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Minaresi için yeni adım
Konya’nın önemli kültür miraslarından biri 
olan İnce Minare Medresesi için önemli bir 
adım atılması gündemde. Medresenin daha 
önce bir bölümü yıkılan minaresinin yapılacak 
restorasyonla aslına uygun bir şekilde yeniden 
yapılması düşünülüyor. Projeye Türkiye 
Seyahat Acentalar Birliği (TÜRSAB)’ın da 
destek verebileceği konuşulurken, konunun 
detaylarının önümüzdeki günlerde ortaya 
çıkması bekleniyor. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Eğitim mesaisi
Konya İl Milli Eğitim 

Müdürü Seyit Ali 
Büyük, il genelinde 450 

bin 634 öğrencinin 
eğitim öğretim 

göreceği okulların 
yeni öğretim yılına 

hazırlandığını belirtti

YENİ DÖNEME 
HAZIRLANIYORLAR

2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlama-
sına sayılı günler kala İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
de hazırlıklarını hızlandırdı. İl Milli Eğitim Müdü-
rü Seyit Ali Büyük, “Okullarına, öğretmenlerine 
ve arkadaşlarına kavuşmak için heyecanla gün 
sayan öğrencilerimiz için okullarımızı temizlik, 
tamirat, tadilat, boya işleri ve bahçe düzenleme-
leri ile yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz” 
dedi.

ÖĞRETMEN KADROSU 
GÜÇLENDİRİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yapılan 
atamlar ile Konya’nın öğretmen kadrosunun 
güçlendiğini ifade eden Büyük, “Öğretmen 
bakımından büyük imkanlara sahip olacağız” 
dedi. Bu yıl ilklerin de uygulanacağına dikkat 
çeken Büyük, “Bu sene ilk defa ara tatiller uygu-
lanacak. Yine bu yıl ilk ve ortaokullarda teneffüs 
süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarılmıştır” 
şeklinde konuştu.   n HABERİ SAYFA  5’TE 

YOL GÜZEL 
YOLDAŞ GÜZEL

“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın 
İzinde” Projesi’nin tur rehberi 

Yunus Şimşek, bölgeye yapılan 
turların önemine dikkat çekti. 

“Yol güzel yoldaş güzel” diyen 
Şimşek, projenin kültürel mirasa 
sahip çıkma ve geleceğe aktarma 
adına önemli olduğunu vurguladı.

n HABERİ SAYFA 2’DE 

ÂŞIK OLMAK İÇİN 
ÇİLE ÇEKMEK GEREK
Âşıklık geleneğiyle ilgili değer-

lendirmelerde bulunan Âşık 
Feymani, “Âşık olmak isteyen 

mutlaka bir ustaya uğrayacak. Bir 
de âşık, âşıklığını yapabilmesi 
için “âşık” dedirtebilmesi için 

bir “aşkı” olacak ve onun çilesini 
çekecek... Çile çekmeden bu işler 

olmaz” dedi.
n HABERİ SAYFA  3’TE 

KONUTA YATIRIM 
YAPMA ZAMANI

Konya Emlakçılar Odası Başkanı 
Sedat Altınay, konut kredisi faiz 
oranlarının düşmesiyle piya-

saların hareketlendiğine dikkat 
çekti ve konuta yatırım zamanı 

olduğunu vurguladı.
n HABERİ SAYFA  10’DA

79 ÇOCUĞU SÜNNET 
ETTİRECEKLER

İhtiyaç sahibi ailelere yardım elini 
uzatan Bizbiriz Derneği, sünnet 

şöleni gerçekleştirecek. Başkanı 
Mehmet Emin Doğan, 1 Eylül Pa-
zar günü 2.’sini gerçekleştirecek-
leri sünnet şöleniyle 79 çocuğu 
sünnet ettireceklerini söyledi.

n HABERİ SAYFA  11’DE

Şehre renk kattı Avans nefes oldu

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’nın en renkli 
parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı’na kazan-
dırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da görselliği ve 

gezinti alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.  
n SAYFA 4’TE

Üreticinin ve üretimin yanında, zorlukların ve yokluk-
ların karşısında duran bir yaklaşıma sahip olan Konya 
Şeker Grubu, avanslarıyla birlikte üreticiye ürününü 

almadan 510 milyon TL ödeme yaptı. 
 n SAYFA 12’DE

Ölmek 
istemiyoruz!

Trafik kazaları 
2 can aldı!

Konya’da Zafer Meydanı’nda 
toplanan kadınlar, ellerinde 
‘Ölmek istemiyoruz”, “Kadın 
cinayetlerine durduracağız” 
yazılı pankartlar ve ‘Anne lütfen 
ölme’, ‘Asla yalnız yürümeye-
ceksin” şeklinde slogan attı.
n HABERİ SAYFA 6’DA

Konya’nın Seydişehir ilçesi, Ak-
saray ve Karaman’da meydana 
gelen 6 farklı trafik kazasın-
da biri çocuk 2 kişi hayatını 
kaybetti. Kazalarda 10 kişi de 
yaralandı. Yaralılar hastanelere 
kaldırılarak tedavi altına alındı.
n HABERİ SAYFA 7’DE

04 Özağan: Önceliğiniz 
‘görmeyen’ yaya olsun! 06 Gasp çetesine 23 

yıla kadar hapis 11 Aygır Pınarı 
büyük ilgi görüyor
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Selçuklu Belediyesi tarafından yürütülen ve bu yıl 4. Etabı 
tamamlanan “Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” Projesi, 
büyük ses getirdi. Konya’nın önemli kültür organizasyonları 
arasında yer almayı başaran projeye katılan vatandaşlar, 
projeden oldukça memnun ayrıldı. Projenin en önemli ayağı 
olarak gösterilen “rehber” hizmeti de vatandaşlar tarafından 
beğenilen ve memnun kalınan alanlar arasında bulunuyor. Proje 
kapsamında Bilecik-Söğüt bölgesine giden vatandaşlar, projeye 
dahil olan tur rehberinin anlatımını oldukça beğenmiş durumda. 
Projenin Tur Rehberi Yunus Şimşek, Yenigün Gazetesi’ne 
yaptığı açıklamada, hem projeyi değerlendirdi hem de bölgeye 
yapılan turların önemine dikkat çekti. “Yol güzel yoldaş güzel” 
diyen Şimşek, projenin kültürel mirasa sahip çıkma ve geleceğe 
aktarma adına önemli olduğunu vurguladı. 

GÜZEL BİR HİZMET 
“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” Projesi kapsamında 

Bilecik-Söğüt turlarına rehberlik ederek vatandaşlara bölgeyle 
ilgili bilgiler veren Tur Rehberi Yunus Şimşek, projeyi değer-
lendirdi. Turizm deyince akıllara deniz geldiğini ancak turizmin 
çok geniş bir alanı kapsadığını dile getiren Şimşek, şunları 
söyledi, “Turizm günümüzde deniz, gününü öldürme adına 
bir kavram olarak algılanıyor. Ama dinimiz bile gezin, görün ve 
ibret alın mantığıyla bakıyor olaylara. Biz bu açığı ihmal ettiğimiz 
için “Bizim ne işimiz var orada” diyoruz. Birçok insanımız 
imkanı olduğu halde gitmiyor. İmkanı olamayan da gidemiyor. 
Ama belediyelerin kültür organizasyonları kapsamında bu 
işin içinde olması güzel bir şey. Ülkemiz hamd olsun turizmin 
bütün alanlarını içeriyor. İnanç turizmini de, sağlık turizmini 
de bulabiliyoruz. Cennet vatanı tanıtma adına belediyelerin 
bu hizmeti sunması güzel. Ama rastgele yapanlar vardı. Ben 
organizasyonu yapayım, televizyonlarda görüneyim diyenler 
vardı. İşin rehberlik boyutu hep ihmal ediliyordu. Dolayısı ile 
burada Rehberlik burada devreye giriyor. Selçuklu Belediyesi de 
bu yıl 4. Etabını yapmış. Bir şekilde biz de bu işe girmiş olduk. 
Ben aynı zamanda öğretmenim. Buraları sevdirmeye çalışan 
bir insanım. Güzel bir uyuşum oldu. Böylece güzel bir netice 
çıktı. Onların zihniyeti ile bizim zihniyetimiz farklı olsaydı bu 
sonuç çıkmazdı. Onlardan da Allah razı olsun her konuda güzel 
bir uyuşum oldu. Yeri geldi anlatımlarımız 1,5 – 2 saat sürdü. 
Sabırla dinliyordu insanlar. Ben bundan zevk alıyordum. Bunlar 
bizi mutlu ediyor. Biz parasına, puluna bakmadan severek 
yapıyoruz bu işi. Yol güzel yoldaş güzel her şey biraraya geldi 
böyle bir sonuç ortaya çıktı.”

ÖNEMLİ OLAN HİSSETMEK 
Şimşek, proje kapsamında Bilecik-Söğüt bölgesine 

Konya’dan giden vatandaşlara yaptığı anlatımlarla ilgili bilgiler 
verdi. “Normal kitaplarda olan Osmanlı, sanat tarihi bilgilerini 
aktarıyoruz elbette. Ama önemli olan hissetmek” diyen Şimşek, 
şöyle devam etti,  “Günümüzde atasözlerinde de var tecrübe. 

Tarih tekerrürden ibaret, ibret alınsa tekerrür eder mi diyor ya. 
Bir Osman Gazi, Orhan Bey gökten inen olağanüstü bir insan 
değil ki. Onların yetiştirilme tarzından ders alıp da ben kendi 
çocuğumu öyle yetiştirirsem, tarihi okuyup, o yoldan gidersem 
akıllılık etmiş olurum. Benim yaklaşımım oydu. Bu insanların 
hayatlarını ibret alınacak şekilde aktarmaya çalıştım. İnsanlara 
buradan ne alabilirim? Düşüncesini ortaya koymak gerekiyor. 
Bunu yapmaya çalışıyorum. Karşındaki muhatabını da işin içine 
sokmak gerekiyor. Mesela bir şey satın alacaksın bu benim 
hayatımda lazım mı değil mi? Reklamlar öyle. Öyle bir anlatıyor 
ki bunu aldın mı hayatta en mutlu sensin.  Yoksa da hayatında 
yokluk bitti. Böyle anlatmaya çalışıyoruz. Sen bir neticeye 
ulaşmak istiyorsan bak bu adamlar bu yoldan gitmiş bu bir 
formül diyoruz. Bu da etkili oluyor. Kişiyi işin içine çekince, güzel 
sonuç çıkıyor.”

TEMEL SAĞLAM
Şimşek, Bilecik-Söğüt turlarının önemine de dikkat 

çekti. Bölgenin tarihimiz açıdan görülmesi gereken bir bölge 
olduğunu vurgulayan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü, “Bütün 
devletler tarihle oluşuyor. Osmanlı’nın oldukça muhteşem bir 
tarihi var. Diğer devletlere baktığımız zaman sahte kahramanlar-
la dünyaya güç gösterisi yapıyorlar. Bizim padişahlarımız her ne 
kadar bazı kitaplarda bize yanlış anlatılsa da, işin detayına inince 
hem maddi hem manevi her yönden yetişmiş, donanımlı, 
insanlığın hizmetinde olan insanlar olduğunu görürsünüz. Zaten 
öyle olmasaydı o yapı çabucak yıkılırdı. Ama kaç yüzyıl sürdü. 
Temel sağlam. Dolayısı ile Bilecik-Söğüt bu temellerin atıldığı 
yer. Ve buradaki insanlar, yazdığı tarih, yetiştirdiği insanlarla her 
şeyi ortada olan kimseler. Bu insanları anlayabilmek için burası 
yeri. Burası kaç yüzyıldır var ama hamd olsun Valisi, Belediye 
başkanıyla güzel bir uyum olduğu için bölgeyi canlandırma 
adına güzel işler yapıldı. Özellikle buraya gençleri götürmemiz 
lazım. Bir de böyle günübirlik, kovalamaca şeklinde değil de, 
çadır ortamında konaklama yapılarak, o kıyafetlerle yapılan bir 
şeyler yapılırsa çocuklar hayatı boyunca unutmazlar. Kulaklarda 
bir seda bırakabilmek önemli. Tabi Bilecik’le de kalmamak lazım, 
Edirne, Bursa, İstanbul’u da görmek gerekiyor.”

GELEN GURUPLAR İLGİLİYDİ
Şimşek, Konya’dan bölgeye giden guruplarla ilgili de 

değerlendirmelerde bulundu. Giden ziyaretçilerin oldukça ilgili 
olduğuna dikkat çeken Şimşek, “Programa kurayla seçilmiş 
guruplar geldi. İçinde her türlü insanlar olabilir. Ben gelen 
misafirlerle herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İlgili guruplardı. 
Olayları derinleştirmek adına sorular soranlar oldu.  Otobüs 
içinde bile muhabbet devam ediyordu, konu konuyu açıyordu. 
Dolu dolu programlar oldu. Bir dua ediyorsunuz, herkes içten 
bir şekilde dua ediyor. Tam gezilen yerlerin manevi havasında 
olan insanlardı. Saygılı, bilgili, takdir eden insanlardı” ifadelerini 
kullandı. 

Yol güzel yoldaş güzel
“Selçuklu Torunları Osmanlı’nın İzinde” Projesi’nin tur rehberi Yunus Şimşek, bölgeye yapılan turların önemine dikkat çekti. “Yol 
güzel yoldaş güzel” diyen Şimşek, projenin kültürel mirasa sahip çıkma ve geleceğe aktarma adına önemli olduğunu vurguladı 

Söğüt-Bilecik turlarının dikkat çeken isimlerinden olan Tur Rehberi Yunus 
Şimşek, projeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, Osmanlı Devleti’nin 
temellerinin atıldığı bölgeye yapılan turların oldukça değerli olduğuna dikkat çekti. 

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

spor@konyayenigun.com
MUHAMMED SAYDAM

HAZIRLAYANLAR
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Konya                   19 °C   30 °C
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Alaaddin ALADAĞ ile

ŞEHİR
SOHBETLERİ

alaaddin_aladag

Âşık Feymani kimdir? 
Bir köy çocuğu olarak, eskiden Adana şimdi Osmaniye ilinin 
Kadirli ilçesine bağlı, eski ismi “Avşarlar” yeni ismi “Azaplı” olan 
köyde 1942 yılında doğdum. Babam Mehmet Bey Van’ın Gevaş 
ilçesinin Avşar köyünden Hallaç aşiretinden, annem Hüsne Hanım 
ise Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinin Avşar Potuklu köyünden ve 
Avşar aşiretindendir. Fakir bir ailenin çocuğu olduğumu özellikle 
belirtmek isterim. Fakir bir aile çocuğuydum dememin nedeni 
nefsim bir şeylik kazanmasın onun için belirtiyorum. İsmim Osman 
Taşkaya, ilk mahlasım “Çoban Osman”. 1964 yılına kadar bu 
mahlası kullandıktan sonra “Feymani” olarak anılmaya başladım. 
Azaplı köyünde doğdum, büyüdüm hâlâ aynı köyde yaşamaya 
devam ediyorum.

Çile çekmeden aşıklık olmaz!
Âşıklık geleneğiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Âşık Feymani, “Âşık olmak isteyen mutlaka bir ustaya uğrayacak. Bir de âşık, 

âşıklığını yapabilmesi için “âşık” dedirtebilmesi için bir “aşkı” olacak ve onun çilesini çekecek... Çile çekmeden bu işler olmaz” dedi

Anadolu’nun önemli kültür 
değerlerinden biri olan aşıklık ge-
leneği günümüzde de sürdürülü-
yor. Geleneğin yaşatılması için ise 
çeşitli organizasyonlar yapılıyor. Bu 
organizasyonlardan biri de Konya 
Âşıklar Bayramı. Konya’nın yetiş-
tirdiği önemli kültür insanlarından 
merhum Feyzi Halıcı’nın büyük 
emekleri ve gayretleriyle yıllarca 
devam eden Konya Âşıklar Bayra-
mı, Türkiye’nin dört bir köşesinden 
aşıkları ağırladı. Bu sayede biraraya 
gelen aşıklar, bu organizasyondan 
çeşitli katkılar elde etti. Konya Âşık-
lar Bayramı’nın müdavimlerinden 
biri olan ve Aşık Feymani olarak 
bilinen Osman Taşkaya, Âşıklık 
geleneği ve Konya Âşıklar Bayramı 
ile ilgili önemli değerlendirmelerde 
bulundu. 

Kaç şiiriniz var, biraz 
şiirlerinizden 

bahsedebilir misiniz?
İnanın şu anda kaç şiirlerim ol-

duğunu tam olarak ben de bilmiyo-
rum. Çokça şiirlerim var. Ama beş 
tane şiir kitabım var. Bir beş tane 
şiir kitabı olacak şekilde de şiirlerim 
var. Ayrıca bir de hikâyelerim var. 
Kendi hikâyelerim var, derleme 
hikâyelerim var. Her birisi birer ki-
tap olacak şekilde hikâyelerim var.

Âşıklık nedir? âşıklığı nasıl ta-
nımlarsınız? 

Âşıklığı tanımlamak çok kolay, 
isminden de anlaşılacağı gibi; “biri-
ne âşık, birine sevdalanan” demek-
tir. Âşık birini seven demektir. Ben 
çocuk yaşta birine sevdalandım, 
aşırı derecede âşık oldum. Allah’ın 
yardımı ile zaten bizim neslimizde 
vardı böyle âşıklık. Bizde söyleme 
yeteneği vardı. Allah nasip edince 
çocuk yaşta ben de söylemeye baş-
ladım. Birine âşık oldum, âşıklığım 
böyle başladı. Âşıklık birini sev-
mek, birine gönül vermektir.

Şiir yazarken etkilendiğiniz 
âşıklar oldu mu?

Tabii ki Çukurova dedin mi Ka-
racaoğlan gelir akla… Hatta bütün 

annelerimizin ninnisi Karacaoğlan 
türküleridir. Biz Karacaoğlan’ın 
türküleri ile doğup büyüdük, böy-
le yetiştik ve geliştik… Karaca-
oğlan’ın türkülerinden beslendik, 
onun türküleri rehber oldu bize. 
Onun türkülerinden feyizlendik. 
En etkilendiğimiz âşık Karacaoğlan 
oldu. Onun türkülerinden esinle-
nip biz de yeni şiirler, türküler söy-
ledik…

51 yıldır Konya Âşıklar 
Bayramı’na katılıyorsunuz, 

âşıklar bayramı ile ilgili olarak 
neler söylemek isterseniz?
Konya Âşıklar Bayramı, âşıklar 

için açılmış bir okuldur. Allah rah-
met eylesin, rahmetli Feyzi Halıcı 
bu okulu açtı ve vefat edene kadar 
da yönetti. Konya Âşıklar Bayramı 
konusunda olağan üstü gayretle-
ri olan Feyzi Halıcı abiyi unutmak 
mümkün değil… O olmasa da biz 
onun ruhaniyetini, maneviyatını 
hissediyoruz. Âşıklar Bayramı’nda 
sahneye çıktığımızda hâlâ Feyzi 
Halıcı karşımızdaymış gibi hata 
yapmamaya çalışıyoruz. Küçük bir 
hata yaptığımızda Feyzi abi hemen 
bizi uyarırdı. Hatta bazen esprili bir 
şekilde tokatlardı. Sen niye yapma-
ya gücün olduğu halde yapmıyor-
sun diye tokatlardı. Bazen de okşar, 
severdi... Konya Âşıklar Bayramı 
bizim gibi âşıklar için yeri dolduru-
lamaz bir okuldu. Bu okulda oku-
duk, bu okulda yetiştik… Bu okul-
da çok sayıda âşık, çok sayıda usta 
yetişti. Konya Âşıklar Bayramı’nda 
her yıl yeni bir şeyler öğrendik. 

Âşıklık geleneğini yaşatmak 
isteyenlere neler tavsiye 

edersiniz? 
Dediğim gibi Konya Âşıklar 

bayramı büyük bir okuldu. Ama 
benim ustalarımda oldu. Bir usta 
yanında yetişmek gerek. Kayse-
ri’nin Develi ilçesinde yetişen, 19. 
yüzyılın en güçlü şairlerinden biri 
olan Seyrani rahmetlik diyor ki; 
“Bir üstada olsam çırak, bir olurdu 
yakın ırak”. Ustalık bu işte… Onun 

için âşık olmak isteyen mutlaka 
bir ustaya uğrayacak. Bir de âşık, 
âşıklığını yapabilmesi için “âşık” 
dedirte bilmesi için bir “aşkı” ola-
cak ve onun çilesini çekecek... Çile 
çekmeden bu işler olmaz. 

Türk milleti var olduğundan 
beri âşıkları, şairleri, ozanları ek-
sik değildir. Yakın zamanda kayda 
geçtiği için Dede Korkutları biliyo-
ruz. Ama ondan önce yok muy-
du, elbette ki vardı ve var olmaya 
da devam edecek. Âdem atamız 
âşıktı, Havva anamıza âşık olmuş-
tu. Âşıklık oradan başlıyor. Daha 
ilerisine gidersek Allahu Teâlâ, 
“Levlake Levlake Lema Halaktü’l 
Eflak” demiş. “Ey Habibim seni 
sevmeseydim kâinatta hiçbir şeyi 
yaratmazdım” diyor. Bu iş sevgi-
dir, sevmektir. Âşık şan ve şöhret 
peşinde olmayacak. Yalnız günü-
müzde şan ve şöhret çok ön plana 

çıktı. Ben sahneye çıkıyım, ben de 
söyleyeyim diye bekliyor. Söylesen 
ne söylemesen ne… Herkes söylü-
yor, önemli olan söylenenden ibret 
alabiliyor muyuz? Bir mecnunu 
düşünün, hiçbir türküsü yok, bir 
mısralık türküsü yok ama âşıklık-
ta bir numara... İkinci numaraya 
düşüremiyorsun. Neden, çünkü 
aşkı dillere destan olmuş… Destan 
olayım, şan ve şöhret sahibi olayım 
diye yapmamış bunu, âşık olduğu 
için yapmış. 

Ben gençlerimize şunu tavsiye 
ediyorum. Âşıklık geleneğine yol 
kayacak birisi öncelikle aşık oldu-
ğu şeyin çilesini çeksin. Sokakta 
görüyoruz, kaç tanesi evleniyor 
iki gün sonra boşanıyorlar. Bu aşk 
mı, değil işte... Eğer biz âşıksak 
âşık ne yapmalı, nasıl olmalı bunu 
öğrenmeli, bilmeli, bu yolda yü-
rümeliyiz. Üstatları okumalıyız ve 

bilmeliyiz. Ben ara sıra Karacaoğ-
lan’ın şiirlerini okurum. Edebiyatla 
uğraşanlara soruyorum; Karacaoğ-
lan’ın menekşesini bir daha yazan 
var mı, manasını çözen var mı? 
Öyle bir şey anlatmış ki anladığın 
zaman beyninde deprem oluyor. 
Menekşede bir çiçeği mi anlatmış, 
bir güzelliği mi anlatmış, bir hırçın-
lığı mı anlatmış... Aşığın en büyük 
çilelerinden birisi menekşede an-
latılmıştır aslında. Karacaoğlan’ın 
bütün şiirleri bir çileyi anlatır. Âşık 
çile çekmiyorsa davayı kaybeder. 
Aşığın şahidi de çilesidir. Mecnun 
da Ferhat da Kerem de aşk yolu-
nun çilesini çekmiş... Günümüze 
kadar yüzlerce âşık gelip geçmiş, 
peki şu anda kaç tanesini biliyoruz 
ve kaç tanesi dilimizde?

Âşıklıkta bir branşlaşma 
var mıdır?

Âşıklık geleneğinde üç dal, üç 
derya vardır. Göl de olsa yutar, 
ırmak da olsa yutar, çay da olsa, 
pınar da olsa yutar. Koçaklama da 
Köroğlu’dur. Kim koçaklama söy-
lerse söylesin yutar. Köroğlu’nu 
geçemez. Koçaklama, Köroğlu ka-
bul edilir ama ne yapması lazım, 
ayrıcalık yapması lazım. Köroğlu yi-
ğitlik, kahramanlık istersen bin kişi 
gelsin benim koçaklarım bin kişiyi 
de hal eder der amma burada Da-
daloğlu var, ikinci bir koçaklama… 
Karacaoğlan’da cenk, kahramanlık 
işi vardır. Ama Dadaloğlu’nun pa-
dişahla işi vardır. Karacaoğlan gü-
zelleme dalında ustadır. Tasavvuf-
ta ise Yunus Emre’dir. Kim olursa 
olsun gözünün yaşına bakmaz 
yutar. Ne yapacaksın, ayrıcalık ya-
pacaksın. Bizim seyranımız âlem-
den öte, Yunus Emre’ye yaklaşır. 
Yunus da diyebilir, Yunus da der.

Feymani; Ya Muhammed reh-
berimsin düşmüşüm peşine senin; 

Sen Muhammed-ül Eminsen 
hayranım işine senin,

Âşıkların görmek ister vuslata 
ermek ister âşıkların varmak ister.

Gönül gözüm görmek ister. 

Yatmışım düşüne senin,
Şeriatın beğenildi sünnetine 

imrenildi.
Levlake Levlake denildi gözü-

ne kaşına senin, 
Kureyşiler haktan çaydılar Ebu 

Cehil’e uydular.
Uhut cenginde kıydılar müba-

rek dişine senin,
İşin büyük iskele uğrayanlar 

gitmez sele,
Bereket oldu besmele ekme-

ğin aşına senin; 
Seni seven hakka taptı sevme-

yenler yoldan sarptı.
İlmi ledün bina yaptı miraçta 

göçüne senin,
Sana uyanlar taşlandı af dile-

yen bağışlandı,
Zerre zerre nur işlendi içine dı-

şına senin.
Bu Feymani muhtacını dertli-

dir ver ilacını;
Rabbim şefaat tacını giydirdi 

başına senin, 
Âdem geldi duramadı merte-

bene varamadı,
Bin senede eremedi altmış üç 

yaşına senin.
Yunus’tan ayrıcalığı var. Yu-

nus bu dille söylememiş o başka 
söylemiş. Bunu götür Yunus’a bir 
âşık edebiyatçı bu Yunus’un de-
ğil, çünkü üslup onun değildir der, 
ayırır.

Üçüncü olarak “Güzelleme” o 
da Karacaoğlan’dır.

Âşıklık budur, böyledir. Âşıklı-
ğı bir sanatçı gibi yaparsak olmaz. 
Özellikle üzerinde duruyorum. Ve 
bunun üzerinde siz de durun. Âşık 
sanatçıdır. Ama sanatçıyım, beni 
beğensinler, ne güzel söylüyor de-
sinler diye yaptıysan işte o âşıklık 
olmaz. Ismarlama âşıklık olmaz. 
Âşıklık aslında tasavvufun özüdür. 
Tasavvuf demektir… Aşk güzel 
şeydir ama aşkı da bizim töremize, 
geleneğimize, inancımıza, tarihi-
mize, geçmişimize göre yaşamak 
gerek. Sizlere de başarılar diliyo-
rum. 
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Özel öğrencilerden Başkan Altay’a ‘özel’ ziyaret
Konya Büyükşehir Belediye-

si tarafından yürütülen “Tarıma 
Engel Yok Projesi” kapsamında-
ki özel eğitimli öğrenciler, kendi 
elleriyle yetiştirdikleri ürünlerle 
birlikte Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
etti.

Konya Büyükşehir Belediye-
si ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
işbirliğiyle yürütülen “Tarıma 
Engel Yok Projesi”ndeki özel eği-
timli öğrenciler, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay 
ile buluştu. Büyükşehir Beledi-
yesi’nin Yaylapınar Fidanlığında 
kendileri için ayrılan alanda ba-
har aylarında diktikleri sebzele-
rin hasadını gerçekleştiren özel 

öğrenciler, eğitmenleriyle birlikte 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret 
ederek, kendi elleriyle topladıkları 
sebzeleri takdim etti. Özel genç-
lerle yakından ilgilenen Başkan 
Altay, “Sürdürülen bu proje on-
ların hayatına renk katıyor. Doğa 
ve toprakla uğraşmak her insana 
huzur verdiği gibi bu gençlerimi-
ze de huzur veriyor. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyoruz” ifa-
delerini kullandı. Büyükşehir Be-
lediyesi tarafından 2016 yılından 
bu yana sürdürülen Tarıma Engel 
Yok Projesi’ne, bu yıl Konya mer-
kezdeki ve Ereğli’deki 12 okuldan 
417 özel eğitimli öğrenci katıldı.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya’nın en renkli parklarından olan Kelebekler Vadisi Parkı’na 
kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da görselliği ve gezinti alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu

Şehrin cazibe merkezi
Selçuklu Çiçek Bahçesi

Selçuklu Belediyesi Konya’nın 
en büyük parkı olan Kelebekler 
Vadisi’nde oluşturduğu yeni cazibe 
merkezlerinden biri olan Selçuklu 
Çiçek Bahçesi, ziyaretçilerine gör-
sel bir şölen sunuyor. Kelebekler 
Vadisinde, Tropikal Kelebek Bah-
çesi ve Macera Kulesinde eğlenceli 
vakit geçiren vatandaşlar rengâ-
renk çiçeklerle donatılan Selçuklu 
Çiçek Bahçesindefarklı bir atmos-
ferle karşılaşıyor.  

Selçuklu Çiçek Bahçesinin ba-
har mevsimin gelişiyle her yıl yeni 
sezona farklı bir görsel içerikle gir-
diğini ifade eden Selçuklu Beledi-
ye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
bahçede yer alan bitkilerin, gezinti 
alanlarının ve dekorasyonlarının 
tamamen yenilendiğini belirtti. Çi-
çek bahçesinde lalelerin yerini 12 
türden 658 bin çiçeğin yer aldığını 
ifade eden Başkan Pekyatırmacı, 
“Hemşehrilerimize yüzlerce bit-
kinin yer aldığı çiçek bahçemizde 
doğal ortamları sunmaya çalıştık. 
Tamamen konsepti yenilenen çi-
çek bahçemizde farklı türlerde bit-
kilerimiz mevcut. Farklı figürlerle 
zenginlik kazandırılan çiçek bahçe-

mizde çocuklarımıza da hitap eden 
oyun gruplarıyla ailece gezilebile-
cek güzel bir mekanıhemşehrile-
rimizin istifadesine sunduk” dedi. 

Şehrinvazgeçilmez en renkli 
parklarından biri olan Selçuklu Çi-
çek Bahçesi, içerisinde yer alan 12 
türden oluşan 658 bin çiçek ile her 
gün ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazar-
tesi günü dışında haftanın 6 günü 

10.00 ve 18.00 saatleri arasında 
ziyarete açık olan Selçuklu Çiçek 
Bahçesi ücretsiz gezilebiliyor. 

Fotoğraf sanatçılarının da yo-
ğun ilgi gösterdiği Selçuklu Çiçek 
Bahçesinde mevsimin çiçekleri 
olan sardunya, petunya, yıldız, ka-
dife, yaprak güzeli, vapurdumanı, 
papatya gibi farklı türlerde bitki-
ler de yer alıyor. Bahçenin bakım 

çalışmaları, konusunda deneyimli 
özel bir ekip tarafından yapılıyor. 

Yaklaşık 11 bin metrekare 
alana sahip çiçek bahçesinde özel 
peyzaj alanları da ziyaretçiler ta-
rafından dikkat çekiyor. Bahçede 
yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir 
tepesi, çocuk oyun alanları ve ha-
tıra köşesi bulunuyor.  
n HABER MERKEZİ

Konya Görmeyenleri Koruma 
Derneği Ankara yolunda yaya gü-
venliğinin sağlanmasını istiyor. 
Karayolları Bölge Müdürlüğü, 
Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlü-
ğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile 
birlikte birçok iş yeri ve kurumun 
hizmet verdiği bölgeye Sosyal 
Güvenlik İl Müdürlüğü ve İl Sağ-
lık Müdürlüğü’nün de taşındığını 
dile getiren Görmeyenleri Koru-
ma Derneği Konya Şube Başkanı 
Veli Özağan, bu yolun güvenlik 
açısından büyük önem arz ettiğini 
söyledi. 

Başkan Özağan, “Belirtiğimiz 
tüm kurumların yanı sıra SGK İl 
Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdür-
lükleri insanların doğumundan 
ölümüne kadar hayatının her 
evresinde uğradıkları ve işleri-
ni takip ettikleri kurumlardır. Bu 
kurumlarda çalışan birçok engelli 

birey bulunmaktadır. Çalışanların 
yanı sıra kurumlara gelen çocuk, 
engelli ve yaşlılar açısından kar-
şıdan karşıya geçişleri büyük risk 
oluşturacaktır. Yolun geniş, trafik 
yoğunluğunun fazla ve araç hız 
ortalamalarının yüksek olması du-
rumu riski daha da büyütmekte, 
olası yaya kazalarında ölüm ve en-
gelli kalma riskini artırmaktadır. 
Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman 
Soylu Beyefendinin de açıkladı-
ğı gibi; 2019 yılı ülkemizde yaya 
güvenliği yılı ilan edilmiş ve yıl 
içerisinde birçok tedbir ve faaliyet-
lerde bulunulmuştur. Biz engelli-
ler; Ankara yolu üzerinde bulunan 
Sosyal Güvenlik Binası ve İl Sağlık 
Müdürlüğü Binası önlerine yaya 
üst geçitleri tanzim edilmesini is-
tiyoruz. Bu geçitlerin engellilerin 
rahatça kullanabileceği şekilde ta-
sarlanması da talebimizdir. 
n HABER MERKEZİ

Karatay Belediyesi’nde yaz 
döneminde staj yapan üniversi-
te öğrencileri, stajlarını başarıy-
la tamamladı. Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca da belediye-
nin çeşitli bölümlerinde staj ya-
pan öğrencilerle bir araya geldi. 

Başkan Hasan Kılca, bele-
diyede yaptıkları staj süresince 
tecrübeleri ve yaşadıklarıyla ilgi-
li gençlerle bir süre sohbet etti. 
Öğrencilerle tek tek vedalaşan 
Kılca, emekleri ve katkılarından 
dolayı bütün stajyerlere teşekkür 
etti. 

Stajyerlere meslek hayatla-
rında başarılar dileyen Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
stajın, eğitimin pratiğe ve tecrü-
beye dönüşmesiyle geleceğe yön 
vermesi bağlamında çok önemli 
olduğunu vurguladı. 

Başkan Hasan Kılca, gençlere 
tavsiyelerde bulunarak başarının 
sırrının çok çalışmaktan geçtiğini 
aktardı ve şunları söyledi: “Siz-
ler, Karatay Belediyesi’nde staj 
yapmanın ayrıcalığını yaşadınız 

ve bildiğiniz gibi staj eğitimi, iş 
hayatına atılmadan önce sizle-
re deneyim kazandıran oldukça 
kıymetli bir saha. Karatay Be-
lediyesi olarak geleceğin temi-
natı siz gençlerin yanında olduk 
bundan sonra da bu anlayışla 
hareket etmeye devam edeceğiz. 
Burada yaptığınız stajın meslek 
hayatınızda ve kariyerinizde siz-
lere büyük yararlar getireceğine 
inanıyorum. Zira sizlerin eğitim-
leri ve kendinizi geliştirmeniz 
bu anlamada çok önemli. Bizler 
de sizlere bu manada katkı sun-
maya gayret ettik. Konyamızın 
ve ülkemizin arkasındaki gerçek 
güç sizlersiniz. Bu güzel ülke-
mizi daha yukarılara taşımanın 
en önemli yolu da, çok çalışmak. 
Türkiye’yi dünyanın en güçlü 
ülkeleri arasına sokmak sizlerin 
elinde ve bunu başaracağınıza 
inanıyorum. İnşallah hepinizi çok 
iyi yerlerde görürüz. Her birinize 
katkılarınız için teşekkür ediyor 
sizlere başarılar diliyorum” dedi.
n HABER MERKEZİ

Özağan: Önceliğiniz 
‘görmeyen’ yaya olsun!

Başkan Kılca’dan stajyer
öğrencilere teşekkür Selçuklu Kongre Merkezi fotoğraf yarışması yapıyor

Selçuklu Kongre Merkezi ve 
Sille Sanat Sarayı iş birliğiyle dü-
zenlenen ‘‘Fotoğraf Yarışması’na 
katılımlar 22 Temmuz itibariyle 
başladı. Selçuklu Kongre Merkezi’ 
nin mimari yapısı, sosyal yaşam 
alanları ve dış mekanlarını en gü-
zel şekilde görüntüleyen fotoğraf 
tutkunları 15 Eylül 2019 tarihine 
kadar yarışmaya başvurabilecek-
ler. 

Her bir katılımcının dört adet 
fotoğrafla katılabileceği SKM Fo-
toğraf Yarışması’na katılımcıların 
eserlerini http://skm.sillesanat.com 
adresi üzerinden sunmaları gerek-
tiği bildirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi ve 
Sille Sanat Sarayı iş birliğiyle dü-
zenlenen Fotoğraf Yarışması’nın 
jüri üyeliğini; Selçuklu Kongre 
Merkezi Satış Müdürü Murat Gü-
zel, Sille Sanat Sarayı Yetkilisi Se-
yit Konyalı ve Afyon Frig Fotoğraf 
Derneği-AFFD Başkanı Murat Öz-
çelik yapacak. 

15 Eylül tarihine kadar fotoğraf 
kabul edilecek yarışmada büyük 

ödül ise Sille Sanat Sarayı Altın 
Madalya ve Selçuklu Kongre Mer-
kezi’nde fotoğraf sahibinin belirle-
yeceği herhangi bir etkinlik için 6 
ayrı bilet sahibi olacak.

SELÇUKLU FOTOĞRAF 
SERGİSİ, SANATSERVERLERLE 

BULUŞUYOR.
Konya merkez ilçesi Selçuklu 

belleğinin oluşturulması amacıyla 

Selçuklu Belediyesi önderliğinde 
oluşturulan, “Selçuklu Fotoğraf 
Sergisi” konulu fotoğraf sergisi Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde açıldı.

Selçuklu’ da yer alan tarihi 
eserler, doğal güzellikler, sosyal 
yaşam merkezleri ve Selçuklu Be-
lediyesi’nin çalışmaları gibi konula-
rı yansıtan fotoğraflar Selçuklu’nun 
görsel zenginliğine ışık tutarken 
Konya ve Selçuklu ilçesinin tanıtı-
mı için büyük önem taşıyor. Bele-
diye arşivine kazandırılan fotoğraf-
lardan oluşan sergi SKM’de yerini 
alarak sanatseverlerin beğenisine 
sunuldu. Selçuklu ilçesi fotoğra-
fa ilgi duyan tüm sanatseverlere 
doğal bir ortam sunuyor.  50 adet 
fotoğrafın bulunduğu sergi Kon-
ya’nın bu yıllara ait sokaklarını, do-
ğal güzelliklerini, sosyal yaşamını, 
Selçuklu Belediyesi’nin çalışmala-
rını farklı objektiflerle fotoğraflara 
taşıyor. Çok fazla eser içinden se-
çilerek oluşturulan Selçuklu Fotoğ-
raf Sergisi 16 Eylül tarihine kadar 
ziyaret edilebilecek.
n HABER MERKEZİ
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İşitme kaybını önlemede 
erken teşhisin ilerde yaşana-
bilecek büyük problemleri en-
gellediğine vurgu yapan KTO 
Karatay Üniversitesi Sağlık Bi-
limleri Yüksekokulu Odyoloji 
Bölümü akademisyenlerinden 
Öğretim Görevlisi Nedim Uğur 
Kaya, “Tanılanmamış ya da geç 
tanılanmış çocukların doğum-
sal işitme kaybı; dil, sosyal, 
bilişsel, duygusal, akademik 
gelişimi ve dolayısıyla yaşam 
kalitesini önemli derecede et-
kiler. Literatürde sağlıklı yeni-
doğanlarda işitme kaybı oranı 
binde 1-3 arasında verilirken, 
bu oran yenidoğan yoğun ba-
kım ünitelerinde yatan bebek-
lerde yüzde 2- 4’ e yükselmek-
tedir. Türkiye’ de yenidoğan 
işitme kaybı oranı binde 2,2’ 
dir. Bu oranlar göstermektedir 
ki, yenidoğan bebeklerde en 
çok görülen doğumsal sıkıntıyı 
işitme kayıpları oluşturmakta-
dır. Bu durum doğumsal işit-
me kaybının erken tanısının ne 
kadar önemli olduğunu bizlere 
göstermektedir.” dedi.

Duyma problemlerini sap-
tamada odyologların ve kulla-
nılan Ulusal Yenidoğan İşitme 
Tarama Programı’nın önemine 
değinerek testin 2018 yılı içe-
risinde doğan bebeklerin 95,8’ 

ine uygulandığını aktaran 
Kaya, “Yenidoğanlarda işitme 
kaybının tanısı yıllar içinde çok 
sayıda çalışmaya konu olmuş 
ve kullanılan teknik ve tarama 
cihazlarındaki gelişmeler, ye-
nidoğan işitme taramalarının 
yöntem, doğruluk ve başarısını 
anlamlı derecede değiştirmiş-
tir. Ülkemizde 1994 yılında 
temelleri atılan Ulusal Yenido-
ğan İşitme Tarama Programı; 
2000 yılında tüm Türkiye’de 
1 merkezde yürütülürken, 
2018 yılı itibari ile 1153 mer-
kezde yürütülmektedir. Yine 
bu merkezlerde 2018 yılı içe-
risinde 1 milyon 195 bin 930 
bebek taranarak, 29 bin 310 
bebek, bünyesinde gerekli 
teknik ekipman ve bir odyolog 
bulunduran referans kliniklere 
sevk edilmiştir. 3 bin 604 be-
bekte işitme kaybı saptanmış 
ve gerekli tedaviler uygulana-
rak, bebeklerin normal gelişim 
gösterebilmeleri için tedbirler 
alınmıştır. Bu sonuçlar Ulu-
sal Yenidoğan İşitme Tarama 
Programı’nın ülke çapında 
2018 yılı içerisinde canlı doğan 
bebeklerin yüzde 95,8’ ine uy-
gulandığını ve başarılı olduğu-
nu göstermektedir.” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

İşitme probleminde erken
teşhis büyük önem taşıyor

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, il genelinde 450 bin 634 öğrencinin 
eğitim öğretim göreceği okulların yeni öğretim yılına hazırlandığını belirtti 

Konya’da okullar 450 
bin öğrenciyi bekliyor

2019-2020 eğitim öğretim dö-
neminin başlamasına sayılı günler 
kala İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 
hazırlıklarını hızlandırdı. Konya Ye-
nigün Gazetesine özel açıklamalar-
da bulunan  Seyit Ali Büyük yeni 
dönemde de öğretmen ve öğrenci-
lerle buluşmaya devam edecekle-
rini ifade etti. Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük il genelinde 
450 bin 634 öğrencinin eğitim öğre-
tim göreceği okulların yeni öğretim 
yılına hazırlandığını belirtti.  2019-
2020 eğitim öğretim yılının başla-
masına sayılı günler kala hazırlıklar 
hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim 
Müdürü Büyük , “Haziran ayında 
karnelerini alıp yaz tatiline giren öğ-
rencilerimizi, şimdilerde yeni eğitim 
öğretim yılı heyecanı sardı. Eylül ayı 
için geri sayım başlamışken yeni 
okul dönemi için de okullarımızda 
devam eden hazırlıklarda sona ge-
lindi. Okullarına, öğretmenlerine ve 
arkadaşlarına kavuşmak için heye-
canla gün sayan öğrencilerimiz için 
okullarımızı temizlik, tamirat, ta-
dilat, boya işleri ve bahçe düzenle-
meleri ile yeni eğitim öğretim yılına 
hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU SENE İLK DEFA ARA TATİLLER 
UYGULANACAK’

Yeni öğretim yılı öncesi rakam-
sal olarak veriler paylaşan Büyük 
, “2019-2020 eğitim öğretim yılı 
Konya’daki resmi veya özel okul-
larda, 32 bin 452 öğretmen ve 450 
bin 634 öğrenci ile 9 Eylül 2019’da 
başlayacak. Okul öncesi, ilkokul 1. 
sınıf, ortaokul 5. sınıf ve ortaöğre-
tim 9. sınıf öğrencilerine 5-6 Eylül 
tarihlerinde uyum eğitimi verilecek. 
Bu sene ilk defa ara tatiller uygula-
nacak. Buna göre ilk ara tatil 18-22 

Kasım tarihlerinde olacak. 1. dönem 
17 Ocak 2020 tarihinde sona ere-
cek. İkinci dönem 3 Şubat 2020 ta-
rihinde başlayacak. Öğrenciler 6-10 
Nisan 2020 arasında ikinci ara tatile 
çıkacaklar. 2019-2020 eğitim öğre-
tim yılı 19 Haziran 2020 tarihinde 
tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili 
başlayacak. 2020-2021 eğitim öğ-
retim yılı 07 Eylül 2020 Pazartesi 
günü başlayacak. Yine bu yıl ilk ve 
ortaokullarda teneffüs süreleri 10 
dakikadan 15 dakikaya çıkarılmış-
tır” şeklinde konuştu.
‘ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERİMİZ İLE 

BULUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’
2019-2020 eğitim öğretim yı-

lında da Konya’yı karış karış geze-
rek öğretmen ve öğrencilerimiz ile 
buluşmaya devam edecekleri ifade 
eden Büyük, “  Yeni eğitim öğretim 
yılında da Konya’mızda bulunan 
okullarımızı  ziyaretler etmeye de-
vam edeceğiz. Gerçekleştirdiğimiz 
ziyaretlerde öğretmenlerimizin ve 
idarecilerimizin Konya’da eğitim 
gören öğrencilerimiz için sundukları 
tavsiyeleri ve fikirleri dinleyeceğiz. 
Kendi eğitim politikalarını onlara 

sunacağız. Zamanın değerinin şu-
uru ile öğretmenlerimiz fedakârlığı 
ve eğitim yöneticilerimizin çabaları 
sayesinde Konya’mızı eğitim-öğ-
retim ve kültür alanında daha ileri 
noktalara taşıyacağımıza inanıyo-
rum. Anadolu’daki ilk başkentimiz, 
eğitim şehri Konya’mızın mutlu in-
san, mutlu toplum yetiştirme hede-
fini gerçekleştirerek, Cumhuriyeti-
mizin 100. Yılında, 2023 vizyonunu 
geliştirmeye birlikte katkı sunaca-
ğız” dedi.
‘ÖĞRETMEN KADROMUZ GÜÇLENDİ’

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
son yapılan atamlar ile Konya’nın 
öğretmen kadrosunun güçlendiği-
ni ifade eden İl Milli Eğitim Müdü-
rü Seyit Ali Büyük, “  Bakanlığımız 
tarafından son yapılan atamlar ile 
Konya’nın öğretmen açığımız orta-
dan kalktı. Bunlara bir de norm faz-
lası öğretmenlerimizin atamalarını 
yaptığımız zaman derslik ve öğret-
men bakımından büyük imkanlara 
sahip olacağız” şeklinde konuştu

BÜYÜK’TEN 
ÖĞRETMENLERE MESAJ 

2019-2020 eğitim öğretim dö-

neminin başlamasına sayılı günler 
kala öğretmenlere de seslenen Bü-
yük, “ Dünyanın her tarafında öğret-
menler insan topluluğunun en fe-
dakâr ve en muhterem unsurlarıdır. 
Bu vesileyle ebediyete intikal eden 
öğretmenleri saygıyla, kendilerini 
mesleğe adayarak emekli olmuş öğ-
retmenleri şükranla anmak isterim. 
Bu mesleğe yeni başlayacak öğret-
men adaylarının da milletimize ha-
yırlı olmasını dilerim. Güzel hedef-
lere ulaşmak için kullandığımız en 
güzel şeydir çocuk. Bir amaçtır, bir 
idealdir. Her şeyden önce geleceği-
mizdir. Bizim yaşayamadıklarımızı 
yaşayacak, öğretemediklerimizi 
öğretecek, koruyamadıklarımızı 
koruyacak, güzel yarınların mimarı 
olacaktır. Bu gerçek asla unutul-
mamalıdır. Çocuklar, her yönden 
yeterli bir eğitim görmezse, devlet, 
yeterince pişirilmemiş tuğlalar-
dan örülen bir ev gibi çöküverir. 
Öğretmen, bir sanatçı gibi, işine 
büyük bir tutkuyla âşık olmalıdır. 
Konya Milli Eğitimi Müdürlüğü 
olarak bizler,  öğretmenlerin birlik 
ve beraberliğini sürekli kılmak, öğ-
retmenler arasında sevgi ve saygı 
bağlarını güçlendirmek ve mesleki 
dayanışmayı ileri götürmek ama-
cındayız. Öğretmenler için kimseye 
sağlanmayan olanakları yaratmak 
zorunda olduğumuzun da bilincin-
deyiz. Bunu da bir an önce yapma-
mız gerektiğinin farkındayız.  Tüm 
bu bilinç ve sorumlulukla 2019-
2020 Eğitim Öğretim yılının hepi-
nize başarı, huzur ve mutluluk ge-
tirmesini; milletimiz için hayırlara 
vesile olmasını dilerim” ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

İnce Minare’nin minaresi gündemde
Konya’nın önemli kültür miras-

larından biri olan İnce Minare Med-
resesi için önemli bir adım atılması 
gündemde. Medresenin daha önce 
bir bölümü yıkılan minaresinin ya-
pılacak restorasyonla aslına uygun 
bir şekilde yeniden yapılması düşü-
nülüyor. Konya’nın önemli kültür 
mirasları arasında yer alan İnce 
Minare Medresesi’nin minaresi için 
çalışma başlatıldı. 1900’lü yılların 
başında medresenin minaresine 
düşen yıldırım nedeniyle minare 
birinci şerefesine kadar yıkılmış, 
daha sonra minarenin şerefesinin 
de yıkılmasıyla bugünkü halini al-
mıştı. Medresenin minaresiyle ilgili 
daha önce bir restorasyon projesi 
hazırlandığı ancak projede minare-
nin yıkılan kısmının dahil olmadığı 
bildirildi. Şimdi ise minarenin yıkı-
lan kısmının da dahil edileceği yeni 
bir restorasyon projesinin yapılması 
gündemde. Projeye Türkiye Seya-

hat Acentalar Birliği (TÜRSAB)’ın 
da destek verebileceği konuşulu-
yor. Konunun detaylarının önü-
müzdeki günlerde ortaya çıkması 
bekleniyor. 
HENÜZ RESMİ BİR GİRİŞİM YOK

Konuya açıklık getiren Vakıf-
lar Konya Bölge Müdürü İbrahim 
Genç, henüz kendilerine resmi bir 
müracaat olmadığını ancak TÜR-
SAB’ın böyle bir düşüncesi olduğu-
nun kendisine de ulaştığını söyledi. 
İnce Minare Medresesi’nin minare-
siyle ilgili daha önce bir restorasyon 
projesi hazırlandığının bilgisini ve-
ren Genç, “Yapılan projede minare-
nin o yıkılan kısmı bulunmuyordu. 
Geçmişte düşen yıldırım nedeniyle 
minarede oluşan statik sorunların 
da giderilebileceği, yapılacak sağ-
lamlaştırmayla yıkılan kısmın da 
yapılabileceği yeni bir proje günde-
me gelebilir” ifadelerini kullandı. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK 

Biraz ilerledikten 
sonra mağaradan 
çıktılar. Karşılarında 
Bilge ajanın küçük 
kulübesi duruyordu. 
Kapıyı tıkladılar. Ka-
pıyı küçük bir çocuk 
açtı. “Siz kimsiniz?” 
“Biz bilge ajanın 
öğrencileriyiz.” “Bir 
dakika…” deyip 
kapıyı kapattı küçük 
çocuk. Serhat ve Osman’a bir asır 
kadar uzun süren bir zamandan 
sonra -Sadece 46 saniye- kapı bu 
defa 20 yaşlarında genç bir abi 
tarafından açıldı. “Hangi öğrencile-
rimsiniz siz?” “Serhat ve Osman.” 
“Gelin çocuklar gelin” İçeri girer-
ler.  “İkiniz de sınıf birincisiydiniz.” 
“Evet hocam. Size çok önemli bir 
soru soracağız. Daha önce Hal-
dun diye bir ajan yetiştirdiniz mi?” 
“Evet. Hiç sevmezdim onu. Zaten 
o daha sonra Haluk oldu. Bile bile 
ismini değiştirdi.” “En son nerede 
gördünüz hocam?” “Bu aralar be-
nimle çok uğraşıyor. Kendimi takip 
ediliyor gibi hissediyorum.” “Çok 

sağ olun hocam, Hem 
sizi, hem de Çocukistan’ı 
kurtaracağız.” Dışarı çık-
tılar. Evet evet! Geriye 
sadece onu bulmak kal-
mıştı. “Sonra gel keyfim 
gel.” “Dur yahu yazar 
bir anlatsın.” İlerlemeye 
başladılar. Yine ayrı ayrı 
ilerliyorlardı. “Çaycı. Beni 
duyuyor musun.” “Sana 
da limonata diyeceğim 

ama. Yeter ya!” “Bu sözleri duydu-
ğuma göre duyuyorsun. Mağara 
benim tarafta haberin olsun.” “Ta-
mam, tamam” İlerlerler. “Allah!” 
“Neler oluyor limonata.” Bu sırada 
Serhat bir ağaca çıkmış, yerdeki 
yılanın gitmesini bekliyordur. “Bana 
bak fazla konuşamam yerde yılan 
var te… e… bas… yoru…” “An-
ladım tamam.” “S… ben… bekle.” 
“Vallahi ben beklemiyorum.” “Iıı… 
ııı…” “Bu arada mağara senin ta-
rafta değil. Bu tarafta.”

Bakalım yarın neler olacak? Ya-
rın devam edeceğiz.

Yenigün Gazetesi Çocukistan’ı 
Sundu

ÇOCUKLARA ÖYKÜLER
ÇOCUKİSTAN

haber@konyayenigun.com
M. Fahri Altınok

 Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük 2019-2020 eğitim öğretim yılını muhabirimiz Muhammed Esad Çağla’ya değerlendirdi.



28 AĞUSTOS 20196 HABER

Tartıştığı eşini eşarpla 
boğarak öldürdü 

Öldürülen Emine Bulut 
için toplandılar

Ereğli ilçesinde bir kişi, bir 
yıl önce evlendiği eşini başında-
ki eşarpla boş arazide boğarak 
öldürdü. Olay, saat 01.00 sıra-
larında Toros Mahallesi’nde boş 
bir arazide meydana geldi. İddi-
aya göre, eski eşinden 3 çocuğu 
olan Alaaddin K., yaklaşık bir 
yıl önce eski eşinden 2 çocuğu 
olduğu öğrenilen Gülsüm K. ile 
evlendi. Çift gece yürüyerek To-
ros Mahallesi’ndeki toplu konut-
larda bulunan evlerine gittikleri 
sırada henüz öğrenilemeyen 
bir sebeple tartıştı. Boş arazide 
yaşanan tartışma sırasında Ala-
addin K., başındaki eşarpla eşini 
boğarak öldürüp kaçtı. Alaaddin 
K., saat 03.00 sıralarında polis 
merkezine giderek eşini öldür-

düğünü söyleyip teslim oldu. 
Polis ekipleri hemen harekete 
geçerek zanlının verdiği adrese 
gittiğinde Gülsüm K.’yı cansız 
yatarken buldu. Olay yerinde ya-
pılan incelemelerin ardından ka-

dının cenazesi otopsi yapılmak 
üzere Ereğli Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma sü-
rüyor.
n İHA

Konya’da Zafer Meydanı’n-
da toplanan kadınlar, ellerinde 
‘Ölmek istemiyoruz”, “Kadın ci-
nayetlerine durduracağız” yazılı 
pankartlar ve ‘Anne lütfen ölme’, 
‘Asla yalnız yürümeyeceksin” şek-
linde slogan attı. Eyleme katılan 
geçtiğimiz günlerde Konya’da ko-
cası tarafından 20 yerinden bıçak-
lanarak öldürülen Tuba Erkol’un 
annesinin “Tuba’m Tuba’m” diye 
ağlaması yürekleri burktu. Prog-
ramı düzenleyen Kadın Cinayet-
lerini Durduracağız Platformu ve 
Konya Kadın Meclisi adına açık-
lama yapan avukat Akerke Abd-
ykalykova Onat, “Kadınlara reva 
görülen şiddet en ağır, en vahşi 
biçimiyle maalesef bir kez daha 
karşımızda. Bu ülkede kadınlar 

yaşamak istiyor. Emine’nin ’öl-
mek istemiyorum’ sözlerini hiç 
bir zaman unutmayacağız, unut-
turmayacağız. Bu ülkede kadınlar 
yaşamak istiyor, en temel insan 
hakkı olan yaşamak” dedi. 

Şiddet gören aile yakınlarına 
seslenen Tuba’nın abisi Derviş 
Ceran, “Tolare etmesinler, git çek, 
işte başına geleceklere katlan, er-

kektir yapar gibi sözlerinin arka-
sına kimse saklanmasın. Eğer bir 
kadın eziliyorsa abilerine, babala-
rına, akrabalarına sesleniyorum; 
kesinlikle sahip çıksınlar. Biz sahip 
çıkamadık, kardeşimizi korkunç 
bir şekilde kaybettik. İnşallah bir 
daha Tuba’lar, Emine’ler olmaz” 
şeklinde konuştu. 
n İHA

Akıllara durgunluk veren bir senaryo ile komşularının altınlarını gasp eden kadın, ağabeyi, yeğeni ve 
ağabeyinin arkadaşı hakkında 15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılama başladı

Aile boyu gasp çetesine
23 yıla kadar hapis!

Konya’da ağabeyi, yeğeni ve 
ağabeyinin arkadaşı ile birlikte ha-
zırladıkları planla komşusu Seyran 
Ö.’nün içerisinde 45 bin liralık altın 
takı, bin euro ve 2 bin lira bulunan 
çantasını gasp ettiren Nermin Bektaş 
(29) ve diğer şüphelilerin 15 yıldan 
23 yıla kadar hapis cezası istemiyle 
yargılanmasına başlandı. Nermin 
Bektaş, mahkemedeki savunmasın-
da plandan haberi olmadığını ileri 
sürdü. Ağabey Yaşar Bektaş ise planı 
kendisinin yaptığını, altınları bozdu-
rup borçlarını ödediğini söyledi.   

Meram ilçesi Uluırmak Mahal-
lesi’nde oturan Seyran Ö., 25 Şubat 
günü komşusu Nermin Bektaş’ın 
evinde misafirlikteyken, evine hırsız 
girdi. Hırsız yastığın içindeki altın ve 
paraları bulamadı. Evine döndükten 
sonra durumu fark eden Seyran Ö., 
polis merkezine gidip şikayetçi oldu. 
Seyran Ö., komşusu Nermin Bek-
taş’a evine hırsız girdiğini, para ve 
altınların çalınmadığını anlattı. Bek-
taş da para ve altınlarını bankaya ya-
tırmasını söyledi.

KENDİ BİLEZİKLERİNİ DE 
ÇANTAYA KOYMUŞ

Olaydan bir gün sonra Seyran 
Ö., 45 bin lira altın takı, bin euro ve 
2 bin lirayı çantaya koyup, komşusu 
Nermin Bektaş ile birlikte bankaya 
gitmek üzere yola çıktı. Bektaş ise 
kendisine ait 2 adet bileziği, bankaya 
yatıracağını söyleyip Seyran Ö.’nün 
çantasına koydu. İki komşu bankaya 
gitmek için yürüdükleri sırada ma-
halle mezarlığının yanında yanlarına 
gelen kar maskeli ve elinde bıçak bu-
lunan bir kişi, Seyran Ö.’nün kolun-
daki çantasını zorla alarak olay yerin-
den kaçtı. Çantasını vermemek için 
direnen Seyran Ö., yerde sürüklen-
mesi sonucu hafif şekilde yaralandı.

ZANLILAR KOMŞU KADININ 
AĞABEYİ VE ARKADAŞI

İhbar üzerine çalışma başlatan 
polis, görgü tanıkların ifadesi doğrul-
tusunda Nermin Bektaş’ın hırsızlık 
ve yağma suçundan kaydı bulunan 
ağabeyi Yaşar Bektaş’ı (40) gözaltı-
na aldı. Suçlamaları reddeden Ya-
şar Bektaş, çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. Soruşturmayı genişleten 
polis, yaklaşık 170 güvenlik kame-
rasını incelemeye aldı. Mezarlığın 
güvenlik kameralarını inceleyen 
polis, elinde bıçak ve eldiven bulu-
nan şüphelinin daha gönce hırsızlık 
suçundan cezaevinde kalan Yasin 
Demirdelen (24) olduğunu tespit 
etti. Demirdelen de, polisin operas-
yonuyla yakalandı.

İTİRAF ETTİ

Polisteki sorgusunda Yaşar Bek-
taş’ın cezaevinden arkadaşı oldu-
ğunu ve bin euro karşılığında gasp 
olayının gerçekleştiğini anlatan 
Demirdelen, planı Yaşar ve karde-
şi Nermin Bektaş’ın hazırladığını 
eldiven ve bıçağı da Yaşar’ın oğlu 
Mehmet Ali Bektaş’ın (20) verdiğini 
söyledi. Bunun üzerine Nermin Bek-
taş ve yeğeni Mehmet Ali Bektaş da 
gözaltına alındı. 

Nermin Bektaş yeğeni Mehmet 
Ali Bektaş ve Yasin Demirdelen çı-
karıldıkları mahkemece tutuklandı.

15 YILDAN 23 YILA KADAR 
HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı tarafından 
hazırlananan iddianamede, sanıklar 
hakkında ‘nitelikli yağma’ suçundan 
15 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası 
istendi. Sanıklar hakkında hazırlanan 
iddianame Konya 4’üncü Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edildi. 
Davanın ilk duruşmasına tutuklu sa-
nıklar Nermin Bektaş, ağabeyi Yaşar 
Bektaş ve Yasin Demirdelen ve yak-
laşık 1.5 yıl tutuklu kaldıktan sonra 
tahliye olup tutuksuz yargılanan 
Mehmet Ali Bektaş katıldı.

POLİSTEKİ İFADESİNİ 
KABUL ETMEDİ 

Nermin Bektaş savunmasında, 
daha önce poliste verdiği ifadeleri 
kabul etmediğini söyledi. Bektaş, 
“Abimin Seyran’a karşı bir eylem 
planladığını ve benden de yardım is-
tediği şeklindeki anlatımlarım doğru 
değildir. Bu şekilde ifade verirsem 
kurtulabileceğim şeklinde yanıltıl-
dım. Bu sebeple ifadelerim arasında 
çelişki oldu” dedi.

Bektaş savunmasının devamın-
da, “Seyran bana evdeki parasını 
bankaya yatıracağından bahsetti ve 
ertesi gün birlikte bankaya gidelim, 
dedi. Ertesi gün buluştuk. Hava ya-
ğışlı olduğu için ben geri dönmek 
istedim. Bankaya kendin git, dedim. 

Bunun üzerine Seyran, ‘Ağabeyini 
ara bizi o götürsün’ dedi. Ben ağabe-
yim Yaşar’ı aradım. Durumu anlat-
tım, o da kabul etti. Beraber oturup 
sohbet ediyorduk. Ağabeyime bir te-
lefon geldi. Bir arkadaşının çocuğu-
nu bırakmak için çıkacağını söyledi. 
Daha sonra arayınca biz de evden 
çıktık. Biraz yürüdükten sonra arka-
mızdan maskeli birisi geldi. Benim 
de kendime ait olan iki adet bileziğim 
vardı. Bu bilezikleri de çantamın sapı 
kısa olduğu için Seyran’ın çantasının 
içerisine koymuştum. Maskeli bu 
şahıs Seyran’ın omuz kısmına eliyle 
vurdu. Elinde bıçak vardı. Çantanın 
sapını bu bıçakla kesti. Bana doğru 
da bıçağı salladı. 7 yaşında oğlum 
olduğu için çok fazla müdahalede 
bulunamadım. Seyran çantayı bı-
rakmamak için mücadele etti. Ancak 
şüpheli çantayı zorla aldı. Çantanın 
içerisinde benim de iki tane altın bi-
leziğim gitti. Olayla bir ilgim yoktur. 
Suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

MADDİ OLARAK SIKINTIDA 
OLDUĞUM İÇİN YAPTIM

Maddi sıkıntılar içerisinde oldu-
ğu için böyle bir plan yaptığını, kar-
deşi Nermin’in ise plandan haberinin 
olmadığını ileri süren Yaşar Bektaş 
ise şunları söyledi:

“Maddi olarak ailecek sıkıntı 
içerisindeydik. Ben olaydan bir gün 
önce Seyran’ın evinde bir hırsızlık 
olayı olduğunu duydum. Evinde pa-
rası ve altınları olduğunu ertesi gün 
duydum. Kardeşim Nermin, Sey-
ran’ın para ve altınlarını bankaya 
götürmek istediğini söyleyip benden 
yardımcı olmamı istedi. Ben de bu 
paranın beni kurtarabileceğini dü-
şünüp o an aklımdan plan yaptım. 
Arkadaşım olan Yasin’i aradım. Te-
lefonla teklifte bulundum. Böyle bir 
iş var yaparsak beraber paylaşırız, 
dedim. Oda kabul etti. Ben bundan 
sonra Nermin ve Seyran’ın yanına 

gittim. Adliyede işim var diyerek 
yanlarından ayrıldım.  Sonra Ya-
sin’in yanına geldim. Araçla mezarlı-
ğın oraya kadar gittik. O araçtan indi. 
Ben araçla geri döndüm. Ben zaten 
Yasin’e çocuklu olan kadının elinin 
boş olduğunu, diğer kadının çanta-
sında paranın olduğunu söylemiş-
tim. Bundan sonrasını Yasin yaptı.” 

VAZGEÇMEK İSTEDİM
AMA OLMADI

Plandan vazgeçmek istediğini 
ancak geç kaldığını ifade eden Yaşar 
Bektaş, “Ben olay yerinden ayrıldık-
tan sonra Yasin’i vazgeçmesi için 
aradım ancak olay olmuştu. Yasin’de 
bıçak olduğundan bilgim yoktu. Olay 
sonrası Yasin’le buluştuk. Çantanın 
içerisinde, bin euro, 700 lira para ve 
cumhuriyet altınları, çeyrek altınlar, 
iki adet bilezik vardı. Yasin’e bin 
euro ve 300 lira verdim. Geri kalan-
ları ben aldım. Antalya’ya gidip, al-
tınları orada bozdurdum. Borçlarıma 
dağıttım. Nermin’e de herhangi bir 
şey vermedim. Onun da bu olay-
dan öncesinde haberi yoktu. Ben iki 
adet bileziğin Nermin’e ait olduğunu 
daha sonra karakolda öğrendim. Ben 
altınların tamamını Antalya da boz-
durdum. Bozdurduğum tüm altınlar 
33 bin lira civarında tuttu” dedi.

‘BIRAK GİTSİN DEMİŞ’
Mağdur Seyran Ö. de, ifadesin-

de yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 
“Para ve altınları bankaya yatırmak 
üzere evden çıktık. Nermin yolda iki 
adet bileziği benim çantama koymak 
için ısrar etti. Benim çantamı daha 
garanti gördü. Ben koymak isteme-
dim, ancak o ısrar etti. Çantama 2 
adet bileziği kendisi koydu. Birkaç 
adım attıktan sonra arkamdan sırtı-
ma yumruk atıldı ve ben yere düş-
tüm. Çantam omzumda çapraz şe-
kilde asılıydı. Üzerinde de şal vardı. 
Ben yerdeyken şüpheli çantama asıl-
dı. Çantadan benim cep telefonum 
ve Nermin’in koyduğu 2 bilezik yere 
döküldü. Ben şüphelinin ayakları-
na ellerimle sarıldım ve kilitledim. 
Şüpheli bir taraftan yerden çantayı 
aldı bir taraftan da bıçağın sap ta-
rafıyla sırtıma vurdu. 10 dakika ka-
dar şüpheliyle mücadele ettim. Ben 
Nermin’e polisi ara dediğimde o da 
bana, ‘bırak gitsin’ diye cevap verdi. 
Kenarda çocuğunun elinden tutup 
bekledi. Müdahalede bulunmadı” 
dedi.

Mahkeme, Yaşar, Nermin Bektaş 
ve Yasin Demirdelen’in tutukluluk 
hallerinin devamına karar vererek 
duruşmayı ileriki bir tarihe erteledi. 
n DHABu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Sanık ve hükümlüler, 
toplum yararına çalışıyor 

Adalet Bakanlığının Denetim-
li Serbestlik Temiz Çevre Projesi 
kapsamında kamu kurumlarında 
toplum yararına çalışma şartı ile 
serbest bırakılan sanık ya da hü-
kümlü 12 kişi Ereğli Belediyesi 
Temizlik İşleri Müdürlüğü kont-
rolünde ilçedeki temizlik sefer-
berliğine katkı sağlıyor. 

Projeye destek olmanın mut-
luluğunu yaşadıklarını belirten 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 
Oprukçu, “Bahanelerin ardına 
sığınmadan, tüm zorluklara rağ-
men şehrimize hizmet etmeye 
devam ediyoruz. Hizmete adan-
mış bir ömrün sahibi olarak hem-
şehrilerimizin yararına olacak her 
türlü çalışma ve projeye destek 
olmaya gayret gösteriyoruz. Ga-
yemiz hizmet, muradımız huzur 
şehri Ereğli” dedi. Proje hakkın-
da değerlendirmelerde bulunan 
Başkan Oprukçu, “Sanık veya 
hükümlüyü suça iten nedenler, 
hükümlünün tekrar suç işleme 

ve başkasına zarar verme riski 
değerlendirildikten sonra dene-
timli serbestlikle kamu yararına 
çalışmak şartı ile serbest bırakılan 
vatandaşları kapsayan bu uygu-
lama ile onların topluma kazan-
dırılması amaçlanıyor. Bizler de 
bu uygulamayı destekliyor, bu 
vatandaşların topluma kazandı-
rılması gerektiği bilincini taşıyo-
ruz. Adalet Bakanlığımız ile bele-
diyemiz olarak ortak bir çalışma 
yapıyoruz. Denetimli Serbestlik 
Temiz Çevre Projesi kapsamda 
vatandaşlarımızın yoğun olarak 
kullandığı; piknik alanları, yeşil 
alanlar, mesire alanları gibi uy-
gun görülen yerlerde çalışmalar 
yapılmaktadır. Bu uygulama için 
Adalet Bakanımız Abdulhamit 
Gül başta olmak üzere Ereğli 
Denetimli Serbestlik Müdürlü-
ğümüze ve emeği geçen herkese 
teşekkür ediyorum” şeklinde ko-
nuştu
n İHA
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Konya taşıdığı derin tarihî geçmişi 
ile pek çok kültür ve medeniyete beşiklik 
etmiştir. Dünyanın ilk Hıristiyan yerle-
şim yeri ve mabetlerine ev sahipliği ya-
pan Konya, kültür turizminde de önemli 
bir potansiyele sahiptir. Bu çerçevede 
Konya, inanç turizminin yanında kültür 
turizminin de önemli merkezlerinden 
biri olmayı hedeflemektedir. Konya çok 
çeşitli uygarlıklara sahne olmuş, M.Ö. 
7000 yılına kadar giden bir tarihin izlerini 
taşımaktadır. Konya aynı zamanda ören 
yerleri, tarihî ve doğal sit alanları, mağa-
raları ve sivil mimari örnekleriyle zengin 
bir tarihî mirasa sahiptir. Selçuklu dev-
letine de başkentlik yapan Konya, Hz. 
Mevlâna, Sadreddin Konevî ve Nasrettin 
Hoca gibi dünya çapında tanınan şahsi-
yetlerle önemli bir turizm potansiyeline 
sahiptir. 

Konya’da turizm işletme belgeli 38 
tesiste 5.500’den fazla yatak kapasitesi 
mevcuttur. Turizm yatırım belgeli 11 
tesiste 5.131 yatak kapasitesi mevcut 
olup, toplam yatak kapasitesi yaklaşık 
11.000 adet olacaktır. Bunun yanı sıra 

18 turizm işletme belgeli lokanta ile 119 
seyahat acentesi vardır. Konya merke-
zinde 7 (Mevlâna, Karatay Çini Eserleri, 
İnce Minare, Sırçalı Medrese, Atatürk, 
Etnografya ve Arkeoloji Müzeleri), ilçe-
lerde 4 (Çatalhöyük Ören Yeri Müzesi, 
Ereğli Müzesi, Akşehir Batı Cephesi 
Karargâhı Müzesi ve Akşehir Arkeoloji 
Müzesi) olmak üzere toplam 11 müze 
bulunmaktadır. 2015 yılı itibariyle mer-
kez ve ilçe müzelerini 2.7 milyon kişi 
ziyarette bulunmuştur. 

Konya’daki kültür ve tabiat varlık-
larından UNESCO Dünya Kültür Mirası 
Listesi’nde bir (Çatalhöyük Neolitik 
Kenti) ve Dünya Kültür Mirası Geçici 
Listesi’nde 4 (Eşrefoğlu Camii, Konya 
- Selçuklu Başkenti, Anadolu Selçuklu 
Medreseleri ve Eflatunpınar: Hitit Su 
Anıtı) anıt yer almaktadır. Ayrıca Konya, 
İpek Yolu güzergâhında önemli bir ko-
numda bulunmaktadır. Konya turizmine 
geçtiğimiz aylarda kazandırılan Zazadin 
Kervansarayı şehrin yeni bir turizm des-
tinasyonu oldu. 

Konya’nın sahip olduğu turizm de-

ğerlerinin tanıtılması ise 
oldukça önemli. Bu ko-
nuda şehrimizde bulunan 
turizmcilere büyük görev-
ler düşmekte. Konya’da 
bulunan turizm sektörü 
temsilcileri şehrimizin ta-
nıtılması için büyük gayret 
sarf ediyor. Bu anlamda 
sosyal medya adresleri 
üzerinden bir araya gelen 
turizmcilerin oluşturduk-
ları “Konya Turizmciler Topluluğu” sek-
tör için bir güç birliği imkânı sağlıyor. 
Bu topluluk içerisinde Konya’da faaliyet 
gösteren turist rehberleri, hediyelik eş-
yacılar, otelciler, restoranlar ve seyahat 
acenteleri temsilcileri bulunuyor. “Kon-
ya Turizmciler Topluluğu”nun çalışma-
larını yakından takip ediyorum. Topluluk 

üyeleri bir araya gelmenin 
yanı sıra Konya’da bu-
lunan turizm tesislerini 
ziyaret ederek, tesislerin 
şehrimize gelen misa-
firlere de tanıtılmasına 
katkıda bulunuyorlar. Bu 
topluluğun öncülüğünü 
yapan Profesyonel Turist 
Rehberi İbrahim Mayda 
ağabeyi kutluyor, başta 
İbrahim Mayda ağabey 

olmak üzere tüm turizmcilere çalışma-
larında başarılar diliyorum. 

Yine turizm anlamında birlik ve 
beraberlik oluşturan Konya Turizm ve 
İş Geliştirme Derneği Başkanı Seda 
Kuşvuran ve Yönetim Kurulunu kutlu-
yorum. TURİDER’in öncelikli kuruluş 
amacı Konya turizm sektöründe birlik 

ve beraberliği sağlamak. Dernek bunun 
yanı sıra turizm konusunda yeni projele-
ri hayata geçirmeyi de hedefliyor. Kon-
ya’da turizm sektörünün gelişimi ile ilgili 
konulara ilgi duyan bir gazeteci olarak 
Konya’da faaliyet gösteren kıymetli tu-
rizmcilerimizden özel bir isteğim olacak. 
Konya’nın tanıtımı için elinizden geldiği 
kadar mücadele yaptığınıza inanıyo-
rum. Gelin Konya turizmini Konya yerel 
medyası ile işbirliği yaparak geliştirme-
ye çalışalım. Konya’nın tarihî ve doğal 
güzelliklerini birlikte anlatalım. Şehrimiz 
için önemli olan Hz. Mevlâna Anma Tö-
renleri, Mistik Müzik Festivali,  ‘Bin Ne-
fes Bir Ses’ Uluslararası Türkçe Tiyatro 
Yapan Ülkeler Festivali, Hz. Mevlâna’nın 
Doğum Yıl Dönümü “Şerbet-i Veladet, 
Ateşbaz-ı Veli, Sufi Sinema Festivali gibi 
etkinliklerde bir araya gelerek Konya tu-
rizminin daha da gelişmesi için elbirliği 
ile çalışalım.

KONYA EĞİTİMİNİN EMİN 
ELLERDE OLDUĞUNA 

ŞAHİT OLDUK
Çalışan herkes izin gününde farklı 

etkinliklere katılır, farklı uğraşlarla za-
man geçirir. Elhamdülillah 4 yıldan bu 
yana gazetecilik mesleğini icra etmeye 
gayret ediyorum. İzin günlerimi ailem ve 
sevdiklerimin yanında geçirmenin yanı 
sıra kamu ve özel sektörde bulunan ida-
recileri de ziyaret etmeye çalışarak geçir-
meye çalışıyorum. Bu ziyaretlerden de 
oldukça mutluyum. Bu ziyaretler bana 
güç ve moral veriyor. Geçtiğimiz hafta 
perşembe günü izin günümde Konya 
İl Millî Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Bü-
yük’ü ziyaret etmek için özel kalemine 
ulaştım. Sağ olsun İl Millî Eğitim Müdü-
rümüz aynı gün içerisinde 14.30’a ran-
devu verdi. Sayın Seyit Ali Büyük beni 
güler yüzle ve samimi bir şekilde karşı-
ladı. Sohbetimiz oldukça verimli geçti. 
Müdürümüzün Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından belirlenen “2023 Vizyonu” 
doğrultusunda Konya eğitimine yönelik 
yeni çalışmalar içerisinde olduğuna bir 
kez daha şahit olduk. Sayın müdürüme 
ve ekibine çalışmalarında başarılar dili-
yorum. Öğrenci velilerine de sesleniyo-
rum, Konya’nın eğitimi emin ellerde…

KONYA TURİZMİNDEKİ BİRLİKTELİK 
UMUT VERİCİ

Karapınar ilçesinde ra-
hatsızlanan 15 günlük bebek 
hava ambulansıyla Konya’ya 
sevk edildi. 

Alınan bilgiye göre, Yeni 
Mahallesi’nde oturan Salih 
ve Şayeste Bostan çiftinin 15 
günlük bebekleri Yiğit Ömer 
Bostan aniden rahatsızlandı. 
Ailesi tarafından Karapınar 
Devlet Hastanesi’ne götürülen 

bebeğe solunum yetersizliği 
teşhisi konuldu. Hava ambu-
lansıyla Konya’ya sevk edil-
mesine karar verilen bebek, 
Dr. Al Kemal Belviranlı Kadın 
Doğum ve Çocuk Hastalıkla-
rı Hastanesi’nden, Karapınar 
Devlet Hastanesinin bahçe-
sine inen hava ambulansıyla 
gönderildi.
n AA

Seydişehir Belediyesi, va-
tandaşlardan gelen şikayetler 
doğrultusunda faaliyet göste-
ren kokoreç tezgahlarını şehir 
merkezinden kaldırdı. 

Vatandaşlardan gelen şi-
kayet ve istek doğrultusunda 
böyle bir uygulamayı faali-
yet geçirdiklerini kaydeden 
Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, “Şehir içinde 
bulunan ve akşam saatlerin-
den, gece geç saatlere kadar 
devam eden kokoreç tezgah-
ları için vatandaşlarımızdan 
belediyemize ve İlçe Kayma-
kamlığımıza yoğun şikayet-
ler geliyordu. Çoğunluğunun 
çevresel ve görsel anlamda 
şikayetçi olduğu kokoreç tez-
gahları şehir dışına taşınarak 

belirli bir statüye kavuşturul-
du” dedi. 

Kokoreççiler ile yapılan gö-
rüşmeler sonrasında kendile-
rine belirlenen Dörtyol Kavşa-
ğı ve Otogar TÜV kavşağında 
yerleri kura ile belirlendiğini 
belirten Başkan Tutal, “Ko-
koreççi esnafının duman ve 
kokudan pencerelerini aça-
madıklarını, gürültüden uyu-
yamadıklarını söyleyerek şika-
yette bulunan vatandaşların 
talebine Seydişehir Belediyesi 
cevap vermiş oldu. Beledi-
yemiz tarafından kendilerine 
ayrılan yerlerde gerekli dü-
zenlemeler yapılarak seyyar 
kokoreççiler çalışmalarına 
başladı” şeklinde konuştu.
n HABER MERKEZİ

Ereğli ilçesinde meydana 
gelen 2 ayrı hırsızlık olayı ile 
ilgili 3 şüpheli yakalandı. 

Edinilen bilgiye göre, Ereğ-
li’de Cumartesi günü bir tekel 
bayisinde meydana gelen para 
ve tekel ürünlerinin hırsızlığı 
ile alakalı güvenlik kamera-
sı görüntülerini izleyen polis 
ekipleri, şüphelilerin O.B. (18) 
ve suça sürüklenen çocuk K.
C.E. (15) olduğunu tespit etti. 
Yakalan şüphelilerin çaldıkları 
para, alkollü içki, sigara ve pa-
ketli yiyecek ürünleri; şüphe-
lilerin üstlerinde, terk edilmiş 

tren vagonunda ve belediye 
konuk evinde bulunarak iş yeri 
sahibine teslim edildi. O.B çı-
karıldığı mahkemece tutukla-
nırken, K.C.E adli kontrol şartı 
ile serbest bırakıldı. Bugün ise 
bir iş yerinde mangal ve mal-
zemelerinin çalınması olayı ile 
ilgili şüphelilerin yakalanması 
için kamera görüntülerini iz-
leyen polis ekipleri, şüphelinin 
E.İ. (24) olduğunu tespit etti. 
E.İ. polis ekipleri tarafından 
yakalanırken, çalınan eşyalar 
iş yeri sahibine teslim edildi.
n İHA

Hava ambulansı 15 günlük
Yiğit için havalandı

Seydişehir’de kokoreç 
tezgahları kaldırıldı 

Ereğli’deki hırsızlık 
şüphelileri yakalandı 

Konya’nın Seydişehir ilçesi, Aksaray ve Karaman’da meydana gelen 6 farklı trafik kazasında biri çocuk 2 
kişi hayatını kaybetti. Kazalarda 10 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı

6 kazada 2 kişi öldü,
10 kişi yaralandı

Özellikle içinde bulunduğu-
muz yaz döneminde trafik kazala-
rının sayısında ciddi bir artış mey-
dana gelirken, bu kazalar ölümlü, 
yaralamalı ve maddi kayıplı sonuç-
lanıyor. Üzücü sonuçlar doğuran 
kazaların önüne bir türlü geçile-
miyor. Konya’nın Seydişehir ilçe-
sinde, Aksaray’da ve Karaman’da 
meydana gelen trafik kazalarında 
2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de 
yaralandı

FUTBOL KURSUNA GÖTÜRDÜĞÜ 
OĞLU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ 

Seydişehir ilçesinde iki otomo-
bilin çarpışması sonucu meydana 
gelen kazada sürücü yaralanır-
ken, futbol kursuna götürdüğü 14 
yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. 
Kaza, saat 18.00 sıralarında Ulu-
kapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu 
Caddesi’nde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Hanım Arıcıoğ-
lu, yaz spor okulları kapsamında 
futbol kursu alan oğlu Enes Arı-
cıoğlu’nu eğitim gördüğü tesise 
götürmek için 42 ZB 130 plakalı 
otomobille yola çıktı. Sürücü Ha-
nım Arıcıoğlu idaresindeki oto-
mobil, tesise yaklaşık 250 metre 
kala karşı yönden gelen Ferhat Y. 
idaresindeki 42 BEZ 50 plakalı oto-
mobille çarpıştı. Çarpışma sonucu 
Arıcıoğlu’nun idaresindeki otomo-
bil şarampole uçtu. Kazada sürücü 
anne ile araçtan fırlayan oğlu Enes 
Arıcıoğlu yaralandı. İhbar üzerine 
olay yerine sağlık ve polis ekiple-
ri sevk edildi. Enes Arıcıoğlu, olay 
yerine ulaşan sağlık görevlilerinin 
tüm müdahalesine rağmen olay 
yerinde hayatını kaybetti. Yarala-
nan sürücü ise ambulansla Seydi-
şehir Devlet Hastanesine kaldırıl-
dı. Kazadan yara almadan kurtulan 
Ferhat Y., polis tarafından gözaltı-

na alındı. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.

DİREĞE ÇARPAN OTOMOBİL 
HURDAYA DÖNDÜ: 1 ÖLÜ, 1 YARALI 

Aksaray’da elektrik direğine 
çarpan otomobilin hurdaya dön-
düğü kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ya-
ralandı. 

Kaza, Hacılar Harmanı Mahal-
lesi Galericiler Sitesi yeni hastane 
kavşağında meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, hastane istika-
metine seyreden Onur Can Çelebi 
(22) idaresindeki 68 KL 849 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yol kenarındaki aydınlatma dire-
ğine çarparak yoldan çıktı. Çarp-
manın etkisiyle otomobil adeta 
hurdaya dönerken, sürücü Çele-
bi olay yerinde hayatını kaybetti. 
Otomobilde bulunan İ.Ö. (12) ise 
yaralandı. Olay yerine gelen 112 
Acil Yardım ekiplerince Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılan çocuğun 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.

OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI
7 KİŞİ YARALANDI

Aksaray’da iki otomobilin çar-
pışması sonucu meydana gelen 
trafik kazasında 7 kişi yaralandı. 

Kaza, Aksaray-Ankara Kara-
yolunun 35. kilometresi Acıpınar 
mevkisinde meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, Fatih Y. (38) 
idaresindeki 46 AY 068 plakalı 
otomobil, önünde seyreden Taner 
Y. (24) yönetimindeki 35 ALH 10 
plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza-
da her iki araçta bulunan İbrahim 
K. (62), Necip Y. (40), E.A. (15), Fa-
tih Y. (38), İsmail Y. (69), E.G. (17) 
ve Senanur A. (23) yaralandı. Ya-
ralılar olay yerine sevk edilen 112 
Acil Yardım ekiplerince Aksaray 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine kaldırılırken, sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.

TRAKTÖR ŞARAMPOLE 
YUVARLANDI: 1 YARALI 

Karaman’da şarampole yuvar-
lanan traktörün iki tekerleği ko-
parken, sürücü yaralandı. 

Kaza, saat 09.30 sıralarında 
merkeze bağlı Çukur köyü Çakal-
taşı mevkisinde meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, plakası öğre-
nilemeyen O.S. (17) yönetiminde-
ki traktör, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
yoldan çıkarak şarampole yuvar-
landı. Kazada traktörün sol arka ve 
ön tekerleği koparken, sürücü O.S. 
yaralandı. Yaralı çağrılan ambu-
lansla kaldırıldığı Karaman Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
Omzunda kırık olan gencin sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenilir-
ken, kazayla ilgili soruşturma baş-
latıldı.

RALLİ ARACI YARIŞTA DEVRİLDİ, 
SÜRÜCÜ HELİKOPTER KURTARILDI 

Abant’tan başlayıp 2 bin 300 
kilometrelik bir rota üzerinden Gö-
beklitepe’de tamamlanacak olan 
TransAnatolia 2019 Rally Raid’in 
ikinci gününde bir yarışçı kaza ge-
çirdi. Yaralı, helikopter ambulansla 
Konya’ya getirildi. 

TransAnatolia 2019 Rally Ra-
id’in ikinci gününde yarışçılar 
Haymana‘dan başlayıp Tuz Gölü, 
Sultanhanı, Obruk Gölleri, Meke 
ve Acıgöl parkurunda yarışmaya 
başladı. Yarışçılardan Selçuk Ne-
cati Bektaş’ın (53) aracı Aksaray’ın 
Eskil ilçesi yakınlarında kontrolden 
çıkarak takla attı. Kaza üzerine 
olay yerine Ulusal Medikal Kurtar-
ma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekiple-
ri sevk edildi. Olay yerine ulaşan 
ekipler, yaralı Bektaş’a ilk mü-
dahaleyi yaptı. Yaralı daha sonra 
helikopter ambulansla Necmettin 
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp 
Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 
Yaralı sürücünün hayati tehlikesi-
nin bulunmadığı öğrenildi.
n İHA

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 
• En az Meslek Lisesi ya 

da Endüstri Meslek 
Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu 
olmayan , 

• Vardiyalı sistemde 
çalışabilecek 

3 ELEMAN ARIYORUZ
3. Org. San. Böl. İhsandede Cad. 
20’nci Sok. No:21 Selçuklu/KONYA

0332 239 19 08

EKERLER ALÜMİNYUM 
SANAYİ TİC. A. Ş.

Firmamız bünyesinde çalıştırılmak üzere; 
• 40 yaşını aşmamış
• En az Lise mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 
• Alüminyum üretim ve döküm 
konusunda tecrübeli el hadde 

operatörü/adayları  
VASIFLI - VASIFSIZ elemanlar

• Çay ve Temizlik işlerine 
bakacak 

• 25-40 yaş arası
BAYAN eleman arıyoruz

Müracaatlar şahsen yapılacaktır

Konya OSB 101. Cd. No: 9/1 
Selçuklu/KONYA

0332 501 12 12

AKKO MAKİNA TAKIM HIRDAVAT SAN. VE TiC. LTD. ŞTİ.
Konya Organize Sanayi Bölgesi Işıktepe Sokak 

No: 6 P.K. 42250 Selçuklu - Konya
Tel: +90 332 239 17 57

TAŞLAMA 
MAKİNESİNDE 

ÇALIŞACAK

TAŞLAMA 
OPERATÖRÜ

Müracaatlar şahsen yapılacaktır.
aranıyor.

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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GÜVENİLİR VE DOĞRU HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

ZAYİ
Sari-A = 125732-126450
arası sevk irsaliyemizi
kaybettik, hükümsüzdür

KORLAS KAUÇUK VE 
METAL ÜRÜNLERİ SAN. 

ve TİC. LTD. ŞTİ.
SELÇUK V.D: 579 056 9587

Z-513

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 
A) Tapu Kaydı Bilgileri: Konya ili, Selçukluilçesi, Yazır Mahallesi, 16190 ada , 14 parsel numaralı 
5.830,51m² yüzölçümlü,   İki adet dört katlı betonarme apartman ve arsası ana taşınmaz nitelikli, 
D-Blok Zemin Kat 8 nolu bağımsız bölüm niteliği Dükkanvasıflı taşınmazın 3. şahıs adına(hacizli 
olarak devir alan) Tam hisse kayıtlı olduğu belirlenmiştir. 
B) Adres Bilgileri: Yazır Mah. Pehlivantaşı Sokak No:23B Selçuklu/Konya adresindedir. 
Selçuklu İlçesiPehlivantaşı Sokak, Itır Sokak , Umutlu Sokak, Bulut Sokak ile çevrili durumdadır. 
Taşınmaz üzerindebodrum + zemin + 2 kat apartman , zemin katta dükkanlarmevcut olup; 
taşınmazın çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.
Taşınmazınkuşbakışı parsel Yeni İstanbul Caddesine 360 m, Konya Otogarına 1,5 km, Konya 
Büyükşehir Stadyumuna 3 km,Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine 6,5km, Konya Havaalanına 
6,3 kmmesafededir.
C) İmar Durumu Bilgileri: Selçuklu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün İmar Durum Belgesi 
incelendi. Ana taşınmazın imar planında konut alanınaisabet ettiği, ön bahçe mesafesi 5 metre, 
komşu bahçe mesafesinin 3 metre, kat yüksekliğinin 3 katolduğu tespit edilmiştir. satışkonusu 
taşınmaza   30/01/2011 tarih, 201*2009-186 sayılı yapı ruhsatı alındığı, belgesinin alındığı 
belirlenmiştir.
D) Ana Gayrimenkulün Özellikleri: satışkonusu taşınmaz; PehlivantaşıSokağa cepheli 
taşınmazın çevresindealtyapı çalışmaları tamamlanmış, mesken ve işyerleri mevcut , 
alışverişmerkezleri ,toplu taşıma araçları duraklarına, şehir merkezine uzak bölgededir. Etrafında 
aynı özelliklerde meskenler ve işyerleri bulunmakta olup ortarayiçli bir bölgedir. 
satışkonusu bodrum +zemin + 2katlı , betonarme karkas binanın zemin katında bulunmaktadır.
Bahçe zemini kilitli taş döşelidir. Ana bina dış cephesi sıva üzeri yalıtımlı ve akrilik boyalıdır. 
Çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.. Yeni yapı olandükkân hâlihazırda kiracının bulunduğu tespit 
edilmiş, nezaretinde Satışa konuyapılmıştır.Yapının%100 kısmın tamamlandığı tespit edilmiştir. 
Satışa konuYapılan Bağımsız Bölümün Özellikleri: Satışa konu yapılan; zemin katta 23B kapı 
numaralı,bağımsız bölüme giriş alüminyum profil kapıdan sağlanmaktadır. Duvarları alçı sıva 
üzeri satenboyalıdır. Bir kısmı kağıt ile kaplanmıştır.Pencere doğramaları alüminyum malzemedir. 
Tabanları seramik kaplıdır. Tavanı spotlu profil asma tavan yapılmıştır. Bireysek kombi ısıtma 
şekline sahip olup, tesisatlar döşenmiş , petekler takılmıştır. Dükkanda arka tarafta mutfak 
bölümümevcuttur. Elektrik , kanalizasyon ve su tesisatları döşeli ve aktiftir.Dükkanın net kullanım 
alanı 58 m2, brüt ise65 m2 dır.
Taşınmaz binanın sınıfını 15.12.1982 gün ve 17899 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Bina İnşaat 
Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel”esas alınarak, taşınmaz binanın yıpranma payları 02.12.1982 
gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yıpranma Paylarına İlişkin Oranları Gösterir 
Cetvel”esas alınarak, birim maliyetler, 16.07.1985 tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi” nin hizmet bedellerinde kullanılacak 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre değerlendirilmiştir.
satış konusu yapıda kullanılan malzeme, yapılan işçilik, binanın taşıyıcı elamanları v.s durumları 
göz önüne alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
Tebliğine göre III sınıf (B) grup yapılara girdiği tespit edilmiştir. Yapı bedeli hesaplanırken , binanın 
nevi ve yaşı itibariyle yıpranma payı düşürülerek belirlenmiştir.
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 13:50 - 13:55 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT Z 18/Z 19 MEZAT SALONU 
   Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi KARATAY/KONYA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 
A) Tapu Kaydı Bilgileri:  Konya ili, Selçukluilçesi, Yazır Mahallesi, 16190 ada , 14 parsel 
numaralı 5.830,51m² yüzölçümlü,   İki adet dört katlı betonarme apartman ve arsası ana taşınmaz 
nitelikli,B-Blok 2.Kat 9 nolu bağımsız bölüm niteliği Meskenvasıflı taşınmazın taşınmazın 3. şahıs 
adına(hacizli olarak devir alan)Tam hisse kayıtlı olduğu belirlenmiştir. 
B) Adres Bilgileri: Yazır Mah. Itır Sokak Beyoğlu evleri No:6/9Selçuklu/Konya adresindedir. 
Selçuklu İlçesi   Pehlivantaşı Sokak, Itır Sokak , Umutlu Sokak, Bulut Sokak ile çevrili durumdadır. 
Taşınmaz üzerindebodrum + zemin + 2 kat apartman , zemin katta dükkanlarmevcut olup; 
taşınmazın çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.
Taşınmaz Yeni İstanbul Caddesine 360 m, Konya Otogarına 1,5 km, Konya Büyükşehir Stadyumuna 
3 km,Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine 6,5km, Konya Havaalanına 6,3 kmmesafededir.
C) İmar Durumu Bilgileri: Selçuklu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün İmar Durum Belgesi 
incelendi.Ana taşınmazın imar planında konut alanınaisabet ettiği, ön bahçe mesafesi 5 metre, 
komşu bahçe mesafesinin 3 metre, kat yüksekliğinin 3 katolduğu tespit edilmiştir. satışkonusu 
taşınmaza   30/01/2011 tarih, 503*2009-186 sayılı yapı ruhsatı alındığı, belgesinin alındığı 
belirlenmiştir.
D) Ana Gayrimenkulün Özellikleri: Satış konusu taşınmaz zemin + 2katlı , betonarme karkas 4 
bloklu binanın B-Blok, 2.katında bulunmaktadır.Bahçe düzenlemesi yapılmış, zemini kilitli parke 
taş döşeli, kamelyalı, binanın ana giriş kapısı ve merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. 
Binanın giriş zeminleri mermer kaplama , duvarları saten alçı üzeri boya , bina dış cephesi 
sıva üzeri boyalıdır. Dış cephesi yalıtım amaçlı taş kaplam yapılmıştır. Site etrafında yapılaşma 
tamamlanmış, kapalı devre güvenlik sistemi bulunmakta , giriş-çıkışlar kontrollü yapılmaktadır. 
Site içerisinde çevre düzenlemesi açıkotopark düzenlemeleri tamamlanmış , çevresi beton bahçe 
duvarı ile çevrili durumdadır.
Satışa konu Yapılan Bağımsız Bölümün Özellikleri:  Satışa konuyapılan; 2. katta 9 kapı 
numaralı,bağımsız bölüme 3 oda ,salon ,mutfak , antre , gece holü , Wc-Lavabo , banyo , duş, 
3 adet balkon mevcuttur. Taşınmazıngiriş kapısı çelik kapı , iç kapıları Amerikan panel kapı , 
pencereleri pvc doğrama ve ısı camlıdır. Mutfak , antre, gece holü , balkonlar veıslak hacimlerin 
zeminleri seramik ; salon ve odaların kuru zeminleri laminant parke kaplıdır.Dairedeki salon , 
oda , antre duvarları saten alçı üzeri boyalı ;lavabo-wc vebanyo duvarları tavana kadar fayans 
kaplamadır. Banyoda duşa kabin, klozet ve dolaplı lavabo mevcuttur. Lavaboda dolaplılavabo 
bulunmaktadır. Mutfakta alt ve üst 1.sınıf mutfak dolabı , mermer tezgahı , fırın, davlumbaz ve 
ocak üçlü set mevcut, dolap alnı fayans kaplama, duvarlar saten alçı üzeri boyalıdır. Mutfak 
balkonu cam balkon sistemi ile kapatılmıştır. Antrede kapaklı vestiyer dolapları bulunmaktadır. 
Elektrik, su ve kanalizasyon tesisatları döşeli ve aktiftir. Mesken bireysel sistem, ,doğal gazlıdır. 
Güney vebatı cepheli daireninbalkonlar dahil net kullanım alanı133m2, brüt ise149m2 dir.           
Taşınmaz binanın sınıfını 15.12.1982 gün ve 17899 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Bina İnşaat 
Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel”esas alınarak, Taşınmaz binanın yıpranma payları 02.12.1982 
gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yıpranma Paylarına İlişkin Oranları Gösterir 
Cetvel”esas alınarak, Birim maliyetler, 16.07.1985 tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi” nin hizmet bedellerinde kullanılacak 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre değerlendirilmiştir.
satışkonusu binada kullanılan malzeme, yapılan işçilik, binanın taşıyıcı elamanları v.s durumları 
göz önüne alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
Tebliği yapı yüksekliğinegöre III sınıf (B) grup yapılara girdiği tespit edilmiştir. Yapı bedeli, binanın 
nevi ve yaşı itibariyle yıpranma payı düşürülerek hesaplanmıştır.

Kıymeti : 450.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:05 - 14:10 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT Z 18/Z 19 MEZAT SALONU 
   Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi KARATAY/KONYA  
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : 
A) Tapu Kaydı Bilgileri:  Konya ili, Selçukluilçesi, Yazır Mahallesi, 16190 ada , 14 parsel 
numaralı 5.830,51m² yüzölçümlü,   İki adet dört katlı betonarme apartman ve arsası ana taşınmaz 
nitelikli,D-Blok 1.Kat 4 nolu bağımsız bölüm niteliği Meskenvasıflı taşınmazın borçluadına Tam 
hisse kayıtlı olduğu belirlenmiştir. 
B) Adres Bilgileri: Yazır Mah. Pehlivantaşı Sokak Beyoğlu evleri D-Blok No:23/2 Selçuklu/Konya 
adresindedir. Taşınmazla ilgili kroki ve resimler gösterilmiştir. Tapu kaydında 4 nolu bağımsız 
bölüm olarak geçen taşınmaz , zemin kattaki dairelerin dükkana çevrilmesi ile , hali hazırda bina 
oturum şekline göre 2 nolu bağımsız bölüm olduğu tespit edilmiştir.
Selçuklu İlçesi   Pehlivantaşı Sokak, Itır Sokak , Umutlu Sokak, Bulut Sokak ile çevrili durumdadır. 
Taşınmaz üzerindebodrum + zemin + 2 kat apartman , zemin katta dükkanlarmevcut olup; 
taşınmazın çevre düzenlemesi tamamlanmıştır.
Taşınmazınkuşbakışı parsel Yeni İstanbul Caddesine 360 m, Konya Otogarına 1,5 km, Konya 
Büyükşehir Stadyumuna 3 km,Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine 6,5km, Konya Havaalanına 
6,3 kmmesafededir.
C) İmar Durumu Bilgileri: Selçuklu Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğünün İmar Durum Belgesi 
incelendi. Ana taşınmazın imar planında konut alanınaisabet ettiği, ön bahçe mesafesi 5 metre, 
komşu bahçe mesafesinin 3 metre, kat yüksekliğinin 3 katolduğu tespit edilmiştir. satışkonusu 
taşınmaza   30/01/2011 tarih, 201*2009-186 sayılı yapı ruhsatı alındığı, belgesinin alındığı 
belirlenmiştir.
D) Ana Gayrimenkulün Özellikleri: Satışkonusutaşınmaz; zemin + 2katlı , betonarme karkas 4 
bloklu binanın D-Blok, 1.katında bulunmaktadır.Bahçe düzenlemesi yapılmış, zemini kilitli parke 
taş döşeli, kamelyalı, binanın ana giriş kapısı ve merdiven korkulukları alüminyum doğramadır. 
Binanın giriş zeminleri mermer kaplama , duvarları saten alçı üzeri boya , bina dış cephesi sıva 
üzeri boyalıdır. Site etrafında yapılaşma tamamlanmıştır. Site içerisinde çevre düzenlemesi , 
açıkotopark düzenlemeleri tamamlanmış , çevresi beton bahçe duvarı ile çevrili durumdadır. 
Satışa konu Yapılan Bağımsız Bölümün Özellikleri:  Tapu kaydında 4 nolu bağımsız bölüm 
olarak geçen taşınmaz , zemin kattaki dairelerin dükkana çevrilmesi ile , hali hazırda bina oturum 
şekline göre 2 nolu bağımsız bölüm 3 oda ,salon ,mutfak , antre , gece holü , Wc-Lavabo , banyo, 
duş , 3 adet balkon mevcuttur. Taşınmazıngiriş kapısı çelik kapı , iç kapıları Amerikan panel kapı, 
pencereleri pvc doğrama ve ısı camlıdır. Mutfak , antre, gece holü , balkonlar veıslak hacimlerin 
zeminleri seramik ; salon ve odaların kuru zeminleri laminant parke kaplıdır.Dairedeki salon , 
oda , antre duvarları saten alçı üzeri boyalı ;lavabo-wc vebanyo duvarları tavana kadar fayans 
kaplamadır. Banyoda duşa kabin , klozet ve dolaplı lavabo mevcuttur. Lavaboda dolaplılavabo 
bulunmaktadır. Mutfakta alt ve üst 1.sınıf mutfak dolabı , mermer tezgahı , fırın, davlumbaz ve 
ocak üçlü set mevcut, dolap alnı fayans kaplama, duvarlar saten alçı üzeri boyalıdır. Antrede 
kapaklı vestiyer dolapları bulunmaktadır. Elektrik, su ve kanalizasyon tesisatları döşeli ve aktiftir. 
Mesken bireysel sistem,,doğal gazlıdır. Kuzey , doğu vebatı cepheli daireninbalkonlar dahil net 
kullanım alanı 127m2, brüt ise142m2 dir. 
Taşınmaz binanın sınıfını 15.12.1982 gün ve 17899 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Bina İnşaat 
Sınıflarının Tespitine Dair Cetvel”esas alınarak, Taşınmaz binanın yıpranma payları 02.12.1982 
gün ve 17886 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Yıpranma Paylarına İlişkin Oranları Gösterir 
Cetvel”esas alınarak, Birim maliyetler, 16.07.1985 tarih ve 85/9707 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile yürürlüğe giren “Mimarlık ve Mühendislik Şartnamesi” nin hizmet bedellerinde kullanılacak 
Yapı Yaklaşık Birim Maliyetlerine göre değerlendirilmiştir.
satışkonusu binada kullanılan malzeme, yapılan işçilik, binanın taşıyıcı elamanları v.s durumları 
göz önüne alındığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yayınladığı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri 
Tebliği yapı yüksekliğinegöre III sınıf (B) grup yapılara girdiği tespit edilmiştir. Yapı bedeli, binanın 
nevi ve yaşı itibariyle yıpranma payı düşürülerek hesaplanmıştır.
Kıymeti : 245.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 
1. Satış Günü : 24/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 21/11/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : KONYA ADLİYE SARAYI B BLOK ZEMİN KAT Z 18/Z 19 MEZAT SALONU 
   Akabe Mahallesi Cemil Çiçek Caddesi KARATAY/KONYA  
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma 
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi 
şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya 
aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları 
rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi 
gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; 
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale 
farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 
öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,satış 
ilanının ilgililere tebliğ edilememesi durumunda yapılacak gazete ve elektronik ilanın tüm ilgililere 
tebliğ yerine geçmesi, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/9513 Esas sayılı dosya numarasıyla 
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA 13. İCRA DAİRESİ

2018/9513 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1043534



28 AĞUSTOS 201910 HABER - İLAN

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

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

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

Selçuklunun torunu, Osmanlının 
varisiyiz,

Hakk’ın, adaletin, âlemi İslâm’ın 
hamisiyiz,

Bâtılın, zulmün ve haksızlığın mu-
halifiyiz,

Eğilmeyiz bâtıla, Müslüman Türk 
milletiyiz.

Zalimin karşısında, mazlumun 
yanındayız,

Güçlünün değil, hep haklının tara-
fındayız,

Yüce Allah’ın gönderdiği İslâm’ın safındayız,
Bükülmeyiz bâtıla, Müslüman Türk milletiyiz.
Bin yıl önce süper güç Bizans’ı getirdik dize,
Şanlı Malazgirt zaferi ile Anadolu yurt oldu bize,
Artık bundan sonra zaferler kazıldı benliğimize, 
Baş eğmeyiz bâtıla, Müslüman Türk milletiyiz.
Anadolu topraklarında Alparslan’ın mayası var,
O Allah’a dayanmış, Allah’da O’na olmuş yar,
İmanıyla Roma ordusuna dünyayı etmiş dar,
Yar olmayız bâtıla, Müslüman Türk milletiyiz.
Malazgirt’te dua ve kılıç sesleri birbirine karıştı,
Yiğitlerin hücumu Allah Allah nidasıyla yarıştı,
Şehitlerin ebediyete uçuşu Rab’be en güzel va-

rıştı,
Alt ederiz bâtılı, Müslüman Türk milletiyiz.
Malazgirt’te Alparslan’ın ordusu fırtına gibi esti,
İmanıyla kat kat üstün düşmanının iflahını kesti,
Müslüman Türk’ün sesi o andan sonra en gür 

sesti, 
Galebe çalarız bâtıla, Müslüman Türk milletiyiz.
Anadolu’ya girmemizi Malazgirt zaferi sağladı,
Alparslan’ın ordusu Malazgirt’te coştu, çağladı,
Dağılan Romalılar perişan hallerine bakıp ağladı,
Teslim olmayız bâtıla, Müslüman Türk milletiyiz.
Sonra fethetti Anadolu’yu ceddimiz şah Süley-

man,
Ankara, Sivas, Maraş, Kayseri, Konya, Kara-

man,
Buraları vatan kılıp emanet etti bize o kahraman,

Yıkılmayız bâtıla, Müslüman Türk 
milletiyiz.

Tüm dünyaya hükmeden Osmanlı 
ecdadımız,

Yüreğimizdeki güçlü iman en bü-
yük silahımız,

Düşman ile sarılmışken bile her 
cenahımız, 

Diz çökmeyiz bâtıla, Müslüman 
Türk milletiyiz.

İstanbul’u fethetti Fatih Sultan 
Mehmed han,

Ulubatlı Hasan bayrağı dikti burca, dökerek kan, 
Dini mübini İslâm uğruna verildi binlerce can,
Aman vermeyiz bâtıla, Müslüman Türk milleti-

yiz.
Peygamber müjdelemişti İstanbul’un fethini,
Fatih Mehmed ve ordusu aldı son Rasulün met-

hini,
Dize geldi önümüzde küffar ordusunun en çe-

tini,
Geçit vermeyiz bâtıla, Müslüman Türk milletiyiz.
Osmanlıdan miras kalan şehit kanlı toprağı,
Koruyacağız can pahasına vatanı ve bayrağı,
Sereriz yere çok güçlü olsalar da hain ile alçağı,
Korku salarız bâtıla, Müslüman Türk milletiyiz.
Bugün sürekli besliyorlar alçak düşman hainleri,
Bize karşı modern silahlarla donatıyorlar canileri,
Dönüp baksınlar neymiş, ne olmuş kendi bani-

leri,
Ne yapsalar yılmayız, Müslüman Türk milletiyiz.
Tarihinde nice zaferler yazılı bu yiğit milletin,
Evvel Allah hakkından gelir her tür şer ve illetin,
Tozunu atar vurulmak istenen o alçak zilletin,
Yere sereriz bâtılı, Müslüman Türk milletiyiz.
Salih Sedat der ki, hep birden gelseler de yılma-

yız,
Yeteriz düşmanların tümüne korku nedir bilme-

yiz,
Yüce Allah bizimle, bu hakikati kalpten silmeyiz,
Yok ederiz bâtılı, Müslüman Türk milletiyiz.

BİZ KİMİZ?

haber@konyayenigun.com
Salih Sedat ERSÖZ

Konya Emlakçılar Odası Başkanı Sedat Altınay, konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle 
piyasaların hareketlendiğine dikkat çekti ve konuta yatırım zamanı olduğunu vurguladı 

Sektör hareketlendi, 
emlakçılar nefes aldı 

Selçuklu Kongre Merkezi 
ve Sille Sanat Sarayı iş bir-
liğiyle düzenlenen ‘‘Fotoğraf 
Yarışması’na katılımlar 22 
Temmuz itibariyle başladı. 
Selçuklu Kongre Merkezi’ 
nin mimari yapısı, sosyal ya-
şam alanları ve dış mekanla-
rını en güzel şekilde görün-
tüleyen fotoğraf tutkunları 
15 Eylül 2019 tarihine kadar 
yarışmaya başvurabilecek-
ler. 

Her bir katılımcının dört 
adet fotoğrafla katılabilece-
ği SKM Fotoğraf Yarışma-
sı’na katılımcıların eserlerini 
http://skm.sillesanat.com 
adresi üzerinden sunmaları 
gerektiği bildirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi 
ve Sille Sanat Sarayı iş bir-
liğiyle düzenlenen Fotoğraf 
Yarışması’nın jüri üyeliğini; 
Selçuklu Kongre Merkezi 
Satış Müdürü Murat Güzel, 
Sille Sanat Sarayı Yetkilisi 
Seyit Konyalı ve Afyon Frig 
Fotoğraf Derneği-AFFD 
Başkanı Murat Özçelik ya-
pacak. 

15 Eylül tarihine kadar 
fotoğraf kabul edilecek ya-

r ı ş m a d a 
büyük ödül ise Sille 
Sanat Sarayı Altın 
Madalya ve Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde 
fotoğraf sahibinin 
belirleyeceği her-
hangi bir etkinlik 
için 6 ayrı bilet sahibi 
olacak.

Konya merkez 
ilçesi Selçuklu belle-
ğinin oluşturulması 

amacıyla Selçuklu Belediyesi önderli-
ğinde oluşturulan, “Selçuklu Fotoğraf 
Sergisi” konulu fotoğraf sergisi Sel-
çuklu Kongre Merkezi’nde açıldı.

Selçuklu’ da yer alan tarihi eser-
ler, doğal güzellikler, sosyal yaşam 
merkezleri ve Selçuklu Belediyesi’nin 
çalışmaları gibi konuları yansıtan fo-
toğraflar Selçuklu’nun görsel zengin-
liğine ışık tutarken Konya ve Selçuk-
lu ilçesinin tanıtımı için büyük önem 
taşıyor. Belediye arşivine kazandırılan 
fotoğraflardan oluşan sergi SKM’de 

yerini alarak sanatseverlerin beğeni-
sine sunuldu. Selçuklu ilçesi fotoğrafa 
ilgi duyan tüm sanatseverlere doğal 
bir ortam sunuyor.  50 adet fotoğrafın 
bulunduğu sergi Konya’nın bu yıllara 
ait sokaklarını, doğal güzelliklerini, 
sosyal yaşamını, Selçuklu Belediye-
si’nin çalışmalarını farklı objektifler-
le fotoğraflara taşıyor. Çok fazla eser 
içinden seçilerek oluşturulan Selçuklu 
Fotoğraf Sergisi 16 Eylül tarihine ka-
dar ziyaret edilebilecek.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

 

Müdürlüğümüzce ilan edilen 05/08/2019 tarihli Taşınmaz Açık ARttırma ilanında taşınmazın Kıymeti 
sehven 70.000 TL olarak yazılmış olup taşınmazın kıymeti 13.03.2019 tarihli bilirkişi raporuna göre 
75.000,00 TL’dir.
İlanen tebliğ olunur.

T.C.
KONYA 8. İCRA DAİRESİ

2016/6258 ESAS
DÜZELTME İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1043702

Sedat Altınay



28 AĞUSTOS 2019 11HABER 

Son zamanlarda, “kadına şiddet” 
konusu yediden yetmiş yediye hepimi-
zin canını sıkmaya devam ediyor. Kimi 
kadınlar çocuklarının gözleri önünde 
katledilirken, kimisi de “sürekli olarak 
tehditler aldığını, aynı akıbete kendile-
rinin de de uğramasının an meselesi 
olduğunu” haykırmaktadırlar.

Evvela; “bu sonuca nasıl varılı-
yor?” “Bu sonuca varılmadan önce 
neler yapılabilir, hangi tedbirler alına-
bilir?” şeklindeki sorulara cevaplar bul-
mamız gerekiyor.

Bu konu derin bir konudur. Bu 
konu ta başından, toplumsal bir kang-
rendir. Türk’ün geleneksel yapısı, İslam 
öğretileri, diğer bütün ahlaki ve insani 
değerlerin neresinde olduğumuzu ilgi-
lendiren bir husustur bu husus.

Bundan kırk elli yıl kadar önce 
nüfusumuzun yüzde yetmiş beşi köy-
lerde, kalan kısmı şehirlerde yaşarken 
şimdi tam tersi bir durum yaşanmak-
tadır.

İşte kadına şiddetin asıl kaynağını 
burada bulmuş oluyoruz.

Elbette son zamanlarda yanlış de-
ğerlendirilip bir tarafın lehine çıkarılan 
kanunlar da meselenin bir başka yü-
züdür. 

Eskiden Anadolu tabiriyle; “yedi 

ceddi bilinen “ aileler, birbirlerinden kız 
alır kız verirlerdi. Bugün örnek olarak 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bir personel 
alınırken nasıl ki yedi sülalesi araştırı-
lıyor ve herhangi bir ahlaki sorunla kar-
şılaştığında başvuru kabul edilmiyor 
ise, evliliklerde de soy sop araştırması-
na girişiliyor ve ailede bir arızalı durum 
var ise ne ondan kız alınması ne de ona 
kız verilmesi uygun görülmüyordu. 
Zira alıp verme yetkisi ebeveynlerin uh-
desinde olan bir durumdu.

“Kızını serbest bırakırsan ya davul-
cuya ya zurnacıya kaçar” sözü bizim 
atasözü lügatimize girmiş bir sözdür. 
Burada “davulcu” ya da “zurnacı” ta-
birleri niçin seçilmiştir o konuda doğ-
rusu benim de kafamı kurcalayan bir 
takım hususlar vardır. “Davulcu” ve 
“zurnacıya” gelinceye kadar menfi ör-
nek gösterilmesi gereken o kadar çok 
yanlış faaliyet alanları var ki, “davulcu-
luk” ve “zurnacılık” mesleklerini öpelim 
de başımıza koyalım.

Ha keza; “kızını dövmeyen, dizini 
döver” sözü yine öyle…

Tarihin içinden süzülüp gelen bu 
sözler, mutlaka evlilik müessesinin 
düzgün işlemediği ya da sonradan 
kesintiye uğradığı durumlardan sonra 
söylenmiş ve günümüze kadar gelebil-

mişlerdir.
Evlenirken; “kılı 

kırk yarmak”, araştırıp 
soruşturmak, sade-
ce evlenecek kişilerin 
birbirleriyle iyi anlaşa-
bilmelerini değil, aile-
lerinin de artık akraba 
olduklarını göz önünde 
bulundurarak, sağlıklı 
ilişkiler kurup kurma-
yacaklarına göre hare-
ket edilmesi gerekir. Bu husus da 
evlilikler üzerinde çok etkileri olan 
bir husustur. Dünürler arasındaki iyi 
ilişkiler evlilikleri iyi yönde, kötü iliş-
kiler ise kötü yönde etkilerler.

Birbirleriyle evlenecek kişiler her 
iki taraf da tamamen farklı karakter 
yapılarında, farklı şeyleri seven, farklı 
konulardan zevk alan ya da tam tersi 
acı duyan kişiliklerdir. Birebir aynı du-
rumlardan hoşlanan ya da acı duyan 
kişileri bir araya getirmenin imkân ve 
ihtimali yoktur. Her konuda yüzde yüz 
birbirlerinin aynı olan insanları buluş-
turmak mümkün değildir. Burada bir-
birine katlanma, birbirine taviz verme, 

birbirinin iyi taraflarını 
görme gibi hasletler dev-
reye girmelidir. 

Hiçbir kimse ilk ev-
lilikte yaşadığı sorunları 
sıfırlayarak bir başka ev-
liliğe adım atmamıştır, 
atamaz. Evlilik, tavizler 
manzumesi ile yürütü-
lebilecek bir birlikteliktir. 
Yoksa hayallerimiz asla 
gerçekleşemeyecek, ideal 

bir evlilik düşüncelerinizde daima hayal 
kırıklıkları yaşayacağız.

Eskiden yoğun olarak görücü usu-
lü ile evlenilirdi. Tarafların birbirleriyle 
görüşmeleri gelenekte yasaktı. Ama 
unutmamak lazım ki, aileler birbirlerini 
genelde tanıyan kimselerdi ya da bu 
ilişkiler başladıktan itibaren ince eleyip 
sık dokunur, taraflar, mutlaka sorup 
soruşturulurdu. Rast gele birisine yani 
tanınmamış bir aileye kız verilmezdi.  
Ve çoğunlukla da evlenecek kişiler bir 
yolunu bulur uzaktan da olsa birbirleri-
nin cemalini görürlerdi. Öyle birbirlerini 
hiç görmeden evlilikler belki vardı ama 
sayıca ne kadardı acaba?

Günümüzde ise aylarca hatta 
yıllarca birbirleriyle tanışan ve evliliğe 
dönüşen müessese genellikle kısa 
zamanda dağılıverdiği halde o türlü 
evlilikler ölünceye kadar sürerdi. Belki 
gelenek böyle olmasını zorlardı ama 
çiftlerin kendilerine olan sevgileri sev-
daları da insanların “ayrılık” ifadesini 
akıllarına dahi getirmelerine engeldi.

Öldürmeler sadece türkülerde, de-
yişlerde kalırdı o kadar. Bir de sevgilile-
rin uğruna ölünürdü. Böylesi katliamlar 
yaşanmazdı desek yeridir.

Şimdi tanışıklıklar, yıllarca birbirle-
rinden “elektrik alıp almama” deneme-
leri, evlilik müessesesini ayakta tutma-
ya ne kadar etki edebiliyor? 

Soralım; hangi birimiz oğlumuzu, 
kızımızı karşımıza oturtup, daha çocuk-
luğundan itibaren bu konularda ken-
dilerine bilgiler aktarıyoruz? Hangimiz 
dinini diyanetini, Türk örf ve ananele-
rini onlara öğretiyor,  evlik konularında 
öğütler veriyoruz?

Hani “her şeyin başı eğitim” diye 
kısa günde kırk defa tekrarladığımız 
hususlarda bildiklerimizi, tecrübeleri-
mizi çocuklarımıza aktarmak için ne 
kadar zaman ayırıyoruz acaba? Eğitim 
yuvaları evlerimizdir, öğretmenler ana 
baba ve diğer büyüklerimizdir önce-

likle. Hatta evliliklerinde öğüt verece-
ğimize onlara akıl veriyoruz. “Sakın ha 
kendini ezdirme, işi baştan sıkı tut, taviz 
verme!” şeklinde müesseseyi sarsa-
cak ifadelerle çocuklarımızın kafasını 
bulandırıyoruz. “Ateşe körükle gidiyo-
ruz” çoğunlukla. 

Ben gelenekçi yani muhafazakâr 
yapıda bir insan olarak düşüncelerimi 
aktarmaya gayret ettim.  Beni “geri ka-
falı” olmakla da suçlayabilirsiniz. “An-
laşamayan çiftler elbette ayrılacaklar, 
boşanacaklar”, “yürümeyen evlilikleri 
sürdürmenin ne anlamı var?” gibi so-
rularla beni köşeye sıkıştırmaya çalışa-
caklar da çıkabilir.

Çıksın çıkmasına da eski ile yeni 
kıyaslamasında boşanmaların ve kadın 
cinayetlerinin ne kadar arttığına,  ana-
sız babasız kalan çocukların sayısının 
ne kadar yükseldiğine baktığımızda 
karşılaştığımız manzarada, her şey 
ayan beyan görünüyor. Ben şahsen, 
boşanma ve cinayetlerin artmasını; ev-
lilik kurumuna verilen değerin, ona du-
yulan saygının giderek yok olmasına, 
çocuklarımıza bu konuda kötü örnek 
olmamıza bağlıyorum.

Hâlbuki “evlilik, ben diye düşün-
meyi bırakıp biz olarak hayata bakabil-
mektir.”  

ÖLDÜRÜLENLER; ANAMIZ, BACIMIZ, KARIMIZ…

Yenilikçi çalışmalarında ekono-
miyle beraber çevreyi de düşünen 
Turkcell, 2017’de başlattığı Güvenli 
Dijital İmza uygulamasıyla yeni bir 
döneme geçti. Uygulama yaklaşık 
5 bin ağacın kesilmesini ve 150 bin 
ton su kaybını engelledi. Turkcell ve 
iş ortakları toplam 35 milyon TL’lik 
tasarruf elde etti

Dünyanın ilk dijital operatörü 
Turkcell, unvanına yakışır projelerini 
sürdürüyor. Müşterilerinin hayatını 
kolaylaştırmak ve Turkcell İletişim 
Merkezleri’nde isteklerini daha kısa 
sürede gerçekleştirmek için yapılan 
dijital dönüşümde evrak işleri de 
Güvenli Dijital İmza uygulamasıyla 
dijitalleştirildi. Bu şekilde işlemler 
hızlı ve kolay bir şekilde tamamla-
nırken, bu uygulama hem çevreye 
hem de ekonomiye katkı sunuyor. 
2017 yılında başlayan çalışmayla 
iş ortaklarına kağıt, toner ve kurye 
masraflarından 14 milyon TL tasar-
ruf sağlayan Turkcell, satış sonrası 
kontrol, saklama gibi hizmetler de 
eklenince 35 milyon TL’lik bir eko-
nomik fayda oluşturdu.
KADRİ ÖZDAL: MAĞAZALARIMIZDA 

HIZLI VE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ 
İMKANI SUNULUYOR

Turkcell Bireysel Satıştan So-
rumlu Genel Müdür Yardımcısı 
Kadri Özdal, uygulamanın başta 
müşteriler olmak üzere herkese fay-
da sağladığını belirtirken, “Turkcell 
mağazaları, müşterilerimizin bizim-
le direkt temas kurdukları noktalar. 
Şu anda 1500’e yakın mağazamız 
ve 4000’e yakın dijital satış nokta-
mız yeni konseptiyle müşterileri-
mize hizmet vermeye başladı. Tüm 
perakende süreçlerini dijital hale 

getiren uçtan uca bir dönüşüm sağ-
ladık. Böylelikle müşterilerimiz iste-
dikleri ürüne daha hızlı erişebiliyor. 
Dijital imza teknolojisiyle mağaza-
daki alışverişlerde kağıtsız, daha az 
prosedür gerektiren, hızlı ve güvenli 
alışveriş imkânı sunuluyor. Turkcell 
öncü konumuyla 25 yıldır insanların 
gündelik hayatını kolaylaştırmak ve 
Türkiye’nin dijital dönüşümünde 
yarattığı katma değerle ülkemizin 
kalkınması için çalışıyor. Burada 

müşterilerimizin vaktini ne kadar az 
alırsak, işlemlerini ne kadar güvenli 
yaparsak hem onlar hem bizim için 
daha faydalı olur. Güvenli Dijital 
İmza sayesinde işlemler güvenli ve 
hızlı şekilde hallediliyor. Sayfalarca 
imza yerine tek imza ile işlemleri bi-
tiriyoruz. Teknolojik liderliğimizi ve 
çözüm odaklı yaklaşımımızı bir kez 
daha göstermiş olduk. Dijital dönü-
şümümüzde çevreci ve ekonomik 
bir uygulama gerçekleştirdik” ifade-
lerini kullandı.

DİJİTAL İMZA NEDEN GÜVENLİ?
Güvenli Dijital İmza uygulama-

sıyla, ıslak imza gerektiren bütün bi-
reysel abonelik işlemleri Turkcell İle-
tişim Merkezleri’ndeki temsilcilerin 
yardımıyla dijital ortamda gerçek-
leştirilebiliyor. Bu sayede yüzde 60’a 
kadar varan operasyonel verimlilik 
sağlanırken 5 bin ağacın kesilmesi 
ve 150 bin ton su kaybı engellendi. 
Ayrıca sahtecilik olaylarının önemli 
ölçüde önüne geçildi. Hız, ivme, lo-
kasyon, basınç verileri ile zaman ve 
konum bilgilerinin kaydedildiği Gü-
venli Dijital İmza’da uygulamasın-
da asimetrik şifreleme ile imza geri 
döndürülemiyor ve kopyalanamıyor.
n HABER MERKEZİ

Kur’an Kursu 
öğrencilerine havuz ödülü

Aygır Pınarı Mesire
Alanı büyük ilgi görüyor

Akşehir Belediyesi, Yaz Kur’an 
Kursuna katılan öğrencileri yüzme 
havuzu ile ödüllendirdi. 

Kur’an Kursuna katılan 287 
öğrenci Akşehir Müftülüğü Genç-
lik Koordinatörlüğü önderliğinde 
yüzme havuzundan yararlanma 
imkanı buldu. 10 gün süren et-
kinlikte erkek öğrenciler erkekler 
gününde, kız öğrenciler de bayan-
lar gününde havuzdan yararlandı. 
Akşehir Belediye Başkanı Salih 
Akkaya, “Yaz Kur’an Kurslarımıza 
katılan öğrencilerimizi belediyemi-
ze ait olan Sağlıklı Yaşam Merkezi 

yüzme havuzu ile ödüllendirmek 
istedik. Değerli yavrularımızın dini 
bilgilerini öğrenirken sportif geli-
şimlerine de katkı sağlayıp, onların 
yaz tatillerini en iyi şekilde değer-
lendirebilmeleri en büyük temen-
nimizdir. 

Geleceğimizi emanet edece-
ğimiz yavrularımızın milli ve dini 
değerlere sahip bir şekilde, vatan, 
millet ve bayrak sevgisiyle bu ülke-
yi 2023, 2053 ve 2071 hedefleri-
ne en iyi şekilde taşıyacaklarından 
şüphemiz yoktur” dedi.
n İHA

Bozkır ilçesinde yer alan Aygır 
Pınarı’na doğa ve kampseverlerin 
yoğun ilgisi her geçen gün artı-
yor. Türkiye’nin dört bir yanından 
gelen doğa ve kampseverler, eşsiz 
güzelliğe sahip Aygır pınarında 
çadır kurarak doğayla iç içe vakit 
geçiriyor. 

Hafta sonları genellikle çevre 
ilçe ve illerden gelen ziyaretçilerle 
dolup taşan bölgede, 2016 yılında 
yolu asfaltlanmış, C Tipi mesire 
alanı olarak tescillenmiş ve bu doğ-
rultuda çevre düzenleme çalışması 
yapılmıştı.

Çalışmalar hakkında bilgi ve-
ren Bozkır Belediye Başkanı Sadet-
tin Saygı, “Aygır Pınarı bölgemizin 
ve ülkemizin saklı kalmış cenneti 
arasında yer alıyor. Aygır Pınarı’nı 
bu kadar önemli ve güzel kılan 
özelliği, dağların altından patlayan 
suyun burada oluşturduğu yeşil 
doku ve temiz havasıdır. Hafta içi 
ve hafta sonu, piknik yapmak ve 
vakit geçirmek için gelen vatan-
daşlarımız dışında, doğa ve kamp 
severler tarafından da gözde me-
kan haline gelmiş durumdadır. Şe-
hirlerin gürültüsünden ve kalaba-
lığından bunalan vatandaşlarımız 
için eşsiz bir dinlenme yeri olan 
Aygır Pınarı, yeni yeni keşfedilme-
ye başlandı.

Bu doğal güzelliği daha verimli 
kullanabilmek, vatandaşlarımıza 

daha kaliteli hizmet verebilmek 
için buranın görsel ve doğal görün-
tüsünü bozmadan çalışmalar yapa-
cağız. Aygır Pınarı’nın 2016 yılında 
C Tipi mesire alanı olarak tescilinin 
yapılmasıyla birlikte küçük ölçekli 
bir proje hazırlanarak kamelya-
lar ve ahşap köprü yapılmıştı. Bu 
projenin devamı olarak öncelikle 
bungalov evleri ve hobi bahçeleri-
ni içeren düzenleme çalışmasının 
proje hazırlığı içerisindeyiz. Proje-
mizin tamamlanması ve akabinde 
onaylanmasıyla birlikte ilçemize ve 
ülkemize çok daha güzel bir me-
kan kazandırmış olacağız.” dedi. 

İlçede yer alan Aygır Pınarı gibi 
diğer doğal ortamların da titizlik-
le korunması için uyarılarda da 
bulanan Bozkır Belediye Başkanı 
Sadettin Saygı, şöyle devam etti: 
“İlçemizin her yanı ayrı bir doğal 
güzelliğe sahiptir. Dolayısıyla me-
sire alanları haricinde de kullanılan 
diğer doğal ortamların da doğa-
yı kirletmeden, zarar vermeden 
kullanılması, hepimiz için büyük 
önem arz etmektedir. Mesire alanı 
olarak tescillenen mekanlarımızın 
temizliğini belediye ekiplerimiz 
her gün yapmaktadır. Bu mekan-
ları kullanan tüm vatandaşlarımı-
zın doğaya karşı duyarlı olmasını, 
çevreci bir tutum sergilemesini 
önemle rica ediyorum.”
n AA

İhtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Bizbiriz Derneği, sünnet şöleni gerçekleştirecek. Başkanı Mehmet Emin 
Doğan, 1 Eylül Pazar günü 2.’sini gerçekleştirecekleri sünnet şöleniyle 79 çocuğu sünnet ettireceklerini söyledi 

Bizbiriz Derneği 79 
çocuğu sünnet ettirecek

Bizbiriz Derneği Başkanı Meh-
met Emin Doğan, Yenigün Gazete-
si’ni ziyaret etti. Doğan’a ziyarette 
Bizbiriz Derneği Yönetim Kurulu 
Üyeleri Ali Navruz, Mehmet Türk, 
Davut Navruz da eşlik etti. Ziyarette 
Yenigün Gazetesi Sorumlu Yazı İş-
leri Müdürü Abdullah Akif Solak’la 
görüşen Bizbiriz Derneği Başkanı 
Mehmet Emin Doğan, dernek faali-
yetleri hakkında Solak’a bilgi verdi. 
Dernek olarak 1 Eylül Pazar günü 
2.’sini gerçekleştirecekleri sünnet 
şölenine davet eden Başkan Doğan, 
şunları kaydetti, “Bizbiriz Derneği 
yaklaşık 30 yıl önce bireysel gayret-
lerle çalışmaya başlayan bir dernek. 
Pirimiz Abdullah Murat Şükrüoğlu 
ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ede-
rek hem gıda, giyecek hem de ki-
tap vererek bu çalışmayı başlatmış. 
2011 yılında da Bizbiriz Derneği 
olarak kurumsallaştık. Biz insanla-
rın gönlünü ve midesini doyurmak 
gayesiyle çalışıyoruz. İnsanların bi-
zim üzerimizde olan hakları onlara 
verme gibi bir çalışmamız var. Her 
hafta Perşembe günü mahalle muh-
tarlarıyla birlikte mahalledeki ihtiyaç 
sahiplerini ziyaret ederiz. Nakit para, 
gıda ve giyecek yardımında bulu-
nuruz.  Muhtarlarımız işin başında. 
Muhtarsız hiçbir yere gitmeyiz. O 
bir güven unsurudur. Ailelerin ih-
tiyaç sahibi olduğunu muhtardan 
öğreniyoruz, aileler de bizim güve-
nilir olduğumuzu muhtardan öğre-
niyor. Bu çalışmamız derneğimizin 
kuruluşundan bugüne kadar devam 
ediyor. İkinci çalışmamız Bizbiriz 
Derneği olarak yayınlar çıkarıyoruz. 

Onları ücretsiz dağıtıyoruz. Toplu 
programlar yapıyoruz. İlkini gerçek-
leştirdiğimiz toplu sünnet programı 
yaptık. O zaman 63 çocuğumuzu 
sünnet ettirmiştik. Sevgi Yemeği 
diye bir program yaptık. Şimdi de 
2. Geleneksel Sünnet Şöleni ismiy-
le 3. Programımız yapıyoruz. İsim-
leri muhtarlardan aldığımız ihtiyaç 
sahibi ailelerin çocuklarını sünnet 
ettireceğiz. 17 mahallerimizden 
çocuklarımız bulunuyor. 79 çocu-
ğumuzu sünnet ettireceğiz. Talep 
oldukça güzel. İnşallah gelecek yılda 
İlkbahar döneminde yine böyle bir 
program yapmayı düşünüyoruz.  Bu 
programda biz çocukların kıyafetle-

rini, oyuncaklarını aldık. Hastane-
deki organizasyonlarını gerçekleştir-
dik. Her çocuğumuza özel davetiye 
bastırdık eşini dostunu davet etsin 
diye. Burada da her çocuk düğünü 
kendisi yapıyormuş hissi verdirmek 
istedik. Kendi çocuğumuza nasıl bir 
sünnet yapıyorsak o mantığı burada 
işletmeye çalıştık. İnşallah 1 Eylül 
Pazar günü sünnet şöleni yapaca-
ğız. Sizleri de davet ediyoruz.” Ziya-
retten duyduğu memnuniyeti Dile 
getiren Yenigün Gazetesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Abdullah Akif 
Solak da, Doğan’a ve çalışma arka-
daşlarına başarılar diledi. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Güvenli Dijital İmza sayesinde 35 milyon TL tasarruf

haber@konyayenigun.com
TAYYAR YILDIRIM
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‘Şehir istişareleri ile birliğimizi pekiştiriyoruz’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 

İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamında 
Büyükşehir Belediyesi’nde vatandaşlarla bir 
araya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, Şehir İstişareleri kapsamın-
da vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdürüyor. 
Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen Halk 
Buluşmasında vatandaşların görüşlerini ve fi-
kirlerini dinleyen Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, vatandaşlarla her 
fırsatta bir araya gelmekten mutluluk duydukla-
rını ifade etti. Şehrin yönetiminde ve karar alma 
aşamalarında toplumun her kesimi ile bir araya 
gelmeye büyük özen gösterdiklerini kaydeden 
Başkan Altay, kökleri çok eskiye dayanan Konya 
gibi kadim bir şehre hizmet etmenin gururunu 
yaşadıklarını vurguladı. Başkan Altay, “Şehir İs-
tişareleri ile birliğimizi pekiştiriyoruz. Şehrimizin 
geleceği için ortak akıl ile karar verme adına bü-
yük fayda gördüğümüz bu buluşmalarımızı fır-
sat buldukça sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.
n HABER MERKEZİ

Üreticinin ve üretimin yanında, zorlukların ve yoklukların karşısında duran bir yaklaşıma sahip olan 
Konya Şeker Grubu, avanslarıyla birlikte üreticiye ürününü almadan 510 milyon TL ödeme yaptı

Ürünü almadan 510
milyon lira ödedi!

Konya’nın ihracat şampiyonu, 
İstanbul Sanayi Odası’nın hazırla-
dığı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2018 Araştırması’na 4 
şirketi ile giren, Türkiye’nin gıda 
devi Konya Şeker, 15 gün önce üre-
ticisinin bayramı eli rahat ve huzur 
içinde geçirmesi için Bayram Avansı 
ödemesi yapmış ve 2,5 Ay içinde 5 
nakit avans dağıtımı gerçekleştir-
mişken şimdi de 39 Milyon 282 
Bin TL tutarında nakdi avansı 27 
Ağustos 2019 Salı günü üreticile-
rin hesabına yatırıyor. Ayni ve nak-
di avans ödemelerine nisan ayında 
başlayan Konya Şeker, 2019 – 2020 
Kampanya Döneminde şu ana ka-
dar üreticilerine toplamda 282 Mil-
yon 617 Bin TL ayni ve nakdi avans 
ödemesi yaparken Konya Şeker 
Ailesinin kooperatif finans sistemi 
üzerinden sağladığı ekipman ve 
girdi destekleriyle birlikte kümüla-
tif destek miktarı 510 Milyon 835 
Bin 94 TL’ye ulaştı. Konya Şeker 
geliştirdiği üretimi ve üreticiyi des-
tek sistemi ile ortaklarını iki koldan 
desteklerken pancar ve patates gibi 
ürünlerde sözleşmeli ekim yapan 
ortaklarına ayni ve nakdi avanslarla 
destek sağlıyor. Geliştirdiği destek 
sisteminde ikinci kanalı kooperatif 
finans desteği olarak organize eden 
Konya Şeker bu kanaldan da ortak-
larının gerek pancar üretimi gerekse 
diğer tarımsal faaliyetleri için ihtiyaç 
duyduğu zirai ekipman ve girdileri 
de parası, pancar bedeli ödemeleri 
sonrası tahsil edilmek üzere veriyor. 
Konya Şeker, iki koldan sağladığı 
destekle üretici ortaklarının üzerin-
deki finansman yükünü omuzlarken 
2019-2020 Kampanya Döneminin 
başlangıcından bugüne kadar bu 
desteğin hacmi 510 Milyon 835 Bin 
94 TL’ye ulaştı.

Konya Şeker bu destekler ile bir 
taraftan üreticinin tarlada, tapanda, 
ahırda, ağılda, bağda, bahçede işle-
rinin aksamadan devam etmesini 

sağlar, finansman zorluğu nedeni ile 
üretimin aksamamasını temin eder-
ken diğer taraftan ise bölge ekono-
misine de nakit girdisi sağlayarak 
çarşının pazarın canlanmasına vesi-
le oluyor.

YATIRIMLAR ARAÇ, ÜRETİCİNİN 
DAHA ÇOK ÜRETMESİ AMAÇ
Avans ödemesi ile ilgili yaptığı 

kısa değerlendirmede Konya Şe-
ker’i diğer ticari şirketlerden ayıran 
en önemli hususun kuruluş gayesi 
ve ticari faaliyet sonucunda varmak 
istediği hedef olduğunu söyleyen 
Pankobirlik Genel Başkanı Recep 
Konuk, “biz bir üretici kuruluşuyuz. 
Bizim birinci önceliğimiz, malımı-
za mal, mülkümüze mülk katmak, 
kârımıza kâr katmak değil. Bizim bi-
rinci önceliğimiz üreticinin gücüne 
güç katmak. Daha çok üretmesini, 
üretirken karşılaştığı zorlukları da-
yanışma ile üretimine zeval gelme-
den aşmasını sağlamaktır. Bir şahıs 
şirketinin, bir sermaye şirketinin 
başarı ölçütü kârlılıktır. Bizim başa-
rı ölçütümüz ise tarladaki üretimin 
aksamadan sürmesi, üreticimizin 
ekerken de, biçerken de, sökerken 
de bir başına, desteksiz kalmaması 

ve en önemlisi emeğinin karşılığını 
almasıdır. Bizim için ticari bilanço-
nun pozitif sonuçlanması, gelecekte 
üreticinin daha çok üretmesi için 
kurumumuza yeni imkânlar ve ka-
biliyetler kazandıracak olmasından 
ibarettir. Başkaları için ticaret, sana-
yi daha çok kazanmak için amaç, bi-
zim için ise yatırımlar, sanayi, ticaret 
üreticimizin daha çok üretebilmesi, 
ondan da öte üretmeye devam ede-
bilmesi için araçtır. Bu yaklaşımın, 
yani üreticinin ürününe ürün kat-
mak için çalışmanın sonucu ortada-
dır. Konya Ovasına dikilen 45 Tesis 
o yaklaşımın eseri, şeker pancarının 
yanına eklenen ayçiçeğinden, mı-
sıra, arpadan, buğdaya, patatesten 
süte, besiye 26 kalem tarımsal ürün 
üreticinin daha çok üretmesi için 
yapılan çalışmanın sonucudur. 50,8 
Milyon TL’den 2,26 Milyar TL’ye 
ulaşan ürün alımı şahıs ve serma-
ye şirketleri ile farkın farkıdır. Ülke 
ekonomisi 20 yılda yaklaşık 2,5 kat 
büyürken Konya Şeker üreticisinin 
ekonomisini 44,4 kat büyüten bu 
kurumun kâra kâr katmak yerine 
üreticisinin gücüne güç katmak için 
çalışmasıdır” dedi.

Başkan Konuk, açıklamasını 
şöyle sürdürdü; “Biz halden an-
layan ve hayatın içinde olan bir 
şirketiz, bunun gereğini de yerine 
getiriyor ve şartlar ne olursa olsun 
üreticimizi, üretimi destekliyoruz. 
Konya Şeker’in tarafı da yeri de 
bellidir. Biz üreticinin, üretimin ya-
nında, üretimi zorlaştıran her şeyin, 
zorlukların, yoklukların karşısında-
yız. Üreticinin önüne çıkan zorluk-
ları kolay kılmak, üretmek isteye-
nin yoklukla imtihanında yokluğu 
yok etmek bizim işimiz. Bizim ku-
rumumuz yıllardır bunu yaptı. Bu-
gün yapıyor, yarın da yapacak. Biz 
ekonomik şartların zorladığı zor za-
manlarda sütre gerisine saklanan, 
var zamanlarda sahneye çıkan bir 
kurum değiliz. Zorlukları biz yük-
lenir, üreticimizi naçar, tarladaki 
ürünü sahipsiz bırakmayız. Nitekim 
piyasada nakidin dönmediği bir dö-
nemde sadece 2,5 ay gibi kısa bir 
sürede altıncı nakit avans ödemesi-
ni yapıyoruz. Konya Şeker Ailesi iki 
koldan verdiği destekle üreticisini 
tarlada, tapanda, bağda, bahçede, 
yaylada, merada yalnız bırakmıyor. 
Desteksiz bırakmıyor. İki koldan 
üreticimize verdiğimiz destekle 
üreticimizin omuzundan aldığı-
mız finansman yükünün boyutu 
bu sene bugüne kadar yarım mil-
yar TL’yi aştı. Paranın maliyetinin 
yüksek olduğu bir dönemde yarım 
milyar TL’nin üzerinde bir destek 
bizim şirketimizin ve kooperatifi-
mizin önceliğinin ne olduğunun da 
net ifadesidir. Bu bir kararlılığın, bir 
duruşun göstergesidir.

Konya Şeker’in büyüme strate-
jisi büyüyerek büyütmektir. Konya 
Şeker’i tüm iktisadi işletmelerden 
ayıran en önemli özelliği halden 
anlaması, anlamakla da kalmaya-
rak üstüne düşenin gereğini ihtiyaç 
anında ve ihtiyaç duyulduğunda 
yapmasıdır.”
n HABER MERKEZİ

Türkiye cumhuri-
yetinin kurulmasından 
sonra bir çok ülke bu 
bağımsızlığın işlerine 
gelmediği için kabul 
etmemiş ve işgallere 
başvurarak toprak ta-
lebinde bulunmuştur. 
Ancak ulu liderimiz 
olan Mustafa Kemal 
paşa buna isin verme-
miştir.Mustafa Kemal 
Atatürk’ün başkomutanlığı zama-
nında gerçekleşen ve başkomutanlık 
meydan muharebesi olarak bilinen 
büyük taarruz başarılı bir şekilde 
gerçekleşmiştir. Bu savaş ise yunan 
işgallerine karşı gelen ordumuz 9 
eylül 1922 tarihinde İzmir şehrini 
düşmanlardan kurtarmıştır. İşgalci-
lerin ülkemizi terk etmesi biraz vakit 
alsa da 30 ağustos günü sembolik 
olarak ülkemizin işgallerden kurtul-
duğu gün olarak kabul edilmiştir. 
30 ağustosun zafer bayramı olarak 
kutlanması ise ilk kez 1924 yılında 
afyon şehrinde yapılmıştır. Son-
rasında ise 1926 yılından itibaren 
her yıl ülkemizde 30 ağustos “zafer 
bayramı” olarak kutlanmaya başla-
mıştır.Ülkemizin kaderini etkileyen 
ve başarısını gösteren zafer bayra-
mını her daim coşku ile kutlamalıyız. 
Çünkü ülkemizin tarihinde gerçekle-
şen böylesine önemli bir günü ana-
rak mutluluğumuzu paylaşmak için 
büyük önem taşır. Bu amaçla da her 
yıl ülkemizde 30 ağustos günü zafer 

bayramı olarak kutlan-
maktadır.Zorlu günlerin 
yaşandığı bu dönemde 
böyle bir zafere imza 
atarak tüm dünyaya 
Türk ulusunun inancı 
ve gücü gösterilmiş, bu 
tarihten sonra her yıl 30 
Ağustos günü zaferimi-
zin simgesi olarak tüm 
ülke çapında törenlerle 

kutlanmıştır. Bugün, bir 
millet olarak tek vücut olduğumuz 
ve düşmana karşı zafer kazandığı-
mız, topraklarımızı yabancılardan 
kurtardığımız zafer günüdür. 30 
Ağustos günü yaşanan zorlukları 
hatırlayarak elimizdekilerin değerini 
bilmek, emeği geçen genç, yaşlı, 
kadın, erkek herkesi hatırlamak ve 
anıları canlı tutmak adına oldukça 
önemli bir gündür.

ZAFER TÜRKÜSÜ
Yaşamaz ölümü göze almayan,
Zafer göz yummadan koşana gider.
Bayrağa kanının alı çalmayanın,
Gözyaşı boşana boşana gider.

Kazanmak istersen sen de zaferi,
Gürleyen sesinle doldur gökleri.
Zafer dedikleri kahraman peri,
Susandan kaçar da coşana gider.

Bu yolda herkes bir, ey delikanlı!
Diriler şerefli, ölüler şanlı.
Yurt için dövüşen başı dumanlı,
Her zaman bu şandan, o şana gider.
 Faruk Nafiz Çamlıbel -

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 

Polis memuru Ahmet Yatar, 
düzenlenen görkemli bir törenle 
hayatını Yeşim Coşkun ile birleştir-
di. Bu mutlu günlerinde genç çiftle-
ri sevenleri yalnız bırakmadı.

Bir ömür boyu mutluluk için 
birbirlerine söz veren çiftler, davet-
lilerle yakından alakadar oldu. Dü-
ğün törenine emniyet teşkilatından 

ve siyasetten de çok sayıda isim 
katıldı. Düğün töreninde damadın 
polis teşkilatındaki arkadaşları ta-
rafından Türk bayrağı ve Kuran-ı 
Kerim hediye edildi. Gecenin geç 
saatlerine kadar devam eden dü-
ğün töreninde davetliler gönülle-
rince eğlendi.
n HABER MERKEZİ

Ahmet ve Yeşim 
mutluluğa evet dedi

haber@konyayenigun.com
ABDULLAH BAŞYEMENİCİ
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Göztepe, Soner Aydoğdu ile prensipte anlaştı
Süper Lig’e kötü bir başlangıç ya-

pan Göztepe transferde atağa kalktı. 
İzmir ekibi Başakşehir’den Soner Ay-
doğdu ile prensip anlaşmasına varır-
ken, aynı ekipte forma giyen Mevlüt 
ve Napoleoni’yi de listesine ekledi. 
Sezona büyük umutlarla giren an-
cak ligde oynadığı iki karşılaşmadan 
puan çıkaramayan Göztepe’de trans-
fer taarruzu başladı. Kadrosuna en az 
2 futbolcuyu dahil etmesi beklenen 
sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşe-
hir’de top koşturan orta saha oyun-
cusu Soner Aydoğdu ile prensip an-
laşmasına vardı. İzmir’e davet edilen 
tecrübeli oyuncunun kısa sürede ken-
disini Göztepeli yapan sözleşmeye 
imza atması bekleniyor. Kariyerine 
Gençlerbirliği’nde başlayan Soner, 
2012/2013 sezonunda Trabzonspor’a 
transfer oldu. 3.5 sezon boyunca 
Karadeniz ekibinde ter döken dene-
yimli orta saha oyuncusu, ardından 
Akhisarspor’un yolunu tuttu. Ege eki-
binde başarılı bir grafik sergileyen 28 
yaşındaki futbolcu, geçen sezondan 
bu yana Medipol Başakşehir forması 
giyiyor. 

MEVLÜT DE LİSTEDE 
Başakşehir’den Soner ile söz ke-

sen Göztepe, İstanbul ekibinde forma 
giyen iki oyuncu için de girişimle-
rini hızlandırdı. Hücum anlamında 
beklentilerin altında kalan Göztepe, 
Mevlüt Erdinç ve Napoleoni için de 
nabız yokluyor. Kadrosunda çok fazla 
hücumcu olan İstanbul ekibinin de 
iki oyuncudan birine transfer için izin 
vermesi bekleniyor. İzmir ekibi haf-
ta sonunda oynanacak olan Yukatel 
Denizlispor karşılaşmasından önce 
transferi noktalamak istiyor. 

YAPRAK DÖKÜMÜ BAŞLIYOR 
Dış transferde atağa kalkan Göz-

tepe’yi iç transferde de hareketli bir 
hafta bekliyor. Beşiktaş karşılaşma-
sının ardından Teknik Direktör Tamer 
Tuna’nın, “Takımdan göndermeyi 
düşündüğümüz oyuncuları ilk 11’de 
oynattık” açıklamasındaki isim olan 
Borges başta olmak üzere Hakan ve 
Grillo ile yolların ayrılması beklenir-
ken, takımdan ayrılmaya yanaşma-
yan iki isim yönetimi bir hayli terlete-
cek gibi görünüyor.  
  n İHA

Ders çıkaracağız!
Öz eleştiriyle en kısa zamanda doğru 

sayısının artırılacağı belirtilen açıklama-
da, şunlar kaydedildi: “Hakemlerimizden 
de öz eleştiri yapmalarını bekliyoruz. Evet, 
futbolcular, takımlarını eksik bırakmamak 
için çok dikkatli davranmalı ancak hakem-
ler de maçların 11-11 tamamlanmasını 
öncelikleri yapmalı ve bunun için büyük 
özen göstermeli. Rakibi yaralayacak, sa-
katlayacak kasti hareket yapan, hakaret 
ya da küfür eden oyuncumuz kırmızı kart 
görürse verdiği karar nedeniyle hakemi 
takdir ederiz, sonrasında da biz de kulüp 
olarak gerekeni yaparız. Gençlerbirliği, 
centilmenlik sıfatını göğsünde gururla ta-
şıyor. Gençlerbirliği’nin canını yakmak, 
Gençlerbirliği’ne karşı rahat, tereddütsüz 
düdükler çalmak, cezalar kesmek bu kadar 
kolay olmamalı.”

HAKEM KARAOĞLAN’A TEPKİ
Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gazian-

tep maçlarında kartların takım aleyhine ko-
laylıkla çıktığına şahit olunduğu belirtilen 
açıklamada, şu değerlendirmede bulunul-
du: “Son olarak Gaziantep Gazişehir ma-
çında, topa yakın oyuncuların hareketlerini 
süzemeyen, pozisyonun devamını okuya-
mayan hakem Atilla Karaoğlan, maalesef 
tereddütsüz şekilde kırmızı kartına baş-
vurarak futbolcumuz Ahmet Oğuz’u oyun 
dışında bıraktı. Bu pozisyonda VAR’a baş-
vurmadan tereddütsüz cezayı kesen Atilla 
Karaoğlan, futbolcumuz Polamat’a göster-
diği ikinci kırmızı kart için ise neredeyse 8 
dakika VAR hakemleriyle pozisyon değer-
lendirmesi yaptı. Bu pozisyonlar TV’lerde-
ki hakem programlarında bile daha kısa 
sürede çözüme kavuşuyor. Gaziantep’te 
ise bu pozisyon maç devam ederken adeta 
bir açık oturuma dönüştü. Avrupa’da VAR 
kararlarında saniyelerden bahsediliyor. 
Maçın ilk yarısının sonuna eklenen 8 da-
kika maalesef Atilla Karaoğlan’ın hakem-
liğinin göstergesi oldu. Futbolcu ve teknik 
ekibimize sezon başında verilen seminer-
lerde kuralların anlatılmasının göstermelik 

olmadığını düşünmek istiyoruz ve uygula-
nacağı maçları heyecanla bekliyoruz.”

Sahada Arda, Berat, Rahmetullah 
gibi Gençlerbirliği’nin genç futbolcuları-
nın görev aldığı vurgulanan açıklamada, 
“Bu arkadaşlarımız, Gençlerbirliği’nin 
ülke futboluna kazandırmak üzere oldu-
ğu son isimler. Gençlerbirliği kültürünün 

en önemli özelliği oyuncu yetiştirmek ve 
ülkeye futbolcu kazandırmaktır. Atilla Ka-
raoğlan kariyerinin ilk Süper Lig maçında 
merhum onursal başkanımız İlhan Cav-
cav’ın ‘Futbolcu yetiştiriyoruz, teknik adam 
yetiştiriyoruz, hakem de mi yetiştirelim?’ 
sitemini hatırlattı.” denildi.

Açıklamada, “Atilla Karaoğlan’a bun-

dan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. 
Genç bir hakem, umarız daha çok Süper 
Lig maçına çıkar. Bizim dileğimiz, Karaoğ-
lan’ın, terfisinin haklılığını performansıyla 
göstererek Süper Lig hakemi olduğunu en 
kısa zamanda kanıtlamasıdır.” vurgusu 
yapıldı.
n AA

‘Takım birbirini tanıdıkça 
daha başarılı olacak’

Beşiktaş’ta Nkoudou, idmanı yarıda bıraktı
Beşiktaş, Süper Lig’in 3. hafta-
sında evinde oynayacağı Çaykur 
Rizespor maçının hazırlıklarını 
sürdürdü. Siyah-beyazlılarda yeni 
transfer Nkoudou, çift kale maç sı-
rasında sol ayak bileğinden sakat-
lanarak antrenmanı yarıda bıraktı. 
Ümraniye Nevzat Demir Tesisle-
ri’nde, Teknik Direktör Abdullah 
Avcı yönetiminde yapılan çalışma 
yaklaşık 1,5 saat sürdü. Sakatlık-
ları bulunan Burak Yılmaz ve Atiba 
Hutchinson bireysel çalışmasına 
devam ederken, dünkü antren-
manda ayak parmağına darbe alan 
Caner Erkin idmana katılmadı. 
Antrenmanın ilk bölümünde takım-
la çalışan Enzo Roco, daha sonra 
bireysel idman yaparken, transfer 
görüşmeleri için izin verilen Ri-

cardo Quaresma da antrenmanda 
yoktu. Bologna’ya transfer olan 
Medel için yapılan vedalaşmanın 
ardından başlayan antrenmanda 
futbolcular düz koşu, ısınma ha-
reketleri ve ardından istasyon ça-
lışması yaptı. Daha sonra 3 takım 
halinde yarı sahada taktik idman 
gerçekleşti. 

NKOUDOU KORKUTTU 
Beşiktaş’ın Tottenham’dan trans-
fer ettiği Nkoudou, antrenmandaki 
istekli görüntüsüyle dikkat çeker-
ken, bir pozisyon sonrasında sol 
ayak bileğinden sakatlık yaşadı. 
Sağlık ekibinin müdahalesi son-
rasında Fransız futbolcu tedbir 
amaçlı olarak çalışmayı yarıda 
bıraktı. Bireysel antrenmanını 
tamamladıktan sonra sahaya ge-

len Atiba Hutchinson da bir süre 
idmanı takip etti. 3 takım halinde 
yapılan çift kale maçta, Teknik Di-
rektör Abdullah Avcı’nın Oğuzhan’ı 
joker olarak oynatması dikkatler-
den kaçmadı. Beyaz takım, yeşil 
ve kırmızı takıma üstünlük kurarak 
antrenmanda galip gelen ekip oldu 
ve her antrenmanda olduğu gibi bu 
idmanda da basın mensuplarına 
galibiyet pozu verdi. 
Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor 
maçının hazırlıklarına bugün ya-
pacağı çalışmayla devam edecek. 

GARY MEDEL VEDA ETTİ
Beşiktaş’ta İtalyan temsilcisi Bo-
logna’ya transfer olması beklenen 
Şilili futbolcu Gary Medel, takım 
arkadaşlarıyla vedalaştı. Medel, 
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde 

teknik direktör Abdullah Avcı yö-
netiminde gerçekleştirilen antren-
man öncesinde teknik heyet ve ta-
kım arkadaşlarıyla bir araya geldi. 
Siyah-beyazlı kulübün yönetim ku-
rulu üyesi Ahmet Kavalcı ve Beşik-
taş Futbol Direktörü Ali Naibi’nin 
de hazır bulunduğu buluşmada 
32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 
takım arkadaşlarıyla tek tek veda-
laştı. Takım arkadaşları Medel’i 
alkışlar eşliğinde sahadan yolcu 
etti. Antrenmanda basın mensup-
larıyla bir araya gelen Beşiktaş 
Teknik Direktörü Abdullah Avcı da 
Medel’i uğurladıklarını aktardı. Si-
yah-beyazlı takımda 2 sezon forma 
giyen Gary Medel, Süper Lig’de 
çıktığı 51 maçta 1 gol kaydetti.
n İHA

Süper Lig’in 2. haftasını 6 puanla kapatarak güzel bir 
başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, taraftarına ve yöne-
time umut verdi. Kulüp Başkanı Ali Çetin, “Takım birbirini 
tanıdıkça daha başarılı olacak” dedi. 

Süper Lig’in ilk haftasında evinde Galatasaray’ı mağ-
lup eden Yukatel Denizlispor, ikinci haftada deplasmanda 
Akdeniz temsilcisi Antalyaspor’u yenmeyi başardı. Ye-
şil-siyahlı ekibin sahada oynadığı futbol başta taraftarlar 
olmak üzere, yönetim kuruluna da umut verdi. Antalyaspor 
maçını İhlas Haber Ajansı’na değerlendiren Yukatel De-
nizlispor Başkanı Ali Çetin, “Zorlu bir maç oldu. Hava sı-
caktı. Ona rağmen çocuklar galibiyeti aldılar. Mutluyuz” 
diye konuştu. Takımın oynadığı futbol ile herkesin dikka-
tini çekmeyi başardığını belirten Çetin, “Nokta transferler 
yaptığımızı düşünüyorum. Takım birbirini tanıdıkça daha 
başarılı olacak” şeklinde konuştu. Süper Lig’in 3. haftasın-
da oynanacak Göztepe maçını da değerlendiren Ali Çetin, 
“Kazanmak için tüm mücadelemizi vereceğiz. İnşallah 
taraftarımıza bir 3 puan daha armağan etmek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.   n İHA

Geçtiğimiz sezon 30.4 yaş ortalaması ile Süper Lig’in 
en yaşlı takımı olan Medipol Başakşehir, Teknik Direktör 
Okan Buruk’un göreve geçmesiyle birlikte gençleşmeye 
gitti. Turuncu-lacivertliler, 30 yaş üstü futbolcularla yolları-
nı ayırırken, transferde de genç isimlere yöneldi ve takımın 
yaş ortalamasını 28.8’e çekti. Okan Buruk’un teknik direk-
törlük görevine gelmesiyle yeni bir kadro planlamasına 
giden Medipol Başakşehir, yaş ortalamasını düşürerek işe 
başladı. Geçtiğimiz sezon 30.4 yaş ortalaması ile Süper 
Lig’in en yaşlı takımı olan turuncu-lacivertliler, yeni sezon 
öncesi ise 30 yaş ve üzeri futbolcularla yola devam etme-
me kararı aldı. Transferde de daha genç oyunculara önce-
lik veren Başakşehir, bu operasyonla birlikte yaş ortalama-
sını 28.8’e düşürdü. İstanbul ekibinin yeni sezon öncesi 
renklerine bağladığı en genç futbolcu olarak 22 yaşındaki 
Azubuike dikkat çekerken, transferi dün netlik kazanan 33 
yaşındaki Mehmet Topal da turuncu-lacivertlilerin takıma 
kattığı en yaşlı isim oldu. 2019-2020 sezonu öncesi trans-
fer edilen oyuncuların yaş ortalaması 25.9 olurken, yolların 
ayrıldığı Kudryashov, Serdar Taşçı, Alparslan Erdem, Emre 
Belözoğlu ve Adebayor’un yaş ortalaması ise 32.6.   n İHA

Medipol Başakşehir 
gençlik aşısı yaptı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, 
golcü oyuncu Emmanuel Adebayor’u kadrosuna kattı. 
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir’in katılımıyla kulüp 
tesislerinde düzenlenen törende 35 yaşındaki Adebayor, 
kendisini 1 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan söz-
leşmeye imza attı. Geçen sezonu Medipol Başakşehir’de 
geçiren santrfor, İstanbul ekibiyle ligde sahaya çıktığı 19 
karşılaşmada 3 gol atmıştı.   n AA

Emmanuel Adebayor 
Kayserispor’a imza attı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezona istediği gibi başlayamadı. Süper Lig’in ikinci haftasında 
deplasmanda Gazişehir Gaziantep’e 4-1 yenilen Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, “Sezona ne 

yazık ki istediğimiz gibi başlayamadık. Hatalarımızdan ders çıkaracağız.” ifadesi kullanıldı
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1922 Konyaspor’da 
5 imza birden atıldı!

Yavru Kartal 1922 Konyaspor’da 
transfer çalışmalarının tamamlanması-
nın ardından daha önce anlaşma sağ-
lanan altyapı oyuncuları için bir imza 
töreni düzenlendi. U21 takımından 4 
oyuncunun yanı sıra Altınordu altyapı-
sından yetişen stoper Seydi Kayasoy 
ile de resmi sözleşme imzalandı. U21 
takımından Muhammet Bahadır Arıkan, 
Bahattin Tuğrul Aygün, Adem Eren Ka-
bak ve Ali Ayhan Cebeci ile profesyonel 
imzalar atıldı. İmza töreninin ardından 
bir açıklama yapan Altyapı Sorumlusu 
Hidayet Özel, 1922 Konyaspor için çok 
önemli bir gün olduğunu ve pilot takım 
hüviyeti kapsamında altyapı oyuncuları 
ile profesyonel imza attıklarını ifade etti.
KONYASPOR’A 1,90’LIK STOPER

Yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, dün ilk olarak stoper oyuncusu 
Seydi Kayasoy ile sözleşme imzaladı. 
Daha önce anlaşma sağlanan 1,90’lık 
oyuncu Yavru Kartal’a 1+1 yıllık imza 
attı. Altınordu altyapısından yetişen 
genç oyuncu Kastamonu 1966, Bayram-
paşa ve Niğde Anadolu gibi takımlarda 
oynayarak önemli bir tecrübe kazandı. 
İmza törenin açıklamalarda bulunan 
Seydi Kayasoy, 1922 Konyaspor forma-
sı ile başarılı bir sezon geçirmek istediği 
ifade ederek, “Burada bana gösterilen 
ilgi ve alakalı çok güzeldi. Çok sıcak-
kanlı bir karşılama oldu. Hocalarımız 
ve yöneticilerimiz benim transferim ko-
nusunda çok olumlu davrandı. İnşallah 
ben de bunun karşılığını vermek istiyo-
rum. Lige iyi başlangıç yaparak puanla-
rı toplamaya başlayacağız” ifadelerini 
kullandı.
GEÇEN SEZONU VERİMLİ GEÇİRDİ

Seydi Kayasoy ile atılan imzaların 
ardından 1922 Konyaspor Kulübü Basın 
Sözcüsü İlker Kırnaz açıklamalarda bu-
lundu. Seydi’nin Konyaspor camiasına 
hayırlı olmasını dileyen Kırnaz, “Seydi 
Kayasoy transferi inşallah tüm Kon-
yaspor camiasına hayırlı olsun. 1922 
Konyaspor olarak, Altınordu altyapısın-
dan yetişen oyuncumuz ile sözleşme 
imzaladık. Ligin bilen bir oyuncu, stoper 

mevkiinde oynuyor. Geçen sezonu çok 
verimli geçirdi. Biz de bu sezon yolları-
mızı birleştirdik. İnşallah takımımıza ve 
Konyaspor’a faydalı olur. Önümüzdeki 
yıllarda Konyaspor’da ve milli takımla-
rımızda oynamasını temenni ediyorum” 
şeklinde görüş bildirdi.
KONYA’YA VE TÜRK FUTBOLUNA 

HİZMET EDECEKLER

1922 Konyaspor’da U21 takımı 
oyuncuları Muhammet Bahadır Arıkan, 
Bahattin Tuğrul Aygün, Adem Eren Ka-
bak ve Ali Ayhan Cebeci ile atılan imza-
lardan sonra Altyapı Sorumlu Hidayet 
Özel, bir açıklamada bulundu. Genç 
oyuncuların çok yetenekli olduğuna dik-
kat çeken Özel, “Bugün 4 oyuncumuz ile 
profesyonel imza attık. 1922 Konyaspor 

Kulübü adına çok önemli bir gün. Ön-
celikle altyapıda emek veren, katkı 
sağlayan hocalarına ve yöneticilerimize 
teşekkür ederim. İnşallah 4 kardeşimiz 
önce Konyaspor’a ve Konya futbolu-
na ardından da Türk futboluna hizmet 
edecekler. Herkes için hayırlı olmasını 
diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.
 n MUHAMMED SAYDAM

Bölgesel Amatör Ligi’ndeki temsilcimiz Akşe-
hirspor’un da yer aldığı Türkiye Kupası 1. Tur maçları 
başlıyor. Kırmızı beyazlı ekip ilk tur maçında Somaspor 
ile karşı karşıya gelecek. Bugün Soma Atatürk Stadyu-
mu’ndaki mücadele saat 16.30’da başlayacak. Karşılaş-
mayı Levent Buğra Vartemel yönetirken yardımcılıklarını 
Mustafa Çevik, Berkay Daban ve Mete Aylıoğlu yapacak. 
Geçtiğimiz sezon ligde şampiyon olan ancak 3. Lig’e 
çıkmayı başaramayan Akşehirspor, Türkiye Kupası’na 
katılmaya hak kazanmıştı. Temsilcimiz, ilk tur maçında 
Somaspor’u geçerek kupada üst turlara tırmanmak isti-
yor. n SPOR SERVİSİ

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, Akşehir Gençlik 
ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Şehr-i Beyza Gençlik Derneği 
organizasyonuyla yapılan 5. Geleneksel 3x3 Sokak Bas-
ketbolu Turnuvası başladı. 

Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında baş-
layan turnuvaya Yıldız Kız kategorisinde 3 takım, Yıldız 
Erkek kategorisinde 3 takım, Genç Erkek kategorisinde 
4 takım, Genç Kız kategorisinde 4 takım, Büyük Erkekler 
kategorisinde 7 takım katıldı. Ayrıca 3 sayılık atış yarış-
ması için de 81 kişinin katılım sağladığı öğrenildi. Tur-
nuva sonunda şampiyon olan ve dereceye giren takımlar 
ile 3 sayılık atış yarışmasındaki derece yapan sporculara 
çeşitli ödüller verilecek. Turnuvanın açılışında konu-
şan Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, 
turnuvanın bu yıl beşincisini düzenlediklerini belirtti. 
Yılmaz, turnuvanın yapılmasında destek olanlara teşek-
kür ederek, herkese başarılar diledi. Akşehir Belediyesi 
Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de yaptığı 
konuşmada, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’nın 
şehir dışı programları münasebetiyle turnuvanın açılışına 
katılamadığını ifade ederek, “21 takımımız bu turnuvaya 
katılıyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifade-
lerini kullandı. Turnuva’nın ödül töreni 31 Ağustos 2019 
Cumartesi günü gerçekleştirilecek . n İHA

Akşehirspor, kupadaki 
ilk maçına çıkıyor

Akşehir’de geleneksel sokak 
basketbolu heyecanı başladı

Orweld, 1922 Konyaspor’a sponsor oldu

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 
Konyaspor, forma göğüs spon-
soru olarak anlaşma sağladığı 
Orweld Firması ile 1 yıllık spon-
sorluk sözleşmesi imzaladı. Kon-
ya Büyükşehir Belediye Stadyumu 
içerisinde yer alan basın toplantı 
odasında düzenlenen törene 1922 
Konyaspor Kulüp Başkanı Rama-
zan Özbek, Orweld firması sahibi 
Mevlüt Oral, Başkan Yardımcısı 
Osman Öztürk, As Başkan İbrahim 
Orgunmat ve Reklam ve Sponsor 
sorumlusu Murat Camgöz katıl-
dı. Yapılan anlaşmaya göre 1 yıl 
boyunca 1922 Konyaspor Kulübü 
forma göğüs sponsoru Orweld 
Gazaltı Kaynak Telleri olacak. 

İNŞALLAH İYİ BİR 
BAŞLANGIÇ YAPARIZ

Orweld Gazaltı Kaynak Telle-

ri firması ile yapılan sponsorluk 
anlaşması kapsamında yapılan 
imza töreninde açıklamalarda 
bulunan 1922 Konyaspor Kulüp 
Başkanı Ramazan Özbek, anlaş-
manın her iki tarafa da hayırlı 
olmasını diledi. Özbek açıklama-
sında, “Konya’mızın önemli işlet-
melerinden olan Orweld Firması 
ile sponsorluk anlaşması imza-
ladık. 2019-2020 sezonu boyunca 
formalarımızda Orweld Gazaltı 
Kaynak Telleri göğüs sponsoru 
olarak yer alacak. Sezona Orweld 
ile başlayacağız. İlk deplasman 
maçımıza Pazar günü Çorum’da 
çıkacağız ve sezonu açacağız. 
İnşallah bu anlaşmamız forma-
larımıza uğurlu olur ve ilk maçı-
mızdan üç puan ile ayrılırız. Ben 
firma sahibi Mevlüt beye teşekkür 

ediyorum camiamız adına. İnşal-
lah güzel bir sezon geçiririz” ifa-
delerini kullandı.

ONUR VE GURUR VERİCİ
Orweld Gazaltı Kaynak Telle-

ri firması sahibi Mevlüt Oral ise 
açıklamasında 1922 Konyaspor’a 
ilerleyen dönemlerde daha fazla 
destek vermek istediklerini be-
lirtti. Oral, “Memleketimizin ta-
kımlarından 1922 Konyaspor ile 
sponsorluk anlaşması imzaladık. 
Eğer şehrimizin takımına bir kat-
kımız ve faydamız olacaksa bu 
bize onur ve gurur verir. İnşallah 
önümüzdeki dönemlerde daha 
fazla desteğimiz olur. Kulübümüz 
1922 Konyaspor’a yeni sezonda 
başarılar diliyorum” şeklinde ko-
nuştu.
 n MUHAMMED SAYDAM

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’da daha önce anlaşma sağlanan altyapı oyuncuları için imza töreni düzenlendi. 
İmza törenine Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, Altyapı Sorumlusu Hidayet Özel, genç futbolcular ve aileleri katıldı



Antalyaspor maçı 
biletleri satışa çıktı

Konyaspor’un, Süper Lig 2019-2020 Sezonu üçün-
cü haftasında Antalyaspor ile oynayacağı karşılaşma-
nın biletleri satışa çıktı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda 31 
Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 19.15’te baş-
layacak karşılaşmanın elektronik biletleri dün saat 
15.00’da satışa çıktı.

Taraftarlar passolig kartları yanlarında olmadan 
cep telefonlarındaki Passo Mobil uygulamasını kul-
lanarak QR kodunu stadyum turnikelerine okutarak 
müsabakaya giriş yapabilecekler.

Stadyum gişelerinden ve www.passo.com.tr’den 
satılacak Antalyaspor maçı bilet fiyatları 20 lira ile 90 
lira arasında değişiyor.   n SPOR SERVİSİ

Anadolu Kartalı 
Antalya’ya hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftasında evinde An-
talyaspor’u ağırlayacak olan Konyaspor bu maçın 
hazırlıklarına dün saat 18.00’de yaptığı antrenmanla 
başladı. Yeşil beyazlılar bugün çift antrenman yapa-
cak. Sabah saatlerinde günün ilk çalışmasını gerçek-
leştirecek olan Konyaspor, akşam 18.00’de ise basına 
açık antrenmanda çalışmalarını sürdürecek.

Antalyaspor karşılaşması Cumartesi günü saat 
19.15’te, Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda 
oynanacak.   n SPOR SERVİSİ

Konya Büyükşehir’den 
Konyaspor’a dev destek
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Konyaspor’a sözde değil özde sahip çıkmaya devam ediyor. Şehrin büyük 
şirketlerinden sponsorluk desteği almakta zorlanan Konyaspor’a el uzatan Konya Büyükşehir Belediyesi, belediye iştirakleri olan 

Beysu ve Kafem aracılığı ile Konyaspor’a sponsor oldu. Anlaşma 5 yıllık ve Konyaspor’un kasasına 15 milyon lira girecek

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-
yaspor’a Konya Büyükşehir Belediyesi’n-
den büyük destek geldi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın 
talimatı ile belediye iştiraki olan Beysu ve 
Kafem Konyaspor’a sponsor oldu. Konu 
ile ilgili Konyaspor yönetiminden yapılan 
açıklamada, Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür 
edildi. 

Konyaspor resmi internet sitesinden 
yapılan açıklamada, “Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim 
Altay’ın büyük ve kıymetli desteği netice-
sinde Konyaspor’umuz ile belediyemizin 
Beysu ve Kafem iştirakleri arasında spon-
sorluk anlaşması imzalanmıştır. 

Yapılan anlaşmaya göre, Kafem iş-
letmesinin ismi bundan böyle stadyumu-
muzun Kuzey Kale Arkası Tribünü, Beysu 
ise Batı Tribününün isim sponsoru olarak 
anılacaktır. 

Kentimizin sosyal hayatına renk katan 
Kafem ve Konya Büyükşehir Belediyesi 
Koski Genel Müdürlüğü güvencesiyle 
ultrahijyenik ortamlarda ileri teknolojiler 
kullanılarak üretilen Beysu stadyumu-
muzda kulübümüze ait reklam alanlarının 
tamamında yer alacak.

Konyaspor Kulübü olarak anlaşmanın 
gerçekleşmesinde en büyük pay sahibi 
olan BŞB Başkanımız Uğur İbrahim Al-
tay’a kıymetli desteği için camiamız adına 
teşekkür ediyoruz. Anlaşmanın kulübü-

müze, Beysu ve Kafem işletmelerine ha-
yırlı olmasını temenni ediyoruz” denildi.

ANLAŞMA TAM 5 YILLIK
Belediye iştirakleri Beysu ve Cafem 

ile yapılan sponsorluk anlaşmasının 5 yıl-
lık olduğu öğrenildi. Sponsorluğun yıllık 
ücreti ise rekor bir bedelle 3 milyon lira 
oldu. 5 yıllık süreçte Konyaspor’un kazan-
cı ise 15 milyon lira. Anlaşmanın açık-
lanmasının ardından Konyaspor taraftarı 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay’a teşekkür ederken, Cafem 
ve Beysu’ya sahip çıkılması çağrısında 
bulundu.

TESİSLERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Öte yandan Konyaspor’un Tatlıcak ve 

Kayacık tesislerinde çalışmalar sürüyor. 

Konu ile ilgili bir bilgilendirmede bulu-
nan Konyaspor’dan yapılan açıklamada, 
“Kayacık Tesislerimizdeki alttan ısıtmalı 
yeni kapalı sahamızın çimleri kaldırıldı. 
Tesislerdeki çalışmalar yoğun bir şekilde 
devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanımız Sayın U. İbrahim Altay başta 
olmak üzere, Park ve Bahçeler Daire Baş-
kanı Murat Can ve ekip arkadaşlarına te-
şekkür ediyoruz.

Tatlıcak Tesislerimizdeki sahalarımız, 
yürüyüş yolları ve diğer yaşam alanlarının 
çevre düzenlemeleri bitmek üzere. Tesis-
lerimizdeki çalışmalar nedeniyle Karatay 
Belediye Başkanımız Hasan Kılca ve eki-
bine de ayrıca teşekkür ederiz” ifadeleri 
kullanıldı.    n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

RPS

Bölgesel Amatör’de Konya 
ekipleri 7. Grup’ta yer alıyor

Konyaspor Basketbol 
sezonu Gemlik ile açacak

Türkiye Futbol Federasyonu İcra 
Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Kurulu 
Başkanı Ali Düşmez başkanlığında 
toplanan Amatör İşler İcra Kurulu, 
2019 - 2020 Sezonu Spor Toto Böl-
gesel Amatör Lig gruplarını belirledi. 
Buna göre Bölgesel Amatör Ligi’nde 
mücadele edecek olan Konya ekipleri 
Akşehirspor, Ereğlispor ve Sarayö-
nü Belediyespor, 7. Grup’ta yer aldı. 
2019-2020 Sezonu Spor Toto BAL Fiks-
tür Çekimi ve Bilgilendirme Toplantısı 
ise 30 Ağustos 2019 Cuma günü saat 
15.00’te, İstanbul Orhan Saka Ama-
törler Evi’nde gerçekleştirilecek. Spor 
Toto BAL Ligi 21-22 Eylül 2019 tari-
hinde oynanacak karşılaşmalarla baş-
layacak. Konya ekiplerinin yer aldığı 
Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 3 An-
talya, 2 Burdur, 2 Denizli, 2 Muğla, 1 
Isparta ve 1 Karaman takımı mücadele 

edecek. Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup 
şu takımlardan oluşuyor: Akşehirspor, 
Ereğlispor, Sarayönü Belediyespor, 
Kepez Belediyespor, Manavgat Bele-
diyespor, Kestelspor (Antalya), Bucak 
Belediye Oğuzhanspor, Mehmet Akif 

Ersoy Üniversitesi Gençlik (Burdur), 
Sarayköyspor, Çal Belediyespor (De-
nizli), Yatağanspor, Ortaca Beledi-
yespor (Muğla), Isparta 32 Spor, Kara-
man Belediyespor.
n SPOR SERVİSİ

Temsilcimiz Konyaspor Basket-
bol’un da yer aldığı Türkiye Basketbol 
Ligi’nde 2019-2020 sezonu fikstürü, 
kura çekimiyle belirlendi. Fikstür çeki-
mine, Türkiye Basketbol Federasyonu 
(TBF) Yönetim Kurulu Üyeleri Alper 
Arıkoğlu ve Mehmet Serhan Antalya-
lı’nın yanı sıra, TBF Erkek Ligleri Di-
rektörü Derya Yannier, TBF Basketbol 
Geliştirme Direktörü Fırat Eser, TBF 
Kadın Ligleri Müdürü Murat Tümer, 
TBF yetkilileri ve Türkiye Basketbol 
Ligi’nde mücadele edecek takımların 
temsilcileri katıldı.  Kura çekimi TBF 
Erkek Ligleri Direktörü Derya Yan-
nier’in açılış konuşmasıyla başladı. 
Teknik detayların paylaşıldığı kura çe-
kiminde, takım temsilcileri de söz ala-
rak, yeni sezon öncesi bütün ekiplere 
başarılar diledi. TBL kura çekiminin 
ardından, 30 Eylül - 7 Ekim tarihlerin-

de Eskişehir’de düzenlenecek Erkekler 
Federasyon Kupası kura çekimi ger-
çekleştirildi. Yeşil beyazlı temsilcimiz 
Konyaspor Basketbol, ligin ilk hafta-
sında kendi evinde Gemlik Basketbol 
ile karşı karşıya gelecek. Mücadele 12 
Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu’nda oynanacak. Konyaspor 
Basket, sezon içinde bir değişiklik 
olmaması durumunda kendi evindeki 
tüm maçlarını Cumartesi günleri saat 

16.00’da oynayacak. Öte yandan yeşil 
beyazlı temsilcimiz Konyaspor, Erkek-
ler Federasyon Kupası’nda B Grubu’n-
da yer alıyor. Gruptaki diğer takımlar 
şu şekilde; Samsunspor, Fethiye 
Belediyesi ve Mamak Belediyesi. Es-
kişehir’de düzenlenecek kupada yeşil 
beyazlıların ilk maçı 30 Eylül Pazartesi 
günü Samsunspor’a karşı. Yeni sezon 
hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz 29-
30 Ağustos tarihlerinde Dnipro ile iki 
hazırlık maçı yapacak. n SPOR SERVİSİ

Haftanın en iyisi Serkan Kırıntılı

Süper Lig’de 2. hafta geride kaldı. 
Oynanan maçların sonucunda en fazla 
kurtarış yapan kaleci Konyaspor’un tec-
rübeli file bekçisi Serkan Kırıntılı oldu.  
Galatasaray karşısında 5 kez rakip gol-
cülere geçit vermeyen Serkan Kırıntılı 
geçen sezonlarda da olduğu gibi Süper 

Lig’in en iyi kalecilerinden biri olduğunu 
ilk haftalardan kanıtladı. 

Deneyimli eldiven yaptığı kurtarışlar-
la Konyaspor’un Galatasaray deplasma-
nından 1 puanla ayrılmasında büyük pay 
sahibi olmuştu. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor en fazla şut çeken takım

Galatasaray maçı sonrası ortaya 
çıkan Konyaspor’un oyun sistemine 
yönelik eleştirilere cevap niteliğinde bir 
istatistik ortaya çıktı. Ünlü spor analiz 
firması Opta’nın verilerine göre ilk 2 
haftada en fazla şut çeken takım Kon-
yaspor oldu. 

Hücum yapmadığına yönelik eleş-
tirilere karşın Konyaspor oynanan ilk 2 
maçta rakip kaleye 39 şut çekerek Sü-
per Lig’de en fazla şut atan takım oldu. 
Konyaspor’u 34 şut ile Trabzonspor ve 
32 şut ile Fenerbahçe takip ediyor.
n SPOR SERVİSİ




