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Ben milli görüşüm!

Üretici ezdirilmedi!

Milli Görüş’ün Dağsan Amcası olarak bilinen Konyalı İşadamı Halil İbrahim Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretiyle 
ilgili ayrıntıları paylaştı. Erdoğan’a son seçimlerde oy verdiğini anlatan Dağ, “Mesele hak ile batıl meselesiydi” dedi

ERDOĞAN İÇİN 
5 KUZU KESTİ 

Milli Görüş Lideri merhum Prof. Dr. Necmettin Erba-
kan Hoca’nın Konya’daki en yakın dava arkadaşların-
dan olan Halil İbrahim Dağ, bir süre önce rahatsızlık 
geçirmiş ve hastanede gördüğü tedavinin ardından 
evinde dinlenmeye başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın bu kapsamda ziyaret ettiğini belir-
ten Dağ, “Erbakan Hocam beni ziyarete geldiğinde 4 
kuzu kesmiştim, sen gelirsen sana da 5 kuzu kesece-
ğim. Gel, bekliyorum dedim. Öylelikle ziyaret gerçek-
leşmiş oldu” dedi. 

BEN MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN
ÖZÜYÜM, SAHİBİYİM

Milli Görüş Hareketi’nin 1969 yılında başladığı ilk gün-
de bu yapının içerisinde yerini aldığını ve görüşlerinin 
aradan geçen yarım asırda zerre miktarı sapmadığını 
dile getiren Dağ, “Ancak, reisi cumhura da son dö-
nemde oy verdim. Niye diye sorarsanız, mesele hak ile 
batıl meselesiydi, mesele memleket meselesiydi. Bunu 
böyle düşünmek lazım. Bunu da kendisine söyledim. 
Teşekkür etti. Bizim için güzel bir akşam oldu” diyerek 
ziyaretteki sohbetin detaylarını paylaştı.  
n HABERİ SAYFA  2’DE 

05 AGO eğitim 
hayatına başladı 09 Eski eşini öldürmeye 

giderken tutuklandı 11 Türk DEULASI için 
protokol imzalandı

‘Adalet, bağımsız 
yargı ile sağlanır’

Konya’da yeni adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi. Dü-
zenlenen programda konuşan Konya Barosu Başkan Yardımcısı 
Av. Oktay Sunkur, “Hukuk, örgütlenmiş adalet demektir. Adalet 

ancak siyasallaşmamış bağımsız yargı ile
 sağlanabilir” dedi.  n SAYFA  11’DE

‘Bizim Meram’
çözüm noktası oldu

Vatandaşlardan gelen şikayet ve taleplere anında müdahale 
ederek çözüm odaklı çalışan Meram Belediyesi ‘Bizim Meram 

Masası’, bir başvuru merkezi olmanın ötesinde sorunların 
çözüm noktası ve merkezi olurken, uygulama vatandaşların 

yüzünü güldürüyor.  n SAYFA  6’DA

‘Eğitim birinci 
önceliğimiz’

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, yeni eğitim 
öğretim döneminde faaliyete 
geçecek anaokullarını geze-
rek incelemelerde bulundu. 
Başkan Pekyatırmacı, eğitime 
olan desteklerinin süreceğini 
vurguladı.
n HABERİ SAYFA 5’TE

ASELSAN’ın 
hedefi 2020

ASELSAN Genel Müdürlüğü 
ve ASELSAN Konya Silah Sis-
temleri AŞ yöneticileri Beyşehir 
ilçesindeki silah üreticilerini 
ziyaret etti. Temeli atılan ASEL-
SAN silah fabrikasının 2020’de 
tamamlanmasının hedeflendiği 
bildirildi. 
n HABERİ SAYFA  6’DA

Kaliteli pilot 
yetiştirecekler

KTO Karatay Üniversitesi 
Uygulamalı Bilimler Yükseko-
kulu bünyesinde kurulan Pilotaj 
bölümü, dünya standartlarında 
pilot yetiştirmeyi hedefliyor. 
n HABERİ SAYFA  13’TE

Dağ fare 
doğurdu!

Türkiye Kamu-Sen Konya İl 
Temsilcisi Veli Doğrul, “Dağ 
fare doğurdu. Kamu Görevli-
leri Hakem Kurulu’nun kararı 
çalışanların, emeklilerin ve 
yakınlarının ekonomik ve özlük 
haklarına ilişkin sıkıntıları çöz-
mekten uzak kaldı” dedi. 
n HABERİ SAYFA 7’DE

BİZ YOLUMUZA 
DEVAM EDECEĞİZ

KONYA YATIRIMLARLA 
MARKA HALİNE GELDİ

KELAM, TASAVVUF, 
FELSEFE TARTIŞILACAK

Erdoğan teşkilatlara seslendi

Özboyacı gündemi değerlendirdi

Açılışa İbrahim Kalın da katıldı

AK Parti Konya İl Teşki-
latı’nın düzenlediği ve 
geçmişten günümüze 
tüm teşkilat mensupları-
nın katıldığı programda 
konuşan AK Parti Genel 
Başkanı Erdoğan, “Bu 
zor ve meşakkatli yolda 
nefesi kesilenler yolunu 
ayırdı. Biz yolumuza de-
vam edeceğiz” dedi.

Konya’ya önemli yatırımlar 
kazandırdıklarını belirten 
AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, “18 
yıllık AK Parti hükümetleri-
miz boyunca Konya’mıza 
yapılan yatırımlarla bu 
şehrin ne kadar büyük bir 
marka haline geldiğini 
görüyoruz” dedi.

 “İslam’da Dini Düşünce-
nin Teşekkülü Üzerine 
Klasik Literatür Okumala-
rı” konulu program Cum-
hurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın’ın katılımıy-
la başladı. 4 gün sürecek 
programda kelam, tasav-
vuf, usul ve felsefe alanla-
rında sunumlar yapılacak.

n HABERİ SAYFA 3’TE

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA  4’TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’dan şeker pancarı fiyatının 
235 TL’den 300 TL’ye çıkarıldığını, NBŞ oranının da yüzde 5’ten 
2,5’e düşürüleceğini açıklaması büyük bir sevinçle karşılandı. 
PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, “Üretici piyasaya 
ezdirilmedi” dedi.

Altınekin Ziraat Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğlu da, “Açıklanan 
fiyat çiftçimizin yüzünü güldürdü. Beklediğimiz fiyatı aldık. Son 
dönemde artan girdiler, çiftçinin cebine fazlasıyla dokunuyordu. 
Böylelikle verilen fiyat, pancar üreticisine rahat nefes aldıracaktır.” 
diye konuştu.  n HABERİ SAYFA 12’DE 
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
‘Dağsan Amca’ya özel ziyaret

Konya’daki programlarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Görüş’ün Dağsan Amcası olarak bilinen Konyalı İşadamı 
Halil İbrahim Dağ’ı evinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyaretin ardından Halil İbrahim Dağ, Yenigün’e konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, teşekkür mitingi için gel-
diği Konya’da Mevlana Meydanı’nda 
gerçekleştirilen mitingin ardından 
bir dizi ziyaret ve incelemelerde 
bulundu. Akşam da AK Parti Kon-
ya İl Başkanlığı tarafında düzen-
lenen teşkilat programına katılan 
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel 
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu-
radaki programının ardından özel 
bir ziyarette daha bulundu. Milli 
Görüş’ün Dağsan Amcası olarak bi-
linen Konyalı İşadamı Halil İbrahim 
Dağ’ı Selçuklu ilçesi Erenköy Ma-
hallesi’nde bulunan evinde ziyaret 
eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halil 
İbrahim Dağ ve ailesiyle uzun süre 
sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’a ziyaretinde AK Parti Konya 
Milletvekilleri ve yöneticileri de eşlik 
etti. Erdoğan kendisi için hazırlanan 
ikramları da tattıktan sonra dışarı 
çıkıp kendisini bekleyen Konyalıları 
selamladı. Çocukları da unutmayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan onlara çe-
şitli hediyeler verdi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, kendisiyle hatıra fotoğraf-
ları çekinmek isteyenleri de kırmadı. 
ERDOĞAN GELMEDEN ÖNCE ARAYIP 

RANDEVU ALMIŞ
Milli Görüş Lideri merhum Prof. 

Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın 
Konya’daki en yakın dava arkadaş-
larından olan Halil İbrahim Dağ, bir 
süre önce rahatsızlık geçirmiş ve 
hastanede gördüğü tedavinin ardın-
dan evinde dinlenmeye başlamıştı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın 31 Mart seçiminin ar-
dından kendisini arayarak geçmiş 
olsun dileklerini sunduğunu ve Kon-
ya’ya en kısa zamanda geleceğini 
söylediğini belirten Halil İbrahim 
Dağ, “Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, geldiğinde beni de zi-
yaret etmek istediğini söyledi. Ben 
de başımın üstünde yeri olduğunu 
söyledim. Ne zaman istersen buyur 
gel dedim. Gelmesine yakın tekrar 
görüştük. Bugün akşam için rande-
vulaştık. Geldi” dedi. 
‘ERBAKAN HOCAMA 4 KUZU KESTİM, 

SANA 5 KUZU KESECEĞİM’
Halil İbrahim Dağ “Güzel bir 

akşam oldu. Beni özel olarak ziya-
rete geldi. Tabi bu geçmişten gelen 
bir birikimin ürünü. Benim Tayyip 

Bey’le yaklaşık 15 yıl bir fiil birlikte 
çalışmışlığın vermiş olduğu huku-
kum var. Ancak kendisi AK Parti’yi 
kurduğunda ben Saadet Partisi’nde 
kaldım diye 15 sene boyunca beni 
hiç aramadı. Bu sene Ramazan ayın-
da aradı. Duydum ki rahatsızmışsın, 
Konya’ya teşekkür ziyaretine gelece-
ğim. Geldiğimde de seni ziyaret ede-
ceğim dedi. Ben de o zaman, Erba-
kan Hocam beni ziyarete geldiğinde 
4 kuzu kesmiştim, sen gelirsen sana 
da 5 kuzu keseceğim. Gel, bekliyo-
rum dedim. Öylelikle ziyaret gerçek-
leşmiş oldu” diye konuştu. 

BEN MİLLİ GÖRÜŞ’ÜN
ÖZÜYÜM, SAHİBİYİM

Milli Görüş Hareketi’nin 1969 
yılında başladığı ilk günde bu ya-
pının içerisinde yerini aldığını ve 
görüşlerinin aradan geçen yarım 
asırda zerre miktarı sapmadığını 
dile getiren Milli Görüşün Dağsan 
Amcası Halil İbrahim Dağ, “Ancak, 
reisi cumhura da son dönemde oy 
verdim. Niye diye sorarsanız, mese-
le hak ile batıl meselesiydi, mesele 
memleket meselesiydi. Bunu böyle 
düşünmek lazım. Bunu da kendisine 
söyledim. Teşekkür etti. Bizim için 

güzel bir akşam oldu” diye konuştu. 
‘ERDOĞAN, TRAFİK KAZASINDAKİ 

ESPRİMİZİ HATIRLATTI’
1990’lı yıllarda birlikte aynı par-

ti için çalıştıklarını, Tayyip Erdoğan 
ile yol arkadaşlığı dahi yaptıklarını, 
programlar vesilesiyle zaman za-
man biraraya geldiklerini hatırlatan 
Halil İbrahim Dağ, “Yaşanmışlıklar 
anılarda kalıyor. Gün geliyor tekrar 
kendiliğinden gün yüzüne çıkıve-
riyor. Zamanında bir trafik kazası 
geçirmiştik. Tayyip Bey ve benim 
de içinde bulunduğum araç kaza 
yapmıştı. Konya’ya geldiği zaman 

Kırkbir Evler Mahallesi’nde bulunan 
benim evimde kalırdı. Bu trafik ka-
zasında şükür bize bir şey olmamış-
tı. Ama kış günüydü ve yerler kar 
ve buz doluydu. Arabadan indikten 
sonra ayağım kaydı ve yere düş-
tüm. Tutup kaldırdı beni tabi ama 
çanağın üstüne düşmüştüm. Onun 
esprisini yapmış ve gülüşmüştük 
o zamanlar. Beni görünce Tayyip 
Bey’de de o anlar canlandı ve o gü-
nün esprisini yeniden yaptık” ifade-
lerini kullandı. 

Siyasi hayatta insanın başına 
her şeyin gelebileceğini, özellikle de 

Türkiye’nin son dönemine gelene 
kadar siyasilerin hapse düşmesinin 
kaçınılmaz hale geldiğini dile geti-
ren Halil İbrahim Dağ, “İster sağcı 
olun, ister solcu. Hangi görüşe sahip 
olursanız olun, bir şekilde hapis-
haneye düşüyordunuz. Geçmişte 
bizim de siyasi duruşumuz suç gibi 
görülüp bir dönem hapis tutulduğu-
muz zaman oldu. Sonrasında malu-
munuz bir şiiri bahane ederek Tay-
yip Bey’i de hapse atmışlardı. Ben 
de kendisini ziyaret etmiştim ha-
pishanedeyken. Bu olayı hatırlattım 
Tayyip Bey’e. Ben hapisteyken sen 
bana gelmemiştin ama ben sana 
geldim dedim. Haberinin olmadığını 
söyledi. Eski yeni bir iki karıştırdık. 
Konuştuk, gülüştük” dedi. 

‘ZAMANINDA ÇOK YARDIMLARINI 
GÖRDÜK’

İstanbul İl Başkanı iken, Mer-
hum Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
tarafından İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkan Adayı olarak be-
lirlenen Tayyip Erdoğan’ın seçimi 
kazanarak İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı olduğunu hatırlatan 
Halil İbrahim Dağ, “Tabi biz, Konya 
belediyesini kazanmış gibi sevini-
yorduk. Çünkü Tayyip Erdoğan ile 
hukukumuz Konya teşkilatı olarak 
hemen hepimizin çok iyiydi. Allah 
var sonrasında da kendisinin beledi-
yecilik tecrübelerinden istifade ettik. 
114 belediyemiz vardı o dönemde. 
Hepsi gider Tayyip Bey’den tecrübe 
edinirdi” ifadelerini kullandı. 

‘HER ADAMA NASİP
 OLMAYAN BİR ŞEY’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın aradan geçen uzun yılla-
rın ardından kendisini evinde ziya-
ret etmesinden duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Halil İbrahim Dağ, 
“Bu, her insana nasip olabilecek bir 
şey değildir. Aradan onca zaman 
geçmiş. Unutmamış, çıkmış gelmiş. 
Hakikaten çok memnun oldum. 
Evimizi şereflendirdi. Giderken de 
söyledim, kapımız her zaman açık. 
Ne zaman istersen buyur gel dedim. 
Ziyaretinden dolayı Allah razı olsun 
dedim. Selamlaştık ve ayrıldı” diye-
rek sözlerini tamamladı. 
n RASİM ATALAY - ABDULLAH AKİF 
SOLAK
n FOTOĞRAF: M. ESAD ÇAĞLA
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‘Yolumuza devam edeceğiz’
AK Parti Konya İl Teşkilatı’nın düzenlediği ve geçmişten günümüze tüm teşkilat mensuplarının katıldığı programda konuşan AK 
Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Bu zor ve meşakkatli yolda nefesi kesilenler yolunu ayırdı. Biz yolumuza devam edeceğiz” dedi 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti 
Genel Başkanı Erdoğan, AK Par-
ti Konya İl Başkanlığının Selçuklu 
Kongre Merkezinde  düzenlediği 
yemek programına katılarak teşkilat 
mensupları ile bir araya geldi. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, partisinin 18. 
yaşını kutladıkları şu dönemde kuru-
luşundan beri AK Parti çatısı altında 
fedakarca hizmet veren, alın teri dö-
ken yol arkadaşlarına teşekkür eder-
ken, vefat edenleri rahmetle andı. 
Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde Kon-
yalıların kendilerini mahcup etmedi-
ğini belirterek, “Büyükşehirde yüzde 
70 buçuk gibi son derece yüksek bir 
oy oranıyla Konya bize sahip çıktı. 
Gönül belediyeciliğine ‘Evet’ dedi, 
devam dedi. Bu bu rekor oy oranı ile 
Konya, büyükşehir belediyeleri ara-
sında ilk sıraya yerleşti. Son 17 yıldır 
olduğu gibi 31 Mart seçimlerinde 
de aramıza kimseyi sokmayan tüm 
Konyalılara, bize gönül veren, bizden 
hayır dualarını eksik etmeyen tüm 
Konyalı kardeşlerime şahsım ve tüm 
parti teşkilatım adına teşekkür edi-
yorum. Bu başarının sancaktarı ola-
rak gördüğüm adaylarımıza, Konya 
teşkilatımıza, ilçe başkanlıklarımıza, 
mahalle temsilciliklerimize, sandık 
müşahitlerimizin her birine buradan 
şükranlarımı sunuyorum. Hiç şüp-
hesiz Konya’da elde ettiğimiz başarı-
da Cumhur İttifakı olarak güç birliği 
yaptığımız Milliyetçi Hareket Partili 
kardeşlerimizin de payı var. Devlet 
Bahçeli başta olmak üzere Milliyetçi 
Hareket Partisi teşkilatına, Milliyetçi 
Hareket Partisi’ne gönül veren tüm 
vatandaşlarıma da buradan teşekkü-
rü borç biliyorum. İnşallah önümüz-
deki dönemde de ülkemizin ve mil-
letimizin menfaatleri doğrultusunda 
yine beraber hareket etmeyi sürdü-
receğiz” dedi.

‘KONYA İLE BERABER TÜM 
TÜRKİYE’Yİ BÜYÜTMEYE, 

KALKINDIRMAYA 
DEVAM EDECEĞİZ’

Konya ile beraber tüm Türkiye’yi 
büyütmeye, kalkındırmaya devam 
edeceklerini ifade eden Erdoğan, “  
Son 17 senedir Konya’ya, Konyalı 
kardeşlerimize mahcup olmadık. Al-
lah’ın izniyle bundan sonra da sizlere 
mahcup olmayacağız. Sizin hizmet-
kârınız olmaya, sizin için eser üret-
meye, hizmet üretmeye, Konya ile 
beraber tüm Türkiye’yi büyütmeye, 
kalkındırmaya devam edeceğiz” ifa-
delerini kullandı.
‘TÜRKİYE’NİN BU MESELELERİN 

HİÇ BİRİNİ TRİBÜNDEN 
SEYRETME LÜKSÜ YOKTUR’
Türkiye’nin içinde bulunduğu 

coğrafyanın sancılı günler yaşadığını 
ifade eden Erdoğan, “Terörden eko-
nomiye, dış politikadan iç siyasete, 
savunmadan enerjiye kadar tarihi-
mizin en kritik meseleleri ile yüzle-
şiyoruz. Gündemimizde olan konular 
milletimizin sadece bu gününe değil, 
gelecek her bir asrına damga vura-
cak mahiyettedir. Suriye ve Doğu 
Akdeniz’de yaşanan hadiseler bile 
ülkemiz için adeta bir beka mese-
lesidir. Türkiye’nin bu meselelerin 
hiç birini tribünden seyretme lüksü 
yoktur. Sahada varlık gösterilmeden 
masada olunmayacağını bilhassa 
Suriye konusunda yaşayarak gördük. 
Komşumuz Suriye’de 8 yılını geride 
bırakan iç savaşta 1 milyon civarın-
da masum insan hayatını kaybetti. 
Yarısından fazlası bizde olmak üzere 
7 milyon kardeşimiz vatanlarını terk 
ederek başka ülkelere göç etmek 
zorunda kaldı. Konya gibi özellikte 
İslam medeniyetinin sembol şehir-
lerinden Halep, Esed rejiminin varil 
bombaları altında koca bir enkaza 
dönüştü. Şayet Türkiye’nin çabaları, 
gayretleri olmasaydı emin olun Su-
riye’de katledilen masumların sayısı 
2-3 katına çıkardı. Türkiye Suriyeli 
mazlumlara kapısını açarak insan-
lığın vicdanı olmuş, tüm dünyaya 
merhamet ve insanlık dersi vermiş-
tir. Provokasyonların arttığı bu gün-
lerde milletimizin çok daha dikkatli 
olması şarttır” şeklinde konuştu. 

‘FIRAT’IN DOĞUSUNDAKİ
 TERÖR YUVALARINI DA 

TEMİZLEMEKTE KARARLIYIZ’
“Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Ha-

rekatlarımızı yapmasaydık, güney 

sınırımız boyunca bir terör koridoru 
oluşumunu engellemekte zorlanır-
dık” diyen Erdoğan, “Biraz gecik-
meyle de bu iki harekatla karanlık 
emellere ağır darbeler indirdik. Böy-
lece ülkemizin ve vatandaşlarımızın 
güvenliğini temin noktasında çok 
önemli başarılara imza attık. Şim-
di gündemimizde Fırat’ın doğusu 
var. Fırat’ın doğusundaki terör yu-
valarını da temizlemekte kararlıyız. 
Suriye’de bu adımları atarken diğer 
komşumuz Irak’ta da Pençe Hare-
katıyla teröristlerin inlerini başlarına 
geçiriyoruz. Hem Suriye hem de Irak 
sahasındaki askeri varlığımız arttıkça 
PKK’nın ülkemizdeki eylem kapasi-
tesi de azalıyor. Örgütten kaçanların 
ve teslim olanların sayısında da çok 
büyük artış var. Sınırlarımız içinde 
güvenlik birimlerimiz 365 gün 12 ay 
24 saat kesintisiz operasyon halinde-
ler. Silahlı ve silahsız insansız hava 
araçlarımız teröristlere nefes aldır-
mıyor” ifadelerini kullandı. 
‘DEVLET KAMU KAYNAKLARININ 

TERÖRİSTLERE 
KULLANDIRILMASINA 

MÜSAMAHA GÖSTERMEZ’ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör-

le mücadelede kalıcı başarının an-
cak terörün beslenme kaynaklarını 
kesmekle mümkün olduğunu vur-
gulayarak, “Şayet terörün kökünü 
kurutacaksak bölücü örgüte mali, 
ekonomik ve lojistik destek sağla-
yan siyasi uzantılarıyla da mücadele 
etmemiz şarttır. Belediyelerin im-
kanları vatandaşa hizmet için vardır. 
Belediye başkanlığı terör örgütüne 
piyonluk değil, şehre ve millete hiz-
met makamıdır. Hiç kimse sandık-
tan çıkan iradeyi terör baronlarına 
peşkeş çekemez. Demokrasi hukuk 
çeşmesinden beslenir. Hukukun 
olmadığı, kanunların alenen çiğ-

nendiği bir yerde demokrasiden de, 
millet iradesinden de bahsedilemez. 
Açık söylüyorum, hiçbir medeni 
devlet kamu kaynaklarının terörist-
lere kullandırılmasına müsamaha 
göstermez. Hiçbir devlet belediye 
kadrolarının militanlarla doldurul-
masına sessiz kalmaz. Hiçbir dev-
let belediyenin teröristlerin arka 
bahçesi haline dönüşmesini eli kolu 
bağlı bir şekilde izlemez. Van, Mar-
din, Diyarbakır büyükşehir belediye 
başkanlıklarına yapılan vekil görev-
lendirmelerinin sebebi işte budur. 
Devlet kanunlar çerçevesinde mil-
letin hakkını, hukukunu korumak, 
demokrasiye yönelik tehditleri ber-
taraf etmek için son derece meşru 
bir adım atmıştır” dedi. 

‘BİZ CHP GİBİ ESEN RÜZGARA 
GÖRE ŞEKİL ALAN İLKESİZ, 

TUTARSIZ, RUHSUZ 
BİR PARTİ OLAMAYIZ’

Atılan adım karşısında bölücü 
örgütün uzantılarından daha fazla 
CHP’nin rahatsız olduğunu ifade 
eden Erdoğan, “CHP teşkilatları koro 
halinde bize ve görevlendirilen bele-
diye başkan vekillerimize saldırıyor. 
Lafa gelince mangalda kül bırakmaz, 
‘Biz Atatürk’ün kurduğu partiyiz’ 
derler, hem ‘Cumhuriyetle yaşıtız’ 
diyeceksiniz hem de şehit yakınla-
rımızı kapı dışarı edenlerin avukat-
lığını yapacaksınız. Hem demokrasi 
diyeceksiniz hem de demokrasiye 
suikast düzenleyenlere destek çıka-
caksınız. Hem vatanperverlik iddia-
sında bulunacaksınız hem de çukur 
eylemlerinde askere, polise kurşun 
sıkanların, Kürt kardeşlerimin hayat-
larını zindana çevirenlerin yanında 
saf tutacaksınız. Bunun Adı merhum 
Ahmet Kaya’nın ifadesi ile nereden 
baksan tutarsızlıktır. Elbette mille-
timiz bu süreçte kimin nerede dur-
duğunu gayet iyi biliyor. Milletimiz 
CHP’nin, CHP’li yetkililerin, CHP’li 
belediye başkanlarının tutarsızlıkla-
rını derin hafızasına not etti. Vatan-
daşlarımız CHP’nin terörle mücadele 
diye, hukuk diye, demokrasi diye bir 
dertlerinin olmadığını çok yakından 
görüyor. Biz CHP gibi esen rüzgara 
göre şekil alan ilkesiz, tutarsız, ruh-
suz bir parti olamayız. Biz başka par-
tiler gibi ‘Bana değmeyen yılan bin 
yaşasın’ da diyemeyiz. Biz milletin 
emanetini sırtında taşıyan bir parti-
yiz. Biz dertliyiz, derdi olan, davası 
olan, prensipleri olan bir partiyiz. Biz 
gece gündüz demeden, Türkiye’nin 
meseleleriyle, Türk milletinin dert-

leriyle dertlenen bir partiyiz. Biz 
Diyarbakırlı Hacire ananın derdiyle 
hemhal olan, Aylan bebek gibi Su-
riyeli masumların acısını yüreğinde 
hisseden bir kadroyuz. Bunun için 
PKK tarafından evlatları dağa kaçı-
rılan Diyarbakırlı anaların feryadı-
nı duymazdan gelemeyiz. Suriyeli 
mazlumlara sırtımızı dönemeyiz. Biz 
ilk kıblemiz Kudüs’ün, üstüne türkü-
ler yaptığımız Yemen’in, yüzyıllarca 
himayemiz altında bulunan Libya’yı 
kaderine terk edemeyiz. Biz milli 
meselelerde dahi Rumların ağzıyla 
siyaset yapanlardan olamayız. Ne 
diyor CHP’nin başındaki zat; ‘Doğu 
Akdeniz’de Amerika var, İngiliz var, 
Fransız var, Katar var, sadece Türki-
ye yok diyor. Hale bak ya. Gözü var 
görmüyor. Devasa bizim orada Ya-
vuz’umuzu görmüyor. Bizim orada 
Barbaros Hayrettin’i görmüyor. 4 
tane gemi, ikisi sondaj ikisi sismik 
araştırma gemisi... Hepsi orada ve 
devasa üzerilerinde ay yıldızlı bay-
rağımız var, onu da görmüyor. Batı 
bizi tehdit ediyor. Gemilerinizi ora-
dan çekin. Onlar gemilerimizi çekin 
dediler biz ne yaptık? Fırkateynle-
rimizi oraya gönderdik. Biz ne yap-
tık? Uçaklarımızı, SİHA’larımızı, 
İHA’larımızı oraya gönderdik. Biz şu 
anda bize ayrılan bütün bu alanlarda 
araştırmalarımızı yapmaya devam 
edeceğiz. Zira Doğu Akdeniz’de tüm 
Kıbrıs’ın hakları var. Bizim de hakla-
rımız var, Güney’in de var ama biz 
Türkiye olarak garantör bir ülkeyiz, 
orada bulunma hakkına sahibiz. 
Aynı şekilde Yunanistan garantör 
ülke. Aynı şekilde İngilizler, aynı şe-
kilde Avrupa Birliği ama kimse bize 
niye oradasınız deme hakkına sahip 
değildir. İşte oradayız. Doğu Akde-
niz’de tüm Kıbrıs’ın hakları var, bi-
zim de var, Güney’in de var. Kimse 

bize neden ordasınız deme hakkına 
sahip değildir” diye konuştu. 

‘18 YIL BOYUNCA DEĞER 
VE İLKELERİMİZDEN TAVİZ 

VERMEDİK’
“Her bir şehrimizin, her bir va-

tandaşımızın derdi bizim derdimiz-
dir” şeklinde konuşan Erdoğan, “Ge-
çen hafta Artvin’de idik. Dünyanın 
üçüncü büyük barajını yapıyoruz. 
Türkiye’nin 1 numaralı barajını ya-
pıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl su 
tutmaya başlayacak ve 1 yılda tama-
men dolmuş olacak. Artvin’de 7 ba-
raj yaptık. Artvin adeta barajlar şehri. 
İnşallah Konya’da da KOP aynı ka-
ralılıkla devam edecek ve Konya’da 
da su sıkıntısı yaşamayacak. Konya 
Ovası su sıkıntısı yaşamayacak ki 
biz tarım da burada hedeflediğimiz 
başarıyı elde edelim. Dünyanın ne-
resinde olursa olsun, tüm kardeşle-
rimizin sıkıntısı bizim sıkıntımızdır. 
Bizim nazarımızda siyaset ülkeye ve 
milletimize hizmet yarışıdır. Fitne 
yarışı değildir. Biz siyaseti ikbal ka-
pısı olarak değil, milletin hayallerini 
gerçeğe dönüştürmek için kullanıyo-
ruz. 14 Ağustos 2001 tarihinde işte 
bu hassasiyetlerle yola çıktık. 18 yıl 
önce milletimize daha özgür, daha 
huzurlu bir Türkiye inşa etme sözü 
verdik. 18 senede de sözümüzü ye-
rine getirdik. Kızlarımız başörtüsü 
ile üniversitelere sokuluyor muydu? 
Sabreden derviş muradına ermiş. Şu 
anda artık üniversitelerde başörtüsü 
sorunu var mı? Yok. Devlet te var 
mı? Yok. Her yerde kızlarımız başör-
tülü olarak görev yapıyor mu? Yapı-
yor. Nereden nereye. 18 yıl boyunca 
değer ve ilkelerimizden taviz ver-
medik. Birçok kez sınandık, tehdit 
edildik, partimiz kapatılmak istendi, 
içeriden ve dışarıdan saldırılara ma-
ruz kaldık ama milletin emanetini 
Dicle’nin doğusunda, Fırat’ın doğu-
sunda kuzularımızı çakallara yedirt-
medik” ifadelerini kullandı. 

‘18 YILLIK BU UZUN İNCE 
MEŞAKKATLİ YOLDA NEFESİ 

KESİLENLER ÇIKTI’
“Biz zaferden değil seferden so-

rumluyuz” diyerek davayı bugünlere 
kadar getirdiklerini kaydeden Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “18 yıllık bu 
uzun ince meşakkatli yolda nefesi 
kesilenler çıktı. Bu yolculukla hırs ve 
kibirlerinin kurbanı olanlar, böbürle-
nenler, başarıyı kendinden menkul 
görenler oldu. Sahada çalışmak var-
ken bir kenara çekilip fil dişi kuleler-
de ahkam kesenler oldu, nefislerine 

yenik düşenler oldu. Biz kaderin tek 
sahibinin Allah olduğuna inana-
rak yolumuza sizlerle devam ettik 
ve ediyoruz. Bugün hava limanını 
meydana kadar yol boyunca binler-
ce Konyalı kardeşimizin bizleri nasıl 
karşıladığını gördük. Allah’ın izni 
ile bundan sonra da bu birliğimiz, 
bu beraberliğimiz, dayanışmamız 
gurura mahkum olmadan, hırsızımı 
başımızın üstüne çıkarmadan, onu 
ayaklarımızın altına alarak, nefsimizi 
ayaklarımızın altına alarak milleti-
mizin huzurunda el pençe durmaya 
devam edeceğiz. Zira biz, sadece 
rükû ve secdede eğileceğiz. Bunun 
dışında kimsenin huzurunda eğil-
meyeceğiz. Fitne ateşinin yakılma-
sına kesinlikle rıza göstermeyeceğiz. 
Bizim için esas olan Allah’ın rızası-
dır. Milletin rızası ve hayır duasıdır. 
Bizim için esas olan milletimizin ne 
dediği ve ne beklediğidir. 7 Ekim’de 
7. olağan büyük kongre sürecimizi 
başlatıyoruz. 31 Mart seçimlerinde 
sandıktan çıkan tablo bu süreçte bi-
zim en önemli referans kaynağımız 
olacak. Milletimiz bize hem 24 Ha-
ziran 2018’de, hem de 31 Mart’ta 
önemli mesajlar vermiştir. Şahsım 
başta olmak üzere hiç birimizin bun-
lara kulak tıkama hakkı yoktur. Üye-
lerimizden eksilenler varsa sebebini 
araştırmalı, yeni üye kazanma çalış-
malarını da kesintisiz sürdürmeliyiz. 
Kağıt üzerinde üyemiz görünen ama 
gönlünü başka bir yerlere vermiş 
olanları da ayıklamalıyız. Kimseyi 
ötekileştirmeyeceğiz. Milletimizle 
irtibatımızı ne kadar güçlü tutarsak 
parti olarak geleceğimize o kadar 
güvenle bakabiliriz. Yolumuz uzun, 
yükümüz ağırdır. Tüm birimlerimiz-
den bu hassasiyetle gece gündüz ça-
lışmasını bekliyorum. Sadece Allah 
için seveceğiz. Makam, para, pul için 
değil. Bu düşüncelerle ne dedik, Ra-
bia. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, 
tek devlet. Bunun için de bir olaca-
ğız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş 
olacağız, hep birlikte Türkiye olaca-
ğız” diye konuştu.

‘KUTLU YÜRÜYÜŞDE HEP 
YANINIZDA OLACAĞIZ VE 

KOŞACAĞIZ’
AK Parti Konya İl Başkanlığı Teş-

kilat Buluşmasında konuşan AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, “ Baş-
kanım kutlu yürüyüşünüzde beraber 
olmanın duyduğumuz memnuniyeti 
bir kez daha ifade etmek isteriz.  Biz-
ler sizleri seviyoruz ve sizler için dua 
ediyoruz. Selçuklu payitahtı, hoşgörü 
şehri Konya’mız da gerçekleştirmiş 
olduğunuz büyük yatırımlar yanın-
da, şuanda devam eden  projelerimiz 
ve bugün de müjdelerini verdiğiniz 
işlerle birlikte bir an önce hayata 
geçmesi hepimizin arzusudur.  Bu 
şehre ve aziz milletimize yaptığınız 
hizmetler asla unutulmayacak. Ve 
dünyada yaşananlara karşı dik du-
ruşunuz her daim dualarla destek-
lenecektir. Bu şehir sizleri çok sevdi 
ve bağrına bastı. Allah’ın izni ile de 
böyle devam edecek. Bizlerde hangi 
konumda olduğumuza bakmaksızın 
bu kutlu yürüyüşte hep yanınızda 
olacak ve gücümüz yettikçe koşaca-
ğız” dedi.  Konuşmaların ardından 
AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı tarafından Cumhurbaşkanı ve 
AK Parti Genel Başkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a tablo hediye edildi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Recep Tayyip Erdoğan Hasan Angı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya Panorama ve Büyükşehir’i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Konya Büyükşehir 
Belediyesi ile İrfan Medeniyeti 
Araştırma ve Kültür Merkezi’ni 
ve Panorama Konya Müzesi’ni 
ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, toplu açılış 
programı için geldiği Konya’da 
Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret 

ederek, Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan İrfan Me-
deniyeti Araştırma ve Kültür 
Merkezi ile Panorama Konya 
Müzesi\’ni ziyaret etti. Eşi Emi-
ne Erdoğan ile birlikte önce İr-
fan Medeniyeti Araştırma ve 
Kültür Merkezi ile Panorama 
Konya Müzesi\’ne geçen Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’a Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay ile İnsan 
ve İrfan Vakfı Mütevelli Heye-
ti Başkanı Mehmet Fatih Çıtlak 
bilgi verdi. Daha sonra Konya 
Büyükşehir Belediyesi’ni ziya-
ret eden Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçim-

lerinde Büyükşehirler arasında 
en yüksek oyu alan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay’a ve Konyalılara teşekkür 
etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
burada Konya Valiliği ve Büyük-
şehir Belediyesi Şeref Defterleri-
ni imzaladı.”
n HABER MERKEZİ

Konya’ya önemli yatırımlar kazandırdıklarını belirten AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “18 yıllık AK Parti 
hükümetlerimiz boyunca Konya’mıza yapılan yatırımlarla bu şehrin ne kadar büyük bir marka haline geldiğini görüyoruz” dedi

Konya’nın marka şehir 
olması için çalışıyoruz

AK Parti Konya Milletvekili 
Selman Özboyacı, AK Parti Konya 
İl Başkanlığında düzenlediği basın 
toplantısında ülke ve Konya gün-
demine dair açıklamalarda bu-
lundu. Selman Özboyacı’ya basın 
toplantısında İl Başkan Yardımcısı 
Mehmet Yüzbaşıgil ve İl Yönetim 
Kurulu Üyesi Dilek Pekkutucu eş-
lik etti.

Cumhurbaşkanı, AK Parti 
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın Konya ziyareti hakkın-
da değerlendirmelerde bulunan 
Özboyacı, “Cumhurbaşkanımız, 
31 Mart Seçimlerinden sonra Bü-
yükşehirler arasında en yüksek 
oy oranını yakalan Konyamıza bir 
teşekkür ziyaretinde bulundu. Bu 
ziyaretinde de eğitimden, sağlığa, 
enerjiden spor yatırımlarına kadar 
645 milyon liralık toplam tutarda 
88 kalemde tesisisin açılışı yaptı. 
Konyalı hemşehrilerimiz de Cum-
hurbaşkanımızı bağrına bastı. 
Bu sebeple tüm hemşehrilerime 
Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde 
gösterdikleri teveccüh sebebiyle 
çok teşekkür ediyorum” dedi.

“CUMHURBAŞKANIMIZ 
MÜJDELERLE GELDİ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Konya’ya yine müj-
delerle geldiğine değinen Özbo-
yacı, “Cumhurbaşkanımız Konya 
mitinginde çok önemli müjdeler 
verdi. İlk olarak Cumhurbaşkanı-
mız metro müjdesi verdi. Cum-
hurbaşkanımızın ifadesiyle met-
ro bir vizyon projesidir. Metroyu 
bugünden çok Konya’nın yarınına 
faydalı olacak proje olarak görü-
yoruz. İlk etabının ihalesi Eylül 
ayının sonunda gerçekleştirilecek 
ve Konya’nın hayali olan ve heye-
canla beklediği projeye başlamış 

olacağız.  Konya denilince tarım 
akla gelir. Hükümetlerimiz her 
zaman çiftçimizin, üreticimizin 
yanında olmuştur. Cumhurbaşka-
nımız şeker kotasının yüzde 5’ten 
yüzde iki buçuğa kadar düşürüle-
ceğinin müjdesini verdi. Çiftçile-
rimizin bu noktada çok memnun 
olduğunun altını çizmek istiyo-
rum. Yine pancar alım fiyatı çift-
çilerimizce merakla bekleniyordu. 
Bu da 235 liradan 300 liraya yük-
seltilmiş oldu.  Bizim çok önemse-
diğimiz bir başka müjde de İslam 
Dayanışma Oyunları’nın 2021’de 
şehrimizde düzenlenecek olması. 
Bu artık Konya’yı İslam ülkele-
ri şehirleri arasında daha saygın 
bir yere getirecektir. Bu oyunlar 
şehrin tanıtımına katkı yapacağı 
gibi, şehre yeni yatırımlar gelme-
sini sağlayacaktır. Bu oyunlarla 
pek çok farklı alanda pek çok tesis 
Konya’mıza inşa edilmiş olacak. 

56 ülkeden 3 bine yakın sporcu 
şehrimize gelecek ve 21 farkı spor 
branşında mücadele edecek” şek-
linde konuştu.

“KONYA’NIN MARKA ŞEHİR 
OLMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Konya’nın hemen her alanda 
bir marka şehir olması için çalış-
tıklarını söyleyen Özboyacı, “18 
yıllık AK Parti hükümetlerimiz 
boyunca Konya’mıza yapılan yatı-
rımlarla bu şehrin ne kadar büyük 
bir marka haline geldiğini görü-
yoruz. Bu dönemde başta Mavi 
Tünel, Yüksek Hızlı Tren gibi 
Konya’yı ciddi manada ön plana 
taşıyan bazı yatırımlar gerçekleş-
tirildi. Yüksek Hızlı Tren hatları ile 
Türkiye’nin dört bir yanının birbi-
ri ile buluşturduk. YHT Karaman 
hattında da artık sona gelindi. Bu 
hattın devamında Konya’yı hızlı 
trenle Mersin’e bağlanması nok-
tasında çalışmalar yapılıyor. Biz 

bu hattı çok önemsiyoruz. Bu hat-
tın tamamlanması ile Konya sa-
nayisinin ihracatına ciddi anlam-
da katkısı olacaktır. Eski Sanayi 
ve Karatay Sanayi’sinin taşınması 
konusunda da ciddi anlamda aşa-
ma kaydedildi. Sanayi esnafımı-
zın büyük bir kısmı bu projeden 
memnun.  Şehrimizin yine çok 
önemli projelerinden bir tanesi de 
1250 yataklı Konya Şehir Hasta-
nesi. Burada da çalışmalarda sona 
gelindi.  Eski Stadyum olarak 
bildiğimiz şehrin merkezindeki 
alan Cumhurbaşkanımızın da ta-
limatları ile Millet Bahçesi olarak 
düzenlenecek. Millet Bahçelerini 
önemsiyoruz. Kamunun yararına 
olan alanları yeşil alan olarak dü-
zenlemek için çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“MİLLETE HİZMETTEN DAHA 
ÜSTÜN BİR ŞEY GÖRMEDİK”

AK Parti’nin millete hizmet 
odaklı bir siyasi hareket olduğu-
na değinen Özboyacı, “Biz hiçbir 
zaman millete hizmetten daha 
üstün bir şey görmedik. Bizim en 
önemli gündemimiz millete hiz-
mettir. Millete hizmet için önü-
müze çıkan engeller varsa meşru 
yollarla hukuk kuralları çerçevesi 
içinde mücadelemizi sürdürece-
ğiz. Biz laf değil icraat partisiyiz. 
Milletimiz bizi icraatlarımızla ta-
nır. İnsan hayatına temas eden 
her alanda AK Parti bu ülkeye çağ 
atlatmıştır. Biz gücümüzü hiç-
bir zaman bir vesayet odağından 
almadık. Her zaman gücümüzü 
milletimizin iradesinden aldık. 
Milletimizin iradesine sahip çık-
maya, milletimize hizmet için 
koşturmaya devam edeceğiz” 
diye konuştu.
n NAZİFE ARSLAN

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Klasik Düşünce Okulu iş birli-
ğiyle düzenlenen “İslam’da Dini 
Düşüncenin Teşekkülü Üzerine 
Klasik Literatür Okumaları” ko-
nulu program Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü İbrahim Kalın’ın katılı-
mıyla başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi 
ile Klasik Düşünce Okulu tarafın-
dan düzenlenen “İslam’da Dini 
Düşüncenin Teşekkülü Üzerine 
Klasik Literatür Okumaları” baş-
ladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 
İbrahim Kalın, programda gerçek-
leştirdiği sunumda, İslam inancını 
esas alan, İslam’ın içinde, İslam’la 
yoğrulmuş gibi ifadelerle bir dü-
şünceye atıfta bulunduğumuzu 
var saydığımızı belirterek, fakat 
düşünmenin kendisi üzerine fazla 
düşünmediğimiz için tasavvurları-
mızın, iddialarımızın ve vardığımız 
neticelerin tatmin edici olmak-
tan uzak kaldığını ifade etti. “İyi, 
doğru ve güzel nedir?”, “Hayatın 
anlamı var mıdır?”, “Özgürlük 
mümkün müdür?” gibi soruların 
akademik ortamlarda da tartışıldı-
ğını kaydeden Kalın, “Bu konular 
üzerine dersler, seminerler, tezler 
yapılıyor. Fakat çağın ruhu bu so-
rulara sadece şüpheyle bakmıyor, 
aynı zamanda cevaplarının ancak 
mikro detaylarda, günlük hayatın 
akışında, zihnimizdeki kurgular-
da; görsellik, teşhircilik ve tüketim 
kültürünün kollarında aranması 
gerektiğini telkin ediyor” ifadele-
rini kullandı. 

İSLAM DÜNYASI ZİHİNSEL, 
KÜLTÜREL VE TEKNOLOJİK 

SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay, gü-
nümüzde İslam dünyasının bü-
yük zihinsel, kültürel ve teknolojik 
sorunlarla karşı karşıya olduğunu 
dile getirdi. Yeni dönemdeki bu 
sorunlardan umutsuzluğa, kırıl-
ganlığa ve öfkeye mahkûm ol-
madan yeniden klasik dönemdeki 
tecrübelere dönerek yola emin 
adımlarla devam etmek düşün-
cesiyle “Konya Okulu Projesi”ni 
başlattıklarını ifade eden Başkan 
Altay, “Konya Okulu Projesi çağ-
daş İslam dünyasını bu cendere-

den kurtarmak niyetiyle düşünce 
dünyamızı geliştirmek, İslam dü-
şüncesinin kurucu eserlerini yal-
nız kendi dönemlerine hitap eden 
risaleler, kitaplar olarak görmeyip 
bu eserleri fikriyatımıza kaynaklık 
edecek bir kütüphane ve bir okul 
haline getirmek üzere başlatıldı. 
İslam düşüncesinin kurucu eser-
lerinin Türkçeye çevrilmesi, İslami 
ilimlerin ıstılahlarının ehil hocalar 
rehberliğinde Türkçe okutulması 
planlandı” dedi. Klasik Düşünce 
Okulu Başkanı Prof. Dr. Ekrem 
Demirli, dört gün boyunca İslam 
düşüncesinin kuruluş felsefesini 
metin üzerinden tartışacakları-
nı belirterek, “İslam düşüncesini 
bize sunulan bakış açısıyla değil; 
metinler üzerinden, kelamın ku-
rucu metinleri üzerinden, felsefe-
nin kurucu metinleri üzerinden, 
tasavvufun ve fıkhın kurucu me-
tinleri üzerinden büyük düşünür-
lerimizin ne dediğini anlamaya 
çalışacağız” diye konuştu. 
160 AKADEMİSYEN KATILACAK, 

DÖRT GÜN SÜRECEK 
Türkiye’nin çeşitli üniversi-

telerinden 160 akademisyenin 
katılacağı ve dört gün sürecek 
“İslam’da Dini Düşüncenin Te-
şekkülü Üzerine Klasik Literatür 
Okumaları” programı kapsamın-
da gün boyunca; kelam, tasavvuf, 
usul ve felsefe alanlarında çeşitli 
konu başlıklarında tartışmalar ve 
sunumlar gerçekleştirilecek. Prog-
ramın açılış bölümüne AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun 
ve çok sayıda akademisyen de ka-
tıldı.
n HABER MERKEZİ

Klasik Literatür Okumaları 
Programı Konya’da yapılıyor
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Başkan Pekyatırmacı: Eğitim birinci önceliğimiz 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, yeni eğitim 
öğretim döneminde faaliyete ge-
çecek anaokullarını gezerek ince-
lemelerde bulundu. 

Selçuklu Belediyesi, okul ön-
cesi eğitimde Türkiye standart-
larının üzerinde bir hedefe ulaşıl-
ması için ilçeye 3 yeni anaokulu 
daha kazandırdı. Yapımı tamam-
lanan anaokulları ile Selçuklu’da 
okul öncesi eğitimde önemli bir 
boşluk doldurulmuş olacak. 

Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı, Sancak ve 
Yazır Mahallerinde yapımı ta-
mamlanan ve belediye ekiplerin-
ce çevre düzenleme çalışmaları-

nın aralıksız devam ettiği Sabır ve 
Erdem Anaokulunu ziyaret ede-
rek çalışmalarındaki son durumu 
yerinde inceledi. 

‘SELÇUKLU OKUL ÖNCESİ 
EĞİTİMDE TÜRKİYE 

STANDARDINI AŞACAK’ 
Selçuklu Belediyesi olarak 

eğitime her fırsatta destek ver-
diklerini ifade eden Selçuklu Be-
lediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, “Eğitime yapılan yatırımın 
aynı zamanda ülkemizin gelece-
ğine yatırım olduğu bilinci ile bu-
güne kadar birçok önemli eğitim 
hizmetine imza attık. Çocukla-
rımızın en iyi şekilde eğitim al-
maları için ilçemizdeki derslikleri 

modernleştirirken yeni derslikler 
kazandırmak için çalışıyoruz. Bu 
bağlamda özellikle büyük önem 
verdiğimiz çalışmalardan biri de 
okul öncesi eğitim. Ülkemizin ge-
leceği açısından çok önemli olan 
bu konuya hükümetimiz de çok 
büyük bir önem veriyor ve okul 
öncesi eğitimde sınıf sayısının 
arttırılması yönünde bir politika-
sı var. Biz de Selçuklu Belediyesi 
olarak bu konuda 3 anaokulunu 
açılışa hazır hale getirerek Milli 
Eğitim Bakanlığımıza önemli bir 
destekte bulunuyoruz. Böylece 
Selçuklu’yu okul öncesi eğitimde 
Türkiye standartlarının üzerinde 
bir standarda kavuşturmaya ça-

lışıyoruz. yeni eğitim döneminde 
faaliyete geçecek olan Sabır, Er-
dem ve Dostluk Anaokullarımızın 
ilçemize hayırlı olmasını diliyo-
rum” dedi. 

Selçuklu Belediyesi tarafın-
dan okul öncesi eğitime destek 
kapsamında bugüne kadar top-
lam 8 anaokulu yapılarak eğitim 
hayatına kazandırıldı. Bu eğitim 
döneminde faaliyete geçecek olan 
3 anaokulunun 2’si 8, 1 tanesi de 
6 derslikli olarak planlandı. Anao-
kullarında oyun odaları, rehberlik 
servisi, idari bürolar, derslikler, 
oyun odaları ve yemekhane gibi 
bölümler yer alacak.
n HABER MERKEZİ

10 milyar dolarlık tica-
ret hacmine sahip Türk Ev 
ve Mutfak Eşyaları sektörü-
nün en köklü ve en büyük 
buluşması Uluslararası Zuc-
hex, 12-15 Eylül tarihlerin-
de 30. kez kapılarını açıyor. 
Bu yılki fuara Konya’dan 
Dökümix, Doğrular Metal, 
Lorenzo, Kontensan, Konya 
Saraylı Madeni Eşya, Mavi 
Tuna, Melisa Plastik, Sava-
şan Emaye ve VİP Home ka-
tılıyor.

Tarsus Turkey tarafın-
dan Tüyap Beylikdüzü’nde 
gerçekleştirilecek Zuchex’te 
sofra ve mutfak eşyaların-
dan, elektrikli ev aletlerine, 
çelik mutfak eşyalarından 
dekoratif ev aksesuarlarına, 
ev tekstilinden cam, porse-
len ve seramiğe, plastik ev 
gereçlerinden, aydınlatma 
ve banyo & mutfak aksesu-
arlarına kadar binlerce yeni 
ürün, koleksiyon ve inovatif 
tasarım bir arada sergilene-
cek. Dört gün sürecek or-
ganizasyonda ayrıca, fuara 
özel olarak tasarlanan ve 
çay  kahve tadımlarının ya-
pılacağı Çay mı, Kahve mi? 
etkinliği ile, ünlü şef Rüzgar 
Sünbül’ün birbirinden farklı 
sunumlarıyla ziyaretçilere 
sıra dışı bir deneyim suna-
cağı Cooking Theatre olacak.

Sektörünün 5.5 milyar 
dolarlık yıl sonu ihracat he-
define de güç katacak Ulus-
lararası Zuchex 2019 kap-
samında ilk defa uygulanan 
Overseas Buyer Programıy-
la, yüksek bütçelerle satın 
alma yetkisine sahip Orta 
Doğu, Kuzey Afrika ve Avru-
palı satın almacılar başta ol-
mak üzere dünyanın dört bir 
tarafından 5 bin civarında 
profesyonel iş insanı, Türki-
ye’nin üretici markalarıyla 
fuarda birebir görüşmeler 
yapmak üzere İstanbul’a 
gelecek. Aralarında Konyalı 
firmaların da olduğu 600’ün 
üzerinde katılımcının top-
lam brüt 100 bin metrekare 
alanda stand açacağı Zuc-
hex, katılımcı sayısında ge-
çen seneye kıyasla %20 artış 
sağlarken, organizasyonu bu 
yıl, yurt içi ve yurt dışından 
32 bin profesyonelin ziyaret 

etmesi hedefleniyor. T.C. 
Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, 
İMMİB ve ZÜCDER’in des-
tekleriyle düzenlenen Zuc-
hex 2019’da gerçekleşecek 
ticaretin ise 1,5 milyar dola-
ra ulaşması bekleniyor. 

12 – 15 Eylül tarihlerin-
de gerçekleşecek Uluslara-
rası Zuchex Ev ve Mutfak 
Eşyaları Fuarı, sektörünün 
imalatçı, ihracatçı ve distri-
bütör firmalarını, bu yıl 30. 
kez profesyonel satın alma 
heyetleri, zincir mağaza 
satın almacıları, bağımsız 
perakendeciler, toptancı & 
perakendeci kuruluşlar, bayi 
ve distribütörler, otel & res-
toran işletmecileri, catering 
ve organizasyon şirketle-
ri, kurumsal hediyelik eşya 
satın almacıları, üretici ve 
ithalatçı firma yetkilileriyle 
buluşturacak. 

EV’E DAİR HER ŞEY BİR 
ARADA SERGİLENİYOR
Ev ve mutfak modasına 

yön veren ünlü markaların 
da yer aldığı Uluslararası 
Zuchex 2019’da, katılımcı 
firmalar “Cam, Porselen, Se-
ramik”, “Metal Mutfak Eşya-
ları”, “Plastik Ev Gereçleri & 
Bahçe Aksesuarları”, “Deko-
ratif Ev ve Mutfak Eşyaları”, 
“Elektrikli Ev Aletleri” kate-
gorilerinde 2020 koleksiyon-
larını ilk defa fuarda görücü-
ye çıkaracak. 

Sergilediği ürün çeşitli-
liği kadar, düzenlenen or-
ganizasyonlarla da katılımcı 
ve ziyaretçilerinin ilgi odağı 
olan Uluslararası Zuchex, bu 
yıl “Çay mı, Kahve mi?” ve 
“Cooking Theatre” etkinlik-
lerine ev sahipliği yapacak. 
Bir taraftan çay ve kahve 
kültürünün gelişimini sür-
dürmek, diğer yandan çay ve 
kahve makinelerinin bilinir-
liğini artırmak üzere Kütah-
ya Porselen sponsorluğunda 
oluşturulan özel meydanda, 
Çay mı, Kahve mi? etkinliği 
gerçekleştirilecek. Öztiryaki-
ler sponsorluğunda hazırla-
nan Cooking Theatre’da ise 
ünlü şef Rüzgar Sünbül, fuar 
ziyaretçileri için birbirinden 
özel lezzet sunumları yapa-
cak.
n HABER MERKEZİ

Konyalı Firmalar,
Uluslararası fuarda

Eğitim hayatına başlayan Anadolu Gelişim Okulları (AGO) yerleşkesinin açılışı katılımın
 yoğun olduğu törenle gerçekleşti. AGO Anasınıfı, İlkokul ve Ortaokul’da eğitim hizmeti verecek

Anadolu Gelişim Okulları 
eğitim hayatına başladı

Anadolu Gelişim Okullarının 
(AGO) açılışına; Konya Valisi Cüne-
yit Orhan Toprak, Beyşehir Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, Milli Eğitim 
Bakan Danışmanı Mustafa Yavuz, İl 
Milli Eğitim Seyit Ali Büyük, İl Emni-
yet Müdürü Şükrü Yaman, Selçuklu 
Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacı-
lar, Meram ilçe Milli Eğitim Müdürü 
Mustafa Koca, AGO Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Akçay, Yönetim Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Vedat Yavuz, 
AGO Kurucu- Genel Müdürü Ertan 
Dündar, öğretmenler ve çok sayıda 
davetli katıldı.

AGO Yönetim Kurulu Başka-
nı Mustafa Akçay, başarılı isimlerin 
AGO’da buluştuğunu dile getirerek, 
“Doğru öğretmen, doğru yönetim il-
kesi ile eğitim hizmeti verecek olan 
okulumuzda ilk kez uygulanacak olan 
bazı uygulamaları hayata geçirece-
ğiz. Buz pistinden, robotik kodlama 
atölyesine, yüzme havuzundan hobi 
bahçelerine kadar birçok faaliyet alanı 
bulunan okul, öğrencilerini her alanda 
geliştirmeyi hedef olarak belirlemiştir. 
AGO’da ayrıca ahşap atölyesi ve bir-
çok spor dalının yapılabileceği kap-
samlı bir spor salonu da bulunuyor. 
Okulumuz AGO, fiziki yapısıyla Türki-
ye’de bir ilki gerçekleştirecektir. AGO, 
tüm deneyimli eğitmen, öğretmen ve 
yöneticilerini sigara kullanmayanlar 
arasından seçerek öğrencilerine du-
mansız hava sahası yaratıyor. Gelişim 
çağındaki çocuklara rol model olacak 
öğretmenlerini özenle seçen AGO, 
sadece iyi eğitilmiş öğrenciler değil, 
sağlıklı, zararlı alışkanlıklardan uzak 
bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Kendi 
elektriğini de üreten okul ayrıca çevre 
duyarlılığı da yaşatıyor” dedi.

ÇEVREYE DUYARLI BİR OKUL
Açılışta konuşan Konya Valisi Cü-

neyit Orhan Toprak, “Çocuklarımızı 
yetiştirecek okullarımız önemlidir. Bu 
anlamda AGO, konseptiyle iyi bir eği-
tim kurumunu şehrimize kazandırdı. 
Sigara içmeyen öğretmenlerinden 
dolayı da kutluyorum. Okulun do-
nanımına baktığımızda bir heyecan 
verdi. Ciddi bir emek verildiğini bize 
gösteriyor. Elektriği de kendisi üre-
tiyor. Çevreye duyarlı bir okuldur. 
Öğretmenlerimiz önemlidir. Onlara 
çok iş düşüyor. Çocuklarımızı sizlere 

emanet ediyoruz. Böylesine güzel bir 
okulu Konya’ya kazandırdıkları için 
teşekkür ederken, hayırlı olsun diyo-
rum” diye konuştu.

KONYALI İŞADAMLARIMIZIN GÜZEL 
BİR OKUL KAZANDIRMASI GÜZEL BİR 

DAVRANIŞTIR
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 

Büyük, “Konya’dan çıkıp, İstanbul’da 
büyük işler yapan Konyalı işadamla-
rımızın memleketine böylesine güzel 
bir okul kazandırması güzel bir davra-
nıştır. Kendilerine bu yatırımlarından 
dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim bir 
gönül işidir. Bu gönül işine emek ve-
ren, hizmet eden, yatırım yaptıkları 
içinde teşekkür ediyorum. Ertan Bey 
bir hayal kurmuştu. Bugün bunu ba-
şarmıştır. Hayırlı olsun.”

KONYA’DAN TÜM TÜRKİYE’YE VE 
DÜNYA YA IŞIK OLMAK ÜZERE YOLA 

ÇIKIYORUZ

AGO Kurucu- Genel Müdürü 
Ertan Dündar AGO’nun Türkiye ve 
dünya ya ışık olmak üzere yola çıktı-
ğına dikkat çekerek, “Büyük Önder 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah ar-
kadaşlarının rahmetle anarken, 30 
Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyo-
rum. Bu anlamlı günde okulun açılışı-
nı yapmaktan büyük bir heyecan du-
yuyoruz. AGO kadrosu yeni zaferler 
için bugün yola çıkıyor. Mutlu, başarılı 
ve nitelikli dünya insanı yetiştirmek 
hedefiyle Konya’dan tüm Türkiye’ye 
oradan da tüm Dünyaya ışık olmak 
üzere yola çıkıyoruz. Hayaldi gerçek 
oldu. Çocukluk arkadaşım Beyşehir 
Durak Köyünden İşadamı ve Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mustafa Akçay ile 
eğitim üzerine yaptığım konuşmada 
Özel Okul hayalimin olduğunu söyle-
dim. Mustafa Akçay ve ortağı Vedat 
Yavuz ile hayalimizi gerçekleştirdik. 

21 Haziran 2018 tarihinde Eğitimci 
ortaklarımız ile okulun temelini attık. 
Sayın Velilerimiz çocuklarınız hayal 
kursun gereğini yapsın ve başarınca 
hazzını yaşasın. AGO’da, Öğrencilere 
Milli Eğitim Temel Amaçlarına Uygun 
Atatürk İlke ve İnkılapları ışığında 
güler yüzlü pozitif yaklaşımla moti-
ve edilmiş okumayı seven, düşünen, 
araştıran, inceleyen, sorgulayan ve 
üreten bir eğitim öğretim sunulacak-
tır. Dumansız hava sahası oluşturarak 
Türkiye’de bir ilki başarıyoruz. Çevre-
ye ve sağlığa duyarlı bütün çalışanları 
sigara kullanmayanlar arasından seç-
tik. Öğrencilerimize söylemle değil, 
eylemlerle rol model oluyoruz. Oku-
lumuzun çatısına kendi Kuruluşumuz 
olan gelişim solar enerji tarafından 
Güneş Panelleri yapılarak kendi ener-
jisini üreten ilk özel okuluz. 

Bana inanan güvenen Yönetim 
Kurulu Başkanımız İş adamı Musta-
fa Akçay’a, Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcımız İş adamı Vedat Yavuz’a, 
bizi her zaman yüreklendiren emekli 
öğretmen Şevket Yavuz’a, Kurucu 
Ortaklarım Hamit Kaya ve Ali Erkan’a 
çok teşekkür ediyorum.”

Konuşmanın ardından Vali Cüne-
yit Orhan Toprak ve protokol üyeleri 
tarafından okulun açılış kurdelesi ke-
silerek, okul gezdirildi. Çeşitli etkinlik-
ler düzenlenen okulda, açılışa katılan-
lara ikramlarda bulunuldu.
n HABER MERKEZİ
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Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
3 Eylül 2019 Salı  • Yıl: 12 • Sayı: 3736

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
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ASELSAN Genel Müdürlüğü ve ASELSAN Konya Silah Sistemleri AŞ yöneticileri Beyşehir ilçesindeki silah 
üreticilerini ziyaret etti. Temeli atılan ASELSAN silah fabrikasının 2020’de tamamlanmasının hedeflendiği bildirildi

Konya 2020 yılında
silahın merkezi olacak

‘Bizim Meram’ memnun etti

ASELSAN ve Konya’da savun-
ma sanayi sektöründe hizmet ve-
ren 24 firmanın ortaklığıyla kurulan 
Konya Savunma Sanayi A.Ş. tara-
fından 300 bin metrekare alanda, 
silah sistemleri fabrikası hayata 
geçiriliyor. Hisselerinin yüzde 49’u 
Konya firmalarına yüzde 51’i ASEL-
SAN’a ait olan fabrikaya, uzaktan 
komutalı silah sistemleri ve silah 
üretimleri için 65 milyon dolarlık 
yatırım yapılacak. Milli ve yerli silah 
geliştirilmesi ile hem Türk Silah-
lı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları yurt içi 
kaynaklardan sağlanmış olacak hem 
de silah sistemlerinin ihracatı için 
üçüncü ülkelerin muhtemel silah 
tehditleri gibi önemli bir engel or-
tadan kaldırılmış olacak. Bu adımın 
ülkemizin ihracatının artması açı-
sından son derece olumlu sonuçlar 
doğurması bekleniyor. Fabrikanın 
temeli atılmış olup çalışmalar hızla 
devam ediyor. Fabrikanın 2020 yı-
lında tamamlanması planlanıyor.

Beyşehir bölgesindeki silah ta-
sarım ve üreticisi firmalara, ASEL-
SAN yöneticileri tarafından ziyaret 
gerçekleştirildi. ASELSAN Genel 
Müdür Yardımcısı ve ASELSAN 
Konya Silah Sistemleri A.Ş. (AKSS) 
Yönetim Kurulu Başkanı Musta-
fa Kaval,  ASELSAN Genel Müdür 
Yardımcısı ve AKSS Yönetim Kuru-
lu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik ile 
ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bü-
lent Işık’tan oluşan heyet,  teknik 
gezi mahiyetindeki çalışma ziyare-
tinde, Huğlu Av Tüfekleri Koope-
ratifi ve SÜ Huğlu MYO’da bir dizi 

inceleme ve görüş alışverişinde bu-
lundu. 

Heyet, yaklaşık 1 ay önce Huğlu 
Av Tüfekleri Kooperatifinin çatısın-
da yaşanan ve kısa sürede kontrol 
altına alınan yangın ile ilgili geçmiş 
olsun dileklerini belirterek, yaşanan 
hadise esnasında, Huğlu halkının 
gösterdiği örnek dayanışmanın, bu 
ve buna benzer her türlü hadisenin 
üstesinden gelme noktasında en 
değerli güç kaynağı olduğunu vur-
guladı. Ziyarete Huğlu MYO Müdü-
rü Yrd. Doç. Dr. Emre Erdoğan ile 
Mevlana Kalkınma Ajansı Uzmanla-
rından O. Fatih Yalçın eşlik etti.

ASELSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı ASELSAN Konya Silah Sis-
temleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Ülkemiz 
kalkınmasının en önemli lokomotifi 
olan reel sektörün müstesna örnek-
lerinden Huğlu Av Tüfekleri Koope-
ratifine yapmış olduğumuz Teknik 

Geziden büyük memnuniyet duyu-
yorum. ASELSAN olarak Huğlu Böl-
gesinin sahip olduğu Silah Tasarım 
ve Üretim Yetkinliğinin, ASELSAN 
– Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 
ortaklığı vasıtasıyla başta bu bölge 
olmak üzere, ASELSAN’a ve ülke-
mize çok değerli katkılar sağlaya-
cağına inancımız, bu ziyaret vesilesi 
ile bir kez daha artmıştır. Birlikte 
daha büyük hedeflere omuz omuza 
yürüyeceğimizden kuşkumuz yok-
tur. İmkan verilirse Anadolu insanı-
nın neler yapabileceğine Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifimiz çok önemli 
bir örnek oluşturmaktadır. Bu vesi-
le ile bizleri misafir eden Kooperatif 
Başkanımız Naci Tanık beye şük-
ranlarımı sunuyorum” dedi.

ASELSAN Genel Müdür Yar-
dımcısı ASELSAN Konya Silah Sis-
temleri A.Ş. Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mustafa Kaval da “Huğlu Av 
Tüfekleri Kooperatifine bu ikinci 

ziyaretim. Burada gördüklerim beni 
her zaman etkilemiştir. Huğlu Koo-
peratifinin sahip olduğu bu mode-
lin ülkemizde başarıyla çalışan ve 
örnek bir model olduğunu özellikle 
belirtmek isterim. Üç yıl önceki zi-
yaretimden bu yana Kooperatifin 
teknolojisi ve makine parkındaki 
olumlu gelişmelerle gücüne güç 
kattığını gördük. Ayrıca, Koopera-
tifin Konya Silah Sistemleri Tesi-
si ortaklığı bize güç vermektedir. 
Önümüzdeki dönemde Huğlu Ko-
operatifinin şirketimize katkılarının 
artarak devam edeceğine yürekten 
inanıyorum” dedi.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi 
Başkanı Naci Tanık ise, ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getire-
rek, “Dünyanın en önemli Savunma 
Sanayi şirketlerinden ve dünyada 
ilk 100 içerisinde 52. büyük savun-
ma sanayi şirketi pozisyonundaki 
‘ASELSANIMIZ’ ile Konya Silah Sis-
temleri Tesisinde ortak olmaktan 
mutluyuz, gururluyuz ve her daim 
yanımızda olarak verdikleri kıymetli 
destekleri için ve bu kıymetli ziya-
retleri için ASELSAN yetkililerine 
şükranlarımızı sunuyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

Selçuk Üniversitesi Huğlu Mes-
lek Yüksekokuluna ziyaret gerçek-
leştirildi. Silah Sanayi Tekniker-
liği bölümü hakkında bilgi alındı. 
CIP-Ateşli Silahlar Testi alt yapıları 
hakkında görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Atış poligonu ve teknik in-
celemeler sonrası karşılıklı plaket 
takdimi ile ziyaret sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Vatandaşlardan gelen şikayet 
ve taleplere anında müdahale ede-
rek çözüm odaklı çalışan Meram 
Belediyesi ‘Bizim Meram Masası’,  
bir başvuru merkezi olmanın öte-
sinde sorunların çözüm noktası ve 
merkezi oldu. Vatandaşların so-
runlarını, ‘Başkana ve Başkanlığa 
Mesaj, CİMER, Mail, Sosyal Medya, 
Telefon, Valilik Açık Kapı, What-
sApp ve yüzyüze olmak üzere 9 
ayrı kanaldan iletebildikleri ‘Bizim 
Meram Masası’, açıldığı 23 Hazi-
ran 2019 tarihinden bu yana iki 
ay gibi kısa bir süre geçmiş olma-
sına rağmen vatandaşlardan gelen 
162 ayrı konuda 4500 farklı şika-
yetin büyük çoğunluğunu çözüme 
kavuşturdu. Kariyer Merkezi ile 
birlikte 11 kişinin hizmet verdiği 
masa, hızlı çözümleriyle vatandaş-
ların yüzünü güldürüyor.  

BAŞKAN KAVUŞ: BİRİM HEM 
VATANDAŞIN MEMNUNİYETİNİ 

HEM DE BELEDİYENİN 
VERİMLİLİĞİNİ ARTIRDI 

Aylık ortalama 2 bin 200’den 
fazla şikayet ve talebin geldiği Bi-
zim Meram Masası’na en fazla baş-

vuru 1269 adet ile Veteriner İşleri 
Müdürlüğüne yapıldı. Bunu 773 
başvuru ile Fen İşleri Müdürlüğü, 
576 başvuru ile Zabıta Müdürlüğü 
ve 532 başvuru ile de Çevre Koru-
ma ve Kontrol Müdürlüğü izledi. 
En az başvuru ise Hukuk İşleri Mü-
dürlüğüne gerçekleştirildi. Birim 
ile ilgili tüm başvuruları ve sonra-
sındaki süreçleri bizzat takip eden 
Meram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş’un talimatları doğrultusun-
da gelen her başvuru ve şikayeti 
en geç iki gün içinde yanıtlanmak 
zorunda. Eğer yanıt gecikecekse, 
gecikmenin neden yaşandığı ve 
yanıtın ne zaman bildirileceği ya 

da sorunun çözümünün ne zaman 
olacağı yine en geç bu ikinci günün 
sonunda vatandaşlara iletiliyor. Bi-
zim Meram Masasının kendisine 
yapılan her türlü başvuruyu hızlı 
bir şekilde çözüme kavuşturdu-
ğunu ifade eden Meram Belediye 
Başkanı Mustafa Kavuş, kurdukları 
sistemin hem vatandaş memnuni-
yetini en üst seviyeye çıkardığını 
hem de belediyenin çalışmaların-
daki verimliliği artırdığına dikkat 
çekti.  
BAŞKAN KAVUŞ: VATANDAŞLAR 

YOLUMUZU AYDINLATIYOR
Bizim Meram Masası’nın ku-

ruluşunun temelinde, vatandaş 

memnuniyetini öncelikli ilke edin-
melerinin bulunduğunu belirten 
Başkan Mustafa Kavuş, “Her türlü 
kanalı ve ağı kullanarak vatandaş-
larla çok daha etkin, çözüm odak-
lı, etkileşimli ve kaliteli bir ileti-
şimi hayata geçirme vaadimizin 
en önemli tezahürü bu birimimiz 
oldu. Birim, kendisine ulaşan tüm 
istek, şikayet ve görüşleri değer-
lendirerek vatandaşlarımıza hızlı 
dönüş, çözüm ve bilgilendirme 
gerçekleştiriyor. Bu da vatandaşla-
rımıza Meram’da yaşamanın ayrı-
calığını hissettiriyor. Bu çalışmalar 
bizim içinde, hizmet kalitemizin 
artması ve elde edilen veriler doğ-
rultusunda kaynakların çok daha 
verimli kullanılması anlamı taşıyor. 
Bu hizmet aynı zamanda katılımcı 
yönetim anlayışımızın da önemli 
bir göstergesi oldu. Her yönüyle 
büyük yarar sağlayan ‘Bizim Me-
ram Masamıza başvuruda bulunup 
istek ve önerileriyle bizim hizmet 
yolumuzu aydınlatan tüm  vatan-
daşlarıma  teşekkür ediyorum” ifa-
delerini kullandı. 
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
UNICEF desteği ile yürüttüğü 
Engeli Olan Çocuklar İçin Kapsa-
yıcı Erken Çocukluk Eğitimi Pro-
jesi kapsamında İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından düzenle-
nen öğretmen eğitimi başladı. 

Programda konuşma yapan 
İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, yeni eğitim öğretim yılı-
nın hayırlı olması temennisi ile 
sözlerine başladı. Bakanlık ta-
rafından uygulanan bu projede 
pilot olarak seçilen 6 ilden biri-
sinin Konya olduğuna dikkat çe-
ken İl Milli Eğitim Müdürü Seyit 
Ali Büyük, “Pilot olarak seçilen 
şehirler arasında olma ayrıcalı-
ğının mutluluğunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Engeli Olan Çocuklar 
İçin Kapsayıcı Erken Çocukluk 
Eğitimi Projesi çeşitli sebeplerle 
eğitim almada engeli olan ço-

cuklarımız için çok önemli bir 
çalışmadır. Bütün amacımız, ço-
cuklarımızın iyi bir eğitim alma-
larını sağlamaktır “dedi. 

UNICEF Türkiye Kapsayıcı 
Eğitim Koordinatörü Mehmet 
Buldu da bu projenin Mayıs 
2017 tarihinde başladığını ifade 
ederek temel hedeflerinin 3-7 
yaş arası tüm çocukların kap-
sayıcı eğitim sayesinde ilkokula 
hazırlanmaları olduğunu söyledi. 
Projenin temel hedefleri üzerin-
de de duran Buldu, işleyişe dair 
de bilgi verdi. Programa İl Milli 
Eğitim Müdürümüz Seyit Ali 
Büyük ve UNICEF Türkiye Kap-
sayıcı Eğitim Koordinatörü Meh-
met Buldu’nun yanı sıra il milli 
eğitim müdür yardımcıları, ilçe 
milli eğitim müdürleri, şube mü-
dürleri ve öğretmenler katıldı. 
n HABER MERKEZİ

1971 yılında Akşehir öğret-
men okulu mezunları Konya’da 
buluşarak hasret giderip, kültü-
rel ve tarihi yerleri gezdiler. Ak-
şehir öğretmen Okulu’nu 1971 
yılında bitiren 3-E sınıfının her 
yıl değişik bir yerde gerçekleş-
tirilen buluşmaları bu yıl Kon-
ya’da 30-31 Ağustos- 01 Eylül 
2019 tarihleri arasında gerçek-
leştirildi.

Aralarında Emekli Eğitim-
ci-Şair Ahmet Üresin’in de bu-
lunduğu Akşehir Öğretmen 
Okulu mezunları Meram Yeniyol 
Caddesi üzerindeki Sema Ote-
li’nde buluşarak, o dönemdeki 
öğretmenlerinden bazıları, sı-
nıf arkadaşları ve konuklarında 
olduğu yaklaşık 50 kişilik bir 
gurup ile özlem giderek, anıla-
rını anlatıldı. Şarkı ve türküler 
söylendi. Özellikle Bozkır Ekibi 
oyunları ile izleyenleri büyüledi. 
Şair Ahmet Üresin son şiir kitabı 
‘Gökyüzünün Öteki Yüzü’ isimli 

kitabını salonda bulunanlara ar-
mağan etti.

Akşehir Öğretmen Okulu 
mezunlarının buluşması hak-
kında bilgi veren Emekli Eğitim-
ci-Şair Ahmet Üresin, “Musalla 
Mezarlığında yatan merhum 
sınıf arkadaşımız Hüseyin Tom-
buloğlu, öğretmenimiz Ömer 
Uçar’ı ziyaret ettik. Rehber Ayşe 
Akkaya gezi boyunca gezilen 
yerler ve Konya hakkında bil-
giler verdi. Çatalhöyük, Sille’yi 
gezdik. Konya ile özdeşleşen etli 
ekmek yenildi. Mevlana Müzesi 
gezildi. Akşam da Sema Göste-
risi izledik. 01 Eylül günü otel-
de vedalaşılarak herkes kendi 
memleketine ayrıldı. Bu buluş-
madan memnun kalan katılım-
cılar yeniden buluşma dileklerini 
ilettiler. Bu toplantı ile 48 yıl-
lık arkadaşlık duyguları bir kez 
daha pekişmiş oldu. Katılan her-
kese teşekkür ederim” dedi.
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Öğretmenler, engelli 
çocuklar için eğitiliyor

Akşehir Öğretmen Okulu 
mezunları biraraya geldi
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Seydişehir Belediye Baş-
kanı Mehmet Tutal, başlatmış 
olduğu “Meşveret Günleri” ile 
vatandaşların takdirini kazanı-
yor.  Her hafta Perşembe gün-
leri sabah 09.00 -17.00 saatleri 
arasında makamında hemşeh-
rilerini kabul eden ve onların 
sorunlarını dinleyen Başkan 
Tutal, vatandaşların daha hızlı 
ve kaliteli hizmet almasını sağ-
larken, onlardan almış olduğu 
bilgiler doğrultusunda Seydişe-
hir’i birlikte yönetiyor. 

Başkan Tutal, vatandaşlara 
daha iyi hizmet verebilmek için 
Seydişehirli hemşehrileri ile sık 
sık bir araya gelerek çalışma-
larına ara vermeden devam 
ediyor ,vatandaşların kaliteli 
hizmet alarak memnuniyetini 
ve mutluluğunu  ön planda tu-
tuyor.

Vatandaşların her türlü so-
run, görüş ve taleplerini alan 
Seydişehir Belediye Başkanı 

Mehmet Tutal; ‘Gönül Beledi-
yeciliği’ anlayışıyla çıktığımız 
yolumuzda vatandaşlarımızın 
belediye hizmetleri konusun-
daki memnuniyeti bizim için 
önemli. Seydişehir Belediyesi 
olarak hedefimiz belediyeyle 
vatandaş arasında güçlü bağ 
kurmak. Elhamdülillah bunu 
da başarıyoruz. Seydişehir  Be-
lediyesi olarak ilçemizin dört 
bir yanında kırsal ve merkez 
mahallelerimizde fiziki ve alt-
yapı alanlarında kaliteli hizmet 
üretmenin yanısıra hemşehri-
lerimizlede biraraya gelmeye 
özen gösteriyoruz. Bu kapsam-
da da hemşehrilerimiz, asfalt-
tan altyapıya, içme suyundan 
toplu taşımaya, kaldırımlardan 
park bahçelere ve daha birçok 
konuda belediyemizi ilgilendi-
ren birçok talep, şikâyet bize 
bildirebilirler. Kapımız ve tele-
fonlarımız 24 saat açık” dedi.
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Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, vatandaştan ge-
len çay davetini geri çevirmedi. 
Belediye Başkanı Mehmet Tu-
tal, Bahçelievler Mahallesinde 
ikamet eden Etibank’tan emek-
li Hasan Akboz’un  çay ikramı 
davetini geri çevirmeyerek 
kendisini ziyaret etti. Merkez 
ve kırsal mahallelerde hemşeh-
rilerini ziyaret ederek onların 
gönüllerini alan Başkan Tutal, 
gerek sosyal medya üzerinden 
gerekse birebir yapılan davet-
leri geri çevirmeyerek hemşeh-
rilerinin gönül kapısını bir bar-
dak çayla aralıyor.

Mesai ve saat kavramı gö-
zetmeksizin hemşehrileri ile 
her fırsatı değerlendirdiğini 
kaydeden  Başkan Tutal; gün-
düzleri  belediye hizmetlerini 
yerine getirerek , çalışmaları-
mızın ve projelerimizin taki-
bini yapıyoruz. Yollar, parklar 
yapmanın, projeleri hayata ge-
çirmenin ötesinde önemli olan 
gönüller kazanabilmek ve bu 
gönüllerde yer edinebilmektir. 
Elhamdülillah bunu da başa-
rıyoruz. Belediye dışında bizi 

evlerine davet eden veya bi-
zim evlerine konuk olduğumuz  
hemşehrilerimizin  gönülleri 
kazanıyor hayır dualarını alı-
yoruz.   Bize evlerini ve gönül 
kapılarını sonuna kadar açan 
tüm hemşehrilerime gönülden 
teşekkür ediyorum.” dedi.

Vatandaşların teveccühü-
nün kendilerini çok memnun 
ettiğini belirten Başkan Tutal; 
geleneklerimizde gel çay içe-
lim teklifinin sadece çay içmek 
olmadığını, sohbet etmek an-
lamına da geldiğini biliriz. Bu 
gün, Hasan Abimizin bize olan 
bu teklifine konuk olduk. Ne 
mutlu bize ki vatandaşlarımı-
zın gönlüne girebilmişiz. Biz-
lere evinin kapılarını açan Ak-
boz ailemize hoş sohbetleri ve 
misafirperverliklerinden ötürü 
teşekkür ederim” diye konuştu.

Ev Sahibi Hasan Akboz, 
“Başkanımız bizim kendisine 
yapmış olduğumuz daveti geri 
çevirmedi. Evimize misafir 
oldu. Bizimle hoş sohbet etti. 
Kendisine teşekkür ediyorum” 
ifadelerini kullandı.
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‘Hemşerilerimizle sürekli 
iletişim halindeyiz’

Başkan Tutal, çay 
davetini geri çevirmedi

Türkiye Kamu-Sen Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, “Dağ fare doğurdu. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’nun kararı 
çalışanların, emeklilerin ve yakınlarının ekonomik ve özlük haklarına ilişkin sıkıntıları çözmekten uzak kaldı” dedi

Dağ fare doğurdu!
Türkiye Kamu-Sen Konya İl 

Temsilcisi Veli Doğrul, Kamu Gö-
revlileri Hakem Kurulu’nun 2020-
2021 yıllarını içeren maaş ve özlük 
haklarına ilişkin verdiği kararla ilgili 
basın açıklaması yaptı. Kayalıpark’ta 
gerçekleştirilen basın açıklamasına 
Türkiye Kamu-Sen Konya İl Tem-
silciliği’ne bağlı sendika başkanları 
ve sendika üyeleri katıldı. Kamu 
Görevlileri Hakem Kurulu’nun ka-
rarının hayal kırıklığı oluşturduğu-
nu dile getiren Türkiye Kamu-Sen 
Konya İl Temsilcisi Veli Doğrul, 
“Çoğunluğu atanmışlardan oluşan 
bir Hakem Kurulu’nun objektif bir 
karar veremeyeceğine ilişkin kaygı-
ların boşuna olmadığı görüldü” dedi. 
Verilen kararla, memurların yeni bir 
cenderenin içine sokulduğunu belir-
ten Doğrul, sözlerine şöyle devam 
etti, “Hakem Kurulu’nun kararına 
göre memur ve emeklilere 2020 yılı 
için yüzde 4+4, 2021 için ise yüzde 
3+3 zam yapılması kesinleşti. Ha-
kem kurulunda hükümet tarafından 
atanan üyelerin çoğunlukta olması 
Hükümetin teklifi dışında bu kurul-
dan başka bir karar çıkamayacağını 
en başından beri ortaya koymak-
taydı. Bu kararla beraber en düşük 
memur maaşına 120 TL ortalama 
memur maaşına 160 TL’lik bir artış-
la altı ayı geçirmek zorunda kalacak 
olan kamu görevlileri yeni bir eko-
nomik cendereye sokulmuş oldu. 
Hakem Kurulunun verdiği bu karar 
ekonomik gerçeklerle karşılaştırıldı-
ğında hem bu karara sebep olanlar 
hem de toplu sözleşme sürecini su-
landıran yetkili konfederasyon ka-
muoyu vicdanında sorgulanacaktır.”

HAVANDA SU DÖVMEK
Türkiye Kamu-Sen olarak, toplu 

sözleşme görüşmelerinin tek bir yet-
kili temsilcinin keyfiyetiyle yürütül-
mesinin doğru olmadığını defalarca 
dile getirdiklerini hatırlatan Doğrul, 
“Kamu görevlilerini ilgilendiren ha-
yati konuların dahi masada pazarlı-
ğa açılmadığını ifade ettik ve gerekli 
uyarılarımızı yaptık. Milyonlarca ça-
lışanımız sözleşmelilere kadro, 3600 
ek gösterge, vergi dilimlerinin adil 
bir biçimde düzenlenmesi, yardımcı 
hizmetlilerin sorunlarının çözülme-

si, mülakat uygulamasından vazge-
çilerek liyakat ilkesine göre hareket 
edilmesi, emeklilerin maaşlarının 
yükseltilmesi gibi hayati konuların 
dahi tartışılmadığı bir toplu sözleş-
me sürecine tanıklık etti. Haliyle 
havanda su dövmekten başka bir işe 
yaramayanlar, iki yılda bir gelen bu 
ve benzeri sorunların tartışılarak bir 
sonuca bağlanması fırsatını tepmiş 
oldu. Bütün bu olumsuzluklar yanın-
da hizmet kollarına ilişkin taleplerin 
de aynı dönemde gündeme getiril-
me zorunluluğu, toplu pazarlıkların 
içinden çıkılamaz bir hale gelmesine 
ve tam bir keşmekeşe dönmesine 
yol açtı” ifadelerini kullandı.
SORUNLARI ÇÖZMEKTEN UZAK 

KALDILAR
“Bir tarafta yetkili konfederasyon 

ve sendikalarının basiretsizliği ve iş 
bilmezliği diğer tarafta Kanunun ek-
sik ve yanlış hükümleriyle birleşince 
bundan önceki 4 dönemde olduğu 
gibi beşinci toplu sözleşme dönemi 
de büyük bir fiyasko ile sonuçlandı” 
diyen Doğrul, 20 milyon vatandaşın 
umutlarının 2021 yılına ertelendiği-
ni söyledi. Toplu sözleşme görüşme-
lerinde yetkili sendikanın doğru bir 
pazarlık stratejisi yürütemediğini sa-
vunan Doğrul, şunları kaydetti, “Her 
ne kadar toplu sözleşme görüşmele-
rinde anlaşma sağlanamamış olsa 
da doğru bir pazarlık stratejisinin 
yürütülmemesi, taleplerin pazarlığa 
ve tartışmaya açılmaması, memur 
sorunlarının çözümü yerine yetkili 
sendikaların kasalarını doldurma 
peşine düşerek dünyanın hiçbir ge-
lişmiş ülkesinde kabul görmemiş 
dayanışma aidatı konusuna saplanıp 
kalmaları, üzerinde anlaşılan ve an-
laşılamayan konuların dahi sürün-
cemede kalması sonucunu doğurdu. 
Elbette Kamu Görevlileri Hakem 
Kurulu’nun Hükümet ağırlıklı ya-
pısıyla sendikaların beklentilerine 
uygun bir karar vermesi beklene-
mezdi; nitekim beklenen oldu ve 
dağ fare doğurdu. Kamu Görevlileri 
Hakem Kurulu’nun kararı çalışan-

ların, emeklilerin ve yakınlarının 
ekonomik ve özlük haklarına ilişkin 
sıkıntıları çözmekten uzak kaldı.”

GÖRÜŞMELER KATILIMCI 
NOKTAYA TAŞINMALI

Bu hali ile ve mevcut yetkili sen-
dikaların bu tutumu ile toplu sözleş-
me görüşmelerinin kamu çalışanla-
rına somut kazanımlar sağlayacak 
bir yapısının bulunmadığına dikkat 
çeken Doğrul, “Öyleyse bundan 
sonra yapılacak ilk iş toplu sözleşme 
sürecini katılımcı ve sonuç alıcı bir 
noktaya taşımak olmalı. 

Toplu sözleşmede kamu gö-
revlilerinin geniş bir şekilde temsil 
edilmesi, kamu görevlileri heyetinin 
çoğunluğuna bağlı bir imza sistemi-
ne geçilmesi, itiraz mekanizmaları-
nın yeniden düzenlemesi olmazsa 
olmaz değişiklikler olarak karşımız-
da duruyor. Bunun yanında kamu 
görevlilerinin geneline ilişkin toplu 
sözleşme ile hizmet kolu toplu söz-
leşmelerinin birbirinden ayrılması 
ve Kamu Görevlileri Hakem Kuru-
lu’nun da eşit temsile dayalı olarak 
yeniden yapılandırılması gerekiyor. 
Aksi halde bu sistem ve bu yetkili 
sendikalarla daha çok hayal kırıklık-
ları ve daha çok fiyaskolar yaşama-
mız kaçınılmaz görünüyor” ifadele-
rini kullandı.
n ABDULLAH AKİF SOLAK

‘Yapılan tesislerin adlarını açıklayın’
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 

Konya ziyareti ve yapılan açılış 
programına ilişkin açıklama-
larda bulunan İYİ Parti Konya 
Milletvekili Fahrettin Yokuş, 
açılışı yapılan 88 yatırımın neler 
olduğunun tek tek açıklanması 
gerektiğini, Konya kamuoyunun 
da bunu merak ettiğini söyledi. 

Konya’nın en önemli soru-
nunun su ve mevcut su kaynak-
larındaki kirlilik olduğunu dile 
getiren Fahrettin Yokuş, “Ta-
rım kentti Konya’da her geçen 
gün tarım üretimi azalmakta-
dır. Ekim alanlarının önemli bir 
bölümü ekilmemektedir. Her 
yıl çiftçilik ve hayvancılıkla uğ-
raşan nüfusumuz azalmaktadır. 
Çiftçimiz yani tarım üreticimiz, 
ürettiğinin karşılığını alama-
maktadır. Özellikle Konya Hav-
zamızda yeterince su kaynağı-
mızın olmayışı, tarımda üretimi 
olumsuz olarak etkilemektedir. 
Konya Ovamıza, Dicle Fırat 

Havzasından su takviyesi yapa-
cak bir projenin acilen iktidar 
tarafından yapılması gerekmek-
tedir” dedi. 

SULARIMIZ KİMYASALLARLA 
KİRLENİYOR, KONYA HALKI 

ZEHİRLENİYOR
İYİ Parti Konya Milletvekili 

Yokuş, “Konya’mızın bine yakın 
mahallesinin (köy ve kasabala-
rın) tamamına yakınının kana-
lizasyonlarında arıtma yoktur. 

Daha da acı olanı ise ilçe mer-
kezlerimiz olan; Çumra, Kadın-
hanı ve Derebucak’ın dahi ka-
nalizasyonlarında arıtma yoktur. 
Kimyasal karışımı kirli sular, 
dere, ırmak baraj ve göllerimize 
akmaktadır. Bu kirli sular tarım-
da sulamada kullanılmakta hem 
üretilen ürünler hem de tarım 
arazilerimiz kimyasal artıklar-
la kirlenmektedir. 17 yıldır Ak 
Partili Belediye Başkanlarının 

yönettiği Konya Büyükşehir Be-
lediyesi, Konya ilimizde yıllardır 
yaşanan bu büyük çevre sorunu-
nun çözümü için hiç bir çaba sarf 
etmemiştir. Konya Büyükşehir 
Belediyesinin sorumluluğunda 
olan köy ve mahallelerin kanali-
zasyonlarına filtre ile ıslahı yolu-
na gidilmemiştir” diye konuştu. 
KONYA’YA METRO VAADİ YILAN 

HİKAYESİNE DÖNDÜ
İyi Parti Konya Milletvekili 

Yokuş, “Uzun yıllardır Eski Baş-
bakan Ahmet Davutoğlu başta 
olmak üzere, AK Partili siya-
setçilerin Konya halkına vaadi 
olan Konya Metrosu hususunda 
Cumhurbaşkanının sözünün bu 
defa tutulmasını beklemektedir. 
Konya’mızda bir türlü tamamla-
namayan Gembos Yolu ile Hızlı 
Tren İstasyonunun bir an önce 
tamamlanmasını Konya halkı 
haklı olarak beklemektedir” ifa-
delerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Genç Saadet Selçuklu’da görev değişimi
Saadet Partisi Selçuklu 

Gençlik kollarında görev değişi-
mi oldu. Bir yıldır görevi yürüten 
Ali Ayata göevi Fatih İnceçayır’a 
devretti. Saadet Partisi Selçuklu 
Gençlik Kolları’nda görev deği-
şim töreni düzenlendi. Ali Ayata 
Saadet Partisi Selçuklu Gençlik 
Kolları görevini Fatih İnceçayır’a 
devretti.

Parti binasında gerçekleşen 
törenle görevini devreden Ali 
Ayata , “Dava büyüklerimizin 
kararıyla bu görevi yürütme-
ye çalıştık.. Davamız olan Milli 
Görüş’te hangi görev verilirse o 
görevi layıkıyla yapmaya hazı-
rım çünkü bizler dava şuuruyla 

hareket edenleriz. Bu duygu ve 
düşüncelerimle kardeşim Fatih 
İnceçayır’a yeni görevin de ba-
şarılar dilerim” dedi.

Saadet Partisi Selçuklu  
Gençlik Kolları yeni başkanı Fa-
tih İnceçayır ise  “Bana bu gö-
revi layık gören öncelikle İlçe 
Başkanımız İbrahim Ceylan ve 
partimizin ilçe yönetimindeki 
büyüklerimize teşekkürlerimi 
sunuyorum. Bu görevle hareket 
alanımın ve büyük sorumlulu-
ğumun bilincindeyim. Başta Sel-
çuklumuzun ve ülkemizin genç-
liği maddi ve manevi anlamda 
çöküntü içinde olduğunu görü-
yoruz. Bizler Milli Görüş şuuruy-

la bu çöküntüyü gidermek için 
bu yola baş koyduk. Hangi görev 
verilirse verilsin Allah’ın izniyle 
son nefesimize kadar bu şuurla 
hareket edeceğiz” diye konuştu.

Saadet Partisi Selçuklu ilçe 
Başkanı İbrahim Ceylan da bu-
güne kadar gençlik kollarında 
verdiği hizmetlerinden dolayı Ali 
Ayata’ya teşekkür etti. Ardından 
her iki başkana da yeni görev-
lerinde başarılar diledi. Konuş-
malarından sonra İlçe Başkanı 
İbrahim Ceylan, hizmetlerinden 
dolayı eski gençlik Kolları  Baş-
kanı Ayata’ya teşekkür ederek 
hediyesini taktim etti.
n HABER MERKEZİ
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ZAYİ
Ertuş İnş. Gayrimenkul Tem. Gıda Turizm Sağ. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Hasan Yıldırım’a 
ciro edilen 10.11.2019 vadeli Ziraat Bankasına ait 000316201019830000500285996981 Nolu Çek 
Yaprağını kaybettim hükümsüzdür. 

HASAN YILDIRIM

Z-514

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim 

Dalı Bölümünden 06.06.2014 Tarihinde Aldığım Lisans Diplomamı Kaybettim Hükümsüzdür.

KEVSER BOZABALI

Z-515

ZAYİ
TC Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 

15.09.2004 tarihinde almış olduğum diplomamı kaybettim. Hükümsüzdür.

HASAN HÜSEYİN SOLAK 

Z-516

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

EKERLER KAĞIT 
TORBA VE 

POŞET AMBALAJ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

• 35 yaşını aşmamış , 

• En az Meslek Lisesi ya da     
  Endüstri Meslek 
  Lisesi mezunu ,

• Askerlikle sorunu olmayan , 

• Vardiyalı sistemde çalışabilecek 

• Ayrıca Çay ve Sekreterlik İşini 

  Yapabilecek Bayan

ELEMAN ARIYORUZ

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

0332 239 19 08

SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık 

Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

 CNC 
Programcıları, 
 18-35 Yaş Arası 

CNC işleme Merkezi 
ve CNC Torna 

Tezgah Operatörleri
alınacaktır.

İlgilenenlerin şahsen firma
adresine başvurmaları rica olunur.

1. Organize Sanayi Bölgesi 
Atabey Sokak No: 5/A  

Tel: 0332 285 02 85

GÜVENİLİR VE DOĞRU
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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Eski eşi tarafından ihbar edildikten sonra şehirlerarası otobüste yakalanan ve üzerinde suç aletleri 
bulunan şahıs, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

Eski eşini öldürmeye 
giderken tutuklandı

İzmir’den eski eşini öldürmeye 
Mersin’in Mut ilçesine giderken 
Karaman’da yolcu otobüsünde ya-
kalandığı ileri sürülen şahıs adliye-
ye sevk edildi. Gazetecilerin “Eşini-
zi öldürmeye gittiğiniz doğru?” mu 
sorusuna zanlı “Yalan haber” dedi. 

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in 
Mut ilçesinde oturan N.A. isimli 
kadın, gece saat 01.00 sıralarında 
polisi arayarak, 4 ay önce boşandığı 
eski eşinin İzmir’den gelerek ken-
disini öldüreceği ihbarında bulun-
du. Bunun üzerine Mersin ve Kara-
man polisi harekete geçti. Karaman 
girişindeki uygulama noktalarında 
tedbir alan Karaman polisi, M.A’yı 
(46) sabah saat 08.00 sıralarında 
Karaman-Konya karayolu üzerin-
deki uygulama noktasında bir yol-
cu otobüsünde yakalayarak gözaltı-
na aldı. Otobüste yakalanan şahsın 

üzerinde 1 adet tabanca, tabancaya 
ait 14 adet mermi, 1 adet bıçak, 

10 adet plastik kelepçe, 5 adet 1’er 
metre halinde kesilmiş uçları dü-

ğümlü kendir ip ve koli bandı ele 
geçirildi. Emniyetteki işlemleri ta-
mamlanan M.A., Karaman Devlet 
Hastanesinde sağlık kontrolünden 
geçirildi. M.A, burada gazetecilerin 
“Eşinizi öldürmeye gittiğiniz doğru 
mu?” sorusuna, “Yalan haber” ce-
vabını verdi. M.A., daha sonra Ka-
raman Adliyesine sevk edildi.

Şahsın emniyetteki ifadesinde, 
“Alacağım eti paketlemek için bu 
malzemeleri aldım. Silahı da bir 
arkadaşımdan emanet aldım. Ben 
eşimi öldürmeyecektim. Yok böyle 
bir şey” dediği öğrenildi. Emniyet-
teki işlemlerin ardından hastanede 
sağlık kontrolünden geçirilerek ad-
liyeye sevk edilen M.A, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak Kara-
man M Tipi Kapalı Cezaevine gön-
derildi.
n İHA

Nişan yolunda kaza: 7 kişi yaralandı

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray’da, nişan 
törenine giden ailenin 
bulunduğu otomobil, sü-
rücüsünün kontrolünden 
çıkıp, şarampole devril-
di. Kazada, 3’ü çocuk 7 
kişi yaralandı. Kaza, saat 
06.00 sıralarında Aksa-
ray- Konya karayolunun 
35’inci kilometresinde 
meydana geldi. Ağrı’dan 
Antalya’ya bir yakınları-
nın nişan törenine giden 
Erdal Narman (43) yöne-
timindeki 04 DC 749 pla-
kalı otomobil, şarampole 
devrildi. Taklalar atarak 
hurdaya dönen aracın sü-
rücüsü Erdal Narman ile 
beraberindeki Vural Nar-
man (36), Hassı Narman 
(65), Mihriban Narman (25), Zozan 
Narman (15), Muhammed Narman 
(2) ve Alanur Narman (3) yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla 
Aksaray Eğitim ve Araştırma Has-

tanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 
yaralıların sağlık durumun iyi oldu-
ğu öğrenildi..
n DHA

Aksaray’da otomobil ile ha-
fif ticari aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 5 
kişi yaralandı. Kaza, akşam saatle-
rinde Aksaray-Konya karayolunun 
70. kilometresinde meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Konya’dan 
Aksaray istikametine seyreden 
R.S. (50) idaresindeki 68 HN 088 
plakalı otomobil, Eğrikuyu kavşa-
ğından ana yola çıkan M.G. (31) 

yönetimindeki 68 LC 600 plakalı 
hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada 
otomobil adeta hurdaya dönerken, 
sürücüler ve araçlarda bulunan 
R.S. (59), İ.S. (51) ve Ş.S. (30) ya-
ralandı. Kaza sonrası yaralılar va-
tandaşlar tarafından araçlardan çı-
karılırken, refüjde yatan yaralıların 
görüntüleri bir vatandaş tarafından 
telefonla kaydedildi. Kaza sonrası 
olay yerine çok sayıda ambulans ve 

polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede 
olay yerine gelen 112 Acil Yardım 
ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi 
olay yerinde yaptıktan sonra Ak-
saray Üniversitesi Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesine kaldırdı. Burada 
tedavi altına alınan yaralılardan 
R.S. ve B.S’nin durumlarının ağır 
olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Karaman’da uyuşturucu hap 
ticareti yaptıkları iddiasıyla gözal-
tına alınan 1’i kadın 3 kişi adliyeye 
sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, 
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube-
si ekipleri, Ayşe E. ve Mahmut K. 
isimli şahısların Hatay’dan Kara-
man’a yüklü miktarda uyuşturucu 
hap getirecekleri yönünde bilgiye 
ulaştı. Bunun üzerine harekete 
geçen ekipler, şehir girişindeki uy-
gulama noktalarında tedbir aldı. 
Ekipler, Karaman-Konya karayolu 
üzerinde bulunan uygulama nok-

tasında Ayşe E. ile Mahmut K.’nın 
içinde bulunduğu yolcu otobüsünü 
durdurarak şahısları gözaltına aldı. 
Şahısların valizinde arama yapan 
ekipler, 2 bin 10 adet uyuşturucu 
hap ele geçirdi. Gözaltına alınan 
2 zanlının Karaman’da bağlantı 
kurdukları Kenan G. de yakalana-
rak gözaltına alındı. Polisin Kenan 
G.’nin evinde yaptığı aramada ise 
ruhsatsız bir tabanca ile tüfek ele 
geçirildi. Emniyetteki işlemleri-
nin tamamlanmasının ardından 3 
şüpheli adliyeye sevk edildi.
n İHA

Beyşehir ilçesinde bir apart-
manın önünden çaldığı bebek 
arabasını götüren kadın, bir iş 
yerinin güvenlik kamerası tara-
fından görüntülendi. Edinilen bil-
giye göre, Dalyan Mahallesi’nde 
pazar yeri yakınındaki bir apart-
manın birinci katında dış kapının 
önünde duran bebek arabası ça-
lındı. Hırsızlık ihbarının yapılma-

sı üzerine adrese sevk edilen po-
lis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin 
güvenlik kamera görüntülerini 
inceledi. Görüntülerde polis, bir 
kadının boş olan bebek arabası-
nı götürdüğünü belirledi. Polis 
ekipleri, eşkalini tespit ettikleri 
kadını yakalamak için çalışma 
başlattı.
n İHA

Uyuşturucu ticaretinden 3 
kişi adliyeye sevk edildi 

Bebek arabasını çalan 
şüpheli kameraya yakalandı 
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Musa Kazım 
Ünver’in acı günü

Nuran Akyüz 
dualarla defnedildi

Konya Vergi Dairesi Başka-
nı Musa Kazım Ünver’in annesi 
Nebahat Ünver (79) Hakk’a yü-
rüdü. Merhume Nebahat Ün-
ver’in cenazesi dün öğle nama-
zına müteakip Parsana Büyük 
Camii’nde kılınan cenaze namazı 
sonrası Musalla Mezarlığı’na def-
nedildi. Cenazeye Vali Cüneyit 

Orhan Toprak, Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK 
Parti İl Başkanı Hasan Angı, Kon-
ya SMMMO Başkanı Abdil Erdal, 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Oda-
ları Birliği (KONESOB) Başkanı 
Muharrem Karabacak ile Ünver 
ailesinin yakınları ve sevenleri 
katıldı. Tekbir ve dualarla omuz-

larda taşınan merhume Nebahat 
Ünver, dualarla toprağa verildi. 
Yenigün Gazetesi olarak merhu-
me Nebahat Ünver’e Allah’tan 
rahmet, başta Konya Vergi Dai-
resi Başkanı Musa Kazım Ünver 
olmak üzere Ünver ailesine baş 
sağlığı ve sabırlar diliyoruz. 
n MEVLÜT EGİN

Selçuk Üniversitesi İletişim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi ve ÜNTV Ha-
ber Koordinatörü Selman Selman 
Akyüz’ün annesi Nuran Akyüz 66 
yaşında vefat etti. Merhume Nu-
ran Akyüz’ün cenazesi önceki gün 
Külahçı Cami’inde kılınan cenaze 
namazının ardından dualarla ve 
tekbirlerle Hacıfettah Mezarlığına 
defnedildi. Akyüz ailesini acı gün-
lerinde Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca,  Selçuk Üniversitesi 
İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Ahmet Kalender, Selçuk Üniversi-
tesi İletişim Fakültesi Öğretim Üye-
si Prof. Dr Aytekin Can, Büyükşehir 
Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler 
Daire Başkanı Ahmet Bilgiç,  KOS-
Kİ Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü 
Galip Marlalı, Büyükşehir Belediye-
si Gençlik Spor ve Eğitim Hizmetle-
ri Dairesi Başkanı Alper Oral,  Kon-

yaspor Kurumsal İletişim ve Medya 
Direktörü Hüseyin Ekinci,  1922  
Konyaspor Basın Sözcüsü İlker Kır-
naz ile Akyüz ailesinin sevenleri ve 
yakınları katıldı.  Cenaze namazının 
ardından Akyüz ailesi taziyeleri ka-
bul etti.  Yenigün Gazetesi olarak 
merhume Nuran Akyüz’e yüce Al-
lah’tan rahmet yakınlarına ve se-
venlerine başsağlığı dileriz. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Vergi Dairesi Başkanı Musa Kazım Ünver’in annesi Nebahat Ünver 
(79) Hakk’a yürüdü. Merhume Ünver’in cenazesi dualarla toprağa verildi

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve ÜNTV Haber Koordina-
törü Selman Selman Akyüz’ün annesi Nuran Akyüz 66 yaşında vefat etti

NEBAHAT ÜNVER’in

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Konya Vergi Dairesi Başkanı

 Musa Kazım ÜNVER’in annesi 

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 

Öğretim Üyesi ve ÜNTV Haber 

Koordinatörü

 Selman Selim  AKYÜZ’ün annesi

vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye 

Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil 

niyaz ederiz.

vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye 

Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve 

yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil 

niyaz ederiz.

NURAN AKYÜZ’ün
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Eskilerin Bir lafı var “İyiler be-
yaz atlara binip gittiler” diye…

Son günlerde bu sözün ger-
çekleştiğine bir kez daha tanık 
olduk. Önce Milliyetçi camianın 
önde gelen isimlerinden Musta-
fa Kafalı Hocayı ardından da Ali 
Berat Alptekin Hocayı kaybettik. 
Rahmeti Rahmana kavuşan her 
iki değerli büyüğüme Allah’tan 
rahmet yakınlarına başsağlığı di-
liyorum.

Prof. Dr. Ali Berat Alptekin ile 
5-6 yıl önce tanışma fırsatı bul-
muştum. Konya Türk Ocağında 
eşim Anuş Hanımla birlikte hazır-
ladığımız, üniversite öğrencilerin 
büyük katkıda bulunduğu Nevruz 
Kutlaması için konuşma yapmak 
için konunun uzmanlarından olan 
Hocamızı davet etmeye karar ver-

miştik. Daha önce bir muhabbeti-
miz olmadığı için önce telefonunu 
bulup bu yolla Hocamıza ulaşma-
yı düşündük. Telefon numarasına 
ulaştıktan sonra kendimi tanıtıp 
bir konu üzerinde konuşmak is-
tediğimi söyledim. Azerbaycan’a 
gideceğini, döndüğünde görüşe-
bileceğimizi söyledi. 

Azerbaycan dönüşü Fakülte-
ye gittik ve bizi odasında kabul 
etti. Kendisine o sıralarda görev 
yaptığım Yenigün Gazetesi için 
hazırladığımız “Şehrin Hafıza-
sı” ilavesini götürmüştüm. Çok 
memnun oldu. Çıkardığımız ilave 
ve seçtiğimiz konular hakkında 
bizi mutlu edecek cümleler kurdu. 
Biraz sohbetten sonra ziyaretimi-
zin sebebini sordu. Türk Ocağın-
da kutlayacağımız Nevruz için bir 

konuşma yapmasını 
arzu ettiğimizi, kabul 
ederse çok memnun 
kalacağımızı, söyle-
dik. Bize gülümsedi 
ve “Sadık Bey, Türk 
Milleti ve Kültürü söz 
konusu ise ben bir 
asker gibi görev emri 
beklerim” dedi.  

O gün başlayan 
dostluğumuz devam 
etti. Her zaman akıl 
danıştığım, fikirlerine müracaat 
ettiğim bir büyüğüm oldu. Ger-
çekten de Türk Milleti ve Kültürü 
söz konusu olduğunda hiçbir en-
gel tanımadan göreve koştu. 

Hastalığı nüksettikten sonra 

düzenlenen Konya 
Âşıklar Bayramında 
görüştük. Yorgun gö-
rünüyordu. “Geçmiş 
olsun Hocam! Ra-
hatsız mısınız?” diye 
sorduğumda “Bey-
nimde bir ur olduğu 
tespit edildi. Haftaya 
Ankara’ya gideceğim. 
Bir ameliyat olacağım. 
Allah’ın takdir ettiği 
hayatın dışına çıkama-

yacağıma iman ediyorum. Elbette 
takdir Allah’ın ama bizim görevi-
miz tedbir almak” demişti. 

O gece o hasta ve yorgun hali 
ile sırf Türk Kültürüne hizmet et-
mek şevki ile jüride görev yaptı. 

Yine o hasta hali ile doktora öğ-
rencilerinin çalışmalarına ışık tut-
mak için çabaladı, gayret gösterdi. 
Ama takdir edilen ömür bu kadar-
mış… Allah’ın dön emri gelince 
bu geçici âlemden ebedi âleme 
göç etti. 

Hacı Veyis Camiinin bahçesini 
dolduran sevenleri son yolculu-
ğunda onu yalnız bırakmadı. 

Ali Berat Alptekin hayatını 
Türk Milletine adamıştı. Bu ko-
nuda yaptığı çalışmalar ile bütün 
Türk Dünyasında tanınan bir bi-
lim insanı idi. Yetiştirdiği onlarca 
akademisyen onun hayalini ger-
çekleştirmek için bundan sonra 
daha da fazla çalışmak zorunda 
kalacak. Çünkü Hocanın vefatı ile 
boşalan yerini doldurmak da on-
lara kaldı. 

Hocam siz orada rahat olun. 
Sizin hiç umudunuzu kesmediği-
niz Türk Milleti yine bir Karakuş 
–Simurg, Zümrüdü Anka” gibi 
kendi külleri içerisinde bulunan 
közün tekrar alevlenmesi ile eski 
parlak günlerine dönecek, sizin 
hayalleriniz gerçekleşecektir.

Kısaca dün Konya bir âlimini 
kaybetti.  Peygamber Efendimiz 
“Âlimler yeryüzünün kandilleri-
dir.”  yiye buyurmuştu. Konya’nın 
kandili söndü. Yine Peygamber 
Efendimiz  “Âlimin ölümü âlemin 
ölümü gibidir.” buyurmuştu. Kon-
ya’da Ali Berat Alptekin’in vefatı ile 
bir âlem göçtü. Büyükşehir Bele-
diyesinin bir Kültür Merkezine Ali 
Berat Alptekin ismini vermesi bir 
vefa borcudur. Bu vefanın göste-
rileceğini umuyor ve bekliyoruz.

BİR ÂLEM GÖÇTÜ

sgokce@konyayenigun.com
SADIK GÖKCE

TAVIR

‘Yeni adli yıl, avukatlar 
için mücadele yılı olacak’

Kör Ahmet lakaplı
Ahmet Özdemir anılacak

Avukat Hakları Derneği Baş-
kanı Av. K. Tarkan Büyükoktar, 
2019 -2020 adli yılının açılışıyla 
ilgili yaptığı açıklamada avukatla-
rın yargının vazgeçilmez unsurla-
rından biriyken, kendilerini yargı 
sürecinin dışına itmeye çalışanlarla 
mücadelelerinin artarak devam 
edeceğini ifade etti. 

“Bu dönemde de avukatları 
dışlayan, ezmeye çalışan, psikolojik 
ve/veya fiziksel şiddet uygulaya-
cak ve/veya uygulamaya çalışacak 
hakim, savcı, kolluk güçleri, adliye 
personeli, vatandaşlar ve siyaset-
çiler olacak” diyen Büyükoktar, 
“İşte bütün bu bozuk zihniyet-
le mücadele edeceğimiz yeni bir 
döneme başlıyoruz. Artan hukuk 
fakülteleri ve eğitim kalitesinin 
düşüklüğü mesleğimizin giderek 
yozlaşmasına yol açan, mesleği-
mizin ve hukukun sırtındaki bir 
kamburken ne yazık ki yargının 
hukuktan bağımsız, siyasete gö-
bekten bağlı olduğu günlerden 
geçmekteyiz. Adli yıl açılışları si-
yasilerin ev sahipliğinde yapıldığı 

sürece de bu baskıdan yargının 
kurtulması zordur. Ancak onlarca 
sorun varken, onca sıkıntı yaşa-
nırken adli yıl açılışı dışında baro-
ların toplu bir tepkisinin olmaması 
da ayrıca bir üzüntü kaynağıdır. 
Avukatlar yargının dışına itilmeye 
çalışılıp, iş imkanları daraltılırken, 
avukatlar pek çok mesleki sıkıntı 
yaşarken biz avukatların meslek 
örgütü olan Türkiye Barolar Birliği 
ile Baroların yargı bağımsızlığı ve 
avukatlardan yana tavır almaları 
kaçınılmaz bir sorumluluktur. Ba-
rolar Birliği’nin, baroların, hukuk 
derneklerinin ve kurumlarının bu 
gidişe bir dur deme vakti gelmiş 
ve geçmiştir. Sorumluluğunun ve 
makamının gücünün farkında olan 
ve bu gücü meslektaşlarımız için 
kullanacak yöneticilere kavuşmayı 
umut ediyoruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle yeni 
adli yılın başta meslektaşlarımız ol-
mak üzere ve tüm yargı camiasına 
güzellikler getirmesini diliyoruz” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya’nın yetiştirdiği mahallî 
sanatçılardan Ahmet Özdemir 
(Kör Ahmet), konuşmacılar Betül 
Bolat ve Ahmet Köseoğlu tara-
fından Konya Aydınlar Ocağı’nda 
anılacak. Konya Aydınlar Ocağı’nın 
bu haftaki Selçuklu Salı Sohbetle-
ri’nde, halk arasında “Kör Ahmet” 
olarak bilinen Sanatçı Ahmet Öz-
demir, vefatının üçüncü yılında 
yâd edilecek. Konuşmacılar Türk 
Halk Edebiyatı alanında araştır-

malar yapan eğitimci Betül Bolat, 
Sanatçı Ahmet Özdemir hakkında 
hazırladığı tezi sunarken Konya 
Büyükşehir Belediyesi eski Ba-
sın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi 
Başkanı Ahmet Köseoğlu da, Kör 
Ahmet ile ilgili ilginç hatıralarını 
dile getirecek. İl Halk Kütüphane-
si’nde 3 Eylül 2019 Salı günü saat 
20.30’da gerçekleştirilecek olan 
müzikli sohbete bütün gönül dost-
ları davet edildi. n HABER MERKEZİ

Konya’da yeni adli yıl açılışı 
dolayısıyla tören düzenlendi. Kon-
ya Adliyesinde gerçekleştirilen 
programa Konya Barosu  Başkan 
Yardımcısı Av. Oktay Sunkur ve 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl 
Başkanı Barış Bektaş’ın yanı sıra 
çok sayıda avukat katıldı.  Düzen-
lenen programda konuşan Kon-
ya Barosu Başkan Yardımcısı Av. 
Oktay Sunkur, “ 20 Temmuz’da 
başlayan adli tatil 2 Eylül itibari ile 
başlamış bulunmaktadır. Öncelikle 
adli yılın camiamıza hayırlı olması-
nı ve iyilikler getirmesini temenni 
ediyorum. Yeni adli yılda ülkemiz-
de yargıya olan güvenin artması 
ve adaletin en sağlıklı ve hızlı bir 
şekilde tesisi en temel beklentimiz 
ve talebimizdir. Hukuk, örgütlen-
miş adalet demektir. Adalet ancak 
siyasallaşmamış bağımsız yargı ile 
sağlanabilir. Bunun için hukukun 
üstünlüğünden, laiklikten, sosyal 
ve hukuk devletinden, bağımsız ve 
tarafsız güven veren mahkemeler-
den, bağımsız ve cesur Cumhuriyet 
savcılarından ve özgür savunma-
dan asla taviz verilmemelidir. Ada-
let, bizler için lütuf veya seçenek 

değildir. Adalet bizler için olmazsa 
olmaz fazilet, ilke ve mecburiyet-
tir. Güçlü bir ekonominin olmaz-
sa olmazı tarafsız ve bağımsız bir 
yargıdır. Yurttaşlarımızın yargıya 
olan inanç ve güvenlerini eksiksiz 
bir şekilde sağlamak devletin asli 
görevidir. Devlet bu görevi yerine 
getirirken hiçbir siyasal ve ideolojik 
baskı altına alınmamalı, her türlü 
hukuk dışı yapılanmalara asla izin 
verilmemeli, bunlar varsa da ive-
dilikle temizlenmelidir” ifadeleri 
kullandı. 

‘KONTROLSÜZ ARTIŞ AVUKATLIK 
MESLEĞİNİ OLUMSUZ 

ETKİLEMEKTEDİR’
Kontrolsüzce acılan Hukuk Fa-

kültelerin ve bu açılan fakültelerde  
kontrolsüzce mezun olan  öğrenci-
ler için önlem alınması gerektiğini 
ifade eden Sunkur, “ Vijdanlı, cesur 
hukukçular yetiştirmek zorunda-
yız. Bu çerçevede ülkemizin en bü-
yük problemlerinden biri, sayıları 
kontrolsüz bir şekilde artan mezun 
öğrenci sayısıdır. Bu kontrolsüz 
ve niteliksiz artış en çok avukatlık 

mesleğini olumsuz etkilemekte-
dir. Mevcut hukuk fakültesi kon-
tenjanları düşürülmeli ve Hukuk 
Fakülteleri için uygulanan baraj 
sınırlaması ciddi anlamda yüksel-
tilmelidir. Maalesef geçtiğimiz yıl 
avukatlara yapılan saldırıların her 
geçen yıl arttığına tanık olduk. Bu 
saldırıların hukuki anlamda karşı-
lıksız kalmasına asla izin verme-
yeceğiz. Adaletin sağlıklı bir tesisi 
avukatın güçlü olduğu bir sistemle 
mümkündür. Avukatın etkisiz ol-
duğu bir sistemin adil olması asla 
beklenemez. Bunun için avukatlık 
sınav sisteminin getirilmesi gere-
kir. Konya Barosu olarak Adli yıl 
açılış törenine katılmamız kuvvet-
ler ayrılığı ilkesinden taviz verece-
ğimizdir.

 Bu çerçevede birer meslek 
örgütü olan baroların temel görev 
ve sorumluluklarının yanında mes-
lektaşlarımın ekonomik, sosyal ve 
mesleki kazanımlarını korumak ve 
daha iyi yaşam sürmeleri için var 
güçleriyle mücadele etmek oldu-
ğuna inanıyorum” şeklinde konuş-
tu.  Program kokteyl ile sona erdi.

n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Selçuk Üniversitesi öncülüğünde kısa adı Türk DEULASI olan Türk Tarım Teknolojileri Eğitim 
Merkezi’nin KÖÇD, TYAB ve TARMAKBİR’in destekleriyle kurulması için protokol yapıldı

Türk DEULASI için 
protokol imzalandı

İkili görüşmeler neticesinde 
KÖÇD, TYAB, TARMAKBİR des-
tekleri ve Selçuk üniversitesi öncü-
lüğünde Türk Tarım Teknolojileri 
Eğitim Merkezi, diğer bir ifade ile 
Türk DEULASI kurulması ve verile-
cek destekler için iyi niyet protokolü 
imzalandı.

Konya Önder Çiftci Derneği 
Başkanı (KÖÇD) Mehmet Erol Sö-
zen, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği 
Başkanı (TYAB) Hacı Ömer Güler, 
Tarım Makinaları Üreticileri Birli-
ği Başkanı (TARMAKBİR) ve aynı 
zamanda SÜ Sektörel Hizmetler 
Danışma Kurulu Üyesi Şenol Önal, 
Prof. Dr. Ahmet Cuma, SÜ Sektö-
rel Hizmetler Koordinatörü Dr. Bil-
gehan Yabgu Horasan’dan oluşan 
heyet, Selçuk Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Mustafa Şahin Başkanlığın-
da DEULA’yı ( Alman Tarım Tekno-
lojileri Eğitim Kurumları) ziyaret etti.

Ziyarette tarım hayvancılık ala-
nındaki uygulamalı eğitimlerin ve-
rildiği merkez, uygulamalı eğitimler 
ve bu merkezden eğitim alan Alman 
çiftçilerin işlettiği işletmeler incelen-
di.

Merkezde görev yapan uzman-

lar ve eğitmenler ile görüş alış ve-
rişlerinde bulunulmuş, merkezden 
eğitim alan kursiyerlerin profili ve 
bu profillere uygun bir şekilde ve-
rilen eğitim paketleri hakkında bilgi 
alındı.

Yapılan İkili görüşmeler netice-
sinde KÖÇD, TYAB, TARMAKBİR 
destekleri ve Selçuk üniversitesi ön-
cülüğünde Türk Tarım Teknolojileri 
Eğitim Merkezi, diğer bir ifade ile 

Türk DEULASI kurulması ve verile-
cek destekler için iyi niyet protokolü 
imzalandı. Protokol DEULA Müdürü 
Bernd Antelmann, SÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Şahin, KÖÇD Başkanı 
Mehmet Erol Sözen, TYAB Başka-
nı Hacı Ömer Güler, TARMAKBİR 
Başkanı Şenol Önal, TZOB Başkanı 
Hüseyin Doğançukuru ile birlikte 
protokol imzalandı.

Alman Tarım Teknolojileri 

Eğitim Kurumları anlamına gelen 
DEULA (Deutschen Lehrveranstal-
ten Für Agrartechnik) 1926 yılında 
tarım sektöründe başlamış olan ma-
kineleşmeyi desteklemek amacıyla 
kuruldu. DEULA Eğitim Merkezleri 
tarım sektöründeki yapı değişiklikle-
rini ve teknik gelişmeleri yüz yıldan 
beri takip ediyor. Federal bir kuruluş 
olan Deula 1990 yılından itibaren 
yasal olarak özerk kuruluşlar olarak 
kabul ediliyor.

13 eğitim merkezinden meyda-
na gelen DEULA yöresel ve global 
düzeyde faaliyet gösteren Alman-
ya’daki en önemli tarım teknolojileri 
eğitim kuruluşları olarak kabul edi-
liyor. Tarım dernekleri, tarım maki-
neleri endüstrisi ve zanaat odaları 
gibi kuruluşlarla iş birliği içinde çalı-
şan DEULA’nın eğitim misyonunun 
temeli teorik bilgiyi yerinde uygu-
layarak öğretiyor. Çiftçiler için yakıt 
tasarruf, bitki koruma, gübre serp-
me, toprak işlem, hayvancılık, se-
racılık ve biyogaz üretimi eğitimleri 
gibi faaliyetlerde bulunan kuruluşun 
alman tarımının gelişiminde ve ma-
kineleşmesinde payının önemli ol-
duğu biliniyor.  n HABER MERKEZİ

‘Adalet, lütuf değil, ilke ve mecburiyettir’
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‘Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri yüzleri güldürdü’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın Konya’daki toplu açılış 
töreninde verdiği müjdeler,  se-
vinçle karşılandı. Altınekin Ziraat 
Odası Başkanı Bekir Kağnıcıoğ-
lu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
dün toplu açılış töreninde verdiği 
müjdelerin çiftçileri sevindirdiğini 
söyledi.

Pancar üretim merkezlerin-
den biri olan Konya Ovası’nda 
çiftçilerin merakla açıklanacak 
fiyatı beklediğini aktaran Kağ-
nıcıoğlu, “Cumhurbaşkanımızın 
pancarda açıkladığı fiyat çiftçi-
mizin yüzünü güldürdü. Bekledi-
ğimiz fiyatı aldık. Son dönemde 
artan girdiler, çiftçinin cebine 
fazlasıyla dokunuyordu. Böylelik-

le verilen fiyat, pancar üreticisine 
rahat nefes aldıracaktır.” diye ko-
nuştu.

Kağnıcıoğlu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın şeker kotalarının ye-
niden düzenleneceği ve nişasta 
bazlı şeker oranını bu yılın sonun-
da yüzde 2,5’e kadar indirileceği 
müjdesinin de üretici ve tüketiciyi 
memnun ettiğini söyledi.

İlave 1,5 milyon ton pancar 
kotasının üretimi artıracağını be-
lirten Kağnıcıoğlu, “Bu anlamda 
da çiftçimiz geleceğe umutla ba-
kıyor. Ürün deseninde kazançlı 
alternatifler çoğalıyor. Fiyat ve 
üretimin artacak olmasından do-
layı çok mutluyuz.” dedi. 

‘BU YATIRIMLARIN

 KARŞILIĞINI VERECEĞİZ’
Konya Ticaret Odası Başkanı 

Selçuk Öztürk de yapılan yatı-
rımların kentin geleceğine büyük 
katkı sağlayacağını söyledi. Cum-

hurbaşkanı Erdoğan’ın Konya için 
son derce önemli yatırım ve orga-
nizasyonların da müjdesini ver-
diğini anımsatan Öztürk, şunları 
kaydetti:

“İlk etap ihalesi eylül ayı içe-
risinde yapılacak Konya Metrosu 
büyük bir kamu yatırımıdır. Met-
ro, merkez şehir olma yolunda 
ilerleyen Konya’nın hedeflerine 
bir katkı daha sağlayacaktır. 2021 
İslami Dayanışma Oyunları’nın 
beşincisinin ev sahibi olarak Kon-
ya’nın seçilmesini de şehrimizin 
tanıtımı açısından avantaj olarak 
görmekteyiz. Konya’da yapılan 
kamu yatırımları 2008’de 235,3 
milyon lira iken 2018 sonunda 
yüzde 305,1 artışla 953,3 milyon 
lira düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Her alanda daha çok üreterek ve 
başarılar ortaya koyarak bu ya-
tırımların karşılığını vereceğiz. 
Son derce önemli yatırım ve or-

ganizasyonların müjdesini veren 
Cumhurbaşkanımıza iş dünyası 
adına teşekkür ediyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
dün Mevlana Meydanı’nda dü-
zenlenen Toplu Açılış Töreni’nde, 
KonyaMetrosu ihalesinin eylül-
de yapılacağını, Konya’nın, 2021 
İslami Dayanışma Oyunları’nın 
5’incisine ev sahipliği yapacağını, 
KOP kapsamında 600 bin dekar 
arazinin sulamaya açılacağını ve 
pancar fiyatını da ton başına 235 
liradan 300 liraya yükselttikleri-
nin müjdesini vermişti. Cumhur-
başkanı Erdoğan ayrıca kentte 
645 milyon lira tutarındaki 88 te-
sisisin açılışını gerçekleştirmişti.
n AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Konya’dan şeker pancarı fiyatının 235 TL’den 300 TL’ye çıkarıldığını, NBŞ oranının da 
yüzde 5’ten 2,5’e düşürüleceğini açıklaması büyük bir sevinçle karşılandı. Pankobirlik, Erdoğan’a teşekkür etti

Müjdeli haberlere
üreticiden teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Konya’da gerçekleştiri-
len Toplu Açılış Töreni’nde yaptı-
ğı konuşmada tarıma özel bir yer 
ayırırken şeker pancarı üreticisini 
sevindirecek iki müjde verdi. Ko-
nuşmasında pancar üreticilerine 
ayrı bir yer ayıran Cumhurbaşkanı 
Erdoğan önce Nişasta Bazlı Şeker 
(NBŞ) kotasını yapacakları düzen-
leme ile yüzde 2,5 olarak uygula-
yacaklarını duyurdu ardından da 
şeker pancarı alım fiyatını 235 TL/
Ton’dan 300 TL/Ton’a çıkardık-
larını söyledi. Şeker pancarı alım 
fiyatlarının bir önceki yıla göre 
yüzde 27,7 oranında arttırılması 
tören alanındaki pancar üretici-
lerince alkışlarla desteklenirken, 
PANKOBİRLİK de yaptığı açıkla-
ma ile üretici ortakları adına Cum-
hurbaşkanı’na teşekkür etti. Pan-
carın depolanamayan, tarladan 
fabrikaya giden tek alıcılı bir ürün 
olduğunu hatırlatan ve üreticilerin 
bölgesindeki şeker fabrikası dışın-
da bir yere ürününü satmasının 
mümkün olmadığını, bu neden-
le üreticinin tek alıcılı sistemde 
mağdur olmaması için özelleştir-
me sonrası en önemli hususlar-
dan birinin pancar fiyatının devlet 
tarafından belirlenmesi olduğunu 
vurgulayan PANKOBİRLİK Genel 
Başkanı Recep Konuk, “biz bütün 
yatırımcıların, sektördeki bütün 
işletmelerin iyi niyetinden, sami-
miyetinden eminiz. Ancak, güven 
tedbire mani değildir. Cumhur-
başkanımız yaptığı açıklama ile 
pancar hasadının başlamasına 
kısa bir süre kala pancar üretici-
sinin ne olacak endişesini orta-
dan kaldırıp, pancar üreticisinin 
yüreğine su serpmekle kalmadı, 
açıkladığı 300 TL’lik alım fiyatı 
ile pancar üreticisini piyasaya da 
ezdirmedi. Sayın Cumhurbaşka-
nımız, verdiği diğer müjde ile yani 
NBŞ kotalarının yüzde 2,5 olarak 
uygulanacağı açıklaması ile de 
güvenilir ve sağlıklı gıda ile ülke 
insanımıza, pancar şekeri pazarını 
koruyarak da pancar üretiminin 
sürdürülebilirliğine dolayısıyla da 
pancar üreticisine sahip çıktı. Pan-
car üreticileri olarak makamlarına 
teşekkürü borç biliyor, şükranları-
mızı arz ediyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan Konya’da gerçekleştiri-
len Toplu Açılış Töreni’nde yap-
tığı konuşmada tarıma özel bir 
yer ayırırken “tarımda Konya’yı 
bir dünya markası haline getir-
meden gidersek yarım iş yapmış 
oluruz” ifadelerini kullandı. Kon-

ya Ovası’nın bereketini artıracak 
Mavi Tünel’in şehrin geleceğini 
şekillendirecek önemli bir yatırım 
olduğuna işaret eden Erdoğan, 
“Tüneli ve barajlarının önemli bir 
kısmını tamamladık, sulama tesis-
leriyle ilgili hazırlıklarımız sürü-
yor. Bu yatırımlarla yaklaşık 600 
bin dekar araziyi sulamaya açmayı 
hedefliyoruz” derken, şeker pan-
carı üreticisini sevindirecek iki 
müjde verdi. Konuşmasında pan-
car üreticilerine ayrı bir yer ayıran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Şeker 
kotalarını yeniden düzenleyerek 
nişasta bazlı şeker oranını yüzde 
10’dan yüzde 5’e düşürmüştük. 
Bu yılın sonunda oranı yüzde 2,5’e 
kadar indiriyoruz. Böylece çiftçile-
rimize 1,5 milyon ton ilave pancar 
kotası sağladık. Bu yıl, pancar üre-
timinde yüzde 11 artış bekliyoruz. 
Pancar alım fiyatını da bu yıl için 
ton başına 235 liradan 300 liraya 
yükseltiyoruz. Hayırlı olsun. Allah 
bereketini versin” şeklinde konuş-
tu.

2’si kamu şeker fabrikası, 2’si 
Konya Şeker’e ait olmak üzere 4 
şeker fabrikası bulunan ve Tür-
kiye’deki toplam şeker pancarı 
üretiminin yaklaşık üçte birinin 
yapıldığı Konya’da pancar üreti-
cilerine iki müjde birden veren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açık-
lamaları tören alanında bulunan 
pancar üreticileri tarafından coş-
kulu alkışlarla desteklenirken, 
PANKOBİRLİK de yaptığı açık-
lama ile üretici ortakları adına 
Cumhurbaşkanı’na teşekkür etti. 
Açıklamasında, Cumhurbaşka-
nı’nın, yüzde 27,7 artış ile bir 
önceki yıl 235 TL/Ton olan şeker 
pancarı alım fiyatını 300 TL/Ton’a 
çıkararak şeker pancarı üreticisini 
piyasaya ezdirmediğini vurgula-
yan PANKOBİRLİK Genel Başkanı 
Recep Konuk “Sayın Cumhurbaş-
kanımız, Konya’dan 55 ilde pancar 
üreten yüzbinlerce pancar üretici-
sini sevindiren iki müjde birden 
verdi. Birincisi tüketici sağlığı açı-
sından da tartışmalı, şeker pancarı 

pazarından pay alan, dolayısıyla 
da pancar üretimini daraltan NBŞ 
kotasının yüzde 2,5 olarak uygu-
lanacağı müjdesiydi. Daha önce 
yüzde 10 olan kotayı Sayın Cum-
hurbaşkanımız Cumhurbaşkanlığı 
kararıyla yüzde 5’e düşürmüştü. 
Yeni düzenleme ile bu oran yüz-
de 2,5 olarak uygulanacak. Bu 
düzenlemenin şeker pancarı tarı-
mına pozitif etkisi Cumhurbaşka-
nımızın açıklamasında da belirttiği 
gibi 1 milyon tonun üzerinde ola-
cak. Yani tüm Türkiye genelindeki 
pancar üreticileri 1 milyon tonun 
üzerinde daha fazla şeker pancarı 
üretebilecek. Bu düzenleme en az 
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 
ve üreticiyi memnun eden pan-
car alım fiyatı kadar önemlidir. Bu 
karar hem tüketici sağlığı hem de 
pancar üreticisi açısından hayati 
önemdedir. Cumhurbaşkanımız 
açıkladığı karar ile tüketici sağlığı-
nı koruma konusunda hassasiyeti-
ni gösterirken, pancar üreticisinin 
de teminatının makamları oldu-
ğunu ilan etmiştir” dedi.

PANCAR FİYATININ 
BELİRLENMESİNDE DEVLETİN 
GÜVENCESİ DEVAM EDİYOR
Pancarın depolanamayan, 

tarladan fabrikaya giden tek alı-
cılı bir ürün olduğunu hatırlatan 
ve üreticilerin bölgesindeki şeker 
fabrikası dışında bir yere ürününü 
satmasının mümkün olmadığını, 
bu nedenle üreticinin tek alıcılı 
sistemde mağdur olmaması için 
özelleştirme sonrası en önemli 
hususlardan birinin pancar fiyatı-
nın devlet tarafından belirlenmesi 
olduğunu vurgulayan PANKO-
BİRLİK Genel Başkanı Recep Ko-
nuk açıklamasını şöyle sürdürdü; 
“Özelleştirme sonrası, şeker sana-
yimizin ayakta kalabilmesi, şeker 
pancarı tarımının sürdürülebil-
mesi için en önemli, hatta hayati 
önemdeki husus şeker pancarı 
fiyatının ne şekilde ve kimin tara-
fından belirleneceği hususuydu. 
Çünkü pancarın tek alıcısı üreti-
min merkezinde yer alan fabri-

kadır. Fiyat belirlenmesinde bir 
piyasa oluşturucunun olmaması 
durumunda ülke genelinde fark-
lı fiyatlar ortaya çıkabilir ve bazı 
bölgelerimizde üreticinin tek alıcı 
karşısında güçsüzlüğü, ürününü 
de bölgesi dışında bir yere satma 
imkânının olmadığı düşünüldü-
ğünde çiftçinin kaybedeceği ve 
pancar tarımının sürdürüleme-
yeceği fiyatlar ortaya çıkabilirdi. 
Bu ihtimal özelleştirme sürecin-
de hem üreticiyi hem de üretici 
örgütlerini en çok endişelendiren 
hususlardan biriydi. Şeker pancarı 
çiftçi ile işletmenin imzaladığı söz-
leşme ile o bölgedeki fabrika için 
üretilen bir üründür. Yani pan-
carı söküp, depolayıp en iyi fiyatı 
verene satmak mümkün değildir. 
O nedenle çiftçi ile işletme ara-
sında güven unsuru ve karşılıklı 
kazanç bu ticarette en önemli hu-
sustur. Biz bütün yatırımcıların, 
sektördeki bütün işletmelerin iyi 
niyetinden, samimiyetinden emi-
niz. Ancak, güven tedbire mani 
değildir. Cumhurbaşkanımız açık-
ladığı pancar alım fiyatı ile piya-
sayı yine devletin oluşturacağını 
ilan etmiş, belirsizliğe müsaade 
etmemiş, pancar üreticisine ve 
üretimine sahip çıkmıştır. Özel-
leştirme sonrası ilk pancar üreti-
minin gerçekleştiği bu kampanya 
döneminde pancar piyasasının 
oluşturulmasında devletin gü-
vencesinin devam edeceğini ilan 
eden bu açıklama ile birlikte önü-
müzdeki yıl ve yıllar için yapılacak 
ekim sözleşmelerini artık üretici-
lerimiz daha huzurlu ve gönülleri 
rahat imzalayabilecekler. Çünkü 
devletimiz ve Cumhurbaşkanımız 
yanlarında. Pancar fiyatının belir-
lenmesinde devletin güvencesi 
devam ediyor. Cumhurbaşkanı-
mız yaptığı açıklama ile pancar 
hasadının başlamasına kısa bir 
süre kala pancar üreticisinin ne 
olacak endişesini ortadan kaldırıp, 
çiftçinin yüreğine su serpmekle de 
kalmadı, açıkladığı 300 TL’lik alım 
fiyatı ile pancar üreticisini piyasa-
ya da ezdirmedi. Sayın Cumhur-
başkanımız, verdiği diğer müjde 
ile yani NBŞ kotalarının %2,5 ola-
rak uygulanacağı açıklaması ile de 
güvenilir ve sağlıklı gıda ile ülke 
insanımıza, pancar şekeri pazarını 
koruyarak da pancar üretiminin 
sürdürülebilirliğine dolayısıyla da 
pancar üreticisine sahip çıktı. Pan-
car üreticileri olarak makamlarına 
teşekkürü borç biliyor, şükranları-
mızı arz ediyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Ziraat Odası Baş-
kanı Mustafa Ağralı, çiftçilere 
anız yakmamaları konusunda 
uyarıda bulundu. Ağralı, yap-
tığı yazılı açıklamada, hububat 
ürünlerinin hasadının sona 
ermesinin ardından bazı çift-
çilerin arazilerini yeni ekim 
dönemine hazırlamak için 
başvurduğu tarlalardaki anı-
zın yakılması işleminin artık 
tarihe karışması gerektiğini 
belirtti. 

Toprak işleme öncesinde 
bölgede önüne geçilemeyen 
anız yakma alışkanlığının bu 
yıl da devam ettiğini gördükle-
rini belirten Ağralı, “Anız yak-
mak doğal yaşamı yok eden 
çevresel bir felakettir. Anız 
yakıldığı zaman topraktan ge-
len ve tekrar toprağa dönecek 
olan organik madde dönüşüm 

zinciri kırılarak organik madde 
yok olmaktadır. Toprak içeri-
sinde bulunan bitkisel üretim 
için faydalı, insanlığın hizme-
tine tahsis edilmiş olan mikro-
organizmalar yok olmaktadır. 
Üretimi yapılan kültür bitki-
lerine zarar veren tarla faresi 
gibi zararlıların doğal düşmanı 
olan yılan, tilki vs.gibi hayvan-
lar da anız yangınlarıyla zarar 
görmektedir. Bu yok oluşlar, 
topraklarımızın verimliliğinin 
ve üretimin de yok olmasına 
sebep olan felaketlerdir.” ifa-
delerini kullandı. Ağralı ayrıca 
“Toprak işleme öncesi dekara 
5 kilogram üre gübresi serpil-
mesi halinde anızın çürümesi 
sağlanabilir ve toprak verim-
liliği artırılabilir.” hatırlatma-
sında bulundu.
n AA

Beyşehir Ziraat Odası’ndan
anız yangını uyarısı!

Dünyanın nere-
sinde olursa olsun, 
şehirlerde yaşayan 
herkes, her yıl belirli 
bir oranda büyüyen 
ekonomik yapıda, 
büyük açmazların ol-
duğunu bilir. Kutsal 
kültürden bütünüyle 
arındırılan, ekonomik 
hayatın odak nok-
tasına, her gün israfa 
yeni boyutlar kazandıran, tüketim 
çılgınlığı yerleştirilmiştir. Bir bulaşıcı 
hastalık gibi bütün dünyaya yayılan 
tüketim çılgınlığıyla, dünyanın doğal 
kaynaklarıyla birlikte insan kaynaklar 
da sorumsuzca tüketilmektedir. 

Günümüzde teknolojinin geliş-
mesi ile birlikte düğün, nişan, kına, 
çocuk doğumu gibi yapacağımız 
her etkinlik bir takım akımlara uya-
rak israfa yol açıyor. Bu organizas-
yonları gerçekleştirmeden önce 
“Toplum ne der?”, “Toplum ayıplar 
mı?” diye düşünerek milyonlarca 
parayı sokağa atıyoruz. Lütfen ni-
şanlanırken, evlenirken,  çocukları-
nızın doğumunda, sünnet törenle-
rinde toplumun israf furyasına uyup 
“‘desinler”’ diye, “‘gösteriş olsun”’ 
diye abartılı davranışlarda bulunma-
yın. Bu parayı infak edin, bir mazlu-
mu güldürün, bir fakiri sevindirin… 
İnfak olmadı mı, yiyin için, ihtiyacı-
nız olan bir şeyi alın. Ama bu kadar 
abartılı olmayın. Şimdilerde moda 
olan bu tarz abartılı kutlamalara des-
tek olarak, yayılmasını sağlamayın. 
Daha çocuk doğmadan isim partisi, 
lohusa partisi, dişi çıktı partisi, çişini 
yaptı partisi gibi fuzuli masraflar ge-
rektiren kutlamalardan uzak durun. 

Bazı erkek anneleri yanlış anla-
şılmamak adına mecburen talepleri 
yerine getiriyorlar. Ama kız annesi 
olanlar kızınızı bu konuda uyarıp 
dizginleyebilirsiniz. İnsanlar açlıkla, 
yoklukla savaşırken, özellikle de 
israfın haram olduğunu bildiren bir 
dinin mensubu olduğumuz halde 
toplum olarak bu çılgınlığa hep 
birlikte dur diyemiyorsak yazıklar 
olsun bize...  Yine Konya’mızın dü-
ğün adetlerinden olan Konya pilav 
geleneği Konya’da yaşatılmaya ça-
lışılıyor. Ancak Konya düğünlerinin 
çoğunda ekmekler, yemekler çöpe 
gidiyor. Yine düğün hazırlıkları sıra-
sında her iki aile ve evlenecek genç 

çiftler etraftan gelecek 
laflara karşı çıkmak adına 
bir sürü gereksiz harca-
maya giriyor.  Zamanın-
da kıymet bilmediğimiz 
ve çok kolay harcadığı-
mız paraları ilerleyen dö-
nemlerde arayacağımızı 
unutmayalım. 

İSRAFA SON VERELİM, 
TASARRUF EDELİM.

TÜRSAB BAŞKANINDAN 
SİTEM

Geçtiğimiz hafta Konya turiz-
mindeki birliktelik ile ilgili bir yazı 
yazmıştık. Bu yazıda Konya turizm 
sektöründeki birlikteliği ve yapılan 
çalışmalardaki güzelliği dile getir-
meye çalışmıştık. Gazetemizde ya-
yımlanan yazımız turizm işi ile ilgili 
STK’ların destekleri ile geniş kitlere 
yayıldı. Yazımızı okuyan TÜRSAB 
Konya Bölge Temsil Kurulu Başkanı 
Özdal Karahan, Konya turizminin 
gelişmesi için maddî ve manevî 
destek veren TÜRSAB’dan bahset-
mediğimiz için sitemlerini etti. Ken-
dilerinin Konya turizmi için birçok 
çalışma yaptıklarını ifade etti. Yapı-
lan bu çalışmaları biz basın men-
suplarına yeterince iletemediklerine 
dikkat çekti. Sayın başkanımızı din-
ledikten sonra kendisine bir haber 
yapalım ve bu çalışmaları kamuoyu 
ile paylaşalım dedim. Kendisi de 
hay hay dedi. Başkanımızın göreve 
gelmesi ile birlikte başkan ve ekibi 
ile tanışmak nasip olmadı. Ama 
kendisi birkaç haber konusu talebi 
ilettiğimizde bizleri kırmayarak des-
tek oldu. 

Konya’nın tanıtılması, turlar ile 
yerli ve yabancı turistlerin şehrimi-
ze gelmesi için Konya’da yaşayan 
herkesin elinden geleni yapması 
gerektiği inancındayım. TÜRSAB 
olarak Konya turizmine büyük kat-
kılarınız mevcut. Özellikle Konya’da 
kaçak turlara geçit vermiyorsunuz. 
Konya turizmini, kültür ve sanatını 
kalkındırmak için yaptığınız maddî 
ve manevî destekleri tüm Konya ka-
muoyu biliyor ve takdir ediyor. Siz-
lerden bir ricam olacak. Konya’da 
turizm sektöründe faaliyet gösteren 
STK’lar ile bir araya gelerek, Konya 
turizmindeki dayanışma ile birlikte 
“Konya misafirlerini bekliyor” me-
sajını güçlü bir şekilde vermenizi 
istiyorum.

Baki selamlar…

İSRAFA SON VERELİM

muhammedesad42@outlook.com
M.ESAD ÇAĞLA

Selçuk Öztürk Bekir Kağnıcıoğlu
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KTO Karatay Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde kurulan Pilotaj bölümü, dünya standartlarında 
pilot yetiştirmeyi hedefliyor. Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Öztürk, bu sektörü Konya’ya kazandıracaklarını söyledi

Firdevs- Mehmet Köle çiftinin kızı Birsen Teslime Mehmet Egin (Merhum) 
çiftinin oğlu Abdullah gerçekleşen düğün tören ile dünyaevine girdi

Merkezi İstanbul’da bulunan Konyalılar Derneği ve İstanbul Konyalılar Vakfı eğitim 
hayatına İstanbul’da devam eden ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine için burs veriyor

Dünya standartlarında
pilotlar yetiştirilecek

Konya Ticaret Odası (KTO) Ka-
ratay Üniversitesi, bu yıl ilk öğren-
cilerini alacağı Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu bünyesinde kurulan 
pilotaj bölümüyle dünya standar-
dında pilot yetiştirmeyi amaçlıyor. 

KTO Karatay Üniversitesinin 
bu yıl açılan Uygulamalı Bilimler 
Yüksekokulu Pilotaj bölümünün, 
“çelik kanatlara ve güce hükmet-
mek isteyen” genç pilot adayı öğ-
renciler, gelecek ay 4 yıl sürecek 
zorlu eğitimlerine başlıyor.

TOBB Başkan Yardımcısı ve 
Karatay Üniversitesi Mütevelli 
Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
Türkiye’de büyüyen havacılık sek-
törünün ülkede giderek artan bir 
pilot açığını da ortaya çıkardığını 
söyledi.

Havacılık sektörünün çok hız-
lı şekilde geliştiğini dile getiren 
Öztürk, hem dünya hem de ülke 
açısından bu gelişimin devam ede-
ceğini, “Türkiye’de daha fazla pilot 
yetiştirmeye katkımız olsun” dü-
şüncesiyle bu bölümü açtıklarını 
belirtti.

Türkiye’nin şu anki pilot açığı-
nın bin dolayında olduğunu savu-
nan Öztürk, sektöre nitelikli ele-
man yetiştiren bir üniversite olarak 
öne çıkmak istediklerini ifade etti.

Öztürk, özellikle bazı sektör-
lerin bazı şehirlere aitmiş gibi bir 
algı olduğuna dikkati çekerek, şun-
ları kaydetti: “Biz bunu da kırmak 
istiyoruz. Konya’nın sanayi ve be-
şeri sermayesine baktığımızda çok 
büyük avantajları barındırıyor ama 
Konya havacılık sektörü içerisinde 

yok. Biz bir taraftan ülkenin beşeri 
sermaye açığını kapatmak isterken 
bir taraftan da bu sektörü Konya’ya 
kazandırmak istiyoruz. Bizim öğ-
rencilerimiz okula başladığı yılın 
6’ncı ayında planörle ilk uçuşlarına 
başlıyor. 4’üncü yılın ardından hem 
pilotaj eğitimini hem de uçuş aka-
demisinde uçuşunu tamamlamış 
oluyor. Sektöre direkt ikinci pilot 
olarak girebilecek bir hale geliyor.”

Okula her yıl 8’i yabancı kon-
tenjanından olmak üzere toplam 
40 öğrenci alacaklarını ifade eden 
Öztürk, süreç tamamlandığında 14 
uçaklık bir filoya kavuşacaklarını da 
sözlerine ekledi.

Bu bölümde baş uçuş eğitmeni 
olarak görev yapan 34 yıllık pilot 
Süleyman Doğan da açılan bölü-

mü, diğer pilotaj okullarından üs-
tün kılan yönünün “planör eğitimi” 
olduğuna vurgu yaptı.  Pilotların bu 
eğitimin sonunda, motorları dursa 
bile uçağı göle, denize, tarlaya ve 
yola indirebilme yeteneğini kazan-
dığını aktaran Doğan, şöyle devam 
etti:

“Dünyadaki en iyi pilotların pla-
nörcü olduğunu hepimiz biliyoruz. 
Bir diğer farkımız ise uçaklarımızın 
seçiminde çok hassas davrandık. 
Bununla ilgili 6 firmayla görüş-
tük ve çeşitli test sürüşleri yaptık. 
Planör eğitimiyle pilot yetiştiren 
üniversite unvanına sahip KTO Ka-
ratay’da 30 hoca genç yetenekleri 
pilot yaparken dünya standartla-
rında da eğitim alacaklar.  Eğitim 
kadromuz tam olarak çalışmaya 

başladığı zaman 30 kişi olacak. İlk 
olarak teorik eğitimden sonra tüm 
öğrencilerimiz planör lisanslarını 
alacak. Sonraki yıllarda da motorlu 
uçuşa devam edecekler. Öğrenci-
lerimiz, 4 senenin sonunda 220 
saatlik uçuş eğitimlerini tamamla-
mış ve hava yolunda pilotluğa hazır 
hale gelmiş olacak.

 Yetiştireceğimiz pilotlar dünya 
standartlarında olacak. Dünyanın 
herhangi bir yerinde rahatlıkla iş 
bulabilecekler.” 

Doğan, bu bölümden mezun 
olacak öğrencilere, pilot olmak iste-
mediklerinde alternatif bir meslek 
yapma talebi karşısında, ikinci bir 
bölüm okuma fırsatı da sundukla-
rını sözlerine ekledi.
n AA

Türkiye Harp Malulü Gaziler 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 
Konya Şube Başkanı Gazi Sü-
leyman Ege, HDP’li belediyelere 
kayyum atanmasının ardından 
CHP’nin sözde demokrasi adına 
HDP  ile aynı dili kullanmasına 
ve görevden alınan HDP’lileri zi-
yaret edip destek mesajına tepki 
gösterdi.

Süleyman Ege, “31 Mart Ye-
rel Seçimlerinde Mardin, Diyar-
bakır, Van Büyükşehir Belediye 
Başkanı olarak seçilmiş, seçil-
diği günden beri Terör Örgütü 
ile arasına mesafe koymayarak, 
onların propagandasını yapan, 
terörü sevdirici tavır ve davra-
nışlarından vazgeçmeyen, tali-
matları direk kandilden alarak 
terör örgütüne destek veren, 
şehit yakınlarını da işten çıkaran 
kişiler Türkiye Cumhuriyeti Be-
lediyelerinde Belediye Başkanlığı 
yapamaz. İçişleri Bakanlığımızın 
bu belediyeler ile ilgili almış ol-
duğu kayyum kararı Şehit ai-
leleri ve Gazilerimizi memnun 

etmiş desteklerini kazanmıştır. 
Sinek ile uğraşmaktansa batak-
lığı kurutmak daha doğrudur. 
Terör örgütünün siyasi uzantı-
larından Belediye Başkanı se-
çilen tüm bölgelerde kayyum 
ataması daha uygun olacaktır. 
Ayrıca kendisi İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı seçilmiş 
Ekrem İmamoğlu’nun, teröre 
ve terör örgütüne destek veren 
Selahattin Demirtaş’a eşini ziya-
rete göndermesi, kayyum atanan 
belediyelerin durumları ile ilgili 
sosyal medyada paylaştığı fikirle-
ri kendisinin de aynı düşünceye 
dâhil olduğunu göstermekte ve 
bizlerin de tepkisini çekmekte-
dir. Biz şehit aileleri ve gazilerin 
halkın iradesiyle seçilen kişilere 
duyacağımız saygının tek şartı 
yıllardır milletimize zarar veren, 
masum insanımızı katleden, be-
bek katili terör örgütüne olan 
mesafeleridir. Terör Örgütlerine 
mesafe koymayana, biz mesafe 
koyarız” iadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

Gazi Süleyman Ege’den
CHP’ye sert tepki!

Köle ve Egin aileleri
akraba oldu

Konyalı derneklerden 
öğrencilere burs imkanı

Firdevs- Mehmet Köle çifti-
nin kızı Birsen - Teslime Meh-
met Egin (Merhum) çiftinin 
oğlu Abdullah Çumra Sırcalı 
Düğün Salonunda düzenlenen 
düğün töreni ile dünyaevine 
girdi.  Birsen ve Abdullah  mi-
safirlerini, “ Bu mutlu günü-
müzde sizleri de aramızdan 
görmekten mutluluk duyarız” 
mesajı ile davet etti.  Köle ve 
Egin ailelerini mutlu günlerin-
de sevenleri ve yakınları yalnız 
bırakmadı. Köle ve Egin aileleri 

misafirlerini kapıda karşılaya-
rak ‘Hayırlı Olsun’ dileklerini 
kabul etti. Mutlu günlerinde 
kendilerini yalnız bırakmadık-
ları için akrabalarına, dostlarına 
teşekkür etti. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ve aileleri 
ile bol bol hatıra fotoğrafı çek-
tirdi. Yenigün Gazetesi olarak 
Birsen ve Abdullah’a  bir ömür 
boyu mutluluklar diliyor, Köle 
ve Egin ailelerine hayırlı olsun 
temennilerimizi iletiyoruz.
n MEVLÜT EGİN

Merkezi İstanbul’da bulunan 
Konyalılar Derneği ve İstanbul 
Konyalılar Vakfı eğitim hayatına 
İstanbul’da devam eden ihtiyaç 
sahibi üniversite öğrencilerine 
için burs veriyor. Bir otelde dü-
zenlenen basın toplantısı ile der-
nek çalışmaları hakkında bilgi 
veren Konyalılar Derneği Başkanı 
Kudret Fikirli, derneğin ve vakfın 
burs imkanlarından yararlanmak 
isteyen Konyalı öğrencilerin 5-30 
Eylül tarihleri arasında konyader.
com sitesine başvurabilecekle-
rini söyledi. Öğrencilere verilen 
bursların vakfın gelirlerinden 
karşılandığını ve hayırsever işa-
damlarının da kendilerine des-
tek olduğunu kaydeden Başkan 
Kudret Fikirli, “Burs verirken 20 
farklı kriterimiz var. Her öğren-
ciye burs vermiyoruz. Öğrencile-
rin Konyalı olması ve İstanbul’da 

okuması gerekiyor. İstanbul’da 
Konyalı öğrencilere de burs ver-
miyoruz. Özellikle kız öğrencilere 
burs veriyoruz. FETÖ olaylarının 
ardından burs verdiğimiz öğren-
cilere güvenlik soruşturmasından 
geçiriyoruz. Geçen yıl Spor Genel 
Müdürümüz Mehmet Baykan’ın 
desteğiyle bir güvenlik soruştur-
ması yapıldı. 12 öğrenci ile ilgili 
raporlar çıktı. Onlara burs veril-
medi. Geçen yıl 287 öğrenciye 
burs verdik. İhtiyaç sahiplerini 
tespit ediyoruz ve mülakatlar ya-
pıyoruz. Ona göre burs veriyoruz. 
Derslerinde başarısız olan öğren-
cilerin burslarını kesiyoruz” İfa-
delerini kullandı 

ÖNEMLİ FAALİYETLER  
GERÇEKLEŞTİRİYORUZ 

Konyalılar Vakfı olarak ödül-
lü yarışmalar da yaptıklarını ifa-
de eden Fikirli, “Memleketimi-

ze hizmet eden önemli isimler 
adına yarışmalar düzenliyoruz. 
Bu yarışmalar da oldukça ve-
rimli geçiyor. Vakıf binamız çok 
güzel. Burada önemli sosyal ve 
kültürel etkinlikler yapıyoruz. 
1994 yılında kurulan derneğimiz 
önemli hizmetlerde bulunuyor. 
Konyaspor vesilesiyle bir araya 
geldik ve derneğimizi kurduk. 
O gün bugündür faaliyetlerimi-
ze devam ediyoruz. Derneği ilk 
kurduğumuz 3-4 tane hem şehri 
derneği vardı. Bugün derneklerin 
sayısı 80’i geçti. Bugüne kadar 3 
bin civarında öğrenci mezun et-
tik. Öğrenciler adına önemli fa-
aliyetlerde bulunuyoruz. Sosyal 
ve kültürel etkinlikler düzenliyo-
ruz. Konyalılar Derneği sayesinde 
öğrencilerimiz önemli dostluklar 
ediniyor” diye konuştu.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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Nihat Özdemir: İnşallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na katılacağız
Türkiye Futbol Federasyonu Baş-

kanı Nihat Özdemir, “Ana hedefimiz 
2020 Avrupa Şampiyonası’nda yer 
almak. Bunu Türk milleti istiyor. İn-
şallah 2020 Avrupa Şampiyonası’na 
katılacağız” dedi. 

Turkcell ile Türkiye Futbol Fede-
rasyonu arasında imzalanan spon-
sorluk anlaşmasının ardından TFF 
Başkanı Nihat Özdemir, Turkcell Yö-
netim Kurulu Başkanı Ahmet Akça ve 
Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, 
basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Turkcell ile 2002’den bu 
yana olan birlikteliği uzattıklarını 
söyleyen TFF Başkanı Nihat Özde-
mir, “Her zaman bize uğurlu gel-
diler. 2002’deki başarının tekrarını 
istiyoruz. Ana hedefimiz 2020 Avrupa 
Şampiyonası’nda yer almak. Bunu 

Türk milleti istiyor ve Turkcell ailesi 
de bizim yanımızda oldular. Ülkemi-
ze ve milli takımımıza hayırlı olsun. 
Onların uğuruna inanıyorum. İnşal-
lah 2020 Avrupa Şampiyonası’na 
katılacağız” diye konuştu. 
“HEDEFİMİZ 2 MAÇTA 6 PUAN” 

2 önemli maça çıkacaklarını da 
sözlerine ekleyen Özdemir, “9 pua-
nımız var ve 2 önemli maçımız var. 
7 Eylül’de Beşiktaş Park’ta Andorra 
ile ardından da Moldova ile deplas-
manda oynayacağız. Önemli maçlar 
dedim çünkü ana hedefimiz bu 2 
maçtan 6 puanla dönmek ve 15 pu-
ana yükselmek. Bu yolda ilerlemek 
istiyoruz. Sonrasında önemli maç-
larımız var. Allah’ın yardımı, çocuk-
larımızın inancı ve Şenol hocamızın 
katkılarıyla milli takımımız 2020 Av-

rupa Şampiyonası için yoluna devam 
edecek” ifadelerini kullandı. 

AKÇA: “HOCAMIZA ÇOK 
GÜVENİYORUM” 

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Akça, 2002’de başlayan yol-
culuğun devam ettiğini ifade ederek, 
“Bugünkü imzanın da anlamı büyük. 
Dijital bir imza ve Turkcell’e yakışan 
bir imza. 2002’den bugüne kadar 
tekrar edilmeyen imzanın bugün ya-
pılmış olması, 2002’de yakalanan 
başarının tekrar edileceğine de bir 
işaret diye düşünüyorum. Federas-
yonumuzun çok güçlü bir yönetimi 
var, onlara çok güveniyorum. Hoca-
mıza da çok güveniyorum. 2002’deki 
başarının da mimarıydı. Beşiktaş’ın 
da başarılarında önemli katkıları 
oldu. Takım çok iyi başladı ve çok 

iyi gidiyor. Bu kadar sevilen futbola 
hizmet etmek önemli. Bütün ekibe 
başarılar diliyorum” açıklamasını 
yaptı. 

İmzaların atılmasının ardından, 
imzanın atıldığı tableti hediye etme-
leri gerektiğini söyleyen Turkcell Ge-
nel Müdürü Murat Erkan da, “A Milli 
Takımımız bugün Turkcell tesislerin-
de deplasmana geldi ama güzel bir 
deplasman oldu kendileri için. Onla-
ra maçlar öncesinde moral motivas-
yon vermek istedik. Yönetimimize, 
teknik direktörümüze, futbolcuları-
mıza güveniyoruz. En önemlisi de 
Türkiye’ye inanıyoruz. Türk sporunun 
olduğu her yerde var olmaya çalışı-
yoruz ve bundan da gurur duyuyoruz” 
diye konuştu. 
n İHA

‘Milli takım bizim için 
her şeyin üstündedir’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Turkcell arasında imzalanan sponsorluk 
anlaşmasında konuşan A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Emre Belözoğlu, “Milli takım 
bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor.”  dedi
A Milli Futbol Takımı’nın kaptanı Emre 

Belözoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat 
Erkan, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili ba-
sın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Milli maçların Türk sporcuları için her za-
man bayram havasında olduğunu belirten 
Belözoğlu, “Bizim için her milli maç öncesi 
her Türk sporcusu için bayram havasında 
olur. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok 
mutluyuz. İyi ve sakatlığın yaşanmadığı bir 
kamp olmasını temenni ediyorum. Türk 
sporuna büyük destek veren Turkcell’in bu-
gün bir aktivitesine katıldık. Çok mutluyuz 
ve onlara da Türk sporuna vermiş oldukları 
destekten dolayı teşekkür ediyoruz. 2002 
Dünya Kupası’ndan başlayan bir serüven. 
Umarım bundan sonra da destek verecek-
lerdir. Türk sporunun böyle desteklere her 
zaman ihtiyacı var. Her milli maçta olduğu 
gibi yeni bir heyecan. İnşallah iyi bir kamp 
olur. Ülkede yeniden milli takımı izlemek-
ten keyif alınan bir enerjinin olduğunu 
hissediyoruz milli takım olarak, bunu da 
devam ettirmek adına elimizden gelen her 
şeyi yapacağız” dedi. 

“KENDİSİNİ MİLLETİNE AİT 
HİSSEDEN BİR MİLLİ TAKIM VAR” 

Milli takımın her şeyin üstünde oldu-
ğunun altını çizen Belözoğlu, “Sokakta 
milli sporcu olduğunuzun hissedilmesi 
kadar güzel bir duygu yoktur. Ben de eli-
mizden geldiğince bunu genç oyuncuları-
mıza aktarmaya çalışıyorum. Milli takım 
bizim için her şeyin üstündedir. O yüzden 
bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Biz 
kazandıktan sonra sokakta mutlu geziyor-
lar. Bunu da düşünecek kendisini milletine 
ait hisseden bir milli takım ve ailemiz var. 
İnşallah bu böyle devam eder. Önümüzde 
2 tane önemli maçımız var, ilk maçımızı 
içeride, diğerini dışarıda oynayacağız. 
Sokakta insanların bize bu desteği verme-
si sorumluluklarımızı arttırsa da bizi çok 
mutlu ediyor” şeklinde konuştu. 

“BU BAYRAĞI TAŞIMAKTAN DAHA 
ÖNEMLİ BİR DUYGU YOK” 

Andorra maçında forma giymesi ha-
linde 100. maçına çıkmış olacağını ifade 
eden tecrübeli futbolcu, “Rakamlarla 
aram çok iyi değil ama inşallah oynaya-
bilirsem, hoca görev verirse 100. maçım 
olacak. Tabii çok sakatlıklar yaşadım, mil-
li takıma çağrılmadığım bir dönem oldu. 
Sayının bir önemi yok. Göğsümde bu şanlı 
bayrağı taşımaktan daha önemli hiçbir 
duygu olmamıştır. A Mili Takım’a gelirken 
hak etmedikleri eleştirilere bağlı kalıyor 
oyuncular ama bugüne kadar, 20 senedir 
A Milli Takım’dayım ve hiçbir oyuncunun 
bu duygular dışında başka bir duyguya 

sahip olduğuna şahit olmadım” ifadelerini 
kullandı. 

“GENÇLER BİZLERİ EN İYİ ŞEKİLDE 
TEMSİL EDECEKLER” 

Avrupa’da mücadele eden Türk fut-
bolcular hakkında da konuşan Belözoğlu, 
“Bizi Avrupa’da temsil eden kardeşlerimi-
zin başarılı olması genç arkadaşlarımızı 
da motive ediyor. Bu herkese yansıyacak. 
Ne kadar oyuncu ihraç edebilirsek bundan 
kazançlı çıkan Türk futbolu olacaktır. Biz-
leri inşallah en iyi şekilde temsil ederler” 
diye konuştu. 

MURAT ERKAN: 
“BU SPONSORLUKTAN İNANILMAZ 

KEYİF ALIYORUZ” 

Türk sporuna destek vermekten mut-
luluk duyduklarını belirten Turkcell Genel 
Müdürü Murat Erkan ise, “Biz Turkcell 
olarak Türk sporuna destek vermekten 
mutluluk duyuyoruz. 17 senedir Türkiye 
Futbol Federasyonu’na (TFF) sponsoruz. 
Bu inanılmaz keyif aldığımız bir şey. 2002 
yılı hem bizim hem de ülke futbolu için 
çok özel bir yıl. Güney Kore’den harika bir 
sonuçla dönmüştük. Biz milli takımımızı 
seviyoruz, onların mücadelesine her za-
man destek vermeye hazırız. Ben 12 yıldır 
Turkcell’deyim, böyle coşkulu bir ortam 
görmedim. İnşallah mili takımımızı coştu-
racağız” açıklamasında bulundu. 
n İHA

Arda Turan’dan 
büyük fedakarlık

Trabzonspor’dan İstanbul takımlarına geçit yok
Süper Lig’in 3. haftasında deplas-

manda Fenerbahçe ile 1-1 berabere 
kalan Trabzonspor, teknik direktör Ünal 
Karaman yönetiminde İstanbul’un şam-
piyonluklar yaşamış üç büyük takımı 
karşısında geçit vermiyor. Bordo-ma-
vililer, geçen sezon başında göreve 
getirdiği Ünal Karaman yönetiminde 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 
karşısında oynadığı 7 lig maçında sa-
dece 1 yenilgi aldı, 3 karşılaşmadan 
galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 
maçta da berabere kaldı. Trabzonspor, 
Karaman ile ilk olarak geçen sezon sa-
hasında önce Galatasaray’ı 4-0, ardın-
dan Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti, Be-
şiktaş ile de deplasmanda 2-2 berabere 
kalarak ilk yarıyı kapadı.

Ligin ikinci yarısında İstanbul’da 
Galatasaray karşısında 3-1 mağlup ola-
rak söz konusu dönemdeki tek yenilgi-
sini yaşayan Trabzonspor, daha sonra 
deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 bera-
bere kaldı, Beşiktaş’ı da sahasında 2-1 
mağlup etmeyi başardı.

Bordo-mavililer, bu sezon ise UEFA 
Avrupa Ligi eleme karşılaşmaları nede-
niyle yoğun bir maç trafiğinde Fener-
bahçe deplasmanından 1-1’lik beraber-
likle döndü.

ŞENOL GÜNEŞ’TEN SONRA 
BAŞARDI

Trabzonspor, 2010-2011 sezonunda 
görev yapan Şenol Güneş’in ardından 
Ünal Karaman yönetiminde bir sezonda 
üç büyük takımı yenme başarısı göste-
ren teknik adam olarak da Trabzonspor, 
tarihine geçti. Bordo-mavililer, geçen 
sezon Karaman ile sahasında oynadığı 

maçlarda Galatasaray’ı 4-0, Fenerbah-
çe ve Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek 8 se-
zon sonra söz konusu rakipler karşısında 
3’er puan hanesine yazdırmıştı. Trab-
zonspor, teknik direktör Ünal Karaman 
yönetiminde ligde 15 maçtır mağlubiyet 
yüzü görmedi. En son geçen sezon ligin 
22. haftasında sahasında Alanyaspor’a 
2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha son-

ra 15 karşılaşmada 10 galibiyet, 5 be-
raberlik aldı. Trabzonspor, yoğun maç 
programına karşın lige geçen sezondan 
daha iyi bir başlangıç yaptı. Geçen se-
zon ilk 3 haftada 4 puan toplayan bor-
do-mavililer, bu sezon aynı dönemi 5 
puanla kapatarak milli maçlar nedeniy-
le lige verilen araya girdi.
  n AA

Rıza Çalımbay’dan 
oyuncularına 3 gün izin

Gençlerbirliği 
puanla tanışamadı

Süper Lig’de 3. haftayı 1-1’lik Gazişehir Gaziantep 
beraberliğiyle tamamlayan Demir Grup Sivasspor’da 
futbolculara, milli maç arası sebebiyle Teknik Direktör 
Rıza Çalımbay tarafından 3 günlük izin verildi. Kırmı-
zı-beyazlı ekip 5 Eylül Perşembe günü Vali Lütfullah 
Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde toplanarak ligin 4. haf-
tasında deplasmanda Başakşehir ile oynanacak maçın 
hazırlıklarına başlayacak. Saat 18.00’de başlayacak 
olan idman basına açık, taraftara ise kapalı olacak.  
n  İHA

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maç arası-
na puansız girdi. Bir sezon aradan sonra Süper Lig’e 
dönen başkent ekibi, ilk üç maçında sahadan mağlu-
biyetle ayrıldı. Sezona teknik direktör Mustafa Kaplan 
ve büyük ölçüde yenilenmiş kadrosuyla giren kırmı-
zı-siyahlı ekip, ilk hafta sahasında Çaykur Rizespor ile 
karşılaştı. Gençlerbirliği, Flavio’nun kırmızı kart gör-
mesiyle ilk yarı bitmeden 10 kişi kalırken, konuk ekip 
sahadan 1-0 galip ayrıldı. İkinci hafta ligin bir diğer 
yeni ekibi Gazişehir Gaziantep’e konuk olan başkent 
temsilcisi, bu kez ilk devreyi 9 kişi tamamladı. Kır-
mızı kart gören Ahmet Oğuz ve Polomat oyun dışında 
kaldı. Başkent ekibi, 9 kişi tamamladığı karşılaşmayı 
4-1 kaybetti. Gençlerbirliği, ligin 3. haftasında ilk iki 
maçını kaybeden Medipol Başakşehir ile dün Erya-
man Stadı’nda karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir 
ilk galibiyetini alırken, Gençlerbirliği 3. maçında da 
puanla tanışamadı. Başkent temsilcisi 3 maçta 2 gol 
atarken, kalesinde 7 gol gördü. Geride kalan 3 haftada 
puan alamayan tek takım olan Gençlerbirliği, milli maç 
arasına son sırada girdi.
 n AA

M.Başakşehir forması giyen Arda Turan, yıllık ücre-
tinde yüzde 50 indirime gitti. 

M.Başakşehir forması giyen milli futbolcu Arda 
Turan, yıllık ücretinde yüzde 50 indirime gitti. Kulüpten 
yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Arda Turan, büyük 
bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık 
ücretinde yüzde 50 indirime gitmiştir. Türk futbol tari-
hinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın 
bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Baş-
kanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği 
gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti” ifadele-
rine yer verildi. 
 n  İHA
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2. Lig Beyaz Grup’ta 
1. hafta tamamlandı

Ampute Milli Takımı’nın 
Düzce kampı sürüyor

Bakan Kasapoğlu, down 
sendromlu sporcularla buluştu

Ampute Milli Futbol Takımı, 2020 yılında Polon-
ya’da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası öncesi 
hazırlıklarını, Düzce’de yaptığı idmanla sürdürdü.  
Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesis-
leri’nde hazırlıklarına devam eden Ampute Milli Futbol 
Takımı, teknik direktör Osman Çakmak yönetiminde 
çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, 
koordinasyon çalışması yapan sporcular, 5’e 2 top 
kapma yaptı. İdmanın ana bölümünde savunma pren-
sipleriyle toparlanma-oyalama çalışması yapan fut-
bolcular, derinlik, denge ve konsantrasyon çalışması 
sonrası soğuma koşusuyla idmanı tamamladı. Ampute 
Milli Futbol Takımı, dün akşam saatlerinde yaptığı ant-
renmanla çalışmalarını sürdürdü.  n  AA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Ka-
sapoğlu, uluslararası turnuvalarda derece alan down 
sendromlu milli sporcular ile bir araya geldi. Gençlik 
ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
down sendromlu milli sporcularla bir araya geldi. 
Bakanlık Merkez Bina’da gerçekleşen kabulde Bakan 
Kasapoğlu, milli sporcularla tek tek ilgilenerek, bir 
süre sohbet etti. Finlandiya’nın Tampera kentinde dü-
zenlenen Down Sendromlular Avrupa Atletizm ve Masa 
Tenisi Şampiyonası’nda şampiyon olan Kadın Masa 
Tenisi Takımı ile gülle atmada dünya rekoru kırarak 
Avrupa şampiyonu olan Ali Topaloğlu, gülle atmada ve 
disk atmada Avrupa şampiyonu, 100 metre, cirit atma, 
uzun atlama ve 400 metrede ikinci olarak toplamda 6 
madalya kazanan Dilara Çevik, cirit atmada Avrupa 
ikincisi olan Münevvere Yılmaz ve Down Sendromlu-
lar Avrupa Futsal Şampiyonası’nda üçüncü olan Futsal 
Milli Takımı oyuncuları kabulde hazır bulundu.  n İHA

Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un da yer aldığı TFF 
2. Lig Beyaz Grup’ta ilk hafta maçlar oynandı. Yeşil be-
yazlı Konya ekibi, deplasmanda Yeni Çorumspor’a 1-0 
yenilirken, 1.haftanın lideri Afjet Afyonspor oldu. Ligde 
1.haftanın sonuçları şu şekilde; Gümüşhanespor-Sam-
sunspor: 0-2, Yeni Çorumspor-1922 Konyaspor: 1-0, 
BAK Spor-Şanlıurfaspor: 2-0, Kırklarelispor-İnegölspor: 
1-1, Manisa Futbol Kulübü-Zonguldak Kömürspor: 1-0, 
Pendikspor-Sarıyer: 0-1, Amed Sportif Faaliyetler-San-
caktepe: 1-2, Afjet Afyonspor-Hacettepe: 4-1, Tarsus İd-
man Yurdu-Hekimoğlu Trabzon: 1-3. 1922 Konyaspor, 
2.hafta maçında Gümüşhanespor’u konuk edecek. 
 n  SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da 14 bin 
sporcuya eğitim!

Selçuklu Belediyespor Yaz Spor Okulları’nda eğitimler 1 Eylül Pazar günü sona erdi. 
Toplamda 14 bin 410 öğrenci Selçuklu Yaz Spor Okulları’nda eğitim gördü. Selçuklu’da 

en çok tercih edilen branş 2575 sporcu ile futbol oldu 
Selçuklu Belediyesi yaz spor okulları 

şehrin her bölgesine yayılan modern te-
sisleri ile bu yıl da öğrenci ve ailelerden 
büyük ilgi gördü. Yaz Spor okullarında bu 
yıl 14 branşta 14 bin 410 sporcu eğitim 
gördü. Selçuklu’nun her bölgesinde 35 te-
sis ve 56 salonda yürütülen çalışmalarda, 
spor okulları her geçen yıl sporcu sayısı 
artırarak hizmet vermeye devam ediyor. 
Profesyonel antrenörler gözetiminde ulu-
sal standartlara uygun tesislerde, spor-
culara hijyenik şartlarda teknik donanıma 
sahip alanlarda eğitim veriliyor. Selçuklu 
Belediyespor Kulübü’nde Türkiye, Avrupa 
ve Dünya derecesi yapan sporcuların bir-
çoğu spor okullarından yetişti.

14 BRANŞTA EĞİTİM
1 Eylül Pazar günü itibariyle sona eren 

Yaz Spor Okullarında, Basketbol, Futbol, 
Voleybol, Cimnastik, Tekvando, Karate, 
Kick-Boks, Wushu, Judo, Yüzme, Tenis, 
Satranç, Güreş, ve Hokey branşlarında 
eğitim verildi.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN BRANŞ 
FUTBOL OLDU

Yaz Spor okullarının bu yıl en çok 
ilgi gören branşları futbol, basketbol ve 
yüzme oldu. Kayıtların başladığı ilk saat-
lerde yüzme branşı kontenjanı tamamen 
doldu. Bay ve bayan guruplarının ayrı ayrı 
seanslarda yer aldığı yüzme de 7 ile 15 
yaş aralığında öğrencilerden kayıt alındı. 
Selçuklu Belediyesi Sancak ve Beyhekim 
Yüzme havuzlarında toplamda 2081 spor-
cu eğitim gördü. Yüzmenin yanı sıra, en 
çok tercih edilen branşlardan basketbolda 
2202, futbolda ise 2575 sporcu eğitimleri-
ni tamamladı.
KIŞ SPOR OKULLARI KAYITLARI 10 

EYLÜL’DE BAŞLIYOR
Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü kış 

spor okulları kayıtları 10 Eylül Salı günün-
den itibaren başlayacak. 5 Ekim Cumarte-

si günü eğitimlerine başlanacak olan Kış 
Spor Okulları, 27 Mayıs 2018 Pazar günü  
sona erecek. Okçuluk branşında açılacak 

olan Selçuklu Kış Spor Okulları 15 bran-
şta faaliyet gösterecek. Spor Okullarına 
kayıtlar 10 Eylül’de sadece www.selcuk-

lubelediyespor.com internet adresinden 
yapılabilecek.
n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli tekvandocunun başarısı ilçede sevinçle karşılandı
Macaristan’da sona eren Gençler 

Kick Boks Avrupa Şampiyonası’nda 
üçüncü olan Beyşehirli milli sporcu 
Zeliha Çavuşoğlu, ilk kez giydiği milli 
forma ile elde ettiği başarıyla hem ül-
kenin, hem de yaşadığı ilçenin gururu 
oldu. Macaristan’ın Györ kentinde 24 
Haziran’da başlayan ve 1 Eylül’de ta-
mamlanan Gençler Kick Boks Avrupa 
Şampiyonası’nda madalya mücadelesi 
veren Beyşehirli milli sporcu Zeliha Ça-
vuşoğlu’nun 50 kiloda Avrupa üçüncüsü 
olması, memleketi Beyşehir’de sevinçle 
karşılandı.

HEDEF DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Milli takım antrenörü ve Beyşehir 

Sevinç Kardeşler Spor Kulübü antrenö-
rü Ömer Sevinç, yaptığı açıklamada, 
Zeliha’nın milli takım ile katıldığı ilk 
şampiyona olduğunu hatırlatarak, “Ka-
tıldığı şampiyonada ülkemize Avrupa 
üçüncülüğü derecesi kazandıran spor-
cumuzu tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, 
yakın gelecekte yine ilçemize, ilimize ve 
ülkemize daha nice başarılar kazandı-
racak.” dedi. Avrupa üçüncüsü sporcu 
Çavuşoğlu ise daha öncesinden Türkiye 
şampiyonluğu ve uluslararası derece-
leri bulunduğunu vurgulayarak, “Gönül 

isterdi ki, burada İstiklal Marşımızı tüm 
Avrupa’ya dinletmek kısmet olsun ama 
nasipten öteye yol yok. İlk defa giydiğim 
milli forma ile Avrupa üçüncülüğü nasip 

oldu. Seneye dünya şampiyonasına da 
sıkı bir şekilde hazırlanarak orada dün-
ya şampiyonluğuna ulaşmayı çok arzu 
ediyorum. Beni yetiştiren antrenörüm 

Ömer Sevinç’e ve emeği geçen herke-
se çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini 
kullandı.
n AA

Çumra Güneşspor, faaliyetlerine yeniden başlıyor
22 yıl sonra hayata geçirilen Çum-

ra Güneşspor’un kulüp binası törenle 
hizmete açıldı. Açılışa Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, Çumra İlçe Jan-
darma Komutanı J. Binbaşı Halil İşler, 
Türkiye Futbol Adamları Derneği Konya 
Şube Başkanı İsmet Karababa, Çumra 
Güneşspor yöneticileri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 

YENİ BİR HEYECAN YENİ 
HEDEFLER

Çumra Güneşspor, 1985 yılında 
kurulduktan sonra, 1997 yılında Çumra 
Belediyesi tarafından belediye hima-
yesine alınarak adı Çatalhüyük Çumra 
Belediyespor olmuştu. 22 yıl sonra Gü-
neşspor’da forma giymiş ve yöneticilik 
yapmış isimler biraraya gelerek Çumra 
Güneşspor’u yeniden hayata geçirdi. 
Aralık 2018 tarihinden itibaren adı ye-
niden tescillenen Güneşspor bu yıl 2. 
Amatör Küme’de mücadele edecek. 
Başkan Abdurrahman Öz, Başkan yar-

dımcısı Mustafa Turan ve Mevlüt Barut 
önderliğinde Çumralı gençlere hizmet 
etmeyi amaçlayan kulübün hedefi bü-
yük.
BELEDİYEDEN KULÜBE OTOBÜS

Çumra Güneşspor kulüp binasının 
açılışında konuşan Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, belediye olarak 
hedeflerinin gençleri spora özendir-
mek olduğunu belirterek, “Çumralı 
gençlerimizin boş zamanlarını en iyi 
şekilde değerlendirerek. Spor yap-
malarını sağlamaya çalışıyoruz. Bu 
konuda Çumraya bir kulüp kazandıran 
Güneşspor yöneticilerine teşekkür edi-
yorum. Onlara destek olmakta bizim 
en büyük görevimiz. Bu nedenle onla-
rın ulaşımını kolaylaştıra bilmek için 
kendilerine otobüs tahsis ettik” diye 
konuştu.

AMACIMIZ GENÇLİĞE HİZMET
Çumra Güneşspor Başkanı Abdur-

rahman Öz, gençliği kötü alışkanlık-

lardan korumanın tek yolu eğitim ve 
spordur diyerek, “Tek hedefimiz var 
Çumralı gençlerimizi kötü alışkanlık-
lardan uzak tutarak onları ahlaklı dürüst 
bireyler olarak yetişmelerini sağlamak. 
Kurduğumuz takımla birlikte öğrencile-
rimize özel derste vereceğiz” ifadeleri-
ni kullandı.

KULÜP BİNASINA DERSLİK
Başkan Öz, “Açılışı yapılan kulüp 

binasının 2. katında yaptırılan 50 kişi-
lik derslikte öğrencilerimize gönüllü 
öğretmenler sayesinde özel dersler 
vererek derslerinden geri kalmamala-
rını amaçlıyoruz. Gençlerimize Bütün 
dersler verilecek. Amacımız dürüst 
ahlaklı futbolcular yetiştirmek. İnşallah 
başarılı oluruz” dedi.

HEDEF ŞAMPİYONLUK
Takımın en büyük problemlerinden 

biri olan ulaşım sorununu Belediye 
Başkanı Halit Oflaz’ın çözdüğünü be-
lirten Abdurrahman Öz sözlerini şöyle 

sürdürdü, “Katıldığımız bütün liglerde 
zirveye oynamak istiyoruz. Bunun için-
de iddialı bir ekip kurduk. Özellikle A 
takımda şampiyonluklar yaşamak isti-
yoruz. Kulübümüze desteklerini esirge-
meyen ve kulübün en büyük problemi 
ulaşımı Kulübe verdiği otobüs vererek 
çözen Başta Belediye Başkanımız Halit 
Oflaz olmak üzere herkese katkıların-
dan dolayı teşekkür ederim.”

TAKIMDA FAİR PLAY RUHU
Çumra Güneşspor Teknik Direktö-

rü Mümin Duru, liglere A takım başta 
olmak üzere U11, U12, U13, U14 kate-
gorilerinde liglere katılacaklarını belir-
terek; “Biz kulüp olarak amacımız Fair 
- Play ruhuyla maçlara çıkmak. Bütün 
takımlarımızda futbolcularımıza Fair - 
Play ruhunu aşılamak. Kurduğumuz A 
takımımızla katılacağımız bütün ligler-
de hedefimiz şampiyonluk” şeklinde 
konuştu.
n SPOR SERVİSİ



Levan imzayı attı!
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, transferin son günü uzun süredir peşinde olduğu Levan Shengelia’yı renklerine 
bağladı. Konyaspor’a 2+1 yıllık imza atan genç oyuncu Shengelia, “Bundan sonra tek hedefim Konyaspor’a en üst seviyede 

faydalı olmak. Taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum ve onların karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Kon-

yaspor, transferin son gününde Dinamo 
Tbilisi takımından 23 yaşındaki genç oyun-
cu Levan Shengelia’yı kadrosuna kattı. 
Bedelsiz olarak Anadolu Kartalı’na transfer 
edilen genç kanat oyuncusu 2+1 yıllık söz-
leşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan 
Gürcü kanat, “Bundan sonra tek hedefim 
Konyaspor’a en üst seviyede faydalı olmak. 
Taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum 
ve onların karşısına çıkmak için sabırsızlanı-
yorum” dedi.

Bir önceki kulübü Dinamo Tbilisi ile 
sözleşmesi sona eren ve serbest statüde 
bulunan Levan Shengelia dün öğleden 
sonra Konyaspor’un sponsoru Medicana 
Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçtikten 
sonra kendisi için düzenlenen imza törenine 
katıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyu-
mu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen 
imza töreninde Kulüp menajeri Seçkin Özdil 
ve yeni transfer Levan Shengelia hazır bu-
lundu. 

Konyaspor’da 19 numaralı formayı giye-
cek olan 23 yaşında kanat oyuncusu Levan 
Shengelia imza töreninden sonra yaptığı 
açıklamada “Konya’ya geldiğim andan iti-
baren hem tesislerden hem de stadyumdan 
inanılmaz etkilendim. Büyüleyici bir atmos-
ferin beni beklediğini tahmin edebiliyorum. 
Transferin hemen öncesinde Milli Takıma 
davet edildim. Bunun için de ayrıca heye-
canlıyım. Milli maçların ardından hemen 
Konya’ya geleceğim ve çalışmalara baş-
layacağım. Burada bana son derece sıcak 
bir karşılama yapıldı. Bunun için de ayrıca 
teşekkür ederim. Bundan sonra tek hedefim 
Konyaspor’a en üst seviyede faydalı olmak. 
Taraftarlarımıza selamlarımı gönderiyorum 
ve onların karşısına çıkmak için sabırsızlanı-
yorum” dedi.

MİLLİ KALECİ SÜRPRİZİ
Konyaspor transfer sezonunun son gü-

nünde sürpriz bir transfer gerçekleştirdi. 
Konyaspor Milli Kaleci Ozan Can Oruç ile 5 
yıllık sözleşme imzaladı.  Konya Büyükşe-
hir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleşen imza törenine Kulüp 
menajeri Seçkin Özdil ve genç kaleci Ozan 
Can Oruç katıldı.  

Konyaspor’da 35 numaralı formayı giye-
cek olan genç kaleci Ozan Can Oruç “Kon-
yaspor’a imza attığım için çok mutluyum ve 

heyecanlıyım. Bugün burada 5 yıllık bir söz-
leşmeye imza attık. İnşallah elimden gelen 
gayreti gösterip camiamızla birlikte büyük 
başarılara imza atmak istiyorum. Serkan 

abi, Ertuğrul Abi her ikisi de çok deneyimli 
tecrübeli ve çok özel kaleciler. Onlardan çok 
şey öğreneceğim. Kaleci antrenörümüz Mu-
rat Öztürk hocamız ile de kendimi çok daha 

geliştireceğime eminim. Bu transferde 
emeği geçen herkese çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.
n İHA

Güneş: Fransa ile final oynamak istiyoruz
A Milli Futbol Takımı Teknik 

Direktörü Şenol Güneş, Andorra 
ve Moldova ile oynanacak olan 
maçlar öncesinde konuştu. Bu 2 
maçı kazanıp arkasından da Ar-
navutluk’u yenmek istediklerini 
söyleyen Güneş, “Fransa ile fi-
nal oynamak istiyoruz” dedi. 

A Milli Futbol Takımı Teknik 
Direktörü Şenol Güneş, 2020 Av-
rupa Şampiyonası Elemeleri H 
Grubu’nda Andorra ve Moldova 
ile oynanacak olan karşılaşma-
lar öncesinde basın toplantı-
sında soruları yanıtladı. Şenol 
Güneş, “A Milli Takım olarak 4 
maçı geride bıraktık ve Andorra 
maçıyla yarısını tamamlayaca-
ğız. Yeniden bir yarışa başlaya-
bilmek için ayrı bir heyecanımız 
var. Andorra ve Moldova maçıy-
la başlayan serüven, ekim ve ka-
sım aylarındaki maçlarla devam 
edecek. Önümüzdeki maçlardan 
en iyi sonuçları alarak Avrupa 

Şampiyonası’na katılmak istiyo-
ruz. Her maç önemli. Kazanıl-
ması gerekir. Anadolu’da baş-
layan yürüyüşümüz İstanbul’da 
devam edecek. Konya ve Eskişe-
hir’deki taraftarımızın artarak İs-
tanbul’da olacağını bekliyorum. 
Herkesi kırmızı-beyaz formayla 
tribüne bekliyoruz. Herkesin ta-
kımlarının yanında kırmızı-beyaz 
formalarla, samimi duygularla 
oyuncularla sahada bütünleş-

mesini bekliyorum. Dünyaya, 
oynanan futbolun ne kadar saygı 
duyulduğunu bir kez daha göste-
relim” ifadelerini kullandı. Şe-
nol Güneş’in açıklama şöyle;
“OKAY’IN DURUMU BELİRSİZ, 

OYNAMA İHTİMALİ AZ” 
Yeni bir dönem, yeni bir 

heyecan var. Oyuncularımızın 
bir kısmı bizimle olmayacak, 
sakatlar var. Okay’ın durumu 
hassas ve olmama durumu var. 

Büyük ihtimalle oynama ihtimali 
az. Kadroya çağrılmayan birçok 
oyuncumuz var. Hasan Ali, Bu-
rak, Abdülkadir, Mahmut gibi 
oyuncularımız var. Ufak tefek 
sakatlıkları olanları değerlen-
direceğiz ve olumsuzluk olur-
sa, bu isimleri değiştireceğiz. 
Geçireceğimiz grup maçları ve 
arkasından beklentimiz olan Av-
rupa Şampiyonası’na katılmak, 
önümüzdeki Dünya Kupası’na 
katılmayı da daha kolay hale 
getirebilir. 10 yılın takımını ku-
racağız. “SOL BEKTE SAYISAL 
SIKINTIMIZ VAR” 

Sadece Ozan Kabak geldiği-
mizden bu yana şans vereme-
diğimiz oyuncu. En ideal 11’le 
sahaya çıkacağız. Oyuncunun 
yorgunluğu, sakatlığı gibi du-
rumlara bakıp mutlaka maçı 
kazanmaya yönelik tercihlerimiz 
olacaktır. Değişik oyuncularımız 
oynayabilir. Kaan Ayhan oyna-

mıştı bu bölgede daha çok. Ama 
Çağlar da tecrübeli bir oyuncu-
muz. Mert Çetin’i yakından gör-
mek istiyoruz. Olumlu izlenim-
lerimiz vardı ve arkasından yurt 
dışına transfer oldu. Hüseyin ve 
Mert Müldür gibi genç oyuncular 
var. Bir sıkıntı görünmüyor. Gü-
zel bir durum var. Yeter ki fazla 
oyuncu olsun, iyi oynasınlar. 
Defansta sadece sol kanatta bir 
sıkıntımız var sayısal olarak

“UĞURCAN ÇOK İYİ 
BİR KALECİ” 

Gruptaki takımlardan Fran-
sa’nın Dünya Şampiyonu oldu-
ğuna dikkat çeken A Milli Takım 
Teknik Direktörü Şenol Güneş, 
“Fransa’yı yendiğimizde de şunu 
söyledim; bizim asıl rakibimiz 
İzlanda. Zaten İzlanda’yı yen-
seydik ya da berabere kalsaydık, 
gruptan çıkma şansı olan takım 
biz olurduk. Bizim için beklenen 
sonuçları söylüyorum. Andorra, 

Moldova ve Arnavutluk maçla-
rı çok önemli. Kazandığımızda 
zaten otomatikman Fransa’yı 
geçiyoruz. Biz Fransa’yı yenerek 
bir avantaj yakaladık ama İzlan-
da’ya kaybettik, onlar da yarışa 
ortak oldu. Biz 3 maçımızı kaza-
nırsak diğer maçlara bakmaya-
cağız. Fransa, İzlanda, Türkiye 
çizgisi değişmedi” dedi. 

Takımdaki kalecilerle ilgili 
de konuşan Güneş, “Uğurcan 
çok iyi bir kaleci. Altay da ge-
liyor. Uğurcan diğer kalecilere 
göre daha önde. 

Kısa süredeki gelişimi, kaleci 
olarak teknikleri, kısa zamanda 
çok daha başarılı olacaktır diye 
düşünüyorum. Mert ve Sinan 
da çok tecrübeli. 2 tecrübeli, 2 
geleceğe yönelik kalecimiz var. 
Kaleci konusundaki kararımızı 
idmanlardan sonra vereceğiz” 
diye konuştu.  
n AA

Galatasaray, Radamel Falcao’suna kavuştu
Galatasaray uzun süredir peşinde 

olduğu Radamel Falcao’yu renklerine 
bağladı. Avrupa’nın dev kulüplerinde 
forma giyen deneyimli futbolcu, başarılı 
kariyeri ile dikkat çekiyor. 

Arjantin’in River Plate ekibi tarafın-
dan 15 yaşında transfer edilen Falcao, bu 
takımda gösterdiği başarılı performansla 
dikkatleri üzerine çekti ve Porto’ya trans-
fer oldu. Porto’da ilk sezonunda 43 mü-
sabakada 34 kez ağları havalandıran Ko-
lombiyalı futbolcu, ikinci sezonunda ise 
42 karşılaşmada 38 gol kaydetti. Rada-
mel Falcao, 2011 yılında 40 milyon avro 
bonservis bedeliyle İspanya’nın Atletico 
Madrid ekibine transfer oldu. Falcao, 
Atletico Madrid’deki ilk sezonunda UEFA 
Avrupa Ligi ile UEFA Süper Kupa şampi-
yonlukları yaşadı. Yıldız futbolcu, İspan-
yol ekibinde ilk sezonunda 50 maçta 36, 
ikinci sezonunda ise 41 müsabakada 34 
gol atma başarısı gösterdi.

Fransız ekibi Monaco, Radamel 
Falcao’yu 2013 yılında 60 milyon avro 
bonservis bedeliyle renklerine bağladı. 
Monaco’daki ilk döneminde eski perfor-

mansının gerisinde kalan Falcao, 2014-
2015’te Manchester United, 2015-2016 
sezonunda ise Chelsea’ye kiralandı. 
Fransız ekibinde yeniden eski başarılı 
günlerine dönen Falcao, 2016-2017 se-
zonunda 42 maçta 30, 2017-2018’de 35 
müsabakada 24, geçen sezon ise 39 kar-
şılaşmada 16 gol kaydetti.

“El Tigre” (Kaplan) lakaplı Radamel 
Falcao, kulüp kariyerinde çıktığı 472 mü-
sabakada 279 kez ağları havalandırdı. 
River Plate ile bir kez lig şampiyonlu-
ğuna ulaşan Falcao, Porto’da bir UEFA 
Avrupa Ligi, bir lig, 2 Portekiz Kupası ile 
2 Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu 
yaşadı. Kolombiyalı futbolcu, Atletico 

Madrid ile de birer UEFA Avrupa Ligi ku-
pası, UEFA Süper Kupa ve İspanya Kral 
Kupası kaldırdı. Falcao, Monaco’da ise 
bir kez lig şampiyonluğu gördü. Golcü 
futbolcu, Kolombiya A Milli Takımı kari-
yerinde ise 89 karşılaşmada 34 kez topu 
filelere gönderdi.
 n AA

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU
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Marcio Mossoro 
Göztepe ile anlaştı

Martin Skrtel’i 
Başakşehir kadrosuna kattı
Medipol Başakşehir, Atalanta ile sözleşmesini 

fesheden eski Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtrel’i 
kadrosuna kattı. 

Transferin son gününde Başakşehir, savunma hat-
tına önemli bir takviye yaptı. Turuncu-lacivertliler, üç 
sezon Fenerbahçe forması giydikten sonra yaz transfer 
döneminde Atalanta’ya transfer olan ancak yaşadığı 
problemler sebebiyle yeni kulübüyle sözleşmesini fes-
heden Skrtel’i kadrosuna kattı. Başakşehir, gün içinde 
34 yaşındaki futbolcunun transferini duyuracak. 
n  İHA

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Ba-
şakşehir forması giyen Marcio Mossoro ile 1+1 yıllık 
sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya 
göre, 2014-2015 sezonunda Türkiye kariyerine başla-
yan ve Başakşehir ile 150’si Süper Lig olmak üzere 176 
maça çıkan Marcio Mossoro ile sözleşme imzalandı. 
Mossoro ile sarı kırmızılı ekip 1+1 yıllığına anlaştı. 
Açıklamada, 36 yaşındaki oyuncu için, “Mossoro’ya 
Göztepe’mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.” 
denildi.   n  AA
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