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42 bin fidanla
nefes olacaklar

Teçhizatı ve 
ruhsatı satılacak

Annesinin 
kolunu kesti!

Obezite oranı 
yüzde 35!

Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nın ağaç ve orman sevgi-
sini geliştirmek ve gelecek 
nesillere daha yeşil bir Türkiye 
bırakmak amacıyla “Geleceğe 
Nefes” sloganıyla başlattığı 11 
milyon fidanı toprakla buluş-
turma seferberliğine Konya 
Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü 42 bin fidan-
la destek verecek.  n SAYFA 4’TE

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hizmeti sunulan Özel 
Büyükşehir Hastanesi önü-
müzdeki günlerde yapılacak 
ihale ile satışı gerçekleşecek.  
Büyükşehir Belediyesi’nden alı-
nan bilgiye göre Özel Büyükşe-
hir Hastanesi’nin binası Konya 
Büyükşehir Belediyesi’nde 
kalacak.  n SAYFA 3’TE

Madde bağımlısı olduğu öğre-
nilen şahıs, tartıştığı annesinin 
kolunu kestikten sonra kendini 
eve kilitledi. Polisin yaklaşık 
bir saat süren ikna çabasının 
ardından evden çıkan şahıs, 
gözaltına alındı.  n SAYFA 6’DA

Medicana Konya Hastanesi 
Endokrinoloji ve Metabolizma 
Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsüm 
Gönülalan, Konya’nın obezite 
sıklığının ciddi artış göstererek 
yüzde 35’in üzerine çıktığını 
söyledi.  n SAYFA 7’DE

Aileye vurgu yapılacak
Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve İl Müftü Yardımcıları 
Konya İl Müftülüğünde düzenlenen basın toplantısı ile Mevlid-i 
Nebi haftası etkinlikleri, 2019 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme 
işlemleri hakkında bilgi verdi.

Hazreti Peygamberin doğumu münasebetiyle düzenlenen 2019 
yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının Hz. Peygamberimiz ve 
Aile olarak belirlendiğini ifade eden Poçanoğlu, Peygamber 
Efendimiz’in aile yaşantısının örnek alınması gerektiğini 
vurguladı. n HABERİ SAYFA 11’DE

ÇELİKKAYALAR’DAN
28. YILINA ÖZEL İNDİRİM

BİRİKİMEVİM KONYA’YI EV 
VE ARAÇ SAHİBİ YAPACAK

Konya’nın gururu 28 yaşında

Konya’da şube açtı 

Çelikkayalar AVM, 28. kuruluş yıl dönümü heyeca-
nını yaşıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan 
hizmet anlayışı ile büyümesini sürdüren firma, 10 
gün boyunca ürünlerinde yüzde 50’lere varan indi-
rime gidecek.

Tasarrufa dayalı faizsiz finansman sektörünün güç-
lü oyuncularından Birikimevim, Konya’da şube açtı. 
Bugüne kadar 300 bin kişiyi araç sahibi yapan Biriki-
mevim, Konya’da da vatandaşların ev ve araç sahibi 
olmasının kapılarını aralayacak.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 5’TE

04 Meram, lösemili 
çocukların yanında 10 Beyşehir’in tarihi 

değerleri tanıtılıyor 12 13NEÜ’de uluslararası
öğrenciler kaynaştı

103 terörist etkisiz 
hale getirildi

Faydalı hizmetler sunma
gayretinde olacağız

Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığında 
gerçekleştirilen devir teslim törenin ardından MHP 

Konya İl Başkanlığına atanan Remzi Karaarslan 
görevine resmen başladı. Başkan Karaarslan, “Tür-
kiye’mize ve Konya’mıza faydalı hizmetler sunma 

gayretinde olacağız” dedi.
 n SAYFA 9’DA

2016 yılında büyüme hamlesi 
yapmak amacıyla Türkiye’de 
örneği olmayan dünyada da sadece 
Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’de 
olan 5 eksenli lazer kesim makinesi 
alarak önemli bir yatırım yapan 
Ayvazoğlu Metal, bu yatırımıyla 
ihracatını artırdı. “Yaşanan 
sıkıntıdan üretim yaparak çıkarız” 
anlayışıyla üretim yelpazesini 
genişleten Ayvazoğlu Metal, 
mobilya sektörüne girerek metal 
üzerine orta yuvarlak sehpalar, 
zigon sehpalar, ayna takımları, raf, 
süs eşyaları gibi 1000’in üzerinde 
modelde üretim yapmaya başladı.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Sorunlara rağmen üretime odaklandı
1860 yılında faaliyetine 
başlayan ve Konya’nın 
yemek kültürünün 
önemli merkezlerinden 
olan Tarihi Konya 
Köşkü, yenilenen 
yüzü ile yeniden 
hizmete açıldı. Tarihi 
Konya Köşkü Sahibi 
Fatih Akkoca, Konya 
Yemek Kültürü’nü 
tüm dünyaya tanıtmak 
için hizmet çıtasını 
en üst seviyeye 
çıkaracaklarını ifade 
etti.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Tarihi Konya Köşkü hizmete açıldı

Göçü engelliyorlar 
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Konya İl Koordinatörlüğü tarafından 2011 yılından bu yana 

241,3 milyon TL hibe desteği sağlandı. Ortaya konulan projeler köyden şehre göçün de önüne geçti 
50 MİLYON TL 

HİBE PLANLANIYOR
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekle-
me Kurumu (TKDK), Konya İl Koordi-
natörlüğü 7 yılda verdiği 241,3 milyon 
TL hibe desteğiyle tarım ve hayvan-
cılığın Konya’da modern tesislerde 
yapılmasını sağlıyor. Konya’da 2019-
2020 yılları arasında 50 milyon TL 
hibe ödemesi yapılması planlanır-
ken, bu hibeler sayesinde toplamda 
613,2 milyon TL değerinde yatırım 
Konya’ya kazandırılmış olacak.

PROGRAMIN AMACI 
GÖÇÜ ENGELLEMEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
TKDK İl Koordinatörü Hakan Doğan, 
“Konya’da bugüne kadar toplam 848 
proje ile sözleşme imzalanmış olup, 
bu projelerin yüzde 90’ından fazlası 
kırsalda uygulanan projelerdir. Prog-
ramın amacı bütçe ile orantılı olarak 
kısmen de olsa göçün engellenme-
sidir. Konya’da hibe projelerinden 
105 kadın girişimci faydalandı” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE Hakan Doğan
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Ekonomik kriz nedeniyle yaşanan zorluklara göğüs germek için yeni adımlar atan Ayvazoğlu Metal, çıkış yolunu 
üretimde buldu. Mobilya sektörüne hizmet vermeye başlayan Ayvazoğlu Metal, önemli bir başarıya imza attı 

‘Üretim yaparak büyürüz’
Genişletilmiş metal ferforje işi 

yapan Ayvazoğlu Metal, 51 yıllık 
geçmişiyle üretimini sürdürüyor. 
2016 yılında büyüme hamlesi yap-
mak amacıyla Türkiye’de örneği 
olmayan dünyada da sadece Ame-
rika Birleşik Devletleri (ABD)’de 
olan 5 eksenli lazer kesim makine-
si alarak önemli bir yatırım yapan 
Ayvazoğlu Metal, bu yatırımıyla 
ihracatını artırdı. 3 bin metrekare 
kapalı alanda üretim yapan ve 26 
kişiye istihdam sağlayan Ayvazoğ-
lu Metal, son zamanlarda yaşanan 
ekonomik sıkıntılara rağmen üreti-
mi sürdürüyor. 

“Yaşanan sıkıntıdan üretim 
yaparak çıkarız” anlayışıyla üretim 
yelpazesini genişleten Ayvazoğlu 
Metal, mobilya sektörüne girerek 
metal üzerine orta yuvarlak seh-
palar, zigon sehpalar, ayna takım-
ları, raf, süs eşyaları gibi 1000’in 
üzerinde modelde üretim yapmaya 
başladı. 

ÇIKIŞ YOLUNU ÜRETİMDE BULDU 
51 yıllık köklü geçmişleriyle 

üretime dönük faaliyetlerini sür-
dürdüklerini belirten Ayvazoğlu 
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Ay-
vaz, son dönemde yaşanan ekono-
mik sıkıntıların kendilerini de etki-
lediğini söyledi. 

Ekonomik krizden çıkmak için 
farklı arayışlara girdiklerini, bunun 
için yeni üretimler yapmaya başla-
dıklarını dile getiren Ayvaz şunları 
söyledi, “Biz Metal Sanat Evi diye 
isim hakkı aldık şirketi de ilerleyen 
zamanlarda kurmayı düşünüyoruz. 
Metal üzerine orta yuvarlak sehpa-
lar, zigon sehpalar, ayna takımları, 
raf, süs eşyaları benzeri eşyaların 
üretimini yapmaya başladık.

 Ulusal iki büyük market zinci-
riyle anlaşma yaptık onlara veriyo-
ruz. 

Mobilya sektörü biraz daha ha-
reketlendi onlarla bayilik bazında 
çalışıyoruz. Bu da tuttu, bu sektör-
de de işimiz iyi. Ben bu sektöre niye 
girdim? Ben ekonomik krizden 
dolayı diğer taraftan kaybettiğimi 
nasıl kazanırım adına bu üretimi 
yaptım. 

Bir çıkış aradık, o çıkış yolu ola-
rak da bunu tercih ettik. Saç halin-
de makineye koyuyoruz, işlemesi 
yapılıyor. 1000’in üzerinde model 
çeşidi var. Bu modeller CNC’de 
işleniyor. Kaynağı, silindiri, statik 
boyası, ahşabı, camı hepsi montaj 
oluyor. Sonra sevk ediyoruz. Hep-
sini montaj olmuş şekilde gönderi-

yoruz.”
YATIRIMDAN MEMNUNUM   

Ayvaz, son dönemde yaşanan 
ekonomik sorunlar ve sorunların 
giderilmesi için yapılabilecekler 
konusunda da önemli açıklamalar-
da bulundu. 2015 yılında yaptıkla-
rı 5 eksenli lazer kesim makinesi 
yatırımından oldukça memnun 
olduklarını, yeni yatırımlar yap-
mayı istediklerini ancak yaşanan 
bazı olumsuzlukların heyecanla-

rını azalttığını vurgulayan Ayvaz, 
“Bu makineye yatırım yaptığıma 
memnunum. En azından o zaman 
memnundum. Çünkü ilk defa bir 
yatırım yapıyoruz. Eleman sayısını 
artıracaksın, daha çok para kaza-
nacaksın, ülke ekonomisine kat-
kı sağlayacaksın, ihracat yaptığın 
ülke ağını genişleteceksin. Çünkü 
aranan bir makine.”

FAİZ SİSTEMİ BİTMELİ
Sanayicilerin yatırım yapması 

gerektiğini belirten ancak sistem-
den dolayı insanların yatırımdan 
kaçtığını vurgulayan Ayvaz, “Sa-
nayiciler yatırım yapması lazım, 
üretim çeşitliliğini artırması lazım 
ama bu realitede olmuyor. Biz yüz-
de 90’ı Müslüman bir ülkede yaşı-
yoruz. Ama faizin yüksekliğinden 
bahsediyoruz. Faiz olayının tama-
men bitmesi lazım. 

Büyük üreticiler üretime yönel-
miyor. Her işin kolayına kaçıyor. 
İşçi çıkarıyor, yatırım yapmıyor. 
Risksiz bir yer var; faiz. Faizi bitir-
medikçe bu olayı çözemeyiz. Artık 
sistem tıkanmış. Faiz sistemini çö-
kertmek lazım. İnsanlara faiz cazip 
geliyor. Bunu çözmenin bir yolunu 
bulmak gerekiyor” ifadelerini kul-
landı. 

Eleman bulmakta da zorluk 
yaşadıklarını, sistemsel bazı so-
runların eleman konusunda olum-
suzlukları beraberinde getirdiğini 
kaydeden Ayvaz, “İşsizlik oranları 
hatsafhaya çıktı. Bunu herkes gö-
rüyor. Ben en az buraya 10 eleman 
alacağım ama 4 aydır eleman bu-
lamadım. Bunun nedeni ne? Dev-
let işsizlik maaşı veriyor. İşçi bu 
nedenle çalışmıyor. İkincisi; işçi, 
işyerinde hırsızlık yapıyor. Bunu 
işveren belgeliyor. İşçiyi çıkarıyor. 
Bu halde bile işveren işçiye tazmi-
nat ödemek durumunda kalıyor. 
Bu durumda işçi çalışır mı? İşsizlik 
maaşı alıyor, tazminat alıyor, o pa-
ralarla idare ediyor ve çalışmıyor” 
değerlendirmesinde bulundu.
n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ
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Binası kalacak, teçhizatı ve ruhsatı satılacak
Konya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından hizmeti sunulan Özel 
Büyükşehir Hastanesi önümüz-
deki günlerde yapılacak ihale ile 
satışı gerçekleşecek.  Büyükşehir 
Belediye Hastanesi’nin satışı için 
süreç eylül ayında başlatıldı. 13 
Eylül’deki Belediye Meclis toplan-
tısında Büyükşehir Belediyesi işti-
raklerinden Belediye Sağlık Hasta-
nesi Anonim Şirketi’nin 2 milyon 
TL olan sermayesinin 5393 Sayılı 
Belediye Kanunu’nun 18. Maddesi 
(i) bendi gereğince 10 milyon TL 
artırılarak 12 milyon TL’ye çıkar-
tıldı ve Büyükşehir Belediyesi ola-
rak sermaye artışına iştirak edildi.  
Ekim ayındaki meclis oturumun-
da ise Belediye Sağlık Hastanesi 
Anonim Şirketi ve Sağ-Taş Sağlık 
Tesisleri A.Ş.’nin hisse satışlarının 
yapılabilmesi için Destek Hizmet-
leri Daire Başkanlığı’nın komisyon 
kurulması teklifi onaylandı. Konya 
Büyükşehir Belediyesi yetkililer-
den edilen bilgilere göre hastane 
önümüzdeki günlerde belli olacak 
ihale tarihinden sonra ihale edile-
cek ve hastanenin satışı gerçekle-
şecek. Büyükşehir Belediyesi yet-

kililerinden alınan bilgilere göre 
kamuoyunda hastanenin Dünya-
göz’e satıldığına dair çıkan iddiala-
rın gerçeği yansıtmadığı anlaşıldı. 

HASTANENİN GEÇMİŞİ 
Özel Büyükşehir Hastanesi, 

1979 yılında 13 doktorun ortak-
lığı ve Dr. Reşat Yazgan’ın mesul 
müdürlüğünde, Büyük İhsaniye 
Caddesi’nde, “Yeni Sağlık Yurdu, 
Dr. Şahin Koç, Dr. Reşat Yazgan 
ve Ortaklar Koll. Şti. unvanı ile 

19 yataklı bir hastane olarak fa-
aliyete başladı. Özel Büyükşehir 
Hastanesi 1979 yılında kurulmuş, 
1983’e kadar 22 doktorun ortak-
lığı ile devam etmiş, 1983 yılında 
35 ortaklı “Özel Sağlık ve Tedavi 
Kurumları Ltd. Şti.” ne dönüş-
müştür. 1985 yılında bugünkü 
binasına taşınarak, Avrupa’dan 
ithal ettiği cihazlarla bölgenin en 
modern hastanelerinden biri ola-
rak hizmete devam etti.  Şirket 

ticari unvanını 1985 yılında “Özel 
Sağlık Yurdu A.Ş.” olarak değiş-
tirmiş ve 14.07.1987 tarihine ka-
dar bu şekilde devam ediyor. Bu 
tarihte ortaklardan büyük kısmı 
hisselerini Konya Büyükşehir Be-
lediyesi’nin bir iştiraki olan Sağtaş 
Sağlık Tesisleri ve Tic. A.Ş ne sat-
mış ve Konya Büyükşehir Beledi-
yesi’nin çoğunluk hissesine sahip 
olduğu dönem başlamıştır. Kalan 
ortakların önemli bir kısmı da yine 
hisselerini 1993 yılında Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’ne satmışlar-
dır. Böylece hastane bir süre Bele-
diye Hastanesi olarak Büyükşehir 
Belediyesi tarafından işletilmiştir. 
Şirket 2001 yılında ticari unvanını 
“Belediye Sağlık Hastanesi A.Ş.” 
olarak değiştirmiştir. Öte yandan 
Büyükşehir Belediyesi’nden alı-
nan bilgiye göre Özel Büyükşehir 
Hastanesi’nin binası Konya Bü-
yükşehir Belediyesi’nde kalacak. 
Binanın içerisinde bulunan medi-
kal malzemeleri ve hastane ruhsa-
tı ihale yoluyla satışa çıkarılacak. 
İhalenin ne zaman yapılacağı ise 
önümüzdeki günlerde belli olacak. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu (TKDK), Kon-
ya İl Koordinatörlüğü 7 yıldan bu 
yana girişimcilere verdiği 241,3 
milyon TL hibe desteğiyle tarım ve 
hayvancılığın Konya’da modern te-
sislerde yapılmasını sağlıyor. Kon-
ya’da 2019-2020 yılları arasında 50 
milyon TL hibe ödemesi yapılması 
planlanırken, bu hibeler sayesinde 
toplamda 613,2 milyon TL değe-
rinde yatırım Konya’ya kazandırıl-
mış olacak. Avrupa Birliği’nin (AB) 
aday ve potansiyel aday ülkeler için 
oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal 
Kalkınma Programı (IPARD) kapsa-
mında hazırlanan projelere destek 
veren TKDK, bu sayede Konya’da 
istihdamın artmasını sağlarken, 
işini kurmak ya da geliştirmek iste-
yen girişimcilerin de önünü açıyor. 
TKDK, bölgede tarım ve hayvancı-
lığın AB standartlarını taşıyan mo-
dern tesislerde yapılmasına öncü-
lük ediyor.  

Konya IPARD projelerinde aldı-
ğı destekler ile ülke genelinde birin-
ci sırada yer alıyor. TKDK İl Koor-
dinatörü Hakan Doğan, 2011’den 
bu yana çiftçilere ve girişimcilere 
sundukları desteklerle tarım ve 
hayvancılığın gelişmesini sağlama-
ya çalıştıklarını söyledi.

‘KONYA’YA 613.20 MİLYON TL 
YATIRIM YAPILDI’

TKDK’nın 2011 yılının ikinci 
yarısında Avrupa Komisyonu ta-
rafından akredite edildiğini ifade 
eden TKDK İl Koordinatörü Ha-
kan Doğan, “O tarihten itibaren 
296,40 milyon TL hibe tutarına 
sahip toplam 843 proje ile sözleş-
me imzalanmıştır. Bugüne kadar 
791 projeye 241,30 milyon TL hibe 
ödemesi yapılmıştır. 2019-2020 

yılları arasında 50 milyon TL hibe 
ödemesi yapılması planlanıyor. Bu 
hibeler sayesinde 613,20 milyon TL 
yatırım yapıldı” ifadelerini kullandı. 
Konya’ya kazandıran tesisler hak-
kında da  bilgi veren Doğan, “2020 
yılı sonu itibariyle bütün yatırımlar 
tamamlandığında Konya’ya 128 süt 
üretim tesisi, 39 besi çiftliği, 1 yu-
murta tavukçuluğu, 17 süt işleme 
tesisi, 4 süt toplama merkezi, 12 
kırmızı et işleme tesisi, 1 kanatlı et 
işleme tesisi, 9 meyve-sebze işleme 
- soğuk hava deposu, 620 bitkisel 
üretim - işleme ve pazarlama pro-
jesi, 3 arıcılık projesi, 3 zanaatkârlık 
ve katma değerli ürünler projesi, 3 
kırsal turizm tesisi, 2 makine parkı, 
1 yenilenebilir enerji tesisi kazandı-
rılmış olacak” şeklinde konuştu.

‘TKDK DESTEKLERİ İLE GÖÇ 
KISMEN ENGELLENDİ’

TKDK ile desteklenen projeler 
ile Konya’da köyden şehirlere gö-

çün kısmen de olsa engellendiğini 
ifade eden Doğan, “2018 yılı itiba-
riyle Konya’nın toplam nüfusu 2,2 
milyona ulaşmıştır. 

1,3 milyon kişi şehir merkezin-
de yaşamaktadır. Son 12 yılda 700 
bin olan şehir nüfusu 1,3 milyon ki-
şiye ulaşmıştır. Köylerdeki arazi ye-
tersizliğine bağlı olarak yaşanan ge-
çim sıkıntısının doğal sonucu olarak 
1950’lerden itibaren kırsaldan şe-
hirlere göç artmıştır. Ülkemizde de 
bu soruna çözüm bulmak amacıyla 
IPARD Programı, Bölgesel Kalkın-
ma Programları (KOP), KKYDP 
Programları (Kırsal Kalkınma Yatı-
rımlarının Destekleme Programı) 
geliştirilmiştir. Konya’da bugüne 
kadar toplam 848 proje ile sözleşme 
imzalanmış olup, bu projelerin yüz-
de 90’ından fazlası kırsalda uygu-
lanan projelerdir. Programın amacı 
bütçe ile orantılı olarak kısmen de 
olsa göçün engellenmesidir. Kon-

ya’da hibe projelerinden 105 kadın 
girişimci faydalandı. Hibe alan pro-
jelerin 450’si ise 40 yaş altındaki 
genç girişimcilere aittir” ifadelerini 
kullandı.

‘KONYA IPARD SÖZLEŞME 
İMZALAMADA BİRİNCİ SIRADA’
Konya’nın IPARD sözleşme 

imzalama bakımından birinci sıra-
da olduğuna dikkat çeken Doğan, 
“2007-2013 yılları arasında uygu-
lanan IPARD 1 Programında hibe 
ödemesi bakımından Konya 3. sı-
radadır. 2014-2020 yıllarını kapsa-
yan IPARD 2 Programı ile IPARD 
1 Programının toplamında ise söz-
leşme imzalanan 296,40 milyon TL 
hibe tutarı ile 1. sıradadır” şeklinde 
konuştu.
‘ET VE SÜT TESİSİ AÇIĞI KAPATILDI’

TKDK destekleri ile Konya’nın 
kesimhane ve süt çiftlikleri konu-
sunda önemli yatırımlara kavuş-
tuğunu ifade eden Doğan, “TKDK 

Destekleri ile Konya’da AB stan-
dartlarında 10 kesimhane faaliyete 
geçmiştir. İlimizin toplam kırmızı 
et üretimi 60 bin tona, günlük bü-
yükbaş kesim kapasitesi 3 bin ade-
te, küçükbaş kesim kapasitesi 8 bin 
adete ulaşmıştır.  

 IPARD Programı destekleri ile 
modernize edilen veya sıfırdan ya-
pılan süt işleme tesisleri ile ilimizin 
süt işleme kapasitesi 1,3 milyon 
tona, süt ve krema üretim kapasi-
tesi 43 bin tona, süt tozu üretimi 
34 bin tona, tereyağı üretimi 12 bin 
tona, peynir ve lor üretimi 92 bin 
tona, yoğurt üretimi 82 bin tona 
ulaşmıştır” dedi.

‘ÖRNEK PROJELER HAYATA 
GEÇİYOR’

TKDK ile Konya’ya birçok pro-
jenin kazandırıldığını ve kazan-
dıran projelerin içerisinde IPARD 
Programından destek alan bireysel 

ilk güneş enerjisi projesinin Karapı-
nar’a yapıldığını ifade eden Doğan, 
“Karapınar ilçesinde yer alan Aslı 
Ünal Güneş Enerjisi projesi ilimizde 
IPARD Programından destek alan 
bireysel ilk güneş enerjisi projesidir. 
Bu yatırımcımız güneş enerjisini 
elektriğe çevirerek ve döviz ithalatı-
nı önleyerek ülke ekonomisine kat-
kıda bulunmaktadır. Aynı şekilde 
Sarayönü ilçesinde yer alan Projinal 
Hayvancılık projesi, üniversitede 
tamamen farklı bir alanda çalışan 
kadın öğretim üyesi bir hocamı-
zın ailesine ait birikimlerini sadece 
kırsalda istihdam oluşturmak ama-
cıyla hayata geçirdiği bir projedir. 
Bu hocamız hayvancılık projesinin 
bütün aşamalarında bizzat kendisi 
her şeyi dizayn etmiştir. Bugün bu 
işletmemiz ayrıca ari işletme ser-
tifikası alarak etraftaki işletmelere 
hijyen anlamında örnek olmuştur” 
şeklinde konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörlüğü tarafından 2011 yılından bu yana 241,3 
milyon TL hibe desteği sağlandı. 2019-20 dönemi için 50 milyon TL destek planlanırken, projeler köyden şehre göçü önledi

Köye destek, göçü önledi

Hakan Doğan
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Meram, tüm çalışanlarıyla 
lösemili çocukların yanında

Kılca, vatandaşa 
kandil simidi ikram etti

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar 
Haftasında lösemili çocukları yal-
nız bırakmayarak maske taktıkları-
nı ve çocuklara destek verdiklerini 
söyleyen Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, hastalara bir neb-
ze de olsa umut olmaktan dolayı 
mutluluk duyduklarını belirtti. 
Löseminin önlenebilir ve tedavi 
edilebilir bir hastalık olduğunu in-
sanlara duyurmak, lösemi hastası 
çocukların yanında olmak amacın-
da olduklarını vurgulayan Başkan 
Kavuş, Türkiye’de her yıl 16 yaşın 
altında binin üzerinde çocuğa löse-
mi tanısı konduğunu hatırlatarak, 
“Lösemi her yaşta görülebilen bir 
hastalık. Ancak çaresi olmayan bir 
hastalık değil aksine iyi bir tedavi 
ve moral desteği ile büyük ölçüde 
tedavi edilebilen bir durum” diye 
konuştu. Löseminin önlenebilen 

ve tedavi edilebilen bir hastalık ol-
duğunu anlatmak için ayrılan 2-8 
Kasım Lösemili Çocuklar Hafta-
sı’nda Türkiye’nin dört bir yanında 
farkındalık etkinlikleri düzenlen-
diğini hatırlatan Başkan Kavuş, 
sözlerini şöyle sürdürdü; “Biz de 
bu etkinliklere tüm personelimizle 
çocuklarımıza destek olmak ama-
cıyla bugünü maske takarak geçi-
riyoruz. Lösemi hastalarının tedavi 
süresince taktıkları maskenin, bu-
laşıcı bir hastalık olduğu için değil, 
enfeksiyondan korunmak için kul-
lanıldığını göstermeye çalışıyoruz. 
Lösemi değil iyilik bulaşır. Maske-
leri nedeniyle dışlanamayacakları-
nı ve onların her daim yanlarında 
olduğumuzu anlatmaya çalıştık. 
Onların bu dönemi en rahat geçir-
meleri hepimizin en önemli göre-
vidir.” n HABER MERKEZİ

Cuma Buluşmalarını sürdüren 
Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Büyüksinan Mahallesi’ni zi-
yaret ederek Dolapoğlu Camii’nde 
Cuma Namazı’nın ardından vatan-
daşlar ve esnaflarla bir araya geldi. 
Karatay Belediye Başkan Yardım-
cıları, AK Parti Karatay İlçe Baş-
kanı Mehmet Genç, ilçe teşkilatı 
mensupları, AK Parti Konya İl Yö-
netim Kurulu Üyesi Bilal Ukdem ile 
Karatay Belediyesi Belediye Meclis 
Üyelerinin de hazır bulunduğu 
programda vatandaşın ve bölge 
esnafının Cuma Günü tebrik edildi.

Mevlid Kandili olması dolayı-
sıyla vatandaşa kandil simidinin 
de ikram edildiği programda böl-
ge esnaflarının ve vatandaşların 
talepleri dinlenerek birçok konu-
da istişarelerde bulunuldu. Kara-
tay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 
Cuma Buluşmaları’nın Karatay 
için güzel bir buluşma vesilesi ol-
duğuna vurgu yaparak “Cuma 
Günü’nün rahmetine ve bereke-

tine ortak olduğumuz, hemşeh-
rilerimizle hasbihal etme fırsatı 
bulduğumuz Cuma Buluşmaları 
programlarımıza devam ediyoruz. 
Bu tür buluşmalar, hemşehrileri-
miz arasındaki kaynaşmasına katkı 
yaptığına inanıyoruz. Bugün Cuma 
günü olmasının yanında aynı za-
manda Mevlid Kandili. Bu vesiley-
le tüm hemşehrilerimin kandilini 
tebrik ediyorum ve bu güzel gece-
nin ülkemize, tüm insanlık âlemi-
ne sağlık ve esenlikler getirmesi 
temenni ediyorum” dedi.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç de hemşehrilerinin 
Mevlid Kandili’ni tebrik ederek, 
şunları kaydetti: “Bu mübarek 
geceye bir kez daha ulaşmanın 
mutluluğunu yaşıyoruz. Bu önemli 
gecede ellerimizi semaya açalım; 
insanlığın güzel yarınları için dua 
edelim. Ben, tüm hemşehrileri-
min Mevlid Kandili’ni tebrik edi-
yorum.”
n HABER MERKEZİ

Çelikkayalar AVM, 28. kuruluş yıl dönümü heyecanını yaşıyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan hizmet 
anlayışı ile büyümesini sürdüren firma, 10 gün boyunca ürünlerinde yüzde 50’lere varan indirime gidecek

Çelikkayalar 28 yaşında
Konya perakende sektöründe 

önemli bir başarı hikayesinin altı-
na imza atan Çelikkayalar AVM, 
kuruluş yıl dönümünü müşterile-
riyle birlikte kutlayacak. ‘Bu şehrin 
markasıyız’ sloganıyla 18 şube ile 
hizmet veren firma, 9-18 Kasım 
tarihleri arasında ürünlerinde yüz-
de 50’ye varan oranlarda indirime 
gidecek. 

Konuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Çelikkayalar AVM Genel 
Müdürü Ali Kaya, 9 Kasım 1991’de 
Mesut, Kerim ve Ali Kaya kardeşle-
rin semt pazarlarında başlayan öy-
külerinin bugün 28. yılına ulaştığını 
belirtti.

 İlk marketlerini Aziziye Cadde-
sinde kurduklarını hatırlatan Kaya 
“Sıfırdan başlayıp, giderek büyü-
düğümüz perakende sektöründe 
zaman içerisinde edindiğimiz tec-
rübeleri gerek alan gerekse de tek-
nolojik yeniliklerle bütünleştirerek 
kendimizi geliştirdik. 

Türkiye’de yerel marketlerin 
parmakla sayıldığı 2005 yılında 
Eski Garaj civarında ‘organize pe-
rakende şube’mizi faaliyete geçire-
rek çok önemli bir aşama kat ettik. 
Sektörde ‘biz de varız’ diyerek bu 
işe baş koyduk ve yatırım yaptık. 
Bu şehrin evlatları olarak Konya’ya 
duyduğumuz sevgiyi sloganımıza 
yansıttık ve ‘Bu Şehrin Markasıyız’ 
sloganıyla halkımıza en iyi ve ka-
liteli hizmeti vermenin çabasında 
olduk” dedi. 

ÇELİKKAYALAR TÜM 
KONYA’NIN ESERİDİR

Kendilerine karşı büyük bir sa-
hiplenme duygusu taşıyan Konya-
lıların gösterdiği teveccühle 2005 
yılından sonra hızlı bir şubeleşme 
sürecine girdiklerini anlatan Kaya, 
hizmet kalitesi ve istihdamı ön 
planda tutarak kazançlarını sürekli 
yatırıma dönüştürdüklerini kaydet-
ti. 

Kaya “Toplam 30 çalışanla kur-
duğumuz ilk mağazamızdan bugün 
800 personelin görev yaptığı 18 
şubeye kadar ulaştık. Konya’nın en 
iyi noktalarında bulunan şubeleri-
mizde toplam 30 bin metrekarelik 
alanda hizmet vermekteyiz. Ayrıca 
25 bin metrekarelik bir depo alanı-
na sahibiz. 

Şüphesiz bu seviyeye Konyalı 
vatandaşlarımızın ilgi ve desteğiyle 
geldik. Bunu hiçbir zaman unutma-
dık ve unutmayacağız. Sektördeki 

öncü konumuyla ‘Bu şehrin mar-
kası’ Çelikkayalar, tüm Konya’nın 
eseridir” diye konuştu.

Hizmet anlayışlarını sağlık, hij-
yen, güler yüz ve uygun fiyat üzeri-
ne kurduklarını ifade eden Çelikka-
yalar AVM Genel Müdürü Ali Kaya, 
kaliteli ürünü en düşük fiyatla müş-
terilerine sunmanın gayretinde ol-
duklarını kaydetti. 

Kaya “Aile olarak sektörle ilgili 
tüm birikimimizi hizmete dönüştü-
rüyoruz. Karatay bölgesinde kurdu-
ğumuz dev lojistik merkezimiz, Ad-
nan Menderes Halindeki yerimiz, 
geniş araç filomuz ve tüm şubeleri-
mizdeki yüksek personel uyumuyla 
örnek bir organizasyon becerisine 
sahibiz. Bütün bunlar binlerce çeşit 

ürünü halka sunan Çelikkayalar’ın 
büyümesinde ve müşteri memnu-
niyetini sağlamasında önemli fak-
törlerdir. İşimizi aşkla yapıyoruz” 
dedi. 

ONLİNE ALIŞVERİŞTE ÖNCÜ OLDU
Çelikkayalar’ın teknolojik ge-

lişmelerin perakende sektörüne 
yansıtılması açısından da öncü bir 
firma olduğunu ifade eden Kaya, 
‘online satış’ ile iş yoğunluğu ne-
deniyle alışverişe zaman ayırmak-
ta zorlanan ve mağazalarına uzak 
müşterilerine hızlı hizmet sunduk-
larını söyledi. 

Kaya, Çelikkayalar Online Sa-
tış uygulamasını mobil cihazlarına 
yükleyip siparişte bulananların ta-
leplerini kısa süre içerisinde karşı-

ladıklarını kaydetti.
Firma olarak sosyal sorumlu-

luklarını da en iyi şekilde yerine 
getirmenin gayretinde oldukları-
nı ifade eden Ali Kaya, Konya’nın 
eğitim, kültür ve spor hayatına 
verdikleri desteğin yanı sıra ihtiyaç 
sahipleri ile engelli vatandaşların 
hep yanında olduklarını, çevreye ve 
şehre katkısı olan birçok projeyi de 
yükseltmek için çaba gösterdikleri-
ni kaydetti.

10 GÜNLÜK BÜYÜK 
İNDİRİM KAMPANYASI

28. kuruluş yılına özel kampan-
ya hakkında da bilgi veren Kaya, 
9-18 Kasım tarihleri arasında tüm 
ürünlerde yüzde 50’lere varan fark-
lı oranlarda indirim yapacaklarını 
ve müşterilerinin mevcut alışveriş 
bütçeleriyle daha fazla ürün elde 
edebilmelerini amaçladıklarını kay-
detti. 

Kampanyanın temel hedefinin 
Çelikkayalar’ın kuruluş yıl dönü-
münü tüm Konyalılarla birlikte kut-
lamak olduğunun altını çizen Kaya 
“Birkaç müşterinin ödüllendirilebi-
leceği çekilişli bir kampanya yerine 
tüm vatandaşların sağlanan im-
kanlardan faydalanmasını istiyoruz. 

Müşterilerimizin, ihtiyaçlarını 
karşılamak için ayırdıkları mevcut 
bütçeleriyle daha fazla ürüne ulaş-
malarını sağlayacağız. 9-18 Kasım 
tarihleri arasında tüm Konyalıları 
Çelikkayalar Mağazalarındaki indi-
rimlerden faydalanmaya davet edi-
yoruz” dedi. n İBRAHİM ÇİÇEKÇİ

‘Geleceğe Nefes’ seferberliğine 42 bin fidanla destek
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 

ağaç ve orman sevgisini geliştirmek ve 
gelecek nesillere daha yeşil bir Türkiye 
bırakmak amacıyla “Geleceğe Nefes” 
sloganıyla başlattığı 11 milyon fidanı 
toprakla buluşturma seferberliğine 
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ 
Genel Müdürlüğü 1111 öğrencinin di-
keceği 42 bin fidanla destek verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOS-
Kİ Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman 
Bakanlığı tarafından Geleceğe Nefes 
ismiyle başlatılan 11 milyon ağaç dik-
me kampanyasına 42 bin fidanla des-
tek veriyor. Konya Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni 
Büyükşehir Yasasının uygulanmaya 
başlamasıyla birlikte Konya genelinde 
gerçekleştirdikleri yeşil alan çalışmala-
rında kişi başına düşen yeşil alan mik-
tarını daha yukarılara çıkarmak için ça-

lıştıklarını belirterek, Konya’nın her yıl 
artan yeşil dokusuyla Türkiye’ye örnek 
bir şehir olduğunu vurguladı. Tarım ve 
Orman Bakanlığı tarafından ağaç ve or-
man sevgisini geliştirmek, gelecek ku-
şaklara daha yeşil bir Türkiye bırakmak 
amacıyla “Geleceğe Nefes” sloganıyla 
başlatılan 11 milyon fidanın toprakla 
buluşturulması kampanyasının yeşil 
bir Türkiye oluşturmak için çok önem-
li olduğunu kaydeden Başkan Altay, 
kampanyaya Konya Büyükşehir olarak 
1111 öğrencinin dikeceği 42 bin fidan 
ile destek olacaklarını ifade etti. Başkan 
Altay, Türkiye’nin 81 ilinde 11 Kasım 
2019 Pazartesi günü saat 11.11’de 
11 milyon fidanın toprakla buluşacağı 
“Geleceğe Nefes” kampanyası kap-
samında tüm Konyalıları Büyükşehir 
Belediyesi Seçme Ağaçlandırma Saha-
sı’na davet etti.n HABER MERKEZİ
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KOMEK ve ASEM’den Mevlid Kandili programı

Konya Büyükşehir Belediye-
si Meslek Edindirme Kursları ile 
Aile Sanat ve Eğitim Merkez-
leri, Mevlid Kandili dolayısıyla 
“Çağlar Sana Hasret” adlı prog-
ram düzenledi. 

Programda Peygamber 
Efendimizin tüm insanlığa ör-
nek kişiliği anlatıldı.

Konya Büyükşehir Beledi-
yesi Meslek Edindirme Kursları 
(KOMEK) ile Aile Sanat ve Eği-

tim Merkezleri (ASEM), Mev-
lid Kandili dolayısıyla kutlama 
programı gerçekleştirdi. 

Büyükşehir Belediyesi Mev-
lana Kültür Merkezi’ndeki 
“Çağlar Sana Hasret” adlı prog-

ram Kur’an-ı Kerim tilaveti ile 
başladı. 

Programa konuşmacı ola-
rak katılan Vaize Emine Yakar, 
Peygamber Efendimizi Üsve-i 
Hasene (Güzel Örnek) başlığı 

altında anlatan bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

Yakar; “Peygamber Efendi-
mizi anlamak için yalnız yılın 
belli vakitleri yetmez. Hayatı-
mızın her anına O’nu konuk et-

memiz gerekiyor” dedi. 
Programda ayrıca, şiir ve 

ilahi dinletilerinin yanı sıra ya-
rışma ve hatim duası ile Sakal-ı 
Şerif ziyareti de yapıldı.
n HABER MERKEZİ

Tasarrufa dayalı faizsiz finans-
man sektörünün güçlü oyuncula-
rından Birikimevim, Konya’da şube 
açtı. Bugüne kadar 300 bin kişiyi 
araç sahibi yapan Birikimevim, Kon-
ya’da da vatandaşların ev ve araç sa-
hibi olmasının kapılarını aralayacak.

Telli Grup’un 30 yıllık tecrübe-
siyle önemli bir hizmet ayağı olan 
Birikimevim, tasarrufa dayalı faizsiz 
finansman yöntemiyle kişileri kendi 
birikimleriyle en uygun maliyetler ile 
gayrimenkul ve araç sahibi yapma-
ya devam ediyor. Tüm Türkiye’ye 
yayılmayı hedefleyen Birikimevim 

Konya’da da şube açtı. Birikimevim, 
katılımcılarını birikim yapmaya yön-
lendirerek bireysel tasarrufla ev ve 
araç almalarına yardımcı oluyor. 

“HEDEFİMİZ; BİREYLERİ 
HAYALLERİNE BİR ADIM DAHA 

YAKLAŞTIRMAK”
Açılışta konuşan Telli Grup Yö-

netim Kurulu Başkanı Osman Telli, 
grup olarak hayata geçirdikleri tüm 
projelerde orta vadede sürdürülebi-
lir modeller yaratmayı hedefledikle-
rini söyledi. Bu modellerin uzun va-
dede ise sosyal değişimi, gelişimi ve 
toplumsal kalkınmayı sağlamasını 

beklediklerini söyleyen Telli, bu an-
layışlarını Konya şubesine taşıdıkla-
rının da altını çizdi.  Tüm şubelerde 
olduğu gibi Konya şubesinde de ev 
ve araç sahibi olmak isteyenler için 
en uygun çözümleri sunarak, onları 
hayallerine bir adım daha yaklaştır-
dıklarını belirten Telli, “Birikimevim 
olarak katılımcılarımızı birikim yap-
maya yönlendirerek bireysel tasar-
rufla ev ve araç almalarına yardımcı 
oluyoruz. Aslına bakarsanız bizim 
burada amacımız çok net ve şeffaf. 
Bireyleri hayallerine bir adım daha 
yaklaştırmak. Hayallerine kavuşma 

sırası ise şimdi Konyalı vatandaşla-
rımızda. Öte yandan bölgesine ve 
bulunduğu alana hizmet verecek 
yeni şubemize ek olarak şube ağımız 
yılsonuna kadar farklı lokasyonlarda 
hızla artarak büyümeye devam ede-
cek” dedi.  Ulusal ve yerel basının 
ilgiyle takip ettiği açılış, kurdele kesi-
minin ardından Mehteran takımının 
gösterisiyle devam etti.  Konya’nın 
maneviyatına uygun olarak Sema-
zen gösterisine de ev sahipliği yapan 
açılış kapsamında Mevlit Kandili se-
bebiyle lokma ve birbirinden lezzetli 
ikramlar dağıtıldı.  n HABER MERKEZİ

Konya Dünyagöz’den 
Yenigün’e nezaket ziyareti

Konya Dünyagöz’den 
lösemi farkındalığı

Konya Dünyagöz Hastanesi 
İş Geliştirme Birim Sorumluları 
Gürcü Arıtürk ve Metehan Yar-
dımcı Yenigün Gazetesi’ne ziya-
rette bulundu. Ziyarette Reklam 
Koordinatörü Fahri Altınok ve 
İbrahim Büyükarbut hazırda bu-
lundu. Ziyarette gazetelerin ve 
yeni medyanın sektördeki yerleri, 
işleyişleri gibi konulara değinil-
di. Ziyarette konuşan Dünyagöz 
Hastanesi İş Geliştirme Birim So-
rumlusu Gürcü Arıtürk, “Basınla 
iletişimimiz iyi gidiyor. Konya’da 
okuma oranı düşük. Okuyan ke-
simin az olmasından dolayı işleri-
mize gazeteler ile birlikte güncel 
olan sosyal mecralarda da devam 

ermek durumundayız. Gazetele-
rin bizdeki yeri bambaşka. Bizler 
basını hoşnut edersek basın da bizi 
memnun eder buna inanıyorum. 
Dünyagöz Hastanesi haberlerinin 
duyulmasından desteklerini esir-
gemeyen Konya Yenigün Gazetesi 
ekibine teşekkür ediyoruz” ifadele-
rini kullandı. Ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile getiren Konya 
Yenigün Gazetesi Reklam Koor-
dinatörü Fahri Altınok da Konya 
Dünyagöz Hastanesi İş Geliştirme 
Birim Sorumluları Gürcü Arıtürk 
ve Metehan Yardımcı’ya teşekkür 
ederek çalışmalarında başarılar di-
ledi.
n BERKCAN BAŞ

2-8 Kasım arasında kutlanan 
Lösemi Çocuklar haftasında Dün-
yagöz Hastanesi’de ortak oldu. 
Personeller maske takarak Löse-
mi’ye dikkat çekti. Türkiye’de ve 
dünyada her yıl binlerce çocuk 
lösemi hastalığına yakalanıyor. 
Kanser teşhisi sonrası ise küçük 
bedenler oldukça zorlu bir tedavi 
sürecine giriyor. 

Aileleri ve anne baba adayları-
nı çocuk kanserlerine karşı bilinç-
lendirmek, löseminin yaygınlığı 
ve tedavi edilebilirliği konularına, 
lösemi tedavisi gören çocukların 
moral ve motivasyonunun sev-
giyle yüksek tutulmasının öne-
mine dikkat çekmek adına her yıl 
2-8 Kasım tarihleri arası Lösemili 

Çocuklar Haftası olarak kutlanı-
yor. 2-8 Kasım tarihleri arasında 
kutlanan ve Lösemili çocuklar için 
moral kaynağı olmak adına yapılan 
etkinliklere Dünyagöz Hastanesi 
personeli de destek verdi. Dünya-
göz Hastanesi personeli, “Lösemi 
bulaşıcı değildir. Tedavi Edilebilir 
bir hastalıktır. 2-8 Kasım Lösemili 
Çocuklar Haftası boyunca biz de 
maskelerimizi takarak destek ve-
receğiz. Dünyagöz Hastanesi ola-
rak bizde farkındalık yaratacak ve 
diğer insanların bu özel çocuklar 
için hassas olmaları hususuna dik-
kat çekeceğiz. Lösemili moral ve 
motivasyon kaynağı olabildiysek 
ne mutlu bize” dedi.
n BERKCAN BAŞ

Konya’nın yöresel lezzetlerinde önemli bir yere sahip olan Tarihi Konya Köşkü, yenilenen yüzü 
ve yeni işletmecisi ile hizmet verecek. Köşkün açılışı dün görkemli bir tören ile gerçekleşti

Tarihi Konya Köşkü 
törenle hizmete açıldı

1860 yılında faaliyetine başla-
yan Konya’nın yemek kültürünün 
merkezi olan Tarihi Konya Köşkü, 
yenilenen yüzü ile yeniden hizme-
te açıldı. Açılışa çok sayıda davetli 
katıldı. Tarihi Köşkü yeniden eski 
görkemli günlerine döndürmek adı-
na yatırımlar yaptıklarını ifade eden 
Tarihi Konya Köşkü Sahibi Fatih 
Akkoca, Konya Yemek Kültürü’nü 
tüm dünyaya tanıtmak için hizmet 
çıtasını en üst seviyeye çıkaracakla-
rını ifade etti. Tarihi Köşk’ün, Konya 
tarihinde önemli bir yere sahip oldu-
ğunu belirten Akkoca, “Köşk, 1860 
yılından bu yana Konya mutfağına 
önemli katkılar sağladı. Adını dün-
yaya duyuran bir mekan. Lezzetleri 
sınırları açan köşkün, kısa bir süre 
kafe olarak devam etmesinin ardın-
dan yeniden asıl misyonuna dön-
mesi için elimizi taşın altına koyduk. 
Yeniden Köşk Efsanesini yaşatmak 
için kaliteden ödün vermeden, hiz-

met vereceğiz. Konyamız’ın yöresel 
lezzetleri etliekmek, fırın kebabı, 
sarma, höşmerim, sac arası başta 
olmak üzere ızgara çeşitlerimiz ile 
gerek Konyalı gerekse dünyanın ve 
ülkemizin 4 bir yanından şehrimize 
gelen misafirlerimizi en iyi şekilde 
ağırlayacağız. 300 kişinin üzerinde 
sayıyı ağırlayacak altyapımız ve yeri-
miz var. Özel toplu davetlerde de çö-
züm ortağı olacağız. Yemeklerimizin 
yanında kahvaltı noktasında da eşsiz 
lezzetleri profesyonel şekilde suna-
cağız. Tarihi Köşk Kahvaltısı olarak 
zengin çeşit ile servisimiz var” diye 
konuştu. 

Açılışa katılanlara da ayrı ayrı 
teşekkür eden Akkoca, tüm Konya 
halkını yemeklerini tatmaya davet 
ettiklerini sözlerine ekledi. Konuş-
malar sonrası yapılan dua ve kesilen 
kurban ile Tarihi Konya Köşkü’nün 
açılışı gerçekleşti. 
n BERKCAN BAŞ

Birikimevim ev ve araç sahibi yapacak
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 
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Yakalanan yüzlerce motosiklet 
hurda işletmesine gönderildi

Trafolardan kablo çalan 
4 şüpheli tutuklandı

Konya’da trafik polislerin çe-
şitli tarihlerde gerçekleştirdiği 
denetimlerde, trafiğe çıkabilecek 
durumda olmayan bin 565 moto-
siklet Makine Kimya Endüstrisine 
bağlı hurda işletmesine gönderi-
lirken trafik güvenliğini tehlikeye 
düşürüp can ve mal kaybına neden 
olan 3 bin 250 motosiklet trafikten 
men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 
çeşitli tarihlerde kent genelinde 

motosikletler üzerinde denetimler 
gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 
egzoz, ışık ve ses donanımlarında 
yapılan farklı teknik işlemlerle va-
tandaşın rahat ve huzurunun bo-
zulmasına, trafik güvenliğini tehli-
keye düşürerek can ve mal kaybına 
neden olan 3 bin 250 motosiklet 
trafikten men edildi. Ayrıca, trafiğe 
çıkabilecek durumda bulunmayan 
bin 565 tane motosiklet Makine 
Kimya Endüstrisine bağlı hurda 
işletmesine gönderildiği öğrenildi. 
n İHA

Konya’da elektrik direklerin-
deki trafoları sökerek içindeki alü-
minyum kabloları çalan 6 şüphe-
liden 4’ü tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, çeşitli 
mahallelerde ve devlet kurumla-
rından trafo hırsızlığı olaylarının 
yaşanması üzerine Asayiş Şube 
Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amir-
liği ekipleri şüphelileri yakalamak 
için çalışma başlattı. Hırsızlık 
olaylarının yaşadığı bölgelerdeki 
şehir polis kameraları ve güvenlik 
kameraları görüntülerini incele-
yen ekipler, Cemal E., Ramazan 

M., Ahmet G., Şaban A., Ferit K. 
ve Mesut K.’yi tespit etti. Piyasa 
değeri 100 bin lira olan trafoları 
çalan şüphelilerin kent merke-
zinde Ferit K. ve Mesut K.’nin 
hurdacılık yaptığı ve çalınan 
malzemeleri şüpheli şahıslardan 
aldıklarını belirleyen ekipler, dü-
zenlenen operasyonla 6 şüpheliyi 
yakalayarak gözaltına aldı. Emni-
yetteki işlemlerinin ardından ad-
liyeye sevk edilen şüphelilerden 
Cemal E., Ramazan M., Ahmet G., 
Şaban A., tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken Ferit K. ve Mesut K. 
serbest bırakıldı. n İHA

Madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, tartıştığı annesinin kolunu kestikten sonra kendini eve kilitledi. 
Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabasının ardından evden çıkan şahıs, gözaltına alındı

Annesinin kolunu kesip 
kendini eve kilitledi

Konya’da madde bağımlısı ol-
duğu öğrenilen şahıs, tartıştığı 
annesinin kolunu kestikten sonra 
kendini eve kilitledi. Polisleri bir 
saat uğraştıran şahıs, evden çıktığı 
sırada yakınlarına saldırmak iste-
yince elleri kelepçelenerek gözaltı-
na alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Na-
kipoğlu Mahallesi Şehit Fahri Sokak 
üzerinde meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, madde bağımlısı 
olduğu öğrenilen Kasım D., öğle 
saatlerinde annesinin evine gide-
rek annesi İsmet D., ile tartışmaya 
başladı. Tartışmanın daha sonra da 
devam etmesiyle çıkan tartışmada 
Kasım D., evde bulduğu bir bıçak 
ile annesinin kolunu kesti. Mahalle-
lilerin ihbarı üzerine olay yerine po-
lis ve ambulans sevk edildi. Polisin 
geldiği gören Kasım D., kendisini 
annesinin oturduğu bodrum katta-
ki eve kilitledi. Kolundan yaralanan 
İsmet D. ise, sağlık görevlilerinin 
müdahalesinin ardından Konya 

Numune Hastanesine kaldırıldı. 
Tedavisi yapılan ve taburcu edilen 
İsmet D., evine tekrar döndü.

POLİSİ BİR SAAT UĞRAŞTIRDI
Polis ekiplerinin uzun uğraşlar 

sonrası evden çıkmayı kabul etme-

yen Kasım D.’nin akrabaları olay 
yerine geldi. Buradaki kalabalığı 
zorlukla dağıtan polis, Kasım D.’yi 
yaklaşık bir saatin ardından ikna 
ederek evden çıkarttı. Bu sırada 
olay yerinde bulunan yakınlarına 

saldırmak isteyen Kasım D., polis 
ekipleri tarafından etkisiz hale geti-
rilerek gözaltına alındı. Elleri kelep-
çelenen Kasım D., ifadesi alınmak 
üzere emniyete götürüldü. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı..n İHA

Beyşehir ilçesinde, söndürül-
meyen sigaranın neden olduğu 
yangında dumandan zehirlenen 
bir kişi hayatını kaybetti. 

Yangın ilçeye bağlı Bayındır 
Mahallesinde bir evde çıktı. Ev sa-

hibi Mustafa Ak’ın (51) uyuduğu 
sırada çıkan yangını itfaiye ekipleri 
müdahale ederek söndürdü. 

Eve giren görevliler yatak oda-
sında ev sahibinin cansız bedeniy-
le karşılaştı. 

Jandarma ekiplerinin yaptığı 
ilk incelemede, oturma odasında 
içilen sigara nedeniyle koltuğun 
alev almasıyla yangının çıktığını 
ve şahsın uykusunda dumandan 
zehirlenerek öldüğünü belirledi. 

Mustafa Ak’ın cenazesi kesin 
ölüm sebebinin belirlenmesi için 
Beyşehir Devlet Hastanesi morgu-
na kaldırıldı. Olayla ilgili soruştur-
ma sürüyor. 
n iHA

Sigaradan çıkan yangında hayatını kaybetti

Baba, oğlunu başından silahla vurarak öldürdü!
Aksaray’da iddiaya göre 

miras yüzünden oğluyla tar-
tışan baba oğlunu tabancayla 
başından vurarak öldürdü. 
Olay, saat 20.00 sıralarında 
Bahçeli Mahallesi 3720 So-
kak’ta meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, R.E. (72) otomo-
biliyle oğlu Mehmet Er’in (48) 
evine geldi. Evde bulunan oğlu 
ile iddiaya göre miras yüzün-
den tartışmaya başlayan baba, 
tartışmanın kavgaya dönüş-
mesi üzerine belinden çıkardı-
ğı tabancayla oğluna ateş etti. 
Başından vurulan Mehmet 
Er kanlar içinde yere yığıldı. 
Oğlunu vuran baba ise olayın 
ardından 68 EN 575 plakalı 
otomobiline binerek olay ye-
rinden kaçtı. Mahalle sakinleri 

tarafından polis ve sağlık ekip-
lerine haber verildi. Olay yerine 
gelen 112 Acil Yardım ekipleri 
yaralıyı Aksaray Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastane-
sine kaldırırken, burada yapı-
lan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Olayın ardından 
şüpheli babanın peşine düşen 
polis ekipleri, R.E.’yi Nevşehir 
kara yolunda seyir halindeyken 
takibe aldı. Polisin ‘dur’ ihtarına 
uymayan R.E., Aksaray-Nevşe-
hir kara yolunun 3. kilometre-
sinde önünde seyreden kamyo-
na arkadan çarpınca yakalandı. 
Kazada yara almayan baba R.E. 
gözaltına alınırken, sorgulan-
mak üzere İl Emniyet Müdür-
lüğüne götürüldü. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.n İHA
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Nomofobi, 15 dakikada bir telefona baktırıyor

Konya’nın yüzde 
35’i obezite hastası!

Medicana Konya Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülsüm Gönülalan, 
Konya’nın obezite sıklığının ciddi artış göstererek yüzde 35’in üzerine çıktığını söyledi

KTO Karatay Üniversitesi ve 
KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fa-
kültesi Medicana Hastanesi iş birli-
ğinde düzenlenen Sağlık Sohbetleri 
kapsamında gerçekleştirilen semi-
nerde, KTO Karatay Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Medicana Konya Hastane-
si Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Öğretim Üyesi Doğaç Uğurcan 
üniversite çalışanlarına “Hepatit”, 
Endokrinoloji ve Metabolizma Has-
talıkları Uzmanı Dr. Gülsüm Gönü-
lalan ise “Obezite” hakkında kap-
samlı bilgiler verdi.

‘KONYA’DA DAHA ÇOK HEPATİT B 
VE C HASTALIĞINDA KRONİKLEŞME 

GÖRÜLÜYOR’
Hepatit hastalığı konusunda 

bilgi veren KTO Karatay Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi akademisyenle-
rinden Dr. Öğretim Üyesi Doğaç 
Uğurcan “Bu hastalıklar maalesef 
bizim coğrafyamızın vazgeçilmez 
bir parçasıdır. Fakat biz bu hasta-
lıkları toplumda belli oranlarda izole 
edebiliyoruz. Hepatit hastası olan 
kişiler hastalığın farkında olmuyor. 
Tüm Türkiye’de üst düzey teknolo-
jik yöntemlerle çalışıyoruz ve tanıyı 
doğru bir şekilde koyuyoruz. Fakat 
halkımızın mutlaka kan tahlili yap-
tırması gerekiyor.” dedi. Konya’da 

daha çok Hepatit B ve C hastalığın-
da kronikleşme görüldüğünün altını 
çizen Uğurcan, “Bu virüs, karaciğer 
hücrelerine yerleşiyor ve uzun yıl-
lar bu hücreler içinde kaldıkça zarar 
vermeye başlıyor, hücreleri öldürü-
yor ve kişide siroz gelişimine zemin 
hazırlıyor. 

Ülkemizde sirozun en büyük ne-
deni Hepatit B ve C hastalığıdır. Do-
layısıyla bu hastalıklar siroz hastalı-
ğına dönebiliyor. Siroz hastalığı geri 
dönüşü olmayan bir süreç ve karaci-
ğer tekrar normale dönemediği için 
de karaciğer kanserinde başlangıç 

kabul ediliyor.” diyerek aşı yapılma-
sının önemine değindi.

‘KONYA’DA OBEZİTE SIKLIĞI CİDDİ 
ARTIŞ GÖSTERMİŞ VE YÜZDE 35’İN 

ÜZERİNE ÇIKMIŞTIR’
Obezitenin günümüzde, sigara-

dan sonra ölümlere neden olan ikin-
ci en önemli sağlık sorunu olduğunu 
vurgulayan Dr. Gönülalan, “Dünya 
Sağlık Örgütü, obezitenin dünyada 
kronik bir sağlık problemi olduğu-
nu duyurmuştur. Obezite, hemen 
hemen tüm toplumlarda çok yaygın 
görülen bir sağlık sorunudur. 2016 
yılında yapılan çalışmada, dünya ge-

nelinde yetişkinlerin yüzde 39’unun 
fazla kilolu ve yüzde 13’ünün obez 
olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin, 
Avrupa’da obezitenin en sık görül-
düğü ülke olduğu bildirilmektedir. 
Konya’da ise obezite sıklığı ciddi ar-
tış göstermiş ve yüzde 35’in üzerine 
çıkmıştır. Tahminler, 2030 yılında 
obezite sıklığının yüzde 50’ye va-
racağını ön görmektedir.” şeklinde 
konuştu. Obezitenin yol açtığı sağlık 
sorunlarına değinen Dr. Gönülalan, 
obezitenin tedavi yöntemlerinin 
üzerinde durdu. “Hedefimiz kısa 
sürede çok hızlı kilo vermek değil, 
uzun vadede yavaş kilo kaybetmek 
ve ulaşılan sağlıklı ağırlığı korumak 
olmalı. Alınan enerji, harcanan 
enerjiden fazla olursa vücut ağırlığı 
artar. Fiziksel aktiviteyi arttırmak 
da, harcanan enerjiyi arttırmanın 
bir yoludur. Günlük en az 30 dakika, 
orta şiddette fiziksel aktivite yapıl-
malıdır” diyerek KTO Karatay Üni-
versitesi çalışanlarına tavsiyelerde 
bulundu.

KTO Karatay’da Sağlık Sohbet-
leri göz bozuklukları, unutkanlık ve 
stresle başa çıkma konularında uz-
manlar tarafından verilecek semi-
nerler ile devam edecek.
n HABER MERKEZİ

Necmettin Erbakan Üniversite-
si (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Ruh 
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem Ay-
dın, Türkiye’deki cep telefonu kulla-
nıcılarının her 15 dakikada bir tele-
fonuna baktığını ve günde yaklaşık 
150 kez de telefonun yanında olup 
olmadığını kontrol ettiğini belirtti.

Aydın, yaptıkları internet ba-
ğımlılığı testleri ve akademik ça-
lışmalar ile üniversite öğrencileri 
üzerinde yapılan alan çalışmaları 
sonucunda, kontrolsüz internet kul-
lanımının insan sağlığına zarar ver-
diğini söyledi. Çatışmacı ailelerin ve 
sürekli uyarılan çocukların, teknoloji 
bağımlılığına daha yatkın olduğunu 
dile getiren Aydın, şöyle konuştu: 
“Dünyada teknoloji bağımlılığının 
yaygınlığı yüzde 10’dur. Bu oran 
Türkiye’de, dünya ortalamasına çok 
yakın yani 9,7 seviyesindedir. Bu da 
her 10 kişiden birinin teknoloji ba-
ğımlısı olduğunu gösteriyor. Çin’de 

yüzde 11, Japonya’da ise yüzde 
4 seviyesindedir. İşsizlik oranının 
yüksekliği, amaçsızlık, hedefsizlik, 
içe kapanıklık ve toplumdan soyut-
lanma arttıkça bu oran daha da ar-
tıyor. Bizim de yaptığımız çalışma-
lar neticesinde teknoloji bağımlılığı 
olan her 3 öğrenciden birinin ders 
başarısının daha düşük olduğunu 

tespit ettik. Bu durum her geçen 
gün daha da artıyor. Aileler çocuk-
larının başarılı olmasını istiyor ama 
öğrenciler internetten bağlantılarını 
koparmayınca ders başarısı da haliy-
le düşüyor.”

Aydın, teknoloji bağımlılığına 
karşı ailelerin daha dikkatli olma-
larını tavsiye ederek, şöyle devam 
etti: “Öğrencilere tavsiyemiz, özel-
likle akşam saatlerinde kesinlikle 
mavi ışığa maruz kalmasın ve bu 
durumdan kendilerini sakındırsın. 
Çünkü o saatlerde mavi ışığa maruz 
kalmamız melatonin hormonumu-
zu baskılıyor. Bu hormon da hangi 
hormonun ne şekilde salgılanaca-
ğını, uyku düzenimizi ve ritmimizi 
belirliyor. Bu yüzden buna dikkat 
etmemiz gerekiyor. Örneğin cep 
telefonu ve tabletteki mavi ışığa 
maruz kalmamız, biyolojik saatimi-
zi alt üst ediyor. Gündüz saatlerin-
de uykusuzluk, dikkat yetersizliği, 
konsantre olamama gibi sorunlarla 

karşılaşmamıza yol açıyor. Bu da 
ders başarımızı olumsuz etkiliyor. 
Bu kapsamda telefonlardaki mavi 
ışık filtrelerinin faydasının olduğunu 
düşünmüyoruz.”

‘ÇOCUKLARDA DAHA YAYGIN 
ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR’

Yatmadan 4 saat önce telefonun 
kapatılması gerektiğini ifade eden 
Aydın, şunları kaydetti: “Nomofobi, 
cep telefonu yanında olmayan kişi-
nin huzursuz ve gergin olma duru-
mudur. Bu bağlamda nomofobiye 
bağlı olarak kişi, her 15 dakikada 
bir telefonuna bakıyor ve günde 
150 kez de telefonunu kontrol edi-
yor. Bu durum özellikle çocuklarda 
daha yaygın şekilde görülüyor. Yine 
kişi nomofobiye bağlı olarak telefo-
nu akşam yatarken yastığının altına 
koyuyor. Telefondan uzaklaşmama-
sı sonucunda hem radyasyona hem 
de mavi ışığa maruz kalıyor. Bu da 
problemli durumlarla karşılaşmamı-
za yol açıyor.” n AA

Silahlı kavgaya karışan 
10 şüpheli tutuklandı

Uyuşturucu operasyonunda 
7 kişi tutuklandı

Kulu ilçesinde aralarında hu-
sumet bulunan kişiyi darp edip 
aracına silahla ateş açtığı iddia-
sıyla gözaltına alınan 10 şüpheli 
tutuklandı. 

İlçenin Ağa Çeşmesi mevki-
sinde önceki gün, bir grup arala-
rında husumet bulunan Bülent 
M. ile karşılaştı. Tartışmanın 
kavgaya döndüğü olayda Bülent 
M’yi darp eden şüpheliler, aracıy-
la kaçmaya çalıştığı sırada silahla 
minibüse ateş etti. Cihanbeyli İlçe 

Jandarma Komutanlığına sığı-
nan ve yaralanan Bülent M, daha 
sonra Kulu Devlet Hastanesinde 
tedavi altına alındı. Olayın ardın-
dan çalışma başlatan Kulu İlçe 
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mu-
rat D, Mehmet D, Adem D, İsmet 
M, Muhammet O, Fuat B, Fırat H, 
Hazar M, Osman Ö ve Güven Y. 
gözaltına alındı. Emniyetteki iş-
lemlerin ardından adliyeye sevk 
edilen zanlılar, çıkarıldıkları mah-
kemece tutuklandı. n AA

Ereğli ilçesinde Narkotik Suç-
larla Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından uyuşturucu 
tacirlerine yönelik düzenlenen 
operasyonda, gözaltına alınan 8 
kişiden 7’si tutuklanarak cezaevi-
ne gönderildi. 

Edinilen bilgiye göre, Ereğli 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Suçlarla Mücadele Grup Amirliği 
ekipleri tarafından Ereğli ilçesinde 
8 kişinin uyuşturucu satışı yaptığı 
bilgisine ulaşıldı. Yapılan fiziki ta-
kibin ardından ekipler, operasyon 

için düğmeye bastı ve eş zamanlı 
operasyon düzenlendi. Operasyon 
kapsamında 8 kişi gözaltına alın-
dı. Şüphelilerin evlerinde yapılan 
aramalarda 45 adet uyuşturucu 
hap maddesi, 6.56 gram esrar 
maddesi ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüphelilerin 
emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. 
şüphelilerden birisi adli kontrol 
şartıyla serbest bırakılırken, diğer 
7 şüpheli tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. n İHA

Şöyle bir gezinelim, Dünyada neler 
olup bittiğine bir bakalım. Malum küre-
selleşen dünyada kutuplarda patlayan 
bir bombanın etkisi ta ekvatordan his-
sedilebiliyor. 

Önce Avrupa ya uzanalım üzerine 
güneş batmayan medeniyet!  Şimdi 
gün batımını seyretmekte birleşmiş 
milletlerden çekilse mi kalsa mı? Sö-
mürgeciliğin doğum yeri Fransa can 
boğazı olan sömürülerini elinden kay-
betmek üzere, bu gün Suriye ye uza-
nan Türki ye yarın Afrika yada el ata-
bilir. Orada ki müslümanlara da umut 
olabilir!  Hem Rusya, Türkiye, ABD gibi 
bölgesel güçler Suriye de ki emellerin-
de set çektiler. İç siyasetinde Macron 
için iç açıcı olduğu söylenemez Sarı 
Yeleklerin ucundaki eller de pek rahat 
durmuyor. Tabi ki Ortadoğu paylaşılır-
ken istenmeyen faktörler oyalanmalı!! 

   Almanya da durum bundan 
farksız değil ne bölgeye çıkartacak 
yeterli ve güçlü bir ordusu var! Nede 

buna başkaldıracak siyasi bir faktörü 
üzerine biçimleme razı olmak zorunda 
kalacağa benziyor. Yanı dağılan bir Av-
rupa görüyoruz. Batmaz zannettikleri 
güneşin karanlığına batmak üzereler. 
Çok uzaklardaki ittifakları çatışıyor. Bi-
rinci dünya savaşı zamanında verilen 
haklar 100 yılını doldurmak üzere ve 
en önemlisi bölgesel güçlerin kendile-
rine tercih edecekleri güçlü uyanık bir 
Türkiye var. Kilometrelerce uzaklardan 
gelen para ve itibar artık yok iç siyaset-
lerindeki sonuçlarını göze alıp çözüm 
üretmek durumundalar çünkü bizi 
ayakta tutan milli ruh ve manevi birlik-
teliğimizden uzaklar. 

Erdoğanın bahsettiği; Sizde bir 
gün onların gibi olacaksınız ve yanınız-
da bizden başka kimseyi bulamayacak-
sınız! Dediği son bu ve çok yakın ister 
kabul etsinler ister etmesinler. Çünkü 
milli birliği ve ortak inançları olmayan 
sadece yasam kalitesini ve kendini dü-
şünen toplumların elinden paralarını 

alırsanız  geriye isyankar 
bir halktan başka bir şey 
kalmaz.

    Gelelim Orta 
doğuya pazarlıklar sıkı 
anlaşmalar gizli oyunlar 
hızlı bu aralar çünkü her 
ne kadar savaş ve kan 
varmışçasına görünse de 
devletler için yaşam kay-
nağı bu topraklarda. ABD 
yi güçlü kılan doların can 
suyu bu topraklarda (yahudilerin tarih 
boyu ellerinde tuttuğu para) hepimiz 
kabul edelim. 

ABD nin iç siyaseti ne kadar karışık 
görünse de hatta darbe dahi yapılsa 
da ki Trump için hiç iyi haberler gel-
miyor orta doğu da hep var olacaklar 
çünkü SİYONIZM bu darbe nin kötü 
sonuçlarını hep hafifletecektir. Halbu-

ki iç kamuoyu Trumpı 
desteklemesine rağmen 
darbe yapılacak! Siyonist 
akıldan uzaklaşan ölme-
ye mahkumdur hangi 
coğrafyada yaşarsanız 
yaşayın bu böyledir. 
Keşke Amerikalılar da 
dirayet gösterip 15 Tem-
muz darbe girişiminden 
ders çıkarıp siyonist aklı  
uzaklastirabilseler! Çün-

kü ABD de yönetimler asla iç siyaseti 
siyonizm siyasetinin önünde tutmazlar 
sadece doların ağzını açıp insanları iyi 
yönetildiklerine bağımsız olduklarına 
inandırmaya çalışırlar. 

Uyuşturulan genç nesilde unut-
mayalım genç nesil uyuşuksa sizin 
siyasetinize ve yönetiminize olan baş 
kaldırı hep yok denecek kadar azdır! 

Vel hasılı Trump gider mi diye soran-
lara cevap verelim; gitsede kalsada 
hiç bir şey değişmez ABD yine aynı 
Siyonizm siyasetiyle devam eder, taki 
dolar güç kaybedene kadar ki bunun 
önüne geçmek adına petrol kuyularının 
başına yüzmüş durumda. Bölgede ne 
kadar az ortak o kadar çok kar mantıyı 
ile ilerliyor. 

Henüz Türkiye ye bir şeyleri tam 
kabul ettirebilmiş değil onun için onu 
önemsemek durumunda çünkü el al-
tından gösterilen sopaya doymuş bir 
yönetim ve halk ile karşı karşıya önem-
semek zorunda! Rusya ya gelince so-
ğuk insanların soğuk siyaseti oluyor 
demek ki soğuk ve yavaş bir bölgesel 
siyaset izlediğinden bölgede tutulması 
göz önünde olması daha karlı. ABD için 
sıkı takip edilmesi gereken düşman gö-
rünümlü bir müttefik en ufak bir yanlış 
hamlede Terazinin karşı tarafına geçip 
Türkiye yi   durdurulamaz bir güç ha-
line getirebilir. 

    Gelelim Irak da olanlara eğer 
birileri sizden bir şey almak istiyorlarsa 
yani hırsız eve girmiş ise dikkatinizi da-
ğıtmak için evde yangın çıkartır. Durum 
tam olarak bundan ibaret petrol kuyu-
ları paylaşılırken kimse Irak halkınınsa 
söz sahibi olsun istemiyor. Bunun için 
bu paylaşımdan habersiz olup başka 
gündemlerle uğraşmalılar. Bu sebeble 
siyonist kanlı eller hırsızların güvenliği 
için! Sokakları karıştırıyor. 

Ne acı bir tablo ve milli birliğin öne-
mini hatırlatan bir olay dikkatli olmak 
gerekiyor. Çünkü Irak kadar zengin bir  
ülke varsa oda AK DENIZ  ev sahipliği 
yapan Türkiye bir gün bize de  hırsız-
lığa gelecekler ve sokaklara el atmaya 
niyetleneceklerdir. İste o vakit geldi-
ğinde devletimizin yanında sokaklarda 
kol kola Akdeniz kıyılarına cepheye 
yürüyor olmalıyız ki hayatta kalabilelim. 
Dikkatli olalım hırsızlık mevsimi başladı 
evlerimizi ve sokaklarımızı milli bera-
berlik ile kuşatalım.

ŞU ÜÇ GÜNLÜK DÜNYANIN SİYASETİ

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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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

SATILIK
DAiRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi iletişim Fakültesi Radyo 

Televizyon ve Sinema bölümünden aldığım 

lisans diplomamı kaybettim, hükümsüzdür.

Murat USLU
Diploma No: 0109040011

ZAYİ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü 

Radyo ve Televizyon Ana Bilim Dalından 
aldığım yüksek lisans diplomamı kaybettim, 

hükümsüzdür.
Murat USLU

Diploma No: 4110

Z-556Z-555

 

KONU  : 6306 sayılı kanun kapsamında arsa paydaşları ile toplantı yapılması
MUHATAPLAR : SUNA KOCA (İDRİS KIZI), TAYYİBE YILDIRIM (SADIK KIZI), İSMAİL TEMUÇİN 
(HALİL OĞLU), HALİL TEMUÇİN (İSMAİL OĞLU), SELAHATTİN TEMUÇİN (İSMAİL OĞLU), 
MUSTAFA TEMUÇİN (İSMAİL OĞLU), SULTAN KARAMAN (İSMAİL KIZI), İSMAİL TEMUÇİN (HAKKI 
TEMUÇİN), BURAK TEMUÇİN (HAKKI OĞLU)
Tapu Kayıtlarında Konya ili, Karatay İlçesi, Mengene Mahallesi, 32856 Ada 2 Parselde bulunan 
yapımız Riskli yapı haline gelmiştir. 6306 sayılı kanun uygulama yönetmeliği kapsamında  
MADDE 15 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-2/7/2013-28695) (2) (Değişik:RG-21/6/2019-30808) 
Riskli alanlar ve rezerv yapı alanlarında uygulama yapılan etapta veya adada, riskli yapılarda ise bu 
yapıların bulunduğu parsellerde; yapıların yıktırılmış olması şartı aranmaksızın ve yapının paydaşı 
olup olmadıkları gözetilmeksizin parsellerin tevhit edilmesine, münferit veya birleştirilerek veya imar 
adası bazında uygulama yapılmasına, ifraz, taksim, terk, ihdas ve tapuya tescil işlemlerine, yeniden 
bina yaptırılmasına, payların satışına, kat karşılığı veya hasılat paylaşımı ve diğer usuller ile yeniden 
değerlendirilmesine sahip oldukları hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile karar 
vermek amacı ile 13/11/2019 tarihinde saat 19:00’da Konya ili , Meram İlçesi, Gazze Caddesi 
33/204 (Meram Çarşı A Blok No: 204) Meram/Konya adresinde tüm arsa paydaşları ile toplantı 
yapılacaktır. Toplantıya şahsınızın ya da 6306 sayılı kanun kapsamında iş ve işlemler için vekalet 
verdiğiniz vekilinizin katılmasını ihtaren bildiririm.

TOPLANTI DAVETİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1080040

 CNC Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi ve 
CNC Torna Tezgah 

Operatörleri alınacaktır.
 Fabrika Elektrik Tesisat &

Bakım Onarım Bölümünde
Görevlendirilmek Üzere

 18-35 Yaş Arası Elektrik 
Tesisatçısı alınacaktır
İlgilenenlerin şahsen firma

adresine başvurmaları rica olunur.
1. Organize Sanayi Bölgesi 

Atabey Sokak No: 5/A  
Tel: 0332 285 02 85

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan eleman 
talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.
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‘Kurtuluş Savaşı’ndaki gibi omuz omuzayız’
CHP Konya İl Kadın Kollarının, 

Sivil Toplum Örgütleri ve kadınlar-
la düzenlediği basın toplantısında 
konuşan CHP Kadın Kolları Genel 
Başkanı Fatma Köse, kadınlar ola-
rak Kurtuluş Savaşı’nda olduğu 
gibi birlik içerisinde olacaklarını dile 
getirdi. 

Dedeman Otel’de gerçekleşti-
rilen Toplantıya CHP Kadın Kolları 
Genel Başkanı Fatma Köse, MYK 
üyeleri, CHP YDK Üyesi Gülsüm 
Filorinalı, Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, Kadın Kolları ilçe başkanla-
rı, Sivil Toplum Örgütleri Temsilci-
leri, İyi Parti Konya İl yönetim kuru-
lu üyesi kadınlar ile partililer katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını 
yapan CHP Konya İl Kadın Kolları 
Başkanı Şerife Tunç, “Cumhuriyet 
aynı zamanda bir kadın devrimidir. 
Onun için değerlerine ve kazanım-
larına sahip çıkmak bizlerin görevi-
dir. Demokrasiyi yaşatmak için ça-
lışacağız. Cumhuriyetimizi yeniden 
ayarlarına döndürmek için hep bir-
likte mücadele edeceğiz. Ben değil, 

biz olacağız. Biz olmayı başardığı-
mızda partimiz iktidar olur. Birlikte 
olursak başarırız” dedi.

CHP Konya İl Başkanı Barış 
Bektaş, “Ulu Önder Mustafa Kemal 
Atatürk, kadınlarımıza haklarını 
teslim etmiş olup, kadın ve erkek 
ayrımı yapmamıştır. Eşit vatandaş 

anlayışını vermiştir. Günümüzde 
kadınlarımızı iş hayatı ve sosyal 
hayattan uzaklaştırıp, eve hapis 
eden bir anlayış vardır. İktidarın 
bu yaklaşımını kadınlar olarak hiç-
bir zaman unutmayın. Konya’da 
kadınlarımızla birlikte çalıştık ve 
işbirliği yaptık. Her zaman yanla-

rında oldum. Bir kadın devrimi olan 
cumhuriyetimize hep birlikte sahip 
çıkacağız” ifadelerini kullandı. 

CHP Yüksek Disiplin Kurulu 
(YDK) Üyesi Gülsüm Filorinalı, “Si-
yasette kadın olmak ve mücadele 
vermek zordur. Partimiz beni 2. 
Sırada milletvekili adayı olarak gös-

terdi. Kadınların desteği olmadan 
hiçbir şey olmaz. Bir ülkede kadın-
lara yönelik zulüm artıyorsa orada 
vicdanlı kadınlara ihtiyaç vardır. 
Neden devlet ana deriz. Çünkü 
Ana hiçbir evladını ayrım yapmaz. 
Bugün kadınlar toplumdan uzak-
laştırılmak isteniyor. Sokaklarda 

katlediliyorlar. Artık ayağa kalkıp 
mücadele zamanıdır. Bugüne ka-
dar verdiğiniz mücadeleden dolayı 
sizleri alkışlayarak, gurur duyuyo-
rum” diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Baş-
kanı Fatma Köse, “Konya Türki-
ye’nin bir özetidir. Temel sorunlara 
bakarsak başta demokrasi, ekono-
mi, eğitim, dış politika, kadın cina-
yetleri gibi sorunlar vardır. İktidar 
tarafından güçler ayrılığı ilkesi yok 
edildi. Yargı tarafsız değildir. Bütün 
bunların çözümü var. Güç birliği 
ilkesini ve hukukun üstünlüğünü 
yeniden sağlamalı, liyakat dev-
let kurumlarının temeli olmalıdır. 
Ekonomiyi iyileştirip, eko sisteme 
dönmeliyiz. Bölgesel farklılıkları 
ortadan kaldırmalıyız. Eğer sosyal 
devlet olacaksak bunları yapmalı-
yız. Biz kadınlar olarak ülkemizin 
gidişatına ve kadınların ezilmesini 
izin vermemeliyiz. Tıpkı Kurtuluş 
Savaşında olduğu gibi, birlikte mü-
cadele edeceğiz” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Yaralı bulunan baykuş
tedavi altına alındı

Boy limiti altında 
yavru levrek avına ceza

Kulu’da yaralı halde bulunan 
baykuş tedavi altına alındı. Edini-
len bilgiye göre, Konya’nın Kulu 
ilçesinde bir vatandaş tarafından 
yaralı olduğu tespit edilen bir bay-
kuş bulundu. 

Vatandaşın ihbarı üzerine 
Doğa Koruma Milli Parklar 8. Böl-
ge Konya Şube Müdürlüğü ekiple-

ri, baykuşun bulunduğu yere gitti. 
Yaralı hayvanı teslim alan ekipler 
baykuşu, tedavisi yapılmak üzere 
Karatay Hayvanat Bahçesi Veteri-
ner Hekimliğine götürdü. 

Baykuşun tedavisi tamamlan-
dıktan sonra yeniden doğal yaşam 
alanına serbest bırakılacağı öğre-
nildi.n İHA

Suğla Gölü’nde boy limiti al-
tında usulsüz su ürünü avına bin 
635 liralık ceza kesildi. 

Edinilen bilgiye göre, Konya 
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 
Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube 
Müdürlüğüne bağlı denetim ekip-
leri, Suğla Gölü’nde serbest za-
manda ticari amaçlı su ürünleri 
avcılığı yapan balıkçılara yönelik 
denetimler gerçekleştirdi. Göl kı-
yısında, balıkçıların karaya çıkış 
noktalarında yürütülen denetim 

ve kontrollerde 18 ile 22 santim 
aralığında avlandığı tespit edilen 
çok miktarda yavru levrek (sudak) 
balığı ele geçirildi. 

Balıkçılar tarafından tekne-
lerle gölden kasalar içerisinde 
çıkarılan levrek balıklarının yapı-
lan ölçümlerde boy limiti altında 
avlandığı belirlendi. Yavru levrek 
balıklarına el konulurken, bir av-
cıya usulsüz avlanmaktan işlem 
yapılarak bin 635 liralık idari para 
cezası kesildi..n İHA

‘Bu bir bayrak yarışı!’
Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığında gerçekleştirilen devir teslim törenin 

ardından MHP Konya İl Başkanlığına atanan Remzi Karaarslan görevine resmen başladı

Geçtiğimiz günlerde Milliyetçi 
Hareket Partisi Konya (MHP) Genel 
Başkanı Devlet Bahçeli’nin takdiri 
ile görevden alınan MHP İl Başkanı 
Murat Çiçek’in ardından İl Başkan-
lığı’na Remzi Karaarslan atanmıştı. 
Yaşanan gelişmenin ardından dün 
MHP Konya İl Başkanlığı’nda de-
vir teslim töreni gerçekleştirildi. 
Gerçekleştiren devir teslim töre-
nine MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara, MHP Merkez Yürütme Kuru-
lu (MYK) Üyesi Hüseyin Korkmaz, 
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Konya İl Başkanı Yusuf Kasım 
Akta, MHP İl Kadın Kolları Başkanı 
Nurhayat Yapıcı, MHP Konya Eski 
İl Başkanı Av. Murat Çiçek ile çok 
sayıda partili katıldı.  Gerçekleştiri-
len devir teslim töreninin ardından 
MHP Konya İl Başkanlığına yeni 
atanan Remzi Karaarslan görevine 
başladı. Başkan Karaarslan konuş-
masında “Bu kutsal görev bir bay-
rak yarışıdır. Dava arkadaşlarımızla 
birlikte bu güveni boşa çıkarmaya-
cağımıza ve memlekete hayırlı hiz-
metler yapacağımıza huzurunuzda 
söz veriyoruz” dedi. Görevi teslim 
eden MHP Konya Eski İl Başkanı 
Murat Çiçek ise, davaya hizmet 
etmeye devam edeceğine dikkat 
çekti. 

‘SEVDAMIZ TÜRKİYE’
Devir teslim töreninde konuşan 

MHP Konya İl Başkanı Remzi Ka-
raraslan 50 yıllık siyasi geçmişiyle 
MHP’nin Türkiye’nin birleştirici 
gücü, milli ruhu olduğuna dikkat 
çekerek, “Dün itibariyle mazbata-
mızı alarak MHP Konya İl Başkanlı-
ğı görevimize başladık. Bu zamana 
kadar MHP Konya İl Teşkilatına hiz-
met eden Murat Çiçek başkanımıza 
ve önceki dönem il, ilçe başkanları-
na ve teşkilat mensubu arkadaşları-
ma hizmetleri için teşekkür ederim. 

Öncelikle bizlere bu fırsatı ve-
ren yüce Allah’a şükrediyorum. 
Bizlere güvenip bu kutsal göre-
vi tevdi eden saygıdeğer Genel 
Başkanım Devlet Bahçeli Bey’e, 
Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilat 
Başkanımız Prof. Dr. Semih Yalçın 
Bey’e, Konya sevdalısı Genel Baş-
kan Yardımcımız Mustafa Kalaycı 
Bey’e minnettarım. Bu kutsal görev 
bir bayrak yarışıdır. Dava arkadaş-
larımızla birlikte bu güveni boşa 
çıkarmayacağımıza ve memlekete 
hayırlı hizmetler yapacağımıza hu-
zurlarınızda söz veriyoruz.50 yıllık 
siyasi geçmişiyle MHP, Türkiye’nin 
birleştirici gücü, milli ruhu olmuş-
tur. 

Arkadaşlarımızla birlikte bilgi 
ve tecrübelerimizi karar alma me-
kanizmasına aktarmak için, şehri-
miz için faaliyet gösteren oda, bor-
sa, vakıf, sendika başkanları, üretim 
ve ticaretin önemli şahsiyetleri ile 
istişare yaparak Türkiye’mize ve 
Konya’mıza faydalı hizmetler sun-
ma hayretinde olacağız. Liderimiz 
Dr. Devlet Bahçeli’nin ifade ettiği 
gibi; Her gün haklılığımız güçleni-
yor, her geçen gün haklı davamız 
destek ve teveccüh görüyor. Sev-
damız Türkiye’dir. Sevdamız Türk 

Milletinin yükselişine çağrısıdır. Se-
vabımız ise yalnızca Allah’tandır” 
ifadelerini kullandı. 

HAKLI BİR MÜDAHALEYDİ 
Türkiye’nin güvenli bölge oluş-

turmak amacıyla Fırat’ın doğusuna 
yönelik başlattığı, ABD ve Rusya 
ile yapılan anlaşmalar ile sona eren 
Barış Pınarı Harekatı’na da deği-
nen Karaarslan, “Türkiye Cumhu-
riyeti; Türk milletinin haklı, meşru 
ve tarihi nitelikli yüksek mücadele 
sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz 
bir iradeyle başlatmış ve Suriye’nin 
kuzeyine beklenen hamleyi yap-
mıştır. 

Terör örgütlerinin belinin kırıl-
ması, Türkiye’yi kuşatma ve kun-
daklama niyetine haiz mihrakların 
oyunlarının bozulması kaçınılmaz 
bir mecburiyettir. Dokuz günlük 
harekât sonrası ABD ve Rusya ile 
varılan mutabakatla terör unsurla-
rı güvenli bölge dışına çıkartılmış, 
ordumuz güvenli bölgede devriye 
görevini yapmaktadır. Allah, Türki-
ye’nin ve Türk Milletinin yardımcısı 
olsun” dedi.

‘ÖNEMLİ OLAN BAYRAĞI 
LEKELEMEMEK’

MHP MYK Üyesi Hüseyin Kork-
maz da yaptığı konuşmada, görev-
lerin gelip geçici olduğuna değin-
di. “Bu bir bayrak yarışıdır” diyen 
Korkmaz, sözlerine şöyle devam 
etti, “Önemli olan bu bayrağı kir-
letmemek ve lekelemeden bir baş-
ka arkadaşa devretmektir. Bu hep 
böyle gelmiştir. Böylede de devam 
edecektir.  

Davamıza hizmet eden herkes-
ten Allah razı olsun. Çok teşekkür 
ediyorum. Rahmeti rahmana ka-
vuşanları rahmetle anıyorum. Ya-
şayanlara uzun ömürler diliyorum. 
İnşallah önümüzdeki günlerde 
hakkettiğimiz başarıları el birliği ile 
elde edeceğiz. Hem Konya’mızın 
hem de ülkemizin önümüzdeki sü-
reçte rahatlığa kavuşacağını düşü-
nüyorum.” 

‘MAKAMLAR GELİP GEÇİDİR. 
ÖNEMLİ OLAN DAVADIR’

MHP Konya Eski İl Başkanı Mu-
rat Çiçek de, İl Başkanlığı görevini 
4 Temmuz 2014 tarihinde aldığı-
nı hatırlattı. Görev süreci boyunca 
zorlu bir dönem atlattıklarını dile 
getiren Çiçek, şunları kaydetti, “Bu 

bir bayrak yarışı ve görev teslimi. 
Bu anlamda 4 Temmuz 2014 ta-
rihinde liderimizin takdiri ile almış 
olduğumuz İl Başkanlığı görevini, 
18 Eylül 2019 tarihinde yine lide-
rimizin takdiri ile sona erdirmiş du-
rumdayız. 

Bu süre içerisinde 7 tane seçim 
geçirdik.  1 Kasım seçim sürecinde 
MHP ve liderine karşı yapılan ope-
rasyonlar ortadaydı. 

Bizler Konya İl Teşkilatı olarak 
tereddütsüz bir şekilde liderimizin 
yanında yer aldık.  

15 Temmuz hain darbe girişi-
minin ardından ülkemiz ve parti-
miz üzerinde oynanan oyunlar net 
bir şekilde ortaya çıktı.  

15 Temmuz ile birlikte liderimiz 
yeni bir yönetimin sistemini parla-
mento sisteminin yetersiz kaldığını 
ve partili cumhurbaşkanlığı siste-
mini geçirmesini ifade ederek, bir 
anayasa değişikliği süreci yaşandı. 
16 Nisan referandumunu yaşadık.   
16 Nisan referandumu ile yeni ana-
yasa kabul edildi. Fakat bunun fiili 
olarak hayata geçirilmesi için bir 
takvim vardı. Seçimler 2019 Kasım 
ayında gerçekleştirilecekti. 

Birtakım etkenler sebebi ile li-
derimizin ön görüsü ile erken seçim 
yapılarak 24 Haziran 2018 tarihin-
deki Milletvekili ve partili Cumhur-
başkanı seçimini yaşadık. 

 23 Haziran’daki İstanbul se-
çimlerine destek olmak amacıyla 
İstanbul’da hemşerilerimizi ile bu-
luştuk ve seçim sürecine destek 
olduk. Zor ve yoğun bir süreç geçir-
dik. Sahsımla beraber görev yapan 
tüm dava arkadaşlarıma teşekkür 
ediyorum.  Makamlar gelip geçidir. 
Önemli olan davadır. 

Bizler gücümüzü koltuktan al-
madık. Her zaman liderimiz ve da-
vamızdan gücümüzü aldık. Makam 
sonrasında liderimizin ve davamı-
zın yanındayız. Bu bayrak değişimi 
partimiz ve Konya’mız için daha 
hayırlı olacaktır. 

Konya’mızın sorunları daha 
hızlı çözülecektir.  Konya’mızın so-
runlarının çözümünde, Konya’mızı 
temsil etme konusunda il ve ilçe 
Başkanlarımız ile milletvekillerimi-
ze büyük bir sorumluluk katacağını 
düşünüyorum. Güç vereceğine ina-
nıyorum.” 

‘ÜLKÜCÜ ÜLKÜCÜNÜN ÖZ 
KARDEŞİDİR’

MHP Konya Milletvekili Esin 
Kara ise, MHP Kurucu Genel Baş-
kanı merhum Alparslan Türkeş’in, 
‘Ülkücü Ülkücünün öz kardeşidir’ 
sözünü hatırlatarak, birlik ve be-
raberliğin önemine değindi. Kara, 
“Bayrak yarışında görev alacak 
bütün arkadaşlarımız liderimizin 
emrindedir. Hiçbir kimse bir başka 
şahsın adamı ya da onun sayesinde 
buraya gelmiş değildir. Buradaki 
herkes önce Allah’ın takdiri sonra-
sında liderimizin takdiriyle bura-
dadır. Başbuğumuzun dediği gibi, 
Ülkücü Ülkücünün öz kardeşidir. 
Ülkücüler arasında nifak olmaz. Bu-
rada iki başkanım iki Ülkücü karde-
şimin yanında yer almanın onuru-
nu yaşıyorum” ifadelerini kullandı. 

Konuşmaların ardından Remzi 
Karaaslan önceki dönem il başkanı 
Murat Çiçek’e plaket vererek teşek-
kür etti.

Remzi Karaarslan başkanlı-
ğında MHP Konya İl Yönetimi şu 
isimlerden oluştu; Mustafa Aygün, 
Alptekin İlgün, Ömer Erdoğan Du-
ransoy, Metin Güneş, Yakup Koca-
baş, Osman Kılcı, Veysel Eren, Hü-
seyin Kurşunmaden, Buğra Sucu, 
Seher Ünver, Orkun Dülger, Kazım 
Furkan Akbulut, Fatih Ayaslıer, Ah-
met Uysal, İlker Atalay, Naim Sü-
leyman Turaç Arnas, Nuri Gökçil, 
Tuğçe Köseoğlu, Musa Gencel, İs-
mail Özkan, Selcen Gökdemir, Fa-
tih Uslu, İbrahim Atay, Abdulkerim 
El, Suat Şahin, Ahmet Küçükdur-
muş, Gülay Selek, Ekrem Özdemir, 
Kemal Hatipoğlu, Mustafa Küçük-
çalı, İsmail Oral, Yusuf Serdar Ya-
vuz, Gökhan Aydınlar, Akif Aksel, 
Ümit Karaca, Yılmaz Gün, Emre 
Karapınar, Yusuf Büyükbardak-
çı, Hasan Hüseyin Koçak, Ümmet 
Özkaya, Riza Özdemir, Ali Budak, 
Murat Koçak, İsmail Bağcı, Ah-
met Ertavukçu, Kemal Dığrak, Ta-
hir Özkan, Mustafa Işıklı, İbrahim 
Pekperdahçı, Hasan Gönen, Hasan 
Aslandağ, Ayhan Topalak, B. Sefa 
Fidan, Kürşat Toklucu, Ömer Kork-
maz, Gülden Şentürk, Emel Ünver, 
Hüsamettin Koç, Sefa Doğru, Ah-
met Kayaalp, Ali Yıldızlar, Veli Yıl-
maz, Mahmut Sami Kayacık.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konuşmaların ardından Remzi Karaaslan önceki dönem il başkanı Murat Çiçek’e plaket vererek teşekkür etti.
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Beyşehir Belediyesi’nin Kültür ve Sanat Merkezi haline dönüştürdüğü Beyaz Park hizmet binasındaki 
odalar sanat odasına dönüşürken, binanın girişinde ise Beyşehir’in tarihi ve kültürel değerleri yer buluyor

Beyşehir’in tarihi 
değerleri tanıtılıyor

Beyşehir Kültür ve Sanat Mer-
kezi, yürütülen çalışmalarla adeta 
müzeye dönüşüyor. Beyşehir Bele-
diyesi’nin Kültür ve Sanat Merkezi 
haline dönüştürdüğü Beyaz Park 
hizmet binasındaki odalar farklı sa-
nat ve kültür faaliyetlerinin yürü-
tüldüğü birer çalışma atölyesi hali-
ne gelirken, girişindeki salonda ise 
Beyşehir’in tarihi eserlerinin kopya 
çalışmaları boy göstermeye başladı. 
Bu kapsamda yürütülen ilk faaliye-
tin tamamlandığı belirtilirken, Fa-
sıllar Mahallesi’nde bulunan Roma 
döneminden kalma abidelerden 
tarihi Atkaya kabartmasının bulun-
duğu Lukyanus Anıtı’nın bir kop-
ya çalışması salonun duvarlarında 
yer buldu. Çalışmayı gerçekleştiren 
sanatçı Selim Serdar Çelik, yaptığı 
açıklamada, Beyşehir’in zengin bir 
tarihi eser potansiyeline sahip oldu-
ğunu vurgulayarak Beyşehir Beledi-
yesi’nin de desteğiyle bunların birer 
kopyasını Beyşehir Kültür ve Sanat 
Merkezi’nde gözler önüne sermek 

istediğini belirtti. Bu kapsamda yü-
rüttüğü ilk çalışmayı tamamladı-
ğını belirten Çelik, su kabağından 
süslemeler, çamurdan heykeller ve 
hayvanların kafatasından oyma iş-
lemleri gibi faaliyetler içerisinde yer 

aldığını vurgularken, “Bir odasını 
atölyeye çevirdiğim evimde çeşitli 
sanatsal faaliyetler yürütüyorum. Bu 
çalışmaları yaparken, diğer yandan 
Fasıllar bölgesindeki tarihi atlı kaya 
kabartmasının yer aldığı Lukyanus 

Anıtı’nın bir kopyasını farklı bir çalış-
ma ile sanat merkezinde halkımızın 
beğenisine sunduk. Kısmet olursa 
önümüzdeki zaman diliminde de 
bölgemizdeki tüm tarihi eserlerimizi 
burada ya da başka alanlarda kopya-
larını yaparak sergilemek istiyoruz. 
Bu çalışmaları sıvama yöntemi ile 
gerçekleştiriyorum. Strafordan ese-
rin kalıbını, modelini çıkartıp daha 
sonra üzerine püskürtme sıvama 
ve boyama yaparak çalışmaları ta-
mamlıyorum. Böyle bir çalışma 
Beyşehir’de ilk kez oluyor. Beyşehir 
Belediye Başkanımıza bana bu im-
kanı verdiği için çok teşekkür edi-
yorum. Amacımız, tarihi ve kültürel 
mirasın çok zengin olduğu Beyşehir 
ve çevresindeki tarihi dokuyu kent 
merkezine taşıyıp tanıtımına daha 
çok katkı sunabilmek. Bu anlamda, 
bölgemiz sınırları içerisinde yer alan 
diğer bazı tarihi eserlerimizin birer 
kopya çalışmasını da Kültür ve Sanat 
Merkezimizde başlatarak tamamla-
yacağız” dedi. n HABER MERKEZİ

Petrol Ürünleri İşverenleri Sen-
dikası PÜİS)’in girişimleri sonu-
cunda EPDK’nın sözleşmeyle ala-
kalı maddeleri petrolcülerin lehine 
değişti. Konya PÜİS ve Genç PÜİS 
yönetimi, bununla alakalı ziyaretler-
de bulunarak 13 Kasım Çarşamba 
günü saat 14.00’te Konya Ticaret 
Odası’nda yapacakları toplantıya 
üyelerini davet etti. Bunun için de 
Konya PÜİS ve Genç PÜİS yönetimi, 
3 merkez ve 28 taşra ilçe ile Kara-
man’da bulunan üyelerini ziyaret 
etti. Konya Genç PÜİS Başkanı Bü-
yük Ali Rıza Usta Petrol İşletmecisi 
Mehmet Özkafa ve yönetim kurulu 

üyeleri Yıldız Petrol İşletmecisi Rıza 
Yıldız, Efs Petrol İşletmecisi Yavuz 
Efe, Sözen Petrol İşletmecisi Eren 
Sözen ve  Erol Petrol İşletmecisi Erol 
Kafaoğlu, Seydişehir, Yalıhüyük, 
Bozkır’da, Sekili Petrol İşletmecisi 
Ahmet Büyüktermiyeci’yi, Seypen 
Petrol’ü,  Günaydın Petrol İşletme-
cisi Hüseyin Gülpınar’ı, Gülpınar 
Petrol işletmecisi Harun Gülpınar’ı, 
Cindayı Petrol İşletmecisi Mehmet 
Gülpınar’ı, Erkanlar Petrol’ü, Habib-
ler Petrol İşletmecisi Asil Yılmaz’ı, 
Ekerler Petrol İşletmecisi Mehmet 
Eker’i, Kaan Petrol İşletmecisi Meh-
met Tüfek’i, Dumlupınar Petrol 

İşletmecisi Mustafa Dumlupınar’ı, 
Soyacaklar Petrol İşletmecisi Rama-
zan Soycak’ı, Çam Petrol İşletmecisi  
Mustafa Çam’ı, Bozkırlı Petrol İşlet-
mecisi Mehmet Öztürk’ü, Gürbü-
zoğlulları Petrol İşletmecisi Kamil 
Gürbüz’ü, Karpuzcu Petrol İşletme-
cisi İbrahim Karpuzcu’u ziyaret ede-
rek toplantıya davet etti.
KARAMAN’DAKİ ÜYELERE DE DAVET

Genç PÜİS Yönetimi, Kara-
man’da da Özen Petrol İşletmecisi 
Hikmet Özen’i, Buğra Petrol İşlet-
mecisi Şaban Patit’i, Nazik Petrol İş-
letmecisi Emine Çetin’i, Aygün Pet-
rol İşletmecisi Ferhat Aygün’ü, Özer 

Petrol’ü,  Duruk Petrol’ü, Çavaş 
Petrol İşletmecisi Abdullah Çavaş’ı, 
Görgülügil Petrol İşletmecileri Suat 
Ay ve Hamza Ay’ı, Toktay Petrol İş-
letmecisi Mustafa Toktay’ı, Ali Kaya 
ve Atilla Kaya’yı, Yurtsever Petrol 
İşletmecisi  Murat Gülşen’i, Harani-
ler Petrol İşletmecisi Ahmet Hara-
ni’yi, Öztan Petrol İşletmecisi  Caner 
Öz’ü, Nas Petrol İşletmecisi Rafet 
Nas’ı ve Toklu Petrol İşletmecisi Sa-
dettin Toklu’yu ziyaret etti. Başkan 
Mehmet Özkafa, sektörün geleceği 
için petrolcülerin birlik ve beraberlik 
içerisinde olmasını vurguladı.
n HABER MERKEZİ

Konya PÜİS ve Genç PÜİS’ten üyelere davet

Hadim’de bazı kiraz 
ağaçları çiçek açtı!

Seydişehir yayla çileğinin
son hasadına başlandı

Hadim ilçesinde, pastırma ya-
zında hava sıcaklıklarının mevsim 
normallerinin üzerinde seyret-
mesi üzerine bazı kiraz ağaçları 
çiçek açtı. Konya’nın Hadim il-
çesine bağlı Yağcı Mahallesi’nde 
Resul Özbay’ın bahçesindeki kiraz 
ağaçları, havaların sıcak gitmesi 
üzerine tomurcuklanarak çiçek 
açtı. Bahçe sahibi Özbay yaptığı 
açıklamada, bu mevsimde kiraz 

ağaçlarının çiçek açmasına şaşırdı-
ğını söyledi. Kiraz ağaçlarının nor-
malde nisan, mayıs aylarında çi-
çek açmaya başladığını ifade eden 
Özbay, “Sabah bahçeye budama 
yapmaya geldiğimde kirazların çi-
çek açtığını gördüm. Kasım ayında 
kirazın çiçek açtığını ilk defa görü-
yorum. Havalar soğumazsa bir ay 
sonra erer, biz de yeriz inşallah.” 
dedi. n AA

Seydişehir ilçesindeki çilek 
üreticileri yılın son hasadına başla-
dı. Tahıl, şeker pancarı ve karpuz 
üretimi ile bilinen ilçede Taş ağıl 
Mahallesi’ndeki 18 dekar alana çi-
lek eken çiftçi Durmuş Yılmaz yılın 
hasadını yaparken şunları kaydet-
ti:  “Yayla çilekçiliği anlamında bu 
işi ilk defa yaptık ve başarılı olduk. 
Seydişehir’de de bu işin olabilece-
ğini göstermek için örnek bir ekim 
alanı oluşturduk. 18 dekarlık bir 

araziye ilk defa bu yıl ekim yaptık. 
Bu yıl 10 ton çilek üretimi yaptık. 
Yayla çileklerimiz çok beğenili-
yor Antalya bölgesine satıyoruz 
kilosunu 7 ile 10 liradan toptan 
verdik. Gelecek yıllarda 20-30 
ton arası çilek üretimi bekliyoruz 
mevsimin son hasadını yapıyo-
ruz. Bizim öncülüğümüzde bölge-
de yakın zamanda daha çok çilek 
ekim alanı kurulacağını tahmin 
ediyoruz.”  n AA

Amine’nin rahmine, ufacık bir hüc-
re düştü… Bütün inananlara koca bir 
umut… Âlemlere rahmet… Yüreklere 
serpilen bir su damlası… Zulmedenle-
re korku… Zalimlere ibret…   

Sene beş yüz yetmiş bir… Rebi-
ul-evvel’in on ikinci gecesi… Dünya’ya 
gözlerini bir günahsız açtı. Muhammed 
bin Abdullah! O Rabbinden, âlemlere 
rahmet olarak gönderildi. 

Allah: “Biz seni bütün insanlara 
ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gön-
derdik; fakat insanların çoğu bilmez-
ler.”(Sebe, 28) buyurdu.

İnanmayanların korkulu rüyası, 
inananların gönlüne huzur oldu. 

Doğumu ile yeryüzü şenlendi. Al-

lah’ın en sevgilisi dünyayı şereflendir-
di. Birbiri ardına sıralandı mucizeler… 
Halime’nin evine bereket geldi. Ami-
ne’nin buruk yüreğine neşe… Mecu-
silere ibret, puta tapanlara hayret...

O, sabrın en güzel örneğiydi. Ken-
dinden önce insanları ve hakkı savun-
du. Asırlara sığmayacak yenilikleri, 
hayatlara sundu. Atalardan gelen, kökü 
yüzlerce yıla dayanan adetler temelin-
den sarsıldı. 

Evlatlarını diri diri toprağa gömen 
babalar, vicdanlarını dinlemeye baş-
ladı. Kızlara değeri, kendi evlatlarına 
saygı duyarak, onları severek herkese 
gösterdi. Cehalet, saadete dönüştü. Ve 
bu asır, asırlara taştı. 

Bu sene de onun do-
ğum gününe yetişmenin 
mutluluğunu yaşıyorum. 
Ne şanlıyız ki inanan aile-
lerin evlatları olarak dün-
yaya gelip, masal dinler 
gibi çocukluğumuzun 
her anında Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in 
güzel hayatını dinledik. 
Bizler onu asırlar geçse 
de görmeden sevenleriz. 

Peki, sadece bu güzel günde iba-
det etmek, mevlid okutmak, ilahiler 

söylemek, kandil simidi 
dağıtmak ne derece doğ-
ru? Sadece bu geceyi 
yaşamak, Allah’ın hoş-
nutluğuna, sevgisine ve 
bağışlamasına yeterli mi? 

Bu saydıklarımızın 
yegâne yolu Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in yo-
lundan gitmektir. Kela-
mullahta: “De ki; Allah’ı 
seviyorsanız bana uyunuz 

ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı 
bağışlasın…” (Âl-i imran, 31)

Efendimiz (s.a.v.) gibi eşine naif 
davranan, kadınları incitmeyen… 
Çocuklarına doğru yolu gösteren; kız 
erkek ayrımı yapmaksızın eşit ve aynı 
yolu öğreten… 

Kendisinin de bir kadından dünya-
ya geldiğini unutmayıp, kız evlatlarına 
saygı duyan… Erkek evladını ne yapar-
sa yapsın tasdiklemeyen… Hile yap-
mayan, emin olan, hakkı gözeten… 

Konuşup anlaşmanın doğru, 
kavga etmenin yanlış olduğunu savu-
nan… 

Komşusunu ve çevresini göze-
ten… Fazlayı alıp, fakirin karnını doyu-
ran… Kalp kırmamaya dikkat eden… 
Adaletli olan…   

Kısaca Peygamber Efendimiz 
(s.a.v.)’in yolundan giden, Hakk’a iman 
eden hoşgörülü güzel bir neslin dünya-
da çoğalması duası ile…

Bu güzel, hoşgörü dinini saptırma-
dan, kendine Kur’an ve Hadis’i rehber 
edinip, kimsenin imanını sorgulama-
yan, halifelik görevini insanlara; dini 
nefret ettirerek değil de, sevdirerek icra 
eden kişilerin çoğalması dileğiyle… 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in 
velâdet günü olan bu güzel gece de he-
pinizin gönlünde olan, hayırlı dualarını-
zın, ömrünüze kalıcı bir misafir olarak 
yerleşmesini Allah’tan niyaz ederim. 

Mevlid Kandilimiz Mübarek ve ha-
yırlara vesile olsun.

VELÂDET

haber@konyayenigun.com
BÜŞRA YEŞİLBAĞ
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Altay ve Pekyatırmacı Kampüs Camii’nde öğrencilerle buluştu
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cuma 
Buluşmaları kapsamında Selçuk 
Üniversitesi Kampüs Camii ve Kül-
liyesi’nde öğrencilerle ve vatandaş-
larla bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, her 
Cuma şehrin başka bir camisinde 
vatandaşla bir araya geliyor. Baş-
kan Altay, bu hafta Cuma Buluş-
malarını Selçuklu Belediye Baş-
kanı Ahmet Pekyatırmacı, rektör 
yardımcıları ve Selçuklu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu 
ile birlikte Selçuk Üniversitesi Kam-
püs Camii ve Külliyesi’nde gerçek-

leştirdi. Başkan Altay, namazın 
ardından üniversite öğrencilerinin 
ve vatandaşların mübarek Mevlid 
Kandilini ve Cumasını tebrik etti. 
Bu kutlu günlerin Konya’da her 
zaman bir başka yaşandığını kay-
deden Başkan Altay, “Bu vesileyle 
tüm İslam âleminin Mevlid Kan-
dilini tebrik ediyorum” ifadelerini 
kullandı. Başkan Altay, daha sonra 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı ile birlikte kampüs 
içerisindeki alışveriş merkezinde 
esnafları ve öğrenci toplulukları 
tarafından kurulan stantları ziyaret 
ederek, öğrencilerle sohbet etti.
n HABER MERKEZİ

‘Bizi değerli kılan sahip 
olduğumuz değerlerdir’

İl Müftülüğü tarafından Mev-
lid-i Nebi Haftası vesilesiyle “Pey-
gamberimiz ve Aile” konulu bir 
panel gerçekleştirildi. Tantavi Kül-
tür Merkezi’nde gerçekleştirilen 
panele Vali Yardımcısı Mehmet 
Aydın, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu, protokolün diğer ilgilileri ve çok 
sayıda davetli katıldı. Programın 
açılış konuşmasını yapan İl Müftü-
sü Ahmet Poçanoğlu, Peygamber 
Efendimiz (S.A.V.)’in hayatının 
örnek alınması gerektiğini söyle-
di. Bu anlamda çeşitli programlar 
organize ederek, Peygamber Efen-
dimiz’in hayatını anlamaya ve an-
latmaya çalıştıklarını dile getiren 
Poçanoğlu, şunları kaydetti, “Allah 
Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimiz 
için alemlere rahmet olarak gön-
derildiğini bildiriyor. 

O’nun aile hayatında, komşu-
luk münasebetlerinde, kızlarına 
olan davranışlarında, çocukları-
na-torunlarına olan davranışların-
da, ticarette olan davranışları bizle-
re en güzel örnek teşkil etmektedir. 
Bizi hem dünyada mesut bahtiyar 
eyleyen hem de ahirette bizi cen-
netle mükafatlandırılmamıza ve-
sile olacak olan peygamberimizi 
örnek almamızdır. 

Mevlid’i Nebi Haftaları, Efen-
dimiz’in rahmetinden gönülle-
rimizde, hanelerimizde, sosyal 
hayatımızda istifade etmek için 
bu günleri, bu organizasyonları 
gerçekleştiriyoruz. Peygamberimiz 
der ki her peygambere bir muci-
ze verilmiştir, bana da verilen en 
büyük mucize Kur’an-ı Kerim’dir. 
Ben bu sebeple mahşerde üm-
meti en çok olan peygamber ola-

cağımı ümit ederim der. İnşallah 
bu gayretlerimiz, bu çabalarımız, 
bu hazırlıklarımız Hz. Peygamber 
Efendimiz’in şanının daha da yü-
celmesine vesile olur.”
AİLE KURUMUNU GELECEĞE İYİ BİR 

ŞEKİLDE AKTARMALIYIZ 
Vali Yardımcısı Mehmet Aydın 

da, konuşmasına Mevlid Kandi-
li’ni tebrik ederek başladı. İnsa-
nın toplumsal ve biyolojik olmak 
üzere 2 temel özelliği olduğuna 
değinen Aydın, toplumsal yapının 
en önemli unsurunun da aile oldu-
ğuna dikkat çekti. Bu noktada aile 
kurumunun geleceğe çok iyi akta-
rılması gerektiğini belirten Aydın, 
sözlerine şöyle devam etti, “Geç-
mişten beri bizi biz yapan değerleri 
kapsayan ailedir. Biz var olacaksak 
bu kurumu iyi tanımamız ve bu 
kurumu geçmişten nasıl aldıysak 
geleceğe de doğru götürmemiz 
gerekir. Aile kurumunun geçmiş 
yaşanmışları vardır. En başında 
da Peygamberimiz örnek alınmalı. 
O’nun yaşantısını iyi anlamamız ve 
iyi anlatmamız gerekir. O yüzden 
bu toplantılar çok önemlidir. Bizi 
değerli kılan değerlerimizdir. Bunu 
iyi anlamamız, kavramamız ge-
rekiyor. Burada sayın hocalarımız 
Peygamber Efendimiz’in aile ya-
şantısını anlatacak ve bizler de fay-
dalanacağız. Teşekkür ediyorum.” 
Konuşmaların ardından Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) İla-
hiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri 
Prof. Dr. Ahmet Yaman, Prof. Dr. 
Mehmet Eren ve Prof. Dr. Kamil 
Güneş, “Peygamberimiz ve Aile” 
konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Beyşehir’de ilçesinde, Kredi 
ve Yurtlar Kurumu’na bağlı (KYK) 
yurtlarda kalan üniversite öğren-
cileri için seminer düzenlendi. 
Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve 
Türkiye Kızılay Derneği işbirliğiyle 
Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında 
kalan öğrencilere “kök hücre ve 
kan bağışı” konusunda seminer 
verildi.

Kan bağış oranını artırmak 
amacıyla verilen seminerde, Top-
lum Sağlığı Uzmanı Dr. Didar Te-

keli, öğrencilere yaklaşık bir saat 
süren sunumunda kök hücre ve 
kan bağışının önemini anlattı. Su-
numlarda, kök hücrenin tanımı, 
kimlerin kök hücresi bağışçısı ola-
bileceği, kök hücre alma yöntemle-
ri, kök hücrenin Kızılay için önemi 
anlatarak öğrencilerin soruları ce-
vaplandırıldı.  Programa, İlçe Sağ-
lık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, 
KYK Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt 
Müdürü Mustafa Songül ve öğren-
ciler katıldı. n AA

Mevlid-i Nebi Haftası ve 2019 yılı hac kayıtları ile ilgili bilgi veren İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Düçar 
olduğumuz manevi sorunların çözümü için Efendimiz’in risaletine ve rehberliğine muhtacız” dedi

Efendimiz’in rehberliğine
daha çok ihtiyacımız var!

Konya İl Müftüsü Ahmet Po-
çanoğlu ve İl Müftü Yardımcıları 
Konya İl Müftülüğünde düzenlenen 
basın toplantısı ile Mevlid-i Nebi 
haftası etkinlikleri, 2019 yılı hac ön 
kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 
hakkında bilgi verdi. Mevlid-i Nebi 
Haftasında, Peygamberimizin dün-
yayı teşriflerini anarken, başta İs-
lâm dünyası olmak üzere topyekûn 
insanlık âleminin dûçar olduğu 
manevî problemlerin çözüme ka-
vuşturulması konusunda Efendi-
mizin risaletine başvurma ve onun 
rehberliğine her zamankinden daha 
muhtaç olduğumuzu dikkat çeken İl 
Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, “Yüce 
Rabbimizin en güzel nimetlerin-
den olan aile, insanoğluna huzur ve 
sükûnet veren, çocuklar ve temiz rı-
zıklarla güzelleşen kutsal bir birlikte-
liktir. Aile, Rabbimizin yeryüzündeki 
ayetlerinden biri olup onun rahmeti 
ile sevgi, saygı, şefkat ve muhabbete 
erişen bir kurumdur. 

Bireyleri olumsuzluklara, tehli-
kelere karşı koruyan sağlam ve gü-
venli bir limandır.  Aile, toplumun 
en küçük fakat en önemli yapıtaşı, 
hayatın bütün aşamalarına etki eden 
başlangıç noktasıdır. Aile, nikâh ve 
kan bağının çok ötesinde bir duygu 
ve fikir bağı kurmak, gönül birliği 
etmek ve Allah’ın hoşnutluğuna ya-
kışır bir yaşamı paylaşmaktır. Sade-
ce bu dünyada değil ahirette de bir 
arada olacağının bilinciyle hareket 
etmektir. Aile bir emanettir. Aile 
içinde gözlerimizi açmak da, yeni bir 
aile kurmak da aslında bir emanet 
zincirine halka olmak demektir. İn-
sanlar, özellikle de yakın ilişki içinde 
olan eşler ve çocuklar birbirlerine 
“mülkiyet bağı” ile değil, “emanet 
bilinci” ile bağlıdır. Canların yegâ-
ne sahibi olan Allah, bizi buluştu-
rarak birbirimize emanet etmiştir. 
Aile bir imtihandır. Emek isteyen, 
sabır gerektiren, ciddi bir imtihan. 
Hayatta rolümüz değişebilir; bugün 
çocuk iken yarın anne, bugün ev-
lat iken yarın eş oluruz. Ama ömür 
sürdükçe, aileye olan ihtiyacımız ve 
ailemizle imtihanımız da sürüp git-
mektedir” ifadelerini kullandı.
‘HAFTA BOYUNCA AİLENİN ÖNEMİNE 

DİKKAT ÇEKİLECEK’
Hazreti Peygamberin doğumu 

münasebetiyle düzenlenen 2019  
yılı Mevlid-i Nebi Haftası temasının 

Hz. Peygamberimiz ve Aile olarak 
belirlendiğini ifade eden İl Müftüsü 
Poçanoğlu, “ Bu çerçevede, ülke-
mizde önemli bir dini, sosyal ve kül-
türel gelenek haline gelmiş olan ve 
kamuoyu tarafından üst düzey ilgi 
gösterilen Kutlu Doğum Haftası’nın 
2019 yılı teması “Hz. Peygamberi-
miz ve Aile” olarak belirlenmiştir. 
Söz konusu tema, Hz. Peygamber 
(s.a.s.)’in ortaya koyduğu örneklik 
çerçevesinde hafta boyunca gerçek-
leştirilecek etkinliklerde ele alına-
caktır.  Efendimiz (s.a.s.), getirdiği 
yeni ilkelerle aileyi sevgi ve mutlu-
luğun doyasıya yaşandığı kutlu bir 
yapıya dönüştürmüştür. Ailesine 
karşı daima müşfik ve nazik, mu-
habbet ve merhamet dolu, sabırlı 
ve hoşgörülü olan  iki  cihan güneşi 
(s.a.s.),  yuvasına  şiddet  ve  nefretin 
bulaşmasına asla izin vermemiş, aile 
fertleri arasında her konuda adaleti 
gözetmiş, onlara sevgisini  açıkça 
ifade etmekten çekinmemiştir. Du-
alarına ailesini de katmış, “Allah’ım! 
Ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi! 
Beni ve ailemi dünya ve âhirette her 
an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik 
ve ikram sahibi!” (Ebu Dâvûd, Tefsî-
ru ebvâbi’l vitr, 25.) diyerek Cenab-ı 
Hakka niyazda bulunmuştur. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.s.), yalnızlığa 
değil aile hayatına teşvik etmiştir.  
Bekarları evlenmeleri yolunda cesa-
retlendirirken, boşanma konusunda 
daima temkinli davranmıştır. Keyfi 
kararlarla bir yuvanın dağılmasını ya 
da sudan bahanelerle ortaya çıkan 
ayrılıkları asla tasvip etmemiş, aile 

birliğini muhafaza etmek için her 
türlü imkânın seferber edilmesini 
istemiştir. Allah Resûlü (s.a.s.)’i iz-
leyen, onun her hâlini dikkatle takip 
eden ve davranışlarını model alan 
ashâb-ı kirâm gibi, bugün bizler de 
Peygmaberimiz(s.a.s.)’i iyi tanımaya, 
onun gibi davranmaya ve ahlakıyla 
ahlaklanmaya gayret göstermeliyiz” 
şeklinde konuştu.

HAC KAYITLARI PAZARTESİ 
BAŞLIYOR 

2019 Yılı Hac ön kayıt ve kayıt 
yenileme işlemleri hakkında bilgi 
veren İl Müftüsü Poçanoğlu, “2019 
Yılı Hac Kurasına katılan ve kesin 
kayıt elde edemeyen hacı adayları-
nın kayıtları 11 Kasım 2019 Pazar-
tesi günü Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından otomatik olarak yenile-
necektir. 

İlk defa hacca gitmek isteyen-
lerin ön kayıt  müracaatları ise  11 
Kasım- 13 Aralık 2019 tarihleri ara-
sında anlaşmalı bankalara online 
veya doğrudan (Albaraka Katılım 
Bankası, Halk Bankası, Kuveyt Türk 
Katılım Bankası, Türkiye Finans 
Katılım Bankası, Vakıfbank, Vakıf 
Katılım, Ziraat Bankası, Ziraat Ka-
tılım PTT şubeleri) 25-TL ön kayıt 
ücretini yatırdıktan sonra, www.
hac.gov.tr adresinde bulunda ön 
kayıt linkinden veya e-Devlet kimlik 
doğrulama sistemi üzerinden ken-
dileri tarafından yapılacaktır.  2020 
yılı Hac kurası 09 Ocak 2020 Per-
şembe günü saat 10:00 da Diyanet 
İşleri Başkanlığının belirleyeceği sa-
londa çekilecektir. Kesin kayıtlar ise 

13-24 Ocak 2020 tarihleri arasında 
İl Müftülüklerinde yapılacaktır. Hac 
fiyat aralıklarını göz önünde bulun-
durarak “Oda Tercihli’’ veya “Otel’’ 
konaklama türlerinden birini ter-
cih edeceklerdir. Kaydı Başkanlıkça 
Otomatik yenilenenlerden; Adres, il/
ilçe, konaklama türü, kura birlikte-
liklerinde veya iletişim bilgilerinde 
(Cep Telefon değişikliklerinde) de-
ğişiklik talebinde bulunanlar, 11Ka-
sım - 13 Aralık 2019 tarihleri arasın-
da il/ilçe müftülüklerine müracaat 
ederek işlemlerini yaptıracaklardır. 
Vatandaşlarımızın iletişim bilgilerini 
mutlaka girmeleri gerekmektedir. 
(Kura çekimi sonrası hacca gitmeye 
hac kazanan vatandaşlarımız “Ke-
sin Kayıt Yaptırabilir” belgelerini 
e-Devlet Kimlik doğrulama sistemi 
üzerinden kendileri tarafından alı-
nacaktır. Yabancı uyruklu olanların 
kayıtları alınmayacaktır.  Ön kayıt 
ücretini yatırdığı halde süresi içeri-
sinde sisteme girilmeyen müracaat-
lar kabul edilmeyecektir. Hacı aday-
ları, müracaatlarının sisteme girilip 
girilmediğini ve yakınlık bağlantıla-
rının doğru bir şekilde yapılıp yapıl-
madığını “www.hac.gov.tr” internet 
adresinden kontrol edebilecekler, 
kaydı girilmeyen veya kayıt bilgile-
rinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, 
ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt 
süresi içerisinde düzelttirebilecek-
lerdir. 2020 yılı hac ücretleri Suudi 
Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil 
edilecek olup, hac ücretleri bilahare 
açıklanacaktır” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Bozkır’da Mevlid-i Nebi gecesi düzenlendi

Bozkır ilçesinde Mevlid-i Nebi 
Haftası kapsamında Bozkır Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi tarafından 
Mevlid-i Nebi gecesi düzenlendi. 
Bozkır Belediyesi düğün salonunda 
gerçekleştirilen etkinlik saygı duru-
şu, İstiklal Marşı ve bir öğrencinin 
Kuran-ı Kerim tilaveti ile sürdü.

Etkinliğin açılış konuşması-

nı yapan ilçe Müftüsü Seyit Böğet 
“Öncelikle birini anlamak için onu 
tanımak lazım, Peygamberimiz Hz. 
Muhammed (S.A.V) rehberimiz ve 
son yol göstericimiz olduğuna göre 
öncelikle onu tanımamız gerekiyor. 
Bozkır Anadolu İmam Hatip Lisesi 
öğrencilerimiz çok güzel bir prog-
ram hazırlamışlar Peygamberimi-

zin (S.A.V) hayatından kesitler ve 
hadisler sunacaklar. Bu etkinlikle 
de rehberimizi anlama ve onla bu-
luşturmaya çalışacaklar. Öğretmen 
ve öğrencilerimizi kutluyorum.” 
dedi.

Bozkır Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerinin Mevlid-i Nebi 
Haftası kapsamında gerçekleştir-

miş olduğu etkinliklerin sinevizyon 
gösterisi sonrasında Bozkır Anado-
lu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ta-
rafından günün anlam ve önemine 
uygun şiirler ve naatlar seslendirdi. 
Etkinlik sonrasında öğrenci, öğret-
men ve protokol üyeleri hatıra fo-
toğrafı çektirdi.
n AA

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ve İl Müftü Yardımcıları düzenlenen basın toplantısı ile Mevlid-i Nebi haftası etkinlikleri ile 
2019 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri hakkında bilgi verdi.

KYK öğrencilerine kan 
bağışı semineri verildi



9 KASIM  201912 HABER

Dünyanın dört bir yanından gelerek Konya’da eğitim alan uluslararası öğrencileri misafir eden Necmettin 
Erbakan Üniversitesi, öğrencileri tanıştırmak ve kaynaştırmak amacıyla bir program düzenledi

NEÜ’de uluslararası
öğrenciler kaynaştı

Necmettin Erbakan Üniversitesi 
(NEÜ) Dış İlişkiler Genel Koordina-
törlüğü’ne bağlı Uluslararası Öğ-
renciler Koordinatörlüğü tarafından 
uluslararası öğrencilerle tanışma 
toplantısı yapıldı.

Prof. Dr. Erol Güngör Konferans 
Salonunda düzenlenen programın 
açılış konuşmasını yapan NEÜ Dış 
İlişkiler Genel Koordinatörü Dr. Öğr. 
Üyesi Gökhan Bozbaş, koordinatör-
lük olarak uluslararası öğrenciler 
için yapılan çalışmalardan bahse-
derek öğrencilerin taleplerine her 
zaman açık olduklarını ve sık sık bu 
tür programlar düzenlediklerini kay-
detti. 

Moderasyonunu Uluslararası 
Öğrenciler Koordinatörü Arş. Gör. 
Ruhi Can Alkın’ın gerçekleştirdiği 
programda davetli kurum temsilci-
leri öğrencilere hitap etti. 

İki Doğu İki Batı Uluslarara-
sı Öğrenci Derneği Başkanı Murat 
Arslan, Konya’da yaklaşık 8 yıldır 
hizmet veren derneklerinin, ulusla-
rarası öğrencilerin şehre ve üniver-

site hayatına intibakını sağlamak 
adına gönüllü bir şekilde çalıştığını 
söyledi. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı Uluslararası 
Öğrenciler Dairesinde Uzman kad-
rosunda görev yapan Zeynep Kodal, 
kurumunun uluslararası öğrenciler 
hakkındaki çalışmaları, politikaları 

ve özelde Türkiye Bursları programı 
hakkında öğrencileri ve katılımcıları 
bilgilendirdi. 

Konya İl Göç İdaresi Müdürü 
Zeki Afşin Buzcu ise, uluslararası 
öğrencilerin vize ve ikamet işlemle-
rinin hassasiyetle sürdürüldüğünü 
belirtti. 

Konya İl Göç İdaresi Müdürlü-

ğü Uyum ve İletişim Çalışma Gru-
bu Başkanı Uzman İsa Sarıçiçek ve 
Yabancılar Grup Başkanı Uzman 
Ramazan Şimşek, uluslararası öğ-
rencilerin uyum ve resmi işlemleri 
hakkında öğrencilere detaylı bilgiler 
verdi. 

Kurum temsilcilerinin ardından 
konuşan NEÜ Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zekeriya Mızırak, kurum 
temsilcilerine katılımlarından ve 
verdikleri bilgilerden ötürü teşek-
kürlerini dile getirdi. Konuşmasın-
da uluslararası öğrencilere hitap 
eden Prof. Dr. Mızırak, Türkiye’nin 
gerek kamu kuruluşlarıyla gerekse 
sivil toplum örgütleriyle uluslarara-
sı öğrencilerin buradaki vaktini en 
verimli şekilde geçirebilmeleri, me-
zun olup ülkelerine döndüklerinde 
Türkiye ile olan irtibatlarını devam 
ettirmeleri için üniversite olarak 
üzerlerine düşen her şeyi yapmaya 
çalıştıklarını ifade etti. Konuşmala-
rın ardından soru cevap bölümüyle 
program sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Karapınar’da güneş enerjisi 
santrali inşaatına başlandı

Özel Gençlik Anaokulu
öğrencilerini bilinçlendiriyor

Karapınar ilçesinde bin me-
gavat kapasiteli güneş enerjisi 
santrali kurmak için altyapı ve şalt 
sahası yapımı için yüklenici firma 
tarafından çalışmalara başlandı. 
Yatırım bedeli 1,3 milyar doları 
bulması planlanan güneş ener-
jisi santrali çok sayıda kişiye de 
istihdam kapısı oluşturacak. Gü-
neş enerji santrali kurulumu için 
alanda iş makineleri çalışmalara 
başlarken, güneş panellerinin ise 
mart nisan aylarında sahaya konu-
lacağı öğrenildi. Şantiye şefi Davut 
Denizgürcü, konu hakkında şun-
ları söyledi: “Konya Karapınar’da 
Türkiye’nin en büyük güneş enerji 

santrali yapacağız. Bin megavat 
enerji üretimi sağlanacak Yaklaşık 
3 yıl sürecek inşaatımızın sonun-
da ülkeye büyük bir değer katmış 
olup bin Kalyon Holding Enerji 
Grup tarafından enerjiyi sisteme 
dahi edeceğiz. Burası şu an mobi-
lizasyon aşamasında olup şantiye 
kururumu şantiye sahalarının ku-
rulumu için çalışmalarımız başla-
mıştır. Bölge insanlarından çalış-
ma sırasında mümkün olduğunca 
yardım almak onlara da istihdam 
sağlamak istiyoruz. Biz maksimum 
noktada 700-800 kişiye ulaşmayı 
planlıyoruz.”
n AA

Özel Gençlik Anaokulu, öğren-
cilerine farklı konularda bilinç ka-
zandırmaya yönelik faaliyetlerine 
devam ediyor. 

Kızılay Haftası olması münase-
betiyle Özel Gençlik Anaokulu’nda 
aynı zamanda veli olan Abdülkadir 
Serdar Önal ve Kızılay ekibi ağır-
landı. Kızılay görevlileri minik öğ-
rencilere Kızılay ve Kızılay’ın yap-
tığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Bir yardım kuruluşu olan Kızılay’ın 
savaşta, barışta, yangında, selde, 
depremde, her türlü kara günde 
insanlara sıcak yardım eli uzattığı-
nı anlatan Kızılay yetkilileri, öğren-
cilere bir de animasyon sunumu 
yaptı. 

Okul Müdürü Aliye Duman, 
öğrencilere kalıcı bilgiler verdiği 
için Kızılay ekibine teşekkür etti.  
n HABER MERKEZİ

Konya Serbest Müşavirler ve 
Mali Müşavirler Odası’nın (SM-
MMO) üyelerine ve stajyerlerine 
yönelik eğitim faaliyetleri “İleri dü-
zey Excel” eğitimiyle devam ediyor. 
Konya Mali Müşavirler Odası hiz-
met binasında bulunan Bilgisayar 
Laboratuvarında gerçekleştirilen 
eğitimi ziyaret eden ve eğitime ka-

tılan meslektaşlarıyla sohbet eden 
Başkan Abdil Erdal, “Meslektaşları-
mıza yönelik hazırlamış olduğumuz 
eğitim faaliyetlerine hızla devam 
ediyoruz. 

6-7-8 Kasım tarihlerinde oda 
binamızdaki Bilgisayar sınıfımızda 
2 gruplu ileri düzey Excel eğitimini 
gerçekleştiriyoruz. Bu gruplardan 

sonra da Excel eğitimlerimizi peri-
yodik olarak açmayı hedefliyoruz. 
Mali Müşavirlik mesleği bilişimle iç 
içe olan bir meslek. 

Excel konusu da meslektaşla-
rımız açısından oldukça önemli. 
Eğitim bitiminde kursiyerlerimize 
sertifikalarını vereceğiz. Önümüz-
de ki dönemde de Excel eğitimi gibi 

mesleki açıdan önemli olan tüm 
eğitimleri açmayı istiyoruz” şeklin-
de belirtti. Eğitime katılan kursiyer-
ler ise düzenlenen Excel eğitimin-
den oldukça memnun kaldıklarını 
belirterek ileri düzey Excel eğitimi 
için Oda yönetimine teşekkürlerini 
iletti.
n HABER MERKEZİ

Geçen hafta ekonominin hayatı-
mızda ve insanlık tarihinde ne kadar 
önemli olduğunu ve bu anlamda 
finansal okuryazarlığın daha erken 
yaşlardan başlayarak öğretilmesi ge-
rektiğine değinmiştik. Ancak finansal 
okuryazarlık eğitimleri esnasında liseli 
katılımcılardan aldığımız geri dönüş-
lerin vahimliğinden bahsetmiştik. 
Çünkü artık günlük hayatımızda bizim 
kavramlarımıza neredeyse hiç yer kal-
madığını fark ettik. Mesela ‘’bereket’’ 
yalnızca kasada hesap ödedikten sonra 
orta yaşlıların kullandığı bir klişeden 
ibaret hale gelmiştir. Oysa maddeye 
yüklenen anlamın aslında toplumsal 
ilişkiler ve toplumsal yapı açısından ne 
kadar önemli olduğu ortadadır. 

Buradan hareketle, bahsi geçen 
yazıda da belirttiğimiz üzere bu hafta 
değişen bu kavramların ‘’evlilik’’ ve 
‘’aile’’ kurumlarına bakışı nasıl değiş-
tirdiğine değineceğiz.  Öyle ki, ailenin 

ve aile içi ilişkilerin aslında dönüşümle-
rin asli unsuru olduğunu söyleyebiliriz. 
Aile kurumuna yüklenen anlam bütün 
bir toplumun ilişkilerinin kodlarını ifade 
edebilir. Hatta evlilik ve evlilik süreçleri 
yine bir toplumdaki en önemli mese-
lelerdendir. Üstelik bizim toplumumuz 
açısından çok daha kıymetli ve kritik bir 
konu olarak düşünülebilir. Bütün din-
lerde ve toplumlarda aile ya da evlilik 
meselesi temel konulardan olmuştur. 
Çünkü buradaki ilişkiler ve yapı hem 
bugünü hem de yarını belirleyecektir. 
Dolayısıyla evlilik meselesi her zaman 
hemen hemen bütün toplumlarda çok 
önemli olmuştur. 

Peki, bu durumda ‘’bereketi’’ 
unutan bir toplumun evliliğe bakı-
şının değişmemesi mümkün mü? 
Zannediyorum ki mümkün değil. Hatta 
biraz baktığımızda çoktan değiştiğini 
ve değişmeye devam ettiğini söylemek 
yanlış olmayacaktır. Aile kurumunun 

kutsallığı üzerine en 
çok konuşan ve evliliğin 
erkenden olması adına 
fetva verenlerin de bu 
konuda hangi durum-
da olduklarına bir göz 
atmak yeterli olacaktır. 
‘’Yuva kurma’’ lafzının 
bugün ‘’mobilya alma’’ 
ile eşdeğer hale geldiği 
asıl grupları görünce, 
insanın şaşırmaması 
mümkün mü? 

Ağızlarından ailenin kutsallığı 
ve erken evliliği düşürmeyenlerin, 
evlilik ile ilgili ilk baktıkları şeyin 
‘’maaş’’ olmasını nasıl izah edece-
ğiz ki? Para denen şeyin bereketini 
unutmayı bırakın, yarına dair hüküm 
vererek ‘’nasibi’’ unutmayı nasıl 

anlayacağız? Düğünde 
çalgı-çengi olmasın gü-
nahtır diye konuşanların 
‘’bilmem ne kadar gram 
altın olmadan, olmaz’’ 
demelerini nereye ko-
yacağız? Hele hele ev-
lenmenin ‘’varaklı mo-
bilya’’ ile aynı anlama 
gelmesini bu toplumda 
nasıl sindirebildiğimizi 
anlayamıyorum.  

Nasip öyle ağızda alelade geve-
lenen bir hal aldığı zaman bu toplu-
mun ‘’Tanrı Tasavvuru’’ beni ürkütür 
hale geldi. Yalnız konuyla ilgili şunu 
söyleyebiliriz ki, bu mesele bizim ta-
rihimizde hemen hemen 200 yıllık bir 
yere sahip. Hatta konuyla ilgili olarak 
çıkarılmış fermanlar ve kanunlar bu-

lunmakta. Evliliğin önüne engel olan 
ve evliliğin amacını unutan yaklaşım-
lara hem Osmanlı’da hem de Cumhu-
riyet’in ilk yıllarında devlet tarafından 
müdahale edildiğini görmekteyiz. İlk 
olarak düğünlerde israfın 19.yüzyılda 
Osmanlı’da sosyal bir sorun olarak 
büyüdüğünü görüyoruz. Buna karşı 
1831’de Harput Sancağından, İstan-
bul’a bir şikayet dilekçesi yazıldığını 
biliyoruz. 

Bu dilekçe evliliklerin artık çok 
zorlaştığı ve evlilik sayısının düştüğü, 
bundan kaynaklı olarak da sosyal ve 
ahlaki konularda sorunlar ortaya çıktığı 
yazmaktadır. 

Çözüm olarak ise ‘’başlık parası-
nın’’ yasaklanması ve ‘’mehir’’ ile ilgili 
çalışma yapılması talep edilmektedir. 
1844’te ise Padişah Abdülmecid’in 
doğrudan bir ferman yayınladığını gör-
mekteyiz. Abdülmecid, evlilik aşama-
sında aile reisinin istediği maddi kül-

fetten ısrar yöntemiyle vazgeçirilmeye 
çalışılmasını istemiştir. 

Ancak buna rağmen kabul etmi-
yorsa direk aile reisinin cezalandırması 
emrini vermiştir. 1872 yılına gelindi-
ğinde konuyla ilgili bir yasa çıkarıldı-
ğıyla karşılaşıyoruz. İlk meclisinde bu 
konuyla ilgili olarak bir yasa çıkardığını 
söylemeliyiz. 

25 Kasım 1920 yılında ‘’Düğün-
lerde Men’i İsrafat Kanunu’’ meclis 
tarafından çıkarılmıştır. Yine düğün 
masraflarının artmasıyla evliliklerin 
azalması ve borçlanarak evlenmenin 
yarattığı sosyal ve ekonomik sorunlar 
dolayısıyla kanun çıkarılmıştır.

 Kanunun uygulanmasında sorun-
lar yaşansa da kanun 1967 yılına kadar 
yürürlükte kalmıştır. CHP’nin anayasa-
ya aykırı iddiasıyla yasa kaldırılmıştır. 

Sonraki yazılardan bir tanesinde de 
‘’Men-i Müskirat Kanunu ve İçki Yasa-
ğını’’ yazabiliriz.

GENÇLER EVLENEMİYOR!

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU

Konya SMMMO’da excel eğitimi veriliyor
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103 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca 17 Ağus-

tos’ta başlatılan Kıran operasyon-
ları kapsamında, bugüne kadar 
169 mağara, sığınak ve depo imha 
edildi.

Kıran operasyonları kapsamın-
da, 17 Ağustos’tan bugüne kadar 
103 terörist etkisiz hale getirildi, 
169 mağara, sığınak ve depo imha 
edildi. Ggüvenlik kaynaklarından 
edinilen bilgiye göre, yurt içinde 
bölücü terör örgütü PKK’nın kış 
üslenmesi hazırlıklarını bertaraf 
etmek, hareket kabiliyeti daralan 
terörist grupları bulup etkisiz hale 
getirmek, teröristlerin bölgeler 
arası geçişlerini engelleyerek tak-
viye edilmesini önlemek amacıyla, 
ilki 17 Ağustos’ta başlatılan Kıran 
operasyonları devam ediyor. Ka-
vaklı bölgesi merkez olmak üzere 
Hakkari-Van-Şırnak ara hattını 
kapsayacak şekilde, 17 Ağustos’ta 
başlatılan Kıran-1 Operasyonu’nu, 
27 Ağustos’ta Bagok ve Mava 

alanları merkez olmak üzere Mar-
din-Batman-Şırnak ara hattında 
Kıran-2 Operasyonu, 21 Eylül’de 
Herekol ve Bestler Dereler bölgesi 
merkez olmak üzere Siirt ve Şırnak 
ara hattında Kıran-3 Operasyonu, 
24 Eylül’de Çemçe-Madur bölgesi 
merkez olmak üzere Kars-Ağrı ve 
Iğdır ara hattında Kıran-4 Operas-
yonu izledi. 

TERÖRİSTLERİN 
İNLERİ İMHA EDİLİYOR

Kıran-1 Operasyonu kapsamın-
da, bugüne kadar 39 terörist etkisiz 
hale getirildi, 2 terörist teslim oldu, 
12 iş birlikçi yakalandı.

Operasyonda 88 mağara, sığı-
nak ve depo imha edildi, 30 kalaş-
nikof piyade tüfeği, 3 keskin nişancı 
tüfeği, 7 M-16 piyade tüfeği, 4 ma-
kinalı tüfek, iki tabanca, 6 av tüfeği, 
iki kuru sıkı tabanca, 7 adet RPG-7 
roketatar, 4 tanksavar füzesi, 165 
el bombası, 21 bin 274 adet çeşitli 
çap ve türde silahlara ait mühim-

mat, 56 el yapımı patlayıcı (EYP), 
229,25 kilogram patlayıcı madde, 
52 kilogram eroin ve çok sayıda 
yaşam malzemesi ele geçirildi.  
Kıran-2 Operasyonu kapsamın-
da 14 terörist etkisiz hale getirildi, 
2 terörist teslim oldu, 2 iş birlikçi 
yakalandı.  Operasyonda 7 mağa-
ra, sığınak ve depo imha edilirken, 
2 Metis M-1 füze ateşleyicisi, bir 

M-16 piyade tüfeği, 2 keskin nişan-
cı tüfeği, 6 adet RPG-7 roketatar, 2 
adet AT-4 roketatar, 6 law silahı, 2 
biksi makineli tüfeği, 11 kalaşnikof 
piyade tüfeği, bir tamburalı bom-
baatar, 11 tabanca, 3 av tüfeği, 49 
el bombası, 37,5 kilogram plastik 
patlayıcı, 12 EYP, muhtelif miktar-
da mühimmat ve çok sayıda yaşam 
malzemesi ele geçirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLENLER 
ARASINDA GRİ KATEGORİDEKİ 

TERÖRİSTLER DE VAR
Kıran-3 Operasyonu kapsamın-

da, bugüne kadar aralarında İçişleri 
Bakanlığınca gri kategoride aranan 
“Koçer” kod adlı Orhan İnce, “Can-
da Kıçi” kod adlı Kader Malgoz ve 
Serhat Iğdır kod adlı Atilla Çak-
maz’ın da bulunduğu toplam 35 
terörist, karadan yürütülen hava 
destekli operasyonda etkisiz hale 
getirildi. Güvenlik güçlerince 5 iş 
birlikçi yakalanırken 7 M-16 piya-
de tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tü-
feği, bir adet tel güdümlü konkurs 
füzesi, 11 el bombası, çok sayıda 
silah-mühimmat ve yaşam malze-
mesi ele geçirildi. Operasyonda 9 
mağara, barınak, sığınak ve 9 EYP 
imha edildi. Kıran-4 Operasyonu 
kapsamında, 11 terörist etkisiz hale 
getirildi. 65 mağara, sığınak ve 
depo imha edilirken 4 kalaşnikof pi-
yade tüfeği, iki uzun namlulu silah, 

11 el bombası, 133 adet mühim-
mat, 62 kilogram patlayıcı madde, 
7 EYP, 17 bin 3 kök hint kenevir 
bitkisi ve çok miktarda yaşam mal-
zemesi ele geçirildi.

OPERASYONLARIN 
GENİŞLEYEREK SÜRMESİ 

BEKLENİYOR
Böylece ilki 17 Ağustos’ta baş-

latılan Kıran operasyonları kapsa-
mında, bugüne kadar toplam 103 
terörist etkisiz hale getirildi. Gü-
venlik güçlerince imha edilen 169 
mağara, sığınak ve depoda çok 
sayıda silah-mühimmat, gıda ve 
yaşam malzemesi ele geçirildi. Öte 
yandan bugün Diyarbakır, Bingöl 
ve Muş kırsalında 2 bin 625 perso-
nel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 
Operasyonu başlatılmıştı. İçişleri 
Bakanlığının koordinasyonunda 
yürütülen Kıran operasyonlarının 
genişleyerek sürdürülmesi planla-
nıyor.
n AA

Barış Pınarı Harekat bölgesinde 
yer alan Tel Abyad’da, PKK/YPG’li 
teröristlere ait çoğunluğu havan 
mühimmatı olmak üzere toplam 
285 ağır silah mühimmatı ele geçi-
rildi. Milli Savunma Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Tel Ab-
yad’da Türk Silahlı Kuvvetlerince 
arama-tarama faaliyetleri sürdürü-
lüyor. Bu kapsamda, terör örgütü 
PKK/YPG’nin tuzakladığı mayın ve 

el yapımı patlayıcıların (EYP) yanı 
sıra örgüte ait mühimmatlar da 
tespit edilerek imha ediliyor. Buna 
göre, Tel Abyad’da son olarak 32 
adet Katyuşa mühimmatı, 18 adet 
82 milimetrelik, 221 adet 106 mi-
limetrelik ve 14 adet 120 milimet-
relik havan mühimmatları olmak 
üzere toplam 285 mühimmat bu-
lundu.
n AA

Türk-Rus üçüncü ortak 
kara devriyesi tamamlandı

Olağanüstü genel kurul 
çağrısına Anadolu’dan ret

Soçi mutabakatı kapsamında 
Türk ve Rus askerlerince, Suri-
ye’de Fırat’ın doğusunda gerçek-
leştirilen üçüncü ortak kara devri-
yesi tamamlandı.

Soçi mutabakatı kapsamında 
Türk ve Rus askerlerince, Suri-
ye’de Fırat’ın doğusunda gerçek-
leştirilen üçüncü ortak kara devri-
yesi tamamlandı.

Sınırın sıfır noktasındaki geliş-
meleri çok sayıda basın mensubu 
takip etti

Suriye sınırının sıfır noktasında 

bulunan İdil ilçesine bağlı Alaka-
mış köyü mevkisi daha önce PKK’lı 
teröristlerin Türkiye’ye sızma giri-
şimleri ile gündeme gelmişti.

Soçi mutabakatı kapsamında 
Türk-Rus ilk ortak kara devriyesi 
1 Kasım Cuma günü Rasulayn’ın 
40 kilometre doğusu ile Kamış-
lı’nın 30 kilometre batısı arasındaki 
bölgede, ikinci ortak devriye 5 Ka-
sım’da Aynularab’ın doğusu ile Tel 
Abyad’ın batısı arasındaki bölgede 
yürütülmüştü.
n AA

İstanbul, Ankara, İzmir, An-
talya, Diyarbakır’ın da aralarında 
bulunduğu 11 baronun Türkiye 
Barolar Birliğinde (TBB) olağanüs-
tü genel kurul yapılması çağrısına 
karşı Konya’nın da bulunduğu 35 
baro başkanlığı, genel kurulun 
zamanında yapılmasını istedi. İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Adana, An-
talya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Aydın, Van ve Tunceli baro yöne-
timleri, TBB’nin “seçimli olağanüs-
tü genel kurula gidebilmesi” için 
yönetim kurullarınca karar aldı. 11 
baro başkanlığının, “olağanüstü 
genel kurula çağrı”yı içeren karar-
ları TBB’ye iletildi. 

Olağanüstü genel kurul iste-
yen 11 baroya karşılık Ağrı, Afyon-
karahisar, Aksaray, Bartın, Çankırı, 
Çorum, Edirne, Elazığ, Erzincan, 
Erzurum, Gümüşhane-Bayburt, 
Kahramanmaraş, Karabük, Kara-
man, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, 
Kilis, Konya, Kütahya, Nevşehir, 
Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, 
Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, 

Tokat, Uşak, Yozgat, Zonguldak, 
Ardahan ve Giresun Baro Başkan-
lıkları olağanüstü genel kurul iste-
medi. Türkiye genelindeki 80 ba-
rodan 35’i, “11 baronun TBB’nin 
olağanüstü genel kurula götürül-
mesine yönelik girişimlerini doğ-
ru bulmadıklarını” bildirdi.  Ola-
ğanüstü genel kurula karşı çıkan 
barolardan yapılan açıklamalarda, 
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ve 
TBB yönetimine destek verildi, ge-
nel kurulun zamanında yapılması 
istendi.

OLAĞAN GENEL 
KURUL MAYIS 2021’DE 

TBB’de başkanlık seçimi 4 yıl-
da bir yapılıyor. Metin Feyzioğlu, 
2013 yılı mayıs ayında yapılan se-
çimle başkanlığa getirilmiş, 13-14 
Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleş-
tirilen 34. Olağan Genel Kurul’da 
TBB Başkanlığına yeniden seçil-
mişti. TBB’nin 35. Olağan Genel 
Kurulunun 2021 yılı mayıs ayında 
yapılması öngörülüyor.
n AA

Terör örgütü YPG/PKK’nın, Suriye’de çocukları örgüte katılmaya zorlaması ve yerel halkı zorla yerlerinden 
etmesi gibi uluslararası hukuku ve insan haklarını ihlal eden uygulamaları devam ediyor

Terör örgütü PKK’nın kirli 
yüzünü tüm dünya görüyor

YPG/PKK’nın Suriye’de sürdür-
düğü bu uygulamaları, birçok ulus-
lararası kurum ve kuruluşun son 
yıllarda hazırladığı raporlara girdi. 

Birleşmiş Milletler (BM), BM Ço-
cuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM 
İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi 
(OCHA) gibi birçok uluslararası ku-
ruluşun yanı sıra İnsan Hakları İz-
leme Örgütü (HRW) gibi çok sayıda 
sivil toplum kuruluşu (STK), YPG/
PKK’nın ihlallerini raporladı.

ÇOCUKLARIN ZORLA 
ÖRGÜTE KATILMASI

Çocuk yaştaki kişilerin terör ör-
gütüne katılmaya zorlanması, bu 
raporlarda önem yer teşkil etti. Ra-
porlarda, YPG/PKK’nın kız ve erkek 
çocukları örgüte katılmaya zorlaya-
rak uluslararası hukuk ve insan hak-
larını hiçe saydığı belirtildi. 

Daha çok Kürt kökenli ailelerden 
kaçırılan çocukları örgüte katmaya 
çalışan PKK’lılar, çocukları istismar 
ederek örgüt içinde savaşmaya zor-
luyor.

BM Çocuk Haklarına Dair Söz-
leşmesi ve birçok uluslararası yasa, 
çocukların savaştırılmasını “insan-
lığa karşı suç” olarak nitelendiriyor. 

BM ve pek çok STK, YPG/
PKK’nın çocuklara yönelik ihlal-
lerini sık sık vurguluyor. Örneğin 
HRW’nin 2014’te hazırladığı “Kürt 
Yönetimi Altında: Suriye’de PYD ta-
rafından Yönetilen Bölgelerdeki Hak 
İhlalleri” başlıklı 107 sayfalık rapor, 
terör örgütünün işlediği tüm suçları 
detaylarıyla gözler önüne serdi.

Raporun çocuklarla ilgili kısmın-
da, örgüt bünyesinde çok sayıda 
çocuk bulunduğu belirtildi. PYD/
PKK’nın askeri amaçlar için 18 yaş 
altındaki çocukları kullandığı bilgisi 
paylaşılan raporda, “İnsan hakları 
konusundaki taahhütlerine karşın 
PYD’nin kontrol ettiği bölgelerde, 
insan hakları ihlalleri kalıcı.” ifadesi 
kullanıldı.

Dünya Aramiler Konseyi, Mayıs 
2018’de bir basın bildirisiyle Arami 
çocukların YPG/PKK tarafından kaçı-
rıldığına dikkati çekti. 

Bildiride, örgütün kaçırdığı yak-
laşık 50 Arami arasında çocukların 
bulunduğu, bu kişilerin istekleri dı-
şında eğitim kamplarına gönderildi-
ği vurgulandı.

Yine HRW’nin Ağustos 
2018’deki bir raporunda, özellikle 
yerlerinden edilmiş ailelerin yaşadı-
ğı kamplardaki zor durumda bulu-

nan ailelerin çocuklarının YPG/PKK 
tarafından örgüte alındığı belirtildi. 
Ailelere haber bile verilmeden ço-
cukların götürüldüğü, götürüldük-
leri yerlerin de daha sonra ailelere 
bildirilmediği ifade edildi. Örgütün 
bazı ailelere, çocuklarının katılım 
durumuna göre para ödediği de 
raporda yer aldı. BM’nin Haziran 
2019’daki “Çocuklar ve Silahlı Ça-
tışma” başlıklı raporunda ise YPG/
PKK’nın Suriye’de çocuklara yönelik 
korkunç davranışı belgelendi. 

Raporda, 313 çocuğun YPG/PKK 
tarafından kullanıldığı, çocukların 
yüzde 40’ının kızlardan oluştuğu be-
lirtildi. Bu kız çocuklarından 20’sinin 
15 yaşından küçük olduğu vurgu-
lanan raporda, 119 çocuğun silahlı 
çatışmalarda kullanıldığı kaydedildi.
YEREL HALKIN GÖÇE ZORLANMASI

Terör örgütünün Suriye’de işle-
diği suçlardan birini de yerel halkı 
zorla göç ettirmesi oluşturuyor. Yine 
birçok rapor, örgütün bu suçunu 
belgeliyor.

Bunlardan birisi de Uluslararası 
Af Örgütünce 2015’te hazırlanan 
rapor. “Gidecek Başka Yerimiz Yok-
tu: Kuzey Suriye’de Zorla Yer De-
ğiştirme ve Yıkım” başlıklı raporda, 
YPG/PKK’nın bulunduğu yerlerde, 
sivil halka uygulanan istismara yer 
verildi.

Raporda, yerel halkın evlerini 
terk etmeye zorlandığı, ardından bu 
evlerin yıkıldığı bilgisi belgelendi. 

ABD’de yayımlanan “The Nation” 
adlı dergi de 6 ay süren çalışmasın-
da, YPG’nin 2013’ten başlayarak 
silah zoruyla bölgedeki Araplara 
evlerini terk ettirdiğini, ardından 
evlerin yakıldığını ve buldozerlerle 
yıkıldığını yazdı.

ABD’nin bir başka terör örgütü 
DEAŞ’a karşı ortak operasyonlarına 
başladığı 2015’in ortalarında sür-
günlerin sayısının zirve yaptığı belir-
tilen çalışmada, köylerini terk etmek 
istemeyen Arapların, YPG tarafın-
dan hava saldırılarıyla tehdit edildiği 
ifade edildi.

YEREL HALKIN SİNDİRİLMESİ
Terör örgütünün kendi ideoloji-

sini kabul etmeyenlere yönelik sin-
dirme politikası, hatta bu nedenle 
işlediği cinayetler de birçok rapora 
konu oldu.

Dünya Aramiler Konseyi, Eylül 
2018’de, bir okulda PKK ideolojisine 
dayalı müfredatı uygulamayı redde-
den bir Arami öğretmene yönelik 
cinayet girişimini kayda geçirdi.

OCHA’nın 2018 Durum Rapo-
ru’nda, YPG’nin 60 bin öğrencinin 
okula gitmesine izin vermediği, sa-
dece Kamışlı’da okula devam oranı-
nın yüzde 45 düştüğü ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Gu-
terres, BM Güvenlik Konseyine 21 
Kasım 2018’de sunduğu raporda, 
bölgedeki en az 250 okulda Arapça 
eğitimin yasaklandığını, bu nedenle 
Arapça konuşan halkın Arapça eğiti-

min mümkün olduğu başka yerlere 
göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. 
Guterres’in raporunda, Arapça eği-
tim verilen okullara öğrenci servis-
lerinin gitmesine izin verilmediği de 
vurgulandı.

Dünya Aramiler Konseyinin 23 
Ağustos 2019’daki bildirisinde, si-
lahlı YPG/PKK’lıların genç Aramileri 
öldürdüğü, yaşlı Arami öğretmenle-
ri de ölene kadar dövdüklerini belirt-
ti. Konsey, Ortodoks ve Katolik Hris-
tiyan piskoposların evlerinde tehdit 
ve sindirme amacıyla silahla uyarı 
atışlarının yapıldığını aktardı.

GENÇ BEYİNLERİN 
RADİKALLEŞTİRİLMESİ

YPG’nin, genç beyinleri nasıl 
radikal fikirlerle doldurduğuna dair 
ayrıntılı bir makale de ABD’li medya 
kuruluşu The Intercept’te yayımlan-
dı. 

2018’in sonunda yayımlanan 
yazıda, gençleri nasıl zorla aldığı ve 
eğittiği, ailelerin çocuklarını YPG’nin 
bulunduğu yerlerdeki okullara ka-
çırılma korkusuyla göndermek iste-
mediği anlatıldı. Çocukların beyinle-
rinin bu okullarda terörist ideolojiyle 
yıkandığı vurgulanan yazıda, örgüt-
teki baskıcı uygulamalar da aktarıldı.

Yazıda, gençlerin ve çocukların 
nasıl kandırıldığı, örgütten kaçmak 
istediklerinde nelere maruz kaldık-
ları bunları yaşayanlarla gerçekleşen 
röportajlar ışığında detaylarıyla an-
latıldı. n AA

Teröristlere ait ağır silah mühimmatı elegeçirildi
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Sergen Yalçın’ın 
cezasına itiraz edilecek

Yeni Malatyaspor Kulüp İkinci Başkanı Selim Pilten, 
4 maç ceza alan Teknik Direktör Sergen Yalçın’a haksızlık 
yapıldığını belirterek, “Sergen hocamız ligimizin en sakin 
ve de saygılı teknik adamlarından birisidir. Kasımpaşa 
maçındaki hakem hataları canımızı fazlasıyla yaktı. Buna 
rağmen hocamız edep ölçüleri çerçevesinde tepkisini 
göstermiştir. 4 maçlık cezaya itiraz edeceğiz” dedi. Yeni 
Malatyaspor İkinci Başkanı Selim Pilten, Teknik Direktör 
Sergen Yalçın’a verilen cezayla ilgili konuştu ve verilen 
cezanın ağır olduğunu savundu. Pilten, Sergen Yalçın’ın 
tek kelime hakaret ya da küfür etmediğine emin oldukları-
nı belirten Pilten, “Çünkü öyle bir yapısı yok. Maç sonrası 
da kendisiyle konuştuk. Tepkisinin sözlü olarak hiçbir kü-
für ya da hakaret içermediğini paylaştı. Sadece hakemin 
tavrının kendisini sinirlendirdiğini ifade etti. Verilen ceza 
oldukça ağır ve de hakkaniyetsiz bize göre. Elbette ki itiraz 
edeceğiz” şeklinde konuştu. n İHA

İki Türk takımı 
Avrupa’dan elendi

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Türk ekiplerden 
Başakşehir, Wolfsberger’i 3-0 mağlup ederek liderliğe 
yükselirken, gruplarında mağlup olan Trabzonspor ve Be-
şiktaş ise Avrupa’ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi’nde 4. hafta bu gece oynanan maç-
larla sona erdi. Türkiye’yi temsil eden ekiplerden Medipol 
Başakşehir, Avusturya ekibi Wolfsberger’i deplasmanda 
3-0 yenerek J Grubu’nda liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 
Braga deplasmanında 3-1, Trabzonspor’da Rusya’da 
Krasnodar’a 3-1 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. n İHA

Gençler’in konuğu 
İM Kayserispor

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 11. haftasında bugün 
sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak. 
Eryaman Stadı’nda saat 15.00’te başlayacak müsabakayı 
hakem Ali Şansalan yönetecek. Başkent ekibinde sarı kart 
cezalısı Nicolas Polomat ve sakatlığı süren Flyod Ayite kar-
şılaşmada forma giyemeyecek. Süper Lig’e kötü bir baş-
langıç yapan Gençlerbirliği, topladığı 7 puan ve averajla 
rakibi İstikbal Mobilya Kayserispor’un bir sıra üstünde 17. 
sırada bulunuyor. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza 
Hamzaoğlu, bugün karşılaşacakları İstikbal Mobilya Kay-
serispor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini 
söyledi. Hamza Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, Kayse-
rispor’un Bülent Uygun yönetiminde toparlandığını belir-
terek, “Fenerbahçe karşısında iyi bir galibiyet aldılar. İyi 
bir oyun oynadılar. Zor bir maç bizi bekliyor.” dedi. n İHA

Günay Güvenç: Galatasaray maçını kazanmaya odaklandık
Gaziantep FK, Süper Lig’in 11. 

haftasında bugün evinde oynayacağı 
Galatasaray maçının hazırlıklarını 
sürdürürken, takım kaptanı Günay 
Güvenç, “Galatasaray maçını kazanmaya 
odaklandık” dedi.

Süper Lig’in 11. haftasında 
Galatasaray’ı konuk edecek olan Gaziantep 
Futbol Kulübü’nde zorlu maç için son 
hazırlıklar yapıldı. Bugün saat 20.00’de 
Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak maç 
için son çalışmalarını kendi tesislerinde 
yapan Gaziantep ekibinde takım kaptanı 
Günay Güvenç açıklamalarda bulundu. 
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden 
yorgun dönecek olmasına rağmen büyük bir 
takım olduğunu söyleyen Günay Güvenç, 
“Biz her şeyimizle bu maçı kazanmaya 
odaklandık” diye konuştu.

“GALATASARAY YORGUN OLSA DA 
GÜÇLÜ BİR TAKIM”

Galatasaray’ın yorgun olmasına 
rağmen güçlü bir kadroya sahip olduğunu 

ve buna göre çalışmalarını sürdürdüklerini 
vurgulayan Günay Güvenç, “Öncelikle 
Gaziantep şehri olarak yarın bizi çok güzel 
bir maç bekliyor. 

Galatasaray buraya biraz yorgun 
gelecek ama kadro derinlikleri bu 
yorgunluğu kaldırabilecek kapasitede. 
Bunun bizi yanıltmaması lazım. Çünkü 
Galatasaray güçlü bir kadroya sahip” 
ifadelerini kullandı.

“GAZİANTEP ŞEHRİ OLARAK 
KAZANMAK İSTİYORUZ”

Zor bir maç oynayacaklarını ve 
tamamen kazanmaya odaklandıklarını 
söyleyen Güvenç, “Galatasaray güçlü bir 
takım ama biz de hafta sonu kazanmak 
istiyoruz. Bizim için, taraftarlarımız için, 
Gaziantep şehri için çok önemli bir maç bu. 
Biz de oyuncular olarak elimizden geleni 
yapıp inşallah galip gelmek istiyoruz. Bu 
doğrultuda odaklandık ve çalışmalarımızı 
da ona göre yapıyoruz” şeklinde konuştu.  
n İHA

Güneş: 2022 benim 
için final olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, “2022 benim için final olacak.” 
dedi. Güneş, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenen Brand Week İstanbul 
etkinliğinin son gününde “Ortak hayalleri tasarlamak” konu başlıklı oturumda konuştu

Olcay Şahan: Denizlispor Süper Lig’i hak ediyor
Denizlispor’un başarılı oyuncularından Olcay Şa-

han, Beşiktaş karşılaşmasından 3 puanla dönmek is-
tediklerini belirtti. Olcay, “Denizlispor Süper Lig’i hak 
ediyor” dedi.

Denizlispor, Süper Lig’in 11. haftasında pazar 
günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı mücade-
lenin hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisleri’nde gerçek-
leştirdiği antrenmanla devam etti. Antrenman öncesi 
basın toplantısı düzenleyen ve maçla ilgili açıklama-
larda bulunan Olcay Şahan, “Tabi ki benim için özel 
bir karşılaşma olacak, sonuçta 5 senem geçti orada. 
Türkiye’nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı 
biliyoruz, iyi hazırlanacağız. Denizlispor olarak bü-
yük maçları çok iyi oynadığımızı düşünüyorum ve bu 
maçtan da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Sürecimizin 
kötü gittiğini düşünmüyorum, sonuçta şu anda 13’ün-
cüyüz. İçeride biraz sıkıntı yaşıyoruz, doğrudur. Yeni 

hocamızla zaten gelişim gösterdiğimizi düşünüyorum, 
çünkü takıma çok güzel bir hava kattı. Elimizden geldi-
ği kadar mücadele vermeye çalışıyoruz ama iç sahada 
biraz zorlanıyoruz. Onu da yakın bir zamanda aşacağı-
mızı düşünüyorum” diye konuştu.

“DAHA YÜKSEKLERDE OLMAYI HEDEFLİYORUZ”
Kaliteli bir takım olduklarını vurgulayan 32 yaşın-

daki futbolcu, “Bulunduğumuz konum bizim için iyi 
değil, çünkü biz daha yükseklerde olmayı planlıyoruz, 
hedefliyoruz. Hocamızla her geçen gün daha iyi olma-
ya çalışıyoruz, daha iyi oluyoruz ve bunu da sahaya 
gelecekte yansıtacağımıza inanıyorum. Denizlispor 
10 yıldır Süper Lig’de oynamamış bir kulüp ve on yıl 
sonra Süper Lig’de oynayan bir kulüp olarak taraftar, 
kulübü, camiası hepsi birlik beraberlik olması lazım. 
Sonuçta bunun tadını çıkartmak lazım, çünkü bu De-

nizlispor Süper Lig’i hak ediyor ve yıllarca Süper Lig’de 
oynaması lazım. Birlik beraberlik olmasını diliyorum, 
çünkü taraftarımız bizi ne kadar çok desteklerse sa-
hadaki performansımız o kadar artacaktır” ifadelerini 
kullandı.

“TARAFTAR DESTEKLEDİĞİ ZAMAN 
BAŞARI GELECEKTİR”

Tecrübeli futbolcu, “Kötü maç oynayabilirsin, iyi 
gününde olmayabilirsin ama kötü savaşma şansın 
yok. Bunu hocamız her zaman söylüyor. Taraftarları-
mız bizi desteklediği sürece, bizim savaşma gücümüz 
de her zaman bir tık üzerine çıkacaktır. Süper Lig’in 
tadını çıkartmak lazım, taraftarlarımızın maça gelmesi 
lazım, bizi daha çok desteklemesi lazım diye düşü-
nüyorum. Çünkü onlar bizi desteklediği zaman başarı 
zaten gelecektir” diyerek sözlerini tamamladı. n İHA

İzlanda’nın kendilerine ters geldiğini 
düşündüğünü belirten Şenol Güneş, “So-
nuna geldiğimiz için mi bilmiyorum ama 
daha bir heyecanlıyız. Biz bir umut verdik, 
bunu mutluluğa çevirmek gerekiyor. Ülke 
olarak umutlarımız hayal kırıklığına uğra-
yınca büyük sorunlar yaşıyoruz. Biz günlük 
başarılarla avunduk, bu doğru değil. İnşal-
lah 2022 Dünya Kupası’nda oluruz. 2022 
benim için final olacak.” diye konuştu. 
Tüm dünyanın ortak hayallerinin olması 
gerektiğini vurgulayan 67 yaşındaki teknik 
adam, şöyle devam etti: “Herkes insanlık 
için yaşıyor. Bazen ötekileştirmeye kaçan 
da biziz. O yüzden bir araya gelmemiz la-
zım. Güzel bir rüya görüyorsan, o rüyanın 
gerçeğe dönüşmesi için uyanmak gerekir. 
Biz uyanmayı sevmiyoruz, rüyada gerçek-
leşsin istiyoruz. Bizim bunu değiştirmemiz 
gerekiyor. Fransa maçı sadece bir sonuç-
tur, bir başarı elde edilmiştir.”

Sporun ortak noktada birleşebilmek 
adına önemine değinen Güneş, “Gala-
tasaray’ın mağlubiyetine üzüldük. Pas 
yaparak oynama anlayışında futbolun has 
özelliklerini kaybettik. Futbolun yaratıcı-
lığını kaybettik. Çocuklarımızın yaratıcı-
lıklarına izin verelim. Bir Messi oluştura-
mıyoruz. Özgür bir ortam sağlayalım. Bu 
bizim olmazsa olmazımızdır. Biz yaratıcı 
bir milletiz. İmkan ve zaman verirsek her 
alanda başarılı olabiliriz.” değerlendir-
mesinde bulundu.

“GURUR DUYDUĞUMUZ BİR MİLLİ 
TAKIM OLSUN İSTİYORUZ”

Şenol Güneş, milli olayların Türk in-
sanını bir araya getirdiğinin altını çizdi. 
Futbolseverlerin A Milli Futbol Takımı’na 
bakışlarının kısa bir sürede değiştiğini 
hatırlatan Güneş, şunları aktardı: “Tam 
olarak gurur duyduğumuz bir milli takım 
olsun istiyoruz. Evrensel düşünüyoruz, ya-
bancıya karşı değiliz ama biz de üretebili-
yoruz. Sorunlarımız var evet ama çözüm-
lerimiz de var. Biz ürettiğimiz çocukları 
önce kendi ülkemizde değerlendirmeliyiz, 
sonra dünyaya sunmalıyız. Futbol zahmet-
li, zor bir iş. Milli takım olgusu, taraftarı 
olan bir milli takım. Tüm takımları tutan 
taraftarların, piramitin tepesinde birleş-
mesini istiyoruz.”

Yeni nesil futbolcuların kendilerini 
daha iyi yetiştirdiğini dile getiren dene-
yimli teknik adam, şöyle konuştu: “Avru-
pa Şampiyonası’na katılmak yeni neslin 
de önünü açacaktır. Şehir ayrımını doğru 
bulmuyorum. Gelişim için değişim şart. 
Ben Trabzon’da doğdum ama her şehre 
rahatlıkla giderim. Benim oyuncum da 
gidecek. İstanbul’da çok müsabakalar ya-

pıldı. Biz dünya kupasına buradan gittik. 
Anadolu’ya yine gideceğiz. Birlikte yarışa-
cağız. Tribünde seyirci, sahada oyuncular 
aynı duyguyu yaşayacağız. İnşallah uygun 
bir zamanda Diyarbakır’a gideceğiz. Niye-
timiz, düşüncemiz bu.”

Şenol Güneş, futbolun bilimden fay-
dalanmak zorunda olduğunu da ifade 
ederek, sözlerini şöyle tamamladı: “Sevgi 

çok önemli, sevgiyi kirletmeyelim. Futbol 
da bilimden faydalanmak durumundadır. 
Futbol endüstriyel bir hal aldı, bunun içine 
teknolojiyi sokmazsanız başarı mümkün 
değil. Para futbolda amaç olmamalı ama 
parasız bu iş olmaz. Sadece parayla so-
nuç da olmaz, bunu zaten görüyoruz. Akıl, 
bilgi, sevgi ve çalışmayla birçok kulübün 
daha iyi sonuçlar aldığını biliyoruz.” n AA
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Rakip Petkim Spor!
Türkiye Basketbol Ligi temsilcimiz Konyaspor Basketbol, sezonun 5.maçında Petkim Spor’u 

konuk edecek. Bu karşılaşma bugün saat 16.00’da Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu’ndan oynanacak. Dev Kartal, güçlü rakibini yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde 5.hafta 
heyecanı dün oynanan üç karşılaşma ile 
başladı. Ligde bugün 5 maç daha oynana-
cak. Yeşil beyazlı temsilcimiz Konyaspor 
Basketbol ise ligde şampiyonluk müca-
delesi veren ekiplerden Petkim Spor’u 
konuk edecek. Taraftar desteği ile bu 
zorlu mücadeleden galibiyet ile ayrılmak 
isteyen Konya ekibinin maçı saat 16.00’da 
Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Sa-
lonu’nda oynanacak ve Aydın Karaçam, 
Ogün Cılız, Ayhan Baykara hakem üçlüsü 
taraftarından yayınlanacak. Ayrıca müca-

dele Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 
Youtube kanalından canlı olarak yayınla-
nacak.

LİGDE İKİ GALİBİYET ALDI 
Sezona umutlu başlayan ancak oy-

nadığı karşılaşmalarda istediği sonuçları 
alamayan temsilcimiz Konyaspor Basket-
bol, ligde 4 hafta sonunda 2 galibiyet aldı. 
Gemlik Basketbol galibiyeti ile sezona 
başlayan yeşil beyazlı takım, sonraki iki 
haftada yenilirken, son maçında Anadolu 
Basket’i deplasmanda devirdi. Bu sonuç-
larla 6 puana ulaşan Dev Kartal, 11.sırada 

yer aldı. Temsilcimiz 4 maça iki yenilgi 
alarak hedefinin uzağında kaldı.

PETKİM GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ
Konyaspor Basketbol’un bugün kendi 

evinde konuk edeceği Petkim Spor, ligde 
oynadığı 4 maçta 3 galibiyet aldı. Sadece 
1 kez yenilen İzmir ekibi, 7 puanla 2.sıra-
da kendine yer buldu. Türkiye Basketbol 
Ligi’nde oynanan 4 haftada bütün maç-
larını kazanan Balıkesir Büyükşehir Bele-
diyespor puan durumunda ilk sırada yer 
aldı. Petkim Spor, Konyaspor Basketbol 
maçını kazanarak, Balıkesir’in puan kay-

betmesini bekleyecek.
KARTAL TARAFTAR DESTEĞİ BEKLİYOR

Bu sezon iç sahada oynadığı maçlar-
da istediği desteği alamayan Konyaspor 
Basketbol, Petkim Spor ile oynayacağı 
kritik mücadelede taraftarının desteğini 
bekliyor. Yeşil beyazlılar, Konyalı bas-
ketbolseverlerin salonu doldurarak maç 
destek vermesini istiyor. Konyaspor futbol 
takımının deplasmanda oynadığı haftada 
sporseverlerin basketbol maçında yeşil 
beyazlı takımı yalnız bırakmaması bekle-
niyor. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 8.hafta maçları yarın 
oynanacak. BAL 7. Grup bu hafta Konya derbisinde sahne 
olacak. Ligde şampiyonluk hedefleyen temsilcilerimiz Sa-
rayönü Belediyespor ve Akşehirspor karşı karşıya gelecek. 
Sarayönü İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 14.00’te başlar-
ken, Özkan Şeker tarafından yönetilecek. Ligdeki bir diğer 
Konya ekibi Ereğlispor ise saat 14.00’te Denizli Sarayköy 
Spor’u konuk edecek. Ereğli Atatürk Şehir Stadı’ndaki 
maçı Emre Can Tatlıyer yönetecek. Yeşil beyazlılar, bu 
maçı kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor.
 n SPOR SERVİSİ

Üç Konya ekibinin yer aldığı Kadınlar 3. Lig’de yeni se-
zon bugün başlayacak. 8. Grup’ta yer alan Konya takımları 
bugün maçlarını oynayacak. Sezonun ilk maçında Ülküm 
Spor ve Gençlik kendi evinde Kılıçaslan Yıldızspor’u konuk 
ederken, Pema Koleji ve Konya İdman Yurdu, Konya der-
bisinde karşı karşıya gelecek. Ülküm Spor karşılaşması 
12.00’de, Konya derbisi ise 14.00’te oynanacak. Yeni se-
zon öncesi açıklamalarda bulunan Konya İdman Yurdu Ku-
lüp Başkanı Abdullah Yaman, “Konya İdman Yurdu olarak 
11.yılımıza başlıyor. Bu zamana kadar birçok sporcumuza 
rehber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sezon hedefi-
miz 2. Lig’e yükselmek ve daha kaliteli maçlar oynamak. 
Sakatlıklardan uzak başarılı bir sezon olmasını temenni 
ediyorum” dedi. n SPOR SERVİSİ

Bölgesel Amatör’de 
Konya derbisi heyecan

Kadınlar 3. Lig’de 
yeni sezon başlıyor

Meram Kara Kartallar’ın hedefi Bölgesel Amatör Ligi
Konya Süper Amatör Küme’de 5.hafta 

maçları Pazar günü oynanacak. Kritik hafta 
öncesinde bu sezon liderlik hedefleyen 
Meram Kara Kartallar’da Kulüp Başkanı 
Mustafa Metin, hakemlerden adil yönetim 
istedi. Meram Kara Kartallar kulüp Başkanı 
Mustafa Metin geride kalan 4 haftayı ve 
Cihanbeyli Belediyespor maçı öncesi 
değerlendirmelerde bulundu.
BÖLGESEL AMATÖR’E ÇIKMAK İSTİYORUZ

Ligin ilk dört haftasını kayıpsız geçiren 
Meram Kara Kartallar’da Kulüp Başkanı 
Mustafa Metin ligin ilk dört haftasını 
değerlendirdi. Metin açıklamasında, “Ligin ilk 
iki haftasına bakacak olursak bizim açımızdan 
fikstür avantajıyla başladık. İlk iki hafta düşük 
bütçeli, dar rotasyonlu takımlarla mücadele 
ettik ve her iki maçı da kazanmamız bizim 
için avantaj oluşturdu. Üçüncü hafta güçlü bir 
rakip olan Kulu Belediyespor ile karşılaştık. 
Zoru mücadeleyi kalecimizin kurtarışlarıyla 

kazandık. Selçukspor maçında da rakibimizin 
genç takım olması işimizi güçleştirdi. Yine 
de kazanarak zirve yarışında yer almayı 
başardık. İnşallah bu sezon elimizden gelenin 
en iyisini yaparak Bölgesel Amatör Lige 
çıkmak istiyoruz. Konya ve Türk futboluna 
yeni profesyonel oyuncuları Bölgesel Amatör 
Lig’den yetiştirmeyi hedefliyoruz. Biz genç 
oyuncular yetiştirme odaklı bir kulübüz 
ve bir üst ligde bu misyonumuzu daha 
kolay gerçekleştireceğimize inanıyorum. 
Profesyonel liglerde Meram Kara Kartallar 
altyapısından yetişmiş daha çok oyuncular 
göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ
Pazar günü oynanacak Cihanbeyli 

Belediyespor maçı hakkında da konuşan 
Metin, “Bizim için ligin zor maçlarından 
bir tanesi olacak. Rakibimiz güçlü bir 
takım onların karşısında kazanarak 
hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeye 

devam edeceğiz. Rakibimiz geçtiğimiz hafta 
aldığı mağlubiyet nedeniyle açıklamalarda 
bulunarak hakemlere çağrıda bulunuyorlar. 
Biz de onların yaptığı çağrıya karşılık 
hakemlerimizden sadece adil olmalarını 
istiyoruz. Haksız yere çalınan her düdük 
birilerinin emeklerini zayi eder. Kimsenin 
emeği boşa gitmesin, sahada hak eden 
kazansın. Hakemlerimizin adaletli karar 
vereceğine biz inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

LİGDE 5.HAFTA PROGRAMI
Konya Süper Amatör Küme’de Pazar 

günü kritik maçlar oynanacak. Haftanın 
programı şu şekilde; Öntur Havzanspor – Ç. 
Çumra Belediyespor, Akören Kültürspor – 
Karapınar Belediyespor, Saiteli Kadınhanı 
Belediyespor – Gölyazı Belediyespor, 
Seydişehir Belediyespor – Kulu Belediyespor, 
Selçukspor – Ilgın Belediyespor, Meram Kara 
Kartallar – Cihanbeyli Belediyespor. 
 n SPOR SERVİSİ

1922 Konyaspor, kritik maça çıkıyor
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, 

sezonun 12.hafta maçında Zonguldak 
Kömürspor’u konuk edecek. Ligde düşme 
potası içinde yer alan yeşil beyazlı takım Pazar 
günü oynanacak kritik karşılaşmayı kazanarak 
yükselişe geçmek istiyor. 1922 Konyaspor ile 
Zonguldak Kömürspor arasındaki mücadele 
yarın saat 13.30’da Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz sahasında oynanacak. Karşılaşmayı 
Serkan Önsal yönetirken, yardımcılıklarını 
Suat Güz, Mehmet Akıncık ve Abdulbaki 
Ayyıldız yapacak.

YAVRU KARTAL İÇİN KRİTİK MAÇ
Yarın oynanacak 1922 Konyaspor – 

Zonguldak Kömürspor mücadelesi temsilcimiz 
için büyük önem taşıyor. Düşme potasında yer 
alan Yavru Kartal, bu mücadeleyi kazanması 
durumunda alt sıralardan kurtulma adına büyük 
moral kazanacak. Yeşil beyazlılar, sonraki 
haftalarda Hacettepe Spor ve Şanlıurfaspor 

gibi puan durumunda kendine yakın olan 
rakiplerle karşılaşacak. Temsilcimiz bu 
süreçte toplayabildiği kadar puan toplayarak 
rahat bir nefes almak istiyor.

TFF 2.LİG’DE HAFTANIN PROGRAMI
1922 Konyaspor’un da yer aldığı TFF 2. Lig 

Beyaz Grup’ta haftanın programı şu şekilde; 
Bugün 13.30 Başkent Akademi-Kırklarelispor 
(Ankara OSTİM), Yarın 13.00 Şanlıurfaspor-
Yeni Çorumspor (Şanlıurfa GAP), 13.00 
Gümüşhanespor-Sancaktepe Futbol Kulübü 
(Gümüşhane Yenişehir), 13.30 Afjet Afyonspor-
Manisa Futbol Kulübü (Zafer), 13.30 Tarsus 
İdmanyurdu-Amed Sportif Faaliyetler (Tarsus 
İlçe), 13.30 Pendikspor-İnegölspor (Pendik), 
13.30 Yılport Samsunspor-Hacettepe (Samsun 
Yeni 19 Mayıs), 13.30 1922 Konyaspor-
Zonguldak Kömürspor (Selçuk Üniversitesi 15 
Temmuz), 13.30 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon 
(Yusuf Ziya Öniş). n SPOR SERVİSİ

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

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU



Bitsin bu çile!
Süper Lig’de 3 haftadır kazanamayan İttifak Holding Konyaspor, bugün deplasmanda Sivasspor 
ile karşılaşacak. Anadolu Kartalı’nın kazanamama serisini bitirmek için sahaya çıkacağı maçın 

başlama saati 17.30. Kritik maçın hakemi ise Mete Kalkavan

Süper Lig’de 11. hafta heyecanı dün başladı. Tem-
silcimiz İttifak Holding Konyaspor bugün deplasmanda 
Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. 

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 
17.30’da başlayacak. Maçın hakemi ise Mete Kalkavan. 
Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat 
Sancaktar yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi 
ise Bülent Birincioğlu. Zorlu maçta VAR odasında ise 
Koray Gencerler ve Erkan Özdamar olacak.

KARTAL SERİ BOZACAK
Süper Lig’de milli ara öncesi bugün Sivasspor ile 

karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor kazanama 
serisini sonlandırmaya çalışacak. Bir önceki milli ara-
dan büyük umutlarla çıkan Yeni Malatyaspor ve Fener-

bahçe’ye yenildikten sonra kupada Eyüpspor’a elenen 
ve son olarak Gençlerbirliği ile berabere kalan Kon-
yaspor 4 maçtır kazanmıyor. Milli maçlar arasında çık-
tığı karşılaşmalardan istediği sonuçları alamayan Yeşil 
Beyazlılar bugün Sivasspor’u yenerek yeni milli araya 
moralli girmek istiyor.

EKSİK OYUNCU YOK
Bugün Sivasspor karşısında kritik bir maça çıkacak 

olan Konyaspor’da maç öncesinde eksik bulunmuyor. 
Uzun süredir devam eden sakatlığı nedeniyle kadroda 
yer alamayan Hurtado’nun da iyileşmesi ile birlikte Kon-
yaspor uzun bir aradan sonra tam kadro maça hazır.

KOCAMAN’DAN KADROYA MÜDAHALE GELEBİLİR
Alınan kötü sonuçlara rağmen ilk 11’de önemli bir 

değişikliğe imza atmayan teknik direktör Aykut Koca-
man’ın Sivasspor maçında bazı oyuncuları yedeğe çe-
kebileceği öğrenildi. 

Özellikle orta saha oyuncularının üretkenliğinden 
memnun olmayan deneyimli teknik adamın Sivasspor 
karşısında bazı yedek oyunculara şans verebileceği ge-
len bilgiler arasında.

SİVAS LİDERLİK İSTİYOR
Konyaspor’un bugünkü rakibi Sivasspor’da ise mo-

raller yerinde. Kırmızı beyazlılar son haftalarda aldıkları 
galibiyetlerle ligde 2. sıraya kadar yükseldi. 18 puan-
da bulunan Sivas temsilcisi Konyaspor’u yenerek lider 
Alanyaspor’un olası bir puan kaybında ligin yeni lideri 
olmak istiyor. n SPOR SERVİSİ

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, 
ligde geçen hafta 1-1 sona eren deplasmandaki İttifak Hol-
ding Konyaspor maçına ilişkin olarak, “İlerisi için ümitlen-
diğimiz bir maç oldu.” dedi.

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “İlk yarıda ra-
kibin üstünlüğü biraz daha fazla oldu. Maça iyi başladık. 
Rakibi ilk 20 dakikada kendi alanında tutmayı başardık. 
Ama ondan sonra Konyaspor daha üstün oynamaya baş-
ladı. Geri oynama alışkanlığı nedeniyle rakibi üstümüze 
çektik. İkinci yarıda rakibi önde karşılayarak oyunumuzu 
kabul ettirdik. Birçok pozisyon da bulduk. İkinci yarıda ka-
lemize çok az geldiler. Bu bizim adımıza iyi bir gelişmeydi. 
Pozisyonları gole çevirmekte zorlandık ama çok net de po-
zisyonlar bulduğumuzu söyleyemeyeceğim. Daha erken 
gol bulsaydık oyun daha farklı gelişebilirdi.” n AA

Temsilcimiz Konyaspor’un deplasmanda Demir Grup 
Sivasspor ile karşılaşacağı günde 3 maç daha oynanacak. 
Günün açılış maçında geçen hafta Konya’da son dakika 
golü ile 1 puanı hanesine yazdıran Gençlerbirliği evinde 
Kayserispor’u ağırlayacak. Maç saat 15.00’te başlayacak. 
Konyaspor maçının oynanacağı saatlerde ise Çaykur Ri-
zespor ise Antalyaspor’u konuk edecek.

Günün son maçı Gaziantep’te. Şampiyonlar Ligi’nde 
Real Madrid’e farklı mağlup olan Galatasaray, Gaziantep 
karşısında moral arayacak.

Günün programı şöyle: 15.00 Gençlerbirliği-İstik-
bal Mobilya Kayserispor (Eryaman), 17.30 Çaykur Ri-
zespor-Antalyaspor (Çaykur Didi), 17.30 Demir Grup 
Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni 4 Eylül), 20.00 
Gaziantep FK-Galatasaray (Kalyon)  n SPOR SERVİSİ

Konyaspor maçı 
Gençler’i umutlandırdı

Süper Lig’de bugün 
4 maç oynanacak

Ozan Can Oruç milli takıma davet edildi
Fransa ile 15 Kasım Cuma günü 

hazırlık maçında karşılaşacak 20 Yaş 
Altı Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosu 
belli oldu. Kadroda Konyaspor’un 
sezon başında Altınordu kulübünden 
transfer ettiği Ozan Can Oruç da yer aldı. 
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan 
açıklamaya göre, kadroya davet edilen 
milli futbolcular 11 Kasım Pazartesi günü 
saat 18.00’de Park Inn Otel Kavacık’ta 
toplanacak.

Teknik direktör Şenol Ustaömer 
yönetimindeki ay-yıldızlıların Fransa 
ile oynayacağı hazırlık maçının aday 
kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleciler: Arda Akbulut (Trabzonspor), 
Ozan Can Oruç (İttifak Holding Konyaspor)

Savunma: Onur Taha Takır 
(Altınordu), İsmail Çokçalış (Bursaspor), 

Furkan Balaban (Eskişehirspor), Görkem 
Can (Schalke 04), Muhammet Ömer Çakı 
(Fenerbahçe), Ercan Şirin (Galatasaray), 
Mert Çelik (Medipol Başakşehir)

Orta saha: Umut Güneş (Aytemiz 
Alanyaspor), Erdem Seçgin (Beşiktaş), 
Sefa Akgün (Büyükşehir Belediye 
Erzurumspor), Harun Özcan (Eyüpspor), 
Atalay Babacan, Yunus Akgün 
(Galatasaray), Batuhan Kırdaroğlu, 
Kerem Atakan Kesgin (Göztepe), Behlül 
Aydın (Trabzonspor)

Forvet: Rahmi Anıl Başaran 
(Balıkesirspor), Koray Kılınç 
(Trabzonspor) 

Türkiye, Fransa ile 15 Kasım Cuma 
günü TSİ 17.00’de başkent Paris’teki 
Georges Lefevre Stadı’nda karşı karşıya 
gelecek. n AA

Uçak yolculuğu yapanlar bilirler 
gökyüzünde sessiz sakin giden uçak 
birden sarsılır ve titrer, bu sarsıntı yol-
cuları kısa süreliğine korkutsa da bu 
durum çok sürmez ve uçak tekrar eski 
sakin halini alır.

   Malatya maçının 10. Saniyesi 
ile Gençlerbirliği maçının 95. Dakikası 
arasında geçen dönem tam anlamıyla 
bir türbülans oldu. Seviye atlayabi-
leceğimiz bir dönemde başlayan bu 
tramvayı anlatacak terim bu olsa ge-
rek.

    Özellikle iç saha maçlarında 

takımdaki siyah ve beyaz kadar farklı 
performansı anlamak mümkün değil. 

Fenerbahçe maçı haricinde dep-
lasmanlarda daha istikrarlı olan takı-
mımız iç sahada ise yokları oynuyor. 

Gençlerbirliği maçında İlk yarıda 
istenen oyunu oynayan takımımız 
skor üstünlüğü sağlayıp devre arasına 
giriyor ama ikinci yarı sanki Eyüpspor 
maçındaki kadro sahaya çıkıyor ve 
sonuç yine hüsran. 

Bu kadar kırılgan ve farklı oyun 
anlayışını anlamak gerçekten çok zor.

    En önemli özelliğimiz olan pas 

oyununu yapamayınca 
rakip takımlar daha çok 
üzerimize geliyor ve ağır 
savunma hattımız bu 
atakları savuşturmakta 
yetersiz kalıyor. 

Pas oyunumuzda 
merkez beyin görevi 
Jevtoviç ve Johnson 
üzerine kurulu bu 
oyunculara Ömer Ali ve 

Miya eklenince daha çok 
pas yaparak istediğimizi 
alabilecek bir takım hü-
viyetinde oluyoruz. Son 
maçta Jevtoviç in sakat-
lanmasıyla aksayan orta 
sahaya defans hattımız 
da ayak uydurunca mut-
lak galibiyet beklediğimiz 
maçtan bir puanla ayrıl-
mak zorunda kaldık.

   Bu maçta taraftar faktörüne de 
değinmek gerekiyor. 

Maçta 1-0 öndeyken yaşanan ta-
raftar protestosunu çok iyi analiz et-
memiz lazım. Bu taraftar uzun zaman-
dır sahadan boynu bükük ayrılıyor 
ve buna rağmen takımına desteğini 
aralıksız sürdürüyor. 

Sonuçta biz taraftarlar da insanız,-
böyle reaksiyon, göstermemiz gayet 
doğal karşılanmalı. 

Süper lig ortalamasının üzerinde 
bir taraftar potansiyelimiz var ve bunu 
harekete geçirecek yegane güç saha 

içindeki oyunculardır. En basit koşu-
lara ve çalımlarla bile heyecanlanma-
ya hazır taraftar neredeyse her maç 
gergin bir şekilde son düdüğü bekler 
oldu. 

Bu gergin bekleyiş de Gençlerbir-
liği maçında olduğu gibi bazı protes-
toları ortaya çıkardı.

   Velhasıl,
   Konyaspor taraftarı baba gibi-

dir, bir babanın evladına kızması onu  
sevmediğinden değil daha iyi yerlerde 
görmek istediğindendir.

   Kalın sağlıcakla.

TÜRBÜLANS (!)

spor@konyayenigun.com
UFUK DİŞBUDAK

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