye ge-
nelindeki esnaf ve sanatkâr sayısının 
1 milyon 772 bin 650 olduğunu be-
lirten TESK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak, Şubat 2019 itibariyle 
Konya’da da esnaf sayısının 51 bin 
857, işyeri sayısının da 53 bin 940 
olduğunu kaydetti.

Başkan Karabacak açıklamasın-
da, “Esnaf ve sanatkârlarımıza ait 1 
milyon 907 bin 857 iş yeri var. 2019 
yılının ilk çeyreğinde 70 bin 888 iş 
yeri açıldı, 29 bin 214 iş yeri kapan-
dı. Diğer taraftan 20 bin 544 işyeri-
nin de vergi kayıtları sona erdiği için 
resen terkin edildi. Ancak ilgilileri 
müracaat etmediği için sicil gaze-
tesinde terkin ilanları yayınlanmadı. 
Böylece yılın ilk çeyreğinde esnaf ve 
sanatkârlara ait iş yeri sayısı 21 bin 
130 arttı” dedi.

EN ÇOK TESCİL YAPILAN 
MESLEK KOLLARI

Başkan Karabacak, en çok tesci-
li yapılan meslek kollarının başında 
bakkal, market ve büfe işletmeciliği, 
lokantacılık, yemek içecek sunumu 
faaliyetleri, kahvehane ve çay ocağı 
işletmeciliği, şehirlerarası yük ta-
şımacılığı, minibüs ve servis aracı 
işletmeciliği, pazar yerleri ve tez-
gahlar, kadın esnafların en çok ter-
cih ettiği meslek dalının da bakkallık 
olduğunu sözlerine ekledi.

‘KADIN ESNAFIMIZDA ARTIŞ VAR’
2018 yılında Konya’da kadın es-

naf sayısının 5 bin 377 iken bu raka-
mın 2019 yılında 5 bin 873 olduğu-
na dikkat çeken Başkan Karabacak, 

“Kadın esnaflarımızın sayısındaki 
artış, iş yaşamında daha çok yer al-
maları esnaf ve sanatkâr camiamız 
adına oldukça sevindirici. Kadınları-
mızın tüm meslek dallarında faaliyet 

göstermesi için onlara daha fazla 
destek verilmesi gerekir. Kadınlara 
verilen destekler arttıkça kadın es-
naf ve sanatkâr sayımız da artmaya 
devam edecek” diye konuştu.

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİMLERİ BAŞARISI

KONESOB olarak İŞKUR ile 
birlikte yürüttükleri ve Türkiye’ye 
örnek teşkil eden, “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri”ne vatan-
daşların büyük ilgi gösterdiğini be-
lirten Başkan Karabacak, eğitim-
lerdeki kadın girişimci sayısının da 
her geçen gün arttığını sözlerine 
ekledi. Kurslarda Nisan ayı itibariy-
le bugüne kadar 3 bine yakın giri-
şimciye eğitim verildiğini hatırla-
tan Başkan Karabacak, “Eğitimleri 
İŞKUR Konya İl Müdürlüğümüzün 
binasında konusunda deneyimli 
eğitimcilerimiz eşliğinde sürdürü-
yoruz” dedi.

Her ay düzenlenen girişimcilik 
eğitimleriyle istihdama katkıda bu-
lunurken, yeni esnaf ve sanatkârlar 
oluşturmayı amaçladıklarını söyle-
yen Başkan Muharrem Karabacak, 
özellikle genç kesimden girişimci-
lik kurslarına büyük ilgi olduğuna 
dikkat çekerek eğitimlerin amacına 
ulaştığına vurgu yaptı.
n HABER MERKEZİ

Altınekin’de asker uğurlama geleneği yaşatılıyor
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Yaralıların yardımına 
koşanlara otomobil çarptı

Aksaray’da meydana gelen ka-
zada, yaralılara yardım etmek iste-
yenlerin de aralarında bulunduğu 
5 kişi yaralandı. Ertuğrul Koç (41) 
yönetimindeki 68 AAP 497 plakalı 
otomobil, Aksaray-Nevşehir kara 
yolunun 17. kilometresinde re-
füje çarptı. Kazayı gören Süreyya 
Özaltun (27) ve Yüksel Duran (25) 
yaralılara yardım etmek istedi. Bu 

sırada Sergen Sayın’ın kullandı-
ğı 62 AC 873 plakalı otomobil de 
Özaltun ve Duran ile kazaya karı-
şan araca çarptı. Kazada, sürücüler 
Koç ve Sayın ile Özaltun, Duran 
ve Muhammet Mustafa Eroğlu 
yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Ser-
vis ekiplerince Aksaray Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
n İHA

Otomobil TIR’a
arkadan çarptı: 2 yaralı 

Ereğli’den otomobilin TIR’a 
arkadan çarpması sonucu mey-
dana gelen trafik kazasında 2 kişi 
yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıra-
larında Aksaray-Adana karayolu 
Zengen mevkiinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Mehmet D. 
yönetimindeki 41 N 6345 plakalı 
otomobil, aynı istikamete gitmekte 
olan Hamdullah D. idaresindeki 47 
PD 170 plakalı TIR’a arkadan çarp-
tı. Kazada otomobilde bulunan Fat-

ma D. ve Ayşegül D. yaralanırken, 
otomobil sürücüsü ise kazayı hafif 
sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören di-
ğer sürücülerin ihbarı üzerine olay 
yerine jandarma ve sağlık ekipleri 
sevk edildi. Fatma D. ve Ayşegül 
D., olay yerine gelen sağlık ekip-
lerinin ilk müdahalesinin ardından 
ambulanslarla Ereğli Devlet Has-
tanesine kaldırılarak tedavi altına 
alındı.
n İHA

İnşaattaki iskele demirlerini çalmaya çalışırken polisi görünce kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 
şahıslar gözaltına alındı. Annesi ve karısı ile hırsızlık yaparken yakalanan şahıs, “Başlık parası için çaldık” dedi

Başlık parası için
hırsızlık yapmışlar

Konya’da bir inşaattaki iskele 
demirlerini çalmaya çalışan şahıs, 
polisi görünce kaçtı. Yaşanan ko-
valamaca sonucu annesi, karısı ve 
arkadaşıyla birlikte yakalanan şahıs, 
“Başlık parası için çaldık” dedi. 

Olay, saat 03.30 sıralarında mer-
kez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi 
Büşra Sokak’ta bir inşaatta meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak 
üzerinde bir süre kamyonetle gezen 
ve bir inşaatın önünde durarak iske-
le demirlerini çalmaya çalışan 4 kişi-
yi gören vatandaşlar durumu polise 
bildirdi. İhbar üzerine olay yerine 
sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü 
Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini gö-
ren şüpheliler kamyonetle kaçmaya 

başladı. Ekiplerin dur ihtarına uyma-
yan şüphelilerin aracı Esenler Ma-
hallesi Ziyaret Sokak’ta sıkıştırılarak 
yakalandı. Durdurulan araçta bulu-
nan Hazar G. (17), annesi Sümbül 
G. (35), dini nikahlı karısı Eşe Fatma 
B. (20) ve arkadaşı Mehmet Ç. gö-
zaltına alındı. Yaklaşık 20 kilomet-
re süren kovalamaca cep telefonu 
kameralarına yansırken, şüpheliler 
Konya Numune Hastanesinde sağ-
lık kontrolünden geçirilerek Asayiş 
Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüp-
helilerden Hazar G’nin ilk ifadesinde 
“Eşe Fatma B.’yi kaçırarak evlendik. 
Başlık parasını toplamak için çaldık” 
dediği ileri sürüldü.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
8 Nisan 2019 Pazartesi  • Yıl: 11 • Sayı: 3617

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Konya’da cezaevi firarisi iki kişi, hırsızlık 
için girdikleri evde suçüstü yakalandı. 
Selçuklu ilçesi Parsana Mahallesi Kanarya 
Adası Sokak’ta bir eve giren Furkan Ç. ve 
Rasim S’yi fark eden vatandaşlar polise 
haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 
ekipler, içeride olan şüphelileri suçüstü 
yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık 
kontrolünün ardından ifadeleri alınmak 
üzere karakola götürüldü. Şüphelilerin 
cezaevi firarisi oldukları ve 7’şer suçtan 
kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
n AA

Kulu’da otomobilin çarptığı bisiklet sürü-
cüsü hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, 
E.B. (52) idaresindeki 34 E 0071 plakalı 
otomobil, Ankara-Konya karayolu Kulu 
mevkisinde Uğur Şener’in (52) kullandığı 
bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savru-
larak ağır yaralanan Şener, 112 Acil Servis 
ekiplerince Kulu Devlet Hastanesi’ne kal-
dırıldı. Şener burada yapılan müdahaleye 
rağmen kurtarılamadı. Sürücü E.B. ise Kulu 
Polis Merkezindeki ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı.  n AA

Cezaevi firarileri
suçüstü yakalandı

Otomobilin çarptığı
bisikletli öldü

Ankara’daki birliğinde hayatını kaybeden Tankçı Uz-
man Çavuş Abdullah Karasu memleketi Seydişehir’de 
toprağa verildi. Muallimhane Camisi’nde öğle namazına 
müteakip kılınan cenaze namazını Seydişehir Müftüsü 

Adem Bebek kıldırdı. Cenaze törenine, Seydişehir Kay-
makamı Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, 
Karasu’nun  Ankara’da görev yaptığı birliğinden gelen çok 
sayıda silah arkadaşı ve yakınları katıldı. n AA

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Sara krizi geçirerek 5. kattan 
düşen genç ağır yaralandı
Karaman’da, sara krizi geçi-

rerek apartmanın 5’inci katından 
düşen Azerbaycan uyruklu üniver-
site öğrencisi ağır yaralandı. Alınan 
bilgiye göre, Fenari Mahallesi Mol-
la Fenari Caddesi’nde bir kişinin 
apartmandan düştüğünü görenler, 
durumu polise bildirdi. Ağır yara-
lanan 20 yaşındaki Hamdamin Ba-
lakishiev isimli genç, sağlık ekipleri 
tarafından Karaman Devlet Has-

tanesine kaldırıldı. Balakishiev’in 
hayati tehlikesinin bulunduğu 
öğrenildi. Karamanoğlu Mehmet-
bey Üniversitesi Sağlık Hizmetleri 
Meslek Yüksekokulunda İlk ve Acil 
Yardım Bölümü öğrencisi oldu-
ğu öğrenilen Azerbaycan uyruklu 
Hamdamin Balakishiev’in, sara 
krizi geçirerek pencereden düştüğü 
belirlendi.
n AA

Düğün yolunda kaza:
1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Aksaray’da otomobilin şaram-

pole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 
3 kişi yaralandı. Cengiz Yalçın (47) 
idaresindeki 68 EH 408 plakalı oto-
mobil, Aksaray-Nevşehir kara yolu-
nun 45. kilometresinde kontrolden 
çıkarak şarampole devrildi. Kazada, 
otomobilde bulunan Neriman Yal-
çın (42), olay yerinde yaşamını yitir-

di. Yaralanan sürücü ile Eren Yalçın 
(13) ve Fatma Yalçın (18), 112 Acil 
Servis ekiplerince Aksaray Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıl-
dı. Yaralıların sağlık durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi. Kaza yapan 
ailenin, konvoy eşliğinde Nevşe-
hir’deki yakınlarının düğününe git-
tikleri öğrenildi. n AA
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Kıssadan hisse bir hikaye;
Bir gün bir köyde namaz çıkışı bir 

anons duyulur;
Dikkat dikkat ; ‘’yakınlarda yağan 

yoğun yağışlar dolayısıyla köyümüzü 
sel basacağından köyü terk edin, dağın 
yüksek kesimlerine çıkın’’ der.

Halk köyü terk eder. Köy dışına, 
yüksek bir yere çıkar.

 Bakarlar ki imam yok. Birisini gön-
derirler.

O kişi camiye gelir, hocam halk 
köy dışında bir sen yoksun, sel geliyor 
der. 

İmam: sen git der.
Bu arada sel gelmiştir. Camiye da-

yanmıştır.
Bu sefer sandalla birisi gelir. Ho-

cam hadi sel yükseliyor. Seni almaya 
geldik der.

İmam: gidin der .
Sonra sel yoğunlaşır. Camiyi yutar. 
Bu sefer helikopterle gelirler,  ho-

cayı  almak isterler.
İmam: gidin der. Bütün ısrarlara 

karşın yerinde kalır.
Sel yükselir, camiyi ve hocayı yu-

tar.
Hoca ahrete intikal etmiştir.
Allahın huzuruna kabul edilir.
İmam Allaha sitem eder. 
Ben bütün ibadetlerimi yaptım, 

hayatımı takva üzerine yaşadım. Adil 
oldum, hak yemedim, kul hakkını gö-
zettim. Sen her zaman beni ve benim 
gibileri koruyacaktın der.

Her ne kadar bu tip dini örnek ver-
mek istemesem de hikaye bu ya:

Ey kulum; namaz çıkışı anons et-
tirdim sen duymadın. Köylü dağa çıktı 
sana da haber gönderdim, dikkate al-
madın. Sel bastı sandalla kurtarmaya 
insanları gönderdim, oralı olmadın.  
Sel bastı camiyi yuttu, helikopterle 
seni kurtarmaya insanları gönderdim, 
bütün ısrarlara rağmen kabul etmedin, 

ben ne yapayım demiş.
Kıssadan hisse.
Hayatın her anı bi-

zim için işaretlerle dolu, 
yeter ki doğru okuyabile-
lim, anlayabilelim, algıla-
yabilelim.

Belki bu hikaye için 
en iyi iz seçimlerdi. Artık 
o geçti. Şimdi yaşam 
içindeki izleri takip ede-
lim.

Yaşamın her anı, çevremizde ger-
çekleşen her olay  eğer doğru analiz 
edebilir, sebepleri anlar , hikmetlerin 
peşinde gidersek bizim için sıkıntı olan 
her şeyin aynı zamanda bizim için bir 
çözümü de içinde barındırdığını göre-
biliriz.

Bir şey son ise, aynı zamandan bir 

başlangıçtır. 
Her nokta yeni bir 

cümleye, yeni bir anlama, 
çok farklı manaya açılan 
bir kapı da olabilir.

Hepimizin her zaman 
yapabileceği bir şeyler 
vardır. Bu aynı zamanda 
kendini ifade etme biçimi-
ni de gösterir.

Şimdi yeni bir başlan-
gıç yaptık. Tüm ülkemizde 

yeni yönetimler yönetime geldi. Bu 
seçilenlerin imtihanıdır aynı zamanda.

Kimse kaybetmemiştir.
Tercih edilmeyen tarafta ise insan-

lar için bu kayıp değildir. 
Bir şey yapmak için illa tercih edil-

mek de gerekmiyor.
Bizler hayattaki izleri takip etmeye 

devam etmeliyiz.
Mesela cetvel gibi doğru olabilir, 

duruşumuzla eğrileri gösterebiliriz.
Doğruları önererek, doğruları 

göstererek doğruların uygulanmasını 
sağlayabiliriz.

Doğru talepler oluşturabiliriz.
Doğru isteklerle seçilen insanlara 

yardımcı olmaya çalışabiliriz.
Halk olarak tercih edilen ve edil-

meyen tarafla kaynaşarak istişareler ile 
doğru işlerin tecellisinin önünü açabi-
liriz.

Kaliteli ürün kaliteli taleple üretilir.
En kaliteli hizmet de kaliteli talepler-

le tecelli eder.
O zaman bizim sorumluluğumuz 

olayları doğru analiz etmek doğru so-
nuçların önünü açmak.

Yani neden gelişemediğimizi doğ-
ru ve samimi sorgulamak.

Doğru teşhislerle doğru tedavilere 
ulaşmak.

Eğer en doğru benim dersek, 
doğrunun yolundan çıkmışız demek. 
Kendini doğru olarak pazarlamak bu 
arayışın en tehlikeli halkasıdır.

Memleketin bekasını, gelişmesini 
esas doğru olarak ele alırsak ona uy-
mayan her şey yanlıştır.

Birinci hedefimiz memleketimizin 
daha iyi seviyelere gelmesini sağla-
maktır.

Akılcı vatandaşlık, bilinçli adımlarla 
meydana gelir.

İnsan olmamız da akıllı hareket et-
memizi gerektirir. 

Kuran da ‘’akletmez misiniz’’ der-
ken irademizi doğru kullanıp kullanma-
dığımızı sorgular.

İzleri doğru tespit eder, doğru algı-
lar,doğru takip edersek, bizim için her 
zaman yollar doğru olur.

Yani fırsatlar çevremizde gerçekle-
şen, var olan izlerin içinde saklıdır.

ÇEVREMİZDEKİ İZLERDE DOĞRU YAŞAMLAR GİZLİDİR

Türkiye’nin en önemli tatlı su 
balığı üretim merkezlerinden olan 
Beyşehir Gölü’nde avlanma yasağı 
döneminde üreme mevsimindeki 
balıkların kanala karışarak tarlalarda 
telef olmaması için çalışma başlatan 
Beyşehirli balıkçılar, yeni köprünün 
alt kesimine boydan boya ağ çekti. 

Beyşehir Su Ürünleri Kooperatifi 
Başkanı Hasan Kurt, avcılarla birlik-
te yürütülen çalışmanın ardından 
yaptığı açıklamada, gölde 15 Mart’ta 
başlayan ve 15 Haziran’a kadar sü-
recek olan su ürünleri avlanma yasa-
ğının halen devam ettiğini hatırlattı. 
Bu mevsimde üreme evresindeki 
balıkların Devlet Su İşleri tarafın-
dan Taşköprü regülatör kapaklarının 
Konya Ovası sulaması için açıldığı 
günlerde BSA kanalına kaçarak gü-
zergahtaki tarlalarda telef olduğunu 
belirten Kurt, “Gölden kanala kaçan 
karnı havyarlı anaç balıklarımız Çar-
şamba Çayı’ndan aşağı kesimlere 
doğru akarken tarlalarda telef ve 
zayi oluyor. Dolayısıyla bir taraftan 
av yasağı dönemi ile korumaya ça-
lıştığımız bu balıklarımız tarlalarda 
heba olup gitmektedir. Hiçbir şekil-
de bu balıklar ekonomiye de kazan-
dırılamamaktadır. Devlet Su İşleri 
yetkililerine bu balık kaçağının ön-
lenmesine ilişkin olarak müteaddit 
defalar kooperatif olarak müracaat 

etmemize rağmen derdimizi bir tür-
lü anlatamadık. Hatta bu balık kaça-
ğının önüne geçilmesi için önlerine 
projelerle gittiğimiz yetkililer, bu 
projelere sıcak bakmasına rağmen 
bu konuda bugüne kadar müspet 
bir netice alamadık. Durum böyle 
olunca balıkçı camiası olarak üreme 
dönemindeki balıklarımızı yaşanan 
bu olumsuzluklardan koruyabilmek 
için kendi önlememizi kendimiz al-
dık. Avcılar olarak büyük kalın gözlü 
özel ağ örerek, bu ağı yeni köprünün 
ayağının bir ucundan diğer ucuna 
göl sularına doğru sermek suretiyle 
kendi çapımızda bir tedbir almaya 
çalıştık. Bu çalışmayla yetkililerin 
gözünün yine Beyşehir Gölü’ne, bu 
konuda yaşadığımız mağduriyete 
çevrilmesini hedefliyoruz. Hem de 
balıklarımızın regülatör kapaklarının 
açık olduğu günlerde BSA kanalına 

akışının önüne geçilmesini, bu şekil-
de korumayı hedefliyoruz” dedi. 

Kurt, köprü altına serdikleri özel 
ağın av yasağı boyunca tedbir amaç-
lı olarak göl sularından toplanmaya-
cağını, akıntıya doğru gelen balık-
ların bu şekilde diğer istemedikleri 
Taşköprü tarafına geçemeyeceğini 
belirterek, “Balık, ağı görünce ya-
naşmaz ve geriye doğru diğer tarafa 
geçer. Dolayısıyla da balıklarımızın 
kanala akışının önüne geçmiş olu-
ruz” ifadelerini kullandı. 

‘BU SORUNA KALICI BİR ÇÖZÜM 
BULUNMASINI İSTİYORUZ’ 

Yürütülen çalışmaya destek 
verdiklerini belirten Beyşehir Birliği 
Göl, Çevre ve Doğa Koruma Der-
neği Başkanı Bekir Sami Tan da, 
gölden kanala balık kaçışının son 
yıllarda bu işten ekmeğini kazanan 
balıkçı camiası için önemli bir sorun 

haline geldiğini belirterek, “Bu so-
runun önüne geçilmesi için Eğirdir 
Gölü’nde de uygulanan bir projeyi 
Devlet Su İşleri yetkililerine sunduk. 
Bu konuda iki farklı proje sunulma-
sına karşılık bu sorunun her ne hik-
metse çözümünün üzerine maalesef 
gidilmedi. O yüzden balıkçılarımız 
da kendilerince bir çözüm bulmaya 
çalışarak gölümüzdeki balık türlerini 
korumanın gayretine düştü. Dernek 
olarak da kooperatifimize ve avcıla-
rımıza bu konuda gerekli desteği ve-
riyoruz. Yaşanan bu soruna kalıcı bir 
çözüm bulunmasını yetkililerimiz-
den bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Beyşehirli balıkçılar da, av yasağı 
ile balık nesli korunmak istenirken, 
diğer yandan da yaşanan bu tür 
olumsuzlukların önüne geçilmeme-
sinin bir çelişki oluşturduğunu dile 
getirdiler. n İHA

Türkiye’nin beyaz cenneti 
Tuz Gölü’ne yoğun ilgi

Muhtar, koltuğunu 
eşine devretti

Türkiye’nin önemli göllerin-
den biri olan ve biyolojik çeşitliliğin 
korunması açısından büyük önem 
taşıyan Tuz Gölü, doğal güzelli-
ğiyle yerli ve yabancı ziyaretçilerin 
ilgisini çekiyor. Aksaray, Konya ve 
Ankara illerinin ortasında yer alan, 
Lut Gölü’nden sonra dünyanın 
ikinci tuzluluk oranına sahip olan 
Tuz Gölü, hafta sonu havaların 
ısınması ile birlikte yerli ve yaban-

cı turistlerin ilgi odağı haline geldi. 
Çeşitli hastalıklara şifa olduğu için 
çıplak ayakları ile tuzlu suya giren 
vatandaşlar, bu sırada beyaz bir 
doğa harikası üzerinde vakit geçi-
riyor. Gün batımını görüntülemek 
isteyen profesyonel fotoğrafçılar 
ile anın fotoğrafını çekmek isteyen 
ziyaretçilere Tuz Gölü, eşsiz görün-
tüler yakalama fırsatı sunuyor.
n İHA

Selçuklu ilçesi Akademi Mahal-
lesi’nde muhtar Abdullah Doğan, 
koltuğu bu dönem seçimi kazanan 
eşi Şerife Doğan’a bıraktı. 31 Mart 
Mahalli İdareler Genel Seçimle-
ri’nde Akademi Mahallesi’nde iki 
muhtar adayı yarıştı. 371 seçmeni 
bulunan mahallede 267 oy kullanı-
lırken, 256 oy geçerli sayıldı. Raki-
bi Yusuf Gülhan’a  150 fark atarak 
geride bırakan Şerife Doğan, 203 
oy alarak mahallenin yeni muhtarı 
seçildi. Şerife Doğan, böylelikle 13 

yıllık eşi Abdullah Doğan’dan kol-
tuğu devraldı.   

Abdullah Doğan, sosyal med-
ya hesabından mahalle halkına 
da teşekkür ederek, “Teşekkürler 
Akademi Mahallesi. Yüzde 80 oy 
oranıyla kazanmamızda büyük 
emeği olan kıymetli mahalle sa-
kinlerimize, üniversitemizin çok 
değerli ögrencilerine, manevi des-
tek ve duada bulunan herkese canı 
gönülden teşekkür ederiz. İyi ki 
varsınız “dedi. n DHA

Türk Eğitim Sen Konya 1 Nolu Şubesi’nin genişletilmiş temsilciler kurulu toplantısında eğitimin kronikleş-
miş sorunlarına dikkat çekilerek, bu sorunların çözümü için birlikte hareket etmek gerektiği belirtildi

‘Kronik sorunlara
çözüm bekliyoruz’

Kamu-Sen Konfederasyon çatısı 
altında sendikal faaliyetini sürdüren 
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu Şube 
Başkanlığınca organize edilen Ge-
nişletilmiş Temsilciler kurul toplan-
tısı bayır Otel’de Türk Eğitim-Sen 
Genel Başkan Yardımcısı Selahattin 
Dolgun, Genel Sekreter Musa Ak-
kaş, Kamu-Sen’e bağlı sendikaların 
Konya Şube Başkanları, Türk Eği-
tim-Sen Konya 1 Nolu Şube Başkanı 
Tanfer Ata ve yönetim kurulu üye-
leri ile çok sayıda okul ve İlçe temsil-
cilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube istişare toplantısında ilk sözü 
alan Konya Şube Başkanı Tanfer 
Ata, “15 Mayıs itibariyle yetkili sen-
dikaların yeniden belirleneceği bir 
döneme hızla yaklaşıyoruz. Bizim 
İddiamız, bu sene yetkili sendika 
Türk Eğitim-Sen olsun. Bizleri Toplu 
Sözleşme Masasında görmek iste-
meyenlere en güzel cevap, birlikte 
Türk Eğitim-Sen’i yetkiye taşımak-
tır. Sizler, bugüne kadar bunun 
gereğini yaptınız, kalan sürede de 
yapacağınıza yürekten inanıyorum. 
11 Temmuz 2018’den beri Milli 
Eğitim Bakanlığını yürüten Sayın 
Ziya Selçuk, çok güzel konuşmalar 
yapıyor, güzel projelerden bahset-
ti. Ancak, aradan geçen yaklaşık 9 
aylık sürede icraata geçirdiği hiçbir 
sözü yoktur. Biz Sayın Bakandan çok 
şey beklemiyoruz. Biliyoruz ki, Milli 
Eğitim Sistemimizin kronik hale gel-
miş onlarca, yüzlerce problemi var. 
Biz, Sayın Bakandan her türlü sözlü 
sınavın kaldırılmasını, sözleşmeli 
öğretmenlik sistemine son verme-
sini, vergi adaletsizliği konusunda 
eğitim çalışanlarını korumasını, ek 

ders ücreti ve saatleri ile ilgili ada-
letsiz uygulamalara son vermesini, 
yönetici atama sistemini devlet poli-
tikası haline getirmesini, mülakatsız 
yönetici atamayı gerçekleştirmesini, 
öğretmenlik mesleğindeki kariyer 
basamakları ile ilgili düzenlemeyi 
tamamlamasını, uzman ve baş öğ-
retmenlik konusunu adil bir şekilde 
uygulamaya koymasını eğitim çalı-
şanlarını, 3600 ek gösterge ile bir-

likte günümüz ekonomik şartlarına 
uygun, insanca geçinebileceği gelir 
düzeyine çıkartmasını bekliyorduk” 
dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Selahattin Dolgun aldı. 
Dolgun, “Ülkemizde son 10 yıldır 
3 tip sendika çalışmaları ortaya çık-
tı. Bunun birincisi her şeye muhalif 
sendikal çalışmalar, İkincisi her şeye 
biat eden sendikal çalışmalar ve 

sendikalar, ve Üçüncüsü doğrunun 
yanında olup, doğruya destek veren, 
Çalışmalarında dik duran sendikal 
çalışmalar ve sendikalar yer almak-
tadır. Kamu-Sen vE türk Eğitim-Sen 
olarak bugüne kadar üçüncüsü olan 
doğrunun yanında olan sendikal ça-
lışmalar ve sendikalar arasında yer 
almaktayız. Bundan sonra da çizgi-
miz her zaman olduğu gibin bundan 
sonra da aynı olacaktır” diye konuş-
tu.

Türk Eğitim-Sen Genel Merkez 
Genel Sekreteri Musa Akkaş ise, 
“Bu hükümet zamanında Türk eği-
timinde 7 bakan görev yapmış veya 
değişmiştir. Analiz yapacak olursak 
Türk Milli Eğitimi duvara vurmuş-
tur. Bu söylemi bizler değil tüm 
kesim söylemektedir. Türk Milli Eği-
tim’ini yeniden ayağa kaldırmak adı-
na hep birlikte çalışmalar yapmak 
zorundayız” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Avcılardan balık kaçağına ağlı önlem

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

Tanfer Ata Selahattin Dolgun Musa Akkaş
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Fabrikamızın üretim 
bölümünde çalıştırılmak üzere;

Mesleğinde tecrübe kazanmış 

Vasıflı/Vasıfsız 
personeller alınacaktır

• WALSATÖR
•BUĞDAY YIKAMACISI

• YÜKLEMECİ 
alınacaktır

Başvurular şahsen aşağıdaki adresimize İnsan 
Kaynakları birimine yapılacaktır

TEL: 0332 342 00 77
ADRES: Fevzi Çakmak Mahallesi Ankara Caddesi 

No: 182 Karatay/KONYA

TARIM VE HAYVANCILIK ŞİRKETİMİZ 
BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

GEN-ET
Çomaklı’daki 
çiftliğimizde 

ailesi ile birlikte 
kalabilecek

ÇOBAN
aranıyor

Dolgun Maaş+SGK ve kalacağı lojman
İrtibat No: 0542 674 48 99

ADRES: 3. Organize San. Böl. Büyük Kayacık Mah. 2 No’lu sok. No:4 
Selçuklu/KONYA   - Tel:0332 239 09 09(Pbx) Fax: 0332 239 04 78

www.genmot.com.tr / ik@genmot.com.tr

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 

Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

*  KALİTE KONTROL BİRİMİNE 
DENEYİMLİ ELEMAN

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

MÜRACATTAN ÖNCE RANDEVU ALINIZ.

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

Tel :  0 332 345 28 59 

Konya Yenigün Gazetesi bünyesinde 
çalıştırılmak üzere;

İleri derecede Indesign ve Photoshop bilgisi olan

Ajans ve Matbaa işlerinde tecrübeli

GRAFİKER 
alınacaktır

444 5 158
Musalla Bağları Mahallesi Dereboyu Sokak No:10 Selçuklu/KONYA
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Oto yıkama ve 
Detaylı Temizlikte 
çalıştırılmak üzere

BAY 
elemanlar 

alınacaktır

Adres : Merkez Makro Market A.V.M 
Kapalı Otoparkı Selçuklu/KONYA

Tel : 0332 237 11 11

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

ZAYİ
SRC-2 - SRC4 belgelerimi kaybettim, hükümsüzdür.

Ramazan ÖZTUNA

Z-470
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Konya Müteahhitler Birliği (KOMÜT) Başkanı ve Şaban Topal İnşaat Sahibi Şaban Topal oğlu İbrahim Ethem, Bağcı ailesinin 
kızı Hale ile dünyaevine girdi. Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı

Şaban Topal oğlunu evlendirdi

Konya Müteahhitler Birliği 
(KOMÜT) Başkanı ve Şaban Topal 
İnşaat Sahibi Şaban Topal oğlu İb-
rahim Ethem ,  Bağcı ailesinin kızı 
Hale ile gerçekleşen düğün töreni  
ile dünyaevine girdi. Rabia-İsmail 
Bağcı çiftinin kızı Hale ile Munire 
– Şaban Topal çiftinin oğlu İbra-
him Ethem, İkonia Garden Düğün 
ve Kongre Merkezinde düzenle-
nen düğün töreni ile dünya evine 
girdi. Gerçekleşen düğün törenine 
Bağcı ve Topal ailelerin akrabaları 
yakınları, sevenleri ve işadamları 
ile Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, AK Parti MKYK Üyesi ve 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-

met Genç ile siyasiler katıldı. Bağcı 
ve Topal ailesi misafirlerini kapıda 
karşılayarak ‘Hayırlı olsun’ dilekle-
rini kabul etti. 

HASAN KILCA İLK NİKAHINI KIYDI
Genç Çiftin nikahını Karatay 

Belediye Başkanı Hasan Kılca kıyar-
ken çiftin nikah şahitliklerini ise AK 
Parti MKYK Üyesi ve  Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun ve AK Parti 
Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç 
yaptı. Başkan Hasan Kılca, “Beledi-
ye Başkanı olarak ilk nikâh törenini 
gerçekleştirdik, genç çiftimize mut-
luluklar dilerim” diyerek genç çifti 
tebrik etti. Aile kavramına dikkat 
çeken Hasan Kılca, damat ve geline 
nasihatte bulundu. Nikâh akdinin 

genç çifte nikah cüzdanlarını veren 
AK Parti MKYK Üyesi ve AK Parti 
Konya Milletvekili “Evlilik, feda-
karlık gerektiren bir kurumdur. Bu 
evliliği karşılıklı sevgiyle, saygıyla, 
anlayışla götürün. Birbirinizi üzme-
den, ömür boyu mutlu olun” dedi. 
Nikah sonrası evlilik cüzdanını ge-
line teslim ederek, “Mutluluklarına 
şahitlik yaptığım bu çifte bir ömür 
boyu saadetler dilerim” diye konuş-
tu. Gerçekleşen düğün töreninde 
misafirlere Geleneksel Konya Pila-
vı ikram edildi. Yenigün Gazetesi 
olarak Hale ve İbrahim Ethem’e bir 
ömür boyu mutluluklar dilerken, 
ailelerini de tebrik ederiz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

SKM’nin Genel Müdürü Kocagüzel oldu
Selçuklu Kongre Merkezi (SKM) 

Genel Müdürü Fatih Kocagüzel 
Oldu.  Konya’da Selçuklu Belediye-
si tarafından yapılan ve Jalal Mülk 
Yönetim AŞ tarafından işletilen, 
Türkiye’nin en yeni ve en kapsamlı 
kongre ve etkinlik merkezi SKM, Fa-
tih Kocagüzel ile Konya’yı tanıtmaya 
devam ediyor.

Mersin Üniversitesi Turizm İş-
letmeciliği Fakültesi mezunu Fatih 
Kocagüzel, 2006-2008 yıllarında 
Amerika Birleşik Devletlerinde 
görev yaptığı yıllar süresince ulus-
lararası markalarda sırasıyla; Yiye-
cek-İçecek Servis Yetkilisi, Ön Büro 
Sorumlusu ve Kat Hizmetleri Şefi 
olarak çalıştı. 2008- 2017 yılları ara-
sında 9 yıl boyunca Dedeman gru-
bunda çeşitli görevlerde bulundu. 
Özellikle, Kongre ve Etkinlik alanın-
da uzmanlaştı. Konya destinasyo-
nunun kongre ve toplantı alanında 
gelişmesi için yerli ve yabancı birçok 
fuarda ve tanıtım organizasyonların-
da önemli görevler aldı.

Son olarak 2018 yılı Mart 
ayından itibaren Selçuklu Kong-
re Merkezi’nin Satış ve Pazarlama 
Direktörlüğünü başarıyla yürüten 

Kocagüzel, 01 Nisan 2019 tarihi iti-
bariyle SKM’de Genel Müdür olarak 
görevine devam ediyor. Konusunda 
uzman 70 kişinin üzerinde bir kad-
roya sahip olduklarını belirten Koca-
güzel, böyle önemli bir ekibe liderlik 
edecek olmanın heyecanını yaşadı-
ğını belirtti.  

Selçuklu Belediyesi’nin vizyonu 
sayesinde, Türkiye’nin kültür-sanat 
ve toplantı alanında en önemli yapıt-
larından biri haline gelen SKM’nin, 
hem Konya hem de ülkemiz için 
önemli bir değer olduğunu ve Kon-
ya turizmine sağladığı katkının çok 

önemli olduğunu belirten Kocagü-
zel, henüz birinci yılını dolduran 
SKM’nin, gerek geceleme sayısına, 
gerekse diğer turizm kollarına ciddi 
katkılar sağladığını ifade etti. Sel-
çuklu’ya başkentlik yapmış kadim 
şehir Konya’ya gelen tüm misafir-
lere eşsiz bir deneyim yaşatarak 
bölge pazarlamasına çok fazla önem 
verdiklerini dile getiren Kocagüzel; 
Konya’yı kongre şehri, kültür-sana-
tın şehri haline getirmek için çok uğ-
raş verdiklerini ve çalışmalarına tüm 
hızıyla devam edeceklerini belirtti.
n HABER MERKEZİ

Nasreddin Hoca’nın 
torunları ecdatla buluşuyor

Akşehir Belediyesi tarafından 
başlatılan ‘Nasreddin Hoca’nın To-
runları Ecdadıyla Buluşuyor’ proje-
sinde, Çanakkale gezisine katılmak 
isteyen 11. sınıf öğrencilerinden 
oluşan bir grup daha düzenlenen 
törenle Çanakkale’ye uğurlandı. 

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya uğurlama töreninde 
tek tek otobüsleri ziyaret ederek 
Çanakkale’ye gidecek öğrencilere 
hayırlı yolculuklar temennisinde 
bulundu. Başkan Akkaya yaptı-
ğı konuşmada “Çanakkale bizim 
için önemli, çünkü ecdadımızın 
altın harflerle destan yazdığı bir 
yer. Metrekareye 6 bin mermi-
nin düştüğü, mermilerin havada 
çarpıştığı tarihimizdeki en önemli 
yer. Ecdadımız bu memleketi bize 
vatan olarak verebilmek için orada 
büyük bir mücadele vermiş. Bu 
bakımdan bu bilinçle orayı ziya-
ret edip gezersek döndüğümüzde 
daha çok bu memlekete sahip çık-
ma zorunluluğumuz olduğunu gö-

receğiz. Çünkü bu milletin istikbali 
sizlersiniz” diye konuştu. 

İlçe Milli Eğitim Müdürü A. 
Barbaros Topaloğlu’da geziyi dü-
zenleyen Akşehir Belediyesine ve 
Başkan Akkaya’ya teşekkür ederek 
tüm öğrencilere hayırlı yolculuklar 
diledi.  Yapılan duanın ardından İs-
met İnönü Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi, Nasrettin Hoca Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ak-
şehir Şehit İsmail Cem Yakınlar 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrenci ve öğretmenlerinden olu-
şan 225 kişi, 5 otobüsle Çanakkale 
gezisi için uğurlandı. 

Akşehir Nasreddin Hoca Mey-
danı’ndaki uğurlama törenine, 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü 
A. Barbaros Topaloğlu, Akşehir 
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürü İbrahim Öncel, İlçe Milli 
Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı, 
okul idarecileri ve veliler katıldı. 
n İHA

Geçen haftaki yazımda “Yüksek 
Teknoloji Ürünlerin” teknik anlamda 
hangileri olduğu ve Şubat 2019 veri-
lerine göre dış ticaret dengesi içerisin-
deki değerleri ve genel oranları üzerine 
dayanan mevcut durumu sizlere kısa 
bir analiz ile aktaramaya çalışmıştım. 
Bu hafta ise sizlere, dış ticarettin iki 
teorisini ülkemizin bağlamında analiz 
edip, aktarmaya çalışacağım. 

DIŞ TİCARET TEORİLERİ NEDEN 
VARDIR? 

Uluslararası iktisadın alt kolların-
dan birisi olan “Uluslararası Ticaret” 
in en belirleyici konularında birisi “Dış 
Ticaret Teorileridir.”  Bu kapsamda, 
teoriler oluşturulurken şu soruların 
cevapları verilemeye çalışılır. 

 • Ülkeler neden dış ticaret yapar-
lar?

 • Dış ticarete konu olan malların, 
nisbi fiyatları nasıl oluşur?

 • Dış ticaret, ülkelere nasıl kazanç 
sağlar?

Bu soruların cevapları verilmeye 
çalışılırken, geçmişten günümüze 
birçok teorem geliştirilmiştir. Geçen 
haftaki yazımın konusu ile birebir bağ-
lantılı olduğu için “Teknoloji Açığı” ve 
“Ürün Dönemleri” teorileri ve bu iki te-
orem bağlamında ülkemiz dış ticareti 
üzerine kısa bir analiz yapmaya çalışa-
cağım. Ama öncesinde bu iki teorimi 
kısaca açıklamakta fayda var.  

TEKNOLOJİ AÇIĞI TEOREMİ 
1961 yılında M.V. Posner isimli 

iktisatçı tarafından geliştirilmiş bir te-
oridir. Bu teoride; ticaretin belirleyicisi 

olarak “teknolojik değişme” gibi dina-
mik faktörler ele alınmıştır. Bu teoriye 
göre;  endüstrileşmiş ül-
keler arasındaki ticaretin 
önemli bir bölümü, yeni 
ürün ve üretim süreç-
lerinin geliştirilmesine 
bağlıdır. Endüstrileşmiş 
ülkelerdeki yenilik yapan 
firmalar, söz konusu 
ürün ve üretim süreçleri 
nedeniyle dünya piya-
salarında geçici olarak 
tekel oluştururlar.  Fakat 
tekel olma durumu geçi-
cidir. Çünkü bu süreç, telif hakları ve 
patent sürelerinin dolmasına kadar 
sürmektedir. Dolayısıyla, Teknoloji 
Açığı Teorisi bağlamında endüstrileş-
miş ülkeler, başlangıçta söz konusu 
ürünlerin ihracatçısı konumundadır. 
İlerleyen zamanlarda, tekel olma güç-
lerinin ortadan kalkması ve teknoloji-
nin taklit edilmesine bağlı olarak bu 
ürünler, gelişmekte olan ülkeler tara-
fından üretilmeye başlanır. İlerleyen 
aşamalarda endüstrileşmiş ülkeler 
başlangıçta ürettikleri ürünleri, geliş-
mekte olan ülkelerden ithal etmeye 
başlarlar. 

ÜRÜN DÖNEMLERİ TEORİSİ 
Bu teori ise 1966 yılında R. Ver-

non, tarafından “Teknoloji Açığı Teori-
mi” üzerine inşa edilerek ve bazı eksik-

lerini tamamlamak için oluşturduğu 
teori olarak literatüre girmiştir. Bu te-

oriye göre; bazı ülkeler 
piyasada bulunan mal-
larda, bazı ülkeler ise yeni 
mallar üzerinde uzman-
laşmaktadır. Vernon, 
Ürün Dönemleri Teorisi 
uyarınca, yeni ürünlerin 
gelişimi sırasında birçok 
aşamadan geçtiğini ve 
karşılaştırmalı üstünlü-
ğün ürün dönemleri bo-
yunca değiştiğini ortaya 

koymaktadır. Bu aşama-
lar ise; beş ana süreçten oluşur.

 • Ürün icat edilir
 • İcatçı ülke ürünü ihraç eder.
 • İthalatçı ülke ürünü taklit eder.
 • İcatçı ülkenin ihracatı azalmaya 

başlar.
 • İcatçı ülke malı ithal eder.
ÜLKEMİZ ÖZELİNDE ANALİZ 

YAPMAK İSTERSEK
İki teorem bağlamında analizimi-

zi yapmadan önce teoride bulunan 
kavram üzerinde durmak gerekir. 
Teknoloji açığı teorisinin diğer bir ismi 
de “Gecikmeli Taklit Teorisi” dir. Yani 
teknolojik ürün, belirli bir zaman sonra 
(patent vb. unsurlar kalktıktan sonra) 
taklit edilerek üretilmeye başlanmak-
ta ve sonrasında da, gelişmekte olan 
ülke tarafından ihracatı yapabilmek-

tedir. Buradan yola çıkıp birkaç soru 
sorarsak;

 • Acaba biz ülke olarak,  teknolo-
jik ürün olarak ihraç ettiğimiz ürünleri, 
gecikmeli olarak yani belirli bir süre 
sonra taklip edip, sonrasında üretip 
ihraç ediyor olabilir miyiz?

 • Bu aşamaya geldikten sonra 
teknolojik ürün zannettiğimiz şeyin 
aslında “eski teknoloji” olduğunun far-
kında mıyız?  

 • Teknoloji açığı teorisine göre, 
“tamam artık teknolojik ürünler satıyo-
ruz” dediğimiz anda, gelişmiş ülkelerin 
bize en son teknolojiyi ihraç ettiklerinin 
farkında mıyız? 

Aynı şey ürün dönemleri bağ-
lamında da geçerli olduğunun altını 
çizmekte fayda var. Aslında bu kısır 
döngü sadece bize ait olan bir durum 
olmamakla birlikte, tüm gelişmekte 
olan ülkeler için geçerli olduğunu söy-
leyebiliriz. Burada önemli olan kendi-
mizi avutmaktan ziyade, durumumu-
zun resmini net çekmek gerekliliğidir. 
Diğer bir ifadeyle, orta ve düşük tekno-
loji ürünleri ve çok az değerde de olsa 
yüksek teknoloji ürünleri ihraç ettiği-
mizi varsayarsak, zaten bu ürünlerin, 
genel olarak taklit edilmiş ve eski tek-
noloji olduğunu bilmemizde fayda var.

Bu haftaki yazımın daha iyi anlaşı-
labilmesi için geçen haftaki yazımı bir 
daha okumanızı tavsiye edebilirim.

SONUÇ: Teknoloji Açığı Teorisi; 
taklit etme sürecindeki gecikmeyi 
vurgularken, Ürün Dönemleri Teorisi; 
standardizasyon sürecini vurgular. 

DIŞ TİCARET TEORİLERİNE “TEKNOLOJİ” VE 
“İNOVASYON” BAĞLAMINDA BAKIŞ   

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

Fatih Kocagüzel
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Koyuncu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa 
Koyuncu’nun eşi Server Leyla Koyuncu 42 yaşında vefat etti

RTÜK Eski Başkanı ve AK Parti Eski Konya Milletvekili İlhan 
Yerlikaya’nın annesi Kamile Yerlikaya 76 yaşında vefat etti

Server Leyla Koyuncu 
dualarla defnedildi

RTÜK üyesi İlhan
Yerlikaya’nın acı günü

Koyuncu Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Mustafa Koyun-
cu’nun eşi, Koyuncu Petrolleri Ge-
nel Müdürü M. Osman Erkal’ın kız 
kardeşi ve Özkaymak Yönetim Ku-
rulu Başkanı Rahim Özkaymak’ın 
yeğeni Server Leyla Koyuncu 42 
yaşında vefat etti. Merhume Server 
Leyla Koyuncu’nun cenazesi Cu-
martesi günü öğle  namazına müte-
akip MürşitPınar Cami’inde kılınan 
cenaze namazının ardından seven-
lerinin omuzlarında taşınarak du-
alarla  Musalla Mezarlığına defne-
dildi.  Koyuncu ailesi acı günlerinde 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuru-
luşu (OSBÜK) Başkanı ve Konya Sa-
nayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, 
Koyuncu ve Özkaymak ailelilerinin 
yakınları ve sevenleri ile işadam-
ları, sanayiciler katıldı. Merhumun 
yakınları cenaze töreninin ardından 

taziye dileklerini kabul etti. Merhu-
me Server Leyla Koyuncu 2 kız 1 er-
kek çocuk annesiydi.  Yenigün Ga-
zetesi olarak merhum Server Leyla 

Koyuncu ’ya yüce Allah’tan rahmet, 
kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve 
başsağlığı dileriz.
n MEVLÜT EGİN

Eski RTÜK Başkanı ve AK Parti 
Eski Konya Milletvekili İlhan Yerli-
kaya’nın vefat eden annesi Kamile 
Yerlikaya (76), memleketi Konya’da 
son yolculuğuna uğurlandı. Yerli-
kaya için Uğurlu Kılıçarslan Cami-
si’nde öğle namazına müteakip ce-
naze töreni düzenlendi. İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu tarafından kıldı-
rılan cenaze namazının ardından, 
Yerlikaya’nın cenazesi Musalla Me-
zarlığı’nda toprağa verildi. Törene, 
Yerlikaya ailesi ve yakınlarının yanı 
sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, RTÜK üyeleri, AK Parti Konya 
milletvekilleri, belediye başkanları, 
siyasi parti il başkanları, rektörler, il 
müdürleri  ve çok sayıda kişi katıldı. 
Yenigün Gazetesi olarak merhume 

Kamile Yerlikaya’ya Allah’tan rah-
met, kederli ailesi ve yakınlarına 

sabr-ı cemil niyaz ederiz. 
n HABER MERKEZİ

Koyuncu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mustafa KOYUNCU’nun
 

eşi

Server Leyla 
KOYUNCU’nun

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

RTÜK Eski Başkanı ve
AK Parti Eski Konya Milletvekili

İlhan YERLİKAYA’nın
 

annesi

Kamile 
YERLİKAYA’nın

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

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ
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Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin Her Cumartesi Birlikteyiz konferanslarında İslam’da infak ve yardımlaşmanın önemini anlatan 
NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Çiftçi, infakın toplumsal yardımlaşmanın temelini oluşturduğunu kaydetti

‘Yardımlaşmanın 
temeli selamlaşma’

Birlik Vakfı Konya Şubesi’nin 
“Her Cumartesi Birlikteyiz” kon-
feranslarında İslam’da yardımlaş-
manın önemini anlatan Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İlahiyat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Çift-
çi, yardımlaşma, infak, zekat gibi 
hasletlerin toplumsal bütünlüğe 
katkı sağladığını söyledi.

Vakfın konferans salonunda 
gerçekleştirilen “İslam’da Yardım-
laşma, Dayanışma, Kardeşlik” ko-
nulu konferansta insanın tebessüm 
etmesinin, gönlünü açmasının bile 
yardımlaşma olduğunu vurgulayan 
Dr. Çiftçi, yardıma öncelikle anne 
babadan başlamak gerektiğini an-
lattı. Kişinin neye ihtiyacı varsa 
onun infak edilmesi gerektiğini dile 
getiren Dr. Çiftçi, “Yardıma yakın-
larımızdan, sonra akrabalardan, 
yetimlerden ve miskinlerden baş-
lamalıyız. Ama biz bunu çok fazla 
yapmıyoruz. Kişinin neye ihtiyacı 
varsa; mesela para ise para yardımı 
yapılmalı. Ziyaretse ziyaret edilmeli, 
güçsüzse hizmeti görülmeli” dedi.

Dünyanın en adil hükümdarı 
gelse bile yardıma muhtaç insanların 
her zaman olacağını Hz. Ömer ada-
letini anlatarak ifade eden Dr. Çiftçi, 
yardımlaşmanın önemini şöyle özet-
ledi: “Toplumsal münasebetlerin 
başında selam gelir. Selamı yayalım. 
İnsanlar garip baksa da ben selam 
veriyorum. Çünkü selam vermek, 
yabancı insanları, yüzünde bir te-
bessümle bile birbirine yakınlaştırır. 
Allah cemiyette maddi ve manevi 
her türlü yardımlaşmayı yapmamızı 
istiyor. Kur’an-ı Kerim’de infak ile  
ilgili 70, yardımlaşmayı işaret eden 
250 ye yakın ayet var. Allah herke-
sin verebildiğiyle infak etmesini is-
tiyor. Çünkü insanı bir yönüyle yar-
dım edecek şekilde yarattı. Mesela 
ilim adamı topluma katkı olarak ilim 
ve talebe bırakacak. Örneğin Hacı-
veyiszade’nin bir kitabı yok. Ama 
herkes onun vaazlerini, yetiştirdiği 
öğrencilerini konuşur. Hacıveyisza-

de infak olarak bunları bırakmıştır. 
Biz de malımız varsa malımızdan, 
ilmimiz varsa ilmimizden, arabamız 
varsa başkalarına faydalandırarak, 
hiçbir şeyimiz yoksa tebessüm ede-
rek ya da iki kişiyi barıştırarak veya 
eşyasını yüklemeye yardım ederek 

infakta bulunabiliriz. Yoldaki bir 
taşı kaldırmak bile infaktır. Cenab-ı 
Hakk’ın bize verdiği nimet neyse 
ondan herkesi faydalandırmalıyız.”

Günümüzde kimsenin apart-
manındaki komşusuna selam bile 
vermez duruma gelmesinin üzücü 

olduğunu kaydeden Dr. Çiftçi, “Hep 
şikayetleniyoruz ama biz adım atmı-
yoruz. Halbuki pişirdiğimiz çorbadan 
yan komşumuza versek, karşılaştığı-
mızda tebessüm edip, selam etsek, 
bundan güzel infak var mı? Yardım-
laşmaya küçük şeylerden başlanma-
lı. Hiç kimse Allah’ın verdiği malı 
ben istediğim gibi yer içerim deme 
yetkisine sahip değil. Bütün mülk ve 
miras yerlerin ve göklerin sahibi Al-
lah’ındır. Müfessirler, mülk, asli ma-
nasıyla mallar önce Allah’ındır diyor. 
Ve Müslüman’ın bu mallar üzerinde 
emanetçi olduğunu belirtiyor. Evet 
biz mallarımızın emanetçisiyiz. Ye-
dirdiğin, içirdiğin, giydirdiğin, yani 
infak ettiğin senin malındır, gerisi 
senin değildir.  Hiçbir şey yapamı-
yorsak Gönlümüzü açalım. Bu bile 
infaktır” diye konuştu.

Program sonunda Birlik Vakfı 
Konya Şube Başkanı Abdi Parlak, 
NEÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Dr. Ali Çiftçi’ye günün anısına 
tablo ve katılım belgesi takdim etti.
n HABER MERKEZİ

Ömrünü toplumun
ıslahına adadı

Konya Büyükşehir Belediye-
si ile Selçuk Üniversitesi Selçuklu 
Araştırmaları Merkezinin ortaklaşa 
düzenlediği Yaşayan Konya Hafı-
zası İkindi Sohbetlerinde bu hafta 
Necmettin  Erbakan Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Öğ-
retim Üyesi Dr. İsmail Bilgili tarafın-
dan “Şeyhzâde Ahmet Ziya Efendi” 
konulu bir konferans verildi. Bilgili, 
“Bahattin Efendi’nin oğulları; Zey-
nel Abidin, Mehmet Rıfat ve Ziya 
Efendi olduğunu, babası, Memiş 
Efendi’nin büyük oğlu ve halifesi 
olmasından dolayı kendisine Şeyh-
zâde denildiğini ifade etti.

AHMET ZİYA EFENDİ’NİN AİLESİ
Eğitimini Konya ve İstanbul’da 

tamamlayan Ziya Efendi’nin ha-
yatını eğitime ve toplum ıslahına 
adadığını, 1920’de zorunlu olarak 
gittiği Hicaz’da 1923’te 49 yaşında 
iken Mekke’de vefat ettiği üzerinde 
duran Bilgili, “Babası Muhammed 
Bahaddin ilk eğitimini babasından 
aldıktan sonra1862 yılında ailesiyle 
birlikte Bozkır’dan Konya’ya hicret 
etmiştir. Merkez Bankası’nın bu-
lunduğu yerde, Vali Ebubekir Sami 
Paşa tarafından 1845 yılında yaptı-
rılan Bekir Sami Paşa (Paşa Dairesi) 
Medresesine, Himmet Efendi’den 
sonra müderris olmuştur. Bâ‘i-
sü’l-Mağfire fî Beyâniakvâli’l-Vah-
de ve “İkâzü’n-na‘imîn ve Tenbî-
hu’l-Gâfilîn” adlı eseri vardır” dedi.

Sunum eşliğinde aile hakkın-
da bilgi veren Bilgili, Nakşibendî 
şeyhliği ve müderrisliği ve iki dö-
nem Konya milletvekilliği Ağabeyi 
Muhammed Zeynel Abidin Efendi 
ile Delibaş İsyanı’yla ilişkilendirile-
rek yargılama olmaksızın bir gece 
evinden alınarak 1920 yılında Kon-
ya vilayet önünde idam edilen diğer 
Ağabeyi Muhammed Rıfat Efendi’yi 
tanıttıktan sonra Ziya Efendi’nin 40 
yaşlarında Rauf Efendi’nin kızı Azi-
me Hanım ile evlendiğini Bedriye 
isminde bir kızının 24 yaşında İs-
tanbul’da vefat etmesiyle soyunun 
devam etmediğini söyledi. Bilgili, 
“Konya’daki eğitim kurumlarının 
kapatılması üzerine 1920 yılında 
Medine’ye hicret eden Ziya Efendi, 
Medine’de kadılık yaptıktan sonra 
25 Mayıs 1923’te Mekke’de ve-
fat etmiştir. Kabri, Mekke Cenne-
tü’l-Mualla Kabristanı’ndadır” diye 
konuştu.

BABASINDAN ALDIĞI FEYZİ 
ÖĞRENCİLERİNE AŞILADI

İlk ilmî ve tasavvufi eğitim ve 
terbiyesini babasından ve Hasan 
Kudsî Efendi’den alan Ziya Efendi 
tahsilini tamamlamak için İstan-
bul’a gittikten sonra dinî ve edebî 
ilimlerle birlikte fen ilimlerini de öğ-
renen Ziya Efendi’nin Islah-ı Medâ-
ris-i İslâmiye Medresesinde  müder-
rislik yaptığını belirten Bilgili, “İslam 

Hukuku dersleri ile birlikte Cebir, 
Fizik, Kimya ve Astronomi dersleri 
de vermiştir. Islahı Medaris müder-
risliği esnasında Darü’l-Fünun’un 
bir şubesi olarak 1908 yılında Kon-
ya’da açılan Hukuk Mektebinde 
1909 ile 1913 yılları arasında mü-
derrislik yapmıştır. Islah-ı Medâris-i 
İslâmiye’nin 1915 yılında öğrencisiz 
bırakılması, 1917 yılında kapatıl-
ması üzerine ağabeyi Zeynel Abidin 
Efendi ve halktan bir gurubun des-
teği ile Dâru’l-İrfan Şirketi’nin ku-
ruluşunda bulunmuştur. Konya’da 
kurulan ilköğretim seviyesinde beş 
yıl süreli ilk erkek özel okul hüviye-
tindeki okul  1927 yılında kapatıl-
mıştır” ifadelerini kullandı.

HER İLME VÂKIF YÜCE BİR İNSAN
İbrahim Hakkı Konyalı, Hacı-

veyiszâde Mustafa Sabri Efendi gibi 
öğrencileri yetiştiren Hâdimî’nin 
devam ettirdiği aklî ve naklî ilim bir-
likteliğini savunan gelenekten gelen 
Ziya Efendi’nin Konya’daki birçok 
eğitim kurumunda hocalık yaparak 
ilmi ve ahlâkıyla örnek olduğunu 
ifade eden Bilgili, öğrencilerinin 
ifadesiyle, “Ders sofrasında irfan 
dağıtan, sadece yaşadığı dönemin 
değil, birçok asrın yetiştiremediği 
her ilme vâkıf yüce bir dâhî, nadide 
bir âlim”dir. Ziya Efendi öğrencilerle 
yakından ilgilenir, onları çalışmaya 
teşvik eder ve onlara adeta öğren-
meyi öğretmiştir. Eğitimde ciddiye-
te önem verir, dersini hazırlamayanı 
veya bir önceki dersi mütalaa etme-
yerek gelmeyi hoş karşılamazmış. 
Vaktin çok kıymetli olduğuna vurgu 
yaparmış.”

Öğrencilerine sahip çıkmasını 
bir örnekle açıklayan Bilgili, “Ma-
halle mektebinden sonra medrese 
tahsili için Islah-ı Medaris’e başla-
yan Saatçi Osman Efendi, 1. Dünya 
Savaşı’ndan önce ailecek Medine’ye 
gidince tahsili yarım kalmış. Ziya 
Efendi, Saatçi Osman Efendi’nin ba-
basına bir mektup yazarak oğlunu 
tekrar Islah-ı Medaris’e göndermesi 
ricasında bulunmuş. Babası da Ziya 
Efendi’nin ısrarlı talebi karşısında 
oğlunu trenle tekrar Konya’ya gön-
dermiş. Osman Efendi bir yıl içinde 
Islah’ta tahsilini tamamlamış” dedi. 
Bilgili, İslam hukuku sahasında ver-
diği dersler ve yayınladığı eserleri 
ile tanınan Şeyhzâde Ahmet Ziya 
Efendi’yi gelecek kuşaklara tanıt-
manın boynumuzun borcu olduğu-
nu belirterek konuşmasını tamam-
ladı.  Program sonunda Konya İlim 
Yayma Cemiyeti İl Başkanı Mehmet 
İncili tarafından Dr. İsmail Bilgili’ye 
günün hâtırasına hediye takdim 
edildikten sonra  toplu fotoğraf çeki-
mi yapıldı. Katılımcılara İsmail Bilgi-
li’nin “Konyalı ŞeyhzâdeAhmet Ziya 
Efendi” isimli kitabı dağıtıldı.
n HABER MERKEZİ

TYB’de ‘Balkanlar’da Osmanlı İzleri’ konuşuldu
Türkiye Yazarlar Birliği Konya 

Şubesi ve Selçuklu Belediyesi tara-
fından her hafta düzenlenen olağan 
etkinlik takvimi kapsamında 7.’si 
gerçekleştirildi. TYB Konya Şubesi 
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Çaycı’nın organizasyonunu yaptığı 
Balkanlarda Osmanlı İzleri konu-
lu bir konferans veren Medeniyet 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Özer, “Balkan, sık ağaçlıklı 
dağlık bölge anlamına gelir. Osman-
lı Balkan yerine genellikle Rumeli 
tabirini kullanmıştır. Osmanlının 
Rumeli’ye ayak basması Orhan Ga-
zinin oğlu Süleyman Gazi tarafından 
gerçekleştirilmiştir. İlk ayak basılan 
veya feth edilen yer Çimpe Kalesi-
dir. Osmanlı daha önce Anadolu’da 
olduğu gibi yine dervişler öncülü-
ğünde bu bölgeye yerleşmeye başla-
mıştır. Bu yerleşim sırasında Anado-
lu’dan Türk unsurlar yeni feth edilen 
yerlere göç ettirilerek bu bölgenin 
Türkleştirilmesi için ciddi faaliyetler 
yapıldı. Yerleşime açılan bu yerler 

Türk- İslam mimari özelliği çerçe-
vesinde oluşturulmuştur. Bölgeye 
önce bir mescit yapılmış ardından 
yerleşim yerinin büyüklüğüne göre 
tekke veya külliyeler kurulmuştur. 
Halk da bu eserlerin çevresine inşa 
edilen evlere yerleşmiştir. Yani yeni 
kurulan her yerleşim yerinin ortasın-
da- merkezinde bir mescit, onun ya-
nında pazarı ve tekkesi ile bir külliye 
ve çevresinde ahalinin bulunduğu 
bir Türk-İslam şehri. Rumeli’ye ilk 
ayak bastığımız 1354 yılından çekil-
diğimiz 1914 yılına kadar geçen sü-

rede Balkan Ülkeleri tabir ettiğimiz 
11 ülkede yaklaşık 15 bin 737 adet 
eser bırakmışız. Bu eserlerin bazıla-
rını ülkelerin alfabetik sıralama ile 
verecek olursak şöyle bir listeleme 
yapabiliriz” dedi.

Balkanlar’daki Osmanlı izlerini 
de açıklayan Özer, “Arnavutluk; Bu 
ülkede 1015 yapı var. Bunların bü-
yük çoğunluğu dini ve sosyal nitelikli 
eserler. Tiran’da Etem Bey Cami, 
Süleyman Paşa Türbesi, İmrahor 
İlyas Bey Cami. Elbasan’da Nazire 
Cami, Berat ve İşkodra’da Kurşunlu 

Cami.
Bosna Hersek; Sokollu Mehmet 

Paşa Köprüsü, Foça Alaca Cami, 
Trovnik’te Elçi İbrahim Paşa Med-
resesi, Travnik Saat Kulesi, Bektaşi 
Tekkesi, Mostar Köprüsü, Gazi Hüs-
rev Bey Türbesi ve Medresesi, Na-
suh Paşa Cami.

Bulgaristan; Hüdavendigar 
Cami, Bayraklı Cami, Delorman’da 
Demir Baba Tekkesi, Hasköy Os-
man Baba Türbesi, Şehabettin Paşa 
Türbesi, Şerif Halil Paşa (Tombul) 
Cami.

Hırvatistan; Livno Cami, Bihaç 
Kule ve Türbesi, Saat Kulesi, Nizam 
Cami.

Kosova; Fatih Sultan Mehmet 
Namazgâhı, Beylerbeyi Sinan Paşa 
Cami, Sultan 1. Murat Türbesi, Saat 
Kulesi, Gazi Mehmet Bey Hamamı.

Macaristan; Kasım Paşa Cami, 
Cakaralı Hasan Paşa Cami, Malkoç 
Bey Cami, Zigetvar Kanuni Sultan 
Süleyman Cami ve Türbesi.

Makedonya; Üsküp’te Saat Ku-
lesi, Sultan Murat Cami, Üsküp İsa 
Bey Cami, Mustafa Paşa Cami ve 

Türbesi, Paşa Bey Türbesi, Üsküp 
Kalesi, Kapan Han İsa Bey Cami, 
Çifte Hamam, Fatih Sultan Meh-
met Köprüsü, Burmalı Cami, Tetova 
Cami, Tetova Çifte Hamam.

Yunanistan; Selanik’te Bedes-
ten, Rodos’ta Kanuni Sultan Sü-
leyman Cami,  Yenice Vardar Gazi 
Evrenos Bey Türbesi, Atina Fethiye 
Cami, bu eserlerin başlıcalarıdır” 
dedi.

Programın sonunda Konuşma-
cı Prof. Dr. Mustafa Özer’e günün 
anısına emekli Sanat Tarihi Hocası 
Prof. Dr. Haşim Karpuz bir plâket 
takdim ederken Büyüksehir Beledi-
yesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Köseoğlu ve 
TYB Konya Şubesi Başkanı Prof. Dr. 
Hayri Erten tarafından Meram Bele-
diyesi tarafından yayınlanan 3 Ciltlik 
“Yeşilin ve Medeniyetin Köprüsü 
Meram” kitabı takdim edildi. TYB 
Konya Şube Binası önünde toplu re-
sim çektirilerek program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Dr. Ali Çiftçi
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Selçuklu Belediyesi tarafından desteklenen Selçuklu Akademik ve Düşünce ve Araştırma Merkezince 
yürütülen Bahar Dönemi Akademik Eğitim Programı dernek binasında düzenlenen program ile açıldı 

SADAM’da eğitim 
programları başladı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
desteklenen Selçuklu Akademik ve 
Düşünce ve Araştırma Merkezince 
yürütülen “Bahar Dönemi Akade-
mik Eğitim”  Programı dernek bina-
sında düzenlenen program ile açıl-
dı. Düzenlenen programa SADAM 
Başkanı Prof.Dr. Murat Ertekin, 
dernek üyeleri ile çok sayıda öğrenci 
katıldı. 
SADAM UZMAN AKADEMİSYENLER 

YETİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR
Gerçekleştiren programın açılış 

konuşmasını yapan  SADAM Başka-
nı Prof.Dr. Murat Ertekin SADAM’ın 
toplumda insan kaynaklarının niteli-
ğini arttırmak, akademik, sosyal ve 
kültürel gelişimlerini desteklemek 
ve bunun için gerekli olan eğitim 
araştırma, proje etkinliklerini geliş-
tirmeyi amaçlayan bir kurum olarak 
2012 yılında kurulduğuna dikkat 
çekerek, “Sivil toplum anlayışının 
giderek yaygınlaştığı ülkemizde, 
genç nitelikle bireylerin bugünden 
yarına, tarihinden aldığı kuvvetli 
bağlarla taşınması amaçlandı. Bu 
düşüncelerle topluma aldığı maddi 
ve manevi dayanakları hatırlatmak 
ve bunları geleceğe yaşayarak aktar-
mak amacıyla SADAM oluşturuldu. 
Tabii ki de SADAM alanında uzman 
akademisyenler yetiştirmeye hem 
yerel hem ulusal katkı sağlayacak 
projeler geliştirmeye önem vermek-
tedir” dedi.

SADAM’ın İlk kurulduğu dö-
nemden itibaren çok sayıda sosyal 
etkinliklere imza attığına dikkat çe-
ken SADAM Başkanı Prof. Dr. Mu-
rat Ertekin, “SADAM İlk kurulduğu 
dönemden itibaren çok sayıda sosyal 
etkinliklere imza attı. Bunlardan söz 
edecek olursak; İslam Medeniyet 
dersleri, Nimet-İ İslam Okumaları, 
Cuma seminerleri, ALES-YDS se-
minerleri, Değer okumaları, Arapça 
ve İngilizce olmak üzere iki başlık 
altında yapılan akademik makale 
okumaları, SADAM Dış Politika Kış 
Okulu, SADAM Ortadoğu Bölge 
Uzmanı Yetiştirmeye Yönelik Eği-
tim Programı gibi farklı etkinlikler 
gerçekleştirildi. SADAM’a bağlı SA-
DAM Analiz dergisi çıkarılmaktadır. 
Aynı zamanda Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koor-
dineli olarak projeler gerçekleştiril-

mektedir. Bunlar; İçişleri Bakanlığı 
Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafın-
dan hibelendirilen SADAM Düşün-
ce Okulu Projesi; Gençlik ve Spor 
Bakanlığı tarafından hibelendirilen 
Kasım ayında başlayacak SADAM 
Geleceğin Akademisyenleri Proje-
si’dir. İçişleri Bakanlığı Dernekler 
Dairesi Başkanlığı tarafından hibe-
lendirilen SADAM Düşünce Okulu 
Projesi ile gençlerin girişimcilik ve 
liderlik vasıflarına katkı sağlanması, 
toplumsal örgütlenmeyi destekleye-
rek katılımcı demokrasinin kökleş-
mesine, toplumun yaşam kalitesinin 
yükselmesine ve olan vizyonuna 
katkı sağlamak amaçlı çalışmalar 
yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından hibelendirilen SADAM 
Geleceğin Akademisyenleri Projesi 
ile ise, akademik kariyer yapmak is-
teyen gençlerin hızlı okuma anlama, 
analiz sentez ve eleştirel düşünme 
becerilerini geliştirmelerine katkı 

sağlanması, akademik çalışmalar 
için gerekli altyapı ve bakış açısının 
oluşturulması amaçlanmıştır” ifade-
lerini kullandı.

‘KALİTELİ AKDEMİSYEN 
YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ’
 Konya ‘da 4 adet üniversite ol-

duğuna ve bu üniversitelerde 120 
bin üniversite öğrencisi eğitim gör-
düğünü ifade eden Ertekin, “Bu öğ-
renciler arasında evrensel ve insani 
değerlere sahip eleştirel düşünme 
becerisi yüksek analiz sentez kabi-
liyeti olan milli ve manevi değerle-
rine bağlı, bilgi ve özgüven sahibi, 
toplumsal hayata katılan, toplumun 
sorunlarına çözüm üretebilen kali-
teli ve verimli akademisyenler ye-
tiştirilmesi hedeflenmektedir” dedi. 
Konuşmaların ardından SADAM 
tarafından üniversitesi öğrencilere 
ücretsiz olarak başlatılan YDS kursu 
başladı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ergenekon Davası, 
orduya kurulan kumpas!

Konya Türk Ocağı’nın bu haf-
taki Cumartesi konferansında Türk 
ordusuna kurulan kumpaslardan 
Ergenekon davası masaya yatırıl-
dı. Konuşmacılar Emekli Jandar-
ma Kurmay Albay Mustafa Koç ile 
müstafi Üsteğmen Av. Muham-
med Sarıkaya idi.

Programın açış konuşmasını 
yapan Konya Türk Ocağı Başkan 
Dr. Vedat Erden, hakkıyla yapıldığı 
takdirde her mesleğin kutsal oldu-
ğunu, yargının siyasallaşmasıyla 
birlikte ülkemizde adalet mekaniz-
masının çok yara aldığını, adaletin 
haklının yanında değil de güçlünün 
yanında yer aldığını dile getirdi. 

Av. Muhammed Sarıkaya Jan-
darma Üsteğmeni iken Ergenekon 
davası münasebetiyle tutuklandı-
ğını dile getirdi. Sarıkaya, “Ergene-
kon, Türk Milletinin Türeyiş des-
tanlarından biridir. Böyle kutsal bir 
olayı terörle ilişkilendirerek Türk 
ordusunun subaylarını Türk Mille-
tinin gözünden düşürmek istemiş-
lerdir” dedi. Ergenekon davasında 
kendilerini haksız yere tutukladık-
larını, dava dosyası bile hazırlaya-
madıklarını ifade eden Sarıkaya, 
“O zaman hiç kimse bize söz hakkı 
vermedi. Biz suçsuz olduğumuz 
söyledikçe,  davaya bakan hâkim-
ler ve savcılar zaten bütün suçlu-
lar kendilerinin suçsuz olduğunu 
söylerler deyip,  gizli tanıkların 
ifadeleriyle ve bilgisayarlarımıza 
yükledikleri dosyalarla bizleri mü-
ebbede mahkûm etmek istediler. 
Daha sonra casuslu, balyoz, Danış-
tay’a saldırı, fuhuş davalarıyla bir-
leştirerek içinden çıkılmaz bir hal 
almasına sebep oldular. Netice’de 
Silivri’de bize 4,5 yıl hapis cezası 
verdiler. Danıştay kararı bozdu ve 
biz 2014 yılında serbest kaldık” 
dedi.

Emekli Jandarma Kurmay Al-

bay Mustafa Koç da, “Bir köy çocu-
ğu olarak bizim için askerlik kutsal 
bir görevdi. Böyle terör örgütü 
kurmak, Türkiye Cumhuriyetini 
devirmek gibi adice bir suçlamayla 
bizleri tutuklamaları bizleri, ailele-
rimizi perişan etti” dedi. Mustafa 
Koç, “Bizleri darbe yapıp hükümeti 
devirmekle suçladılar. Biz nasıl dar-
be yapmayı düşünebiliriz ki. Bizler 
için askerlik kutsal bir meslektir. 
Ordu darbe yapmaz, halk yaptırır. 
Ordunun görevi vatanını, devletini 
ve milletini korumaktır.  Kimlere 
karşı? Hem içerdeki hainlere ve iş 
birlikçilerine karşı hem de dış düş-
manlara karşı.  Ordu bunlarla mü-
cadele eder. Yapılan yüksek askeri 
şuralarda devletin güvenlik me-
seleleri konuşulur. Alınan kararlar 
devletin üst yetkilileriyle paylaşılır 
ve ortak kararlar alınır. 15 Tem-
muz kalkışmasının olması için 
Genelkurmay Başkanlığı 2004’te 
bir rapor hazırladı ve ordu ve as-
keri okullardaki FETÖ yapılanması 
için hükümeti uyardı. O zaman hiç 
birisi bizi dinlemedi. Sonra ordu-
nun içine sızmış FETÖ’cü subaylar 
aleyhimize dosyalar oluşturarak, 
belgeleri tahrif ederek, teröristten 
gizli tanık hazırlayarak bizleri Siliv-
ri’de mahkûm ettirdi. Bu gizli tanık 
kimdi biliyor musunuz? PKK’nın 
iki numaralı adamı Şemdin Sakık. 
Teröristin ifadeleriyle, ithamlarıy-
la bizleri mahkum ettiler. Onları 
dinlediler, bizleri dinlemediler. Bizi 
yargılayanlara adaletin terazisini 
bu derece bozmanız ve üzerimize 
işlemediğimiz suçları yüklemeniz 
bir gün gelir sizleri de aynı sanık 
sandalyesine oturtur, dedik.  Bizi 
dinlemediler. 15 Temmuz kalkış-
masından sonra o savcıların bir 
kısmı firar etti bir kısmı da hapiste” 
ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Gönül Sızımın Bam Telleri kitabı yayınlandı

Konya Yenigün Gazetesi Yazar-
larından, Emekli Astsubay Tayyar 
Yıldırım tarafından kaleme alınan 
şiirler Çimke Yayınlarından Gönül 
Sızımın Bam Telleri Şiirlerim adı ki-
tap olarak yayınlandı. Prof. Dr. Saim 
Sakaoğlu kitabın girişinde kitaba 
dair görüşlerine yer verdi. Kitabı 
hakkında açıklamalarsa bulunan 
Tayyar Yıldırım, “İlçem Seydişehir’e 
30 kilometre uzaklıkta, insanları, o 
zamanın şartlarına göre imkânsızlık-
lar içinde yaşam mücadelesi veren; 
okulu, yolu, içme suyu, elektriği, 
telefonu, doktoru olmayan kısaca 
“Yoklar Köyü” diyebileceğimiz bir 
köyde, sekiz çocuklu bir ailenin ilk 
evladı olarak, 22 Şubat 1959 ta-
rihinde dünyaya gelmişim. Nüfus 
kaydım üç yıl sonra, 26 Nisan 1962 

tarihinde yapılabilmiş. Orada yaşa-
yanlar, öküzlerin ve eşeklerin çek-
tiği karasabanla ve çapayla ekilen, 
orakla biçilen, yine eşekle harmana 
taşınan, düvenle dövülen, rüzgârla 
savrulan, birkaç evlek tarlanın ver-
diği cılız buğday başaklarından elde 
edilen mahsulle kıt kanaat da olsa 
geçinmek ve  taş duvarlı, toprak 
damlı, altı ahır, üstü yaşam alanı ola-
rak kullanılan tek yatak odalı hane-
lerde yaşamak zorundaydılar.1965 
senesinde açılan köy ilkokulunu bi-
tirip, Devlet Parasız Yatılı sınavlarını 
kazanarak o zorlu yaşamdan kendi-
sini kurtarabilme şansına erişen ve 
okumak için köy dışına çıkan ilk ki-
şilerden birisiyim. Yıllarca uzaklarda 
yaşamama rağmen köyümden hiç 
kopmadım. 60 yaşıma kadar göre-

vimden izinli olduğum zamanların 
tamamını yukarıda saydığım işleri 
yapmak ve aileme yardım etmek 
amacıyla köyümde geçirdim. Yoklu-
ğu da yoksulluğu da en uç noktaları-
na kadar yaşadım. Bir ben değil, böl-
gemin insanlarının tamamı da aynı 
şartları, benzer durumları yaşadılar. 
İşte bu zorlu şartlar belki de benim 
yazıp çizmeme, ‘Gönül Sızımın Bam 
Telleri’ne kalemimi dokundurmama 
neden oldu” dedi.

Şiirleri hakkında da bilgi veren 
Yıldırım, “İşte bu zorlu şartlar bel-
ki de benim yazıp çizmeme, ‘Gönül 
Sızımın Bam Telleri’ne kalemimi 
dokundurmama neden oldu.Allah 
sevgisi, vatan sevgisi, tabiat sevgisi, 
insan sevgisi gibi temalar şiirlerime 
konu teşkil etmektedir. Şiirlerimi 

hece ölçüsü ile yazma gayreti için-
deyim. Ara ara serbest denemele-
rim de mevcuttur.  Ortaokul ve lise 
yıllarımda yazdığım bütün şiirlerimi 
topladığım defterlerim ve anıları-
mı barındıran diğer bütün kitap ve 
evrakım maalesef, 12 Eylül 1980 
İhtilalini yapanların uygulamaların-
dan kaynaklı olarak, babamın; “İçe-
risinde yasak yayın bulunabilir, bu 
da oğluma zarar verebilir” kaygıları 
nedeniyle sobada yakmasıyla orta-
dan kalkmıştır.Prof. Dr. Saim Saka-
oğlu Hocam’a bu olayı anlattığımda; 
“Baban o evrakların seni yakmasına 
müsaade etmemiş ve evrakları yak-
mayı uygun bulmuş” diyerek veciz 
bir şekilde değerlenmişti. Emeklilik 
dönemim olan 2005 yılı itibariyle 
duygularımı yeniden kayıt altına al-

mamla ortaya çıkan ‘Gönül Sızımın 
Bam Telleri’ne konu olan şiirlerimin 
düzenlemesini yapan Muğla’dan 
Halil Ergenli kardeşime, şiirlerimi 
kitaplaştırma konusunda bana tav-
siyede bulunan ve şiirlerimin tashi-
hini yapan Konya’dan Anuş Gökce 
Hanımefendi ve Sadık Gökce kar-
deşlerime, kapak düzenlemesini 
yapan Manisa’dan Mustafa Aytar 
kardeşime en kalbi şükranlarımı su-
nuyorum. Şiirlerimi değerli bulup, 
beni övgüleriyle göklere çıkaran, 
Konya’mızın medar-ı iftiharı, Konya 
Kültürünün sembol ismi, Hocala-
rın Hocası Prof. Dr. Saim Sakaoğlu 
Hocam’a, kitabımı bir Sunuş Yazısı 
yazmaya değer gördüğü ve güzel 
tavsiyelerde bulunduğu için en derin 
saygılarımı sunar, ellerinden öperim. 

Yüce Allah, kıymetli eşleri ile birlik-
te Hocam’a sağlık ve afiyet versin 
inşallah. Kitabımı basım ve yayına 
hazırlayan, gecelerde uykularını terk 
edip, en ufak bir kusur olmaması 
için samanlıkta toplu iğne ararcasına 
titiz bir çalışma gösteren Çimke Ya-
yınevi’ne sonsuz teşekkürlerimi su-
nuyorum. Bu şiirlerin oluşmasında 
“ilham perilerinin” bana arkadaşlık 
etmesi hususunda en güzel ortamla-
rı hazırlayan başta eşim olmak üzere 
tüm aile fertlerime de sevgilerimi 
sunuyorum. Şu an elinde kitabımı 
bulunduran, okuyan ya da okuya-
cak olan memleketimin tüm güzel 
insanlarına da ayrıca selam, sevgi, 
saygı ve hürmetlerimi sunuyorum” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tayyar Yıldırım

Prof. Dr. Murat Ertekin
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Galatasaray ligde 
13 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Yeni Malatyaspor galibiyetiyle Süper 
Lig’deki yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Geride kalan maç-
larda sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Spor 
Toto Süper Lig’de son olarak 14. haftada deplasmanda 
Beşiktaş’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, bu müsabaka-
dan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Son olarak saha-
sında Yeni Malatyaspor’u yenden sarı-kırmızılılar, ligdeki 
yenilmezliğini 13 maça çıkardı. Söz konusu 13 müsabaka-
da Aslan 9 kez sahadan galip ayrılırken, 4 kez rakipleri ile 
yenişemedi. Cimbom bu süreçte Sivasspor, Ankaragücü, 
Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa, Akhisarspor, Antal-
yaspor, Bursaspor ve Yeni Malatyaspor’u mağlup eder-
ken, Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB 
Erzurumspor ile berabere kaldı. n İHA

‘Fener Ol’ kampanyasından 
15 Milyon TL toplandı

Fenerbahçe Kulübü, 4 Nisan’da başlayan “Fener Ol” 
kampanyasında toplanan paranın şu ana dek 15 milyon 
lirayı aştığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübünden yapılan 
açıklamada, kampanyanın başlamasını takip eden 24 saat 
içerisinde 10 bin liranın üzerindeki kurumsal ve bireysel 
destekler dahil edilmeden, gönüllü kitlenin katkısı sonucu 
toplanan tutarın 15 milyon lirayı aştığı belirtildi. Açıkla-
manın, kampanyada hayal kırıklığı yaşandığı yönündeki 
haberlere yönelik yapıldığı aktarılarak, “300 binden fazla 
taraftarımızın kampanyamıza katıldığını gurur duyarak be-
lirtmek isteriz. Bu tablo, kampanyamızın tabanımıza nasıl 
bir hızla yayıldığını, gönüllü kitlemizin ‘Fener Ol’u nasıl 
sahiplendiğini göstermiş; hedeflerimize ulaşma yolunda 
bize çok büyük güç vermiş, inanç ve motivasyon kaynağı 
olmuştur.” ifadelerine yer verildi. n AA

Yeni Malatyaspor’dan 
Kemal Uğurlu’ya tepki

Spor Toto Süper 
Lig’in 27. haftasında 
Yeni Malatyaspor, dep-
lasmanda karşılaştığı 
Galatasaray’a 3-0 mağ-
lup oldu. Mücadelenin 
ardından basın men-
suplarına açıklamalar-
da bulunan E. Yeni Ma-
latyaspor Başkanı Adil 
Gevrek, “Biz buraya 
en kötü 1 puan almak için gelmiştik. İlk yarı takımımız iyi 
oynadı. Salı günü bir kupa maçı oynamıştı. Bugün penaltı 
vardı, bunları tartışmak istemiyorum. Takım olarak ilk yarı 
iyiydik, ikinci yarı biraz kötü oynadık. Sağlık olsun. Biz artık 
önümüzdeki maçlara bakmamız lazım” diye konuştu. Ha-
kem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında da konuşan Gevrek, 
“Maçın hakemi hakkında bir şey demek istemiyorum ama 
biz burada Galatasaray’a karşı oynuyoruz. Sadece dikkati-
mi çeken, içimde kalmasın söylemek istiyorum. Hakemin 
çıkıpta rakip takım hocasına 5 dakika durumu izah etme-
sinin bir anlamı yok. O konu dikkatimi çekti. Biz Anadolu 
takımları olarak bu tip konularda rahatsız oluyoruz. Eşit 
şartlar altında oynamak istiyoruz. Hakemlerin iki tarafa da 
eşit davranması lazım. Ben penaltı pozisyonlarına bir şey 
demek istemiyorum. O tarafı dikkatimi çekti. Bu hareket 
sadece bizi değil, futbolseverleri, herkesi rahatsız eder. 
Hoş bir olay değil. O zaman çıkacaksın bizim hocaya da 
durumu aynı izah edeceksin” şeklinde konuştu. n İHA

Sivasspor’da puan kayıpları sürüyor 
Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta-

sında ağırladığı İstikbal Mobilya Kay-
serispor’a 3-1 mağlup olan Demir Grup 
Sivasspor’da kötü gidiş sürüyor. Ligin 
25. haftasında iç sahada Evkur Yeni Ma-
latyaspor’u 2-0 mağlup ettikten sonra 26. 
haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 
yenilen kırmızı-beyazlıların kötü gidişi, 
İstikbal Mobilya Kayserispor maçında da 
devam etti. Sivas ekibi bu sonuçla, üst 
üste 2 müsabakasından da puansız ay-
rıldı. Son 2 haftada kalesinde 5 gol gören 
ve rakip fileleri 2 kez havalandıran Demir 
Grup Sivasspor, 34 puanda kaldı. 

ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR 
Demir Grup Sivasspor, ligde kalan 7 

haftada puan cetvelinin üstünü ve altını 
yakından ilgilendiren zorlu maçlara çı-

kacak.  Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte iç 
sahada Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve 
Galatasaray ile karşılaşacak. Sivasspor, 
deplasmanda ise Atiker Konyaspor, Çay-
kur Rizespor, Göztepe ve MKE Ankaragü-
cü’ne konuk olacak.

SÜPER LİG’DE 600. GOL SEVİNCİ
Demir Grup Sivasspor, dün Kayse-

rispor’a 3-1 mağlup olunan karşılaşmada 
Süper Lig’deki 600. golüne de imza attı. 
Kayserispor karşısında kırmızı-beyazlı 
ekibin tek golünü kaydeden Erdoğan Ye-
şilyurt, Sivasspor’un bu kulvardaki 600. 
golüne adını yazdırdı. Sezon başında 
Altınordu’dan transfer edilen Erdoğan, 
Sivasspor formasıyla resmi bir maçta ilk 
kez gol sevinci yaşamış oldu. 
n AA

Beşiktaş, seriyi 
sürdürmek istiyor
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında bugün Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’ndaki 

karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek Ligin son 2 haftasında Atiker 
Konyaspor’u 3-2 ve Göztepe’yi 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım, galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak
Süper Lig’de 13 galibiyet, 8 beraber-

lik ve 5 yenilgi alan Beşiktaş, topladığı 
47 puanla 3. sırada bulunuyor. Teknik 
direktör Okan Buruk yönetiminde özellik-
le ikinci yarıda büyük bir çıkış yakalayan 
Çaykur Rizespor ise 34 puanla 10. sırada 
yer alıyor.

İKİNCİ YARININ İKİ İYİ 
TAKIMI KARŞILAŞACAK

Ligin 27. haftası, ikinci yarının iki iyi 
takımının mücadelesine sahne olacak. 
Süper Lig’in ilk yarısında 7 galibiyet ve 
beşer beraberlik ile yenilgi alarak 26 
puan toplayan Beşiktaş, sezonun ikinci 
yarısındaki 9 maçta rakiplerine mağlup 
olmadı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci devre-
de 6 galibiyet ve 3 beraberlikle 21 puan 
elde etti. Sezonun ilk yarısını bir galibi-
yet, 9 beraberlik ve 7 yenilgiyle 12 puan 
alarak son sırada tamamlayan Çaykur 
Rizespor ise ikinci devrede büyük bir 
yükselişe imza attı. İkinci yarıda 7 gali-
biyet ve birer beraberlik ile yenilgi alan 
Karadeniz ekibi, 22 puan toplayarak 10. 
sıraya kadar çıktı.

BURAK YILMAZ, 
DEPLASMANDA GOL ARAYACAK
Beşiktaş’ın deplasmanda yapacağı 

karşılaşmada gözler Burak Yılmaz’ın 
üzerinde olacak. Siyah-beyazlı ekibin 
devre arasında kadrosuna dahil ettiği 
Burak, Beşiktaş formasıyla çıktığı 8 maç-
ta 6 gol kaydetti. 33 yaşındaki oyuncu, bu 
gollerin tamamını Vodafone Park’ta attı. 
Deplasmandaki 3 maçı boş geçen Burak, 
bu şansızlığını Çaykur Rizespor karşısın-
da kırmaya çalışacak. Sakatlığı geçen 
Nicolas Isimat-Mirin, yarınki karşılaş-
mada görev alabilecek. Isimat-Mirin, 
sakatlığından dolayı Atiker Konyaspor ve 
Göztepe maçlarında forma giyememişti.
QUARESMA VE MEDEL CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Ricardo Qua-
resma ve Gary Medel, Çaykur Rizespor 
maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bu-
lunuyor. Bu iki oyuncu, yarınki karşılaş-
mada da sarı kart gördükleri takdirde 28. 
haftada Medipol Başakşehir ile oynana-
cak maçta cezalı duruma düşecekler.

İki ekip arasında geride kalan 35 lig 
maçından 22’sini Beşiktaş, 7’sini Çay-
kur Rizespor kazandı, 6 karşılaşma ise 
berabere sonuçlandı. Rekabetteki son 6 
maçtan galip ayrılan Beşiktaş, toplamda 
rakip fileleri 60 kez havalandırdı, Çaykur 
Rizespor ise 33 gol attı. Sezonun ilk ya-

rısında İstanbul’da yapılan müsabakayı 
Beşiktaş 4-1 kazandı.

ÇAYKUR RİZESPOR 
13 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Çaykur Rizespor, Beşiktaş’ı Süper 
Lig’de 13 maçtır yenemiyor. Rakibi kar-
şısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 
2006 tarihinde İstanbul’da 1-0’lık sonuç-

la alan yeşil-mavili ekip, daha sonraki 
13 maçtan 9’unu yitirdi, 4’ünde berabere 
kaldı. 

Çaykur Rizespor ile Beşiktaş ara-
sında Rize’de yapılan 16 lig maçında 
galibiyet sayısında siyah-beyazlıların 4 
farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, 
deplasmanda 9 kez kazanırken, ev sahi-

bi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Ri-
ze’deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, si-
yah-beyazlılar 21, yeşil-mavililer ise 18 
gol attı. Bu arada, 1987-1988 sezonunda 
Rize’de oynanması gereken maç, Çaykur 
Rizespor’un cezası nedeniyle Ankara’da 
yapılmış ve Beşiktaş 3-0 kazanmıştı. 
n AA

Trabzonspor, genç oyunculardan verim almaya devam ediyor
Spor Toto Süper Lig’de 46 puanla 4. sı-

rada yer alan Trabzonspor, geride kalan 27 
haftada altyapısından gelen 11 futbolcudan 
yararlandı. Bordo-mavililerde, söz konusu 
dönemde altyapıdan yetişen oyunculara An-
talyaspor maçında oynayan Murat Cem Akpı-
nar da eklendi.

Karadeniz ekibinde Murat Cem Akpınar’ın 
yanı sıra, altyapıdan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir 
Parmak, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, 
Uğurcan Çakır, Arda Akbulut, Hasan Batuhan 
Artarslan, Berkay Sefa Kara ve devre arasında 
başka takımlara giden Mustafa Akbaş ile Zeki 
Yavru görev yaptı.

Bordo-mavili takımda, Ali Osman Karna-
poğlu, Behlül Aydın, Kağan Muradoğlu, Kerem 
Baykuş, Koray Kılıç, Muzaffer Cem Kablan, 
Oğuzhan Açıl, Tayyip Ebrar Cumhur, Tunahan 
Ergül gibi 9 oyuncu da A takım kadrosuna za-
man zaman dahil edildi.

GOL KATKISI 6’YA YÜKSELDİ
Antalyaspor maçında son 2 dakika oyuna 

giren Murat Cem Akpınar’ın attığı gol ile altya-
pı oyuncularının skora katkısı da 6’ya çıktı. Ab-
dulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür 2’şer gol 
,Yusuf Yazıcı da 1 golle takıma destek verdi. 
Söz konusu oyuncular, asistleriyle de takımla-
rının hücum gücünü arttırdı. Altyapı oyuncula-
rının gol attığı maçlarda bordo-mavili takım 10 
puan topladı. Karadeniz ekibi, bu oyuncuların 
gol attığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 
mağlubiyet aldı.

EN FAZLA SÜREYİ KAPTAN ALDI 
Trabzonspor’da takım kaptanlığı görevine 

getirilen Yusuf Yazıcı, söz konusu oyuncular 
içerisinde ligde en fazla süre alan isim oldu. 
Bordo-mavili takımın 22 yaşındaki kaptanı, 
23 maçta bin 759 dakika görev alırken, onu 
22 maçta bin 631 dakika oynayan Abdülkadir 
Ömür takip etti. Hüseyin Türkmen 16 maçta 

bin 386, Uğurcan Çakır 13 maçta bin 170, Ab-
dulkadir Parmak 12 maçta 747, Mustafa Akbaş 
4 maçta 360, Arda Akbulut 2 maçta 180, Zeki 
Yavru 1 maçta 90, Hasan Batuhan Artarslan 9 
maçta 69, Berkay Sefa Kara 1 maçta 10, Murat 
Cem Akpınar da 1 maçta 2 dakika görev yaptı.

ŞAHİN: HEDEFİMİZ ALTYAPIDAN 
YENİ OYUNCULAR ÇIKARMAK

Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorum-
lusu Haluk Şahin, yaptığı açıklamada, bor-
do-mavili takıma altyapıdan oyuncu kazan-
dırmaya devam edeceklerini söyledi. Şahin, 
Trabzonspor’un altyapısında ve pilot takımı 
1461 Trabzon’da yetenekli futbolcuların bulun-
duğunu belirterek,  “Hedefimiz her yıl takıma 
altyapıdan yeni oyuncular çıkarmak. Bu for-
mayı giyen oyuncularımız bizi mahcup etmedi. 
Altyapı futbolcuları takıma katkı sağlamaya 
devam edecektir. Yeter ki hepimiz bu sabrı 
gösterelim.” ifadelerini kullandı. n AA



BAL’da Akşehirspor’un 
şampiyonluk yürüyüşü 
Bölgesel Amatör Küme 6. Grup’ta şampiyonluğa koşan 

Akşehirspor, ligin 24.hafta maçında Anadolu Üniversite-
si’ne konuk oldu. Rakibini gole boğan kırmızı beyazlı takım, 
deplasmandan 5-0 galip dönerek, puanını 56 yaptı ve en 
yakın rakibi olan Kırıkkale Büyük Anadolu Spor ile 3 olan 
puan farkını korudu. Ligin bitimini iki hafta kala önemli bir 
galibiyet alan ve avantajı elinde bulunduran temsilcimiz, 
bu galibiyet ile moral depoladı. Kırmızı beyazlılar, 25.hafta 
maçında iç sahada 3 puan gerisinde bulunan Kırıkkale Bü-
yük Anadolu Spor’u konuk edecek. Konya ekibi, bu maçtan 
galibiyet ile ayrılırsa şampiyonluğunu ilan edecek. 
 n SPOR SERVİSİ

Sarayönü Belediye 
deplasmanda mağlup 

Bölgesel Amatör Ligi 6. Grup’taki diğer Konya ekiple-
rinden Sarayönü Belediyespor, 24.hafta maçında Ankara 
DSİ’ye konuk oldu. Maçın başında öne geçen temsilcimiz, 
kalan bölümlerde bu üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaş-
madan 3-1 yenik ayrıldı. Yeşil siyahlılar bu yenilgi ile 31 
puanda kaldı. Konya ekibi, ligin bitmesinin ardından Konya 
Süper Amatör Küme’de 2.sırada yer alan Gölyazı Beledi-
yespor ile Play – Out maçına çıkacak. BAL’daki bir diğer 
Konya ekibi Karapınar Belediyespor ise bu hafta kendi 
evinde Keçiören Belediyesi Bağlum Spor karşılaştı. Ligden 
düşmesi kesinleşen Karapınar, maçtan 1-0 mağlup ayrıldı 
ve 16 puanda kaldı. 
 n SPOR SERVİSİ

Süper Amatör Küme’nin şampiyonu Ereğlispor
Konya Süper Amatör Küme’de heye-

can dolu sezon tamamlandı. Büyük şam-
piyonluk mücadelesine sahne olan Süper 
Amatör’de Ereğli ekibi ligi lider bitirerek 
şampiyon oldu ve Bölgesel Amatör Li-
gi’ne yükseldi. 

ŞAMPİYONLUK 
MAÇINI RAHAT KAZANDI

Ereğlispor, ligin son haftasında en 
yakın rakibi Gölyazı Belediyespor’u ko-
nuk etti. Yeşil beyazlı takıma beraberliğin 
yettiği mücadelede, karşılaşma farklı 
sonuçlandı. Lider Ereğlispor, Gölyazı 
Belediyespor’u 5-1 mağlup etti. Maça 
hızlı başlayan ev sahibi takım Ereğli, ilk 
dakikalarda 1-0 öne geçti. Bu golün ardın-
dan da ataklar bulan yeşil beyazlı takım, 
Gölyazı savunmasını geçemedi. İlk yarı 
1-0 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarı-
sında Ereğli rüzgarı esti. Gölyazı Beledi-

yespor’un gol aradığı dakikalarda kontra 
ataklar ile etkili olan Ereğli, üst üste goller 
bularak skoru 3-0’a getirdi. Gölyazı Bele-
diyespor, 56.dakikada farkı 2’ye indirme-

sine karşın savunmada açıklar verince 
fark açıldı. 2 gol daha bulan Ereğlispor 
mücadelede 5-1 galibiyet ile ayrıldı. Li-
der Ereğli, puanını 56 yaparken, Gölyazı 

Belediyespor 51 puanda kaldı. Geçtiğimiz 
sezon küme düşen yeşil beyazlı takım ye-
niden Bölgesel Amatör Ligi’ne yükseldi. 

GÖLYAZI PLAY – OUT OYNAYACAK
Konya Süper Amatör Küme’yi 2.sıra-

da tamamlayan Gölyazı Belediyespor’un 
Bölgesel Amatör Ligi’ne yükselebilmesi 
için bir şansı daha bulunuyor. Cihanbeyli 
ekibi, Bölgesel Amatör Ligi’ndeki Konya 
ekipleri arasından 2.sırada yer alan Sara-
yönü Belediyespor ile Play – Out maçına 
çıkacak. Kazanın Bölgesel Amatör Ligi’ne 
yükselecek tek devreli müsabaka, BAL’ın 
tamamlanmasından sonra Konya’da 
tarafsız sahada oynanacak. Öte yandan 
Konya Süper Amatör Küme’de ligde çe-
kilen Yeni Emirgazi Belediyespor ve Yeni 
Doğanhisarspor’un ardından düşen son 
takım Ülküm Gençlikspor oldu. 
n SPOR SERVİSİ 

Konyaspor Basket 
3 maç sonra kazandı!
Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Konyaspor Basketbol, evinde konuk ettiği Ankara 

DSİ’yi 75-73 mağlup etti. 3 maç aradan sonra kazanan yeşil beyazlı takımda Başantrenör 
Cengiz Karadağ, savunma anlamında iyi bir maç çıkardıklarını ifade etti

Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’n-
da oynanan 26.hafta mücadelesinde Ankara DSİ’yi 
konuk eden Konyaspor Basketbol Takımı, 75-73 
galibiyetle ayrıldı. Mücadelenin ilk çeyreğini 15-17 
geride kapatan yeşil beyazlı ekip, ikinci çeyreği bir 
sayı farkla önde tamamlayarak soyunma odasına 
38-37 önde girdi. Üçüncü çeyrekte istediği perfor-
mansı sahaya yansıtamayan Konyaspor Basketbol, 
son çeyreğe beş sayı farkla 51-56 geride girdi. Son 
çeyrekte taraftarının desteğini de arkasına alan 
temsilcimiz, karşılaşmanın bitimine 12 saniye kala 
75-73 öne geçti. Son topu iyi savunarak rakibin sayı 
bulmasına izin vermeyen Konyaspor Basketbol Ta-
kımı, sahadan 75-73 galibiyetle ayrılan taraf oldu. 
Konyaspor’da, 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaş-
mayı başardı. Jackie Carmichael oyunda kaldığı 
25 dakika da 20 sayı, 10 ribaunt, Calvin Godfrey 17 
sayı, 8 ribaunt, Mert Celep 11 sayı, Sertay Gürsu ve 
Hamit Sezaver’de 10’ar sayı kaydederek galibiyette 
önemli rol oynadı.

KARADAĞ: OYUNCULARIMI TEBRİK EDİYORUM
Konyaspor Basketbol Takımı Başantrenörü Cen-

giz Karadağ, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada 
Play – Off maçlarına en iyi sıradan katılabilmek için 
mücadele edeceklerini belirterek, “Öncelikli olarak 
oyuncularımı üç hafta sonra maç kazandıkları için 
ve maç kazanmak adına sahaya defansif anlamda 
enerji koydukları için tebrik ediyorum. Rakibimiz 
Ankara DSİ takımını da tebrik ediyorum. Muazzam 
bir üçlük yüzdesiyle oynadılar. Üçlükten 48 sayı 
buldular. Son dört haftaya girdik.  Son dört hafta-
da beşinci altıncı takımların bile play-off dışı kalma 
ihtimali var. Biz önce Play-Off’a girip ardından Play-
Off’da kendimize en iyi şekilde yer bulmaya çalışa-
cağız” ifadelerini kullandı.

GODFREY: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ
Konyaspor Basketbol Takımı’nın ABD’li oyun-

cusu Calvin Godfrey ise karşılaşma sonrası yaptığı 
açıklamada, “Her zamanki gibi biz baştan sona sa-
vaşmak için geldik. Bugün de kazanmayı başardık. 
Kazandığımız için mutluyuz. Takım için bende her 
gün en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum” 
dedi.  
n SPOR SERVİSİ

Konya Anadolu Selçukspor derin nefes aldı
TFF 2. Lig temsilcimiz Konya Anadolu 

Selçukspor, ligin 30.hafta maçında Tarsus 
İdman Yurdu ile iç sahada karşı karşıya 
geldi. Ligde 10 maçtır kazanamayan yeşil 
beyazlı ekip, sezonun bitmesine kala 3-0 
galip gelerek hem 3 puanının sahibi oldu 
hem de kalan haftalar öncesinde moral ka-
zandı. Yavru Kartal, puanını 28’e yükseltti.

İLK YARI TEK GOLL GEÇİLDİ
Uzun süredir galibiyet yüzü görmeyen 

Konya Anadolu Selçukspor, Tarsus İdman 
Yurdu ile oynadığı maça hızlı başladı. Üst 
üste ataklar geliştiren yeşil beyazlı takım 
aradığı golü 26.dakikada İbrahim Serdar 
Aydın ile buldu. Bu golle birlikte moral 
de kazanan ev sahibi takım, ilk 45 daki-
ka boyunca maçın hakimi oldu. Savunma 
anlamında da başarılı olan Konya Anadolu 

Selçukspor, Tarsus İdman Yurdu oyuncu-
larına geçit vermedi. İlk yarı 1-0 temsilci-
mizin üstünlüğü ile geçildi.

YAVRU KARTAL FARKI İKİNCİ YARIDA 
AÇTI

Temsilcimiz Konya Anadolu Selçuks-
por, iyi oyununu maçın ikinci yarısında da 
sürdürdü. Rakip kalede daha etkili olan 
Konya ekibi, 49.dakikada bir penaltı ka-
zandı. Topun başında geçen Kadir Kaan 
Özdemir, penaltı atışını gole çevirerek far-
kı ikiye çıkardı. Bu dakikadan sonra Tarsus 
İdman Yurdu’nun farkı azaltma çalışmaları 
sonuç vermedi.

Konya Anadolu Selçukspor, 80.dakika-
da Alpay Cin’in attığı gol ile skoru belirle-
di. Karşılaşma 3-0 temsilcimizin üstünlü-
ğü ile sona erdi.

FETHİYE VE TOKAT PUAN KAYBETTİ
Yeşil beyazlı ekip, iç sahada Tarsus İd-

man Yurdu’nu mağlup ederek, rakiplerinin 
puan kaybettiği haftada önemli bir galibi-
yet aldı. 16.sırada bulunan Tokatspor, dep-
lasmanda Pendikspor’a 2-0 mağlup olur-
ken, Fethiyespor deplasmanda Bak Spor 
Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. Ligde son 
haftaya girilirken Fethiyespor ile Anadolu 
Selçukspor arasındaki puan farkı 1’e indi. 
Düşme potasında sıralama şu şekilde; 14. 
Bandırmaspor (31), 15. Fethiyespor (29), 
16. Konya Anadolu Selçukspor (28), 17. 
Tokatspor (25), 18. Darıca Gençlerbirliği 
(21). Kalan 4 haftada temsilcimiz Anadolu 
Selçukspor’un Tokatspor ve Darıca Genç-
lerbirliği ile maçları bulunuyor.  
n SPOR SERVİSİ
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MENEMEN BELEDİYE 30 18 7 5 67 40 27 61
2.TUZLASPOR 30 16 9 5 55 20 35 57
3.F. KARAGÜMRÜK 30 17 5 8 45 32 13 56
4.MANİSA B.Ş.B. 30 15 10 5 57 24 33 55
5.ŞANLIURFASPOR 30 14 9 7 40 29 11 51
6.ETİMESGUT BLD. 30 13 7 10 38 33 5 46
7.PENDİKSPOR 30 12 9 9 45 39 6 45
8.KIRKLARELİSPOR 30 11 7 12 41 35 6 40
9.ZONGULDAK 30 10 9 11 33 38 -5 39
10.KAHRAMANMARAŞ 30 10 7 13 32 40 -8 37
11.SİVAS BELEDİYE 30 10 7 13 37 49 -12 37
12.TARSUS İDMAN Y. 30 9 9 12 39 48 -9 36
13.BAK SPOR KULÜBÜ 30 8 12 10 35 50 -15 36
14.BANDIRMASPOR 30 8 7 15 40 51 -11 31
15.FETHİYESPOR 30 5 14 11 29 36 -7 29
16.K. A. SELÇUKSPOR 30 5 13 12 40 54 -14 28
17.TOKATSPOR 30 5 11 14 25 39 -14 26
18.DARICA G. BİRLİĞİ 30 5 6 19 23 64 -41 21

TFF 2.LiG
KIRMIZI GRUP  

2018-2019
PUAN DURUMU

S Takım O G M A Y İçP İçA Puan
1 BURSASPOR 26 23 3 2163 1864 299 49 14
2 ORMAN GENÇLİK 26 18 8 2078 1923 155 44 14
3 KARESİ SPOR 26 17 9 2452 2306 146 43 13
4 DÜZCE BELEDİYE 26 17 9 2068 2024 44 43 12
5 PETKİM SPOR 26 16 10 2152 2055 97 42 12
6 KONYASPOR 26 15 11 2120 2101 19 41 11
7 BAKIRKÖY 26 15 11 2207 2163 44 41 10
8 YENİ MAMAK SPOR 26 14 12 2204 2043 161 40 10
9 AKHİSAR BELEDİYE 26 13 13 2062 1951 111 39 10
10 MANİSA B.Ş.B. 26 13 13 2065 2032 33 39 10
11 ARTVİN BELEDİYE 26 11 15 2151 2311 -160 37 9
12 FİNAL SPOR 26 10 16 2074 2156 -82 36 9
13 BANDIRMA KIRMIZI 26 10 16 2037 2149 -112 36 9
14 ANKARA D.S.İ 26 7 19 1948 2114 -166 33 9
15 YALOVA BLD SPOR 26 7 19 2066 2210 -144 33 9
16 EDİRNESPOR 26 2 24 1978 2423 -445 28 7



Konyaspor’a milli 
ara da yaramadı

Atiker Konyaspor’un deplasmanda Medipol Ba-
şakşehir ile oynadığı karşılaşmada sakat ve cezalı 
oyuncuların çokluğu moralleri bozdu. 

Yeşil beyazlı takımda, sakatlıkları bulunan 
Ömer Ali Şahiner, Traore ve Ali Çamdalı’nın yanı 
sıra Diagne ile Uğur Demirok da kadroda yer alma-
dı. Öte yandan cezalı olan Skubic ve Volkan Fındıklı 
da bu karşılaşmada forma giyemedi. 

Teknik Direktör Aykut Kocaman, eksik oyuncu-
ların çok olduğu haftada sağbekte Opanasenko’ya, 
orta sahada ise Jonsson, Amir ve Fofana’ya şans 
tanıdı. Hücum oyuncularının yokluğunda pozisyon 
üretmekte zorlanan yeşil beyazlılar, rakip kalede 
etkin olamadı. 

Maçın ikinci yarısında Paolo Hurtado ve Yataba-
re oyuna dahil olurken, bu oyuncuların rakip savun-
manın kilidini açamadı. Konyaspor’un Malili oyun-
cusu Mustapha Yatabere 4 hafta aranın süre buldu 
ancak yine etkisiz bir performans ortaya koydu.
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Taraftar İstanbul’da 
yalnız bırakmadı

Aykut Kocaman: Başakşehir 
hakederek kazandı

Atiker Konyaspor, ligin 27.hafta 
maçında deplasmanda Medipol Başak-
şehir ile karşı karşıya geldi. Konyaspor 
taraftarı bu maçta da takımını yalnız 
bırakmadı. 

Kendilerine ayrılan bölümü büyük 
oranda dolduran Konyalı futbolseverler 
90 dakika boyunca takımına verdi. Özel-

likle Konyaspor’un yenik olduğu bölüm-
de takımına bağlılığını gösteren yeşil 
beyazlı taraftalar, Teknik Direktör Aykut 
Kocaman’a da destek tezahüratında bu-
lundu. Konyaspor taraftarı, maçın bitiş 
düdüğü ile futbolcular tribüne çağırarak 
moral verdi.
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü 
Aykut Kocaman, 2-0 yenildikleri Başakşe-
hir maçının ardından açıklamalarda bu-
lundu. Ev sahibi takımın oyun yönünden 
birkaç adım önde olduğunu ifade eden 
Kocaman, “Uzun süredir aynı kadro ve 
aynı teknik direktör ile oynamaya ve doğ-
ruların üstüne koymaya devam ediyorlar. 
Maç öncesinde de Başakşehir’in maçı 
elinde tutacağı ağır basıyordu. Onları teb-
rik ediyorum. Kontrollü, baskılı ve becerili 
oynadılar. Biz 1-0’dan önceki oyunumuz-
dan nispeten biraz daha ısrarcı olmalıy-
dık. Bek arkası koşuları yapmak istediler 
ve bunu da kolay yaptılar. İkinci yarıya 
0-0’nın avantajı ile başladık. Ama ikin-
ci yarıda erken gelen gol, bizi zor soktu. 
Daha sonra topu tutmaya başladık. Adis 
ve Filipovic ile net pozisyonlar bulduk. Be-
raberlik için fırsat yakaladık ancak bunu 
başaramadık. Tabi karşımızda ligde çok 
az gol yiyen bir takım var. Bizden birkaç 
adım daha öndeydiler. Hakederek kazan-
dılar. Tebrik ederim” şeklinde konuştu.
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Atiker Konyaspor 
8 maçtır 

kazanmıyor
İstanbul deplasmanında mağlubiyet 

ile dönen Atiker Konyaspor’da galibiyet 
hasreti devam ediyor. Ligde son olarak iç 
sahada Antalyaspor’u yenen yeşil beyazlı 
takım, bu maçın ardından 3 puan alama-
dı. Atiker Konyaspor, oynadığı 8 karşı-
laşmadan 4 beraberlik alırken, 4 kez de 
yenildi. Konyaspor, Yeni Malatyaspor, 
Fenerbahçe, Bursaspor ve Göztepe ile 
berabere kaldı. Yeşil beyazlılar, Kayse-
rispor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve son 
olarak Medipol Başakşehir’e mağlup 
oldu. Anadolu Kartalı, önümüzdeki hafta 
kendi evinde Sivasspor’u konuk edecek.  
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Kartal kayıplarda!
Aykut Kocaman’ın gelişi ile çıkışa geçen yeni-

den Avrupa hayali kuran Atiker Konyasor’da gali-
biyet hasreti devam ediyor. Yeşil beyazlılar, lige 
verilen aranın ardından çıktığı ilk maçta Medipol 
Başakşehir’e konuk oldu. Eksik oyuncularının çok-
luğu ile rakip kaleye gitmekte zorlanan Anadolu 
Kartalı, ikinci yarıda yediği goller ile 2-0 mağlup 
oldu. Karşılaşmanın gollerini 60.dakika Mossoro 
ve 69.dakikada Visca attı. Atiker Konyaspor, bu 
yenilgi 35 puanda kaldı. Temsilcimiz, önümüzde-
ki hafta Sivasspor’u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 
18. dakikada sağ kanatta topla buluşan Vis-

ca’nın ceza sahası içine yerden çevirdiği topu 
kontrol eden Elia’nın düzgün vuruşunda meşin 
yuvarlak ağlara gitti ancak hakem Serkan Çınar 
VAR’ın uyarısıyla golü ofsayt gerekçesiyle iptal 
etti. 

24. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda 
topla buluşan Visca’nın şutu direğin yanından 
auta çıktı. 

30. dakikada sol kanattan ceza sahası içine 
giren Elia’nın ortasını kaleci Serkan kornere çeldi. 

32. dakikada ceza sahası dışında topla bulu-
şan İrfan’ın şutunu kaleci Serkan son anda korne-
re çıkardı. 

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
50. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine 

kat eden Robinho’nun verdiği pasta topla buluşan 
Mossoro meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 
1-0 

59. dakikada sol kanattan Milosevic’in kul-
landığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Filipo-
vic’in kafasında top üstten auta çıktı. 

69. dakikada Mossoro’nun pasında ceza sa-
hası sağ çaprazında topla buluşan Visca’nın şu-
tunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0 

76. dakikada savunmadan seken topla bulu-
şan Jevtovic’in sert şutunu kaleci Mert kornere 
çeldi. 

89. dakikada ceza sahası dışında topla bulu-
şan Zuta’nın şutunu Mert kornere çıkardı. 
n AA

Süper Lig temsilcimiz Atiker Konyaspor, ligin 27.hafta maçında Medipol Başakşehir’e konuk oldu. 
7 haftadır kazanamayan yeşil beyazlılar bu maçtan da 2-0 yenilgi ile ayrıldı ve galibiyet hasretini 

8 haftaya çıkardı. Oynana maçların ardından Konyaspor 35 puan ile 9.sıraya kadar geriledi

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.M. BAŞAKŞEHİR 27 18 7 2 43 13 30 61
2.GALATASARAY 27 16 7 4 58 27 31 55
3.BEŞİKTAŞ 26 13 8 5 51 34 17 47
4.TRABZONSPOR 27 13 7 7 49 37 12 46
5.YENİ MALATYASPOR 27 10 7 10 37 36 1 37
6.KASIMPAŞA 27 11 4 12 46 49 -3 37
7.A. ALANYASPOR 27 11 4 12 29 33 -4 37
8.KAYSERİSPOR 27 9 9 9 27 35 -8 36
9.ATİKER KONYASPOR 27 8 11 8 32 32 0 35
10.ANTALYASPOR 27 10 5 12 30 45 -15 35
11.ÇAYKUR RİZESPOR 26 8 10 8 37 33 4 34
12.SİVASSPOR 27 9 7 11 39 42 -3 34
13.FENERBAHÇE 27 7 11 9 33 38 -5 32
14.ANKARAGÜCÜ 27 9 5 13 28 42 -14 32
15.BURSASPOR 27 5 13 9 24 32 -8 28
16.GÖZTEPE 27 8 3 16 26 35 -9 27
17.AKHİSARSPOR 27 6 6 15 28 44 -16 24
18.ERZURUMSPOR 27 4 10 13 27 37 -10 22

SPOR TOTO
SÜPER LiG 
2018-2019

PUAN DURUMU

Stat: 3. İstanbul Fatih Terim 
Hakemler: Serkan Çınar xx, Tarık Ongun xx, Kemal Yılmaz xx 
Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Mahmut xxx, 
Attamah xx, Clicy xx, Emre Belözoğlu xxx (Soner dk. 75 
x), Visca xx, İrfan Can Kahveci xx, Mossoro xxx, Elia xxx 
(Napoleoni dk. 85 ?), Robinho xxx (Adebayor dk. 68 x) 
Yedekler: Volkan, Bajic, Kudriashov, Demba Ba, Uğur, 
Serdar, Alpaslan 
Teknik Direktör: Abdullah Avcı 
Konyaspor: Serkan xx, Opanasenko xx, Ali Turan xx, Filipovic 
xx, Zuta xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Amir xx (Hurtado dk. 68 
x), Milosevic xx, Fofana xxx, Jahovic xx (Yatabare dk. 68 x) 
Yedekler: Mahmut, Selim, Mücahit, Ferhat, Mücahit 
Teknik Direktör: Aykut Kocaman 
Goller: Mossoro (dk. 50), Visca (dk. 69) (Medipol Başakşehir) 
Sarı kartlar: Emre (Medipol Başakşehir), Amir, Jevtovic 
(Konyaspor) 

2-0


