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Türk Yıldızları
nefesleri kesti 

Şehir Turu 
Konya’yı tanıtıyor

Türkiye’nin milli gururu Türk 
Yıldızları, Aksaray semaların-
da yaptığı gösteri uçuşuyla 
nefesleri kesti. Türk Yıldızları, 
Yamaç Paraşütü Süper Final 
Test Şampiyonası kapsamında 
Aksaray semalarında nefes 
kesen bir gösteri yaptı. 
n HABERİ SAYFA 5’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
bünyesinde hizmet veren Kon-
ya Şehir Turu başta Konya’ya 
gelen yerli ve yabancı turistler 
olmak üzere Konyalıların şehri 
yakından tanıması sağlanıyor.
n HABERİ SAYFA 7’DE

İttifak, meydandaydı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde elde edilen büyük başarı için teşekkür etmek üzere geldiği 

Konya’da, vatandaşlarla buluştu. Mevlana Meydanı’nı dolduran Konyalılara hitap eden Erdoğan, şehrin beklentilerine dönük 
müjdeli haberler de verdi. Erdoğan’ın mitinginde Konyalı bakanlar ve danışmanların yanında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve 

Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile İl Başkanı Murat Çiçek de vardı.  n DETAYI SAYFA 3’TE

GÖNÜLLERİN ŞEHRİNE
GÖNÜLDEN HİZMET!

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ŞEHİR
HASTANESİ HİZMETTE!

Konya görevini yaptı, sıra bizde

Sağlık Bakanı Koca açıkladı

Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, 31 Mart 
seçimlerinde Konya’nın üzerine düşeni yerine ge-
tirdiğini ve sıranın kendilerinde olduğunu belirte-
rek, “Konya, gönüllerin şehri, AK Parti de gönüllerin 
partisidir. Gönüllerin şehrine en güzel hizmetleri 
sunmak için yerel yönetimlerimizle birlikte planlı bir 
şekilde çalışıyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya mitingi önce-
sinde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önü-
müzde 4 yıllık seçimsiz bir dönem olduğuna işaret 
ederek, “Daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte 
çalışacağız. Bu çerçevede Konya Şehir Hastane-
mizi de gelecek yıl açmayı hedefliyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 3’TE

06 Ahlaksız çeteye
büyük operasyon 12 ‘Verin desteği, çiftçi

üretsin katma değeri’ 13 1,3 milyon hastaya
evde tıbbi tedavi 

Sema artık ücretli

2006 yılından bu yana Cumartesi günleri Mevlana Kültür Mer-
kezinde ücretsiz olarak düzenlenen sema programları 7 Eylül 

2019 itibariyle ücretli olarak düzenlenecek. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

Hayali gerçek oldu

Konya’da yaşayan doğuştan down sendromlu 23 yaşındaki 
Büşra Oslu’un kına gecesi hayali gerçek oldu. Ailesinin düzen-

lediği kına gecesiyle eğlenen Oslu, oldukça mutluydu.
n HABERİ SAYFA 10’DA

Metroda yeni söz!
Uzun yıllardır Konya’nın gündeminde olan metro yatırımı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir söz verdi. Erdoğan, 

“Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz” dedi

645 MİLYON TL BEDELLİ 
YATIRIMLAR AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel se-
çimlerde en fazla oy alan Büyükşehir unvanına sa-
hip olan Konya’ya teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. 
Mevlana Meydanı’nda Konyalılara seslenen Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam bedeli 
645 milyon TL olan 88 kalem eser ve hizmetin açı-
lışını yaptı.  Ayrıca Konya’dan yeni müjdeler veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya metrosunun ilk 
etabının ihalesinin Eylül ayında gerçekleştirilece-
ğini söyledi. 

PARTİ KURACAK 
İSİMLERE GÖNDERME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde olan yeni parti kura-
cakları söylenen isimlere de Konya’da gönderme yaptı. “AK 
Parti’den ne kopartırsak kardır anlayışıyla birileri şişiriliyor” 
diyen Erdoğan, “Bu oyunları biz geçmişte çok gördük. Bu 
siyaset mühendisliği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Millete 
söyleyecek sözü olmayanların, içerde ve dışarda belli mah-
fillerin gidebileceği tek yer birsonraki seçimlerde sandığın 
en dibi olacaktır. Siyaset kapalı kapılar ardında kriz bekleye-
cek yapılacak iş değildir” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE
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Mevlana Meydanı’nda vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun zamandır Konya’nın gündeminde olan metro için 
yeni bir söz verdi. Erdoğan, “Konya metrosunun yapımına başlıyoruz. Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül ayında gerçekleştiriyoruz” dedi 

Metroda ihale zamanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, yerel seçimlerde en fazla 
oy alan Büyükşehir unvanına sahip 
olan Konya’ya teşekkür ziyareti ger-
çekleştirdi. Mevlana Meydanı’nda 
Konyalılara seslenen Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 
bedeli 645 milyon TL olan 88 kalem 
eser ve hizmetin açılışını yaptı.  Ay-
rıca Konya’dan yeni müjdeler veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya 
metrosunun ilk etabının ihalesinin 
Eylül ayında gerçekleştirileceğini 
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
katıldığı toplu açılış törenine; Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vali 
Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim Al-
tay, AK Parti Konya Milletvekilleri 
Leyla Şahin Usta, Ahmet Sorgun, 
Halil Etyemez, Gülay Samancı, Hacı 
Ahmet Özdemir, Orhan Erdem, Ziya 
Altunyaldız, Milliyetçi Hareket Par-
tisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı 
ve Konya Milletvekili Mustafa Kalay-
cı ile protokolün diğer üyeleri katıldı. 

645 MİLYON TL OLAN 
88 KALEM HİZMET AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda 
Konyalılara seslendi. Yerel seçim-
lerde Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay’ın seçildiğini 
hatırlatan Erdoğan, Başkan Altay’ın 
çok iyi hizmet edeceğine inandığı-
nı söyledi. Konya’daki Büyükşehir 
Belediye Başkanı’nı ve ilçe belediye 
başkanlarını aldıkları başarı için teb-
rik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
verdiği destek için de Konya’ya te-
şekkür etti. “Konya, büyük medeni-
yet davamıza tarihin her döneminde 
olduğu gibi bugün de en büyük des-
teği veriyor” diyen Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti, 
“Bu şehir hem tarımda hem sanayi-
de hem kültürde hem ilimde hem de 
gönüllerin ruhuyla besleyen tasav-
vufta zirveyi bırakmayan şehirdir. 
Konya’nın altı da üstü de alimlerle 
doludur. İnşallah o alimlerin gönül 
sultanlarının mirasına en iyi şekilde 
sahip çıkarak, çok daha büyük başa-
rılara imza atacağız. Bunun yolu da 
kendimiz olmaktan, kendi mirası-
mıza sahip çıkmaktan geçiyor. Sel-
çuklu’dan kalan her bir eseri koruya-
mazsak tarihimize sahip çıkamayız. 
Sanayide, tarımda Konya’yı bir dün-
ya markası haline getirmeden gider-
sek yarım iş yapmış oluruz. Nerede 
ne yapıyorsak yapalım bir gözümüz 
hep Konya’dadır. Konya’nın yatı-
rıma ihtiyacı olduğunu biliyorum. 
Geçtiğimiz yıl Haziran ayında Mavi 
Tünel ve arıtma tesisini açmıştık. 

Aralık ayında toplam 1 milyar 464 
milyon TL olan 99 kalem olan proje-
nin toplu açılışını yapmıştık. Bugün 
burada toplam 645 milyon TL olan 
88 kalem eser ve hizmetin açılışını 
yapmak üzere sizlerle biraradayız. 
Bu eserler arasında sağlık tesisi, 
enerji altyapı inşaatı, spor sahası, 
yol, öğrenci yurdu, bazı kurumların 
hizmet binaları bulunuyor. Büyük-
şehir belediyemizin köprülü kav-
şakları, üstgeçitleri, göletler, sulama 
tesisleri, Pazar yerleri, parklar, çarşı 
gibi hizmetlerin açılışını da bugün 
burada yapıyoruz. Karatay, Selçuk-
lu, Akşehir, Cihanbeyli, Seydişehir 
Belediyelerinin tamamladıkları yatı-
rımları da bugün hizmete alıyoruz. 
Bu eserlerin Konya’ya kazandırıl-
masında emeği geçenlere teşekkür 
ediyorum.”

BİRÇOK YATIRIM DEVAM EDİYOR 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK 

Parti hükümetleri olarak Konya’ya 
17 yılda eski parayla 51 katrilyon 
lira değerinde hizmet yaptıklarını 
hatırlattı. Bu hizmetlerin birçok ala-
nı kapsadığını dile getiren Erdoğan, 
hizmetlerden bazılarını şu örnekler-
le açıkladı, “8 binin üzerinde derslik 
inşa edildi. İki yeni üniversite, 20 
bine yakın yurt kapasitesi oluşturu-
larak eğitim altyapısı neredeyse baş-
tan kurduk. Konya’ya 42 bin kişilik 
stadyum, gençlik merkezleri, yüzme 
havuzları, spor merkezleri inşa ettik. 
Konya şehir Stadyumu milli maçla-
rın adresi oldu. Konya’dan hep ga-
libiyetlerle dönüyoruz. Konya genç-
liği sporu seviyor. İnşallah millet 
bahçeleri yapacağız. İnşaatı devam 
eden ve inşallah gelecek yıl açılacak 
olan Şehir Hastanesi, Türkiye’nin en 
gözde sağlık merkezlerinden olacak. 
Konya’nın bölünmüş yolunu bin 141 
kilometreye çıkardık. Hızlı Trenle 
Konya’yı Ankara, İstanbul ve Eskişe-

hir’e bağladık. Karaman hızlandırıl-
mış tren sinyalizasyon çalışmaların-
da sona gelindi. Gaziantep, Antalya 
ve Kayseri hızlı tren hattı çalışmaları 
sürüyor. Etüt çalışmaları sürüyor in-
şaatı da kısa zamanda başlayacak. 
Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’yi 
yeni yerlerine taşıyıp eski yerde hız-
lı bir kentsel dönüşüm başlayacak. 
Mavi Tünel önemli bir yatırım. Tü-
nel ve barajlarla ilgili büyük bölüm 
tamamlandı. Yaklaşık 600 bin de-
karlık alan araziyi sulamaya açmayı 
hedefliyoruz. Karapınar’da da enerji 
ihtisas endüstri bölgesi kuruyoruz.”

MÜJDELERİ ŞÖYLE SIRALADI 
Konya’ya yeni müjdelerle geldi-

ğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, müjdelerini şöyle sıraladı, “Kon-
ya metrosunun yapımına başlıyoruz. 
Bu hattın ilk etabının ihalesini Eylül 
ayında gerçekleştiriyoruz. Metro 
hattı Konya’nın bugününden ziyade 
geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bir 
müjde de çiftçiye. Şeker kotalarını 
yeniden düzenleyerek NBŞ oranı-
nı yüzde 5’e düşürmüştük. Bu yılın 

sonunda oranı yüzde 2,5’a kadar in-
diriyoruz. Böylece çiftçilerimize 1,5 
milyon ton ilave pancar kotası sağ-
layacağız. Bu yıl pancar üretiminde 
yüzde 11 artış bekliyoruz. Pancar 
alım fiyatını da bu yıl için ton başına 
235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz. 
Konya’ya bir müjdemiz daha var; 
2021 İslami Dayanışma Oyunlarının 
5.’sinin ev sahibi olarak Konya’yı be-
lirledik. İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 
bu büyük organizasyonunun sonun-
cusu Bakü’de yapılmıştı. Ülkemiz 
adına Uğur İbrahim Altay inşallah 
Kasım ayında ev sahibi şehri sözleş-
mesini imzalayacak. Bu müjdelerin 
Konya’ya hayırlı olmasını diliyorum. 
Konya’nın her alanda daha çok üre-
terek daha büyük başarılar ortaya 
koyarak bu yatırımların karşılığını 
vereceğine yürekten inanıyorum.” 

PARTİ KURMAYI 
DÜŞÜNENLERE İNCE MESAJ!
“Belediyecilik bir gönül işidir” 

diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
geçtiğimiz yerel seçimlerde AK 
Parti olarak Gönül Belediyeciliği 

sloganını benimsediklerini hatırlat-
tı. Oluşturdukları yeni belediyecilik 
anlayışıyla şehirlere hizmet ettik-
lerinin altını çizen Erdoğan, şunla-
rı söyledi, “Hizmet de nasip işidir, 
niyet işidir. Nasibinizde bulunmu-
yorsa, niyetiniz de yoksa, seçim de 
kazansanız, makam mevki sahibi 
de olsanız hizmet yapamazsınız. 
Son seçim kampanyası dönemi bo-
yunca CHP Belediye başkan adayı 
ve başlarındaki genel başkanları 
her konuda attılar tuttular. Ula-
şımdan, servisten, internete kadar 
birçok hizmeti bedava yapacakları-
nın, hiçbir işçi çıkarmayacaklarının 
sözünü verdiler. Bay Kemal kimse-
yi işten çıkarmayacağız diyordu ne 
oldu şuanda çıkarıyorlar. Ve tabi ki 
bütün bu olaylar karşısında bizim 
de yapacaklarımız var. Bay Kemal 
ne diyordu? Namus sözü diyordu. 
CHP’liler ne yaptı? Bizim böyle bir 
sözümüz yok dediler inkar ettiler. 
Hep işleri güçleri yalan. İstanbul’u 
sel götürüyor başkan ortada yok. 
Ankara’da kimsesiz çocuklar soka-
ğa atılıyor Bay Kemal’den ses yok. 
İzmir’de, Aydın’da ve daha pekçok 
yerde olup bitenleri halkımız çok iyi 
biliyor. Her tarafı lime lime dökülen 
bir parti ve ekibi duruyor. Ne sö-
zün ve belgenin hatta ne de namus 
üzerine edilen yeminlerin bunların 
meşrebinde bir hükmü olmadığını 
da gördük. Seçim döneminde bir 
tiyatro oynamışlar. 15 Temmuz 
gecesi yaşananlara FETÖ ağzıyla ti-
yatro diyenler, asıl seçim meydanla-
rında tiyatro düzenlemiş. Bunun adı 
milleti kandırmaktır. Bunun adı ri-
yakarlıktır, düzenbazlıktır. İstanbul 
Büyükşehir Belediye Başkanı teröre 
bulaşmış olanlarla Diyarbakır’da el 
ele, dirsek temasında ve “biz sizle 
beraberiz” diyor. İstanbul’u nasıl 
birlikte yöneteceklerinin hesabını 
yapıyorlar. Bölücü terör örgütü ile 
ilişkileri belirlenen belediye baş-
kanlarına koşup destek veriyorlar. 
Ülkesinin ve milletinin yanında yer 
almayanlardan belediye başkanı 
olmaz, siyasetçi hiç olmaz. Bugün 
oynadıkları rolle milleti kandırdıkla-
rını sananlar, en kısa sürede gerçek 
yüzleri ortaya çıktığında milletten 
hak ettikleri cevabı alacaklardır. 
Şahsım ve AK Parti, kutlu davamı-
zın çatısı altında toplanmış herkes, 
güçlü Türkiye davası doğrultusun-
da çalışmaktır. Kimin ne yaptığı-
na, ne dediğine değil kendimize 
bakacağız. Biz 15 Temmuz’dan 
beri Cumhur İttifakı içinde birlik-
te hareket ettiğimiz MHP ve diğer 
partilerle tarihi bir mücadele veri-
yoruz. Bakanlıklarımızı, kurumla-

rımızı, partilerimizi en iyi şekilde 
çalıştırma gayretindeyiz. Belediye 
başkanlarımız en iyi hizmetleri ka-
zandırma peşindeler. Önümüzde 
4 yıllık kesintisiz bir süre var. İyi 
bir planlama ve sıkı bir çalışma ile 
2023 yılında Türkiye’yi iftiharla an-
latabileceğimiz bir yere getirebiliriz. 
Allah’ın izniyle kimse bizi bu hedef-
lerden alıkoyamaz. Bunun için bir 
konuda sağlam durmak gerekiyor: 
Bir olacağız, iri olacağız, diri ola-
cağız, kardeş olacağız, hep birlikte 
Türkiye olacağız. Rabia’mızı unut-
mayacağız. Tek millet, tek bayrak, 
tek vatan, tek devlet. İşte bütün 
bu konularda ülkemize ve ülkemi-
zi nezdinde biz diş geçiremeyenler 
şimdi tüm güçleriyle milli birliğimi-
ze saldırıyorlar. Ak Parti’den ne ko-
partırsak kardır anlayışıyla birileri 
şişiriliyor. Bu oyunları biz geçmişte 
çok gördük. Bu siyaset mühendisli-
ği oyunlarının hiçbiri tutmadı. Mil-
lete söyleyecek sözü olmayanların, 
içerde ve dışarda belli mahfillerin 
gidebileceği tek yer birsonraki se-
çimlerde sandığın en dibi olacaktır. 
Siyaset kapalı kapılar ardında kriz 
bekleyecek yapılacak iş değildir. 
Siyaset tehditlerle yapılacak iş de-
ğildir. Eğer siyaset yapacaksanız 
çıkacaksınız milletin huzuruna, ne 
düşündüğünüzü ne hayal ettiğinizi 
anlatacaksınız. Millete söyleyecek 
sözünüz yoksa sadece kendi nefsi-
niz için konuşuyorsunuz demektir. 
Başkalarının ağzına bakılarak yapı-
lan işin adı siyaset değil nefsaniyet-
tir. Gurur, kibirle yol yürüyenler bir 
yere varamazlar. Rabbim gururla 
hareket edenlere en büyük tokadı 
atar. Yanlışlarımız da olabilir, ku-
sursuzluk sadece Alemlerin Rabbi 
olan Allah’â mahsustur. Kendi mu-
hasebemizi yapmaktan, Gerekiyor-
sa birtakım adımlar atmaktan çe-
kinmedik. Hesaba çekilmeden önce 
kendinizi hesaba çekiniz.  AK Par-
ti’nin millete rağmen siyaset yap-
ması, kadro kurması düşünülemez. 
İnşallah önümüzdeki dönem her 
şeyin yerli yerine oturduğu, her işin 
tıkır tıkır yürüdüğü, hedeflerimize 
birer birer ulaştığımız bir dönem 
olacak. Onun için sizlerin tespitleri-
ne de ihtiyacımız var. Konya’nın her 
konuda olduğu gibi bu hususta da 
en önde yer alacağına inanıyorum. 
Büyük ve güçlü Türkiye çalışmala-
rımızı evlatlarımıza birlikte miras 
bırakacağız. Cumhur İttifakı ile attı-
ğımız kararlı adımları devam ettire-
ceğiz. Sevginiz, coşkunuz, muhab-
betiniz, misafirperverliğiniz için ayrı 
ayrı şükranlarımızı sunuyorum.”
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı’nda 
vatandaşlarla buluştu. Yerel seçimlerde verdikleri destek için 

Konya’ya teşekkür eden Erdoğan, Konya’ya yeni müjdeler de verdi.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 3 MUHARREM 1441  -  Rûmî: 20 AĞUSTOS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:48 06:13 12:55 16:33 19:27 20:46 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   19 °C   33 °C

Karaman             17 °C 32 °C 

Aksaray               18 °C  32 °C

Ankara                 18 °C 33 °C
2 EYLÜL 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Toplu Açılış Töreni’nde yaptıkları konuşmada 
birlik içinde çalışarak yapısal reformlar gerçekleştireceklerini ve Konya’nın da bundan nasipleneceğini dile getirdi

Bakanlardan birlik çağrısı

Erdoğan’dan Konya’ya müjdeli teşekkür

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mu-
rat Kurum, “Konya AK Parti’dir, 
AK Parti de Konya’dır. Bunu herkes 
böyle bilir, bilmeyenler de böyle bil-
sin. Hiçbir zaman Konya ile AK Parti 
arasına kimse girememiştir, gire-
meyecektir. Konya, dün olduğu gibi 
bugün de yarın da Cumhurbaşkanı-
mızın yanında olacaktır.” dedi.

Kurum, Mevlana Meydanı’nda 
düzenlenen Toplu Açılış Töreni’nde 
AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimle-
rinde sandığa damgasını vurduğunu 
söyledi. Konya’nın Cumhur İttifa-
kı’na yüzde 70 oy verdiğini belirten 
Kurum, şöyle konuştu: “Bu başarıyla 
Konya’mız tüm Türkiye’nin yüz akı 
olmuştur. Konyalı hemşehrilerime 
millete hizmeti, gönül belediyecili-
ğini seçtiği için teşekkür ediyorum. 
Konyalı hemşehrilerim üzerine dü-
şeni yaptı. Şimdi sıra bizde. Bu açılış 
töreninde de gördüğünüz gibi işe 
hızlı başladık. Belediyelerimizle el 
ele vererek, Cumhurbaşkanımızın 
açıklamış olduğu manifesto çerçeve-
sinde Konya’yı dünyada marka şehir 
haline getireceğiz. Her şehre bir mil-
let bahçesi yapıyoruz. Hedefimiz kişi 
başına düşen yeşil alan miktarını 15 
metre kareye çıkarmaktır. Konya’da 
da hem merkez hem ilçelerinde mil-
let bahçesi çalışmalarımız süratle 

devam ediyor.”
‘KONYA GÖNÜLLERİN ŞEHRİ, AK 

PARTİ DE GÖNÜLLERİN PARTİSİDİR’
Kurum, tüm Türkiye’de olduğu 

gibi Konya’da da sosyal konut pro-
jelerinin devam ettiğini anlatarak, 
“İlk etapta 67 ilimizde başlattığımız 
50 bin sosyal konutluk projemi-
ze Konya’dan da yoğun bir katılım 
oldu. Hem merkezde hem de ilçele-
rimizde toplamda 3 bin 500 konutu 
tamamlayarak, vatandaşlarımıza en 
kısa sürede anahtarları teslim edece-
ğiz. Konya’mızda yıllardır esnafımıza 
hizmet veren ve şehrin içerisinde ih-
tiyaçları karşılayamayan eski sanayi 

sitemizi, kentsel dönüşüm projesiyle 
şehrin dışına taşıyoruz. Hedefimiz 
modern sanayi bölgeleriyle üreten 
marka şehir Konya’yı inşa etmek-
tir. Konya gönüllerin şehri, AK Par-
ti de gönüllerin partisidir. Sizler de 
bu davanın gönül erlerisiniz. Konya 
AK Parti’dir, AK Parti de Konya’dır. 
Bunu herkes böyle bilir, bilmeyenler 
de böyle bilsin. Hiçbir zaman Konya 
ile AK Parti arasına kimse gireme-
miştir, giremeyecektir. Konya, dün 
olduğu gibi bugün de yarın da Cum-
hurbaşkanımızın yanında olacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.
‘DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN HEP 

BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ’
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 

da 4 yıllık seçimsiz bir döneme gir-
diklerini belirtti. Tüm dikkat ve 
enerjilerini yapacakları icraatlere 
verdiklerinin altını çizen Koca, şöyle 
devam etti: “Yapısal reformları ger-
çekleştirerek ülkemizin önünü hızla 
açacağız. Her türlü iç ve dış saldırı-
lar karşısında taviz vermeden, daha 
güçlü bir Türkiye için hep birlikte 
çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın 
liderliğinde Sağlık Bakanlığı olarak, 
herkesin sağlık hakkının korunduğu, 
ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde 
ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca 

erişebildiği bir Türkiye olma yolunda 
çok mesafe katettik, bunu daha da 
ilerilere taşıyacağız. Bu hedef doğ-
rultusunda Konya ilimizin kültür, 
tarım, sanayi ve ticaret şehrinin yanı 
sıra sağlık şehri olarak da anılmasını 
istiyoruz. Tüm Türkiye’nin olduğu 
gibi Konya’nın sağlığı da bizim önce-
liğimiz olmuştur. Bu çerçevede ma-
hallerinizde, evlerinize komşu olarak 
sizlere hizmet veren 614’ü aile he-
kimi olmak üzere bin 146 pratis-
yen hekimimiz görev yapmaktadır. 
Uzman hekim sayımızı da 908’den 
2 bin 16’ya çıkardık. Ambulans sa-
yımız sadece 13 iken bugün bu sayı 

102’ye ulaştı.”
‘KONYA ŞEHİR HASTANEMİZİ 

GELECEK YIL AÇMAYI 
HEDEFLİYORUZ’

Koca, 2002 yılında doğan her bin 
bebekten 21’inin hayatını kaybet-
tiğini aktararak, “Yakın takip, riskli 
durumların tespiti ve tedbir alın-
masıyla bu rakamı hamdolsun 7’ye 
kadar düşürdük. Ama bu da yetmez. 
Aşılanmayan tek çocuğumuz kalma-
malıdır. Bebeklerimizi, annelerimizi 
kaybetmenin mazereti olamaz. Her 
zaman olduğu gibi, koruyucu sağlık 
hizmetleri önceliğimizdir. Bu amaçla 
Konya’da acil sağlık istasyonu ve aile 
sağlığı merkezi olarak 53 sağlık tesi-
sini daha hizmete açtık. 17 yıllık AK 
Parti iktidarı süresince şehrimizde 
31 hastane binası tamamlanarak siz 
hemşerilerimin hizmetine sunuldu. 
Hastane yatak sayısı 4 bin 175’ten 
7 bin 686’ya çıktı. Bunların yanın-
da ilçelerimizde de hastane ihtiyacı 
önemli ölçüde giderildi. Ayrıca inşa-
atının yarıdan fazlası tamamlanan 
Konya Şehir Hastanemizi inşallah 
gelecek yıl açmayı hedefliyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Törende, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak ve Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Uğur İbrahim Altay da 
birer konuşma yaptı. n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan 31 Mart seçimlerinde 
Büyükşehirler arasında en yüksek 
desteği veren Konya’da vatandaşlar-
la buluştu.  Konya’ya son ziyaretini 
yerel seçimlerin hemen öncesinde 
22 Mart tarihinde gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan 162 günlük aranın ardından 
Konyalılara seslendi. Günler önce-
sinde hazırlıkları yapılan programda 
Konyalılar Mevlana Meydanını dol-
durdu. Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın Mevlana Meydanına 
gelmesi ile birlikte miting alanındaki 
coşku arttı.  

GÜLLERLE KARŞILANDI
İstanbul’dan Cumhurbaşkanlı-

ğına ait özel uçakla Konya’ya gelen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a yol boyunca sevgi gösteri-
lerinde bulunuldu. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı görebilmek için yol kena-
rında sıralanan Konyalıları yavaş bir 
şekilde ilerleyen aracının içinden se-
lamlayan Erdoğan’a zaman zaman 
güller atıldı. 

BAKANLAR YALNIZ BIRAKMADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Mevlana Meydanında 
gerçekleştirdiği buluşmada Konyalı 
bakanlar Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fah-
rettin Koca Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmadı. 
Eski Bakanlardan Mersin Milletvekili 
ve AK Parti Genel Başkan Yardımcı-
sı Lütfi Elvan ile Konya milletvekille-
ri de programda yer buldu. Bakanlar 
bakanlıkların Konya’daki çalışmaları 
hakkında vatandaşlara bilgi verdi. 

CUMHUR İTTİFAKI DA 
MEYDANDA YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı ve Milletve-
kili seçimleri öncesinde AK Parti ve 
MHP arasında kurulan Cumhur İtti-
fakı birlikteliğine ve hizmetlere de-

vam ediyor. Mevlana Meydanındaki 
konuşmasında birlikteliğe değinen 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’ı MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Mustafa Kalaycı, MHP Konya İl Baş-
kanı Murat Çiçek, MHP İlçe Başkan-
ları ile MHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Nurhayat Yapıcı ile MHP’li 
yöneticiler yalnız bırakmadı.
GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Konya ziyareti öncesinde 
miting meydanı ve çevresinde geniş 
güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar 
miting alanına x-ray cihazlarından 
geçirilerek alındı. 

KONUŞMA SIK SIK 
SLOGANLARLA KESİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konuşması Konyalılar 
tarafından sık sık sloganlarla se-
bebi kesildi. Konyalılar Cumhur-

başkanı Erdoğan’a ‘Dik dur eğilme 
bu millet seninle ve Konya senin-
le gurur duyuyor’ sloganları attı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan sloganlar 
karşısında vatandaşlara teşekkür 
ederek dualarının ve desteklerinin 
devamını diledi. Konya’ya 31 Mart 
Mahalli İdareler seçiminde vermiş 
olduğu desteklerden dolayı teşek-
kür etti.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN 

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın mitinginin ardından 
alanı dolduran Konyalılara Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan Kılca 
ve Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş sosyal medya adresleri üze-
rinden vatandaşlara miting alanına 

gelerek Cumhurbaşkanını yalnız bı-
rakmadıkları için teşekkür ettiler.

MÜJDELER VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan Mevlana Meydanında ülke 
ve dünya gündemini değerlendir-
menin yanında Konyalılara yeni 
müjdeler verdi. Erdoğan burada 
yaptığı konuşmasında, “Konya’ya 
ilk müjdeyi açıklıyorum hazır mısı-
nız...   Konya metrosunun yapımına 
başlıyoruz. İlk etabın ihalesini eylül 
ayında gerçekleştiriyoruz.” dedi. Er-
doğan, “Konya metrosu geleceğe bir 
yatırımdır. Yarım asır önce şehrin 
geleceğine yapılan yatırımlara borç-
luyuz.” ifadelerini kullandı. Pancar 
alım fiyatını bu yıl ton başına 235 
liradan 300 liraya yükselttiklerini 
açıklayan Erdoğan, “Şeker kotaları-
nı düzenleyerek nişasta bazlı şeker 
oranını yüzde 10’dan yüzde 5’e dü-
şürmüştük. Bu yılın sonunda oranı 
yüzde 2,5’e kadar indiriyoruz.” şek-
linde konuştu.

İSLAM DAYANIŞMA OYUNLARI 
KONYA’DA GERÇEKLEŞECEK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan  2021 yılında 5. kez yapı-
lacak İslami Dayanışma Oyunları 
Konya’da düzenleneceği müjdesini 
Konyalılara verdi. Konya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay Kasım ayında ev sahibi şehir 
protokolünü imzalayacak. Oyunlara 
54 ülkeden yaklaşık 3 bin sporcu ka-
tılması bekleniyor.

112 VATANDAŞLARIN 
YARDIMINA KOŞTU

Konya İl Sağlık Müdürlüğü’ne 
bağlı 112 sağlık ekimleri ve UMKE 
ekipleri miting meydanında kurduk-
ları çadırlar ile vatandaşlara yardımcı 
oldu. Bayılan ya da fenalaşan vatan-
daşlara anında müdahale eden 112 
ekipleri hizmetleri ile tam not aldı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Murat Kurum Cüneyit Orhan ToprakFahrettin Koca Uğur İbrahim Altay
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Başkan Kılca’dan Hicri Yılbaşı mesajı Başkan Altay’dan yeni yıl kutlaması
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, Hicri Yıl ve Muharrem 
ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 
Başkan Kılca, “Hicri yılın, Muhar-
rem ayının birlik ve beraberliğimi-
zi daha da güçlendirmesini İslam 
alemine, ülkemize, dünyaya, in-
sanlığa hayırlar getirmesi Cenab-ı 
Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca mesajında şu ifadelere 
yer verdi: “İslam tarihinde bir 
dönüm noktası olarak Alemlere 
Rahmet olarak gönderilen Pey-
gamberimiz Hz. Muhammed’in 
hicreti esas alınarak, Hicri yılbaşı 
kabul edilen Muharrem ayına ye-
niden ulaşmanın sevini içerisinde-
yiz.  Muharrem ayı ve Aşure gü-
nünün inanç tarihimizde önemli 
bir yeri vardır. Bu ayın 10’uncu 
günü olan Aşure’nin tarih boyun-
ca Müslüman toplumlar açısından 
ayrı bir önem taşımaktadır. Yine 

ortak hafızamızda yer eden büyük 
bir acının tarihi Hazreti Hüseyin 
ve pek çoğu ehl-i beytten olan 70 
kişinin Kerbela çölünde hunharca 
şehit edilmesi Muharrem ayında 
gerçekleşmiştir. Hicret’in 1441. yıl 
dönümü, Muharrem ayı ve içeri-
sinde Aşure günü’nün İslam alemi 
ve tüm insanlık için huzura, barışa, 

refaha ve hayırlara vesile olmasını 
diliyor, tutulacak olan Muharrem 
oruçlarının kabul ve karin olmasını 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. 
Bu vesileyle Rahmet Peygamberi 
Hz.Muhammed Mustafa’yı, Ser-
darı Şüheda Hz. Hüseyin’i, ve Ehl-i 
Beyt’i bir kez daha hürmetle yad 
ediyorum.” n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, hicri yeni yılın ve Muharrem ayının bütün insanlık 
için hayırlar getirmesini diledi. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Hicri Yılbaşı dolayısıyla 
bir mesaj yayımladı. Başkan Altay’ın mesajı şöyle: “Pey-
gamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicret etme-
siyle başlayan Hicri Yeni Yılı ve Muharrem ayının gelişini 
idrak ediyoruz. İslam tarihinde bir çağı kapatıp yeni bir 
çağı açan Hicret; İslâm’ın yayılmasına, müstakil İslâm 
devletinin kurulmasına, Müslümanların zulüm ve baskı-
dan kurtulmasına vesile olmuştur. Peygamberimiz, ‘Hic-
ret nedir?’ sorusuna, ‘Kötülüğü terk etmendir\’ diye cevap 
vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de de cihattan sonra en önemli 
olay olarak hicretten bahsedilmiş; Ensar ve Muhacirlerin 
örnek hareketlerinden söz edilmiştir. Hicretin kötülükler-
den iyiliğe, cehaletten ilme, haramlardan helâle göç etmek 
olduğunu unutmadan; kan ve göz yaşının sel olup aktığı 
İslam dünyasının, yeniden hicretle sahabenin elde ettiği 
mutlu neticelere ulaşması için dua edelim. İslam tarihinde 
önemli bir yeri olan, Peygamberimizin ‘Allah’ın ayı’ olarak 
nitelendirdiği Muharrem ayının ve Hicri Yeni Yılın birliğe, 
kardeşliğe ve kurtuluşa vesile olmasını diliyor; şehrimiz, 
ülkemiz, İslam alemi ve insanlık için hayırlar getirmesini 
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.” n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Meram Belediyesi işbirliğinde her 
cumartesi Melikşah Kapalı Pazar 
Alanı’nda kurulan Yerli Ürün Pa-
zarı’nda, sertifikalı çiftçilerin doğal 
yollarla ürettiği ürünler doğrudan 
tüketiciye sunuluyor. Pazara ilgi-
nin her geçen gün arttığını belirten 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, “Sertifikalı çiftçilerimizin 
ürünleri, Melikşah pazarımızda cu-
martesi günleri doğrudan halkımızla 
buluşmaktadır. Yerli Ürün Pazarı’na 

olan ilgi her geçen gün artmaktadır” 
dedi.

‘TARIMA DESTEĞİMİZ FARKLI 
ALANLARDA SÜRÜYOR’

Belediye olarak farklı alanlarda 
çiftçilere desteklerinin sürdüğünü 
vurgulayan Kavuş, “KOP ile Doğru 
Fide Verimde Kalite” projesi kapsa-
mında Meram Belediyesi, Meram 
İlçe Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü, Karatay Ziraat Odası ve Konya 
Merkez Sebze Üreticileri Birliği’nin 
ortaklığında ve KOP İdaresinin des-

teğiyle kurulan ‘Sebze Fidesi Üretim 
Tesisi’ni bu ay içerisinde hizmete 
açmıştık. Konya bir tarım kenti ol-
masına rağmen bu tesis, şehir için 
önemli bir eksiklikti. Ülkemizin he-
deflerine ulaşmasında en temel ak-
tör tarım sektörüdür. Mahallelerinin 
üçte biri tarım ile uğraşan Meram’da 
böyle bir tesisin açılması, çiftçimizin 
yanında olduğumuzun ve onlara 
verdiğimiz desteğin her geçen gün 
büyüdüğünün en önemli gösterge-
sidir” ifadelerini kullandı.

Pazardaki tüm esnafla ve alışve-
riş yapan vatandaşlarla sohbet eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş, yerli ürünlerden satın alarak 
pazar alanından ayrıldı. Yerli Ürün 
Pazarı’ndan alışveriş yapan vatan-
daşlar ürünlerin kalitesinden ve fi-
yatlardan memnun olduklarını ifade 
ederken; çiftçiler de kendilerine ta-
nınan imkan dolayısıyla Büyükşehir 
Belediyesi ve Meram Belediyesi’ne 
teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Tanfer Ata: Bu yetkili
sendikayla ancak bu kadar

Yiğit: Savaşın ve terörün 
olmadığı bir dünya diliyoruz’

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata; “ 5. Dö-
nem Toplu Sözleşme görüşmeleri 
çerçevesinde görüşmelerini sür-
düren Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu kararını verdi. Buna göre, 
memur ve emeklilere 2020 yılı için 
yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 
3+3 zam yapılması kesinleşti. Bu 
gösteriyor ki bu yetkili konfederas-
yonla bu kadar?” dedi. 

Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, yaptığı 
değerlendirmede; “Kamu Görev-
lileri Hakem Kurulu, milyonlar-
ca kamu görevlisi ve emeklinin 
umutla beklediği, 2020-2021 yılla-
rını içeren maaş ve özlük haklarına 
ilişkin kararını verdi. Karar, kamu 
çalışanlarında büyük bir hayal kı-
rıklığı yarattı. Kanunun yürürlüğe 
girdiği 2012 yılından beri uyar-
dığımız üzere, 4688 sayılı Kamu 
Görevlileri Sendikaları ve Toplu 
Sözleşme Kanununun, kamu gö-
revlilerinin ve emeklilerin sorun-
larını çözecek nitelikte olmadığı 
bir kere daha ortaya çıkmış oldu. 
Çoğunluğu atanmışlardan oluşan 
bir Hakem Kurulu’nun objektif bir 
karar veremeyeceğine ilişkin kay-
gıların boşuna olmadığı görüldü.

Nitekim verilen kararla Hakem 
Kurulu hükümetin teklifini onay-

lamış oldu. Buna göre, memur 
ve emeklilere 2020 yılı için yüzde 
4+4, 2021 için ise yüzde 3+3 zam 
yapılması kesinleşti. Hakem kuru-
lunda hükümet tarafından atanan 
üyelerin çoğunlukta olması Hükü-
metin teklifi dışında bu kuruldan 
başka bir karar çıkamayacağını en 
başından beri ortaya koymaktay-
dı. Bu kararla beraber en düşük 
memur maaşına 120 TL ortalama 
memur maaşına 160 TL’lik bir 
artışla altı ayı geçirmek zorunda 
kalacak olan kamu görevlileri yeni 
bir ekonomik cendereye sokulmuş 
oldu. Hakem Kurulu’nun verdi-
ği bu karar ekonomik gerçeklerle 
karşılaştırıldığında hem bu karara 
sebep olanlar hem de toplu söz-
leşme sürecini sulandıran yetkili 
konfederasyon kamuoyu vicdanın-
da sorgulanacaktır. Bir tarafta yet-
kili konfederasyon ve sendikaların 
basiretsizliği ve iş bilmezliği diğer 
tarafta Kanunun eksik ve yanlış 
hükümleriyle birleşince bundan 
önceki 4 dönemde olduğu gibi 
beşinci toplu sözleşme dönemi de 
büyük bir fiyasko ile sonuçlandı. 20 
milyon vatandaşlarımızın umut-
ları, 2021 yılına ertelendi. Zaten 
tartışmalı olan Hakem Kurulu, bu 
kararla daha da tartışmalı hale gel-
di” dedi.  n HABER MERKEZİ

Eğitim-İş Konya Şube 
Başkanı Özgür Ulaş Yiğit, 1 
Eylül Dünya Barış Günü ne-
deniyle bir mesaj yayımla-
yarak, “Savaşın, terörün ve 
şiddetin olmadığı bir dünya 
diliyoruz” diye konuştu. 

1 Eylül Dünya Barış Günü 
mesajında günümüzde dün-
yanın birçok ülkesinde kan 
ve gözyaşları dökülmekte 
olduğunu belirten Eğitim-İş 
Konya Şube Başkanı Özgür 
Ulaş Yiğit, “Günümüzde de 
küresel emperyalizm saldır-
ganlığını bütün vahşetiyle 
sürdürmekte, dünyanın bir-
çok ülkesinde sömürü ağla-
rını genişletmek için kan ve 
gözyaşı dökmektedir. Savaş 
ve çatışma ile birlikte, insan 
yaşamını hiçe sayan, toplum-
da korku, yılgınlık, çaresizlik duy-
gusu uyandırmayı amaçlayan ve 
masum insanları hedef alan ‘terör’ 
de, özlemini duyduğumuz barış 
ortamının önündeki en büyük en-
gellerdendir. Bugün milyonlarca 
insan açlıkla karşı karşıyayken, bu 
insanlara yardım eli uzatmak ye-
rine, kaynakların silahlanmaya ve 
savaşlara ayrılması, insanlığın en 
büyük çelişkisidir. Sonu getirile-
meyen çatışmalar, terör ve şiddet, 

Ortadoğu başta olmak üzere dün-
yanın birçok noktasında insanlığın 
geleceğini tehdit etmektedir. Orta-
doğu’nun ekonomik kaynaklarını 
kontrol etmeye yönelen emperya-
list güçler, bu amacı gerçekleştir-
mek için Ortadoğu’yu kan gölüne 
çevirmiştir. Ulusumuz dünyanın 
ilk antiemperyalist Ulusal Kurtu-
luş Savaşını yaparak, tüm mazlum 
uluslara bağımsızlık kapılarını aç-
mıştır” dedi. 
n HABER MERKEZİ

TYB Konya Şubesi’nde ‘Felsefede Ahlak’ konusunda konuşan Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan, “Çelişiksiz 
bir biçimde ahlâk kuramı geliştirilmek isteniyorsa Kur’ân-ı Kerim’e bakılması gerekiyor” dedi

‘Kur’an’a bakmadan
ahlakı tanımlayamayız’

Türkiye Yazarlar Birliği Konya 
Şubesinin, Konya Büyükşehir ve 
Selçuklu Belediyesi işbirliği ile dü-
zenlenen haftalık Cumartesi prog-
ramları kapsamında bu hafta ‘Fel-
sefede Ahlâk’ konuşuldu. Kılıçaslan 
konferans salonunda gerçekleştiri-
len programa katılan Necmettin Er-
bakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri 
Bilimler Fakültesi, Felsefe Bölümü 
hocalarından Prof. Dr. Hasan Hüse-
yin Bircan, ahlâk konusunun pratik 
felsefe içinde değerlendirildiğini 
söyledi.

Ahlakın, felsefenin başat so-
runlarından biri olduğunu söyleyen 
Prof. Dr. Hasan Hüseyin Bircan, 
“Ahlâk ya da etik, siyaset ve sanat 
anlamlarıyla birlikte felsefenin değer 
sorunsalı içinde yer alır. Dolayısıyla 
ahlâk, varlık ve bilgi felsefesi ile bir-
likte felsefenin başat sorunlarından 
biridir. Ahlak konusu, pratik felse-
fe içinde değerlendirilir. Ancak bu, 
onun teorik bir yanının olmadığı an-
lamına gelmez. Onun pratik içinde 

değerlendirilmesi insanın davranış, 
tutumu ve niyetleri ile ilgili oluş-
masındandır. Buradan hareketle 
felsefede ahlak, ya da daha doğrusu 
ahlâk felsefesi, kısaca, ahlâkın konu, 
sorun ve kavramları üzerinde felsefî 
bakış tarzıyla düşünmek ve bu dü-
şünceyi aynı tarzda ifade etmektir.

Bu bağlamda ilgili olarak ahlak 
felsefesi şu temel kavramları çö-
zümlemeye çalışır: Ahlâk, iyi ve en 
yüksek iyi, özgürlük, erdem, ahlâkî 
eylem, ahlâk yasası, ahlâk ilişkileri, 
ahlâkî bilinç, sorumluluk/mükellefi-
yet, vicdan” dedi. 

Ahlâk Felsefesi’nin ‘Ahlâk ve 
güzel ahlâk nedir? İyi ahlâklı bir kişi 
olarak insanın bir sorumluluğu mu-
dur? Ahlâkın üzerinde kurulduğu 
iyi ve kötü değerleri nedir? İnsan 
eylemde bulunurken özgür müdür? 
Bütün insanların ortaklaşa benimse-
yebilecekleri evrensel ahlâk yasası/
yasaları var mıdır? Etik kuramları 
nasıl sınıflandırabilir? Etik kuramla-
rının incelenmesi?’ sorularına yanıt 

aradığını dile getiren Bircan konuş-
masının sonunda aşkın ahlâkın ve 
içkin ahlâkın birlikte ele alınması 
gerektiğine vurgu yaptı. 

Prof. Dr. Bircan, “Kur’ân-ı Ke-
rim’de bugün bizim tartıştığımız 
her şey var. Haksızlık etmeyin, ya-
lan söylemeyin, Hadis-i Şeriflere 
ve Peygamberimizin hayatına ba-
karsak; etikle ilgili bugün tartıştığı-
mız her şeyi bulmak mümkündür. 
Kur’ân’ın bütün emirleri, özellikle 
sâlih amel adı altında bugün bizim 
erdemliler dediğimiz her şey sırala-
nıyor. Erdemsizlikler dediğimiz şey 
de seyyiat içerisinde, kötü ameller 
içerisinde sınıflandırılır ve anlatılır. 
Ama öte yandan Kur’ân-ı Kerim bir 
şey daha söyler: ‘Biz insana fücur 
ve takvayı ilham ettik.’ Fücur bütün 
erdemsizlikleri ifade eder, takva ise 
bütün erdemleri ifade eden bir an-
lam genişliğine sahiptir. Kur’ân-ı 
Kerim hem içerik olarak içkinlik ba-
kımından ahlâkları tek tek anlatıyor 
ama öte yandan aşkınlığa da bir atıf 

yapıyor. ‘Allah(cc)’ın emrine uyan-
lar salaha, kurtuluşa ererler, ahlâk-
lı olurlar.’ İnsanın en yüce gayesi 
mutluluk, mutluluk ise Allah(cc)’ın 
emirlerine uymakla olur Peki, bu-
rada insana fücur ve takvanın il-
ham etmesinin anlamı ne? İnsana 
fücur ve takva ilham edilmiş ise 
bana göre Kur’ân-ı Kerim burada, 
ahlâk’ın insana özgülüğünü, insana 
ilişkin olduğunu, insana yapıştığını 
ve yakıştığını, insanın varoluşu ol-
duğunu ifade ediyor ve dolayısıyla 
da aşkınlığını, kendi emir ve ya-
saklarıyla ahlâkın o aşkın yönünü 
vurgulamış oluyor. Dolayısıyla in-
san bir durumla karşı karşıya kal-
dığı zaman düşünen bir varlık isen 
ahlâklı davranmayı başarabilirsin. 
Dolayısıyla ahlâkın aşkın ve içkin 
yönlerini birbiriyle çelişiksiz bir bi-
çimde ahlâk kuramı geliştirilmek 
isteniyorsa Kur’ân-ı Kerim’e bakıl-
ması gerekiyor” diyerek sözlerini 
tamamladı. 
n HABER MERKEZİ

Yerli ürün pazarına ilgi artıyor
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Türk Yıldızları, Aksaray semalarında nefesleri kesti

Türkiye’nin milli gururu Türk 
Yıldızları, Aksaray semalarında 
yaptığı gösteri uçuşuyla nefes-
leri kesti. Türk Yıldızları, Yamaç 
Paraşütü Süper Final Test Şam-
piyonası kapsamında Aksaray 
semalarında nefes kesen bir gös-

teri yaptı. Aksaray Üniversitesi 
(ASÜ) Stadyumu’ndan izlenen 
gösteriye binlerce vatandaş katıl-
dı. Türk Yıldızları’nın muhteşem 
gösterisi vatandaşlar tarafından 
büyük beğeni topladı. İzlemeye 
gelenler gösterinin gurur verici 

olduğunu belirterek, Türk Yıldız-
ları’na teşekkür etti. 

AK Parti Aksaray Milletveki-
li Cengiz Aydoğdu ise, “Dünkü 
elim kaza olmasaydı çok daha 
güzel ve gösterişli bir şey olacak-
tı. Ama o kaza bazı etkinlikleri-

mizi iptal etmemize sebep oldu. 
Fakat neticede burada Türk Yıl-
dızları’nın gösterisi yamaç pa-
raşütü sporunun üzerinde, o 
gösteriyi zenginleştirsin diye 
yaptığımız bir şeydi” dedi.
n İHA

Karaman’ın Ermenek ilçesin-
de bungalov evlerden kurulan tatil 
köyü, şehrin stresinden uzaklaşmak 
isteyenlerden yoğun ilgili görüyor. 
Toros Dağları eteğindeki tatil kö-
yünün işletmeciliğini ise biri kitap 
yazarı, diğeri elektrik teknisyeni iki 
girişimci yapıyor. 

İlçeye bağlı Yaylapazarı köyü 
Zeyve mevkiinde 3 bin metrekare 

alan içerisinde etrafı ağaçlarla çevrili 
olan ve ‘Lavanta Tatil Köyü’ ismi ve-
rilen alan, su ve kuş seslerinin yanı 
sıra doğasıyla insanları adeta büyü-
lüyor. Aslen Ermenekli olduğunu ve 
2004 yılından beri İzmir’de yaşadı-
ğını anlatan Çocuk Kitapları Yazarı 
Ayşe Şengül, alanı geliştireceklerini 
söyledi. Şengül, “Burayı işletme fikri 
Ali Şahin arkadaşımdan geldi. Böy-

le bir yatırım var, yapar mıyız diye 
bana sordu, benimde kafama yattı 
ve bu işe girdik. Burayı, kaymakam-
lık vasıtasıyla özel idareden ihale 
usulüyle devraldık ve her şeyiyle de 
bizzat kendimiz ilgileniyoruz. İlerle-
yen zamanlarda daha da geliştirerek 
midilli atlar getirerek hayvanat bah-
çesi de kurmayı planlıyoruz” dedi. 

Girişimci Ali Şahin ise asıl mes-

leğinin elektrik teknisyenliği olduğu-
nu söyleyerek, ”Ayşe hanımla burası 
için bir teklifte bulundum o da kabul 
ederek 1 Ağustos tarihi ile faaliyete 
başladık. Şuanda geliştirme ve gü-
zelleştirme aşamasındayız. 15 adet 
Bungalov evimiz ve 30 kişilik kapa-
sitemiz var. Vatandaşlar büyük ilgi 
gösterdi ve şuan evlerimizin tamamı 
dolu” diye konuştu. n İHA

Ribat Eğitim Vakfı Geleneksel
Sünnet Şöleni’ne hazırlanıyor

Taraşçı Mahallesi 
Yayla Şenliği yapıldı

Ribat eğitim Vakfı ile Ribat 
Aşevi tarafından her yıl gelenek-
sel hale getirilen Sünnet Şöleni 4 
Eylül 2019 Çarşamba günü saat: 
11.00’de Ribat Aşevinde yapıla-
cak. Ribat Eğitim Vakfının her yıl 
yaptığı ve geleneksel hale getir-
diği sünnet şölenlerine bir yeni-
sini daha eklemeye hazırlanıyor. 
Yetim, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi 
çocukların sünnet merasimlerini 4 
Eylül Çarşamba günü Ribat Vakfı 
Aşevi’nde yapılacak. Ribat Eğitim 

Vakfı Başkanı Mehmet Küçüktoka 
yaptığı açıklamada, bir çocuğun 
kirve bedelinin 100 lira olduğunu 
söyledi. Başkan Küçüktoka, açık-
lamasının devamında Konyalı ha-
yırseverlere, çocukların sünnetine 
yardım etmesi için çağrıda bulun-
du. Ribat Eğitim Vakfı tarafından 
organize edilecek olan Sünnet Şö-
leni 4 Eylül 2019 Çarşamba günü 
saat: 11.00’de Ribat Aşevinde ger-
çekleştirilecek.
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Taraşçı Mahallesi’n-
de üçüncüsü düzenlenen Akdağ 
yayla şenliği, yöre halkını bir araya 
getirdi. Taraşçı Mahallesi Yardım-
laşma ve Dayanışma Derneğinin 
düzenlediği Akdağ Yayla Şenliği-
ne, CHP Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener, Seydişehir Kaymakam 
Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Tahir Kibar, CHP İl Başka-
nı Barış Bektaş, CHP İlçe Başkanı 
Orhan Özel, AK Parti İlçe Başkanı 
Kemalettin Atalay, çok sayıda da-
vetli katıldı

Taraşçı Mahallesi Yardımlaş-
ma ve Dayanışma Derneği Baş-
kanı Bahahddin Karal, yaptığı 
açış konuşmasında, geleneklere 
ve geçmişe sahip çıkarak, bun-
ları gelecek nesillere aktarmanın 
önemli olduğuna söyleyerek, “Bu 
tür etkinlikler birlik ve beraberliği-
mizi güçlendiriyor. Diğer taraftan 
elde edilen gelirlerle üniversitede 
okuyan öğrencilerimize burs ve-
riyoruz. Şenliğimize katılanlara, 
sponsor olanları ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.

CHP Konya Milletvekili Abdül-
latif Şener şenlik alanında yaptığı 

konuşmasında Anadolu’yu Ana-
dolu yapan, bin yıllık bu beraber-
lik coşkusudur diyerek, “Yılda bir 
kez de olsa ulusça sevinçlerimizi, 
üzüntülerimizi paylaşmamız bu 
tür organizasyonlarla olmuştur. 
Anadolu’da bin yıldır sevgi mu-
habbeti, insana verilen değer, 
komşuya saygı, sevgiyi ve acı-
yı paylaşmak bu topraklarda yer 
almıştır. Bu beraberlik coşkusu 
bize bu toprakları vatan yapmış-
tır. Binlerce yıllık bu kültürle her 
yıl bu şenlikler Anadolu’nun her 
köşesinde gerçekleştirilmektedir. 
Birlik ve beraberlik ruhunun taşın-
ması buradan geçmektedir. Sevgi 
ve kardeşliğimizden hiçbir zaman 
ayrılmayalım” diye konuştu. Sey-
dişehir Sancak Mehter Takımının 
gösterisi, Kars ozanlarından Âşık 
Gökay Gürkani, Ozan Aysel Güler, 
Âşık Diyarbakırlı Remzani, Ozan 
Şair Yusuf Özcan, İlhan Karabulut, 
Ahmet Çelik türkülerinden sonra 
yöresel halk müziği dinletiler söy-
lendi. Şenliğe katılanlara etli pilav 
ikram edildi. Dernek yönetim ku-
rulu üyesi Mustafa Bağcı, sponsor 
ve katılımcılara teşekkür etti.
n HABER MERKEZİ

Bahçelerin önüne tezgah kuran üreticiler, organik sebze ve meyvelerini satarak gelir elde ediyor. 
Tüketiciler ister tezgahtan isterse de bahçeye girerek kendisi toplayıp ürünleri satın alabiliyor

Ürünleri bahçeden 
toplayıp satın alıyorlar

Aksaray’a 10 kilometre uzak-
lıkta Gücünkaya köy yolu üzerinde 
belirli aralıklarla tezgah açan üretici-
ler organik sebze ve meyve satıyor. 
Yol kenarında bulunan evinin bah-
çesinde yetiştirdiği ürünleri satan 
Yaşar Çavdar (18), geri dönüş yolu-
na geçen gurbetçilerin ürünlere ilgi 
gösterdiğini söyledi. Çavdar, “Bah-
çemizden topluyoruz yerli ürünleri-
mizi halkımıza sunuyoruz, satıyoruz. 
Kendi bahçemizin organik ürünleri. 
Gurbetçilerimiz ürünleri alıyor ve 
yurt dışına götürüyor. Evimizin ge-
çimini de bununla sağlıyoruz, ekme-
ğimizi alıyoruz” dedi. 

‘YERLİ VE GÜVENİLİR OLDUĞU 
İÇİN BURADAN ALIYORUZ’

Yerli ve güvenilir olduğu için 
sebze ve meyve alışverişinde yol 
kenarındaki tezgahları tercih ettiğini 
belirten Hasan Sarı (54), “Yerli üre-
tim olduğu için buraya geliyorum ve 
sürekli geldiğim için alışkanlık oldu. 
Yıllardır buradan alıyorum ürünleri. 
Sebze meyve yerli zamanı gelir bu-
radan alırım. Çarşı pazarda uğraş-
maktansa burada tarladan alıyorum. 
İnsanları da tanıdığımız için daha 

güvenilir. Bu yüzden gelir buradan 
alırım her sene. Sebze ve meyveleri 
de kışlık üretim olarak derin don-
durucuya dolduruyoruz. Öyle de bir 
stoklama yaparak kışı geçirmeye ça-
lışıyoruz” diye konuştu. 

Fahrettin İnceöz (62) ise orga-
nik olduğu için yol kenarından ürün 
almayı tercih ettiklerini belirterek, 
“Burası organik diye alıyoruz. Daha 

lezzetli ve daha güzel oluyor” şeklin-
de konuştu. 
‘BAHÇEDEN KENDİLERİ TOPLUYOR’

Üretici Ersin Çavdar (40), iste-
yenlerin bahçeden ürünleri topla-
yabildiğini anlattı. Çavdar, “Burada 
kendimiz tarlamızda yetiştiriyoruz, 
burada satıyoruz. Taze taze organik. 
Vatandaşlar çok memnun. Geliyor-
lar buradan alıp gidiyorlar. Kimisi 

tarladan topluyor. Herkes memnun 
ve memnun oldukları için gelip alı-
yorlar. Biz de bu işi yaparak geçimi-
mizi sağlıyoruz” ifadelerini kullandı. 

Tarladan kendi elleriyle patatesi 
söküp satın alan Fadime Güç (49) 
ise, “Patates söktük, sebze aldık gi-
diyoruz. Karşıda bahçeden aldık, 
taze taze. Yerli ürün bunlar taze ol-
maz mı?” dedi. n İHA

Torosların eteğinde bungalov evlere büyük ilgi
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Römorkun söktüğü ağaç
otomobillerin üzerine devrildi

Konya’da römorkun çarptığı 
ağaç park halindeki otomobillerin 
üzerine devrildi. Otomobillerde 
hasar oluşurken ağacın devrilme 
anı güvenlik kamerasınca kayde-
dildi. Kaza, merkez Selçuklu ilçe-
si Nişantaş Mahallesi Dr. Hulusi 
Baybal Caddesi üzerinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, ev eş-
yası taşıyan bir kamyonun sürücü 
yol kenarında bir süre durduktan 
sonra tekrar hareket etti. Bu sırada 
kamyona takılı römorkun çarparak 

yerinden söktüğü ağaç park halin-
deki iki otomobilin üzerine devrildi. 
Otomobillerde maddi hasar oluştu. 
Bir işyerinin güvenlik kamerasınca 
kaydedilen olayın ardından ara-
cın plakası tespit edilerek sürücü 
hakkında işlem başlatıldı. İhbar 
üzerine olay yerine polis ve zabıta 
ekipleri çevrede güvenlik önle-
mi alırken belediye görevlilerince 
devrilen ağaç yerinden kaldırıldı. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Para karşılığında fuhuş yaptırdıkları öğrenilen bir çeteye 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda 15 
kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 13’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ahlaksız çeteye
büyük operasyon

Mersin merkezli aralarında Kon-
ya’nın da bulunduğu 9 ilde gerçek-
leştirilen ’fuhuş’ operasyonunda 
gözaltına alınan 15 kişiden 2’si ka-
dın 13’ü çıkarıldıkları mahkemece 
tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Erdemli 
Cumhuriyet Başsavcılığı koordine-
sinde Mersin İl Emniyet Müdür-
lüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne 
bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 
fuhuşla mücadele kapsamında ‘fu-
huş yapan, yaptıran, aracılık eden, 
yer temin eden’ şahısların tespitine 
yönelik uzun süreli bir çalışma yü-
rüttü. Yapılan çalışmalar ve tespitler 
neticesinde Mersin, Antalya, Adana, 
Hatay, Konya, Gaziantep, Aksaray, 
Bingöl ve Niğde illerinde eş zaman-
lı operasyonlar düzenleyen ekipler, 
para karşılığında cinsel ilişkiye gir-
dikleri tespit edilen 30 şahıs, fuhşa 

sürüklenen 11 kadın, kadınlara zorla 
fuhuş yaptıran, aracılık eden, yer te-
min eden 15 şahıs olmak üzere 56 
kişi gözaltına alındı. Fuhşa sürük-

lenen kadınlar ile para karşılığında 
cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilen 
30 şahıs ile mağdur konumunda 
bulunan 5 kadın, işlemlerinin ar-

dından serbest bırakılırken, fuhşa 
sürüklenen yabancı uyruklu 6 kadın 
ise sınır dışı edilmek üzere Mersin 
İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim 
edildi. Ayrıca yürütülen çalışmalar 
neticesinde Erdemli ilçesi Kızkalesi 
Mahallesi’nde faaliyet gösteren 8 
otel, 1 bar ve masaj salonu denet-
lenerek, 30 bin 106 lira idari para 
cezası kesildi. 

Emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan adliyeye sevk edilen 15 kişiden 
F.N.K. ve S.N. isimli kadınlar ile A.Ç., 
A.Z., E.E., A.K., E.T., R.K., M.D., 
S.K., M.A., A.Ç., J.R. isimli şahıslar 
tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı. Emniyet 
çıkışı gazetecilerin sordukları soru-
lara ilginç çıkışlar yapan A.K. isimli 
şüpheli, “Sıkıntı yok, korkumuzda 
yok. Doğru yolu buldum, her zaman 
buluyorum” dedi.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Bu yolda arabalar rampa yukarı kendi kendine gidiyor

Aksaray’da bir köy yolunda 
araçlar rampa yukarı kendi kendi-
ne gidiyor. Merkeze bağlı Yenipınar 
köyündeki yolda araçlar, kısmen 
rampa olan yolda yukarıya doğru 
hareket ediyor. Araç stop edildikten 
sonra vites boşa alınıyor ve el freni 
indiriliyor. Ardından freni de bırakı-
lan araçlar yavaş yavaş kendi kendi-

ne hareket ederek rampa yukarı git-
meye başlıyor. Bir süre süre sonra 
araçlar hızlanarak ilerliyor. Köy hal-
kı tarafından manyetik alan olarak 
değerlendirilen yol görenleri şaşırtı-
yor.  Yenipınar Köyü Muhtarı Yakup 
Dikici (40), araçların bu yolda kendi 
kendine gittiğini belirterek, “Bura-
da bir manyetik alan olduğu söy-

leniyor. Arabaları boşa aldığımızda 
rampa yukarı gidiyor. Şu anda da 
denemesini yapacağız. Tam burada 
çekiyor zaten. Belirli bir noktada za-
ten. Araba çalışmıyor, stop halinde. 
Sadece el frenini indirdik, frenden 
de ayağımızı çektik ve bu şekilde 
gidiyor” dedi.  Kamyonete binerek 
denemesini yapan köy halkından 

Feridun Günay (43), ilk olarak kam-
yoneti durdurdu. Ardından vitesi 
boşa aldı ve el frenini indirdi. Daha 
sonra kendi kendine yavaş yavaş 
hareket etmeye başlayan kamyonet 
hızlanarak yolda ilerledi. Kamyone-
ti kullanan Feridun Günay, “Kendi 
kendine gidiyor şu an. Şu an ara-
bayla benim hiç alakam yok. Kendi 

halinde gidiyor. Rampa yukarı geri 
geri gidiyor şuan. Bu ağırlığa göre 
gidiyor. Ama nereye kadar gidece-
ğiz onu bilmiyorum. Şu an gidiyor” 
şeklinde konuştu. 
ARAÇ İÇİNDE DE DENEMESİ YAPILDI 

Bir deneme de kendi kamyone-
tiyle yapan Yenipınar Köyü Muhtarı 
Yakup Dikici, kamyonete binerek 

yaptığı denemeyle yaşananları an-
lattı. Kamyoneti durduran Dikici, 
“Şu anda deneme yapacağız. Ara-
cın içindeyiz. Arabayı stop ettik, 
ayağımızı frenden çektik, el frenini 
de indirdik, araç gidiyor şu an. Hız-
lanabiliyor da. Belirli bir müddet 
sonra hızlanmaya başlıyor” diye ko-
nuştu. n İHA

Eşi ihbar etti, tabanca 
ve bıçakla yakalandı

Mersin’in Mut ilçesinde yaşa-
yan N.A. adlı kadının ihbarı üzerine, 
kendisini öldürmeye geldiğini öne 
sürdüğü eşi M.A., Karaman’da yol-
cu otobüsünde yakalandı. M.A.’nın 
üzerinden tabanca, bıçak, plastik 
kelepçe, ip ve koli bandı çıktı. 

Mut’ta oturan N.A., saat 01.00 
sıralarında polisi arayıp, İzmir’de 
yaşayan eşi M.A.’nın, kendisini öl-
dürmek için ilçeye geleceğini söyle-
di. İhbarın ardından yol üzerindeki 
Karaman polisine bilgi verildi. Kent 
merkezi girişindeki uygulama 

noktasında önlem alan polis, saat 
08.00 sıralarında sürücüsünü dur-
durduğu yolcu otobüsünde ara-
ma yaptı. Yolcular arasında bulu-
nan M.A., gözaltına alındı.

M.A.’nın yapılan üst aramasın-
da; 9 milimetre çapında tabanca, 
bu silaha ait 14 mermi, 28 santi-
metre uzunluğunda bıçak, 10 plas-
tik kelepçe, 1’er metre olarak ke-
silmiş, uçları düğümlü 5 kendir ip 
ve koli bandı ele geçirildi. M.A.’nın 
sorgusunun ardından adliyeye sevk 
edileceği belirtildi. n DHA

Elektrik akımına kapılan 
işçi ağır yaralandı

Kulu ilçesinde elektrik akımı-
na kapılarak 10 metre yüksekten 
yere düşen işçi ağır yaralandı. Olay 
ilçeye bağlı Kömişine Mahallesi’n-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Mehmet Emin Çobaner (31) 
üç katlı bir binanın çatısında çalı-
şırken elindeki demir parçası ya-
kındaki elektrik direğindeki tellere 
temas etti. Akıma kapılarak vücu-
dunda yanıklar oluşan işçi yaklaşık 

10 metre yüksekten aşağıya düş-
tü. İhbar üzerine olay yerine giden 
ambulansla Kulu Devlet Hastanesi 
acil servisine kaldırılan yaralı işçi 
buradaki ilk müdahalenin ardından 
helikopter ambulansla Konya’ya 
sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi 
Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık 
durumunun ciddiyetini koruduğu 
öğrenildi.
n İHA
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‘Türk milleti her zaman mazlumun yanında oldu’

Vali Cüneyt Orhan Toprak, 
“Türk milleti her zaman adalet 
dağıtmıştır. Her zaman mazlu-
mun yanında olmuştur. Haksız-
lıklara boyun eğmemiştir. Esaret 
diye bir şeyi kabul etmemiştir” 
dedi.

Konya’da, 30 Ağustos Zafer 
Bayramı etkinlikleri çerçevesinde 
Vali Cüneyit Orhan Toprak tara-

fından 30 Ağustos Zafer Bayramı 
nedeniyle bir resepsiyon veril-
di. Selçuk Üniversitesi Alaaddin 
Keykubat Köşkünde verilen re-
sepsiyona Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, Garnizon ve 3. Ana Jet 
Üs Komutanı Tuğgeneral Fidan 
Yüksel, Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Konya 
protokolü, askeri erkan, STK tem-

silcileri, İl Başkanları şehit yakın-
ları ve gaziler katıldı.  

Gerçekleştiren resepsiyon-
da konuşan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak, “ 1071’de Sultan Al-
parslan bildiğiniz gibi o Ana-
dolu’yu bize yurt edinmişti. 30 
Ağustos 1922 tarihinde de bu 
yurdun, bu Anadolu’nun ebedi-
yen bizim olacağını tescillemiş 

ve dünyaya ilan etmiş olduk. İşte 
30 Ağustos bu kadar önemli bir 
tarihtir. İman gücünün, vatan 
sevgisinin, bayrak sevgisinin; 
sayılara, teknolojilere, devletle-
rin bir araya gelip bu çökertme 
harekatına üstün geldiğinin bir 
tescilidir. Çünkü bizim milleti-
miz, Türk milletimiz her zaman 
adalet dağıtmıştır. Her zaman 

mazlumun yanında olmuştur. 
Haksızlıklara boyun eğmemiştir. 
Esaret diye bir şeyi kabul etme-
miştir. İşte bunu herkesten iyi 
bilen Gazi Mustafa Kemal, bütün 
dinamikleri harekete geçirerek o 
yokluk içerisinde, askere verile-
cek ekmeğin bile hesabının ya-
pıldığı ortamda bu mücadeleyi 
çok şükür başarıyla 30 Ağustos 

tarihinde sonuçlandırmıştır. 
Bundan sonra da o içinden çıkı-
lan zor şartlar aksine ekonomi-
de, bilimde, sanatta,teknolojide 
inanılmaz atılımlar gerçekleştir-
miştir.  30 Ağustos denildiğinde 
Cumhuriyetin temellerinin atıl-
mış olduğundan bahsediyoruz” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

2006 yılından bu yana Cumarte-
si günleri Mevlana Kültür Merkezin-
de ücretsiz olarak düzenlenen sema 
programları 7 Eylül 2019 itibariyle 
ücretli olarak düzenlenecek. Sema 
töreni biletleri internet üzerinden 
temin edilebilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi 

ile Konya Türk Tasavvuf Müziği 
Topluluğu’nun ortak organizas-
yonuyla 2006 yılından bu yana 
Cumartesi günleri Mevlana Kül-
tür Merkezinde ücretsiz olarak 
düzenlenen sema programları 7 
Eylül 2019 itibariyle ücretli olarak 
düzenlenecek.  Kültür ve Turizm 

Bakanlığının aldığı karar doğrul-
tusunda ücretli hale getiren sema 
programların biletleri https://
www.biletinial.com/ üzerinden 
temin edilebilecek. Bilet gelirleri 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tara-
fından oluşturan fona aktarılacak. 
Sema ayinini izlemek isteyen kişi-

ler tam bilete 15 öğrenci ise 10 TL  
ücret ödeyerek sema mukabelesi-
ni izleyebilecek.   Cumartesi günü 
düzenlenen seme programlarına 
7-17 tarihleri arasında olduğu gibi 
çok sayıda yerli ve yabancı turist 
katılım sağlıyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şehit arkadaşlarını 
24 yıl sonra andılar

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 24 
yıl önce teröristlerle çıkan çatışma-
da şehit olan Piyade Uzman Onba-
şı Selahattin Karaman, arkadaşları 
tarafından memleketi Konya’nın 
Kadınhanı ilçesinde anıldı.

Kayseri Hava İndirme Tugayı 
Komando Tabur Komutanlığında 
görevliyken, 1995’te Uludere ilçesi 
Işıkveren mevkisinde çıkan çatış-
mada 24 yaşında şehit düşen, evli 
ve bir çocuk babası Karaman için, 
ilçede anma programı düzenlendi.

1’inci Komando Tugay Komu-
tanlığı Hava İndirme ve Komando 
Eğitim Taburu’nda, 1993 ile 1995 
yılları arasında vatani görevlerini 
yaparken, Şırnak’taki terör örgütü 
PKK’ya yönelik operasyonlara ka-
tılan 115 asker, 4 yıl önce sosyal 
medya aracılığıyla bir araya geldi. 
‘Gökyüzü Kartalları’ adlı grubu 
oluşturan askerler, o dönem şe-
hit  düşen asker arkadaşlarını ve 
komutanlarını mezarlarını ziyaret 
edip, anmaya başladı. O dönemde 
vatani görevini yapan 50 kişi, ko-
mando kıyafetleriyle bugün Kon-
ya’nın Kadınhanı ilçesindeki Şehit 
Uzman Onbaşı Selahattin Kara-
man ve Ilgın ilçesindeki Piyade Ko-
mando Er Hacı Mehmet Yavuz’un 

mezarlarını ziyaret edip, dua etti. 
Grubun temsilcisi Ahmet Çoruh, o 
dönem aralarında komutanların da 
olduğu 10 şehit verdiklerini belir-
terek, ‘’Bizler 1993 ile 1995 yılları 
arasında 1’inci Komando Tugay 
Komutanlığı Hava İndirme ve Ko-
mando Eğitim Taburu’nda vatani 
görevini yaparken, Şırnak’ta görev 
alan erleriz. 4 yıl önce sosyal med-
ya aracılığıyla 115 arkadaş olarak 
bir araya geldik. O dönemlerde 
şehit düşen arkadaşlarımızı ve ko-
mutanlarımızı ziyaret etmeye baş-
ladık. Hem mezarları başında dua 
edip anıyoruz hem de mezarların 
bakımını yapıyoruz. 10 şehidimiz 
vardı. Bugün itibarıyla hepsinin 
mezarını ziyaret etmiş olduk. Ziya-
retlerimiz ile birlik ve beraberliği-
miz devam edecek” dedi. 

Şehidin Şırnak’ta birlikte gö-
rev yaptığı, farklı illerden gelen 
50 arkadaşı, mezarı başında dua 
etti. Karaman’ın ailesi ve yakınla-
rıyla da görüşen görev arkadaşları, 
acılarının hala taze olduğunu dile 
getirdi. Geceyi ilçede geçiren grup, 
sabah şehit Karaman’ın kabrini 
tekrar ziyaret ettikten sonra Kadın-
hanı’ndan ayrıldı.
n AA / DHA

Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren  Konya Şehir Turu  başta Konya’ya 
gelen yerli ve yabancı turistler olmak üzere Konyalıların şehri yakından tanıması sağlanıyor

Şehir Turu ile 
Konya’yı tanıyorlar

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Kültür A.Ş bünyesinde hizmet veren  
Konya Şehir Turu  başta Konya’ya 
gelen yerli ve yabancı turistler olmak 
üzere Konyalıların şehri yakından 
tanıması sağlanıyor. Konya Şehir 
Turu  Konya’ya  ziyaret etkinliğinde 
bulunan misafirler  Hz. Mevlana’nın 
engin görüşü ve tasavvufi düşünce-
siyle, şehrin binlerce yıllık eşsiz tari-
hini ve bunun yanında şehrin kültü-
rel, sanatsal, turistik ve gastronomik 
değerlerini mini bir konsept ile kısa 
zamanda öz bilgilerle sunuluyor.  

HAFTANIN HER GÜNÜ 
HİZMET VERİYOR

Mevlana Meydanında hafta her 
günü gerçekleşen turlar ile M.Ö. 
7000’li yıllardan itibaren Şehrin sos-
yolojik ve jeolojik yapısı ile birlikte; 
dini, kültürel ve tarihi çerçevesini 
kapsayan tarihi, kültürel ve turistik 
değeri bulunan 49 noktada bilgiler 

veriliyor.  Her gün saat 11:00, 14:00 
ve 16:00’da Mevlana Meydanı Şehir 
Turu durağından hareket eden şehir 

turları 1 saat 45 dakika ve 1 saat 30 
dakika arasında gerçekleşiyor. 2 adet 
70 kişi kapasiteli çift katlı, 1 adet 55 

kişi kapasiteli tek katlı ve 1 adet 20 
kişilik minibüs ile hizmet vermekte 
olan Konya Şehir Turunda misafir-
lere Konya’yı tanıtmak üzere görev-
lendiren personellerde eşlik ediyor. 
Şehir Tanıtım hizmetleri  günlük ve 
yarım günlük olarak hizmet veriyor. 
Araçlarda  bulunan LCD ekranlar  ile 
anlatımlar  aynı zamanda görsel hafı-
zaya da hitap edecek şekilde tanıtım 
videoları gösteriliyor.

GRUP MİSAFİRLERİ ÖZEL TUR
Konya Büyükşehir Belediyesi 

Kültür A.Ş bünyesinde hizmet veren  
Konya Şehir Turuna eğitim kurumla-
rı ve dini eğitim kurumlarına yönelik 
olarak aynı zamanda grup misafirlere 
yönelik hizmet çeşitlendirilmesi kap-
samında toplu rezervasyon yapıldığı 
sürece günlük tur saatleri haricinde 
misafirleri  bulundukları yerden alı-
nıp tekrar aynı güzergaha bırakıyor.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Sema törenleri ücretli oldu

Cüneyit Orhan Toprak
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

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

Yemen’de Husilerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, hapishane niteliğindeki bir binaya Suudi Arabistan 
öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 50 kişi öldü ve 100 kişi yaralandı

Yemen’nin Zamar kentinde Hu-
silerin alıkoyduğu kişileri tuttuğu, 
hapishane niteliğindeki bir binaya 
Suudi Arabistan öncülüğündeki ko-
alisyon güçlerinin düzenlediği hava 
saldırılarında, 50 kişinin öldüğü ve 
100 kişinin yaralandığı belirtildi. 
Husi Sözcüsü Muhammed Abdus-
selam, Twitter hesabından yaptığı 
açıklamada, “Koalisyon yeni hicri yılı 
Zamar’da mahkumları hedef alan 
korkunç bir katliamla başlattı. Saldı-
rılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi 
öldü, 100 kişi yaralandı.” ifadelerini 
kullandı.

Husilere bağlı Mahkum İşleri 
Ulusal Komitesi Müdürü Abdulkadir 
el-Murtada ise Facebook üzerinden 
yaptığı açıklamada, koalisyon uçak-
larının Zamar kentinde Husilerin 
kontrolündeki hapishaneyi hedef 
aldığını belirterek, kurtarma ekipleri-
nin saldırıların yoğunluğu nedeniyle 
bölgeye ulaşamadığını kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırılarda ya-
ralananların birçoğunun Husilere ait 
araç ve ambulanslarla hastanelere 
taşındığını ancak hapishanede alı-
konulanlardan bir kısmının ise hala 
binanın altında mahsur olduğu bilgi-
sini verdi.

Husiler, olayla ilgili Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirliklerini 
(BAE) suçlayarak, uluslararası ve ye-
rel kuruluşları olayı yakından takip 
etmeye çağırdı. 

Öte yandan, Al Arabiya televiz-
yonunun yayımladığı Suudi Arabis-
tan öncülüğündeki koalisyon güç-
lerinin sözcüsü Turki el-Maliki’nin 
yazılı açıklamasına göre, koalisyon, 
Yemen’in Zamar kentinde hapisha-
neyi değil, Husilere ait askeri hedefi 
vurdu.

Vurulan yerin kendileri için 
“meşru bir hedef” olduğunu, ellerin-
de deliller bulunduğunu kaydeden 
Maliki, “Koalisyon söz konusu nok-

tanın vurulması esnasında sivillere 
zarar verilmemesi için tüm önlem-
leri almıştır.” ifadelerini kullandı. 
Husilerin kullandıkları silahların geli-
şiminin, Yemen’de İran Devrim Mu-
hafızları unsurlarının bulunduğunu 
gösterdiğini belirten Maliki, Hudey-
de Limanı’nın hala Husilerin silahla-
ra ulaşma noktası olduğunu kaydetti.

Yemen Savunma Bakanlığı, 
BAE’nin perşembe günü geçici baş-
kent Aden ile Ebyen’de hükümet 
güçlerini hedef alan hava saldırı-
larında ölü ve yaralıların sayısının 
300’den fazla olduğunu açıklamıştı. 

Söz konusu gelişmelere ilişkin 
saldırıyı doğrulayan BAE tarafından 
yapılan açıklamada, Aden Havali-
manındaki Arap koalisyon güçlerine 
karşı düzenlenen terör saldırısına ce-
vap olarak ülkenin güneyinde silahlı 
terörist gruba saldırı düzenlendiğini 
duyurmuştu.
n AA

Yemen’de hapishaneye 
saldırı: 50 ölü, 100 yaralı
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Geçen hafta açıklanan “İhracat 
Ana Planı” üzerinde dikkatlice durul-
ması gereken bir parametre. Tahmin 
edersem bu başlıktaki yazım birkaç 
hafta üst üste bir yazı serisi olarak 
devam edecek. İhracat planlama 
çalışması, kendi içerisinde birçok 
olumlu faktörü barındırsa bile, birçok 
eksik unsuru da barındırmakta. Ayrıca 
planlama çalışmasında birçok konu, 
detaya inmeyen genel cümlelerle ifade 
edilmiş.  İhracat Ana Planı ile ilgili bu 
haftaki değerlendireceğim ana başlık-
lar;  Ticari Diplomasi, Gümrük Birliği 
Güncellemesi, BREXIT, İhtisaslaşmış 
Serbest Bölgeler ve belirlenen 17 adet 
Hedef Ülke olacak.  
GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLEMESİ 

Önce sorunu tespit edip aşama 
aşama gidelim. Neden Gümrük Birliği-
ni Güncelliyoruz? 

 • Tarım ürünlerinde Gümrük Birli-
ğine dahil değiliz

 • AB’nin diğer ülkelerle yaptığı Ser-
best Ticaret Anlaşmalarına taraf değiliz

 • Gümrük Birliği kapsamında, di-
ğer ülkelere uygulanacak Gümrük Ta-
rifesini (OGT) uygulamak zorundayız. 
Karar mekanizmasında zaten değiliz. 

 • AB, başka bir ülkeyle Serbest 
Ticaret Anlaşması (STA) yapmaz ise 
bizde yapamıyoruz. Kendi milli dış 
ekonomi politikalarımıza göre bir baş-
ka ülkeyle STA yapmamıza da izin yok.

Son 3 madde net bir şekilde Dış 
Ekonomik Politikalarımız oluştur-
mamızda en büyük engel. Yani Dış 
Ekonomik Politikamızda bağımsız 
değiliz.  Bunun altını özellikle çizmek 
isterim. Son açıklamalardan anlıyo-
ruz ki bu sürece kamu alımlarının da 
GB’ne dahil edilmek istenmekte bu 
durum gayet güzel ve şirin gözüküyor. 
Ama ana problemlerimizi görmezlikten 
gelemeyiz.  1996 yılında yürürlüğe gi-
ren GB’nin en büyük avantajı, Sanayi 
ürünlerinde karşılıklı olarak gümrük 
vergilerinin kaldırılması ki bunu zaten 
serbest ticaret anlaşması ile yapabilir-
siniz. Neden Dış Ekonomi politikamızı 
AB’ye mahkûm ediyoruz?

Güncelleme sorunu ilk olarak ne 
zaman üst düzeyde dile geldi diye ha-
fızamı yokladığımda, AB ile ABD ara-
sında yapılması düşünülen yeni nesil 
ticaret anlaşmalarının ötesinde olan 
TTIP (Transatlantik Ticaret ve Yatırım 

Ortaklığı) aklıma geldi. O zaman sizinle 
geçmişe yönelik kısa bir yolculuğa çı-
kalım. 

Ama öncesinde şunu söyleyeyim 
neyse ki Trump, ABD başkanı olun-
ca, TTIP görüşmelerini sonlandırdı. 
Tahminimce bize ve dünya ekonomi 
politiğine yapmış olduğu en büyük ve 
tek iyiliktir. ABD ve AB kendi arasında 
TTIP’i imzalasalardı. Türkiye ve ABD 
arasındaki ticarette sıkıntı olacaktı. Biz 
anlaşmaya taraf olmadığımız için ABD 
ürünleri bizde vergisiz, bizim ürünler 
ise ABD’ye vergili girecekti. Dolayısıy-
la ABD ile ticarette,  bizim açımızdan 
büyük bir sapma meydana gelecekti. 
Dolayısıyla güncellemenin olması ge-
rekliliği bakanlık nezdinde üst düzeyde 
o dönemlerde dillendirilmeye başlan-
mıştı. Tıpkı bugünde ifade edildiği gibi.  
O günden bugüne, tahmin edersem 4 
ya da 5 bakan değişti, Bakanlığın ismi 
değişti, Bakanlık başka bir bakanlıkla 
birleşti hem büyüdü hem de isim yine 
değişti. Ama söylem değişmediği gibi 
sonuçta değişmedi. Sonuç: elde var 
sıfır. 

Şunu net bir şekilde söylemek 
istiyorum. Adamlar güncelleme fi-
lan yapmazlar, yapmayacaklarda. 
En iyi ihtimalle ne olur? Belki birkaç 
yeni şeyler eklenebilir AMA esas dış 
ekonomik bağımsızlığımızı elimizden 
alan maddeleri hayatta değiştirmezler. 
Ticari diplomasi vb. kelimelerle biz 
ancak kendimizi oyalarız. AB’ye güven 
olmayacağını geçmişten bu yana test 
etmedik mi? 

NE YAPMALI? 
Gümrük Birliğinin güncellenmesi 

yanlış bir düşünce metodudur. Ya-
pılması gereken, Gümrük Birliğini bu 
yönüyle iptal edip, AB ile yeni bir Ser-
best Ticaret Anlaşması (STA)  yaparak 
yola devam etmektir. Bu düşüncemi 
defalarca önceki yazılarımda paylaş-
mıştım. Benimle aynı fikirde olmayan 
birçok akademisyen abim, ablam ve 
kardeşlerim var. Bu konuda beni de 
eleştiriyorlar.  Bende bugün naçizane 
şunu söylemek istiyorum. Bu eleştiri-
lerin benzerini AB ile STA yapan diğer 
ülkelere yapsanıza ya da bizim gibi bir 
GB anlaşmasını bu ülkelere de tavsiye 
etsenize

BREXIT’E GELİRSEK
Evet, ticari diplomasiyi İngiltere ile 

yapabilirsiniz ve sonuç-
ta alabilirsiniz. Dolayısı 
ile GB kapsamında gö-
rüşeceğiniz, kamu ve 
hizmet alımları veya Ta-
rımsal ürünleri İngiltere 
ile müzakere edebilirsi-
niz.  Tek şartla; İngilte-
re’nin AB’den çıkması 
gibi GB’den de çıkarsa. 
Eğer çıkmazsa bu de-
diklerimi yapılamaz hale 
gelir. Dolayısıyla AB’den çıkacak olan 
İngiltere’nin GB süreci nasıl bir seyir 
izleyecek? Buda ayrı bir soru işareti, 
o zaman şöyle bir senaryo planlaması 
yapalım. 

 • Senaryo 1: İngiltere GB’den çık-
mayacak ( o zaman yapacak bir şey 
yok) 

 • Senaryo 2: İngiltere GB’den çıka-
cak (o zaman dediğim konuları müza-
kere edebilirsiniz) 

 • Senaryo 3: İngiltere GB’den çıka-
cak ama AB ile STA anlaşması uzaya-
cak. Örneğin 1 yıl. Geçmiş olsun sanayi 
ürünleri dahil olmak üzere ürünlerimiz 
İngiltere’ye gümrük vergili girecek ve 
en büyük ikinci ihracat partnerimiz ve 
dış fazla verdiğimiz, İngiltere ticareti bir 
yıllığına darmadağın olacak 

 • Senaryo 4: İngiltere GB’den çı-
kacak ve AB-İngiltere arasında STA 
olmayacak. O zaman gerçekten geç-
miş olsun. Çünkü AB, İngiltere ile STA 
imzalamadıkça biz İngiltere ile STA im-
zalayamayız. Çünkü başka bir ülkeyle 
STA yapmamıza AB, GB kapsamında 
izin vermiyor. 

YENİ NESİL SERBEST BÖLGELER
İhracat ana planının bu bölümle 

ilgili sunumunda iki tane anahtar ke-
limeyi öne çıkarıp burada tartışmak 
istiyorum. Bunlar; 

 • İhtisas Serbest Bölgeleri 
 • Kümelenme Modeli
Bu konuya detaylı girmeden önce 

Yeni Nesil Serbest Bölge kavramı doğ-
ru bir yaklaşım kesinlikle katılıyorum. 
AMA önceki yıllardaki çalışmalarda 
olduğu gibi detay göremiyorum. Ne 
yapılacak? Sorusunun cevabı VAR. 
Nasıl yapılacak? Sorusunun cevabı 
YOK. Sadece yapacağız edeceğiz var.  

Örnek olarak da Singapur 
örneği verilmekte, gerisi 
yok. Plan dediğimiz çalış-
mada detayları göreme-
yince bizde yorum yapa-
mıyoruz.

İhtisas Serbest Böl-
geleri önemli bir kavram 
ama ülkemizde ilk değil. 
Maalesef ki kötü örne-
ğin, örnek olmayacağını 
bilerek ama mecburen, 

örnek vererek gitmek durumundayım. 
Örneğin İzmir’de iki tane Serbest Böl-
ge var. Bunlardan birisi İZBAŞ (İzmir 
Serbest Bölge) Bu serbest bölgemiz 
öncesinde ihtisaslaşmış bir serbest 
bölgeydi. Eski ismi ise Menemen Deri 
Serbest Bölgesi idi. Deri sektörün-
de uzmanlaşmış ve kümelenmiş bir 
model tasarlanarak oluşmuştu. Ama 
sonra ne oldu?  Nasıl söyleyeyim bi-
lemedim ama deri algısını yıkmak ve 
farklı sektörlerden yatırım çekebilmek 
için milletin canı çıktı desek yeridir. En 
sonunda ise isim değişikliğine gidildi 
ve isim İZBAŞ olarak değişerek, deri 
sektörü algısı yıkılmaya çalışıldı ve 
buraya farklı sektörlerden yatırımcılar 
çekilmeye çalışılıyor. Maalesef ki bu 
süreç; İhtisaslaşmış ve kümelenme 
modeline göre oluşturulmuş ve son-
rasında terkedilmiş bir model.  Bu 
süreçten ne gibi dersler çıkarıldı? Yani 
süreçte bu hatalar tekrar yapılacak mı? 
Ya da farklı neler düşünülüyor? Sade-
ce yeni nesil serbest bölgeler için İleri 
Teknoloji vurgusu yapılmakta.   Henüz 
detayları bilmiyoruz ama bu model 
doğru konumlandırarak yapılırsa ba-
şarılı olacağına inanıyorum. 

Bu arada Kümelenme modeli yeni 
bir kavram değil. Belirli bir dönem biz-
de çok popüler bir kavramdı.  Hatta 
hatırlıyorum bir ara yüksek lisans ve 
doktora tezlerinin birçoğu kümelenme 
üzerine yapılmıştı. O dönemin öğren-
cileri ve şimdinin hocalarından özür 
diliyorum ama o dönem bu tezler o 
kadar çok yazıldı ki artık hepimize kına 
gelmişti. Ülkemizde de uygulamaya 
yönelik dış ticarette üzerine çalışılmıştı. 
Ama geçmişten günümüze baktığım-
da, maalesef görüyorum ki elde yine 

bir şey yok. O dönemden günümüze 
Türkiye kümelenme modeli ile şu 
başarıyı elde etti yorumları olması ge-
rekirken, biz ise hala geçmişte yapa-
madık ama şimdi yapacağız diyoruz. 
Neden başarılı olmadı? Soruları cevap-
landıktan sonra doğru bir çalışmanın 
kümelenme strateji bağlamında faydalı 
olacağını düşünüyorum. Ama maale-
sef ki yine elimizde detay yok. Ne var 
peki? İhtisas serbest bölgeleri ve kü-
melenme modeli ile yeni nesil serbest 
bölge çalışması yapacağız söylemi var. 
Nasıl sorusunun cevabı ise henüz yok. 
En azından biz bilmiyoruz. 

HEDEF ÜLKELERE GELİRSEK
Hedef ülkelere baktığımızda ise 17 

adet ülke seçilmiş. Bölgesel olarak de-
ğerlendirirsek;

 • Amerika Kıtası:  ABD, Brezilya, 
Meksika, Şili 

 • Afrika Kıtası: Güney Afrika, Fas, 
Etiyopya, Kenya

 • Asya Kıtası: Hindistan, Güney 
Kore, Japonya, Çin, Özbekistan, Ma-
lezya, Irak

 • Avrasya (Asya-Avrupa) :Rusya 
 • Avrupa: İngiltere 
Hedef ülkelerin ihracatçılarımız 

için önemi ise Ticaret Bakanlığının ver-
diği bazı teşviklerin üzerine, bu ülkeler 
olduğunda ilave olarak ek teşvik ve-
rilmesi, anladığım kadarıyla yüzdesel 
bazda verilen teşviklerin üzerine ilave-
ten +% 5 oranında daha teşvik ilavesi 
yapılmış. 

Bu arada hedef ülkelerin tespit edil-
mesinde rakamlar önemli ama rakam-
ların ötesinde siyasi ilişkiler, kültür, din, 
alım gücünün yakınlığı, coğrafi yakın-
lık-uzaklık, taşıma yolları için alt yapı,  
dış ticaret bilançosu (buda rakamsal 
değerlendirme ama kriter de olmadığı 
için yazmaktayım.) önemli diye düşün-
mekteyim. Örneğin ben Venezüella’yı 
hedef ülkesine alınmasını arzu eder-
dim. Cumhurbaşkanlığı düzeyinde o 
kadar destek vermemize, siyasi otori-
tenin bize olan yakınlığına karşın veril-
mesi uygun olurdu. Yine İran bizim en 
önemli dış ticaret partnerlerimizden ve 
ihracat pazarlarımızdan birisi. Onun da 
olmasını beklerdim.  Sorularıma farklı 
cevaplar verilebilir. Ama siyasette, tica-
ret yoluyla da birilerine mesaj verebilir 
ve birilerini destekleyebilirsiniz.  

Serbest Ticaret Anlaşmaları da ayrı 

bir parametredir. Örneğin en büyük 
ihracat partnerlerimizden birisi olan ve 
hedef ülkemiz içerisinde yer verdiğimiz 
Irak ile neden Serbest Ticaret Anlaş-
ması yapmıyoruz?  Sebebini yazımın 
başlangıcında paylaşmıştım. AB izin 
vermedikçe  (AB o ülke ile STA yap-
madıkça) biz yapamayız. 

Bu yazdıklarımın temelinin birçoğu 
günümüzün politikalarının bir sonucu 
değil kabul ediyorum ama bu prob-
lemlerin sonuçlandırılmasının zamanı, 
bugündür diye düşünmekteyim. Yok-
sa nereye kadar sürecek bu Gümrük 
Birliğinin dış ekonomi politikamızı esir 
alması? 

Bu arada İhracat ana planı içeri-
sinde çok önemli ve sahaya dokunur 
çalışmalar var. Tüm bunları unutmuş 
değilim. Allah izin verirse mikro öl-
çekteki faydalı bulduğum konuları ve 
eleştirileri belirtmek üzere yazı serisine 
devam edeceğim. 

TÜM BUNLARIN ÖTESİNDE 
İhracatta en büyük problemimiz. 

“İhracatın Bölgesel Dağılımdaki Eşit-
sizliktir.” İhracat ana planı bu konuda 
zamanlama ve çözüm odaklı bir planı 
var mı? Görebildiğim kadarıyla yok. 
Çünkü söylemlerin çoğu büyüklere ve 
büyük yatırımlara verilmiş. Örneğin; 

 • İhtisas Serbest Bölgelerde Yük-
sek Düzey Teknoloji yatırımı 

 • Küresel Tedarik zincirinde büyük 
firmalara tedarikte makine ekipman 
yatırımı yardımı

 • İleri teknoloji ürünlerin ihracatın 
artırılması 

Tüm bunlara katılmamak müm-
kün değil, imkân varsa teşvikler daha 
da artırılsın ama ihracatta yerelde insa-
nımıza ve küçüklere dokunacak politi-
kaları üretmen kaydıyla.

2023,  500 milyar dolar ihracat he-
definden sonra yapılan ikinci en önemli 
çalışma şu anki İhracat Ana Planıdır. 
Olumlu yönleriyle, hataları veya ek-
siklikleri ile karşımızda durmaktadır. 
Her şeye rağmen bu planın yapılması 
ve kamuoyu ile paylaşılması ayrı bir 
önem teşkil etmektedir. Sürece katkıda 
bulunanlara teşekkür ediyor ve mem-
leketimize hayırlı olmasını diliyorum. 

SONUÇ: Zaman Gümrük Birliğini 
güncelleme zamanı değil, AB ile Ser-
best Ticaret Anlaşması yapma zama-
nıdır. 

İHRACAT ANA PLANI (1)

Eylül ayıyla beraber okulular da 
başlıyor.

Sadece okullar  mı?
Öğretim, eğitimi okula ait kısmı, 

ailelerin sorumluğu da başlıyor,baş-
lamalı.

Bunu bilmeyecek  ne  var? Her-
kesin bildiğini bir de ben yazmışım 
ne olacak?

Benim değineceğim nokta bil-
menin çok ötesi. 

Mesela bildiğimiz eğitim öğreti-
mi anlamak, idrak etmek, inisiyatif olmak, sorum-
luluğumuzu fark etmek, amiyane tabirle elimizi 
taşın altına koymak.

Şayet bunları yapıyor isek  eğitimde ve öğre-
timdeki bu aksaklıklar hala neden devam ediyor?

Suç sadece devlette mi?
Öğretmenler de mi?
Yoksa eğitimin fayda sağlayacak tarafının  ye-

terince işin içine girmemesi mi?
Eğitimi alan cephenin  eğitimin ciddiyetini ye-

terince anlamaması mı?
Bence muasır medeniyet seviyesine ulaşmak 

için en önemli görev  hizmeti alan aile ve öğrenci-
nin en büyük sorumluluğu da alması.

Burada aileye çok önemli rol düşüyor.
Öncelikle eğitime ve öğretime başlayan ço-

cukları ile çok daha yakında ilgilenmek gerekecek.
Nasıl?
Mesela iyi bir dinleyici olmak.
Öğrencinin sorunlarına kulak kabartmak çö-

zebiliyorsa çözmek çözemiyorsa birlikte çözüm 
aramak hala çözülemiyorsa çözebilecek birisini 
bulmak.

Öğretmenleri ile işbirliği yapmak. Özelikle  
rehberlik öğretmenleri ile  sürekli istişare halinde 
olmak.

Olayın bir de okul aile birliği yönü var.
Özellikle okul aile birliğine iştirak etmek, top-

lantılara sürekli katılmak, az veya  çok görev ve 
sorumluluk almak.

Böylelikle okul aile birliği içinde yetenekli bilgi-
li ailelerle işbirliği yapmak. Vasıflı velilerin yönlen-
dirmesi ile çocukların durumlarını birlikte izlemek.

Etkili bir okul aile birliği kurulmasında sorum-
luluk almak.

Günümüzde bir çok aile sorumluluk alabile-
cek bilgi beceri ve iradeyi her zamankinden daha 
fazla görüyoruz ama yeterli mi hayır.

Etkili bir okul aile birliği okulun , eğitim ve öğ-
retim kumrunun ana tamamlayıcı gücüdür.

Devleti ,öğretmenleri çocukları suçlayacağı-
mıza sorumluluk almak ve eğitim ve öğretimin 
lokomotifi olmak okul aile birliğinin gizli silahı.

Projeler üretmek bu projelere 
kaynak bulmak okul aile birliklerinin 
rahatlıkla yaparak eğitime katkı sağ-
layabilecekleri önemli bir girişim.

Devletin yeterince kaynak ayıra-
madığını hepimiz biliyoruz.

Eğer okul aile birliklerini iyi or-
ganize edebilir, doğru projeler üre-
tebilirsek kaynak da o oranda kolay 
sağlanabilir.

Aile birliği kendi kaynak sağlaya-
mazsa, günümüzde gelişmekte olan 

sponsorluk bilinci bu gayretleri daha da kolaylaş-
tırmakta.

Ulusal ve uluslar arası sivil toplum örgütleri 
de kayda değer projeleri daha kolay finanse edi-
yor.

Önceki mezunlar, çalışanlarla irtibata geçmek 
de ayrı bir kaynak.

Bazı şirketler özellikle kendi konularında ya da 
sosyal sorumluluk gereği eskisinden çok daha 
fazla eğitime ilgi duymakta.

Eğer hiçbir şey yapmazsak; bir tarafta eğiti-
me katkı sağlamak isteyenler, bir tarafta kaynak 
yetersizliğinden hayata geçirilemeyen fikirler, şi-
kayetten öteye geçemeyiz.

Ayrıca aile ve okul aile işbirliği ile okulla güçlü 
organik bağlar kurarak okulun gerçekleri ile de 
daha yakın ilişki kurmuş olur.

Eğitimin kahramanları öğretmenlerle çok 
yakın ilişkilerle , öğretmenlerin de aile ile iletişim 
kurması kolaylaşır. Aileyi  daha yakından tanıya-
rak imkanlar ve imkansızlıklar karşısında daha 
bilinçli tavır geliştirir.

Ailelerimiz de öğretmenlerimiz hakkında , 
daha samimi bilgiler edinerek ön yargısız iletişi-
min önü açılır.

Öğrenci, okul, aile, öğretmen ve devlet birlikte 
birbirini tamamlayarak eğitime sarılırsak eminim 
her okul bir kolej havasında olacaktır.

Maddi imkan olmayabilir, ama maddi imkanı 
bulabilecek girişimler yapabiliriz.

Kütüphanesi, laboratuarı olmayan bir köy 
ilkokul ve orta okulu öğrencisi olarak, bütün 
deneyleri yapıp, kitaplara ulaşacak kadar aktif 
öğrenciler olarak , eğitim seviyemizi kendi talep-
lerimiz ve ailelerimizin bizi dinlemesi ile gerçek-
leştirmemiz üzerinden kırk yıl geçti.

Şimdinin imkanları çok çok fazla.
Yeter ki aile okulu, öğrenciyi, öğretmeni doğ-

ru dinlesin, algılasın.
Gücünü bilsin.
Eğitimin, eğiticinin, okulun ve öğrencinin so-

rumluluğu ailenin tamamlayıcı gücünün içinde 
saklı.

EĞİTİMDE AİLENİN TAMAMLAYICI GÜCÜ
Halife Harun Reşid, 

Bermek olan veziri Ca-
fer bin Yahya ile birlikte, 
“Saray’ın bahçesinde ge-
zerken, canı “meyve” çe-
kiyor... “Elma’yı dalından 
koparmak için uzanıyor, ne 
var ki; “orta boylu” olduğu 
için, meyveye yetişemi-
yor!..

Veziri Yahya’ya diyor 
ki;

“Omzuma çık, o meyveyi kopar ve 
bana ver!”

Vezir zayıf” olduğu için, Halife’nin 
omzuna çıkıyor ve meyveyi koparıp, 
veriyor...

Meyveyi yiyen Halife Harun Reşid, 
“çok lezzetliymiş” diyor, “Bana bahçı-
vanı çağırın. Bu lezzetli meyveden dolayı 
onu ödüllendireceğim.”

Zaten az ileride duran ve olan-biteni 
“hayretle” seyreden bahçıvan geliyor.

Halife, ona; “Sana bir ödül verece-
ğim, dile benden ne dilersen” diyor.

Bahçıvan diyor ki;
“Sultanım, sizden bir tek isteğim 

olacak. Bana, benim Bermekî olmadığı-
ma dair bir belge verir misiniz?”

Halife şaşırıyor!..
“Herkes devlet kademesinde görev 

almak için bir Bermekî şeceresi uydu-
rurken, herkes Bermekî olmaya can 
atarken, sen niye Bermekî olmadığına 
dair belge istiyorsun ki?

Kaldı ki sen bir Bermekî’sin!
Bermekî olmaktan niye kaçınıyor-

sun?
Belgeyi almakta ısrar eden bahçıvan 

diyor ki;
“Evet, bir Bermek’iyim,, ama, ma-

dem ki, benden bir istekte bulunmamı 
istediniz.. Ben bu belgeyi istiyorum, 
başka da bir isteğim yok!”

Halife Harun Reşid de; 
“Madem ısrar ediyorsun, istediğin 

belgeyi vereceğim sana”diyor ve daha 
sonra da, o belgeyi veriyor bahçıvana.

Aradan yıllar geçer..
Bermekîler; Halife Harun Reşid’in 

kendilerine beslediği büyük güven ve 
yakın ilgiyi istismar ederek, sadece Sa-
ray kademelerini değil, eyaletleri de ken-
di yandaşları ile yönetmeye başlarlar!

Devletin her kademesini bir “ur” gibi 

sarmışlar, en ücra yerlerine 
bile kendi adamlarını yer-
leştirmişler!.

Durumu fark eden Ha-
life, Bermekîlerin “bir devlet 
içinde devlet” kurmak için 
uğraştıklarını “ülkenin her 
yanını ele geçirdiklerini” ve 
“kendisini devre dışı bırak-
tıklarını” fark edince, derhal 
emir verir:

“Bermekîleri kılıçtan 
geçirin! Yaşlılarını da zindana atın!”

Emir, yerine getirilir!. Bermek’iler 
öldürülür.

Peki, “bahçıvana ne olur?
Halife’nin emri üzerine, görevliler 

“bahçıvanın evine de giderler.
Ya kılıçtan geçirecekler, ya hapse 

atacaklardır!..
Ama bahçıvan; hemen, Bermekî 

olmadığına dair, “Halife imzalı belgeyi 
gösterir!

“Gördüğünüz gibi, ben Bermekî de-
ğilim ”der ve kellesini kurtarır!

Kılıçtan geçirme ve zindana atma 
operasyonu sona erince,

Harun Reşid, son durumu öğren-
mek için “kurmaylarını çağırır ve sorar;

“Emrimi yerine getirdiniz mi?”
Kurmaylar der ki;
“Listedeki herkes; ya kılıçtan geçiril-

di, ya zindana atıldı..
Sadece bir adam kaldı. Ama, ona 

dokunamadık, çünkü elinde sizin imza-
ladığınız bir belge vardı!”

Halife; “Hatırladım ben onu... Onu 
bulun ve bana getirin” der.

Bahçıvan huzuruna getirilince, Ha-
run Reşid sorar adama;

“O gün Bermekî olmadığına dair, 
benden ısrarla belge istedin.

Ben de verdim. Peki, bugünlerin ge-
leceğini nereden anladın?”

Bahçıvan der ki;
“Sultanım; hani, o elmayı koparmak 

isterken, vezir, sizin omzunuza basmıştı 
ya.

İşte o an dedim ki; eyvah, bizim so-
numuz geldi!”

Harun Reşid, araya girip; “Ama ben 
söyledim omzuma basmasını” deyince, 
bahçıvan der ki;

“Fark etmez sultanım. Sizin, Sultan 
olarak, vezirinizin omzunuza basmasını 

istemeniz bir alicenaplıktır, büyüklüktür.
Siz istemiş olsanız bile, vezirinizin 

omzunuza basması; hem şımarıklık, 
hem had bilmezlik, hem de küstahlıktır!

Sizin omzunuza basıp meyveyi ko-
parmak yerine, pekâlâ beni çağırabilir ve 
benden isteyebilirdi!

Bir adam, vezir de olsa, sultanının 
omzuna basacak kadar cüretkâr ve had 
bilmez olduysa, bunun sonu felâkettir!

Ben, işte o gün bu felâketi gördüm 
ve sizden o belgeyi istedim.”

Ülkemizde, ağırlıklı olarak    2007-
2013 döneminde, ülke bürokrasi-
sinde, Fethullah Gülen cemaatinin(!) 
müthiş bir etkinliği vardı. Örümcek ağı 
gibi her yerde etkili olmaktalar, onların 
referansı ile üst makam görevlere ata-
malar yapılıyordu. İstisnai durumlarda 
vardı tabii. 

Devlet yapılanmasında mutla-
ka farklı meşrep, cemaat, cemiyet ve 
ekolden insanların görev alması tabii 
bir hadisedir. Burada mesele, kişilerin, 
cemaatlerin, cemiyetlerin devletin üs-
tünde olmaması gerekmektedir. Devlet 
her kesime, gruba eşit mesafede olmak 
zorundadır.

Fatih Sultan Mehmet Han, rivaye-
te göre İstanbul’u fethettikten sonra 
Hristiyan, Yahudi ve Müslüman kanaat 
önderlerini huzuruna çağırarak derki; 
“herkes kendi inancını yaşasın hiç sı-
kıntı yok, ama devleti zarara sokacak bir 
oluşumun içerinde olursanız hepinizin 
kellesini uçururum” . Devletin bekası ve 
yaşaması her şeyin üzerindedir.

 Devleti güçlü kılan, kendisine karşı 
yapılacak ihanet, başkaldırı, isyan vb,..
durumları iyi bilmek ve takip etmek du-
rumundadır. Bunun içinde çok güvenilir 
bir istihbarat ağının olması gerekir. Beş 
bin yıllık Türk devlet geleneği bunu ba-
şarabildiği zaman hep güçlü kalmıştır. 
Devlet yönetimi zafiyet göstermez. 

Devlet, Atını da,  İtini de iyi tanımalı-
dır. Zamanı gelince atını nallamamasını, 
itini bağlamasını bilmelidir. 15 Temmuz 
hain darbesi bize şunu hatırlatmaktadır. 
Atı nallama, iti bağlama zamanı gelmiş 
ve geçmektedir.

Hz Ali (R.A) efendimizin “Her şeyin 
affı olur ancak devlete ihanetin asla!” sö-
zünü unutmamak gerekiyor.

Baki Selamlar.

DEVLET, ATINI DA İTİNİ DE İYİ TANIMALIDIR

haber@konyayenigun.com
TEVFİK OVACIK

bilgi@mutluyilmaz.com
MUTLU YILMAZ

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA
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Akbel ve Avcı aileleri evlatlarının mürüvvetini görmenin mutluluğunu yaşadı. 
Düğün töreninde misafirlere geleneksel Konya Pilavı ikram edildi 

Gürbüz ve Ceylan aileleri akraba oldu. Düzenlenen düğün töreninde 
genç çifti ve ailelerini sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Işıl İğdi’nin kızı İrem ile Güler-Adnan Yaşar çiftinin oğlu Muhammed, Umman 
Düğün Salonunda düzenlenen düğün töreni ile dünyaevine girdi

Konya’da yaşayan down sendromlu Büşra Oslu adlı genç 
kızın kına gecesi organizasyonu hayalini ailesi gerçekleştirdi

Akbel ve Avcı 
aileleri akraba oldu

Fatih Ceylan kardeşi
Nazif’i evlendirdi

İrem ve Muhammed 
mutluluğa ‘evet’ dedi

Büşra’nın kına gecesi 
hayali gerçek oldu

Akbel ailesinin kızı Arzu ile 
Avcı ailesinin oğlu Yusuf Emre Dil-
taş Sosyal Tesislerinde düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine girdi. 
Arzu ve Yusuf Emre misafirlerini, 
“ Sevgi dolu birlikteliğimizi sonsuz-
luğa taşıdığımız bu günde sizleri de 
aramızda görmekten mutluluk du-
yarız” mesajı ile davet etti. Gerçek-
leşen düğün törenine Akbel ve Avcı 
ailelerin sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. .Gerçekleştiren düğünde 
misafirlere geleneksel Konya pilavı 
ikram edildi. Akbel ve Avcı ailele-
ri misafirlerini kapıda karşılayarak 
‘Hayırlı Olsun’ dileklerini kabul etti. 
Mutlu günlerinde kendilerini yalnız 
bırakmadıkları için akrabalarına, 

dostlarına teşekkür etti. Düğüne 
katılan misafirler genç çift ve aileleri 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. 
Yenigün Gazetesi olarak Arzu  ve 

Yusuf Emre’ye  bir ömür boyu mut-
luluklar diliyor, Akbel  ve Avcı  aile-
lerine hayırlı olsun temennilerimizi 
iletiyoruz. n MEVLÜT EGİN

Girişimci İşadamları Vakfı Konya 
Şube Başkanı Fatih Ceylan’ın  kar-
deşi Nazif  düzenlenen düğün töreni 
ile Esra Gürbüz ile dünyaevine girdi. 
Gürbüz ailesinin kızı Esra ile Ceylan 
ailesinin oğlu Nazif, Gloria Meram Kır 
Bahçesinde düzenlenen düğün töre-
ni ile dünyaevine girdi. Gerçekleşen 
düğün törenine Gürbüz ve Ceylan 
ailelerini sevenleri, yakınları ile sa-
nayiciler, işadamları ile STK tem-
silcileri yalnız bırakmadı. Düğünde 
misafirlere geleneksel Konya düğün 
pilavı ikram edildi. Gürbüz ve Ceylan 
aileleri misafirlerini kapıda karşılaya-
rak ‘Hayırlı Olsun’ dileklerini kabul 
etti. Mutlu günlerinde kendilerini 
yalnız bırakmadıkları için akrabaları-

na, dostlarına teşekkür etti. Düğüne 
katılan misafirler genç çift ve aileleri 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ye-
nigün Gazetesi olarak Esra ve Nazif’e 

bir ömür boyu mutluluklar diliyor, 
Gürbüz ve Ceylan ailelerine hayırlı 
olsun temennilerimizi iletiyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Işıl İğdi’nin kızı İrem ile Gü-
ler-Adnan Yaşar çiftinin oğlu Mu-
hammed, Umman Düğün Salo-
nunda düzenlenen düğün töreni ile 
dünyaevine girdi. 

İğdi ve Yaşar ailelerini mutlu 
günlerinde sevenleri ve yakınları 
yalnız bırakmadı. Gerçekleştiren 
düğünde misafirlere geleneksel 
Konya pilavı ikram edildi. İğdi ve 
Yaşar aileleri misafirlerini kapıda 
karşılayarak ‘Hayırlı Olsun’ dilekle-
rini kabul etti. 

Mutlu günlerinde kendilerini 
yalnız bırakmadıkları için akraba-
larına, dostlarına teşekkür etti. Dü-
ğüne katılan misafirler genç çift ve 
aileleri ile bol bol hatıra fotoğrafı 

çektirdi. Yenigün Gazetesi olarak 
İrem ve Muhammed’e bir ömür 
boyu mutluluklar diliyor, İğdi ve Ya-

şar  ailelerine hayırlı olsun temenni-
lerimizi iletiyoruz.
n FAHRİ ALTINOK

Konya’da yaşayan doğuştan 
down sendromlu 23 yaşındaki Büş-
ra Oslu’un kına gecesi organizas-
yonu hayalini ailesi gerçekleştirdi. 
Düzenlenen kına gecesine Büşra 
Oslu’nun yakınları, sevenleri ve 
hocaları katıldı. Büşra Oslu yakınla-
rının katıldığı kına organizasyonda 
gönlünce eğlenerek unutamayacağı 
anlar yaşadı. Düzenlenen programa 
katılan herkese teşekkür eden Baba 
Ahmet Oslu, “Kızımız Büşra doğuş-
tan down sendromlu. 23 yaşında. 
Kına geceleri gördüğü için bizlerden 
kendisi için de kına gecesi yapma-
mızı 2 yıldan bu yana istiyordu. Biz-
lerde ailesi olarak kızımızın isteğini 

kıramadık. Anne ve baba olarak bir 
organizasyon yapmak istedik.  Bu-
gün de yakınlarımız, sevenlerimiz 

ve Büşra’nın hocalarının katılımı ile 
bir kına gecesi organizasyon ettik.  
Kına gecesi yaparak Büşra’nın moral 
ve motivasyonunu artırmak istedik. 
Büşra’nın kendisi yüzücü. Türkiye 
Jimnastik şampiyonu kendi dalında. 
Büşra’nın okuma yazması da gayet 
güzel. Lise eğitimini de tamamladı. 
Bugün onun güzel bir anı bırakması 
için organizasyonu gerçekleştirdik. 
Anne ve baba olarak kızımızın mut-
luluğunu görmek bizleri daha da 
mutlu etti. Organizasyonumuzda 
bizleri yalnız bırakmayan tüm se-
venlerimize yakınlarımıza teşekkür 
ediyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Bizbiriz Derneği’nin 2. Geleneksel Sünnet Şöleni gerçekleştirildi. Şölen kapsa-
mında sünnet ettirilen 79 çocuğun ailelerine ve davetlilerine yemek ikramı yapıldı  

Semra-İsmail Gürarslan çiftinin kızları Merve ile 
Fatma-Turgay Oktay çiftinin oğulları Batuhan dünyaevine girdi

Bizbiriz, sünnet 
şöleniyle buluşturdu

Merve ile Oktay 
dünyaevine girdi

Sosyal yardımlaşma ve daya-
nışma anlamında güzel organizas-
yonlara imza atan Bizbiriz Derneği, 
çalışmalarını sürdürüyor. Dernek 
son olarak 2. Geleneksel Sünnet 
Şöleni gerçekleştirdi. Alyans Köse-
dağ Düğün ve Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirilen sünnet şöleniyle ih-
tiyaç sahibi 79 ailenin çocuğu sün-
net ettirilerek, ailelerin yakınlarına 
geleneksel Konya düğün pilavı ikra-
mı yapıldı. Programla ilgili konuşan 
Bizbiriz Derneği Başkanı Mehmet 
Emin Doğan, “Bizbiriz Derneği ola-
rak 70 çocuğun sünnetlerini yaptır-
dık. Bugün de sünnet çocuklarının 
ailelerine ve misafirlerine yemek 
ikramı yapıyoruz. Çocuklarımıza he-

diyeler veriyoruz. İnşallah önümüz-
deki yıllarda bu sünnet organizasyo-
nunu devam ettirme arzusundayız” 

dedi. Programda sünnet çocukları 
palyaço eşliğiyle eğlenceli dakikalar 
yaşadı. n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Gürarslan ve Oktay aileleri 
akraba oldu. Semra-İsmail Gü-
rarslan çiftinin kızları Merve ile 
Fatma-Turgay Oktay çiftinin 
oğulları Batuhan dünyaevine gir-
di. Genç çiftin düğün törenleri 
Diltaş Sosyal Tesisleri’nde ger-
çekleştirildi. Geleneksel Konya 
düğün pilavı ikramının yapıldığı 
düğüne; Gürarslan ve Oktay ai-
lelerinin akrabaları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Aileler davetlile-
rin hayırlı olsun temennilerini ka-
bul ederken, davetlilerle tek tek 
ilgilendiler. 

Heyecanları ve mutlulukları 
yüzlerinden okunan genç çift ise 
bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek 

günü ölümsüzleştirmeyi ihmal 
etmedi. Yenigün Gazetesi olarak 
Gürarslan ve Oktay ailelerine ha-

yırlı olsun der, genç çifte iki cihan 
saadeti diliyoruz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Cahide-Hüdai Vural çiftinin kızları Hüma ile Leyla-Muharrem (merhum) 
Candan çiftinin oğulları Muhammed dünyaevine girdi

Candan ailesi düğün 
mutluluğu yaşadı 

Eski Konya Milletvekillerin-
den merhum Muharrem Can-
dan’ın oğlu düğün mutluluğu ya-
şadı. Cahide-Hüdai Vural çiftinin 
kızları Hüma ile Leyla-Muharrem 
(merhum) Candan çiftinin oğulla-
rı Muhammed dünyaevine girdi. 
İkonia Garden Düğün ve Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştirilen dü-
ğün törenine Vural ve Candan 
ailelerinin akrabaları, sevenle-
ri ve dostları başta olmak üzere 
Konya iş ve siyaset dünyasından 
çok sayıda isim katıldı. Davetlile-
re geleneksel Konya düğün pilavı 
ikramında bulunuldu. Davetlileri 
kapıda karşılayan Candan ailesi 
davetlilerin hayırlı olsun dilekle-

rini kabul etti. Yenigün Gazetesi 
olarak Vural Candan ailelerine 
hayırlı olsun temennilerimizi ile-

tir, genç çifte bir ömür boyu mut-
luluklar dileriz. 
 n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 

Fatma-Mehmet Talay çiftinin kızları Ayşenur ile Hümeyra-Ramazan Şahin 
çiftinin oğulları Mehmet Ali bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Talay ve Şahin 
aileleri akraba oldu
Konya’nın tanınmış ailelerin-

den Talay ve Şahin aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. 

Fatma-Mehmet Talay çiftinin 
kızları Ayşenur ile Hümeyra-Ra-
mazan Şahin çiftinin oğulları 
Mehmet Ali bir ömür boyu mut-
luluğa ‘Evet’ dedi. 

Atiker Deluxe Düğün Mer-
kezi’nde gerçekleştirilen genç 
çiftin düğün törenlerine akraba-
ları, sevenleri ve dostları katıldı. 
Düğünde davetlilere geleneksel 
Konya düğün pilavı ikramında 
bulunuldu. Talay ve Şahin aileleri 
davetlilerle tek tek ilgilenirken, 
davetlilerin hayırlı olsun dilekle-
rini kabul etti. 

Yenigün Gazetesi olarak genç 
çifte bir ömür boyu mutluluklar 
diliyor, Talay ve Şahin ailelerine 

hayırlı olsun temennisinde bulu-
nuyoruz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA 
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Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 67. Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Çiftçinin önün-
deki duvarları aşması gerekli merdivene herkes bir basamak ekleyecek ki, çiftçi daha çok üretecek Türkiye tarımda hak ettiği yere gelecek” dedi

‘Verin desteği, çiftçi
üretsin katma değeri’

Getirdiği yeni bakış açısı, yaptığı 
yatırımlar ve markalaşma hamlesiy-
le büyük bir başarı hikayesi yazan ve 
ülkemizdeki tarım kooperatifçiliği-
ne kazandırdığı ivme ile yurt içinde 
ve yurt dışında model alınan Konya 
Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 67. 
Olağan Mali Genel Kurulu, Konya 
Şeker Fabrikasında yapıldı. 

PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk, cephede savaşarak za-
fer kazanan Türk çiftçisinin, istiklalin 
kazanılmasından hemen sonra sa-
vaşta silah olarak kullandığı tırmıkla, 
çapa ile tarlada tapanda ekonomik is-
tiklal için işine dört elle sarıldığını ve 
sermayesi, sanayisi olamayan genç 
Cumhuriyetimizin ekonomisini tar-
ladan ürettikleriyle inşa ettiğini, ülke 
ekonomisine ilk can suyunu Türk 
çiftçisinin verdiğini hatırlattı. Konuk, 
“Türk çiftçisi 97 yıl önce düşman 
çizmesine çiğnetmediği toprakları, 
şimdi de yabancı menşeli ürünlere 
ezdirmemekte kararlıdır. Üreticiler 
olarak biz, sofralardaki yerimizin ta-
mamını, raflardaki, pazar tezgâhla-
rındaki, fabrika üretim bantlarındaki 
bu ülkenin üreticilerine tahsisli her 
yerin tamamını geri istiyoruz. Rafla-
rın, pazar tezgahlarının, mutfakların, 
üretim bantlarının yabancı menşeli 
ürünleriyle, yani ithal tarım ürünle-
riyle dolması ile vatan topraklarının 
askeri işgale uğraması arasında fark 
yoktur. Şükür rafların, pazar tez-
gahlarının, mutfakların tamamını 
kaybetmedik, işgal yok ama kabul 
etmeliyiz ki sızmalar var. Biz Türk 
çiftçisi olarak hepsini püskürtüp bi-
zim olanın tamamını geri almakta 
kararlıyız.” dedi. 

‘ÇİFTÇİ, TARIM SEKTÖRÜNDE
 YENİ ZAFERLER İSTİYOR’

Çiftçinin tarım sektöründe yeni 
zaferler istediğini, ülke topraklarının 
ve çiftçisinin bu tarımsal zafer için 
yeterli potansiyele sahip olduğunu 
vurgulayan Başkan Konuk, “Bunun 
için bizim yapabileceklerimiz var. 
Yapıyoruz da. Ancak biz ne kadar 
çok çalışırsak çalışalım, ne kadar 
gayret gösterirsek gösterelim bizim 
aşamayacağımız tümsekler, üretici-
nin önüne çekilmiş setler var. Bizim 
bu setleri aşmamız için merdiven 
gerekli, o merdiveni de bize devlet 
inşa edecek, üniversiteler, Bakanlık-
lar, ilk can suyunu bizim verdiğimiz 
finans kuruluşları el birliği edecek o 
merdivenin birer basamağını yapa-
caklar. Ülkede her üreticinin kendi 
tohumunu geliştirmesinin imkânı 
yok, onu yapacak olan üniversite. 
Çiftçi sulanabilecek tarlasını sulaya-
mıyor ve arazisinde 1’e 20 alacağı-
na 1’e 10 alıyorsa yıllarca, buradaki 
çiftçi o kanalı tek başına tarlasına 
çekecek değil, DSİ o barajı yapacak, 
o kanalı açacak üreticinin 1’e 10 
yerine 1’e 20 almasını sağlayacak. 
Bankalar, tüketmek için kredi çeken-
le, üretmek için finansmana ihtiyaç 
duyanı birbirinden ayıracak ki, bu 
topraklar daha çok üretecek. Mazo-
tun, gübrenin, yemin ve ilacın üze-
rindeki vergi yükü kalkacak ki, Türk 
çiftçisi benzerleriyle sırtında yükler 
olmadan yarışabilecek. Türk çiftçisi-
nin ürettiği ürünleri fiyat üzerinden 
eleştirenler şunu bilsin sırtınızda yük 
varken güreş tutulmuyor. Alın sır-
tımızdan yükleri, biz de rahat güre-
şelim. Can suyunu bizim verdiğimiz 
finans kuruluşlarına sesleniyorum, 
üniversitelere, bürokrasiye sesleni-
yorum, üretenle tüketene aynı mu-
amele yapılmayacak ki bu salondaki 
ve bu salonun dışındaki milyonlarca 
üretici bu ülkenin sofralarındaki, raf-
larındaki, pazar tezgâhlarındaki, fab-
rika bantlarındaki yabancı menşeli 
ürünlerin işgal girişimini önleyebil-
sin” şeklinde konuştu. 

‘BU SEKTÖRÜN ÖNÜNÜ 
AÇACAKLARIN DA EN AZ ÇİFTÇİ 
KADAR ÇALIŞMASI GEREKİYOR’
Hollanda, Japonya ve Türki-

ye’nin arazi büyüklüğü, coğrafi ya-
pısı ve iklim özelliklerini karşılaştı-
ran Başkan Recep Konuk, “Mevcut 
durumu bilmeyen bir uzaylı değer-

lendirme yapsa deniz seviyesinin 
altında, topraklarından aralıksız su 
boşaltmak zorunda olan, sürekli ya-
ğış alan, yazların kısa kışların uzun 
olduğu Hollanda ve Türkiye’nin 
dörtte biri tarım arazisine sahip, 
yüksek nemle boğuşan, arazisi en-
gebeli, tarımsal üretime elverişli gün 
sayısı 80-90 gün olan Japonya’nın 
açlıkla boğuştuğunu, iklimi dengeli, 
bahar, yaz ve güzleri uzun, 230-240 
gün güneşlenme süresi olan, rakımı 
ve geniş arazileri ile tarımsal üreti-
me elverişli Türkiye’nin ise kendine 
yetip dünyayı da beslediğini düşü-
nürdü” diye sürdürdüğü konuşma-
sında, “Maalesef bizim uzaylı yanıldı. 
Açlıkla boğuşuyor sandığı Hollanda 
ABD’den sonra dünyanın ikinci bü-
yük gıda ürünleri ihracatçısı. Gıda 
ve tarım ürünleri ihracatı 107 Milyar 
Doları buldu. Yani bizim ülkemizin 
toplam ihracatının 3’te ikisini sadece 
tarım ve gıda sektöründen gerçek-
leştiriyorlar. Ne kadarcık alanda? 
Konya’dan küçük, deniz seviyesinin 
altında bir coğrafyada. Bizim uzaylı 
Japonya’da da yanıldı. Tarım arazisi 
bizim ülkemizin 4’te biri kadar olan 
yüksek nem nedeniyle vejetasyon 
süresi, yani bitkinin tarlada gelişim 
süresi bizim ülkemizin yarısından 
az hatta bazı bölgelerinde üçte biri 
kadar olan Japonya’nın ürettiği ta-
rımsal ürünlerin toplam parasal kar-
şılığı 60 Milyar Dolar’ın üstünde. En 
büyük tarım ekonomileri arasında 
bizim üstümüzde. Bizim uzaylının 
bu sefer, insanoğlu doğanın çıkar-
dığı zorlukları yenmiş, doğayla bo-
ğuşmadan üreten bu Türkler kim 
bilir ne kadar çok üretiyordur diye 
düşünmesi kadar doğal bir şey yok-
tur herhalde. Bizim uzaylı, herhalde 
bolluk içinde yaşıyorlar diye iklimi-
ne, toprağına güneşine imrendiği 
Türkiye’nin buğday, pamuk, besi, 
ayçiçeği, yağlı tohum, çiçek, böcek 
onlarca kalem ürün ithal ettiğini, 
dünyayı doyuruyordur diye tahmin 
ettiği toprakların ithalatı ile ihraca-
tının kafa kafaya olduğunu görüp 
hayal kırıklığı yaşayınca ne düşü-
nürdü? Herhalde tembelliklerinden 
üretmiyorlar derdi. Öyle mi peki? 
Bilmez ki, bu memleketin çiftçi-
si sabah ezanıyla ahıra girer, gün 
ağarmadan tarlaya koşar. Ayazda da 
güneşin altında da işinin başındadır. 
Tırnaklarıyla toprağı eşeler, ürünü 
tek tek okşar. Sonuç, biz uğraşarak, 
çabalayarak kaybediyoruz, başkaları 
keyif çatarak kazanıyor” dedi. 

Ülkemiz tarımında meselenin 
çiftçinin çalışıp, çalışmamasında ol-
madığının altını çizen Başkan Recep 
Konuk, “Mesele tarlanın ötesinde. 
Ahırın dışında. Yani, bu sektörün 
önünü açacakların da en az çiftçi ka-
dar çalışması, çiftçinin döktüğü alın 
teri kadar akıl teri dökmesi gerekiyor 
ki, gözle görülür avantajlarımızı ger-
çekten avantaj haline dönüştürelim. 
Mesela tarladaki çiftçinin alın teri ka-
dar akıl teri dökenler olunca bakın ne 
oluyor? Hani o 107 milyar Dolarlık 

ihracat yapan, Konya kadar coğraf-
yası olup da dünyanın ikinci büyük 
gıda ihracatçısı olan çiftçinin mem-
leketinde, birileri onun çok üretmesi 
için verimli tohum geliştirdiği, birile-
ri o tohumun yetişeceği sera ya da 
arazi için yatırımı kolaylaştıran ucuz 
finansman sağladığı, bir başkaları 
çok üretilen ürüne ihracat pazarları 
bulduğu, birileri o ürünü işleyip, ma-
mul gıda ürünü haline getirecek te-
sisleri planladığı, teşvik ettiği, birileri 
de markalı olarak ticaretine destek 
olduğu için o çiftçi ve meslektaşları 
ürettiğinden para kazanıyor ki her 
sene başka ülkede tatil yapabiliyor” 
ifadelerini kullandı. 

‘BAŞKALARININ DA TAŞIN ALTINA 
ELİNİ KOYMASI LAZIM’

Tarımsal üretimde mevcut şart-
lar ve altyapımızla çiftçinin en iyi 
tohumu kullansa, ürününe en iyi ba-
kımı yapsa bile birim alanda verim 
artışının yarım ton, bir ton seviyele-
rini ancak bulabileceğini, oysa bazı 
ülkelerde, bazı ürün guruplarında 
birim alanda oluşan verim farkının 
10-15 katları bulduğunu söyleyen 
Genel Başkan Konuk, bunun tarım-
sal üretimde farkı bir boyut oldu-
ğunu hatırlatarak “Bu tarımsal üre-
timde başka bir boyut, eğer biz de 
bunları başarabilirsek ne domates 
ne patlıcan ne soğan ne de patates 
fiyatları konuşulur. Başka bir seviye-
ye çıkmak için başkalarının da taşın 
altına elini koyması lazım. Mesele 
çok basit, GAP gibi, KOP gibi proje-
lerden gelecek suyu Konya çiftçisi, 
Mardin çiftçisi, Türkiye gibi bir ülke-
de 30 sene 40 sene beklememeli. 3. 
Köprüye başlayıp zamanından önce 
bitiren, 3. Havaalanı gibi dünyanın 
imrenerek baktığı havaalanına kay-
nak bulan, dört yanı Şehir Hastane-
leri ile donatan, Asya ile Avrupa’yı 
denizin altından birbirine bağlayan 
Türkiye gibi güçlü, kudretli iş bitir-
me kabiliyeti yüksek bir ülkenin bu 
yatırımları yani tarlaların susuzluğu-

nu giderecek yatırımları başlaması 
ile tamamlaması bir olmalı. Finans-
man, Tarımsal AR-GE artık konuşul-
mamalı bile” dedi. 

‘ŞEKER FİYATLARI DÜŞTÜ, 
HAMMADDESİ ŞEKER OLANLARIN 

FİYATLARI YÜKSELDİ’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NBŞ 

kotalarını yüzde 10’dan yüzde 2,5’a 
düşürmesi, Kooperatifler Kanunun-
da yapılan değişiklikle kooperatif 
mağazalarının ortak dışı satış yap-
masına imkan tanıyan düzenleme 
nedeniyle teşekkür eden Başkan Ko-
nuk, Cumhurbaşkanına bir de ma-
ruzatlarının olduğunu belirterek, şe-
ker fiyatları ve şekerli mamullerdeki 
fiyat değişimlerini anlatarak şunları 
söyledi; “Geçtiğimiz sene Türkiye’de 
fiyatı düşen tek ürün neydi biliyor 
musunuz? Şeker. Neden? Türki-
ye’deki şeker fabrikaları pancarı aldı, 
tam işlemeye başladı. Ürün piyasaya 
çıkacak, hop depolardaki stoklar pi-
yasaya çıktı. Hem de yüzde 20 ıskon-
to ile. Ürettiğimiz şekerin gramına 
alıcı çıkmadı. Önceki yıllarda kapıda 
sıraya girenler birden yok oldu. Çift-
çinin pancar parası ödenecek, avansı 
ödenecek, işçinin maaşı ödenecek 
ben satmak zorundayım. Benim gibi 
bütün şeker fabrikaları satmak zo-
runda. Haziran 2019’a kadar şeker 
2018 fiyatlarının altında satıldı. Fab-
rikalarda şeker bitti, şeker fiyatlarına 
yüzde 16 zam geldi. Peki, şekerin 
ana girdi olduğu, en yüksek maliyet 
kalemi ya da maliyet kalemlerinden 
biri olduğu ürünlerde ne oldu? Şu 
olmuş; değişik markaların kola fiyat-
ları yüzde 9,5 ile yüzde 18 arasında 
artmış. Bildiğiniz şeker, su, aroma 
ve karbondioksit ile üretilen gazoz 
fiyatlarında artış oranı yüzde 33,9’a 
kadar ulaşmış. Soğuk çayda fiyatını 
yüzde 33 arttıran da var yüzde 41 
attıran da. Dondurma neyle yapı-
lıyor? Süt ve şeker. Bir de neyli ise 
onun aroması. Az miktarda kakao, 
vanilya, çilek, fıstık vesaire. Ana girdi 

ne? Süt ve şeker. Çeşitlere göre ar-
tış yüzde 23,5 ile yüzde 45 arasında 
olmuş. Ağırlıklı olarak yüzde 35 ara-
sında yığılmış fiyat artışı. Kuruvasan 
fiyatları yüzde 31, reçel fiyatları yüz-
de 27,7 artmış. Enerji içeceklerinde 
fiyat artışı yüzde 99,1. Şeker fiyatları 
artmamasına rağmen, şekerin ana 
girdi olarak kullanıldığı ürünlerde 
ben fiyatı düşen ürün göremedim. 
Ben buradan soruyorum, buradaki 
çiftçinin de sormak hakkı, enflasyo-
nu düşürmek sadece çiftçinin ve çift-
çi kuruluşlarının mesuliyetinde mi? 
Patates pahalı parmaklar çiftçiyi gös-
teriyor. Soğan pahalı kaşlar çiftçiye 
çatılıyor. Hayat pahalı, şekere yük-
leniliyor. Enflasyonla topyekûn mü-
cadele diyoruz. Bu topyekûn sadece 
çiftçiden, çiftçi kuruluşlarından mı 
ibaret? Gübre sanayicisi, petrol sa-
nayicisi, bankalar, çitçinin ürünün-
den üretilen ürünü işleyen sanayici 
bu topyekûna dâhil değil mi? Biraz 
önce rakamları verdim, onlar dâhil 
olmamış. Bunu bir mazeret olarak 
söylemiyorum. Allah’a şükür biz sizi 
yine namerde muhtaç etmedik. Ürü-
nünüzü yere düşürmedik. Avanssız, 
desteksiz bırakmadık. Bunu bilin 
diye söylüyorum. Bizim sadece fab-
rikaların daha verimli çalışması ile 
uğraşmadığımızı, onlarca mesele ile 
uğraştığımızı, surda delik açılmasın 
diye onlarca yerden yapılan onlarca 
hücuma karşı verdiğimiz mücade-
lenin asıl işimizden daha çok zaman 
aldığını bilin diye söylüyorum” şek-
linde konuştu. 

‘KOOPERATİFLERİN 
İKİ YÖNLÜ GÖREVİ VARDIR’

Recep Konuk, çiftçiyi üretirken 
tarlada yalnız bırakmayacaklarını 
vurgulayarak, iki yükümlülükleri 
olduğunu belirtti. Konuk sözlerini 
şöyle sürdürdü; “Birincisi üretim 
maliyetlerini düşürmek, ikincisi or-
taklarımızın ürününü pazara doğru 
şekilde konumlandırmak ve mamul 
ürün haline getirip tüketimden üre-

ticiler adına pay almak. Yani işin öze-
ti şu bizim kooperatifimizin iki tane 
hedefi var biri üretirken ortaklarının 
cebinden daha az para çıkmasını, 
ikincisi ürünü pazarlarken ortakları-
nın cebine daha çok para girmesini 
sağlamak. Bu çerçevede mesela; 
daha pancarı almadan pancar bede-
linden tahsil edilmek üzere avans ve 
kooperatif finans sisteminden 510 
Milyon TL finansman desteği sağ-
lamışız size. Bunun net finansman 
maliyeti ödeme ve tahsil vadeleri de 
düşünüldüğünde yaklaşık 75 Mil-
yon TL. Bu şu demek üretmek için 
finansman kullansaydınız bu para 
sizin cebinizden çıkacak ve bu para 
bankalara veya tefeciye gelir olacak-
tı. Bu para yani 75 Milyon TL sizin 
cebinizden çıkmayan paradır. Mese-
la, 2018 Mart - 2019 Şubat arasında 
pancar tevzi gübre fiyatı ile piyasa 
fiyatları üzerinden yapılan kıyasla-
mada Üre, Kompoze, Sülfat gibi üç 
kalem gübrede sizin cebinizde kalan 
para 21 Milyon 89 Bin TL’dir. Aldığı-
nız her damla sulama borusunda pi-
yasaya göre avantajınız yüzde 12 ci-
varında iken mandallı yağmurlama 
borularında bu oran çeşitlerine göre 
yüzde 18 ile yüzde 28 arasında de-
ğişiyor. Yani kooperatifimiz piyasada 
olmasa sulama borusu için ödeyece-
ğiniz 100 liranın damlamada 12 Li-
rası, yağmurlamada 90 mandallıda 
18 Lirası, 75 mandallıda 28 Lirası 
sizin cebinizde kalıyor. Bu zirai ilaç, 
tohum, ekipman gibi bir çok kalem-
de aynıdır. Gelelim ikinci ayağa yani 
satarken kazandıran, cebinize daha 
çok para girmesini sağlayan ayağa. 
Ayçiçeğinde, mısırda, buğdayda, 
arpada alımını yaptığımız her ka-
lem üründe alım politikasıyla piyasa 
fiyatlarını nasıl regüle ettiğimizi bu-
rada tekrar anlatmayacağım. Bunu 
zaten en iyi siz biliyorsunuz. Sadece 
şunu söyleyeceğim; Konya Şeker’in 
2004 yılından bu yana yaptığı yatı-
rımları yapmadığını düşünün Konya 
çiftçisi 250-300 bin ton az ayçiçeği 
üretecekti. Yani Konya çiftçisinin ce-
bine giren kabaca 700 Milyon ilave 
ayçiçeği parası buraya gelmeyecek 
ithalat bedeli olarak Ukrayna, Rusya, 
Bulgaristan’a gidecekti. Mesela Et 
ve Süt Entegre Tesisi olmasa Konya 
çiftçisi yaklaşık 400 Bin ton civarında 
sütü bugün istese de üretemeyecek, 
485,2 Milyon TL bölge çiftçisinin 
cebine girmeyecekti. Mesela 60 bin 
ton patates bu bölgede eksik üretile-
cek, 60 Milyon TL ilave zirai geliriniz 
olmayacaktı. Fabrika yatırımlarımız 
olmasa bugün pancar kotanız yarı 
yarıya az olacak, Konya Şeker pan-
car parası olarak size ancak 450-500 
Milyon TL ödeyebilecekti. Bugün bu 
miktardan fazlasını siz daha ürünü-
nüzü teslim etmeden avans ve fi-
nans desteği olarak alabiliyorsunuz. 
Yaptığımız 26 kalem ürün alımı için 
toplam ödemesini yaptığımız ürün 
bedeli geçtiğimiz yıl 2 Milyar 209 
Milyon 765 Bin 595 TL’yi aştı.”
n HABER MERKEZİ
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Antalya’ya 1 Ocak- 31 Ağus-
tos tarihleri arasında hava yoluy-
la 10 milyon 765 bin 946 turist 
geldi. Geçen yılın aynı dönemine 
göre bu yıl, yüzde 16,66’lik artış 
yaşandı. Türkiye’nin en önemli 
döviz girdisi kaynaklarından tu-
rizm sektöründe, dünyanın en 
çok turist ağırlayan üçüncü kenti 
konumundaki Antalya, 16 milyon 
turist hedefine yaklaşıyor. Geçen 
yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm 
zamanların en yüksek sayısına 
ulaşan kentte, bu yıl 1 Ocak- 31 
Ağustos tarihleri arasında hava 
yoluyla 10 milyon 765 bin 946 
turist geldi.

Antalya Havalimanı Mül-
ki İdare Amirliği verilerine göre 
2018 yılında 1 Ocak’tan 31 Ağus-
tos tarihlerinde 9 milyon 228 bin 
254 turist ağırlayan Antalya, bu 
yılın aynı döneminde 10 milyon 
765 bin 946 turist sayısına ulaştı. 
Turist sayısında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 16,66’lık 
artış yaşandı.

RUSYA LİDER, ALMANYA İKİNCİ
Milliyetlerine göre ise Antal-

ya’ya en fazla turist Rusya’dan 
geldi. Bu ülkeden 8 ayda toplam 

3 milyon 865 bin 310 kişi gelir-
ken, ikinci Almanya’dan 1 milyon 
697 bin 824, üçüncü sırada yer 
alan Ukrayna’dan 596 bin 645, 

dördüncü İngiltere’den 530 bin 
444 ve beşinci sırada yer alan Po-
lonya’dan ise 400 bin 214 turist 
geldi. n DHA

Yasak sona erdi balıkçılar 
‘Vira Bismillah’ dedi

Pençe Harekatı’nda
darbe üstüne darbe

Akıncı Taarruzi İnsansız 
Hava Aracı’nın testi bitti

15 Nisan’da başlayan avlanma 
yasağı bu gece sona erdi. Silivrili 
balıkçılar saat 00.00’ı gösterdiğin-
de yeni sezonun ilk balık avı için 
‘Vira Bismillah’ dedi. 15 Nisan’da 
başlayan avlanma yasağı bu gece 
sona erdi. Silivrili balıkçılar Mar-
mara denizine açılarak kısmetleri-
ni aradı. Avlanma yasağı sebebiyle 
Nisan ayından bu yana denize av-
lanmaya çıkamayan balıkçılar dün 
gece itibariyle tüm hazırlıklarını 
tamamlayarak avlanmaya çıktı. 

Silivri belediye başkanı Volkan 
Yılmaz, sezonun ilk seferlerinde 
Silivri limanından hareket edecek 
balıkçılara hayırlı işler, bol bereket-
li bir sezon geçirmelerini dileyerek 
balıkçılarda adet olan nar patlattı. 
İlk gecenin sonunda oldukça ve-
rimli bir av olduğunu belirten ba-
lıkçılar Silivrili limanına yanaşarak 
satışa sunulmak üzere kıyıda bek-
leyen araçlara avladıkları balıkları 
yükledi.  
n İHA

Milli Savunma Bakanlığı, 
Irak’ın kuzeyinde bulunan Metina 
ve Gara bölgelerine düzenlenen 
hava harekatında 5 PKK’lı terö-
ristin etkisiz hale getirilmesinden 
sonra 4 PKK’lı teröristin daha etki-
siz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının 
sosyal medya hesabı üzerinden 

yaptığı açıklamada, “Pençe Hare-
katı ile koordineli olarak Irak kuze-
yindeki Metina ve Gara bölgelerine 
düzenlenen hava harekatları ile 4 
PKK’lı terörist daha etkisiz hale ge-
tirildi. Böylece bugün etkisiz hale 
getirilen terörist sayısı 9 oldu” ifa-
deleri kullanıldı.
n İHA

Baykar Teknik Müdürü (CTO) 
ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı 
(T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başka-
nı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarru-
zi İnsansız Hava Aracı’nın test işle-
minin bittiğini duyurdu. Bayraktar, 
Akıncı’nın motorunun ilk çalışma 
anını sosyal medya hesabı üzerin-
den paylaştı.

Selçuk Bayraktar, Akıncı Ta-
arruzi İnsansız Hava Aracı’nın 
testlerinin bittiğini açıkladı. Sos-

yal medya hesabı üzerinden Akın-
cı’nın ilk motor çalıştırma testini 
paylaşan Bayraktar, “Günlerdir 
hazırlığı süren ve en son 24 saat-
lik aralıksız maratonun sonunda 
sabahın erken saatlerinde ilk kez 
motorlarını çalıştırması. Az önce 
testi bitirdik. Bundan sonra, yürü-
yecek, koşacak ve uçacak inşallah. 
Semalarımızda Hür ve Özgür” ifa-
delerini kullandı.
n İHA

2010 yılında başlatılan evde sağlık hizmetleri uygulamasında başarıya ulaşıldı. 9 yıl önce 66 bin hastayla 
yola çıkılan uygulamadan şu ana kadar toplam 1 milyon 350 bin hastanın yararlandığı ifade edildi

9 yılda 1,3 milyon hasta 
‘evinde’ tıbbi tedavi aldı

Türkiye genelinde birkaç ilde 
pilot uygulama olarak ilk kez 2010 
yılında başlatılan evde sağlık hiz-
metlerinden bugün, yüzbinlerce 
hasta ücretsiz yararlanıyor. Sağlık 
Bakanlığı’nın verdiği bilgilere göre 9 
yıl önce 66 bin hastayla yola çıkılan 
uygulamadan şu ana kadar toplam 
1 milyon 350 bin hasta yararlandı. 
Sadece geçen yıl Türkiye genelinde 
sisteme kayıtlı hasta sayısı 385 bini 
buldu. İstanbul’da ilk uygulandı-
ğı yıl yaklaşık 10 bin hastaya evde 
sağlık hizmeti verilirken, 2019’un 
ilk 6 ayında kayıtlı hasta sayısı 72 
bine ulaştı. Evde sağlık hizmetleri 
ile yaşlı, yatağa bağımlı veya yürü-
yemeyecek kadar engelli hastaların 
tıbbi takiplerinin ‘hastaneye gitme-
ye gerek kalmadan’ kendi evlerinde 
yapılması sağlanıyor.

HEM VATANDAŞI RAHATLATIYOR 
HEM MALİYETLERİ DÜŞÜRÜYOR
Evde sağlık uygulaması, sadece 

hasta ve yakınlarının hayatını kolay-
laştırmakla kalmıyor; ülkenin sağlık 
maliyetlerine de önemli katkı sağ-
lıyor. Örneğin yapılan bazı araştır-
malara göre bir hasta için ameliyat 
sonrası günlük bakımın hastanedeki 
maliyeti 300-450 doları bulurken, 
bu bakım evde sağlandığında rakam 
25 dolara kadar düşüyor. Kronik 
hastalığı bulunan yaşlı bakımı içinse 
günlük hastane maliyeti 75-150 do-
lara ulaşıyor.

Bu hastalar evde bakıldığında 
rakam 50 dolara kadar iniyor. Yine 
Amerika’da özel bir sigorta firma-
sının yaptığı bir çalışmaya göre ise 
son dönem kronik bir hastada evde 
bakım hizmeti kullanmak, hasta ba-
şına yıllık 78 bin dolar tasarruf sağ-
lıyor.

ARTIK TEK MERKEZDEN 
KOORDİNE EDİLİYOR

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Kemal Memişoğlu, evde sağlık 
uygulamasının İstanbul’da ilk baş-
ladığı 2010 yılında her hastanenin 
kendi ekibiyle ihtiyaç duyan hasta-
lara hizmet sunduklarını anlatarak 
bugün gelinen süreci şöyle özetledi:

“Bunun koordinasyonu çok sağ-
lıklı gerçekleştirilemiyordu. Bunun 
üzerine Kuzey bölgesi dediğimiz 
Anadolu yakasında pilot bir uygula-
ma başlattık. İkamet bölgesine göre 
hastanelere başvuran hastaların tek 
bir çağrı merkezinden koordine edil-
mesini sağladık. Yani hastanelerden 
gelen taleplerin hepsini bir network 
ağı ile tek bir merkezde topladık. Bu 
merkezi yapı sayesinde daha çok 
hastaya daha kısa zamanda ulaşabi-
lir hale geldik.”
50 BİN KAN TAHLİLİ, 30 BİN RAPOR

İstanbul’da bu yılın ilk 6 ayında 
90 bin kez hasta ziyareti gerçek-
leştirdiklerini anlatan Prof. Dr. Me-
mişoğlu, “50 bin adet kan tetkiki, 30 
bin hastaya sağlık kurulu ilaç raporu 
hazırlanması işlemi gerçekleştirildi. 
Bu hastalar evlerinde, yataklarından 
dahi çıkarılmadan bu hizmetleri aldı. 
Bütün hastanelerimizde evde sağ-
lıkla ilgili direkt başvuru alınabiliyor 

ama asıl 444 38 33 (444 EV DE) nu-
maralı çağrı merkezinden talep kay-
dı oluşturuluyor. Daha sonra ekipler 
adrese gidip ihtiyaçları belirliyor ve 
hastayı sisteme dahil ediyorlar. Evde 
sağlık, randevulu sistemle çalışan 
bir uygulama. Şu anda İstanbul’da 
4’ü Avrupa yakasında olmak üzere 
6 başkanlık ve bunlara bağlı uzak 
bölgeler için 5 birimle hizmet veri-
yor. Hemşire, doktor veya terapist-
lerden oluşan toplam 322 personel, 
77 araçla bakım hastalarının tıbbi 
takiplerini yapıyor. Hastanın ihti-
yacına göre doktorlu ekip veya kan 
alma personeli, pansuman ekibi gibi 
farklı organizasyonlar yapılıyor” diye 
konuştu.

DİŞ TEDAVİSİ BİLE 
EVDE YAPILABİLİYOR

Evde sağlık hizmetinin diş teda-
vilerinin de büyük bir kısmını kapsa-
dığını anlatan Prof. Dr. Memişoğlu, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaklaşık 4 bin 500 hastamıza 

da kendi ev ortamlarında diş hizmeti 
verdik. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezle-
rimizden yönlendirilen diş hekimle-
ri, hastaya yatağı başında muayene, 
diş çekimi hatta protez uygulaması 
bile yapabiliyor. Ayrıca gerektiği za-
man psikiyatri ve psikolog desteği, 
fizik tedavi rehabilitasyonu da sağ-
lanıyor. 1000’in üzerinde hastaya 
fizik tedavi hizmeti verdik örneğin. 
Hatta bazı durumlarda yoğun bakım 
gibi şartlarda takip edilmesi gereken 
hastalar için, cihaza bağlı hastalar 
oluyor bunlar, evde takip de gerçek-
leştirilebiliyor. Şu anda 32 hastamız 
da bu şekilde izleniyor.”
ACİL DURUMLARDA 112 ARANMALI

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 
Başkanlık-2 Evde Sağlık Hizmetleri 
Koordinatörü Uzm. Dr. Ceyda Öncül 
Gerze ise evde sağlık hizmetlerinin 
randevulu bir sistem olduğuna dik-
kat çekerek, “Acil bir durum oldu-
ğunda, örneğin yüksek ateş ya da 
nöbet vb beklenmeyen bir durum 

geliştiğinde, yani hemen hastaneye 
başvurulması gereken bir durum 
varsa, mağduriyet yaşanmaması 
için 112 acil sağlık hizmetlerinin 
aranması daha uygun olacaktır” 
dedi.

TIBBİ BAKIMDA HER
 İHTİYACIMIZI KARŞILIYORLAR
Yaklaşık 2,5 yıl önce Ordu’da 

otomobiliyle denize uçan ve 45 da-
kika suyun altında kalarak son anda 
kurtarılan 25 yaşındaki Tufan Aşçı 
da evde sağlık hizmeti alan hasta-
lardan biri. Yatağa bağımlı olarak 
yaşamını sürdürmek zorunda kalan 
genç adam için solunum cihazı da 
kullanılıyor. Evde Sağlık ekibinden 
Uzm. Dr. Turgay Samancı, Tufan’ın 
gerekli tıbbi bakımlarının düzenli 
olarak yapıldığını ve aileye de hasta 
bakımıyla ilgili eğitimlerin verildi-
ğini belirtti. Baba Cavit Aşçı, “Kaza 
sonrası ilk 15 gün iki kez ölümden 
döndü, uzun süre hastanede yattı. 
13 ay oldu İstanbul’a getirdik, bu-
rada da hastanede kaldı uzun süre. 
Eve çıktıktan sonra da Evde Sağlık 
Hizmetleri’ni aradık ve yaklaşık 8 
aydır bu hizmeti alıyoruz. Hemşi-
relerimiz, doktorlarımız sağ olsun-
lar yakın takibini ve yara bakımını 
yapıyorlar. Bize verilen eğitimlerle 
biz de elimizden geldiğince Tufan’la 
ilgileniyoruz, bakımlarını yapıyoruz. 
Bir problemimiz olduğunda hemen 
onları arıyoruz, kafamıza takılan her 
şeyi sorabiliyoruz. Hepsine ayrı ayrı 
teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
n DHA

Turizmde yeni bir rekor kırıldı
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Kayserispor’da moraller bozuk
İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray karşı-

sında alınan mağlubiyetin üzüntüsünü yaşıyor. Basın 
Sözcüsü Orhan Taşçı, “Hiç istemediğimiz bir gece 
yaşadık” dedi. Süper Lig’in 3. haftasında sahasında 
Galatasaray’da 3 golle mağlup olup 3 kırmızı kart gö-
ren İstikbal Mobilya Kayserispor’da moraller bozuk. 
Sarı Kırmızılı takımın basın sözcüsü Orhan Taşçı, 
“Ligin ilk iki haftasında alamadığımız galibiyeti Gala-
tasaray karşısında almak istedik. İyi de oynadık. Golü 
de bulduk. Aradaki farkı açacak pozisyonlar da bulduk 
ama atamadık. Hakemin de kararları ile sahamızda 
yenildik” dedi. 

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Or-
han Taşçı, “Hiç istemediğimiz bir skor ile karşılaştık. 
Mağlubiyeti hak edecek bir oyun sergilemedik. Ancak 
hakemin kararlarının önüne geçemedik. Umarım 
bundan sonraki müsabakalarda hakem hatalarına 
maruz kalmayız. Emek veriyoruz, çabalıyoruz. Bir çır-
pıda silinip gitmesini istemiyoruz” açıklaması yaptı. 

Orhan Taşçı, lige verilen arayı en iyi şekilde de-
ğerlendirip Antalyaspor ile deplasmanda oynayacak-
ları müsabakadan galibiyetle ayrılmanın hesabında 

olacaklarını da sözlerine ekledi. 
ARTEM KRAVETS AMELİYAT OLDU

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Ukraynalı futbol-
cusu Artem Kravets bel fıtığı ameliyatı oldu. 

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sakatlığı devam 
eden Artem Kravets ağrılarının artması sonrası bıçak 
altına yattı. Sezon başında kaleci Eray İşçan ile ant-
renmanda çarpışarak sakatlanan Artem Kravets’in fut-
bola dönme tarihi uzadı. İstikbal Mobilya Kayserispor 
Kulübünden yapılan açıklamada, “L4-L5 lomber 
diskopati teşhisi konulan oyuncumuz Artem Kravets 
30.08.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müda-
hale ile tedavi edilmiştir. Oyuncumuza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sahalara dönme-
sini bekliyoruz. Tedavi sonrası oyuncumuzu hasta-
nede Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ziyaret 
etmiş geçmiş olsun dileklerini iletmiştir” denildi. 

UMUT BULUT GOLLERİNE DEVAM EDİYOR
İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı 

Umut Bulut 3 haftada 2 gol attı. 
İstikbal Mobilya Kayserispor takım kaptanı Umut 

Bulut, bu sezon çıktığı 3 maçta 2 gol attı. 

Ligin ilk maçında Alanyaspor karşısında gol ata-
mayan Umut Bulut, ligin ikinci haftasındaki Ankara-
gücü ve ligin 3.haftasındaki Galatasaray maçında gol 
atmayı başardı. 

Galatasaray maçında çift sarı karttan kırmızı kart 
gören Umut Bulut, Antalyaspor maçında takımındaki 
yerini alamayacak. 

ADEBAYOR İLK MAÇINA ÇIKTI
İstikbal Mobilya Kayserispor’un Togolu yeni gol-

cüsü Emmanuel Adebayor ilk maçına Galatasaray 
karşısında çıktı. Geçtiğimiz hafta başı Kayseri’ye 
gelen ve 3-4 antrenman yapan Adebayor oynanan 
Galatasaray maçında sahaya ilk on birde çıktı. İlk kez 
Sarı-Kırmızılı formayı giyen tecrübeli ve başarılı golcü 
oyuncu sahada kaldığı sürede oynadığı futbolla taraflı 
tarafsız herkesin beğenisini kazandı. 

85.dakika oyundan kalan Adebayor oynadığı fut-
bolla dikkat çeken Adebayor hazır görüntüsü ile takdir 
topladı. 85.dakikada yerini Bilal Başacıkoğlu’na bıra-
kan Emmanuel Adebayor oyundan çıkarken taraftar 
tezahüratlarda bulundu. 
n İHA

Victor Ruiz umutlu!
Beşiktaş’ın yeni transferi İspanyol futbolcu Victor Ruiz, iyi bir sezon geçireceklerini belirtti. 30 yaşındaki stoper, kulüp 
dergisinin eylül ayı sayısına açıklamalarda bulundu. Ruiz, taraftarın sürekli olarak kendilerini desteklemelerini istedi

Siyah-beyazlı taraftarların kendi-
lerine destek vermesi gerektiğini vur-
gulayan Ruiz, “En çok istediğimiz ve 
ihtiyaç duyduğumuz bu çünkü. Sahada 
arkamızda olsunlar, onların yardımı ile 
daha hırslı oluyoruz ve gücümüze güç 
katıyoruz. İhtiyacımız olan esas güç on-
ların desteği ve bu sağlandığında biz de 
onlar için elimizden gelenin en iyisini 
yapıp iyi bir sezon çıkaracağız.” ifade-
lerini kullandı. Ruiz, Beşiktaş’a transfer 
olmadan önce siyah-beyazlı ekibin eski 
futbolcusu Jose Sosa ile görüştüğünü 
dile getirerek, şunları kaydetti:

“Beşiktaş’ta oynamış olan İspanyol-
lar ile tanışıklığım olmadığı için konuş-
ma fırsatım olmadı ama Beşiktaş’ta oy-
namış başka bir futbolcu ile konuştum. 
Jose Sosa ile... Takım ve kulüp hak-
kında konuştuk, gerekli olan bilgilerin 
hepsini verdi, çok iyi bahsetti.” İspanya 
ligi ile Süper Lig’i kıyaslayan savunma 
oyuncusu, “Sadece Türkiye ve İspanya 
arasında farklar yok. Baktığınızda büyük 
liglerde dahil olmak üzere dünyanın her 
yerinde futbol farklı oynanıyor. Her ligin 
kendi yapısına uygun bir karakteri, özel-
likleri var.” şeklinde görüş belirtti.

DOUGLAS SİYAH-BEYAZLI 
FORMAYLA TANIŞTI

Beşiktaş’ın Brezilyalı yeni transfe-
ri Douglas, Çaykur Rizespor maçının 
ikinci yarısında oyuna girerek ilk kez 
siyah-beyazlı formayla tanıştı. Geçen 
sene Sivasspor’da kiralık forma giyen 
ve Barcelona ile kontratı sona eren 
Douglas, dün ilk kez siyah-beyazlı for-
mayı sırtına geçirdi. Teknik Direktör 
Abdullah Avcı tarafından ikinci 45’de 
Oğuzhan Özyakup’un yerine sahaya sür-
düğü Douglas, Beşiktaş formasıyla ilk 
resmi maçına çıktı. Ayrıca 86. dakikada 
Lens’in yerine oyuna giren Rebocho da 
siyah-beyazlı formayla ilk resmi müca-
delesini oynadı. 
BEŞİKTAŞ PARK’TA SERİ 13 MAÇA ÇIKTI

Evinde 12 maçtır yenilgi yüzü gör-
meyen Beşiktaş, Çaykur Rizespor kar-
şısında aldığı 1-1’lik beraberlikle se-
riyi 13 maça çıkardı. Beşiktaş, Süper 
Lig’in 3.haftasında sahasında Çaykur 
Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 
12 maçtır yenilgi yüzü göremeyen ve 
bu maçlarda 9 galibiyet 3 de beraber-

lik çıkaran siyah-beyazlılarda Beşik-
taş Park’taki yenilmeme serisi 13 maça 
çıktı. Beşiktaş, taraftarı önündeki son 
mağlubiyetin 11 Kasım 2018 tarihinde 
oynanan 2-1’lik Sivasspor maçında al-
mıştı. Öte yandan Beşiktaş Teknik Di-
rektörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizepor 
maçının 85. dakikasından itibaren elin-
deki defterine bir takım notlar alması 
dikkatlerden kaçmadı. 

TARAFTAR İSYANDA
Beşiktaş taraftarı Rizespor maçının 

uzatma dakikalarında arka arkaya ge-
len sarı kartlar sonrasında hakem Yaşar 
Kemal Uğurlu’yu protesto etti ve “Yöne-
tim uyuma Beşiktaş’a sahip çık” diye 
tempo tuttu. Beşiktaş taraftarı, Çaykur 
Rizespor maçının uzatma dakikalarında 
hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun arka 
arkaya çıkardığı sarı kartları protesto 

etti. Uzatma dakikalarında Rebocho ve 
Nkoudou’ya gösterilen sarı kartlar so-
nucu hakem Uğurlu’yu protesto etmek 
için uzun süre alkışlayan siyah-beyazlı 
taraflar, ardından da “Yönetim uyu-
ma, Beşiktaş’a sahip çık” tezahüratıy-
la tempo tuttu. Maçın bitiş düdüğüyle 
birlikte bu tezahüratların dozu daha da 
arttı. 
n İHA

Penaltı avcısı 
Stachowiak

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor’un kalesini koru-
yan Adam Stachowiak, 3 maçta da kurtardığı penaltılar 
ile dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig’in açılış maçında 
Galatasaray ile karşılaşan Denizlispor’un kalesini koru-
yan Polonyalı kaleci Adam Stachowiak, o maçta Selçuk 
İnan’ın kullandığı penaltı atışını kurtarmayı başarmıştı. 
Süper Lig’in ikinci maçında Antalyaspor’a konuk olan 
Denizlispor’un tecrübeli kalecisi, bu maçta da Aatıf 
Chahechouhe’nun penaltı vuruşunda gole izin verme-
di. Son olarak dün Göztepe deplasmanına konuk olan 
Denizlispor’da, kaleci Adam Stachowiak yine kalesinde 
devleşti. Göztepe’nin kazandığı penaltı vuruşunu Soner 
Aydoğdu kullandı. İki tecrübeli oyuncunun düellosundan 
kaleci Stachowiak galip çıktı. Denizlispor, Süper Lig’de 
gol yemeyen tek takım unvanını koruyor.   n İHA

Malatyalılar Erol 
Bulut’u unutmadı

Süper Lig’in 3. haftasında oynanan Btc Turk Yeni Ma-
latyaspor-Alanyaspor müsabakası eski dostları bir araya 
getirdi. 2 sezon çalıştırdığı Yeni Malatyaspor’un başında 
başarılı bir performans sergileyen Alanyaspor Teknik Di-
rektörü Erol Bulut’u Malatya deplasmanından sevenleri 
yalnız bırakmadı. 

Sarı-kırmızılı taraftarlar Bulut’un kaldığı otele giderek 
genç teknik adam lehine tezahüratlar yaptı. Bu tabloya 
sessiz kalmayan Bulut, odasından inerek Malatyalı taraf-
tarların yanına gitti. 

Taraftarlarla kucaklaşan başarılı teknik adam duy-
gusal anlar yaşadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar daha sonra 
getirdikleri çiçeği Bulut’a vererek, birlikte fotoğraf çektir-
di.   n İHA

Çaykur Rizespor 
mücadeleden memnun

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Beşiktaş kar-
şısında gösterdikleri performanstan memnun olduğunu, 
bu şekilde devam ettikleri takdirde ilerleyen haftalarda 
taraftarlara güçlü bir Rizespor izleteceklerini söyledi. Sü-
per Lig’in 3. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda 
Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından 
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. Takımın ortaya koyduğu 
mücadeleden memnun olduğunu belirten Kartal, “Ekibi-
miz, hocamız çok iyi çalıştı. Çok iyi mücadele verdiler. 
Beşiktaş çok büyük bir camia, camianın baskısıyla biraz 
sıkıntı yaşadık. Ama neticede son pozisyonda topun di-
rekten dönüp girmemesi bizim şanssızlığımız. Biz iyi 
bir ekibiz. Bu şekilde devam edersek güçlü bir Rizespor 
göreceksiniz. Güzel bir maçtı” diye konuştu. Hakemlerin 
performansını da değerlendiren Hasan Kartal, “Aslında 
tribünlerin tepkisinin tam tersi olması gerekiyordu. Ha-
kemlere dikkat ederseniz, daha çok hatayı bizim aleyhi-
mize yaptılar. Onları göreceksiniz. İnceleyip, baktığınızda 
kesin bir şekilde göreceksiniz” şeklinde konuştu. Trans-
fer çalışmalarına devam ettiklerini de dile getiren Başkan 
Kartal, “Bir forvet aldık, bugün oynadı ama bir forvete 
daha ihtiyacımız var. Pazartesi gününe kadar 1 ya da 2 
oyuncu daha alabilirsek çok daha güçlü oluruz” dedi.
  n İHA

Milliler Dünya Kupası’na galibiyetle başladı
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 

Çin’de gerçekleştirilen 2019 FIBA 
Dünya Kupası’na rahat bir galibiyetle 
başladı. Milli takım, E Grubu’ndaki ilk 
maçında Japonya’yı 86-67 mağlup etti. 
Şanghay Oriental Spor Merkezi’ndeki 
karşılaşmada baştan sona üstün bir 
oyun sergileyen milliler, müsabakayı 
19 sayı farkla kazandı. Ribauntlarda 
rakibine 43-27 üstünlük kuran Türki-
ye, boyalı alandan 54 sayı üretti. Mili 
takımın kenardan gelen oyuncuları ise 
28 sayı buldu. A Milli Takım, hızlı hü-
cumlarla dikkati çeken rakibi karşısında 
fast-breakten 15 sayı buldu. 

MAÇIN ADAMI ERSAN İLYASOVA
A Milli Takım adına Japonya karşı-

sında en etkili performansı Ersan İlya-
sova sergiledi. Karşılaşmada 17 sayı 
üreten Ersan, 9 ribaunt ve 3 asistlik 
performans gösterdi. Melih Mahmutoğ-
lu ise ürettiği 17 sayıyla takımın skorer 
oyuncularından biri oldu. Millilerin 
oyun kurucusu Doğuş Balbay, yaptığı 8 
asistle süre aldığı 20 dakikalık bölüm-
de takımını iyi organize etti. Tecrübeli 

oyuncu, aldığı 6 ribauntla da pota altın-
da etkili oldu.

WİLBEKİN OYNAMADI
Milli takımda sakatlığı sonrası he-

nüz hazır olmayan Scottie Wilbekin, 
süre almadı. A Milli Takım’da ayrıca 
Ege Arar, başantrenör Ufuk Sarıca ta-
rafından tercih edilmedi. Ay-yıldızlılar, 

E Grubu’ndaki ikinci maçını 3 Eylül Salı 
günü TSİ 15.30’da turnuvanın favori ta-
kımlarından ABD ile yapacak. 

2019 FIBA Dünya Kupası ilk maçın-
da Japonya’yı 86-67 yenen A Milli Erkek 
Basketbol Takımı’nın başantrenörü Ufuk 
Sarıca, takım halinde iyi oynayarak gü-
zel bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. 
Sarıca, karşılaşmanın ardından düzen-
lenen basın toplantısında yaptığı açık-
lamada, galibiyetten dolayı mutlu ol-
duklarını belirterek, “Bizim için önemli 
ve anahtar bir maçtı. İlk maçların zor 
olacağını söylemiştim. Kolay kazandık 
ama oyuncularım çok iyi oynadı.” dedi. 
Sahada tüm güçlerini ortaya koydukla-
rını vurgulayan Sarıca, “Japonya’nın 
hızlı hücumu sevdiğini söylemiştim. 
Onları durdurduk. Alan savunmalarına 
karşı da iyi hazırlandık. İyi şutlar bul-
duk. İkinci yarı iyi bir enerji sergiledik 
ve tamamen oyunu kontrol ettik. Güzel 
bir galibiyet aldık. Önümüzde iki karşı-
laşma daha var onları düşünüyoruz.” 
değerlendirmesinde bulundu.   
n SPOR SERVİSİ
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Fatih Koçyiğit, Avrupa’da 
bronz madalya kazandı

Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcusu Fatih 
Koçyiğit, Macaristan’da düzenlenen Avrupa Şampiyona-
sı’ndan bronz madalya ile döndü. Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Kick Boks branşında elde ettiği başarılara bir ye-
nisini daha ekledi. 24 Ağustos - 3 Eylül tarihleri arasında 
Macaristan’da düzenlenen Avrupa Gençler Kick Boks 
Şampiyonası’nda Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli 
Sporcusu Fatih Koçyiğit 57 kilo Full Contact kategorisinde 
bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. 
Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Dünya Şampiyonasın da 
üçüncülük elde eden Koçyiğit, böylece katıldığı iki ulusla-
rarası Şampiyonada da madalya kazanma başarısı gös-
terdi. Şampiyonayı değerlendiren Selçuklu Belediyespor 
Kulübü Kick Boks Başantrenörü Mevlüt Aker, “Daha önce 
sporcumuz Fatih Koçyiğit katıldığı Dünya Şampiyona-
sı’nda üçüncülük elde etmişti. Biz bu başarıyı biraz daha 
yukarıya taşımak için Avrupa Şampiyonası’nda altın ma-
dalya hedeflemiştik ancak nasip olmadı ve üçüncü olarak 
bronz madalya kazanabildik. Bizim açımızdan oldukça 
zorlu bir şampiyona oldu. Sporcumuzu tebrik ediyorum. 
Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı’ya, 
Selçuklu Belediyespor Kulübü yöneticilerimize bizlere 
her zaman destek oldukları için teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı.   n SPOR SERVİSİ

Basketbol altyapısı 
kahvaltıda buluştu

Konyaspor bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Altyapı 
Basketbol takımları düzenlenen kahvaltı organizasyonun-
da biraraya geldi. Konyaspor basketbol altyapısı 9 erkek, 
4 kız takımı ve 190 lisanslı sporcusuyla 2019-2020 bas-
ketbol sezonu için çalışmalarını Temmuz ayı başından bu 
yana aralıksız sürdürüyor. 8 hafta boyunca süren kros 
antrenmanları tamamlanırken, yapılan son antrenma-
nı sporcu velileri de izledi. Sporcu velileri antrenmanın 
ardından kahvaltı hazırlayarak çalışma sonunda antrenör 
ve sporcularla birlikte oldu. Organizasyona Konyaspor 
Amatör Branşlar Koordinatörü Selçuk Buğdaycı, antre-
nörler, sporcular ve aileler katıldı.  n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu tenisçiler 
turnuva için İstanbul’da

Aldıkları başarılı sonuçlar ile adından sıkça söz ettiren 
Konyasporlu tenisçiler, Koza WOS Organizasyon ve Eğitim 
Kulübü’nün Uluslararası Tenis Akademisi’nde gerçekleşti-
rileceği turnuva için İstanbul’a gitti. Konyaspor’dan yapı-
lan açıklamada, “2-5 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da 
Koza WOS Organizasyon ve Eğitim kulübünün Uluslararası 
tenis akademisinde gerçekleştirilecek turnuvada, şehrimi-
zi ve kulübümüzü temsil edecek sporcu ve antrenörlerimi-
ze başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.  n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor 
yenilgiyle başladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden temsilcimiz 1922 Konyaspor, sezonun ilk maçında 
deplasmanda Yeni Çorumspor ile karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlı temsilcimiz 1-0 geriye düştüğü 

maçta rakibinin uzun süre 10 kişi mücadele etmesine rağmen gol bulamadı ve sezona yenilgi ile başladı
Pilot takım 1922 Konyaspor, sezonun 

ilk maçında Yeni Çorumspor’a konuk oldu. 
Seyircisiz oynanan maça yeşil beyazlı 
takım iyi başlamasına rağmen gol yolla-
rın etkili olmadı. Ev sahibi takım maçın 
37.dakikasında 1-0 öne geçti ve 50.da-
kikada 10 kişi kaldı. Temsilcimiz 1922 
Konyaspor, yaklaşık 40 dakika boyunca 10 
kişi oynayan rakibine karşı istediği oyunu 
sahaya yansıtamadı. Yavru Kartal, maç-
tan 1-0 yenik ayrılarak sezona yenilgi ile 
başladı.

SEDDAR, KADİR VE 
BURAK YEDEK BAŞLADI

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’un ligin ilk haftasında Yeni Ço-
rumspor ile karşılaştığı maçta Teknik 
Direktör Abdurrahman Baysangur, İsmet 
Yumakoğulları, Seydi Kayasoy, Anıl Şa-
hin, Ahmet Önay, Ekrem Kayılıbal, Recep 
Metin, Nurettin Çağlar, Alpay Cin, İbrahim 
Serdar Aydın, Samet Bulut ve Celal Ha-
nalp’e görev verdi. Tecrübeli teknik adam, 
Kadir Kaan Özdemir, Seddar Karaman ve 
Burak Saban gibi isimleri ise yedek ku-
lübesinde başlattı. Yavru Kartal’da yeni 
transferlerden İsmet Yumakoğulları, Sey-
di Kayasoy, Anıl Şahin, Nurettin Çağlar 
ve Celal Hanalp olmak üzere yeni transfer 
edilen 5 oyuncu ilk 11’de görev aldı.
İLK YARIDA ÇORUMSPOR ÜSTÜNLÜĞÜ

Ev sahibi takım Çorumspor’un cezası 
nedeniyle seyircisiz oynayan karşılaşma-
ya iki takımda temkinli başladı. Ancak 
ilerleyen dakikalarda temsilcimiz 1922 
Konyaspor2un oyunun kontrolünü eline al-
masına Yeni Çorumsporlu oyuncular faul-
ler ile karşılık verdi. Mücadelenin 27.da-
kikasında Emrah Uzun, 29.dakikasında 
Kıvanç Kaya sarı kart gördü. 30.dakika 
itibariyle oyun dengelenirken, Çorumspor 
ataklarının sıklaşmaya başladığı dakika-
larda, Kıvanç Kaya’nın golü ile ev sahibi 
takım 1-0 öne geçti. Yavru Kartal 1922 
Konyaspor, beraberlik golü için rakip ka-
lede etkili olmasına rağmen aradığı golü 
bulamadı ve maçın ilk 45 dakikası 1-0 
Çorumspor üstünlüğü ile sona erdi. İlk ya-
rının 40.dakikasında 1922 Konyaspor’da 
Seydi Kayasoy, yerini Kadir Kaan Özde-
mir’e bıraktı.

KIRMIZI KARTA RAĞMEN GOL BULAMADI
1922 Konyaspor, mücadelenin ikinci 

yarısına daha umutlu başlamasına rağ-
men aradığı golü bir türlü bulamadı. Ra-
kip kalede etkili olan ancak gol atamayan 
yeşil beyazlı takım karşılaşmadan 1-0 ye-
nilgi ile ayrıldı. İkinci yarının 5.dakikasın-

da ev sahibi rakımdan Emrah Uzun ikinci 
sarı kartta kırmızı kart görerek takımını 
10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra 1922 
Konyaspor Teknik Direktörü Abdurrahman 
Baysangur, Seddar Karaman ve Güray 
Gazioğlu’nu oyuna alarak etkili olmaya ça-
lıştı ancak arana gol gelmedi. 1922 Kon-

yaspor, ligin ilk haftasında deplasman-
da Yeni Çorumspor’a 1-0 mağlup oldu. 
Temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 2. 
Hafta maçında Gümüşhanespor’u konuk 
edecek. 8 Eylül Pazar günkü mücadele 
16.00’da Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz 
sahasında oynanacak.  n SPOR SERVİSİ

Konya Spor Lisesi’nden milli takım şampiyonluğuna
Konya Spor Lisesi öğrencisi ve 

Konyaspor oyuncusu Abdulsamet Ka-
ya’nın da yer aldığı U17 Futbol Milli 
Takımı, Viktor Bannikov Turnuvası B 
Grubundaki son maçında Belarus’u 
2-0 yenerek grup maçlarını 7 puanla 
lider olarak tamamladı. Milli Takımın 
gollerini 17. dakikada Selman Faruk 
Dibek ve 82. dakikada Abdullah So-
ğucak atarken, 58. dakikada Ömer 
Faruk Beyaz penaltı atışından yarar-
lanamadı. Milli takımın grubundaki 
diğer karşılaşmada Slovakya ile Lit-
vanya 0-0 berabere kaldı.

Konya Spor Lisesi öğrencisi ve 
Konyasporlu Abdulsamet Kaya’nın 
da yer aldığı U17 Türkiye Milli Ta-
kımı önceki maçlarında Litvanya ile 
1-1 berabere kalmış, Slovakya’yı 3-1 

yenmişti. Aldığı 2 galibiyet ve 1 bera-
berlik sonucunda 7 puanla grubu lider 
kapatıp şampiyonluk maçı oynamaya 
hak kazandı. A Grubu lideri olan Uk-
rayna U17 Milli Takımı ile B Grubu 
lideri olan U17 Türkiye Milli Takımı, 
oynanan şampiyonluk maçını kaza-
narak şampiyon oldu. Ukrayna’da 
düzenlenen Viktor Bannikov Turnu-
vası’nda ev sahibi Ukrayna, U17 Milli 
Takımı’nı penaltılarla yenen Türkiye 
U17 Milli Takımı şampiyon oldu. 
Konyalı Teknik adam Mehmet Yıldı-
rım’ın çalıştırdığı ve Konya Spor Lise-
si öğrencisi ve Konyaspor oyuncusu 
Abdulsamet Kaya’nın da yer aldığı 
U17 Milli Takımı şampiyonluk sevin-
cini büyük coşkuyla kutladı. 
n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi’nde yeni sezon fikstürü çekildi
Üç Konya temsilcisinin yer aldığı 

2019-2020 sezonu Spor Toto Bölgesel 
Amatör Lig fikstür çekimi, İstanbul’da 
yapıldı. Orhan Saka Amatörler Evi’nde 
düzenlenen fikstür çekimine TFF Yönetim 
ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu 
Başkanı Ali Düşmez ile TFF Amatör İşler-
den Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı 
Adnan Ersan, TFF Bölgesel Amatör Lig 
İcra Kurulu üyesi Fahrettin Eserdi’nin yanı 
sıra Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 
mücadele eden kulüp temsilcileri katıldı.
İLK HAFTA KONYA DERBİSİ OYNANACAK

Konya ekiplerinden Akşehirspor, 
Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor’un 
yer aldığı 7. Grup’ta da fikstür belli oldu. 
Çekilen kura sonunda ligin ilk haftası 
Konya derbisine sahne olacak. Sarayö-
nü Belediyespor, bir yıl aradan sonra 
yeniden Bölgesel Amatör Ligi’ne çıkan 
Ereğlispor’u konuk edecek. Ligdeki diğer 
temsilcimiz Akşehirspor ise Isparta 32 
Spor’u konuk edecek. BAL 7. Grup 2.hafta 

maçlarında Akşehirspor, Denizli Sarayköy 
Spor deplasmanına giderken, Ereğlispor 
Çal Belediyespor’u konuk edecek. Sara-

yönü Belediyespor ise Bucak Beledi Oğuz-
han Spor ile deplasmanda karşı karşıya 
gelecek. 

BÜTÜN KULÜPLERE HAYIRLI OLSUN
TFF Yönetim ve İcra Kurulu üyesi Ali 

Düşmez, fikstür çekimi öncesi yaptığı 
konuşmada, “Öncelikle TFF Başkanımız 
Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu 
arkadaşlarımın adına bütün takımlara ba-
şarılar diliyorum.  Dostluğun, kardeşliğin 
ön planda olduğu, hak edenin kazandığı 
bir lig olmasını temenni ediyorum. Spor 
Toto Bölgesel Amatör Lig bizim amatör 
liglerimizin amiral gemisi. Türkiye’nin 
doğusundan batısına, güneyinden kuzeyi-
ne oynattığımız bir lig. 80 ilde oynanması, 
Türkiye’yi kucaklaması açısından çok de-
ğerli ve TFF tarafından da çok önemsenen 
bir lig. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 
2019-2020 Sezonu’nun tüm kulüplerimize 
hayırlı olmasını diliyorum” dedi.  

152 takımın katılımıyla, 11 grupta 
oynanacak BAL’da, fikstür çekimi yapıldı. 
Müsabakalar 21-22 Eylül tarihinde başla-
yacak.  
n SPOR SERVİSİ



Aykut Kocaman 
7. haftayı işaret etti
Geçen sezonun ikinci yarısından itibaren kazanmakta zorlanan Konyaspor’da gidişat endişelendiriyor. Sezonun ilk 3 

maçını berabere bitiren Anadolu Kartalı’nda teknik direktör Aykut Kocaman sezonun 7. haftasını işaret etti. Deneyimli 
teknik adam 7. haftadan itibaren takımın ritmini bulacağını ve puan ortalamasının yükseleceğini söyledi

Spor Toto Süper Lig’in 3. Haftasında evinde Antalyaspor ile 
2-2 berabere kalan Konyaspor’un maç kazanmakta zorlanması 
camiayı endişelendiriyor. Antalyaspor maçının ardından konu-
şan teknik direktör Aykut Kocaman, 7. haftayı işaret etti. İkinci 
milli aranın ardından takımın ritmini bulacağını belirten Koca-
man, “Bu şartlar devam ederse öngörüm 7. haftadan itibaren 
puan ortalamamız yükselecek” dedi. İşte Aykut Kocaman’ın açık-
lamaları;

KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VARDI
Maçtan önce oyuncalara da söylediğim gibi, hemen hemen 

davranışlarımızın tamamını ihtiyaçlar belirliyor. Sezonun başı ol-
masına rağmen uzun süredir iç sahada maç kazanamıyoruz. En 
son içerde yine Antalyaspor’u yenmiştik. Bir birikim vardı. Kazan-
mak zorundaydık. Aslında ligde yaşamak, barınmak ve gelişmek 
için kazanmak zorundasınız. Ama bugün bir adım daha fazla ka-
zanmaya ihtiyaç vardı. Maç öncesi bütün ana duygumuz buydu. 

PENALTI MAÇIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Geçen hafta Galatasaray maçının son bölümünde gelen 

özgüvenle beraber son derece güçlü başladık oyuna. Rakip ka-
lemize gelmekte zorlandı. Her an her şeyi yapabilecek ve bunu 
sürdürebilecek görüntüyü veriyordu takım. Tabi taraftarın da bü-
yük desteği ile beraber. Ancak çok ucuz bir penaltı ile maçın seyri 
değişti. 

TELAŞLI OYUN 
Hakemin bu hatasından daha büyük hata bizim hatamız oldu. 

Golden sonraki periyot Antalyaspor’un maçın içine daha çok katıl-
dığı, moralinin daha yüksek olduğu, bizim ise telaşlı olduğumuz 
bir oyuna doğru döndü. İkinci yarıda pek çok şeyi değiştirmek 
zorundaydık. Hem oyuncu değiştirdik hem de oyunu değiştirdik. 
Özellikle Ömer Ali’nin kanadından Erdon ile birlikte rakip kaleye 
gitmeye başladık. Düzenli oyunu yeniden oynamaya başladık. 
Bunun meyveleri de geldi. Son derece güzel 2 golle öne geçme-
yi başardık. Tam maçı bu şekilde kazanacağımız düşünülürken 
84. Dakikada gelen gol bizi yeniden o telaşlı oyuna sürükledi. İlk 
golün ardından yaşanan hal ikinci golden sonra da tekrarlandı. 

Oyuncularımız pek çoğu maçı kurtarmak için bireysel hare-
ketlere doğru gitmeye başladı. Geçen hafta son derece istekli ve 
güçlü bir takım karşısında oynadığımız oyunun tam tersi oyuncu-
lar kazanma isteği ile şuursuzca gitmeye çalıştı. Çok istediğimiz 
bir maçta puan kaybettik

PUAN ORTALAMAMIZ YÜKSELECEK
Ferhat ile uzun süredir birlikte çalıştığımız için Alper’in bi-

raz daha uyum sağlaması gerekiyor. Milli maç arasından sonra 
Alper ile başlama düşüncesindeydim. Oyun içinde oyuncu kay-
dırma hali olabiliyor. Oyun içindeki kaydırmalar daha çok oyunu 
bilen oyuncuları bir arada tutma isteği.

Bir oyuncu daha kadroya katmak istiyoruz. Bir ofansif oyuncu 
daha alacağız. Oyun ile ilgili öngörüm şu; bugünkü şartlarda takı-
mın ritim bulma dönemi 7. Haftayı bulacak. 7. Haftaya kadar boş 
geçireceğiz anlamında söylemiyorum bunu. Takımın ve hücu-
mun pekleşmesi bu süreyi bulacak. Hem aramıza yeni katılanlar, 
hem geç form tutanlar göz önüne alındığında önümüzde böyle bir 
takvim var. Bu süreçten itibaren puan ortalamamız yükselecektir. 
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor’da 3 oyuncu 
milli takıma çağırıldı

Konyaspor’da Riad Bajic ve Deni Milosevic Bosna 
Hersek A Milli Takımı, Erdon Daci ise Makedonya U21 
Milli Takımı’nın oynayacağı maçlar için ülke milli takım-
larına davet edildi.

Konyasporlu futbolculardan Riad Bajic ile Deni Mi-
losevic, 5 Eylül’de oynanacak Bosna Hersek-Liechstein 
ve 8 Eylül’de yapılacak Ermenistan-Bosna Hersek UEFA 
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçları 
için Bosna Hersek Milli Takımı’na çağrıldı.

Bir diğer genç oyuncu Erdon Daci ise Makedonya 
U21 Takımı’nın 10 Eylül 2019 Salı günü Makedonya’da 
Faroe Adaları ile oynayacağı grup maçının kadrosuna 
çağrıldı.  n SPOR SERVİSİ

Akşehir’de sokak 
basketbolu turnuvası 

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 yapılan ödül töreniyle son buldu. 

Akşehir Gençlik Merkezi basketbol sahasında yapı-
lan ödül törenine; Akşehir Belediye Başkanı Vekili Çakır 
Buğra, Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz, 
Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim 
Öncel, Şehr-i Beyza Gençlik Derneği üyeleri, turnuvaya 
katılan sporcular ve vatandaşlar katıldı. Törende derece-
ye giren takımlara ve sporculara ödülleri törene katılan 
protokol tarafından verilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. 
Akşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Eyüp Yılmaz; turnu-
vanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen başta Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya olmak üzere herkese 
teşekkür ederken, turnuvanın geleneksel olarak önümüz-
deki yıllarda da devam edeceğini belirtti.  n İHARPS

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Kartal maç kazanmakta zorlanıyor Süper Lig’de transferde son gün

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 
Konyaspor Süper Lig’de maç kazan-
makta zorlanıyor. Sezonun ilk 3 hafta-
sında oynadığı bütün maçları berabere 
bitiren Anadolu Kartalı, beraberlik se-

risini 6 maça çıkardı. Konyaspor son 
olarak deplasmanda Alanyaspor’u 
mağlup etmeyi başarmıştı.

Öte yandan Anadolu Kartalı ligde 
oynadığı son 18 maçın sadece birini 

kazanabildi. Yeşil beyazlılar bu sezon 
oynadığı Ankaragücü, Galatasaray ve 
Antalyaspor maçlarını berabere ta-
mamladı.
n SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper 
Lig’de 2019-2020 sezonu 
yaz transfer dönemi 
bugün sona erecek. 
Temsilcimiz Konyaspor 
transferin son gününde 
bir hücum oyuncusunu 
daha kadrosuna 
katmaya çalışacak. 
Son olarak Farouk 
Miya’yı kadrosuna katan 
Anadolu Kartalı bir kanat 
oyuncusunun daha 
transfer ederek, transfer 
sezonunu noktalayacak.  
Yeşil beyazlıların 
gündeminde bulunan 
Gürcü futbolcu Levan 
Shengelia’nın yanı sıra 
önemli bir oyuncu ile 
de temas halinde. Son 
anda bir pürüz çıkmazsa 
Konyaspor bu iki isimden 
birini kadrosuna katacak.  
n SPOR SERVİSİ

‘İslami Dayanışma Oyunları Konya’da’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

Konya’da önemli müjdeler verdi. Konya’ya 
önemli bir stadyum kazandırdıklarını belirten 
Erdoğan, daha önce İstanbul’da düzenlene-
ceği açıklanan 5. İslami Dayanışma Oyunla-
rı’nın da Konya’da düzenleneceğini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
“Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İs-
lami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin ev 
sahibi olarak Konya’yı belirledik. Büyükşehir 
Belediye Başkanı’mız Uğur İbrahim Altay Ka-
sım ayından gerekli imzaları atacak” dedi.

2021 yılında 5.’si yapılacak olan İslami 
Dayanışma Oyunları Konya’da düzenlene-
cek. İslami Dayanışma Oyunları Federasyo-
nu (ISSF) tarafından dört yılda bir organize 
edilen ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) üye 
olan 57 ülkenin katıldığı bu dev organizasyo-
nun daha önce İstanbul’da yapılacağı açık-
lanmıştı. İslami Dayanışma Oyunları son 
olarak Bakü’de düzenlenmişti.  
n SPOR SERVİSİ


