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Avrupa’nın en büyük 
tropikal kelebek 
müzesini Konya’ya 
kazandıran Selçuklu 
Belediyesi, yaz 
döneminde 4 farklı 
aktivitenin yer aldığı 
Macera Kulesi ve 
zeplin teleferik 
hattı ile 12 yaş ve 
üzeri adrenalin 
tutkunlarına hizmet 
veriyor.
HABERİ SAYFA 7’DE

Selçuklu Berat’ı yola çıktı Afetlere çantayla hazır olun! 
Selçuklu Sultanı 3. 
Alaeddin Keykubat’ın 
Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey’e Uç 
Beyi Beratı göndermesi 721 
yıl sonra canlandırıldı. Yola 
çıkan berat, Bilecik’in Söğüt 
ilçesinde düzenlenecek 
Ertuğrul Gazi’yi Anma ve 
Söğüt Şenlikleri’nde törenle 
teslim alınacak.
n HABERİ SAYFA 12’DE

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Müdürü Yıldız Tosun, toplumu 
afetlere karşı bilinçlendirme 
amacı taşıyan “Afetlere 
Hazırlık Yılı” projesi ile ilgili 
önemli açıklamalarda bulundu. 
Projenin Eylül teması ile ilgili 
bilgi veren Tosun, Eylül için 
belirlenen temanın “Afet 
Çantası” olduğunun bilgisini 
verdi.
n HABERİ SAYFA   2’DE 

Yerli tohumlar gurur veriyor 
Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün yoğun gayretleriyle TAGEM’e bağlı enstitülerin geliştirdiği çeşitlerin per-
formanslarını tam paydaşlarla görmek için Tarla Günü düzenlendi. Enstitüsü tarafından üretilen 6 çeşit yerli mısır tohumu düzenlenen 

‘Yerli ve Milli Mısır Tarla Günü’nde çiftçilere tanıtıldı. Yerli mısır tohumlarının gurur vesilesi olduğu vurgulandı.   n SAYFA  4’TE 

Akgöl sazlıkları 
kuşlarla şenlendi

Türkiye’nin 
en büyüğü!

Abdullah Gencer 
toprağa verildi

Rehabilite projesiyle su tutan 
Akgöl Sazlıkları ve Seydişehir 
Kuğulupark Vadisi’ndeki gölet, 
kuşların uğrak yeri oldu. Bu 
yerler doğaseverleri, fotoğraf 
tutkunlarını ve kuş bilimcilerini 
de ağırlıyor.
n HABERİ SAYFA  5’TE

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Çumra’nın, İçeriçumra 
Mahallesinde yer alan 72 bin 
metreküp biyogaz enerjisi 
üretimine sahip Türkiye’nin en 
büyük, Avrupa’nın ise 5. büyük 
biyogaz enerji santrali hakkın-
da bilgi almak üzere inceleme-
lerde bulundu.
n HABERİ SAYFA  3’TE

Siyaset ve eğitim camiasının 
önde gelen isimlerinden 20. 
Dönem Refah Partisi Konya 
Milletvekili Abdullah Gencer 66 
yaşında vefat etti. Gencer aile-
sini acı günlerinde sevenleri ve 
yakınları yalnız bırakmadı.
n HABERİ SAYFA   10’DA

YENİAD’da iş 
sağlığı konuşuldu 

Herkes üzerine
düşeni yapacaktır

Yeni Bir Dünya Sanayici ve 
İşadamları Derneği (YENİAD) 
Konya Şubesi tarafından dü-
zenlenen programda İş Sağlığı 
ve Güvenliği konusu ele alındı. 
YENİAD Konya Şube Başkanı 
Ahmet Büyüktermiyeci, YEDİ-
AD olarak çalışmalarına devam 
edeceklerini söyledi.
 n HABERİ SAYFA  10’DA

2019-20 Eğitim Öğretim Yılı ön-
cesinde güvenlik tedbirleri için 
yapılan toplantıda konuşan Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Evlatlarımızın güvenliği 
konusunda herkes üzerine 
düşeni yapacaktır” dedi.
n HABERİ SAYFA  3’TE

03 Enerya’dan kışa 
özel kampanya 06 Tartıştığı kocasını 

keserle öldürdü! 11 Özel çocuklar fidanları 
toprakla buluşturdu

VATANDAŞLARIMIZLA 
İÇ İÇE OLACAĞIZ

ARADIĞI SICAK YUVAYI 
KONYA’DA BULDU 

1 MİLYON 501 BİN 
KİŞİ ZİYARET ETTİ

Başkan Kavuş Dere’de 

30 yıldır evsiz yaşıyordu 

Kelebekler Bahçesi ilgi görüyor

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ‘Cuma Buluş-
maları’ kapsamında Dere Mahallesi İmam Seki Camii’nde 
vatandaşlarla buluştu. “Hangi projeyi hayata geçirirseniz 
geçirin hizmetin asla değişmeyen altın kuralları var; Vatan-
daşı dinlemek ve kendinizi ifade edebilmektir” diyen Baş-
kan Kavuş, vatandaşlarla iç içe olmaya devam edeceklerini 
söyledi.

Mersin’de, yokluk, ailevi sorunlar ve rahatsızlıkları ne-
deniyle 30 yıldır camilerde ve parklarda yaşayan 59 ya-
şındaki Fikret Yiğit, aradığı yuva sıcaklığına Konya’da 
kavuştu. Yiğit, Konya’da özel bir bakım merkezine yer-
leştirildi.

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Kon-
ya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni, 2015’te açıldığı günden 
bugüne 1 milyon 501 bin 568 kişi ziyaret etti. Tropikal 
Kelebek Bahçesi’ne ilgi her geçen gün daha da artıyor.

n HABERİ SAYFA 12’ DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

n HABERİ SAYFA  4’TE

Tamamlanan hasat döneminin ardından saman piyasası da hare-
ketlenmeye başladı. Kaliteli saman bulmakta zorlanan saman satıcı-
ları, bu yıl piyasanın zor geçeceğini düşünüyor.

Saman satıcılarından Ömer Çini yaptığı açıklamada, kaliteli saman 
bulmakta zorlandıklarını söyledi. Fiyatlar konusunda da bilgi veren 
Çini, “Saman fiyatları geçen yıl ki fiyatlarla hemen hemen aynı. Or-
talama 60 kuruşa satılıyor” dedi.  n HABERİ SAYFA  2’DE 

Saman bulamıyoruz!

Eğitime seferberler 
Okullarda yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sadece birkaç gün kaldı. Yeni eğitim yılı öncesinde yardım 

kuruluşları da yardıma muhtaç, yetim ve kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını gidermeye seferber oldu
İHTİYAÇ SAHİPLERİ
YALNIZ DEĞİLLER 

2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 9 Eylül Pa-
zartesi günü açılacak. Konya’da faaliyet 
gösteren dernekler, eğitim konusunda 
da vatandaşların yanında olacak. Okulla-
rın açılması ile birlikte Konya İHH İnsani 
Yardım Derneği ve Dost Eli Derneği hayır-
severlerin desteği ile ihtiyaç sahibi öğren-
cilerin ihtiyaçlarını gidermek için yardıma 
koşacaklar. 

KİTAP, KIRTASİTE, 
ELBİSE DESTEĞİ

Konya İHH Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, 
okulların açılmasıyla birlikte yardıma muh-
taç ailelere, çocukların eğitimde kullana-
bilecekleri malzemeler noktasında destek 
vereceklerini müjdeledi. Dost Eli Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Seçer 
de, yaklaşık 3 bin çocuğun kitap, kırtasiye, 
giyim, oyuncak ihtiyaçlarını karşılayacak-
larını söyledi.    n HABERİ SAYFA 11’DE

Hasan Hüseyin Uysal

Mehmet Seçer 
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Tamamlanan hasat döneminin ardından saman piyasası da hareketlenmeye başladı. Kaliteli 
saman bulmakta zorlanan saman satıcıları, bu yıl piyasanın zor geçeceğini düşünüyor

Afetlere çantayla hazır olun! 

Samanımız yok!

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) 
Müdürü Yıldız Tosun, toplumu afet-
lere karşı bilinçlendirme amacı ta-
şıyan “Afetlere Hazırlık Yılı” projesi 
ile ilgili önemli açıklamalarda bulun-
du. Projenin üçüncü ayına girildiğini 
belirten Tosun, bir yıl süresince her 
ay bir başka konunun işleneceğini 
hatırlattı. Bu kapsamda Eylül teması 
ile ilgili bilgi veren Tosun, Eylül için 
belirlenen temanın “Afet Çantası” 
olduğunun bilgisini verdi. Tosun, 
özellikle deprem sonrası ilk 72 saatte, 
yardım ekiplerinin ulaşana kadar acil 
ihtiyaçları ve değerli evrakların sak-
lanabileceği bir Afet ve Acil Durum 
Çantasının önemli olduğuna dikkat 
çekerek bu konuda vatandaşların du-
yarlı olmasını istedi.

‘HER AY FARKLI TEMA İLE 
VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞACAĞIZ’

AFAD olarak her ay farklı bir tema 
ile vatandaşlarla buluşacaklarını ifade 
eden Tosun, “Türkiye’de afetlere ha-
zırlık kültürünün yerleşmesi için ha-
zırlanan Afetlere Hazırlık Yılı Tanıtım 
Toplantısı geçtiğimiz aylarda gerçek-
leştirildi.  Toplantıda,  her ay bir tema 
ile topluma #AfetlereHazırOl çağrısı 
yapacak  Afetlere Hazırlık Yılı’nın 
yanı sıra bireylerin afet yönetimine 
katılmasını sağlayacak ‘AFAD Gö-
nüllülük Sistemi’, afet yönetiminde 
görev almak isteyenleri standartlara 
göre yetkilendirecek “AFAD Akre-
ditasyon Sistemi”, toplumun tüm 
kesimlerinin görüş ve önerilerini afet 
yönetimine yansıtacak Türkiye Afet 
Risklerinin Azaltılması Platformu, 
afet tehlike ve risklerini şehir şehir 

analiz edebilen Afet Risk Azaltma 
Sistemi (ARAS) ve eksikleri gider-
mek için yapılan Afet ve Acil Durum 
Tatbikatları kamuoyuna tanıtıldı.   Bu 
kapsamda AFAD’ın 12 temel ilke-
si var bunlar Afet riskini anlamak, 
112 acil çağrı-İlkyardım, Gönüllük, 
Aile- afet ve acil durum planı, özel 
gereksinim gerektiren gruplar, afet 
anı ve tatbikatlar, orman ve şehir 
yangınları, deprem, afet sigortacılığı, 
tahliye, sığınak ve toplanma alanları, 
toplumsal felaketlerin araştırılması.  
AFAD Olarak her ay farklı tema ile 
vatandaşlarımız ile buluşacağız. Ey-
lül ayında tema olarak Afet ve Acil 
Durum Çantası Nasıl Hazırlanmalı 
konusuna dikkat çekeceğiz. Afet ve 
Acil Durum çantası mutlaka her evde 
bulunmalı” dedi.

‘AFET VE ACIL DURUM ÇANTASI 
MUTLAKA HAZIR OLUNMALI’

Afet ve acil durum çantası sadece 
evlerde değil, iş yerlerinde ve araç-

larda da bulundurulması gerektiğine 
dikkat çeken Tosun konuşmasını şu 
şekilde sürdürdü, “Deprem sonrası 
ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana 
kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli ev-
raklarınızı saklayacağınız bir Afet ve 
Acil Durum Çantası hayat kurtarabi-
lir. Afetlerden hemen sonra ihtiyaç 
duyabileceği malzemelerin bulundu-
ğu bir Afet ve Acil Durum Çantanızın 
hazır ve ulaşılabilecek bir yerde ol-
ması önemlidir. Çanta, sorumlu oldu-
ğunuz kişi/kişiler (bebekler, yaşlılar, 
engelliler) ve varsa evcil hayvanları-
nız için gerekli ihtiyaçları da içermeli-
dir. Bir afet sonrası yiyecek, içecek ve 
acil ihtiyaçları temin edebileceğiniz 
yerlere ulaşamayabilir. Küçük yara-
lanmalarınız varsa bunları kendiniz 
giderebilir. Bu tip durumlar için afet 
çantanızın içinde olması gerekenleri 
doğru belirleyip, çantanızı kolay ula-
şacağınız bir yerde saklanması çok 
önemlidir. Afet ve Acil Durum Çan-

tası sadece evinizde, iş yerinizde değil 
okulunuzda, sınıfınızda da olmalıdır. 
Bunun için öğretmenlerle birlikte ih-
tiyacınız olabilecek şeyleri belirleyip, 
çantanızı sınıflarda öğretmenlerin 
kolay ulaşabileceği bir yerde sakla-
malı. Engelli bireylerin özel ihtiyaç-
larıyla alakalı çantan içine eklenmesi 
gerekenleri de unutmamalı İçinde 
bulunan yiyecek ve içecekleri düzenli 
olarak kontrol edip, bozulmadan na-
sıl saklamanız gerektiğini konusunda 
dikkat edilmeli.” 

AFET VE ACİL DURUM ÇANTASININ 
İÇERİSİNDE 

NELER OLMALI?
Yüksek kalorili, vitamin ve kar-

bonhidrat içeren, su kaybını önleyen 
ve dayanıklı (çabuk bozulmayan) 
gıdalar (Konserve, kuru meyveler, 
tahin–pekmez, meyve suyu, vb.).Ö-
nemli belge fotokopileri Kimlik kart-
ları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.) Tapu, 
sigorta, ruhsat belgeleri Zorunlu 
Deprem Poliçesi Diplomalar Pasa-
port, banka cüzdanı vb. Diğer (evcil 
hayvan sağlık karnesi, vb.) Giyecekler 
İç çamaşırı Çorap Yağmurluk İklime 
uygun giysiler Su Her bir aile üyesi 
düşünülerek yeterli içme suyu alın-
malı. Hijyen malzemeler Sabun ve 
Dezenfektanlar Diş fırçası ve macunu 
Islak mendil Tuvalet kâğıdı Hijyenik 
ped Diğer malzemeler İlk yardım 
çantası Uyku tulumu veya battani-
ye Çakı, düdük, küçük makas Kâğıt, 
kalem Pilli radyo, el feneri ve yedek 
piller (dayanıklı/uzun ömürlü pil se-
çilmeli).
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çiftçilerin hasatlarını tamam-
lamasının ardından saman piya-
sası da hareketlenmeye başladı. 
Fiyatların geçen yıla göre hemen 
hemen aynı olduğu samanı bu yıl 
bulmakta zorlanılıyor. 

Tarım ve hayvancılık sektö-
rünün vazgeçilmez bir parçası 
olan saman, son yıllarda günde-
mi meşgul eden konular arasında 
yer alıyor. Özellikle 2012 yılında 
Türkiye’nin ilk kez saman ithal 
etmesiyle gündeme gelmeye 
başlayan saman, 2017 yılında 2. 
Bir ithalatın ardından sektörde 
“Sarı altın” olarak anılmaya baş-
lanmıştı. Çiftçilerin hasatlarını ta-
mamlamasının ardından saman 
piyasasında da hareketlilik başla-
dı. Saman satıcıları kamyonlarına 
doldurdukları samanları Hayvan 
Pazarı bölgesinde satışa sunar-
ken, samanın fiyatlarında bu yıl 
bir değişiklik olmadığı belirtiliyor. 
Ancak piyasada kaliteli saman 
bulmakta zorluk yaşanması, sa-
man piyasasının bu yıl zorlu ge-
çeceğini gösteriyor. 

FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK YOK
Saman satıcılarından Ömer 

Çini yaptığı açıklamada, çiftçilerin 
hasat döneminin tamamlandığı-
nı, buna bağlı olarak samanların 

da yapıldığını söyledi. Ancak sa-
man konusunda bu yıl biraz sıkın-
tı yaşanacağına işaret eden Çini, 
“Bu sene şuana kadar saman pek 
y ok. Bizim gördüğümüz kada-
rıyla çiftçiler daha fasulye, mısır, 
yonca gibi yeşillik ürünler ekmiş. 
Bu nedenle saman az. İthal eder 
miyiz bilmiyorum ama stoktakiler 
yeter diye düşünüyorum” dedi. 
Samanın bu yıl fiyatlarında her-
hangi bir değişiklik olmadığına da 
dikkat çeken Çini, “Saman fiyat-
ları geçen yıl ki fiyatlarla hemen 
hemen aynı. Ortalama 60 kuruşa 

satılıyor” diye konuştu. 
İYİ SAMAN KALMAMIŞ! 

Samandaki kalitenin git gide 
düştüğüne değinen saman sa-
tıcısı Mehmet Çoban da, bu du-
rumun saman ticaretini olumsuz 
etkilediğini söyledi. “Samanı bul-
sak iyi bir ekmek parası kazanı-
yoruz. Ama saman bulamıyoruz” 
diyen Çoban, sözlerine şöyle 
devam etti, “Köylerde yapılan 
samanlar kaliteli değil, tırmık sa-
manı. Onu satarken de yüz kızar-
tıyor. Tanıdık arkadaşlar geliyor 
veremiyoruz. Verdiğimiz zaman 

da kötü oluyoruz. İyi saman kal-
mamış. İyi samanı istif yapmışlar, 
60 kuruş istiyorlar. Burada da 60 
kuruş. Oradan alınca bu sefer biz 
para kazanamıyoruz. Bir yandan 
mazot pahalı. İşçilere para veri-
yoruz. Saman fiyatları geçen yıla 
göre aynı, değişen bir şey yok. 
Ama besici de fiyatlardan yakı-
nıyor. Onların açısından onlar da 
haklı. Yeme para veriyor, samana 
para eriyor bana ne kalıyor diyor. 
Et zaten para etmiyor. Onlara da 
bir şey diyemiyoruz.”
n ABDULLAH AKİF SOLAK

Ömer Çini
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KONYA NAMAZ VAKİTLERİ

Hicrî: 8 MUHARREM 1441  -  Rûmî: 24 AĞUSTOS 1435

İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI

04:54 06:18 12:55 16:29 19:18 20:36 
HAVA

DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   18 °C   29 °C

Karaman             15 °C 29 °C 

Aksaray               16 °C  29 °C

Ankara                 15 °C 28 °C
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Türkiye’nin en büyük biyogaz tesisi Çumra’da
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak, Çumra’nın, İçeriçumra 
Mahallesinde  yer alan 72 bin met-
reküp biyogaz enerjisi üretimine 
sahip  Türkiye’nin en büyük, Avru-
pa’nın ise 5. büyük  biyogaz enerji 
santrali  hakkında bilgi almak üzere 
incelemelerde bulundu.

Vali Toprak’a ziyaretleri sıra-
sında  Konya Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürü Hülya Şevik, AK Parti Kon-
ya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, 
Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, 
İlçe Garnizon Komutanı Halil İşler, 
Çumra Belediye Başkanı Halit Of-
laz, AK Parti Çumra İlçe Başkanı 
Ufuk Yağcılar ve firma yetkilileri 
eşlik etti.

Vali Toprak, hayvansal atıklar-
dan üretilecek biyogazın, elektrik 
enerjisine dönüştürüleceği tesisin 
tamamlanma ve faaliyet süreçleri 
hakkında bilgi aldı. Faaliyet aşama-

sına 31 Ekim’de geçilmesi planla-
nan, 72 bin metreküp biyogaz, 200 
bin ton sıvı gübre, 30 ton organik 
katı gübre üretimi yapılacak ve ilk 
aşamada 6 MW elektrik üretecek 

santralde, ayrıca  çevre kirliliğine 
yol açabilecek atıkların, biyogaz ile  
elektrik enerjisine dönüşmesiyle 
ilçede enerji anlamında  kazanım 
elde edilecek.

KONYA’NIN EN BÜYÜK 
YATIRIMLARINDAN BİRİ OLACAK

Firma yetkililerinin verdikleri 
bilgilere göre üretim noktasında 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 

ise 5. büyük biyogaz enerji santra-
li olan tesis, hayvansal ve tarımsal 
atıklardan enerji üretimi yapabile-
cek. Aynı zamanda tesiste organik 
gübre üretimi de gerçekleştirile-
cek. İlk aşamadan sonra toplamda 
ise 12 megavat enerji kapasitesine 
sahip,  31 Ekim’de faaliyete geçe-
cek santral, yaklaşık 5 bin hanenin 
elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. 
Tamamlandığında Konya’nın en 
büyük yatırımlarından biri olacak 
Çumra biyogaz enerji santrali, ilçe-
nin istihdamına da kapı açacak. Yet-
kililer, projenin 2020 yılına kadar 3 
aşamadan oluşacak yatırım planla-
masında olduğunu söyledi.
n HABER MERKEZİ

Konya’da doğal gaz konforu 
ve ekonomisini yaygınlaştırmak 
için çalışmalarını sürdüren Ener-
ya, kış öncesi kampanya başlattı. 
30 Kasım 2019 tarihine kadar 
sürecek olan kampanya, bağlan-
tı bedelini ve güvence bedelini 3 
taksitle ödeme imkanı sağlıyor. 

Enerji sektörünün öncü ve 
lider markası Enerya, Konya’da 
doğal gaz konforu ve ekonomisi-
nin yaygınlaştırılması için kam-
panya başlattı. Doğal gaz abonesi 
olmak isteyenler 30 Kasım 2019 
tarihine kadar bağlantı bedelini 
kredi kartına 3 taksitle,  güvence 
bedelini ise www.enerya.com.tr 
adresi üzerinden kredi kartıyla 3 
taksitle ödeyebilecekler.

Enerya Konya Bölge Direk-
törü Mürsel Parlak, Konya’da 
yaklaşık 3.800 km hat imalatına 
ulaştıklarını ve 475 bini aşkın 
BBS aboneye hizmet verdiklerini 
belirterek, “Ekonomik, güvenli ve 
konforlu bir yakıt olan doğal gazın 
herkese ulaşması için çalışıyoruz. 

Kış öncesi Konyalıları en uygun 
ödeme koşullarıyla doğal gazla 
buluşturmak için bir kampanya 
düzenledik. Doğal gaz abonesi ol-
mak isteyenler bağlantı bedelini 3 
taksitle ödeyebilecekler. Güvence 
bedeli için de online olarak bir 
kampanya başlatacağız, 15 Eylül 
2019 tarihi itibarıyla  www.ener-
ya.com.tr adresi üzerinden gü-
vence bedeli kredi kartına 3 tak-
sitle ödenebilecek” diye konuştu. 
Parlak, kampanyanın “İlkbahar 
Yaz, Sonbahar Yaz” sloganıyla 
sürdürüldüğünü ifade ederek, 
“Doğal gaz konforu ve ekono-
misiyle evinize kış gelmeyecek. 
Çevreci ve güvenli bir yakıt olan 
doğal gaz ile Konya’daki hava 
kirliliğinin de önüne geçeceğiz” 
dedi. 

Doğalgaz abonesi olmak is-
teyen Konyalılar, kampanya ile 
ilgili detaylı bilgiyi 444 8 429 nolu 
telefondan çağrı merkezini araya-
rak alabilirler.
n HABER MERKEZİ

Konya Serbest Muhasebeci 
ve Mali Müşavirler Odası (SM-
MMO) Başkanı Abdil Erdal, mes-
leki anlamda bir çok iş yüklerinin 
olduğunu belirterek yeterince iş 
yükü olmasına rağmen muhasebe 
mesleğine ait olmayan işlerin de 
meslektaşlarına yüklenmeye çalı-
şıldığını belirtti.

Başkan Abdil Erdal, “Mali 
Müşavirlik mesleği mali anlamda 
kamu kurumları ile mükellef ara-
sında köprü görevi görmektedir. 
Meslektaşlarımız birçok iş yüküyle 
karşı karşıya. İş yükleri de her ge-
çen gün devamlı artmakta. Fakat 
iş yükünün yanında muhasebe 
mesleğinin kapsamı içinde bulun-
mayan işlerde meslektaşlarımıza 
yüklenilmeye çalışılıyor. Örneğin 
Ulaştırma elektronik takip ve de-

netleme sistemi ve sayısal takog-
rafla ilgili yapılacak bilgilendirme 
toplantılarına katılım için firma 
sahiplerine muhasebecilerinin de 
toplantıya katılmaları gerektiği 
belirtiliyor. Mali müşavirliğin gö-
rev tanımıyla uyuşmayan bu tarz 
işler meslektaşlarımı zor duruma 
düşürmektedir. Meslektaşlarımın 
sorumlu olmadığı halde yapmak 
zorunda kaldığı işlerin fazlalığın-
dan dolayı, kendisine, ailesine, 
sosyalleşmeye ve en önemlisi sağ-
lığına zaman ayıramamaktadır. 
Mükelleflerimizin ve kamu ku-
rumlarının mali müşavirlik mesle-
ğinin kapsamını iyi anlamaları ve 
bu kapsam içerisinde meslektaşla-
rımızdan iş talebinde bulunmaları 
gerekmektedir” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Doğalgaz bağlantı ve güvence 
bedeline 3 taksit kampanyası

‘Meslektaşlarımıza angarya 
görev verilmesini istemiyoruz’ 

2019-20 Eğitim Öğretim Yılı öncesinde güvenlik tedbirleri için yapılan toplantıda konuşan Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca, “Evlatlarımızın güvenliği konusunda herkes üzerine düşeni yapacaktır” dedi

Karatay yeni eğitim
öğretim yılına hazır

Karatay’da 2019-2020 eğitim 
öğretim yılında okullarda alınacak 
güvenlik tedbirleri için toplantı 
gerçekleştirildi. Kurumların birlik 
ve beraberlik ruhu içinde koordine-
li bir biçimde çalışması gerektiğini 
söyleyen Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca; “Karatay’da evlatları-
mızın güvenliği konusunda herkes 
üzerine düşen görevi en hassas şe-
kilde yerine getirecektir.” dedi.

Karatay’da 2019-2020 eğitim 
ve öğretim maratonu öncesinde 
öğrencilerin eğitim, güvenlik, sağ-
lık hizmetleri ve idari konularla il-
gili sorunları ve alınacak tedbirler 
Aziziye Kültür Merkezi’nde yapılan 
toplantıda ele alındı.

Toplantıya Karatay Kaymaka-
mı Abdullah Selim Parlar, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, Ka-
ratay mülki amirleri, Okul Müdür-
leri ve Okul Aile Birliği Başkanları 
katıldı.
OKULLARIN ÇEVRESİNDE GÜVENLİK 

ÖNLEMLERİ ARTACAK
Karatay Kaymakamı Abdullah 

Selim Parlar, çocukların güvenli ve 
huzurlu koşullarda eğitim alması 
için gerekli tüm imkanların kul-
lanılacağını dile getirerek; ilçede 
eğitimin huzurlu koşullarda yapıl-
ması için eğitim ve öğretim yılı-

nın başlamasıyla birlikte okulların 
çevresinde güvenlik önlemlerinin 
arttırılacağını söyledi. Kaymakam 
Abdullah Selim Parlar, 2019-2020 
Eğitim-Öğretim yılının ülkemizin 
geleceği çocuklar ve gençlerin hu-
zur ve güven içerisinde geçirebil-
meleri için her alanda gerekli özeni 
göstereceklerini ifade etti.

KILCA: KURUMLARLA
 İŞBİRLİĞİ YAPIYORUZ

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca ise 2019-2020 Eği-
tim-Öğretim yılının hayırlı olması 
temennisinde bulunarak, okulla-
rın güvenliği noktasında alınacak 
tedbirler konusunda İlçe Emniyet 
Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 
olduklarını belirtti. Öğrencilerin 
herhangi bir sorunla karşılaşma-
ması için Belediye olarak göreve 
hazır olduklarını söyleyen Ha-
san Kılca; “Eğitimin en iyi şekilde 
yapılabilmesi, istenilen başarı-
nın gerçekleştirilebilmesi için en 
önemli faktörlerden birisi de okul 
güvenliğidir. Öğrencilerimizin za-
rarlı madde kullanımı, şiddet gibi 
risklerden korunması ve güvenli 
eğitim ortamlarının sağlanmasıyla 
birlikte ülkemize yararlı bireyler 
olarak yetişmesi için faaliyetler yü-

rütmeye devam edeceğiz.” dedi.
KARATAY’A 6 YENİ OKUL 

KAZANDIRILIYOR
Başkan Hasan Kılca; “Belediye 

olarak eğitim konusunda çok has-
sas bir tutumumuz var. Göreve 
gelir gelmez eğitim kurumlarının 
bakımlarını yapmaya başladık. İl-
çemize 6 yeni okul daha kazandı-
rıyoruz. Öte yandan Bilim ve Sa-
nat Eğitim Merkezimiz (BİLSEM) 
tamamlandı ve bu sezon faaliyete 
geçecek. Diğer okullarımızı da bu 
sene sonuna kadar tamamlama-
yı hedefliyoruz. Gençlik ve Spor 
Hizmetleri Müdürlüğü kurarak 
Karatay’da Yaz Spor Okulları kap-
samında öğrencilerimizin beledi-
yemiz öncülüğünde ilçemizde spor 
yapma imkanı bulmalarını sağla-
dık.” dedi.

ÖĞRENCİLERİMİZE 
KIRTASİYE DESTEĞİMİZ 
PAZARTESİ VERİLECEK

Başkan Kılca, Karatay Beledi-
yesi’nin eğitime dönük yatırımla-
rının çanta ve kırtasiye desteğiyle 
sürdüğünü kaydederek Pazartesi 
günü tüm 1. sınıf öğrencilerinin 
kırtasiye malzemelerinin sıraların-
da olacağını belirtti. Kılca: “Kara-
tay Belediyesi olarak ilçemizdeki 
58 okulda eğitim hayatına ‘mer-

haba’ diyen birinci sınıf yaklaşık 8 
bin öğrencimizin çanta ve kırtasi-
ye ihtiyacını karşılayacağız. Okul 
çantası, beslenme çantası, abaküs, 
sayı fasulyesi ve çubuğu, boyama 
kitabı, şeffaf dosya, kalemlik, kur-
şun kalem, kırmızı kalem, alıştırma 
kalemi, silgi, kalemtıraş, kuru boya 
ve pastel boyadan oluşan kırtasiye 
malzemesi desteğimizi okulun ilk 
gününde çocuklarımıza dağıtmış 
olacağız. Eğitime yapılan her yatı-
rımı çocuklarımıza ve geleceğimize 
yapılan yatırım olarak görmeye, 
evlatlarımız için çaba göstermeye 
devam edeceğiz” şeklinde konuş-
tu.

Konuşmaların ardından Kara-
tay İlçe Sağlık Müdürü Dr. Meh-
met Şeker, İlçe Sağlık Müdürlüğü 
tarafından gerçekleştirilen gerek 
eğitim ve gerekse tarama faaliyet-
leri konusunda bilgi verdi. Karatay 
İlçe Emniyet Müdürü Mustafa De-
mirgül ise toplantıda Karatay’daki 
okulların çevresinde huzurlu eği-
tim ortamının devam ettirilmesi ve 
gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili 
bilgi verdi. Son olarak Karatay İlçe 
Milli Müdürü Sami Sağdıç, Kara-
tay’ın Eğitim-Öğretim durumu ile 
ilgili sunum yaptı.
n HABER MERKEZİ

‘Ilgın Devlet Hastanesi sınıf atladı’
Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 

Dr. Mehmet Koç, hizmet başkan 
ve yardımcıları ile birlikte Ilgın’da 
bulunan sağlık tesislerinde görevli 
tüm çalışanlarla ayrı ayrı düzenle-
nen toplantılarda bir araya gelerek 
Ilgın sağlığını masaya yatırdı. Prof. 
Dr. Koç, Ilgın Devlet Hastanesi’nin 
sunduğu sağlık hizmeti ile C gru-
bundan B grubuna yükseldiğini 
söyledi.

Ilgın ilçe değerlendirme prog-
ramına 112 Acil Sağlık Hizmetleri 
İstasyonlarında hizmet sunan per-
sonellerle toplantı düzenleyerek 
başlayan Prof. Dr. Koç ve berabe-
rindeki heyet bu toplantının ardın-
dan da Ilgın Devlet Hastanesi’nde 
çalışan temizlik ve güvenlik görev-
lileri ile bir araya geldiler. Günün 
3. Toplantısını veri hazırlama ve 
kontrol işletmenleri ile yaparak on-
ların istek ve şikâyetlerini dinleyen 
Prof. Dr. Koç ve hizmet başkanları 
sonrasında da hastanede görev ya-

pan doktorlar ile toplantı gerçek-
leştirdiler. Günün 5. Toplantısını 
Ilgın Devlet Hastanesi’nde sağlık 
hizmeti sunan hemşire, ebe, sağlık 
memuru, laboratuvar ve röntgen 
teknisyenlerine ayıran Prof. Dr. Koç 
ve beraberindekiler bu toplantının 
ardından da aile hekimleri ile bir 
araya gelerek programı tamam-
ladılar. İl Sağlık Müdürü ve tüm 
hizmet başkanları ile karşılıklı ko-
nuşma ve dertlerini anlatma fırsatı 
bulan sağlık çalışanları da toplantı-

lardan duydukları memnuniyetle-
rini dile getirerek teşekkür ettiler.

Ilgın İlçesi’nde sunulan sağlık 
hizmetlerini yerinde görmek, ih-
tiyaçları ve sorunları tespit etmek 
amacıyla birim birim değerlendir-
me toplantıları yaptıklarını vurgu-
layan Prof. Dr. Koç, “Ilgın ilçemiz 
sağlıkta çok iyi noktada.  İnşallah 
eski hastane binasının bulunduğu 
arsa üzerinde planlamasını yap-
tığımız Sağlıklı Yaşam Merkezi, 3 
Nolu ASM ve 112 ASHİ yer alacağı 

projemiz ile farklı bir arsa üzerinde 
başlanacak olan Ilgın 2 Nolu Aile 
Sağlığı Merkezi projesinin de ha-
yata geçirilmesi ile Ilgın’ı sağlıkta 
daha da güzel bir seviyeye taşıya-
cağız” dedi. 

Sağlık Bakanlığı tarafından ya-
pılan değerlendirmeler neticesinde 
Ilgın Devlet Hastanesi’nin C grubu 
hastane sınıfından B grubu hasta-
ne sınıfına yükseldiğinin de müjde-
sini veren Prof. Dr. Koç, Konya’ya 
olan sevk oranlarının en aza indiri-
lebilmesi için de çalışma yaptıkları-
nı söyledi.

Hastane de gerçekleştirilen 
değerlendirme toplantılarının ar-
dından Ilgın 1 ve 2 Nolu 112 Acil 
Sağlık Hizmetleri İstasyonlarını da 
ziyaret eden Prof. Dr. Koç ve hiz-
met başkanları buralarda görev 
yapan sağlık çalışanları ile sohbet 
ederek Ilgın programını tamamla-
dılar.
n HABER MERKEZİ
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Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi’ni, 2015’te açıldığı günden 
bugüne 1 milyon 501 bin 568 kişi ziyaret etti. Tropikal Kelebek Bahçesi’ne ilgi her geçen gün daha da artıyor

Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen 6 çeşit yerli mısır tohumu düzenlenen 
‘Yerli ve Milli Mısır Tarla Günü’nde çiftçilere tanıtıldı. Yerli mısır tohumlarının gurur vesilesi olduğu vurgulandı

Kelebekler kanatlarını 
1,5 milyon ziyaretçiye açtı

Avrupa’nın en büyük kelebek 
uçuş alanına sahip Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi, hizmete girdiği 
2015’ten bu yana 1 milyon 501 bin 
568 kişiye kapılarını açtı.

Yerli ve yabancı turistlerin zi-
yaret ettiği Konya Tropikal Kelebek 
Bahçesi, kelebeğin, larvadan kele-
bek haline gelişindeki tüm evrele-
rinin gözlemlenebildiği Türkiye’de 
tek, Avrupa’da ise sayılı mekanlar 
arasında bulunuyor. Çocukların 
kelebeklerin arasında özgürce do-
laşabildiği açık uçuş alanları ve 
kelebeklerin hayatlarını sürdüre-
bilmeleri için onlarca tropikal bitki 
türünün bulunduğu kelebek serası, 
ziyaretçilerde hayranlık uyandırı-
yor.

Açıldığı 2015’ten günümüze 
kadar Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi’ni, bu yılın 8 ayındaki 271 bin 
568 kişiyle birlikte 1 milyon 501 
bin 568 kişi gezdi.

Konya Tropikal Kelebek Bah-
çesi Koordinatörü Yasin Selvi, kış 
dönemlerinde sayıca daha az an-
cak kelebeklere ilgisi daha yüksek 
grupların bahçeye geldiklerini söy-
ledi.

Yaz döneminde ise Konya-An-

talya güzergahında tatil bölgelerine 
giden veya dönen kişilerin ağırlıklı 
olarak bahçeye uğradıklarına dik-
kati çeken Selvi, şunları söyledi: 
“Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, 
yaklaşık 4,5 yıl içinde toplam 1 mil-
yon 500 bin ziyaretçi çekti. Geçen 
yıl toplamda 400 bin ziyaretçi ağır-
lamıştık, bu sene bu sayının 500 
binlere dayanacağının sinyallerini 
alıyoruz. Geçen sene bahçemizi 
149 bin 670 kişi ziyaret etmişti. 
Bu sene ilk altı ayda ise 169 bin 
700’ün üzerinde. Bizim asıl ziya-

retçi yoğunluğumuz 6. aydan son-
raki Şeb-i Arus zamanına kadar 
olan kısımdır. Daha önce Konya’da 
bir iklim vardı, o da Hazreti Mevla-
na’nın manevi iklimi, şimdi Konya 
Tropikal Kelebek Bahçesi’nin tro-
pikal iklimi de var. İki iklimi artık 
şehrimizde yaşıyoruz. Bu durum 
şehre gelen ziyaretçi profilini de 
değiştiriyor.” 

Yurt dışından gelen turistlerin 
tespitinde grupları kullandıklarını 
ifade eden Selvi, “Bireysel tespit 
etme imkanımız çok bulunmuyor. 

Ancak gelen kafileler içinde en 
önde Taylandlılar bulunuyor. Tay-
landlıları Malezyalılar takip ediyor. 
Bu sene 65 binin üzerinde yurt 
dışından gelen misafirimiz var. “ 
dedi.

KONYA TROPİKAL 
KELEBEK BAHÇESİ

Konya’nın merkez Selçuklu il-
çesinde yer alan Konya Tropikal 
Kelebek Bahçesi, 8-12 bin arası ke-
lebeğin yanı sıra 50’si sadece bura-
da görülebilecek 195 civarında bit-
ki türüne ev sahipliği yapıyor.  Özel 
ışık, ısı ve nem ortamının oluşturul-
duğu, farklı ölçülerde 1730 camın 
kullanıldığı bahçe, 1600 metreka-
relik alanı ile Avrupa’nın en büyü-
ğü durumunda. 

Böcek çeşitlerinin sergilendiği 
“böcek köyü” ve tropik bahçesi ile 
ziyaretçilere farklı bir dünyanın ka-
pıları aralanıyor. Bahçe içerisinde 
Kelebek Müzesi, Böcek Müzesi ve 
Doğa Eğitim Sınıfı gibi ziyaret alan-
ları da yer alıyor.  

Tropikal Kelebek Bahçesi, pa-
zartesi günleri hariç haftanın 6 
günü 09.00 ile 17.00 saatlerinde 
ziyaretçi kabul ediyor. 
n AA

Diltaş’ta anaokulu, ana sınıfı 
ve 1. Sınıf öğrencileri için yılın ilk 
ders zili çaldı. Sınıf ve branş öğ-
retmenleri gün boyunca düzenle-
dikleri eğlenceli etkinliklerle öğ-
rencilerin heyecanına ortak oldu. 
Minik öğrencilerin okula uyum 
sağlaması İçin okula 2 gün er-
ken başladıklarını belirten Diltaş 
Eğitim Kurumları Yönetici Tem-
silcisi Yasemin Ataman Ketenci; 
“ 2019-2020 eğitim öğretim yılı 
başlamadan önce minik öğrenci-
lerimizi okullarımızda ağırladık. 
Aile ortamından ilk kez ayrılma-
nın heyecanı ve tedirginliği üzer-

lerinde olan çocuklarımıza sınıf 
ve branş öğretmenlerimiz etkin-
likler düzenledi. Amacımız ken-
dilerini rahat hissedecekleri aynı 
zamanda bilgi ve el beceri da-
ğarcıklarını geliştirerek özgüveni 
aşılamak. Okulun fiziksel yapısını 
tanıma gezileri ile başlayan ilk 
günleri okul bahçesi ve sınıflarda 
yapılan farklı etkinliklerle gün ta-
mamlandı. Şahsım ve kurumum 
adına tüm öğrenci, öğretmen ve 
velilerimizin yeni öğretim yılını 
kutluyor, başarılar diliyorum” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Bozkır ilçesinde okul bahçe-
leri yeni eğitim ve öğretim dö-
nemine hazırlanıyor. Bozkır İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğünden ya-
pılan yazılı açıklamada, çocukla-
rın sağlıklı ortamlarda eğitim al-
ması için okul bahçelerinde çevre 
düzenlemesi yapıldığı belirtildi. 
İlçe ve mahallelerdeki okul bah-
çelerinde asfalt yapımının sür-
düğü bildirilen açıklamada, şun-
lar kaydedildi: “Lokman Hekim 
MTAL ve Bozkır Anadolu Lise-
sinin asfalt çalışmaları tamam-

landı. Bu çalışmanın gerçekleş-
mesinde katkısı bulunan ve saha 
çalışmalarımızda bizlere yön ve-
ren Bozkır Kaymakamımız Oltan 
Bayraktar’a, Konya Büyükşehir 
Belediyesine ve Bozkır Belediye 
Başkanı Sadettin Saygı’ya, ayrıca 
bu işin oluşumunda katkısı bu-
lunan herkese teşekkür ederiz.” 
Bozkır Kaymakamı Oltan Bayrak-
tar ise yapılan çalışmaları yerinde 
inceleyerek okul yöneticilerinden 
bilgi aldı.
n AA

Minik Diltaşlılar’ın 
büyük heyecanı

Bozkır’da okullar yeni
eğitim yılına hazır

Yerli mısır tohumları tanıtıldı
Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-

rımsal Araştırma Enstitüsü’nün 
yoğun gayretleriyle TAGEM’e bağlı 
enstitülerin geliştirdiği çeşitlerin 
performanslarını tam paydaşlarla 
görmek için Tarla Günü düzenlen-
di. Sakarya Mısır Araştırma Ensti-
tüsü Müdürlüğü Koordinatörlüğün-
de BATEM (Batı Akdeniz Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü) 
ve KTAE (Karadeniz Tarımsal Araş-
tırma Enstitüsü) ile ortaklaşa geliş-
tirilen AGA, Hacıbey (ADA 9516), 
ADA 523, SAMADA 07, ADA 351 
ve SİDE mısır çeşitleri, Bahri Dağ-
daş Uluslararası Tarımsal Araştır-
ma Enstitüsü’nün hazırladığı “Yerli 
ve Milli Mısır Tarla Günü”nde tanı-
tıldı.

Düzenlenen programda ko-
nuşan Bahri Dağdaş Uluslararası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Fatih Özdemir, ülke olarak to-
humculukta yeni imzalar attıklarını 
belirterek, gerek TAGEM, gerekse 
özel sektörün bu hizmetleriyle gu-
rurlarının ve umutlarının arttığını 
söyledi.

Sakarya Mısır Araştırma Ens-

titüsü Müdürü Yavuz Arı ise, “Biz 
piyasada yabancı firmalarla rekabet 
edebilmemiz için öncelikle onların 
standardında yeni çeşitleri geliştir-
memiz lazım; gerek danelikte ge-
rekse silajlıkta. Bunu başardık mı? 
Bugün itibariyle başardık. Bugün 
meydanlardayız. Son 3 yıldır yoğun 
çalışmalarımız neticesinde Türkiye 
genelinde 110 küsur yerde, lükos-
yanda bu tanıtımlarımızı, yeni çe-
şitlerimizin yatırımlarını yoğun bir 
şekilde yapıyoruz. Bu gördüğünüz 

mısır çeşitleri özellikle çiftçilerimiz 
açısından söylüyorum; potansiyel-
lerinin çok altında onu söyleyebi-
lirim. Bunu net olarak görebilmek 
için Sakarya’da görmek lazım. Bi-
zim tahminimizce biraz su sıkıntısı 
yaşamış gibi bir hal var. İnşallah 
çiftçilerimiz beğenisine sunmuş 
olacağız” dedi.

Konya İl Tarım ve Orman Mü-
dürü Ali Ergin de, yerli mısır ile 
Türkiye’de boy göstermenin gurur 
vesilesi olduğunu söyledi.

KTO Karatay Üniversitesi Rek-
törü Prof. Dr. Bayram Sade, “Şu ana 
kadar ismini saydığım, sayamadı-
ğım mısırın buraya gelmesinde bu 
çeşitlerin, özellikle geliştirilmesinde 
ilgili enstitülerimize, TAGEM’e ve 
ilimizde bu işe katkı sağlayan her-
kese gönülden teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.
‘SİLAJLIK MISIRDA ÇOK BÜYÜK 

SORUNUMUZ YOK’
İsimleri bilinen büyük firmalar-

dan çok daha kaliteli ve yerli çeşit-

leri gördüklerini belirten TAGEM 
Genel Müdür Özkan Kayacan, “Mı-
sırda da 6 tane yerli çeşidimiz hem 
silajlık mısır, hem danelik mısırda 
güzel noktaya taşıdı arkadaşlarımız. 
Silajlık mısırda çok büyük sorunu-
muz yok. Danelik mısırda bir takım 
sıkıntılarımız var. Ama inşallah 
önümüzdeki günlerde yapmış oldu-
ğumuz projelerle bunları da çözece-
ğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak da, “Bugün bizim gurur-

lanmamızı gerektirecek bu konu-
da bize hak veren bir toplantı için 
buraya gelmiş bulunuyoruz. Genel 
müdürümüzde buradaki yapılan 
çalışmalarda rolü ve emeği olan 
personeline gerçekten ne kadar 
yakın olduğunu, ne kadar destek-
çisi olduğunu, bu işlerde ne kadar 
heyecan duyduğunu bize göstermiş 
oldu. Çünkü bu işler başka türlü ol-
maz” diye konuştu.

Bazı çiftçiler ne olursa olsun 
yerli tohum kullanacaklarını söyler-
ken, bazı çiftçiler de kalite açısından 
yerli tohumun iyi olduğunu söyledi.

Mısır tohumlarının tanıtımı ve 
tarla gezintisiyle sona eren prog-
rama, Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, TAGEM Genel Müdür Öz-
kan Kayacan, KTO Karatay Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram 
Sade, Konya İl Tarım ve Orman 
Müdürü Ali Ergin, Sakarya Mısır 
Araştırma Enstitüsü Müdürü Yavuz 
Arı, Bahri Dağdaş Uluslararası Ta-
rımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Fatih Özdemir, çiftçiler ve vatan-
daşlar katıldı.
n İHA
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Akşehir’de kıyı kenar çizgisi sorunu istişare edildi
Akşehir İlçesinde Akşehir 

Gölü kenarında uzun yıllardır de-
vam eden kıyı kenar çizgisi mese-
lesi ile ilgili olarak geniş katılımlı 
bir istişare toplantısı yapıldı.

Akşehir Şehit Nebi Arslan Öğ-
retmenevi’nde yapılan toplantının 
açılış konuşmasını yapan AK Parti 
Konya Milletvekili Orhan Erdem, 
“Bölgemiz ve sulak alan olarak Af-
yonkarahisar hududunu da kap-
sayan çerçeve içinde kıyı kenar ve 
doğal sit alanı nedeniyle oluşan 
kararlarla birlikte yöremizde ya-
şanan sorunlar ve sorunların 20 
yıl içerisinde halledilen, halledile-
meyen ve hala sorun oluşturacak 
kısımlarını tespit etmek için bu 
toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Çev-
re Bakanımız iki kere şehrimize 
geldi. Bizim, Belediye Başkanımız 
girişimleri ve muhtarlarımızın sı-
kıntılarını görerek tarafları bizzat 
Akşehir’e göndererek yerinde bir 
büyük toplantı yaparak ne yapabi-

liriz önce onu tespit edelim den-
mişti ve bugün burada bunun için 
toplandık” şeklinde konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Sa-
lih Akkaya da, yapılan toplantı-
nın hayırlı olması temennisinde 
bulunarak, “Uzun zamandır sü-
regelen, ciddi anlamdaki çalış-

malarla rahatlatılan ama henüz 
tam sonuçlanmayan bu kıyı kenar 
çizgisi sit ve sulak alan sınırından 
kaynaklanan sorunların çözümü 
anlamında bu toplantımızın katkı 
sağlamasını ümit ediyorum” dedi.

Başkan Akkaya konuşmasına 
kıyı kenar çizgisi sorunu ve bu 

konuda yapılagelenler ile ilgili bir 
sunum gerçekleştirdi.

Toplantı daha sonra toplantıya 
katılan genel müdür, genel mü-
dür yardımcıları ve daire başkan-
larının konu ile ilgili yaptığı açık-
lamalarla devam etti. Kıyı kenar 
çizgisi sit alanı ile ilgili sorun ya-

şayan mahalle muhtarları ve bu-
radaki sorun yaşayan vatandaşları 
temsilen katılanların sorunlarını 
anlatmasıyla devam eden toplantı 
sonunda tekrar bir konuşma ya-
pan AK Parti Konya Milletvekili 
Orhan Erdem “Bu konulara ve 
sorunlara inşallah buradan açıklık 

getirmek adına fikirleri alacağız. 
Sizlerden sonra da Ankara’da ya-
pılacak toplantılarla, Bakanımız 
huzurunda yapacağımız çalışma-
larla yönetmelikte, mevzuatta ne 
yapılabilirse yapacağız. Kanun 
teklifi verilmesi gerekirse bizler o 
konularda gerekli adımları da ata-
cağız” dedi.

Toplantıya, AK Parti Konya 
Milletvekili Orhan Erdem, Kon-
ya Vali Yardımcısı Saim Parlak, 
Tapu Kadastro Genel Müdürü 
Mehmet Zeki Adlı, Yunak Kayma-
kamı - Akşehir Kaymakam Vekili 
Mehmet Erdem Akbulut, Akşehir 
Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
Afyonkarahisar Sultandağı İlçe 
Belediye Başkanı Mehmet Aldır-
maz, kamu kurumlarının genel 
müdür, müdür ve genel müdür 
yardımcıları ile daire başkanları, 
muhtarlar ile vatandaş temsilcile-
ri katıldı.
n İHA

AK Parti Konya Milletvekili 
Halil Etyemez, Halkapınar Kay-
makamı Yunus Emre Bozkur-
toğlu’nu ziyaret etti. Etyemez, 
ilçeye yeni atanan Bozkurtoğ-
lu’nu makamında ziyaret ede-
rek, başarı diledi. Ziyarette, Et-
yemez ve Bozkurtoğlu ilçedeki 
sorunlar ve yapılması gereken 

çalışmaları da görüştü. Etye-
mez, Halkapınar için yapılması 
gerekenlerle ilgili elinde geleni 
yapacağını ifade etti. Ziyaretin-
den duyduğu memnuniyetini 
dile getiren kaymakam Bozkur-
toğlu ise Etyemez’e teşekkür 
etti.
n AA

Aksaray’da 10 yıl önce çocuk-
luk hayali olan meyve bahçesini 
kuran çiftçi, yeraltı su kaynakları-
nın tamamen çekilmesi ile birlik-
te sulanamadığı için ağaçlarının 
kuruduğunu belirterek, yetkililer-
den yardım istedi.

Aksaray’ın Eskil ilçesi Eşme-
kaya kasabasında yaşayan 65 
yaşındaki çiftçi Mehmet Özkara, 
meyve bahçesinin çocukluk haya-
li olduğunu belirterek 10 yıl önce 
bahçeye bin 500 çeşitli meyve 
ağacı dikerek bahçesini oluştur-
du. Bir süre tankerle, bir süre de 
yeraltı su kaynaklarıyla bahçesini 
sulayan Mehmet Özkara, yeraltı 
su kaynaklarının tamamen çekil-
mesi ile birlikte başlayan su sıkın-
tısının ardından meyve ağaçlarını 
kaybetme tehlikesiyle karşı kar-
şıya kaldı. Susuzluktan ağaçlar 
kurumaya başlarken, çiftçi Meh-
met Özkara yetkililerden yardım 
istedi.

Bahçeyi öldürmek isteme-
diğini belirten Mehmet Özkara, 
“Benim çocukluğumdan beri ha-
yalimdi bir bahçe yapmak. Bah-

çede fidanı yetiştirip fidanı sat-
mak hayalimde vardı. Bin elma, 
200 çeşit ağaç diktim. Üzerine 
300 daha ekledim ve benim bu-
rada şu anda bin 500 tane ağa-
cım var. Şeftali, kayısı, vişne, ki-
raz, badem. Ben 65 yaşındayım. 
Burayı 3 sene tanker ile suladım. 
Şimdi de bu sene su konusunda 
çok büyük bir sıkıntı var, suları-
mız bitti. Ben burayı iki kere sula-
dım, üçüncü kere sulayamadım. 
Şimdi ilerde bakacaksınız benim 
ağaçlarım kurumaya başladı. Su 
yok, su bitti, kuyu açma şansımız 
da yok. Bizim buralar kum. Yetki-
lilerimiz bilmiyorum artık ilgilenir 
mi? Ben 65 yaşından sonra bu-
rayı kurutmamak için çok büyük 
mücadele verdim. Ama herhalde 
tahminim havalarda yağmazsa 
ağaçlarımız kurumaya başlar. Bu 
bahçeyi öldürmek istemiyorum, 
bu bahçeyi yaşatmak istiyorum. 
Ben çocuğuma bakar gibi bak-
tım. Benim bu bahçem şu anda 
herhalde 1 ay daha sulamazsam 
bahçem gidecek” dedi.
n İHA

Devlet Su İşleri Genel Mü-
dürlüğünün (DSİ) Konya’da re-
habilite ettiği Akgöl Sazlıkları ve 
Kuğulupark suni göleti binlerce 
kuşa ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en önemli sulak 
alanlarından Konya ve Karaman 
sınırları içerisindeki Ereğli Akgöl 
sazlıkları, DSİ’nin çalışmalarıyla 
eski günlerine kavuşuyor. Bir 
kısmı Karaman’ın Ayrancı ilçesi-
ne bağlı Ambar köyü sınırların-
da yer alan Ereğli Akgöl Sazlık-
ları, flamingoların doğal yaşam 
alanları arasında yer alıyor.

Yaklaşık 7 bin dekarlık alana 
yayılan sazlık, Göçmen kuşların 
Türkiye’deki iki büyük göç yo-
lundan biri üzerinde bulunması 
bakımından önemli bir konu-
ma sahip. DSİ Genel Müdürü 
Mevlüt Aydın, sulak alanlardaki 
rehabilitasyon ve restorasyon 
projelerinin hızla sürdüğünü 
söyledi.

Su kaynakları ile sulak alan-
ları akıllı yönetmenin ve ve-
rimli kullanmanın önemine 
işaret eden Aydın, şöyle konuş-
tu: “Aynı zamanda suni sulak 
alanlarının da oluşması için ça-
lışıyoruz. Bugüne kadar işlet-
meye alınan baraj ve göletlerin 
yanında suni sulak alanlar tesis 
ettik. Bunlar yaban hayatı için 
de son derece önemlidir. Kon-
ya’da rehabilite projesiyle su 

tutan Akgöl Sazlıkları ve Seydi-
şehir Kuğulupark Vadisi’ndeki 
gölet, kuşların uğrak yeri oldu. 
Bu yerler doğaseverleri, fotoğraf 
tutkunlarını ve kuş bilimcilerini 
de ağırlıyor.” 

AKGÖL SAZLIKLARI 
KUŞLARLA ŞENLENDİ

Aydın, Akgöl’ün Toroslardan 
inen sulardan oluştuğunu belir-
terek, bölgenin bataklık, çamur 
adacıkları, bunları çevreleyen 
çayırlar, çorak düzlükler ve ge-
niş step alanlarından oluşan 6 
bin 800 hektarlık alanı kapsadı-
ğını ifade etti.

Akgöl Sazlıklarının mevsim-
sel yağış ve barajlardan verilen 
sularla beslendiğini anlatan Ay-
dın, şöyle konuştu: “Son yıllarda 
yaşanan kuraklık ve alanı besle-

yen kaynaklar üzerinde su reji-
mine yapılan müdahaleler sonu-
cu göl alanı gittikçe küçülmüş 
ve taban suyunun düşmesiyle 
de göl çevresindeki sazlıklar ve 
sulak çayırlar kurumaya başla-
mıştı. Alanın tekrar sulak alan 
haline getirilmesi için göl mevki 
kısmına 6 bin 700 metre uzun-
luğa sahip, 1,65 metre yüksekli-
ğindeki dolgu sedde ile yaklaşık 
3 milyon 430 bin metrekarelik 
daimi sulak alan oluşturuldu. 
Sulak alan fonksiyonlarını yeni-
den kazanması ve iklim değişik-
liğinin etkilerine karşı güçlendi-
rilmesi için yapılan restorasyon 
projesidir. Yapılan iyileştirme 
çalışmaları geçtiğimiz yıl da et-
kisini gösterdi. Alanda sazlıklar 
yeniden oluşmasıyla kuş türleri 

de çoğaldı.”
Aydın, Akgöl Sazlıklarının 

İvriz Barajı arasında iletimin, 
Yeleği Deresi ve İvriz Sulaması 
Ana Tahliye Kanalı vasıtasıyla 
sağlandığını belirterek, “İvriz 
Barajı dip savaktan saniyede 
200 litre su ile Akgöl’ün kuru-
masının önüne geçiliyor. Yapı-
lan çalışmalarla Akgöl Sazlıkları 
yeniden su tutmaya başladı ve 
yaban hayatını cezbediyor.” ifa-
delerini kullandı.

KUŞLAR İÇİN SUNİ GÖLETE 
ADACIK YAPILACAK

Seydişehir ilçesinde imalatı 
süren Kuğulupark göletinin do-
ğası korunarak modern bir me-
sire alanı haline getirileceğini de 
ifade eden Aydın, yapılan çalış-
malarla bölgenin kuş türlerine 
de ev sahipliği yaptığını anlattı. 
Aydın, Kuğulupark’ın bölgedeki 
birçok su kaynağından beslendi-
ğini dile getirerek “Kuğulupark 
Vadisi, su kuşlarının uğrak ye-
ridir. Bu nedenle yabani hayatın 
korunması için gölet üzerinde 
bir ada projelendirildi. Rezervu-
arın temizlenmesi, balçık malze-
menin kaldırılması için kazı ça-
lışmaları devam ediyor. Temizlik 
için yaklaşık 350 bin metreküp 
kazı yapıldı. Yaklaşık 750 metre 
kenar seddeleme işleri tamam-
landı.” diye konuştu.
n AA

Milletvekili Etyemez’den
Bozkurtoğlu’nu ziyaret etti

Su kaynakları çekildikçe 
ağaçlar da kuruyor!

Rehabilite projesiyle su tutan Akgöl Sazlıkları ve Seydişehir Kuğulupark Vadisi’ndeki gölet, kuşların 
uğrak yeri oldu. Bu yerler doğaseverleri, fotoğraf tutkunlarını ve kuş bilimcilerini de ağırlıyor

Rehabilite edilen gölet 
kuş sesleriyle şenleniyor



7 EYLÜL 20196 HABER

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
7 Eylül 2019 Cumartesi  • Yıl: 12 • Sayı: 3740

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı:
444 5 158

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

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

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

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

Karatay/KONYA 
• Dağıtım Şirketi

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Reklam panosu altında ölüme 15 bin lira ceza
Annesi ve kardeşiyle yürü-

yen 5 yaşındaki Muhammet Emir 
Karabakan’ın söküp kaldırıma bı-
raktığı reklam panosunun altında 
kalmasıyla ölümüne neden olan iş 
yeri sahibi Taha Süleyman B.’ye 
‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ 
suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası 
verildi. Ceza, 15 bin TL para ce-
zasına çevrildi. Karara isyan eden 
baba Cemalettin Karabakan, “Oğ-
lumuzu kaybetmenin acısı içimiz-
de tazeyken, bir de böyle bir karar 
çıktı. Oğlumuzun canının bedeli 
15 bin lira mıydı?’’ dedi.

Olay, geçen yıl 30 Ocak günü 
merkez Karatay ilçesine bağlı Bü-
yük Sinan Mahallesi Gündüz So-
kak’ta meydana geldi. İkiz kardeşi 
Ömer Faruk, ağabeyi İsmail (13), 
ablası Zeynep (11) ve annesi Sa-
kine Karabakan (40) ile markete 
giden Muhammet Emir Karaba-
kan’ın üzerine kaldırıma bırakı-
lan reklam panosu devrildi. 500 
kilogram ağırlığındaki panonun 
altından ağır yaralı kurtarılan Mu-
hammet Emir, hastaneye kaldırıl-

dı. Ancak 16 gün sonra hayatını 
kaybetti.

İŞ YERİ SAHİBİ BİRİNCİ, 
BELEDİYE İKİNCİ DERECEDE 

KUSURLU 
Acı olaydan sonra başlatılan 

soruşturma kapsamında düzen-
lenen bilirkişi raporunda iş yeri 
sahibi Taha Süleyman B.’nin, 
‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’ 
kapsamında çıkarılan ‘Şehir Este-
tiği Yönetmeliği’ gereği işletme-
sinin önüne diktiği tabelasından 
sorumluğu olduğu, yerinden sö-
külen tabelayı zarar vermeyecek 
şekilde yerinden kaldırmadığı ve 
gerekli tedbirleri almadığı gerek-
çesiyle birinci derecede asli ku-
surlu bulundu. Konya Büyükşehir 
Belediyesi ve Karatay Belediyesi 
de ‘Belediye Zabıta Yönetmeliği’ 
gereği, tabela söküldükten sonra 
denetim sorumluluğunu yerine 
getirilmedikleri, uygulanan ka-
rarların sonuçlarını takip etmedik-
leri gerekçesiyle ikinci derecede 
asli kusurlu sayıldı. Bilirkişi rapo-
runda Muhammet Emir’in, sökük 

ve açıkta olan panonun oluştura-
cağı tehlikeleri idrak etme yaşın-
da olmadığı bildirilerek, kusursuz 
olduğu kaydedildi. Mahkeme ta-
rafından ikinci kez istenen bilirkişi 

raporunda da işyeri sahibi asli, be-
lediyeler tali kusurlu bulundu. 

İŞ YERİ SAHİBİNİN İFADESİ 
TALİMATLA ALINDI

Soruşturma sonunda iş yeri 

sahibi Taha Süleyman B. ile Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi’nde gö-
revli zabıta memurları Hüseyin Ö. 
(60), Abdullah F. (59) ve Mehmet 
Ö.(53) hakkında Konya 2’nci Asli-
ye Ceza Mahkemesi’nde dava açıl-
dı. ‘Taksirle ölüme neden olma’ 
suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar 
hapis cezası istenilen Taha Süley-
man B. talimatla İstanbul Anadolu 
41’inci Asliye Ceza Mahkemesi’n-
ce alınan ifadesinde, “Olay günü 
iş yerimizin tabelası düşmüş ve 
çocuk tabelanın altında kalmış 
ardından da vefat etmiş. Ben olay 
anını görmedim. Sonradan öğren-
dim. Düşen tabela benim iş yeri-
me aittir “dedi.

15 BİN LİRA PARA CEZASI 
VERİLDİ

Konya 2’nci Ağır Ceza Mahke-
mesi’nde görülen karar duruşma-
sına tutuksuz sanıklar Hüseyin Ö. 
(60), Abdullah F. (59) ve Mehmet 
Ö. (53) ile kazada hayatını kaybe-
den Muhammet Emir’in babası 
Cemalettin Karabakan ve avu-
katlar katıldı. Zabıta memurları-

nın olayda kusurları bulunmadığı 
gerekçesiyle beraatlerini talep et-
tiği duruşmada baba Cemalettin 
Karabakan, “Mahkemenin acımızı 
dindirecek bir karar vermesini isti-
yoruz. Sanığın en üst sınırdan ce-
zalandırılmasını istiyorum” dedi. 

Mahkeme son savunmaların 
ardından tutuksuz sanık Taha Sü-
leyman B.’yi ‘taksirle ölüme sebe-
biyet verme’ suçundan 2 yıl 1 ay 
hapis cezasına çarptırdı. Cezayı 15 
bin 200 TL para cezasına çevirdi. 
Sanık zabıta memurlarını da 1’er 
yıl 8’er ay hapis cezasıyla cezalan-
dırdı. Bu cezalar da 12’şer bin 100 
TL para cezasına çevrildi 

‘OĞLUMUN CANI 
15 BİN LİRA MI?’

Kararın ardından büyük üzün-
tü yaşayan baba Cemalettin Ka-
rabakan, “Oğlumuzun acısı halen 
içimizde tazeyken bir de böyle bir 
karar çıkması bizi daha da üzdü. 
Oğlumun canının bedeli 15 bin 
lira mıydı? Bir üst mahkeme gide-
rek itiraz edeceğiz” dedi.  
n DHA

Kocasıyla aralarında uzun süredir geçimsizlik olduğu öğrenilen kadın, kocasını uyurken, 
başına keserle vurarak öldürdü. Cani kadın sonrasında polisi arayarak kendini ihbar etti

Tartıştığı kocasını 
keserle öldürdü!

Konya’da bir kadın aralarında 
geçimsizlik olan kocasını uyur-
ken başına keserle vurarak öldür-
dü. Olay, saat 23.00 sıralarında 
merkez Selçuklu ilçesi Sancak 
Mahallesi Karabük Sokakta bir 
apartmanda meydana geldi. İddi-
aya göre, Fadik S. (47), aralarında 
geçmişten süregelen geçimsizlik 
olan ve sürekli kavga ettiği kocası 
Veysel Sağdıç (53) ile yine tartış-
ma yaşadı. Tartışma sonrasında 
Veysel Sağdıç uyurken, Fadik S. 
eline geçirdiği keserle kocasının 
başına vurarak ölümüne sebep 
oldu. Fadik S. daha sonra polisi 
arayarak kendisini ihbar etti. Ad-
rese sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 
Veysel Sağdıç’ın hayatını kaybetti-
ği belirlendi. Şüpheli Fadik S. polis 
tarafından gözaltına alındı. Polis 
ekiplerinin evde yaptığı inceleme-
nin ardından Veysel Sağdıç’ın ce-
nazesi otopsi yapılmak üzere Kon-
ya Numune Hastanesi morguna 
kaldırıldı.

ADIYAMAN’DAKİ CİNAYET 

AKLINA GELMİŞ
Kendisine küfür ettiği iddia-

sıyla kocasını uyurken keserle ka-
fasını ezerek öldüren kadının em-
niyetteki ilk ifadesinde, “Sürekli 
beni kıskandığı gibi yeni taşınan 
komşumuzdan da kıskanarak bana 
küfür etti, televizyonda gördüğüm 
nisan ayında Adıyaman’da bir ka-
dının kocasını keserle öldürdüğü 
aklıma geldi” dediği öğrenildi.

İddiaya göre, 3 çocuk annesi 
Fadik S. (47), 28 yıllık kocası Vey-

sel Sağdıç ile kendisini kıskandığı 
için sürekli tartışma yaşadı. Veysel 
Sağdıç, öğle saatlerinde yaşadıkla-
rı apartmana yeni taşınan komşu-
larına camdan bakan karısı Fadik 
S’yi görünce karısına küfür etti. 
Olayın ardından Fadik S. kocasıy-
la bir süre tartıştı. Fadik S. akşam 
eşi Veysel Sağdıç uyuduktan sonra 
eline aldığı keserle kocasının kafa-
sına vurarak öldürdü. Kanlar içeri-
sinde odadan çıkan Fadik S., polisi 
arayarak “kocamı öldürdüm” diye-

rek telefonu kapattı. Kısa sürede 
olay yerine ulaşan polis ve sağlık 
ekipleri Veysel Sağdıç’ı kanlar 
içerisinde buldu. Fadik S., Konya 
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet 
Büro Amirliği ekipleri tarafından 
gözaltına alınırken, sağlık ekip-
lerinin ilk müdahalesinde Veysel 
Sağdıç’ın olay yerinde hayatını 
kaybettiği belirlendi. Polis ekip-
lerinin evde yaptığı incelemenin 
ardından Veysel Sağdıç’ın cena-
zesi otopsi yapılmak üzere Konya 
Numune Hastanesi morguna kal-
dırıldı.

Şüpheli Fadik S.’nin emniyet-
teki ilk ifadesinde, “Sürekli beni 
kıskandığı gibi yeni taşınan kom-
şumuzdan da kıskanarak bana kü-
für etti. Ben de televizyonda gör-
düğüm nisan ayında Adıyaman’da 
bir kadının kocasını keserle öldür-
düğü aklıma geldi. Kocam uykuya 
dalınca olayı gerçekleştirdim” de-
diği öne sürüldü. Şüpheli Fadik S., 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edilecek.
n İHA

Kulu İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü’nce Ankara-Konya karayolun-
da trafik ve asayiş uygulaması ya-
pıldı. Uygulamada, araç plakaları 
kontrolü, kırmızı ışık ihlalinin yanı 
sıra evrak denetimleri de gerçek-
leştirildi. Kontrollerde sürücü ve 

yolcuların kimlik sorgulamaları 
yapılarak araçlar detaylıca aran-
dı. Uygulama sonucunda 33 araç 
sahibine 3 bin 495 TL para cezası 
yazılırken, 2 araç ise trafikten men 
edildi.
n HABER MERKEZİ

Aksaray’da trafik uygula-
malarını aralıksız sürdüren polis 
ekipleri günlük ortalama bin araç 
ve sürücüsünü denetliyor. Aksa-
ray’da şehir içi trafik ve karayolları 
trafiği olarak uygulamalarını ara-
lıksız sürdüren İl Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Tescil ve Denetleme 
Şubesi ile Bölge Trafik Denetleme 
Şubesi ekipleri, günlük ortalama 
bin araç ve sürücüsünü denet-
liyor. Aksaray - Ankara, Konya, 
Adana ve Nevşehir karayolları ile 
şehir içinde birçok kavşakta gö-
rev alan polis ekipleri, trafik yö-
nünden araç ve sürücüleri kont-

rolden geçiriyor. Gerçekleştirilen 
uygulamalarda trafik güvenliğini 
sağlamak, meydana gelebilecek 
kazaları önleyebilmek, can ve mal 
kaybının önüne geçebilmek için 
24 saat görev yapan polis ekiple-
ri, ehliyetten alkole, muayeneden 
sigortaya, fiziksel araç kontrolün-
den aksesuara kadar denetleme-
lerde bulunuyor. Kusurlu bulunan 
araç sürücülerine cezai işlem uy-
gulanırken, Aksaray İl Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri uygulama 
ve denetimlerin aralıksız sürece-
ğini bildirdi.
n İHA

Kulu’da 33 araç sahibine
3 bin 495 lira ceza yazıldı

Aksaray’da günlük 
bin araç denetleniyor

Savcı itiraz etti, yeniden gözaltına alındı
Aksaray’da tartıştığı eşi Kezban 

Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüse-
yin S.’yi öldürmek için giderken 
annesinin ihbarıyla yakalanan, ifa-
desinin ardından serbest bırakılan 
Koray Ç. (29), Cumhuriyet Savcılı-
ğı’nın itirazı üzerine yeniden gözal-
tına alındı.

Konya’da oturan 6 ve 8 yaş-
larında iki çocukları bulunan, bir 
ecza deposunda çalışan Koray ve 
eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce 
tartıştı. Kezban Ç. de tartışmanın 
ardından 2 çocuğunu yanına alıp, 
evi terk edip, Aksaray’ın Ortaköy 
ilçesindeki Hacıahmetli köyüne gi-
derek ailesinin evine yerleşti.

Koray Ç., 3 Eylül Salı günü ak-
şam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve 
kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. 
ile telefonda tartıştı. “Bekleyin ge-
liyorum” diyerek telefonu kapatan 
Koray Ç., iddiaya göre annesi Zehra 
Ç.’ye, ‘’Anne hakkınızı helal edin. 
İkisini de temizleyip geleceğim’’ 

diyerek, yanına tüfek ve bıçak alıp, 
eşinin üzerine kayıtlı 42 AAT 550 
plakalı otomobiliyle Aksaray’a git-
mek üzere yola çıktı.

Zehra Ç., Köprübaşı Polis Mer-
kezi’ne giderek oğlunun eşi ve ka-
yınbiraderini öldürmek amacıyla 
Aksaray’a gitmek için yola çıktığı-
nı söyledi. Bunun üzerine Aksaray 
polisine haber verildi. Önlem alan 
ekipler, saat 23.30 sıralarında kent 

merkezi girişinde Koray Ç.’nin kul-
landığı otomobili durdurdu. Oto-
mobilde yapılan aramada otomatik 
av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele 
geçirildi.

Koray Ç., ‘Ateşli Silahlar ve Bı-
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunu’na muhalefet’ ile ‘tehdit’ 
suçundan gözaltına alındı. Suçla-
maları kabul etmeyen Koray Ç.’nin 
ifadesinde, eşinin aralarında çıkan 

tartışmanın ardından Aksaray’daki 
kayınpederinin evine gittiğini be-
lirterek, ‘’Eşim ve kayınbiraderimle 
telefonda tartıştım. Sinirlenip, yola 
çıktım. Öldürme gibi niyetim yok-
tu. Çocuklarımı ve eşimi alıp, geri 
dönecektim. Tüfek ve bıçağı da 
yolda tedbir için yanıma almıştım” 
dediği öğrenildi.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE 
YENİDEN GÖZALTINA ALINDI 
Polisteki ifadesinin ardından 

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıy-
la serbest bırakılan Koray Ç. hak-
kında Başsavcılığın itirazı üzerine 
dün yakalama kararı çıkartıldı. Ko-
ray Ç. dün akşam saatlerinde Kon-
ya’daki evinde polis tarafından gö-
zaltına alındı. Ardından da Aksaray 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Koray Ç. bu sırada kendisini 
görüntüleyen basın mensuplarına 
“Yakışıklı çıksın” demesi dikkat 
çekti.
n DHA
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Başkan Tutal, Seydişehir’de
Zabıta Haftası’nı kutladı

Çeltik Belediye Başkanı Meşe 
zabıta ekiplerini tebrik etti

Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Zabıta Haftasını 
kutlayarak bir mesaj  yayımladı. 
Zabıta Teşkilatının kuruluşunun 
193. yılını kutladığını kaydeden 
Belediye Başkanı Mehmet Tutal;” 
Toplum olmanın gereği olarak 
beklenen huzur ve düzeni yerine 
getirmeye çalışan zabıta ekiple-
rimiz ilçemizde özveriyle görev 
yapmaktadır. Ülkemizin en köklü 
kurumlarından bir tanesi olan Za-
bıta Teşkilatı birçok olumsuzluğa 
rağmen değişik görev alanlarında 
vatandaşlara hizmet vermektedir” 
dedi. Başkan Tutal; “Yaptığı uygu-
lama ve denetimlerle vatandaşla-
rımıza güvenli, sağlıklı ve düzenli 
bir yaşam alanı oluşturmaya gay-
ret içinde olan zabıta ekiplerimiz, 
şehir hayatında düzenin sağlana-
bilmesi için ölçüm tartım, güven-
lik asayiş, denetim ve kontrol me-
kanizmalarından taviz vermemesi 
gerekmektedir. Tüm bu görevleri 

yerine getirirken Belediyemizin 
gören gözü ve işiten kulağı olan 
Zabıta Teşkilatımız aynı zamanda 
Belediyemiz ile vatandaşlarımız 
arasında köprü vazifesi görmek-
tedir. Zabıta Müdürlüğü persone-
limiz, vatandaşlarımızın her za-
man yanında ve hizmetindedir. Bu 
vesile ile bugüne kadar yaptıkları 

çalışmalardan dolayı başta Seydi-
şehir Belediye Zabıta Teşkilatımız 
olmak üzere vatandaşlarımızın 
huzur ve sağlığı için görevini öz-
verili bir şekilde ifa eden tüm zabı-
ta personelinin haftasını kutluyor, 
görevlerinde başarılar diliyorum” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Çeltik Belediye Başkanı Ali 
Meşe her yıl 1-7 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşen zabıta haf-
tasının 193. Yıl dönümü vesilesiy-
le yayımladığı mesajında, “ Mesai 
gözetmeksizin gece gündüz de-
meden özveriyle çalışan tüm Za-
bıta mensuplarına çalışmalarında 
başarılar diliyorum” dedi.

Çeltik Belediye Başkanı Ali 
Meşe, her yıl 1- 7 Eylül tarihleri 
arasında gerçekleşen Zabıta Haf-
tasının 193. Yıl Dönümü vesile-
siyle bir kutlama mesajı yayım-
ladı; Başkan MEŞE mesajında; 
“Toplum olmanın gereği olarak 
beklenen huzur ve düzeni yerine 
getirmeye çalışan Zabıta Ekiple-
rimiz İlçemizde özveriyle görev 
yapmaktadır. Ülkemizin en köklü 
kurumlarından bir tanesi olan Za-
bıta Teşkilatı bir çok olumsuzluğa 
rağmen değişik görev alanlarında 
vatandaşlara hizmet vermekte. 
Zabıta Müdürlüğümüz bütün per-

soneli ile vatandaşın yanında ve 
hizmetindedir. Halkın sağlığını ve 
huzurunu tehdit eden tüm unsur-
larla mücadele eden Zabıta Teşki-
latının Kuruluş Yıl Dönümünü en 
içten dileklerimle kutluyor, mesai 

gözetmeksizin gece gündüz de-
meden özveriyle çalışan tüm Za-
bıta mensuplarına çalışmalarında 
başarılar diliyorum” ifadelerini 
kullandı.
n HABER MERKEZİ

Şehir hayatının düzeninde zabıtanın önemli bir rol üstlendiği belirten Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, “Zabıta teşkilatımız bizim gören gözümüz, halka açılan kapımızdır” diye konuştu

‘Zabıta şehrin düzeninde
önemli bir rol oynuyor’

193. Yaşını kutlayan zabıta ku-
rumunun 1-7 Eylül tarihleri arasın-
da gerçekleştirilen ‘Zabıta Haftası’ 
etkinlikleri kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi Zabıta Daire Başkanı ve 
Amirleri, Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş’u, Bem-Bir-Sen 
Sendikası Konya İl Başkanı ve Yö-
netim Kurulu Üyeleri ise Meram 
Zabıta Müdürlüğü’nü ziyaret etti-
ler.

1-7 Eylül tarihleri arasında kut-
lanan Zabıta Haftası kutlamaları 
kapsamında Büyükşehir Belediyesi 
Zabıta Daire Başkanı Yavuz Kızı-
laslan ve daire amirleri ile Meram 
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü daire 
amirleri Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’u makamında ziya-
ret ettiler.

‘ZABITA, GÖREN GÖZÜMÜZ, 
HALKA AÇILAN KAPIMIZDIR’
Bu yıl 193. sü kutlanan hafta 

dolayısıyla gerçekleşen ziyaretler-
den duyduğu memnuniyeti dile 
getiren Başkan Mustafa Kavuş, 
zabıta’nın modern şehir hayatının 

olmazsa olmazı olduğunu dile ge-
tirdi. Zabıta’nın, kontrol ve dene-
timlerle insan sağlığına sunduğu 
katkının yanısıra şehir hayatını dü-
zenlemede önemli bir rol üstlendi-
ğini belirten Başkan Kavuş, “Şehrin 
birçok açıdan daha yaşanabilir bir 
hal almasında en önemli yük zabı-
talarımızın omuzlarında. Bu görevi 
yürüten arkadaşlarımız, şehrin dü-

zeni ve sağlığı açısından önemli bir 
vazife yürütürken aynı zamanda 
belediyelerimizin gören gözü, du-
yan kulağı, tutan eli, halka açılan 
kapısı hatta vitrini mesafesindedir. 
Büyükşehir Belediyemiz ve diğer 
merkez ilçeler ile ortaya konulan 
koordinasyon içindeki çalışmalar 
sayesinde Konya tüm Türkiye’ye 
örnek bir şehircilik sergiliyor. Bu 

vesile ile tüm zabıta arkadaşlarımın 
haftasını kutluyor ve başarılarının 
devamını diliyorum” diye konuştu.

‘ZABITALARIN ÖZLÜK HAKLARI 
İÇİN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMA TÜM 

HIZIYLA DEVAM EDİYOR’
Zabıta haftası dolayısıyla bir 

diğer ziyarette Bem-Bir-Sen Kon-
ya Şubesi tarafından Meram Be-
lediyesi Zabıta Müdürlüğüne ger-
çekleştirildi. Bem-Bir-Sen Konya 
Şube Başkanı Mehmet Büyükaslan, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Hacer Ön-
der, Latif Erdoğan ve Eyüp Çelik ile 
gerçekleştirdiği ziyarette, sendika 
olarak zabıta hakları için verdikleri 
mücadeleden bahsetti. Bu çalışma-
lar sonucunda zabıtaların 5’lik de-
receden 3’lük dereceye düşmesiyle 
birçok hakkın elde edildiğini kayde-
den Büyükaslan, bundan sonraki 
aşamada zabıtalara da yıpranma 
payı hakkı verilmesi ve 3600 ek 
göstergeye dahil edilmesi gibi ko-
nularda çaba sarfettiklerinin altını 
çizdi.
n HABER MERKEZİ

‘Sahte bahis’ çetesi operasyonunda 14 tutuklama
Mersin merkezli 8 ilde düzen-

lenen operasyonda, kazanılmış 
görünümlü sahte ‘iddaa’ kuponu 
düzenleyerek sosyal medya üzerin-
den dolandırıcılık yaptıkları iddia-
sıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk 
edilen 22 kişiden 14’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl 
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) 
Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Suç-
lar Büro Amirliği ekipleri, sahte 
‘iddaa’ kuponlarıyla vatandaşları 
sosyal medya hesapları üzerinden 
dolandıran şahısların olduğunu 
belirledi. Yapılan çalışmalar neti-
cesinde şüpheli şahısların Mersin, 
Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, 
Adıyaman, Aydın, Hatay, Tekir-
dağ, Diyarbakır, Şanlıurfa, Konya, 
Muğla, Kocaeli, Aksaray, Manisa, 
Karaman, Erzurum, Bitlis, Siirt, 
Bingöl, Şırnak, Hakkari ve Iğdır il-
lerinde ikamet eden 109 müşteki-
den 559 bin 56 lira dolandırdıkları 

tespit edildi. Bunun üzerine Mersin 
merkezli İstanbul, İzmir, Adana, 
Artvin, Samsun, Batman, Osmani-
ye illerinde eş zamanlı operasyon 
düzenleyen ekipler, 46 şüpheliyi 

gözaltına aldı.
Emniyetteki ifadelerinin ardın-

dan 24 kişi serbest bırakılırken, 22 
kişi ise Adliyeye sevk edildi. Mah-
kemeye çıkarılan şahıslarda 14 kişi 

tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı. Olayla 
ilgili 13 kişiyi yakalama çalışmaları 
devam ediyor.
n İHA

Seydişehir Belediye Başka-
nı Mehmet Tutal, vatandaşları 
kan bağışında bulunmaya davet 
etti. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, Belediye Meclis 
Üyeleri ve Belediye personeli, 
Kızılay kan bağışı aracında  kan 
bağışında bulundu.

15 Temmuz Milli İrade Mey-
danında kurulan Kızılay kan 
bağışı aracında, kan bağışında 
bulunan Başkan Mehmet Tu-
tal ve beraberindekilere  görevli 
olan Kızılay personeli tarafından 
teşekkür edilerek bilgi verildi.  

Kan bağışının bir insanlık görevi 
olduğuna vurgu yapan Başkan 
Tutal;” Kan insan sağlığı açısın-
dan önemli. Kızılay zaman zaman 
ilçemizde Belediye binamızın 
önünde bulunan 15 Temmuz 
Milli İrade Meydanında kan ba-
ğışı için çalışmalar yapmakta. Bu-
gün biz kan bağışında bulunmak 
amacıyla buradayız. İlçe halkımızı 
da kan bağışında bulunmaya da-
vet ediyoruz. Çünkü hayati bir 
öneme sahip olan bir ihtiyaçtır” 
dedi.
n HABER MERKEZİ

Ereğli Belediyesi Zabıta Mü-
dürlüğü personeli ve zabıta kı-
yafeti giyen minikler Zabıta Haf-
tası dolayısıyla Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu’yu makamın-
da ziyaret etti. Ziyaretin sürpriz 
konuğu olan minik misafirlerin 
gelişi ile mutluluğu bir kat daha 
artan Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 
Miniklere üniformalarının çok ya-
kıştığını belirten Oprukçu, “Siz-
ler geleceğimizin teminatısınız. 
Çok çalışacak ve bu makamlar-
da, mevkilerde sizler olacaksınız 
buna yürekten inanıyorum. Bizler 
de bu süreçte sizlerin gelişiminiz-
de ve geleceğe hazırlanmanızda 
üzerimize düşen görevleri elimiz-
den geldiğince yerine getireceğiz. 
Nihayetinde vatanına, milletine, 

bayrağına ve değerlerine sahip 
çıkan sizlerle gurur duyacağız” 
dedi.

Zabıta Haftasının vazifesini 
sorumluluk şuuru içerisinde ifa 
ettiklerini belirten Oprukçu, “Gö-
revlerimizi sağlıklı olarak yaptığı-
mız, Ereğlimizin huzurlu gelece-
ğine katkı sağladığımız, şehirde 
düzenin sağlanması hususunda 
görevlerimizi layıkıyla yerine ge-
tirdiğimiz nice haftalara, günlere, 
aylara vesile olmasını dilerim. Bu 
duygu ve düşüncelerle tüm zabı-
ta personelimizin ve zabıtalık gö-
revini layıkıyla yerine getiren tüm 
vatandaşlarımızın Zabıta Haftası-
nı tebrik ederim” ifadelerini kul-
landı. Ziyaretin sonunda Başkan 
Oprukçu minik zabıtalara hediye 
takdiminde bulundu.
n İHA

Seydişehir Belediyesi
personeli kan bağışı yaptı

Minik zabıtalardan Başkan 
Oprukçu’ya sürpriz ziyaret
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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
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1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya ili, Selçuklu İlçesi Dikilitaş Mahalle, 29611 ada, 1 parsel , 2.758,14 
m² yüzölçümlü ,   Betonarme 8 katlı Apartman ve Arsasıana taşınmaz nitelikli , 2. Kat 7 nolu bağımsız 
bölüm niteliği mesken olan taşınmaz satılarak paraya çevrilecektir. Tapu kaydında 7 nolu olan daire, 
bina oturum şeklinde6 nolumesken olarak tespit edilmiştir.2. katta bulunmaktadır. 3 oda , salon ,mutfak 
, antre , gece holü , Wc-Lavabo , banyo , 2 adet balkon mevcuttur. Taşınmazıngiriş kapısı çelik kapı ,iç 
kapıları ahşapkapı ,pencereleri ahşap görünümlüpvc doğramave ısı camlıdır. Mutfak ,gece holü , antre 
, balkonlar veıslak hacimlerin zeminleri seramik ; salon ve odaların kuru zeminleri laminantkaplıdır. 
Mutfak ve salon tavanı spotlu asma tavanyapılmıştır.Dairedeki salon , oda duvarları duvar kağıdı;lavabo-
wc vebanyo duvarları tavana kadar fayans kaplamadır. Banyoda duşakabin, klozet vedolaplı lavabo 
bulunmaktadır. Lavaboda alaturka wc ve dolaplılavabo mevcuttur.Mutfakta alt ve üst mutfak dolabı , 
ankastre mutfak ürünleri, mermer tezgahı , dolap alnı veduvarlar fayanskaplamadır.Mutfak balkonu 
cam balkon sistemi ilekapatılmıştır. Antrede kapaklı vestiyer dolap bölümü bulunmaktadır.Elektrik, su 
ve kanalizasyon tesisatları döşeli ve aktiftir. Mesken merkezi sistem ısıtma sistemli, panel kaloriferli 
,doğal gazlıdır. Dairede görüntülü diafonla iletişim sağlanmaktadır. Güneybatı ve kuzeybatı   cepheli 
daireninbalkonlar dahilnet kullanım alanı   127m2, brüt ise142m2 dir.
Adresi   : Sancak Mahallesi Dönerli Sokak No:2 Kat: 2 Daire : 6 Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü  : 2.758,14 m2
Arsa Payı  : 181/5263
İmar Durumu  : Selçuklu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün İmar Durum Belgesine 
göre ana taşınmazın imar planında konut alanınaisabet ettiği, maxTaks:0,30, E:1,40, Hmax:10 kat, 
ön bahçe çekme mesafesi 10 metre, komşu bahçe çekme mesafesi 5 metreolduğu tespit edilmiştir. 
Dava konusu taşınmaza31/12/2010 tarih ve 1618/550 sayılı yapı ruhsatı ve19/08/2013 tarih ve   
10/50*2010-550sayılı yapı kullanma izin belgesinin alındığı belirlenmiştir.
Kıymeti   : 320.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
1. Satış Günü  : 05/12/2019 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü  : 09/01/2020 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri     : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT MÜZAYEDE SALONU
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya ili, Karatay İlçesi Kayacıkaraplar Mahalle, 31441 ada, 2 parsel 
, 8.055,74 m² yüzölçümlü ,   Betonarme 5 adet 7 katlı Apartman ve Garaj ve Arsasıana taşınmaz 
nitelikli , B-Blok 1.Kat 2. Giriş 3 nolu bağımsız bölüm niteliği mesken olan taşınmaz satılarak paraya 
çevrilecektir. Taşınmaz B-Blok, 2. Giriş,1.kat 3no’ lu bağımsız bölüm de, 4 oda ,salon , mutfak 
, antre ,hoü , Wc-Lavabo , banyo , ebeveyn banyosu , soyunma odası, 2 adet balkon mevcuttur. 
Taşınmazıngiriş kapısı çelik kapı , iç kapıları Amerikan panel kapı , pencereleri ahşap görünümlü pvc 
doğrama ve ısı camlı, otomatik panjurludur.Mutfak , antre, gece holü , balkonlar veıslak hacimlerin 
zeminleri seramik ; salon ve odaların kuru zeminleri laminant parke kaplıdır.Dairedeki salon , oda 
ve antre duvarları saten alçı üzeriduvar kağıdı ;lavabo-wc vebanyo duvarları tavana kadar fayans 
kaplamadır, Banyoda duşa kabin , klozet ve hilton lavabo mevcut olup ebeveyn banyosunda klozet ve 
duşa kabin bulunmaktadır. Lavaboda alaturka wc ve tezgah altı lavabo mevcuttur. Mutfakta alt ve üst 
1.sınıf mutfak dolabı , mermer tezgahı , ankastre ürünler ve ankastre dolapları bulunmakta ; antrede 
kapaklı vestiyer bulunmaktadır. Dairenintavanları asma tavanyapılmıştır.Balkon cam balkon sistemi ile 
kapatılmıştır.Elektrik, su ve kanalizasyon tesisatları döşeli ve aktiftir.Mesken merkezikalorifer sistemli 
,doğal gazlı, yerden ısıtmalıdır. Dairede görüntülü diafonla iletişim sağlanmaktadır. Güney , batı ve 
kuzeycepheli dairenin balkonlar dahil net kullanım alanı   157 m2 , brüt ise176 m2 dir.
Adresi   : Kayacıkaraplar Mahallesi, Ali Ulvi Kurucu Caddesi, Lilyum İn Garden 
     Sitesi No:87/A, B Blok, 1.Kat, 2.Giriş, Daire: 3Merkez / KONYA
Yüzölçümü  : 8.055,74 m2
Arsa Payı  : 8508/805574
İmar Durumu  : Ana taşınmazın imar planında maksimum 6 kat konut alanına isabet 
ettiği tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmaza   13/08/2014 tarih ve  2014/648-145 sayılı ruhsatve 
13/01/2016 tarih ve   2016/24 sayılı yapı kullanma izin   belgesinin alındığı belirlenmiştir.
Kıymeti   : 350.000,00 TL
KDV Oranı  : %8 (31/12/2019 tarihine kadar yapılacak tesciller için geçerlidir. Bu tarihten 
sonra yapılacak tescillerde KDV Kanun’unun ilgili maddesine göre oran tatbik edilecektir.)
1. Satış Günü  : 05/12/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü  : 09/01/2020 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri        : KONYA ADALET SARAYI B BLOK ZEMİN KAT MÜZAYEDE SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2018/13974 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126) 
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

T.C.
KONYA  13. İCRA DAİRESİ

2018/13974 ESAS
TAŞINMAZLARIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1048107

GÜVENİLİR VE DOĞRU 
HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com
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SATILIK DAİRELER
Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 
2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İLAN

 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

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

* CNC TORNA VE CNC DİK İŞLEM 

* CNC TORNA VE CNC İŞLEME 

MERKEZİ OPERATÖRLERİ

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. 
BÜSAN O.S.B 

10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 
Tel :  0 332 345 28 59 

 

SODYUM HİPOKLORİT ( NaOCI ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası   : 2019/424397
1-İdarenin
a) Adresi    : Nişantaş Mahallesi Vatan Caddesi 2/A 42060
       Nalçacı SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322216100 - 3322354634
c) Elektronik Posta Adresi  : satinalma@koski.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
    internet adresi (varsa)   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 1.000.000 KĞ. SODYUM HİPOKLORİT (NaOCl) 
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri    : YÜKLENİCİ TARAFINDAN NAKLİYESİ YAPILACAK
       YERLER 1. KONYA (İçmesuyu Arıtma Tesisleri Akyokuş 
       mevkii) 2. YUNAK İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 
       3. AKŞEHİR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 4. 
       ILGIN İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 5. DERBENT 
       İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 6. SEYDİŞEHİR İlçe 
       Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 7. TAŞKENT İlçe Merkezi 
      (Bölge KOSKİ Tesisleri) 8. BOZKIR İlçe Merkezi (Bölge 
       KOSKİ Tesisleri) 9. ÇUMRA İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ 
       Tesisleri) 10. GÜNEYSINIR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ 
       Tesisleri) 11. KARAPINAR İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ 
       esisleri) 12. EMİRGAZİ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 
       13. EREĞLİ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 14. 
       ALTINEKİN İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 15. 
       CİHANBEYLİ İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 16. 
       KULU İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 17. BEYŞEHİR 
       İlçe Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 18. YENİCEOBA İlçe 
       Merkezi (Bölge KOSKİ Tesisleri) 19. SÜLÜKLÜ İlçe Merkezi 
       (Bölge KOSKİ Tesisleri) 20. KADINHANI İlçe Merkezi 
       (Bölge KOSKİ Tesisleri) 21. SARAYÖNÜ İlçe Merkezi 
       (Bölge KOSKİ Tesisleri)
c) Teslim tarihi    : İdarenin talebine binaen sözleşme süresi içerisinde 
       peyderpey teslimat yapılacaktır. İdarenin talebini müteakip 
       üç gün içinde istenen teslimat gerçekleştirilecektir. İdarenin 
       talebi minimum 8.000 kg. olacaktır.Ürünü taşıyan tanker 
       dolum tesisinde mühürlenmiş olacak ve bu mühür idare 
       personelince açılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU TESİSLERİ 
       HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.
       NO:38 SELÇUKLU/KONYA
b) Tarihi ve saati    : 03.10.2019 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
TEKLİF EDİLEN ÜRÜNE AİT TS EN 901 TİP1 STANDARDINA UYGUNLUK BELGESİ 
SUNULACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SELÇUKLU TESİSLERİ 
HOROZLUHAN MAH.ALBAYRAK CAD.NO:38 SELÇUKLU/KONYA adresine elden teslim edilebileceği 
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

SODYUM HİPOKLORİT (NAOCI ) SATIN ALINACAKTIR
KONYA B.B. SU KANAL İDARESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1047828
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YENİAD Konya’da iş sağlığı konuşuldu 

Yeni Bir Dünya Sanayici ve 
İşadamları Derneği (YENİAD) 
Konya Şubesi tarafından dü-
zenlenen programda İş Sağlığı 
ve Güvenliği konusu ele alındı. 
Dernek binasında düzenlenen 
programa Yeni Bir Dünya Sa-
nayici ve İşadamları Derneği 
(YENİAD) Konya Şube Başkanı 
Ahmet Büyüktermiyeci, İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Uzmanı Mevlüt 
Sert, dernek üyeleri ile çok sayı-
da işadamı katıldı. 

‘YENİ BİR DÜNYA VİZYONU 
İLE YOLA ÇIKTIK’

Düzenlenen programın açı-
lış konuşmasını yapan Yeni Bir 
Dünya Sanayici ve İşadamları 
Derneği (YENİAD) Konya Şube 
Başkanı Ahmet Büyüktermiye-
ci, “  Yeni Bir Dünya Sanayici ve 
İşadamları Derneği (YENİAD) 
Konya Şubesini Ağustos 2018 
yılında faaliyete başladık. Yeni 
Bir Dünya Sanayici ve İşadamları 
Derneği (YENİAD), Adil Düzen’e 
inanan işadamlarının kurdukları 
bir sivil toplum kuruluşudur. 
Merkezi İstanbul’da bulunan 
dernek, yurtiçi ve yurtdışı tem-
silcilik çalışmalarını sürdürmek-
tedir. YENİAD, Adil Düzen idea-
liyle çıktığı yolda, sosyal hayatta 
adil gelir dağılımını, refahın, hu-
zurun, barışın, hakkın, özgürlü-
ğün, saadetin ve güvenin tesis 

edilebilmesi için çalışan; faziletli 
bir toplumsal yapısının oluşma-
sına katkı sağlamayı amaçlayan 
bağımsız bir dernektir. Yeni Bir 
Dünya Sanayici ve İşadamları 
Derneği (YENİAD), yeniden bü-
yük Türkiye ve yeni bir dünya 
vizyonuyla yola çıkmıştır. Heye-
canını kaybetmeyen, davasına 
gönülden inanan ve bu uğurda 
azimle çalışmayı gaye edinen 
YENİAD; asaletle ve vakarla 
Hakkı Üstün Tutan Milli Bir Du-
ruş’a sahiptir. YENİAD Konya 
Şubesi olarak işadamlarımıza 
ve sanayicilerimize yönelik bil-
gilendirme toplantıları ile birçok 
program düzenliyoruz. YENİAD 
Konya Şubemizin şuanda 30 
üyesi bulunmakta” ifadelerini 

kullandı. İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Mevlüt Sert yaptığı su-
numda dernek üyelerine İş Sağ-
lığı ve Güvenliği hakkında bilgi 
verdi. Sert, “ 2014 yılından iti-
baren İş Güvenliliği kanunu yü-
rürlüğe girdi. Az tehlikeli iş ala-
nında 50 kişilik bir sınır var. Bu 
sınırı geçtikten sonra o firmanın 
İş Güvenliğinden faydalanması 
gerekiyor. İş Güvenliği alacak 
firmanın öncelikle iş yeri sigor-
ta sicil numarası bakanlığın İSG 
takip sistemine kaydediliyor. 
Daha sonra işveren kendi şahsi 
e- devletinden girip işleme onay 
veriyor. Resmi  prosedür başla-
mış oluyor. Akabinde işyerine 
doktor ve İş Güvenliği Uzmanı 
görevlendirilmiş oluyor. Doktor 
işyerini ziyaretinde çalışanlara 
işe giriş sağlık sigortalarını dü-
zenliyor.  İşe giriş tehditlerini 
yaptırıyor. İş Güvenliği Uzma-
nında işyerinde risk değerlen-
dirmesi yapıyor. Çalışanlara İş 
Sağlığı ve Güvenliği konusunda 
bilgilendirme yapıyor. İşveren 
elemanlarına koruyucu kıyafet 
vermekle hükümlüdür. Bunlar 
çalıştığı işe göre  koruyucu eşya-
ları vermek zorunda. Bu ürünle-
ri verirken de işçinin de imzasını 
alarak kendisini ispat edecek” 
dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Abdullah   
GENCER’in

vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhuma yüce 

Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına 

sabr-ı cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

20. Dönem Refah Partisi 

Konya Milletvekili

Siyaset ve eğitim camiasının önde gelen isimlerinden 20. Dönem Refah Partisi Konya Milletvekili Abdullah 
Gencer 66 yaşında vefat etti. Gencer ailesini acı günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı  

Abdullah Gencer 
dualarla toprağa verildi

Siyaset ve eğitim camiasının 
önde gelen isimlerinden 20. Dö-
nem Refah Partisi Konya Millet-
vekili Abdullah Gencer 66 yaşında 
vefat etti. Merhum Abdullah Gen-
cer’in cenazesi önceki gün Cuma 
namazına müteakip Mürşit Pınar 
Cami’inde kılınan cenaze namazı-
nın ardından dualarla ve tekbirler-
le Musalla Mezarlığına defnedildi. 
Gencer ailesini acı günlerinde Vali 
Cüneyit Orhan Toprak,  AK Parti 
Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 
AK Parti Konya Eski Milletvekili 
Mustafa Kabakcı, AK Parti Eski 
Kahramanmaraş Milletvekili ve 
Türk Parlamenterler Birliği (TPB) 
Genel Başkanı Nevzat Pakdil,  
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekya-
tırmacı, Karatay Belediye Başkanı 

Hasan Kılca, Seydişehir Belediye 
Başkanı Mehmet Tutal, Saadet 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı 
Lütfi Yalman, AK Parti Konya İl 
Başkanı Hasan Angı, Saadet Par-
tisi İl Başkanı Hüseyin Saydam, 
AGD Konya Şube Başkanı Ceyla-
ni Kılıç, Konya İl Kültür Turizm 
Müdürü Abdüssettar Yarar, Kon-
ya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu 
ile siyasetçi işadamı, sanayici ile 
Gencer ailesinin sevenleri yalnız 
bırakmadı.  Merhum Abdullah 
Gencer’in cenazesini İl Müftüsü 
Ahmet Poçanoğlu kıldırdı.  Ce-
naze namazının ardından Gencer  
ailesi taziyeleri kabul etti.  Yeni-
gün Gazetesi olarak merhum Ab-
dullah Gencer’e Yüce Allah’tan 
rahmet yakınlarına ve sevenlerine 
başsağlığı dileriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ahmet Büyüktermiyeci
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Sultan İkinci Mahmud, 20 Tem-
muz 1785 tarihinde, İstanbul’da doğ-
du. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, 
annesi Nakşidil Valide Sultan’dır. Orta 
boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, za-
rif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı 
padişahları gibi kuvvetli bir tahsil 
gördü. Öğrenimi ile, Sultan Üçüncü 
Selim, padişahlığı sırasında bizzat 
meşgul olmuştu.

Cesur, temkinli, sabırlı ve azimli 
bir kişiliğe sahip olan Sultan İkinci 
Mahmud, Alemdar Mustafa Olayı 
sonrasında, 28 Temmuz 1808 tarihin-
de tahta çıktığında yirmi üç yaşınday-
dı. Zeki ve bilgili bir insan olan Sultan 
İkinci Mahmud, Avrupa’daki yenileş-
me hareketlerini benimsemişti. Adalet 
işlerine gereken önemi verdi, yeni ka-
nun ve tüzükler hazırlattı ve bu sebep-
le kendisine “Adli” ünvanı verildi.

Şiiri, edebiyatı ve bilimi seven, 
halk arasında dolaşmayı ve onların 
dertlerini dinlemeyi gerekli gören 
Sultan İkinci Mahmud, Osmanlı Dev-
leti’ni gerek sosyal bakımdan, gerekse 
uygarlık açısından ileri bir ülke yap-
maya çalıştı. Sultan İkinci Mahmud, 
yakalandığı verem hastalığından kur-
tulamayarak, 1 Temmuz 1839 günü, 

dinlenmek için gittiği kardeşi Esma 
Sultan’ın Çamlıca’daki köşkünde, elli 
dört yaşında vefat etti. Büyük bir cena-
ze töreni ile halkın gözyaşları arasında 
Divan Yolu’ndaki türbesine defnedildi.

Nizam-ı Cedit ordusunu kuran 
3. Selim yeniçerilerin ve birçok mu-
hafazakar kesimin hoşnutsuzluğuna 
maruz kaldı. En sonunda patlak veren 
Kabakçı Mustafa İsyanı ile tahttan in-
dirilip hapse atılan 3. Selimin yerine, 
2. Mahmut’un ağabeyi 4. Mustafa 
getirildi. Fakat 3. Selim ne olursa ol-
sun çocuğu gibi ilgilendiği kuzeni 2. 
Mahmutun tahta geçmesini istiyordu 
ve bu uğurda mücadele etmeye de-
vam etti. Zaten ilerleyen zamanda 4. 
Mustafa; 3. Selim ile kardeşi 2. Mah-
mut’un ölüm emrini verdi. 3. Selim 
feci şekilde öldürülürken, 2. Mahmut 
yoğun çabalar sonucunda kaçmayı 
başardı ve Alemdar Mustafa Paşa’nın 
da yardımıyla 2. Mahmut 30. Osmanlı 
padişahı olarak tahta çıkmayı başardı.

2. Mahmut tahta çıkar çıkmaz, 3. 
Selimin izinden ıslahat ve reform hare-
ketlerine devam etti. Bütün politikala-
rını modernleşme, batıyı yakalama ve 
bilim-teknikte ilerleme üzerine geliştir-
di. Ama bunun için devletin huzurlu, 

güvenli bir ortamda ol-
ması gerekiyordu. Fa-
kat 2. Mahmut dönemi 
tam tersine, en buh-
ranlı dönemlerden biri 
olmuştur. Balkanlarda 
Osmanlı Devletinin 
gücünü iyice zayıflatan 
bağımsızlık isyanları, 
Fransa’nın Cezayir’i iş-
gal etmesi, Rusya’nın 
Navarin’de Osmanlı 
donanmasını yakması, Mısır valisi Ka-
valalı Mehmet Ali Paşa’nın Kütahya’ya 
kadar dayanması gibi devletin yok 
olmasını an meselesi haline getiren 
olaylar 2. Mahmut döneminde yaşan-
mıştır. Böyle bir ortamda devletin gü-
venliğini biraz olsun arttırmak adına 2. 
Mahmut; Alemdar Mustafa Paşa’nın 
da önerisiyle ülkenin dört bir yanın-
daki ayanlarla bir toplantı yaparak 
“Senedi İttifak” ı imzalamıştır. Ayan; 
ileri gelen, zengin kimse demektir. Bu 
anlaşmaya göre, ayanlar devlete sadık 

kalacak, tüm yenilik ha-
reketlerini destekleyecek-
lerdi. Buna karşılık olarak 
ayanlara, üzerlerine olan 
mülkleri ebediyen ailele-
rine miras bırakma hakkı 
tanınmıştı.

Bu hamleden sonra 2. 
Mahmut, ilk ıslahat hare-
keti olarak “Sekbanı Cedit” 
adlı Avrupa tarzında yeni 
bir ordu kurdu. Ancak bu 

ordu da yeniçerilerin isyan çıkarması 
ve saraya yürümesi, yapılan çeşitli 
çatışmalarla müzakereler sonucunda 
kaldırıldı. Bu isyan sırasında sadra-
zam Alemdar Mustafa Paşa yeniçe-
riler tarafından öldürülmüştür. Ayrıca 
2. Mahmut döneminde; uzun süredir 
devam eden Rus savaşı Bükreş an-
laşması ile sona erdirilmiş, Sırp isyanı 
da son çare olarak zor kullanılarak 
bastırılmıştır. Bu süre içerisinde dev-
letin otoritesinin zayıfladığını düşü-
nüp bağımsız hareketlere girişen bazı 

ayanlar da Senedi İttifak gereğince 2. 
Mahmut tarafından bastırıldı. Kimisi 
teslim oldu, kimisi idam edildi. Kava-
lalı Mehmet Ali Paşa ile anlaşmaya 
varılarak bu mesele de sona erdirildi. 
Fakat 2. Mahmut döneminde patlak 
veren İran savaşı da Osmanlı Devle-
ti’ni bir süre uğraştırdı fakat sonunda 
Erzurum Anlaşması yapılarak İran ele 
geçirdiği yerleri geri verdi ve işgali 
başaramamış oldu. Yine 2. Mahmut 
döneminde patlak veren Yunan isyanı 
da bastırıldı.

2. Mahmut döneminde yapılan en 
önemli yenilikler:

Yeniçeri ocağının kaldırılması ve 
yerine Sekbanı Cedit’ten sonra Asakiri 
Mansure-i Muhammediyye adlı Avru-
pai bir ordunun kurulması

Sarık, cübbe gibi kıyafetlerin dev-
let dairelerinde yasaklanarak yerine 
fes, pantolon, vs. batı tarzı kıyafet zo-
runluluğu getirilmesi

Divan-ı Hümayun’un kaldırılması 
ve yerine bugünkü bakanlıklara ben-
zer şekilde nazırlıklar kurulması

Gerçek anlamda ilk nüfus sayımı-
nın yapılması

İlk posta teşkilatının kurulması
Tamamiyle batılı tarzda eğitim ve-

ren ilk eğitim kurumu olarak Mekteb-i 
Tıbbiye-i Şahane ve ilk harp okulu 
olarak Mekteb-i Harbiye’nin kurulması

İlk resmi gazete Takvim-i Vaka-
yi’nin kurulması ve yayımlanmaya 
başlanması

olarak sıralanabilir.

2. Mahmut, 1839 yılında İstan-
bul’da vefat etmiştir.

SULTAN II. MAHMUD DÖNEMİ 
VAK’ALARI

Sened-İ İttifak imzalanır.
Yeniçeri ocağının kaldırılması
Sekban-ı Cedid ocağının kurul-

ması
Mora isyanı ve Yunanistan’ın ba-

ğımsızlığı (24 nisan 1830)
1828-1829 Osmanlı Rus harbi
Bükreş antlaşması
Navarin faciası ( baskını-katliamı )
1828-1829 Osmanlı Rus savaşı
Edirne antlaşması
Mısır sorunu (1831) – Kavalalı 

Mehmet Ali Paşa isyanı
Kütahya antlaşması
Hünkar iskelesi antlaşması
Cezayir’in işgali
Askeri, idarî ve mülki reformlar

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 59
SULTAN 2. MAHMUT

Okullarda yeni eğitim öğretim yılının açılmasına sadece birkaç gün kaldı. Yeni eğitim yılı öncesinde yardım 
kuruluşları da yardıma muhtaç, yetim ve kimsesiz çocukların ihtiyaçlarını gidermeye seferber oldu

İHH ve Dost Eli’nden 
eğitime tam destek 

2019-2020 Eğitim Öğretim 
Yılı 9 Eylül Pazartesi günü açıla-
cak. Okulların açılması ile birlikte 
Konya’da faaliyet gösteren yardım 
kuruluşları arasında yer alan Konya 
İHH İnsani Yardım Derneği ve Dost 
Eli Derneği hayırseverlerin desteği 
ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yar-
dımına hayırseverlerin desteği ile 
ulaşacak.

KONYA İHH’DAN 
EĞİTİME TAM DESTEK

Konya İHH İnsani Yardım Der-
neği eğitim ihtiyaçlarını karşılamak-
ta zorluk çeken yetim ve ihtiyaç 
sahibi çocuklar  için her yıl olduğu 
gibi bu eğitim dönemi öncesinde de 
kırtasiye yardımı gerçekleştirecek. 
Konya İHH İnsani Yardım Derne-
ği, yetim, yardıma muhtaç ve savaş 
mağduru ailelere yardım etmenin 
yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilere 
de yardım etmeye devam ediyor. 
Bu kapsamda Konya İHH 2019-
2020 eğitim öğretim yılında 1000 
öğrenciye kırtasiye yardımında bu-
lunacak.  Kampanya hakkında bilgi 
veren Konya İHH Başkanı Hasan 
Hüseyin Uysal, “Her sene olduğu 
gibi bu senede Konyalı yetim ve 
muhtaç yavrularımızın eğitimlerine 

kırtasiye yardımı ile destek oluyoruz. 
Hayırseverlerimiz kampanyamıza 
50 TL veya 100 TL bağışlayarak 
destek olabilir. Okulların açılacağı 
bu günlerde eğitim ihtiyaçlarını kar-
şılamakta zorluk çeken Konya ve il-
çelerinde yaşayan yetim ve muhtaç 
çocuklarımız için her yıl olduğu gibi 
bu eğitim-öğretim yılı öncesinde de 
kırtasiye yardımı gerçekleştiriyoruz. 
Bir çanta içerisinde defter, kalem, 
silgi, kalem tıraş, boya çeşitleri, 
cetvel seti vb. eğitim malzemele-
rinin bulunduğu kırtasiye setlerini 
yardımseverlerin bağışlarıyla bu yıl 
da yetim ve muhtaç çocuklarımıza 

ulaştırarak kalem tutan ellerin gü-
len yüzü olmayı amaçlıyoruz. Yetim 
ve muhtaç çocuklarımızın sevincine 
ortak olmak isteyen hayırseverleri-
miz derneğimiz merkezine gelerek, 
www.konyaihh.org.tr adresinden 
açıklama kısmına “Kırtasiye” ya-
zarak ya da dernek hesaplarımıza 
yapacakları EFT-havale yoluyla yine 
açıklama kısmına “kırtasiye” ya-
zarak destek olabilirler” ifadelerini 
kullandı.

DOST ELİ DERNEĞİ 3 BİN ÇOCUĞA 
ULAŞACAK

2019-2020 Eğitim Öğretim dö-
nemi öncesinde Dost Eli Derneği 

3 bin çocuğa ulaşmaya hedefliyor. 
Düzenlenen proje  hakkında bilgi 
veren Dost Eli Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Seçer, 
“Geçtiğimiz yıllarda büyük beğeni 
kazanan proje kapsamında; bu yıl 3 
bin  ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencisine ulaşılması hedef-
lenmekteyiz.   09 – 30 Eylül tarih-
leri arasında gerçekleştirilecek olan 
çalışma süresince özellikle Konya 
merkezi ve 28 ilçede yaşayan, eği-
tim ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk 
çeken ihtiyaç sahibi ailelerin çocuk-
ları ile yetim çocukların eğitim öğ-
retim yılı içerisinde kullanacakları 
kırtasiye ve giysi ihtiyaçlarının karşı-
lanacağız. Ayrıca 28 ilçeden gelecek 
olan ilk ve ortaokul öğrencilerine 
Dost Eli Derneği merkezinde kırta-
siye, yazlık -kışlık giyim, ayakkabı, 
seviyeleri uygun kitap ve oyuncak 
hediyeleri verilecektir. Bu öğrenci-
ler için düzenlenen gezi programı 
ile birlikte öğlen yemeği ikramı da 
yapılacaktır. Çocukların hayallerini 
renklendirmek için kırtasiye yardım 
bedeli 50 TL olarak belirledik. Kon-
yalı hayırseverlerimizden destekle-
rini bekliyoruz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya’da özel çocukların 
toprakla hemhal olmaları, on-
lara ağaç ve doğa sevgisinin 
aşılanabilmesi amacıyla fidan 
dikim etkinliği gerçekleşti-
rildi. Selçuk Üniversitesinde 
Engelli Bakım ve Rehabili-
tasyon Programı öğrencisi ve 
aynı zamanda Engelli Hizmet-
ler Kulübü üyesi olan gençler 
tarafından Konya’da özel bir 
rehabilitasyon merkezinde 
eğitim gören öğrenciler için 
çeşitli etkinlikler düzenlen-
di. Özel çocuklar ilk olarak 
palyaçolar eşliğinde doyasıya 
eğlendi. Ardından çocukla-
rın yüzlerine palyaço makyajı 
yapıldı. Etkinlikte daha sonra 
çocukların el becerilerinin ge-
lişmesi ve grup çalışmasına 
uyum sağlayabilmeleri ama-
cıyla, atık malzemeler kullanı-
larak rüzgar gülü, origami ve 
kitap ayracı gibi el sanatları 
yapıldı. El sanatlarının yapıl-
masının ardından, özel ço-
cuklara ağaç, toprak ve doğa 
sevgisinin aşılanabilmesi için 
fidan dikimi gerçekleştirildi.

Etkinlikle ilgili bilgi ve-

ren Engelli Hizmetler Kulübü 
Başkanı Sena Kaynak, “Sel-
çuk üniversitesi Engelli Bakım 
ve Rehabilitasyon Programı 
öğrencileri olarak kurmuş ol-
duğumuz Engelli Hizmetler 
Kulübü ile özel çocukları se-
vindirmeye, onlarla vakit ge-
çirmeye devam ediyoruz. Özel 
bir rehabilitasyon merkezinde 
destek eğitim alan özel çocuk-
ların toprak ile hemhal olma-
sını istedik ve birlikte fidan 
dikimi gerçekleştirdik. Ağaç 
yaş iken eğilir dedik, küçük 
yaşta doğa sevgisi, ağaç sev-
gisini çocuklara yerleştirmek 
istedik. Fidan dilimlerinin yanı 
sıra, atık malzemeler ile kitap 
ayraçları yaptık ve o ayraçları 
kullanabilmek için çocuklara 
kitap okumalarını tavsiye et-
tik. El işleriyle de atık malze-
meleri değerlendirmiş olduk. 
Rüzgar gülü ve değişik ori-
gamiler yaptık. Emeği geçen 
herkesin ellerine sağlık, etkin-
likte bize destek olan herkese 
teşekkür ediyorum” ifadeleri-
ni kullandı.
n İHA

Özel çocuklar fidanları 
toprakla buluşturdu

Hasan Hüseyin Uysal Mehmet Seçer

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN
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Berat Söğüt’e gönderildi
Konya Valiliği ve Konya Bü-

yükşehir Belediyesi, Selçuklu 
Sultanı 3. Alâeddin Keykubat 
tarafından Osmanlı Devleti’nin 
kurucusu Osman Bey’e berat 
gönderilmesiyle ilgili temsili 
program düzenledi. Sırçalı Med-
rese’de Kur’an-ı Kerim tilaveti 
ile başlayan programda Necmet-
tin Erbakan Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı, 
Anadolu Selçuklu Devleti ile Os-
manlı Beyliği arasındaki ilişkiyi 
anlatan bir sunum gerçekleştir-
di. 

OSMAN BEYE GÖNDERİLEN 
BERAT ANADOLU İÇİN ADETA 

BİR IŞIK OLDU 
Konya Büyükşehir Belediye 

Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 
Anadolu Çınarının kökü olan 
Konya’dan, Selçuklu Sultanı 3. 
Alaeddin Keykubat tarafından 
Osman Bey’e gönderilen beratın 
Moğol istilâsıyla büyük sıkıntı 
yaşayan Anadolu için adeta bir 
ışık olduğunu ve 600 yıl dün-
yayı adaletle yöneten Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kuruluşunu 
sağladığını ifade etti. Başkan 

Altay, “Osman Bey’e Sultan 3. 
Alaeddin Keykubat tarafından 
alem ve beratın veriliş sebepleri 
izah edilirken, onun diğer Ana-
dolu beylerinden daha ziyade bu 
emanetlere layık olduğu, dört 
halifeye izafe edilen vasıflar-
dan; sıdk, adalet, hilm ve haya, 
şecaat ve cesaret gibi hasletleri 
kendi karakterinde sahip olma-
sına bağlanmıştır. Osman Bey’in 
topluma lider seçilmesi; elbette 
onun ahlaki durumu, isabetli gö-
rüşleri, cesareti ve savaşçı ruhu, 

fetihlerle yurt edindiği beldeler-
de adaletli davranmasına karşılık 
verilen bir mükafattı aynı za-
manda. Sultan 3. Alaeddin Key-
kubat’ın beratında yer alan tav-
siyelere baktığımızda bugün de 
geçerliliğini koruyan çok önemli 
ifadeler olduğunu görüyoruz. 3. 
Alaedddin Keykubat’ın Osmanlı 
Devletinin kurucusu olan Os-
man Bey’e verdiği berat yüzyıllar 
öncesinde devleti yönetenlerin 
sahip olmaları gereken ilkeleri 
içermesi bakımından büyük an-

lam taşıyor.” Başkan Altay, ko-
nuşmasının sonunda Konya adı-
na böyle bir programda emeği 
geçen herkese teşekkür etti. 

ATALARIMIZLA NE KADAR 
GURUR DUYSAK AZDIR

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, 3. Keykubat Keykubat’ın 
devletin zor zamanlarında Türk 
devletinin devam etmesi adına, 
Osman Gazi’nin taşımış olduğu 
özelliklerin bu sorumluluğu ve 
yükü kaldırabileceğine kanaat 
getirerek, 721 sene önce Kon-

ya’dan uç beyliği beratını yola 
çıkardığını belirtti. Vali Toprak, 
“Allah’a şükürler olsun ki, biz de 
bugün ay yıldızlı bayrağımızın 
özgürce dalgalandığı, güçlü dev-
letimizin şemsiyesi altında bu 
töreni 721 sene sonra tekrarlıyo-
ruz. Atalarımızla ne kadar gurur 
duysak azdır. Unutulan ve unut-
turulan bu tür törenler bu vesi-
leyle hatırlanacak, yeni yetişen 
gençliğimizin de nasıl atalara sa-
hip olduklarının, nasıl büyük bir 
devletin mirasçıları olduklarının 

idrakine varmasına da inşallah 
vesile olacaktır” ifadelerini kul-
landı. 

BERATIN GÖNDERİLİŞİNİN 
CANLANDIRILMASI BÜYÜK 

BEĞENİ TOPLADI 
Selçuklu Belediye Başkanı 

Ahmet Pekyatırmacı, Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca ve 
Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş’un da katıldığı progra-
mın sonunda Konya Büyükşehir 
Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyun-
cuları tarafından berat gönder-
me temsili olarak gerçekleşti-
rildi. Konya’dan yol çıkan berat, 
Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzen-
lenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma 
ve Söğüt Şenlikleri’nde törenle 
teslim alınacak. 3. Alâeddin Key-
kubad’ın Osman Bey’e gönderdi-
ği berat, Söğüt’te Kutsal Eşyalar 
olarak kabul edildi ve Türkmen-
ler tarafından uzun süre ziyaret 
edildi. Beratın 1880’de yazılmış 
el yazması bir kitaptan kopyala-
nan nüshası, Konya Büyükşehir 
Belediyesi Koyunoğlu Müzesi’n-
de muhafaza ediliyor.
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat’ın Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’e Uç Beyi Beratı göndermesi 721 yıl sonra canlandırıldı. 
Yola çıkan berat, Bilecik’in Söğüt ilçesinde düzenlenecek Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri’nde törenle teslim alınacak

‘Vatandaşı dinliyor, kendimizi anlatıyoruz’

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş’un her hafta 
mutad olarak gerçekleştirdiği 
‘Cuma Buluşmaları’nın bu haf-
taki adresi Dere Mahallesi İmam 
Seki Camii oldu. Burada kıldığı 
Cuma Namazının ardından ma-
hallelilerle bir araya gelen Baş-
kan Mustafa Kavuş, vatandaş-
larla hasbihal etti.

Vatandaşların dertlerini, sı-
kıntılarını ve önerilerini birinci 
ağızdan dinleme fırsatı buldu-
ğu için ‘Cuma Buluşmaları’nı 
önemsediğini kaydeden Başkan 
Kavuş, bu buluşmaların beledi-
yecilik hizmetlerini ilçe ve ma-
halle halkının istek ve ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirmek 
adına en güzel yollarından biri 
olduğunu belirtti. ‘Memleket İşi 
Gönül İşi’ sloganının ve ‘Gönül 
Belediyeciliği’ anlayışının en 
güzel tezahürlerinden biri olan 
‘Cuma Buluşmaları’nın ‘Modern 
Meram’ ve ‘Mutlu Meramlılar’ 
gayesine büyük fayda kattığı-
nın altını çizen Başkan Kavuş, 
“Hangi projeyi hayata geçirirse-
niz geçirin hizmetin asla değiş-
meyen altın kuralları var; Vatan-
daşı dinlemek ve kendinizi ifade 

edebilmektir. Her Cuma gerçek-
leştirdiğimiz bu birliktelikler bu 
kural için güzel bir fırsat. Vatan-
daşımızı dinliyor, kendimizi ve 
çalışmalarımızı anlatma fırsatı 
buluyoruz. Bu nedenle bu buluş-
malar her zaman devam edecek, 
vatandaşlarımızla iç içe olmaya 
devam edeceğiz” diye konuştu.

‘MERAM’IN POTANSİYELİ-
Nİ ORTAYA ÇIKARDIKÇA YÜZ-
LER DAHA ÇOK GÜLECEK’

Dere Mahallesinin birçok 

açıdan işlenmemiş bir cevher 
olduğunu belirten Başkan Mus-
tafa Kavuş, sözlerini şöyle sür-
dürdü; “Bundan sonraki icraat 
politikalamızı şekillendirecek en 
önemli başlıklardan biri de Me-
ram’ın sahip olduğu potansiyeli 
ortaya çıkarmak ve işlenmemiş 
yönlerini bir sanatkar edasıyla 
işleyerek hizmete sunmak. Dere 
Mahallesi de güzelliğinin yanı-
sıra, şehrin hemen yanıbaşında 
turizmden tarıma, kültürden 

şehir hayatına sunacağı katkıya 
kadar bünyesinde önemli bir po-
tansiyel barındırıyor. Bu potan-
siyeli ortaya çıkarmak ve ma-
hallemizin yaşam standardını 
yükselterek vatandaşlarımızın 
mutluluğuna katkıda bulunmak 
adına çalışmamızı hız kesmeden 
sürdüreceğiz. Sonuçta kazanan 
sadece Dereliler değil, tüm Me-
ramlılar ve tüm Konyalılar ola-
caktır”
n HABER MERKEZİ

Seydişehir Adliyesi’nde ilk 
celsesi Ağustos ayında yapılan 
cinsel istismar davasına Seydi-
şehir Belediye Başkanı Mehmet 
Başkan Tutal, duyarsız kalma-
dı. Seydişehir Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal, UCİM (Çocuk 
İstismarı ile Mücadele Derneği) 
Konya Koordinatörü Özlem Bilgi 
ve UCİM Derneği Avukatı Şey-
ma Bilge ortak bir basın açıkla-
ması düzenledi.

Başkan Tutal, Seydişehir Be-
lediyesi olarak bu tür  olayların 
yaşanmaması adına İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü ve UCİM der-
neğinin ortak çalışmalar yürü-
tebileceğini ve davanın takipçisi 
olacaklarını belirtti.

Seydişehir’in diğer ilçelere 
göre çok duyarlı olduğu kayde-
den UCİM Konya Bölge sorum-
lusu Özlem Bilgi; Bugün burada 
davanın takipçisi olarak bulunu-
yoruz. Ben Belediye Başkanımız 
Mehmet Tutal’a çok teşekkür 
ediyorum. Bizi yalnız bırakmadı. 
Seydişehir’de bugün bebekleri-
ni alarak buraya gelen anneleri 
gördüm. Seydişehir çok güzel bir 
ilçe. Çocuklarına sahip çıktıkları 
için Belediye Başkanımız olarak 
size teşekkür ediyorum. Dava 
28 Ekim’e ertelenmiştir. Bugün 
olduğu gibi 28 Ekim’de yine 
burada olacağız. Bugün burada 
bizlerle beraber olan herkese ve 
duyarlılığından dolayı teşekkür 
ederiz” dedi.

Yaklaşık 4 saat süren duruş-
ma sonunda Belediye Başkanı 
Mehmet Tutal ve UCİM Konya 
Koordinatörü Özlem Bilgi bu 
tür olaylara sessiz kalmayacak-
larını, suçluların en ağır cezayı 
almaları gerektiğini kaydetti.  
Belediye Başkanı Mehmet Tutal; 
“Ülkemizde son zamanlarda ço-
cuk istismarı ve kadına yönelik 
şiddet olayları artmaya başladı. 
Bu olaylardan üzüntü duyuyo-
ruz. Gönlümüz arzu ediyor ki bu 
olaylar hiç olmasın. Kınadığımız, 
telin ettiğimiz bu iğrenç hadise-
nin olmamasını arzu ediyoruz. 
Biz suçluya en ağır cezanın veril-
mesi ve adaletin tecelli etmesi ve 
bu olayların engellenmesi nokta-
sında adaletimize güveniyoruz” 
dedi.

İlçe halkının bu konuda du-
yarlı olduğunu kaydeden Başkan 
Tutal, “Biz adil bir sonuç çıka-
cağına inanıyoruz. Burada bu 
konuya sahip çıkan UCİM yöne-
ticilerine, Seydişehirli hanımları-
mıza duyarlılıklarından dolayı te-
şekkür ediyorum. Bu olayların bir 
daha ülkemizde yaşanmamasını 
arzu ediyoruz. Bu noktada şimdi-
ye kadar çocuklarımız, gençleri-
mizin yanında durduğumuz gibi 
bundan sonrada durmaya de-
vam edeceğiz. Üzerimize düşen 
görev ne ise yerine getirmek için 
ne gerekiyorsa yapacağız” diye-
rek sözlerini tamamladı.

n HABER MERKEZİ

‘İstismar davasının 
takipçisi olacağız’
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Bu sene 30 Ağustos Zafer Bay-
ramı’nın Cuma gününe denk gelmesi 
sonrasında ‘’Cuma Hutbesi’’ üzerin-
den bir tartışma yürütüldü.  Yürütülen 
bu tartışmanın geri planında diyanetin 
kurumsallığından, meşruiyetine ka-
dar uzanan ve hatta ‘’Cumhuriyet’’ ve 
‘’Cumhuriyet kadroları’’ ile bir kesimin 
hesaplaşmasına kadar derinleşen 
hadiseye değinmeden geçemezdim. 
Üzerinden bir hafta geçmesine rağ-
men hala devam eden bu konunun, 
bu kadar uzun gündemimizi meşgul 
etmesinin sebebi ise mevzunun zihin-
sel geri planıdır.  Bu zihinsel geri plan-
da kasıtlı bir tavrın olduğu düşüncesi, 
toplumun diğer bir kesimi tarafından 
ziyadesiyle rahatsız edicidir.

30 Ağustos günü çalışıyor olmam 
dolayısıyla vaaz kısmının sonuna doğ-
ru camiye yetişebildim. Dinleyebildi-
ğim kısmında vaiz ‘’vatan, toprak ve 
bunların kutsallığı’’  üzerine konuşu-

yordu. O ana kadar Hutbe konusuyla 
alakalı hiç merakım oluşmamıştı. An-
cak vaaz kısmında bu konulara deği-
nilince ve 30 Ağustos gününün doğ-
rudan Cuma gününe denk düşmesi 
dolayısıyla ‘’hutbe’’ ile ilgili bir merak 
oluştu. Daha sonra İmamın hutbeye 
çıkmasıyla birlikte aslında meraklan-
mama sebep olan şüphelerim gerçek 
oldu. Ağustos ayının Türkler açısından 
zafer ayı olmasından bahseden imam 
bir türlü 30 Ağustos’un ruhundan ve 
Mustafa Kemal Atatürk’ten bahset-
medi. Üstelik hutbenin bütününe ba-
kıldığında 30 Ağustos’a değinilmesine 
rağmen kasıtlı bir tavırla o ruha ve 
Mustafa Kemal Atatürk’e değinilmedi-
ğini hissettiğimi ifade etmeliyim. 

O anda caminin bahçesinde ağaç-
ların altında bir gölgede Cumanın 
verdiği dinginliği ve huzuru yaşamaya 
çalışırken bir anda zihnimde fikirler 
dönmeye başladı. Rahatsız olmakla 

birlikte ‘’İmama Darılıp, 
Abdest Bozulmayaca-
ğını’’ söyledim, kendi 
kendime. Namaz son-
rası işe döndüğümde 
uzun uzun düşündüm. 
Bu konunun yazılıp 
yazılmaması gerektiği 
hususunda bir muha-
sebe de yaptım. Ancak 
bu durumun muhak-
kak yazılması gerekti-
ğini fark ettim. 

Öncelikle, devletin parasıyla ayak-
ta duran ve devletin bir kurumu olan 
Diyanetin böyle bir tavır sergileme 
hakkı söz konusu değildir. Devletin 
kurucu kadrosu ve devletin kendi 
meşruiyet söyleminde yer verdiği 

ruhu ile yine bir devletin 
kurumu hesaplaşamaz. 
Üstelik bu kurumu, hesap-
laşmayı istediği kadrolar 
kurmuşsa. 

Tabi ki bütün bir mü-
cadelenin Mustafa Kemal 
üzerinden anlatılmasını 
makul bulmuyorum. Tür-
kiye’de bulunan Kemalist 
zihniyetin yıllardır anlattığı 
hikayelerin tekrarlanma-

sından rahatsız oluyorum.  Ancak 
devletin herhangi bir kurumunun da 
Atatürk ve kurucu kadroyu yok say-
masını ya da kasıtlı olarak göz ardı 
ettiğini gösterme gayretini çok hatalı 
buluyorum. 

Bu anlamda her mahallede, ma-

hallenin yaptırdığı bir cami ve maaşını 
mahallenin ödediği bir imam olsa me-
seleye bu açıdan bakmayabilirdim. Bu 
durumda mahalleli 30 Ağustos günü 
Atatürk’ün hutbede anılmasından ra-
hatsız değilse bir sorun yoktur. Yalnız 
eğer ki bu diyanet devletin bir kurumu 
ise böyle bir yaklaşımda bulunulma-
malıdır. 

Ne olursa olsun, yine de ‘’Cu-
ma’nın Ruhuna’’ da zarar verecek 
sözlerden kaçınmak durumundayız. 
Netice de imama darılıp da abdest bo-
zacak değiliz.
       ******                       *******

Bu haftanın başka bir önemli ko-
nusu ise Cumhurbaşkanının Konya 
Ziyareti ve Ahmet Davutoğlu’nun ihra-
cıdır. Konya’yı ziyaret eden ve birkaç 
programa katılan Cumhurbaşkanı 
açıklamalarında Ahmet Davutoğlu ve 
ekibinin ihracının gündeme geleceğini 
belli etmişti. Ancak bu zamana kadar 

Ahmet Davutoğlu ve ekibinin ihraç 
edilmesinin onların işine yarayacağı 
düşüncesiyle hareket edilmişti. Kendi-
lerinin istifasının bekleneceği bir hava 
seziliyordu. Ama Ahmet Davutoğ-
lu’nun çıkışları ve kongreye giden Ak 
Parti içerisindeki kimi çalışmaları ihraç 
sürecinin başlatılması adına önemli 
olmuştur. 

Söylemlerini ‘’dava’’ üzerinden 
geliştirmeye çalışan Ahmet Davutoğlu 
ve ekibi bu açıdan ‘’partinin ilkelerin-
den saptırılması’’ eleştirileri ile bir rota 
çizmeyi hedefliyor. Bu bağlamda da 
istifadan ziyade ihraç edilmeyi bekli-
yorlardı, diye düşünüyorum. 

Ak Parti ise bu duruma karşı ihraç 
işletmiyordu. Tabii, Ak Parti teşkilatla-
rı içerisinde Davutoğlu ekibinin kimi 
hamlelerine kadar. 

Cumhurbaşkanı artık bir an önce 
partinin kurulmasını ve karşısında ki-
min olduğunu görmek istiyor.

İmama Darılıp da Bozmayız Abdest!

Mersin’de, yokluk, ailevi sorunlar ve rahatsızlıkları nedeniyle 30 yıldır camilerde ve parklarda yaşayan 59 yaşındaki 
Fikret Yiğit, aradığı yuva sıcaklığına Konya’da kavuştu. Yiğit, Konya’da özel bir bakım merkezine yerleştirildi

30 yıl sonra sıcak 
bir yuvaya kavuştu

Mersin’de yokluk, ailevi so-
runlar ve rahatsızlıkları nedeniyle 
30 yıldır camilerde ve parklarda 
yaşayan 59 yaşındaki Fikret Yiğit, 
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 
girişimleriyle yıllar sonra sıcak bir 
yuvaya kavuştu. Son 15 yıldır Tar-
sus Şehirlerarası Otobüs Termina-
lindeki (TAŞTİ) banklarda yatan 
Fikret Yiğit, Mersin Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 
tarafından Konya’daki özel bir ba-
kım merkezine yerleştirildi.

Psikolojik rahatsızlıkları bu-
lunan Fikret Yiğit, birlikte kaldığı 
anne ve babasının vefatının ardın-
dan ev kirasını ödeyemediği için 
bundan 30 yıl önce camilerde ya-
tıp kalkmaya başladı. Tarsus kent 
merkezinde bulunan Fatih Mahal-
lesi ve Beydeğirmeni Mahallesi’n-
de yaşayan vatandaşların ve esna-
fın yakından tanıdığı Yiğit, verilen 
desteklerle karnını doyurmaya ve 
ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Yaklaşık 15 yıl önce açılan 
TAŞTİ’de bankların üzerinde ya-
tıp kalkmaya başlayan ve sürekli 
burada kalan Yiğit’e bu kez otogar 
esnafı ve personeli sahip çıkma-
ya başladı. Hiç evlenmeyen Yiğit, 
maddi durumu kötü olan iki kar-
deşine yük olmamak için onlardan 

yardım talep etmedi.
BÜYÜKŞEHİR SORUMLULARI 

DEVREYE GİRDİ
Zor koşullarda yaşam mücade-

lesi veren ve her ay sadece 480 TL 
özürlü maaşı alan Yiğit’e Mersin 
Büyükşehir Belediyesi sahip çık-
tı. Büyükşehir Belediye Başkanı 
Vahap Seçer’in TAŞTİ sorumlulu-
ğuna getirdiği Şehmuz Kaşanak, 
Fikret Yiğit’in sağlıklı bir ortam-
da kalması adına çalışma başlattı. 
Konu, ilgili kurumlara bildirildi. 
Yapılan inceleme sonucunda, Yi-

ğit’in uygun durumda bulunan ve 
masrafları devlet tarafından karşı-
lanacak Konya Selçuklu’daki Yazır 
Engelli Bakım Merkezi’ne yerleşti-
rilmesine karar verildi.

Gelişmelerin ardından Yiğit’i 
almak için Konya’dan özel bir ekip 
Tarsus’a geldi. TAŞTİ’de bankta 
yatarken Yiğit’i bulan ekip, “Dev-
let, bizi seni almamız için gönder-
di. Biz şimdi seni bakım merkezine 
götüreceğiz. Devlet bundan sonra 
senin bütün ihtiyaçlarını karşılaya-
cak. Buradan beraber bakım mer-

kezine gideceğiz” diyerek, kendisi-
ni Konya’da bir bakım merkezine 
götüreceklerini söyledi.

‘BİR YUVAM OLACAĞI
İÇİN ÇOK MUTLUYUM’

Ekiple gitmeyi kabul eden Fik-
ret Yiğit, terminalden ayrılırken 
duygusal anlar yaşadı. Kendisine 
bugüne kadar destek olan termi-
nal görevlileri ve esnafla tek tek 
vedalaşarak teşekkür eden Yiğit, 
“Bir yuvam olacağı için mutluyum. 
Bir bakım merkezine gidiyorum 
ve çok mutluyum. Yıllardır burada 
rezillik yaşadım. Kışın soğuklarda 
çok kötü oluyordu, üşüyordum. 
Geçim durumum zor. Gelir kayna-
ğım 480 lira özürlü maaşı. Onunla 
da geçinemiyordum. Burada eş, 
dost ve tanıdıkların yardımıyla ge-
çiniyordum. Şimdi gideceğim yer 
inşallah güzel olacak. Devletin yu-
vasına gidiyorum. Çok mutluyum. 
Yardımlarını esirgemeyen Büyük-
şehir Belediye Başkanımıza, Tar-
sus Belediye Başkanımıza, Sosyal 
Hizmetler Müdürlüğüne, TAŞTİ 
sorumlularına ve esnafa teşekkür 
ediyorum” dedi.

Yiğit, daha sonra ekiple birlikte 
Konya’ya gitmek üzere terminal-
den ayrıldı.
n İHA

Silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Karaman’da iki kişi arasında çı-
kan silahlı kavgada 1 kişi vurularak 
yaralandı. Olay, akşam saat 21.00 
sıralarında Tahsin Ünal Mahalle-
si 32’nci Sokak’ta meydana geldi. 
Alınan bilgiye göre, aralarında daha 
önceden husumet bulunduğu öğre-
nilen A.S ile M.A.K, isimli şahıslar 

sokak ortasında karşılaşarak tartış-
maya başladı. Tartışmanın bir süre 
sonra kavgaya dönüşmesi üzerine 
M.A.K, bir apartmanın girişine sak-
ladığı pompalı tüfeği alarak A.S’ye 
doğru dört el ateş ettikten sonra 
olay yerinden kaçtı. A.S, ise vücu-
dunun çeşitli yerlerine isabet eden 

saçmalarla yaralandı. Yaralı şahıs 
çevredeki vatandaşların çağırdığı 
ambulansla kaldırıldığı Karaman 
Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alınırken, sağlık durumunun iyi ol-
duğu öğrenildi. Tüfekten çıkan saç-
malar otoparkta park halinde olan 5 
araca da hasar verdi. Olayın mey-

dana geldiği sokakta tedbir alan po-
lis, boş kovan ile hasar gören araç-
larda inceleme yaptı. Olay yerinden 
kaçan şüpheli M.A.K ise polisin 
yaptığı çalışma sonucu kısa sürede 
yakalanarak gözaltına alındı. Olayla 
ilgili soruşturma devam ediyor.
n İHA

Saadet Partisi Selçuklu İlçe 
Başkanı İbrahim Ceylan, İlçe 
Başkan Yardımcıları Ali Bahçe-
li, Ruhi Doğar, geçtiğimiz gün-
lerde Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) Konya Şube Başkanlığı 
görevine getirilen Ceylani Kılıç’ı 
makamında ziyaret etti. Saadet 
Partisi Selçuklu İlçe Başkanı 
İbrahim Ceylan, AGD Konya 

Şube Başkanlığı görevini dev-
ralan Ceylani Kılıç’a hayırlı ol-
sun temennilerinde bulunarak 
çalışmalarında başarılar diledi. 
Başkan Ceylani Kılıç ise ziya-
retlerinden dolayı Saadet Partisi 
Selçuklu İlçe Başkanlığı ekibine 
teşekkür ederek çalışmalarında 
başarılar diledi.
n HABER MERKEZİ

Karaman’da kaynak yapı-
lan yakıt deposunun patlaması 
sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, 
saat 10.00 sıralarında Hamidiye 
Mahallesi 729. Sokak’ta meyda-
na geldi. Edinilen bilgiye göre, 
Yeni Sanayi Sitesi’nde bulunan 
bir iş yerinde Veli A.’ya ait 70 EE 
248 plakalı kamyonun yakıt de-
posuna kaynak yapıldığı sırada 
patlama meydana geldi. Patla-
ma sesini duyan diğer esnaflar 
hemen olay yerine koşarak 112 
Acil Çağrı Merkezi’nden yardım 
istedi. Bunun üzerine olay yerine 

çok sayıda polis ve sağlık ekibi 
sevk edildi. Patlamada işçiler Ali 
K., Murat Ş. ve Tuncay A. yara-
landı. Yaralı işçiler olay yerine 
gelen sağlık ekipleri tarafından 
kaldırıldıkları Karaman Devlet 
Hastanesi’nde tedavi altına alı-
nırken, sağlık durumlarının iyi 
olduğu öğrenildi. Olayın mey-
dana geldiği iş yeri ve çevresin-
de tedbir alan polis, patlamanın 
yaşandığı bölgede de inceleme-
ler yaptı. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Karaman’da iki bina ara-
sındaki boşlukta bulunan çöp-
lerin alev alması sonucu çıkan 
yangın büyümeden söndürül-
dü. Yangın, Külhan Mahallesi 
Yeni Minare Caddesi üzerinde 
meydana geldi. Alınan bilgiye 
göre, iki apartman arasındaki 
boşluktan dumanları yüksel-
diğini gören çevredeki vatan-

daşlar durumu hemen itfaiye-
ye haber etti. Kısa sürede olay 
yerine gelen itfaiye, yangına 
müdahale ederek söndürdü. 
Yangın nedeniyle herhangi 
bir hasar oluşmadı. Yangının 
atılan sigara izmaritinden do-
layı çıkmış olabileceği tahmin 
ediliyor.
n İHA

Saadet Selçuklu’dan
Ceylani Kılıç’a ziyaret

Kaynak yapılan yakıt 
deposu patladı: 3 yaralı

İki apartman arasında
çıkan yangın söndürüldü

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU
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Hedef yeniden Avrupa
Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Konyaspor büyük bir heyecan ve 
umutla yeni sezona başladı. Yeşil 
beyazlılarda yeni sezonun hedefi 
Avrupa olarak belirlendi. Teknik 
heyetten futbolculara kadar her ke-
sim Avrupa hedefinin altını çizerken 
bağlayıcı açıklama Konyaspor Baş-
kanı Hilmi Kulluk’tan geldi. Başkan 
Kulluk, “Yeni sezondan bizim de 
beklentilerimiz yüksek. Amacımız 
yeniden Avrupa’da ülkemizi temsil 
etmek” dedi.

Konyaspor’un son haftalarda 
ligde kaldığı tartışmalı bir 

dönemin ardından yönetimi 
devraldınız. 1 yıl sonunda 

da genel kurul kararı alarak, 
güven tazelediniz. Başkan 

seçildiğiniz günden itibaren 
yaşanan süreci ve geçen 
sezonu değerlendirebilir 

misiniz?
Konyaspor üst üste yaşadığı iki 

başarılı sezonun ardından hem mali, 
hem de sportif açıdan diğer Süper 
Lig takımları arasında önemli bir 
noktaya gelmişti. Mevcut durum sür-
dürülebilir olsaydı bugün bambaşka 
şeylerden bahsediyor olabilirdik. 
İkinci kez Avrupa Kupalarına katıldı-
ğımız sezonun başında çok sayıda 
transfer yapılması, takımın kimya-
sının değişmesi ve transfer edilen 
isimlerin neredeyse tamamının takı-
ma hiçbir katkı sağlamaması bunun-
la birlikte kulübe getirdikleri mali yük 
bütün dengeleri alt üst etti.

Buna düşme korkusuyla, devre 
arasında kadro mühendisliğinden 
uzak bir tutum içinde yüksek maliyet-
lerle yapılan transferleri de işin içine 
katarsak, sanırım durumu net bir 
şekilde özetlemiş oluruz. Biz göreve 
geldiğimizde hızla yapılması gere-
ken işler vardı. Jens Jonsson birkaç 
gün sonra serbest kalıyordu. Hızla o 
konuyu çözdük. Ardından menajerle-
rin dikte etmeye çalıştığı oyuncuları 
ve bu menajerleri kulübümüzden 
uzak tutarak, makul sayıda trans-
ferler gerçekleştirdik. Konyaspor’u-
muzun mali yapısını darmadağın 
edecek yüksek maliyetleri olan 
Samuel Eto’o gibi isimlerle yolları-
mızı ayırdık. Aynı anlayışa bu sezon 
başında da devam ettik. Biz göreve 
gelmeden önce yüksek rakamlarla 
transfer edilen Adis Jahovic, Yata-
bare gibi futbolculara hizmetleri için 
teşekkür ettik. Yeni bir standart ve 
ücret dengesi oluşturmak için devam 
etmek istediğimiz ama belirlenen 
rakamların üzerinde tekliflerle karşı-
mıza çıkan futbolcularla da anlaşma 
sağlamadık. 

Geçtiğimiz sezonun geneline 
baktığımızda hedeflediğimiz pua-
nın biraz gerisinde kaldık. Ancak bir 
önceki sezona baktığımızda taraftar-
larımıza düşme korkusu yaşatma-
dığımız ve üst sıralar için mücadele 
verdiğimiz için mutluyuz. Daha iyisi 
olabilir miydi? Evet olabilirdi. Fakat 
kendi evimizde oynadığımız karşılaş-
malarda skor açısından beklentileri 
karşılayamadık. Bunun hepimiz tara-
fından bilinen çok önemli sebepleri 
vardı. Her şeyden önce geçtiğimiz 
sezon sıra dışı sakatlıklar nedeniyle 
kadro kurmakta zorlandık. Sezonun 
ikinci yarısından itibaren neredeyse 
ideal 11 ile üst üste iki maç sahaya 
çıkamadık. Kadro derinliği geniş 
olmayan takımlarda bir futbolcunun 
bile ne kadar önemli olduğunu düşü-
nürsek, biz her hafta cezalı ve sakat 
futbolcularımız nedeniyle 5-6 eksikle 
müsabakalara çıkmak zorunda kal-
dık. Bu durum sezonun sonuna kadar 

devam etti. Böyle bir ortamda tüm bu 
parametreleri bir araya getirdiğimiz-
de sezonu 8. sırada tamamlamak 
bizim için önemliydi. 
İlk sezonunuzda Konyaspor’un 
kurumsallaşması, tesisleşme 

ve taraftar ile uyumlu 
projelerle öne çıktınız. 

Geride kalan zaman zarfında
 yapılanları ve kulübün geldiği 
noktayı özetleyebilir misiniz?

Göreve gelmemizin hemen ar-
dından yaptığımız toplantılarda ön-
celikli olarak Konyaspor kulübünün 
her alanda temsil kabiliyetini yüksel-
tebilmek için adımlar attık. Özellikle, 
profesyonel takımımızın çalışma ve 
yaşam alanlarını standartların üzeri-
ne çıkardık. Özellikle sezon bittikten 
sonra yoğun bir çalışma temposuyla 
Kayacık tesislerimizi mükemmel de-
nilebilecek bir hale getirdik. Burada 
aklınıza gelecek gelmeyecek hiçbir 
ayrıntıyı göz ardı etmedik. Isınma, 
ısıtma, aydınlatma vb tesisatların 
hepsi elden geçirildi, neredeyse sı-
fırdan yeniden ve çok daha güçlü çok 
daha ekonomik bir şekilde hizmete 
sunuldu. Teknik heyetimizin görüş-
leri alınarak tesisin yapılaşmasıyla 
ilgili önemli değişikliklere gidildi. 
Mümkün olduğunca hepimizin he-
defi Kayacıkta futbolcularımızın daha 
uzun zaman geçireceği bir ortam 
oluşturmak. Bunun için çeşitli proje-
leri kısa zaman aralıklarıyla hayata 
geçirmeyi düşünüyoruz. Futbolcu-
larımız ne kadar bir arada zaman 
geçirirlerse aralarındaki bağ o kadar 
artacak ve bu sahaya yansıyacak. 
Bunun için uzun süre vakit geçire-
cekleri çalışma ve yaşam alanlarını 
Türkiye standartlarının üzerine çıkar-
dık. Sahalarımızın bakımları çevre 
düzenlemelerini eksiksiz yaptık. 
Rekreasyon alanları oluşturduk. 

Tabi sadece Kayacık değil, Zafer 
ve Tatlıcak tesislerimize de önemli 
yatırımlar yaptık. Daha önce pilot 
takımımız 1922 Konyaspor’umuzun 
kullandığı Tatlıcak tesislerimizi ta-
mamen futbol akademimizin hizme-
tine sunduk. Tesisi baştan aşağıya 
yeniledik. Tribün altlarında kullanıl-
mayan atıl vaziyetteki odaları faal 
duruma getirdik. U17- U19 ve diğer 
takımlarımızın maçlarını burada oy-
nayabilecek duruma getirdik. Tatlı-
cak tesislerimiz an itibariyle herhan-
gi bir Süper Lig takımının kalacağı 
antrenman ve kamplarını yapacağı 
bir düzeye getirilmiştir. Eğer alt ya-
pıdan futbolcu çıkarmayı hedefliyor-
sak önce onlara yatırım yapmalıyız. 

Yönetim Kurulu olarak sözde değil 
fiiliyatta altyapımıza sahip çıkarak 
onların mevcut şartlarını iyileştirerek 
verimli geri dönüşler alabileceğimi-
ze inanıyoruz. Çocuklarımıza onların 
değerli olduklarını hissettirmek isti-
yoruz. Özgüvenlerini ve aidiyetlerini 
artırarak Konyaspor’a hizmet etme-
lerinin yolunu açıyoruz. Kısa süre 
içinde yaptığımız yatırımların sonuç-
larını alacağımızı düşünüyoruz. 

Diğer taraftan Zafer tesislerimi-
zin durumu iç açıcı değildi. Orayı 
da baştan sona yaşanabilir bir hale 
getirdik. 2005’ten beri kullanılan 
ancak ekonomik açıdan kulübe külfet 
getiren ısınma, ısıtma ve aydınlatma 
sistemlerini bugünün imkânlarıyla 
yeniledik. Burayı 1922 Konyaspor’u-
muzun hizmetine sunduk. 

Tesislerimizde madde madde 
neler yapıldığını yazmaya kalksak 
inanın sayfalar dolusu bir kitap çıkar 
karşımıza. Sizlerin de bildiği üzere 
bu çalışmalarımızı sezon içinde peri-
yodik olarak bir kitap haline getirdik 
ve tüm gelişmeleri sizin kanalınızla 
kamuoyu ile paylaştık, paylaşmaya 
da devam edeceğiz. Konyaspor’un 
her bir kuruşunun nereye nasıl 
harcandığını kamuoyunun bilmesi 
açısından bu şeffaflığa son derece 
önem veriyoruz. 

Stadyuma gelince…
Mescitler, tuvaletler, kulüp idari 

binası, riyaset locası, çimlerin değiş-
tirilmesi, elektronik aksamla ilgili fa-
aliyetler, localar, yedek kulübelerin-
deki koltukların değiştirilmesi, kuzey 
ve güney tribünlere sabit, dayanıklı 
koltukların yaptırılması, yayıncı ku-
ruluş için dinlenme odasının hayata 
geçirilmesi, passo lig gişelerinin 
kaldırılıp kurumsal kimlikle yeniden 
hizmete açılması, stadyum ve mü-
zemizin internet üzerinden gezile-
bilmesi vb birçok alanda çalışmalar 
gerçekleştirdik. 

Bu icraatları kendi imkân ve öz 
kaynaklarımızla hayata geçirdik. Di-
ğer taraftan özellikle stadyumumu-
zun yıpranan zeminin değiştirilmesi 
hususunda çok kıymetli büyükşehir 
belediye başkanımız Uğur İbrahim 
Altay’ın, Tatlıcak Tesislerimizin çev-
re düzenlemesi ve önümüzdeki gün-
lerde yapımına başlanacak sentetik 
sahanın kulübümüze kazandırılması 
konusunda büyük emekleri olan Ka-
ratay Belediye Başkanımız Hasan 
Kılca’ya teşekkür ediyoruz. 

Konyaspor yeni bir sezona 
başladı. Önümüzdeki sezondan 
taraftar ve camianın beklentisi 

büyük. Yeni sezondan
 sizin beklentileriniz 

nelerdir? Konyaspor’un bu 
sezonki nihai hedefi nedir?
Konuya taraftarın bir numaralı 

gündeminden başlayalım. Transfer 
yapmak çok kolay, parayı verirsin 
istediğin futbolcuyu getirirsin. Fakat 
bunu yaparken koskoca bir şehrin ve 
kulübün geleceğini ipotek altına ala-
mazsın. Bizin yönetim kurulu olarak 
bu şehrin ve bu takımın geleceğini 
düşünmek gibi önceliklerimiz var. 
Elbette saha içinde de sportif anlam-
da başarıyı yakalamak için elimizden 
gelen gayreti gösterdik. Orada güçlü 
olmamız ve ligin üst sıralarını zorla-
mamız bizi maddi açıdan da rahatla-
tacak. Ancak yayıncı kuruluş ile TFF 
arasında gerçekleşen görüşmeler 
kısa bir süre önce neticelendi. Bi-
zim gelirimizin büyük bir bölümünü 
yayıncı kuruluştan gelen meblağlar 
oluşturuyor. Öte yandan Finansal 
Fair Play çerçevesinde Türkiye Fut-
bol Federasyonu’nun sezon başla-
madan önce kulüplere uyarıları oldu. 
Bu prensipleri aşan kulüplere TFF 
puan silme cezası başta olmak üzere 
bir takım yaptırımlar uygulayacak. 
Dolayısıyla parayı her zamankinden 
daha iyi yönetme mecburiyetimiz 
var. Bu sezon taraftarımızın beklen-
tilerinin farkındayız. Takımımız için 
ne gerekiyorsa yapacağız. Diğer 
kulüplerde de benzer sorunlar var. 
15-16 futbolcuyla sezon açan takım-
ları görüyoruz. Çok şükür geçtiğimiz 
sezondan hazır vaziyette sözleşme-
leri devam eden çok sayıda futbol-
cumuz vardı. Hatırlanacağı üzere 
göreve gelir gelmez iç transferde 
birçok oyuncumuzla sözleşme uzat-
tık. Şimdi diğer takımlara oranla bu 
konuda biraz daha rahatız. Transfer 
dönemi bitmeden uygun şartlarda 
ve maksimum verimle kadromuza 
katacağımız isimleri değerlendirdik. 
Yeni sezondan bizim de beklentileri-
miz yüksek. Amacımız yeniden Avru-
pa’da ülkemizi temsil etmek. 

Geçmiş dönemlerde temeli 
atılan 100. Yıl Vizyonu’nu 

önemsiyor musunuz? 
100. Yılda şampiyonluk 

Konyaspor açısından gerçekçi 
bir hedef midir?

100. yılda şampiyon olabilmek 
hepimizin arzusu. Kim istemez ki; 
ama bu hedeflere yürümek için 
ayağımızı yere sağlam basmak zo-
rundayız. Öncelikle iki kez Avrupa’ya 
giden ve mali yapısını düzelten Kon-
yaspor’un sadece bir sezonda yerle 

yeksan olan mali yapısının düzeltil-
mesi gerekiyor. Önce inşallah bunu 
düzelteceğiz, sonra daha gerçekçi 
hedefler koyacağız. FFP kriterleri 
sonrasında Anadolu takımları düz-
gün yönetilebilirse muhakkak kısa 
dönem içinde İstanbul dışından bir 
takım şampiyonluğu göğüsleyecek-
tir. Bu neden Konyaspor olmasın. 
Kurumsallaşmasını neredeyse ta-
mamlamış, herkesin gıpta ile baktığı 
bir kulüp haline gelen Konyaspor’un 
yakın gelecekte şampiyonluğu asla 
sürpriz olmayacaktır. Ancak yukarıda 
da önemle izah etmeye çalıştığım 
gibi paranın yönetimini maksimum 
düzeyde dikkat ve doğru tercihler-
le yapmak zorundayız. Buna bir de 
sportif başarıları ekleyebilirsek 100. 
Yılda çok daha güçlü ve ligin zirvesi-
ne doğru emin adımlarla yürüyen bir 
kulüp hüviyetinde olabiliriz. 

Bu tür durumlarda asıl hedef 
Süper Lig’de kalıcı bir kulüp ola-
bilmektir. Asansör takım diye tabir 
edilen tanımlamalar artık Konyaspor 
için kullanılmamalı. Sürdürülebilirlik 
ana gayemiz olmalı. Eğer bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da 
teknik heyetimize, futbolcularımıza, 
profesyonellerimize taahhütlerimi-
zi zamanında yerine getirebilirsek 
Konyaspor gerçek manada öncelikli 
olarak tercih edilen kulüpler arasın-
da yerini sağlamlaştıracaktır. Dola-
yısıyla hem kulüp yapımıza uygun 
hem de çok daha nitelikli isimleri 
kadromuzda görebileceğiz. 

Kısacası şampiyonluk güzel bir 
hedef ve bunun için elimizden gelen 
bütün gayreti sarf edeceğiz. Ama 
önümüzdeki süreci iyi yönetmemiz 
ve 100. Yıla Konya’nın bütün dina-
miklerinin tam desteğiyle bugünden 
hazırlanmamız gerekiyor. Bu sadece 
Konyaspor yönetiminin yapabileceği 
bir konu değil. Topyekûn destekle 
ulaşılamayacak hedef yoktur. 

Yönetimin bugüne kadarki 
eylem ve söylemleri bir plan 

dahilinde hareket edildiği 
imajını uyandırıyor. Hilmi 

Kulluk yönetiminin Konyaspor 
tahayyülü nedir? Bir gün 

başkanlıktan ayrıldığınızda 
geride nasıl bir yapı 

bırakmak istiyorsunuz?
Konyaspor’da görev alan yö-

netimler arasında belki de en çok 
yönetim kurulu toplantısı gerçekleş-
tiren ekip biziz. Her toplantıda Kon-
yaspor’un A’dan Z’ye bütün sorunları 
en ince ayrıntısına kadar tartışılır ve 
çözüm bulana kadar o konu kapa-

tılmaz. Dolayısıyla attığımız bütün 
adımlar o toplantılarda en ince ya-
rıntısına kadar konuşur hesap edilir 
ve hayata geçirilir. Başından itibaren 
şeffaflık politikamız gereği hem Kon-
yaspor’da yaşananları camiamızla 
paylaştık hem de en önemlisi hayal 
satmadık. Gerçekleri hep olduğu gibi 
bütün ayrıntılarıyla sizlerle paylaştık. 
Yönetimi bıraktığımızda her şeyden 
önce bütün camia arkamızdan şunu 
söyleyecek buna bütün kalbimle 
inanıyorum. ‘Hilmi Kulluk ve yöne-
timi Konyaspor’un tek kuruşunu dahi 
heba ettirmemiştir. Kendisine ver-
diğimiz emaneti layıkıyla korumuş 
kollamış ve halel getirmemiştir.’ Bu 
benim ve yönetim kurulu üyelerimiz 
için olmazsa olmazımız. Diğer ta-
raftan her şeyden önce Futbol Aka-
demimizden çok ümitliyim. Oradan 
birçok futbolcuyu yakın gelecekte A 
takımımızda görebileceğimize ina-
nıyorum. Profesyonel takımımızın 
konuşlandığı tesislerimizi de yeni 
projelerle bambaşka bir düzeye ta-
şımak istiyoruz. Sportif açıdan ise 
hedeflerimiz belli. Bu süreç içinde 
tek hedefimiz Konyaspor’un mevcut 
başarısının üzerine koymak ve şehri-
mizi çok daha önemli organizasyon-
larda temsil etmek istiyoruz. 

Yeni sezonda taraftarın 
heyecanı yüksek. Kombine 

satış rakamları da bu durumun 
bir göstergesi. Hem yeni sezon 
ile ilgili hem de genel olarak 
taraftara ve camiaya vermek 
istediğiniz mesajlar nelerdir?

Biz kendi bildiğimiz en doğrusu-
dur ve bunun dışındaki düşünceler 
bizim için önemli değildir diyen ve 
bu doğrultuda hareket eden bir yö-
netim olmadık. Eleştirileri, önerileri, 
projeleri önemsedik, taraftarın sesi-
ne kulak verdik. Bize gelen düşünce-
leri oturup konuştuk ve bize makul, 
mantıklı gelen her türlü girişimi, 
öneriyi destekledik. Bundan sonra da 
aynı şekilde hareket etmeye devam 
edeceğiz. Taraftarı önemsiyoruz çün-
kü; onların tribündeki varlığı, gücü 
sahayı direkt etkiliyor. Geçtiğimiz 
sezon uzun süre iç sahada üç puan 
alamadık. Taraftarımızın tribünde 
daha güçlü yerini alması muhak-
kak bu dengeleri etkileyecektir ve 
olumlu anlamda katkı sağlayacaktır. 
Tabi bunun diğer tarafı da mümkün. 
Takım ya da ferdi olarak zaman za-
man futbolcularımız beklentilerin 
altında performans sergileyecektir. 
Çünkü her futbolcunun aynı grafikle 
üst düzey futbol oynaması mümkün 
değil. Dünyanın en iyi futbolcu dahi 
olsanız zaman zaman vasatın bile 
altına düşebilirsiniz. İşte bu dönem-
lerde taraftarımızın daha çok teknik 
heyetimizin ve futbolcularımızın ya-
nında olmasını istiyorum. Hepimiz 
hata yapıyoruz. Bu tür durumlarda 
futbolculara olumsuz baskı yapmak 
yerine motive etmek sahadaki fut-
bolcuya daha büyük sorumluluklar 
yükleyecektir. Bu ayrımı bu sezon 
yapacağımıza ve sahada Konyaspor 
forması için ter akıtan futbolcularımı-
za hep birlikte tam destek vereceği-
mize eminim. Bunu gerçekleştirelim 
desteğimizi esirgemeyelim ve geri 
kalanını sahada futbolcularımıza bı-
rakalım. Takımımız muhakkak sezon 
sonunda bizleri hak ettiğimiz yere 
taşımış olacaktır. Biz taraftarımıza 
teknik heyetimize futbolcularımız 
güveniyoruz.

 Onların da bize inandığını gü-
vendiğini biliyoruz. Biz bize yeteriz. 
Gerisinin çok önemi yok.
n YUNUS ALTINBEYAZ

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk Konya Yenigün Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Göreve 
geldikleri günden beri kurumsallaşma anlamında çok önemli hamleler yaptıklarını belirten Kulluk, “Yeni 

sezondan bizim de beklentilerimiz yüksek. Amacımız yeniden Avrupa’da ülkemizi temsil etmek” dedi
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Yavru Kartal içerde 
ilk maçına çıkıyor!

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, 2019 – 2020 sezonunda iç sahadaki ilk maçına çıkıyor. Ligi 
deplasmanda açan yeşil beyazlı takım yarın Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasında Gümüşhanespor’u 

konuk edecek. Saat 16.00’da başlayacak olan mücadeleyi Mustafa Hakan Belder yönetecek
Yavru Kartal 1922 Konyaspor taraf-

tarıyla buluşuyor. Sezonun ilk maçında 
Yeni Çorumspor’a konuk olan ve bu 
karşılaşmadan 1-0 yenik ayrılan yeşil 
beyazlı takım, kendi evinde ilk maçına 
çıkacak. 1922 Konyaspor, kendi saha-
sında oynayacağı Gümüşhanespor ma-
çını taraftarının desteği ile kazanarak 
ilk galibiyetini almak istiyor. Temsilci-
mizin Gümüşhanespor ile oynayacağı 
zorlu mücadele yarın saat 16.00’da 
Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz sa-
hasında başlayacak. Karşılaşmayı 
Mustafa Hakan Belder yönetirken yar-
dımcılıklarını Suha Adıyaman, Osman 
Baruk ve Hakan Ergin yapacak.

SEZONA MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI
Pilot takım 1922 Konyaspor, se-

zonun ilk maçında Yeni Çorumspor’a 
konuk oldu. Seyircisiz oynanan maçta 
rakibine diş geçiremeyen yeşil beyazlı 
takım ev sahibi ekibin yaklaşık 40 da-
kika boyuna 10 kişi oynamasına rağ-
men ilk yarıda yediği gol ile maçtan 
1-0 yenik ayrıldı. 1922 Konyaspor’un 
rakibine göre daha iyi bir oyun orta-
ya koymasına rağmen yaşadığı uyum 
sorunu mağlubiyette etken oldu. İler-
leyen haftalarda uyum sorunun çözül-
mesi durumda yeşil beyazlı takımın üst 
sıralara yükselmesi bekleniyor.

PUANLAR PERFORMANSI 
ETKİLEYECEK

1922 Konyaspor’da Basın Sözcüsü 
İlker Kırnaz, Gümüşhanespor ile oy-
nanacak karşılaşma öncesinde açık-
lamalarda bulundu. Bu maçların kritik 
olduğunu ilerleyen haftaları etkiledi-
ğini belirten Kırnaz, “Yeni bir takımın 
sezon başında oynadığı maçları kriz 
maçları olarak görebiliriz. Bu maçlar-
dan alınan ve alınacak her puan daha 
sonraki maçlarımıza bonus olarak yan-
sıyacaktır. Gümüşhane maçı da bizim 
için böyle bir maç. Buradan alacağımız 
puan ya da puanlar bizim ilerleyen haf-
talardaki performansımıza ve hanemi-

ze çok büyük katkı sağlayacaktır. Puan 
ya da puanlarla alınan moral bu haf-
talarda takımımız için en büyük kazanç 
olacaktır” ifadelerini kullandı.

KIRNAZ’DAN TARAFTARA ÇAĞRI
Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, içe-

ride oynayacakları ilk maçta Konyalı 
futbolseverlerin ve Konyaspor taraf-
tarının desteğini istedi. Herkesi maça 

davet eden Kırnaz, “Gümüşhanespor 
ile evimizde sezonun ilk maçına çıka-
cağız. Bizim için zor bir maç olacak. 
Kulüp olarak her zaman taraftarımızın 
ve Konya’nın desteğine ihtiyacımız 
var. Sezonun ilk maçında yanımızda 
olmalarını istiyor ve bekliyoruz. Bize 
destek oldukları takdirde hep birlikte 
daha iyi işlere imza atarız diye düşü-

nüyorum. Pazar günü Selçuk Üniversi-
tesi 15 Temmuz Stadyumunda oynaya-
cağımız Gümüşhanespor maçına tüm 
taraftarlarımızı ve Konya sevdalılarını 
davet ediyorum. Maça gelmek isteyen 
taraftarlarımız için ulaşım organizas-
yonu yapmayı da planlıyoruz” şeklinde 
konuştu.
n SPOR SERVİSİ

Konyasporlu tekvandocular 
milli takıma davet edildi

Konyaspor Futbol Akademisi 
Anıtkabir’i ziyaret etti

Beyşehirli milli sporcu 
Avrupa ikincisi oldu

Konyaspor Futbol Akademisi bünyesinde gerçek-
leştirilen ‘Yaz Kampı projesi’ çerçevesinde sporcu ve 
antrenörler Ankara’da Anıtkabir’i ziyaret etti. Futbol 
Okulu öğrencilerin sosyal, kültürel ve fiziksel gelişimle-
rine ışık tutmak, aynı zamanda maç tecrübelerini artır-
mak için Ankara Anadolu Hotels Esenboğa Thermal’de 
2 Eylül’de başlayan ve 4 gün süren Yaz Kampı’nda sos-
yal aktivitelerde gerçekleştirildi. Bu kapsamda sporcu 
ve antrenörler Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i 
ziyaret ederken Anıtkabir Müze’sini gezdi. 

Ziyaret Türk Bayrağı ile Anıtkabir önünde günün 
asına çektirilen fotoğraf ile son buldu.
n SPOR SERVİSİ

Beyşehirli milli tekvando sporcusu Fatma Keleş’in 46 
kiloda Avrupa ikincisi olması memleketinde sevinçle 
karşılandı. Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, 
İsveç’te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampi-
yonasının ilk gününde, mücadele ettiği 46 kiloda Avru-
pa ikincilik başarısı elde eden Beyşehirli milli sporcu 
Fatma Keleş’i tebrik etti. Başkan Bayındır, Keleş’in 
Avrupa şampiyonasında kazandığı gümüş madalya ile 
hem Türkiye’nin hem de Beyşehir’in gururu olduğunu 
belirterek, başarılarının devamını diledi. Beyşehir Be-
lediyespor Tekvando Spor Okulu antrenörü Nafiz Çakır 
ise, salonlarında yetişen milli sporcu Fatma Keleş’in 
ay yıldızlı forma ile elde ettiği başarıyla kendilerini ve 
tüm tekvando camiasını gururlandırdığını belirtti. Ça-
kır, “İsveç’in Helsingborg kentinde düzenlenen şampi-
yonanın ilk gününde 46 kiloda madalya beklediğimiz 
sporcumuz olan Fatma Keleş finale kadar yükselerek 
Avrupa ikinciliğini kazandı ve gümüş madalya elde 
etti. Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyor, 
teşekkür ediyorum. Şampiyonada madalya kazanan 
diğer milli sporcularımızı da tebrik ederken, müsabaka 
yapacak olan tüm milli sporcularımıza başarılar diliyo-
rum” ifadelerini kullandı. 
 n İHA

Temsilcimiz Konyaspor sporcularından Musab 
Aydın ve Abdullah Dönmez, Tekvando Milli Takımı’na 
davet edildi. İspanya’nın Marinadort şehrinde 1-3 Ekim 
2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Yıldızlar Av-
rupa Tekvando Şampiyonası ve 4-6 Ekim 2019 tarihleri 
arasında düzenlenecek olan Gençler Tekvando Avrupa 
Şampiyonası için Tekvando Milli Takımı belirlendi. 21 
Eylül 2019 tarihinde Ankara’da Greenpark Otelde baş-
layacak milli takım kampına Konyasporlu sporculardan 
yıldızlar +65 kiloda Musab Aydın, gençler 45 kiloda 
Abdullah Dönmez davet edildi. Konyaspor’dan yapılan 
açıklamada, “Sporcularımızı tebrik eder Milli Takım 
kampında başarılarılar dileriz” denildi.   
n SPOR SERVİSİ

Hasan Sayyıdan: Avrupa Şampiyonası’ndan madalyalarla döneceğiz
Türkiye Görme Engelliler Spor 

Federasyonu Başkanı Hasan Say-
yıdan, goalball branşında Avrupa 
Şampiyonası’ndan sporcuların 
madalyalarla döneceklerine inan-
dığını belirterek, “İki takımımız 
2020 Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı’na katılma hakkı elde ettikleri 
için başarılı olduklarını ispatlamış 
oldu. Avrupa Şampiyonası’nda da 
sporcularımızdan madalya bekli-
yoruz. İnanıyoruz, çalışıyoruz ve 
emek sarf ediyoruz. Teknik heyet 
ve sporcularımız buna inançlı, biz 
inançlıyız, ülkemiz inançlı ve bu 
inancımızın boşa gitmeyeceğini 
söylemek istiyorum” dedi.

Konya’da Selçuk Üniversitesi 
Spor Kompleksi’nde bulunan 3 
salonda erkeklerde 31 takım, ka-
dınlarda ise 13 takımın katıldığı 

goalball yükselme grup müsaba-
kaları sona erdi. Müsabakalar-
da ilk üçe giren erkek takımları 
4’üncü Lig’de, kadın takımları ise 
2’nci Lig’de mücadele edecek. 
Zorlu bir turnuva olduğunu belir-
terek, bu zorlukları aşmalarında 
emeği geçenlere teşekkür eden 
Türkiye Görme Engelliler Spor 
Federasyonu Başkanı Hasan Say-
yıdan, “Konya’da yükselme grubu 
müsabakaları yaptık. Erkeklerde 
31 takım, bayanlarda 13 takım bu 
turnuvaya katıldı. 3 salonda geniş 
katılımlı bir turnuvaydı. 44 takı-
mın katıldığı bir turnuvanın zor-
luklarını siz de tahmin edersiniz. 
Bu bir koordinasyon ve organizas-
yon işiydi. Mutlu olduğumuz nok-
ta şuydu; 30 Ağustos’ta Konya’ya 
geldiğimde endişeliydim. 44 takı-

mın katılacağı büyük bir turnuvay-
dı. Acaba turnuvada sorunlar çıkar 
mı diye düşünüyordum. Ama töre-
ni yaptığımızda bu işin altından 
kalktığımızı gördük. İl temsilci-
mizin çok emekleri oldu. İl müdü-
rümüzün bize gösterdiği hoşgörü 
var. Belediyelerimizin destekleri 
var. Dolayısıyla turnuvanın başa-
rılı geçmesinde kişi ve kurumlara 
teşekkür ediyorum” diye konuştu.
‘AVRUPA ŞAMPİYONASI’NDAN 
MADALYALARLA DÖNECEĞİZ’

Ekim ayında düzenlenecek 
olan Avrupa Şampiyonası’na 
sporcularının hazır olduğunu, ora-
dan da madalyalarla dönecekleri-
ne inandığını ifade eden Başkan 
Hasan Sayyıdan, şunları söyledi: 

“Burada ilk üçe giren erkek 
takımlarımız, önümüzdeki yıl ken-

dilerini 4’üncü Lig’de temsil ede-
cekler. Bayanlar ise 2’nci Lig’de 
temsil edecekler. Dolayısıyla 
goalball branşında başarılı bir 
federasyon olarak hâlâ yükselme 
grubunda da gerek organizasyon 
olarak, gerekse sportif anlamda 
başarımızın devam ettiğini gördü-
ğümde mutlu oldum. Ekim ayında 
Avrupa Şampiyonamız var. Gerek 
kadın goalballcularımız, gerekse 
erkek goalballcularımız Avrupa 
Şampiyonası’na katılacaklar. 
Ama bizim her iki takımımız da 
2020 Tokyo Paralimpik Oyunla-
rı’na katılma hakkı elde ettikleri 
için başarılı olduklarını ispatlamış 
takımlarımız. İnanıyorum ki ora-
da da Avrupa Şampiyonası’nda 
sporcularımızdan madalya bekli-
yoruz. İnanıyoruz, çalışıyoruz ve 

emek sarf ediyoruz. Teknik heyet 
ve sporcularımız buna inançlı, biz 
inançlıyız, ülkemiz inançlı ve bu 

inancımızın boşa gitmeyeceğini 
söylemek istiyorum.”
n DHA

Konya amatörü Konyaspor’a 
destek vermeye devam ediyor

Amatör spor kulüpleri ile Kon-
yaspor Futbol Akademisi arasında-
ki futbolcu işbirliği devam ediyor. 
Konya amatör futbolunda altyapı 
kategorilerinde yıllardır mücadele 
eden Konya Kadıköyspor Kulübü 
bünyesinde yetiştirdiği futbolcula-
rını Konyaspor altyapısına kazandır-
maya devam edecek. Geçen sezon 
8, bu sezonda 4 futbolcusunu Kon-
yaspor’a kazandıran Kadıköyspor, 
Konyaspor ile işbirliği yaptı. Bu 
bağlamda Konya Kadıköyspor Ku-
lübü Başkanı Özgür Kanyılmaz ile 
Konyaspor Futbol Akademisi Mena-
jeri Taner Ay’ın katıldığı imza töre-
ninde önemli mesajlar veren yetki-
liler, Konya’nın takımı Konyaspor’a 
umut veren genç oyuncuların ka-
zandırılması noktasında aynı amaç 
uğruna amatör spor kulüplerinin ve 
Konyaspor’un beraber hareket et-
mesi gerekliliğini vurguladı. Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyo-
nu’ndan yapılan açıklamada, “Ka-

zananın Konya futbolu olacağı bu 
birliktelikte kulüplerimize çalışma-
larında başarılar dileriz” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

Büyük Erkekler Dünya Boks 
Şampiyonası Rusya’da başlıyor

Büyük Erkekler Dünya Boks Şam-
piyonası yarın Rusya’nın Ekaterinburg 
kentinde başlayacak ve 21 Eylül’de 
sona erecek. Büyük Erkekler Dünya 
Boks Şampiyonası 7-21 Eylül 2019 ta-
rihleri arasında Rusya’nın Ekaterinburg 
kentinde yapılacak. Şampiyona hazırlık-
larını tamamlayan Büyük Erkekler Boks 
Milli Takımı, bugün Rusya’ya hareket 
edecek. 8 Eylül Pazar günü yapılacak 
teknik toplantının ardından ilk müsa-

bakalar 9 Eylül Pazartesi günü yapıla-
cak. Büyük Erkekler Boks Milli Takım 
kafilesinde yer alan isimler şöyle: Rei-
mundo Zamora Nunez (Baş Antrenör), 
İsa Daştan (Antrenör), Levent Yaman 
(Antrenör), Vahdettin İşsever (Antrenör) 
Batuhan Çiftçi (52 kg), Tuğrulhan Erde-
mir (63 kg), Necat Ekinci (69 kg), Serhat 
Güler (75 kg), Bayram Malkan (81 kg), 
Berat Acar (91 kg), Muhammed Aydın 
(+91 kg). n İHA



Konyaspor kaptan 
Ali Turan’ı kutladı

Spor Toto Süper Lig temsilcimiz Konyaspor, kaptanların-
dan Ali Turan’ın doğum gününü kutladı. 36 yaşına giren tecrü-
beli oyuncu için yapılan paylaşımda, “Mutlu Yıllar Ali Turan” 
ifadeleri kullanıldı. 

2010-2011 sezonunun devre arasında Konyaspor’a transfer 
edilen Ali Turan yaklaşık 9 yıldır Konyaspor forması giyiyor. 
Konyaspor ile 205 maça çıkan Ali Turan Konyaspor tarihinin en 
fazla forma giyen oyuncularından biri. 

Ali Turan’ın sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. 
n SPOR SERVİSİ

Millilerin Andorra sınavı!
A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 Elemeleri H Grubu 5. maçında bugün sahasında Andorra’yı 
konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma 21.45’te başlayacak ve TRT 1’den 

naklen yayınlanacak. Türkiye grupta 9 puanla 2. sırada yer alıyor 

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 
Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H 
Grubu 5. maçında bugün sahasında Andorra 
ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park’ta 
oynanacak mücadele 21.45’te başlayacak 
ve TRT 1’den naklen yayımlanacak. Müsa-
bakada, İskoçya Futbol Federasyonundan 
hakem Donald Robertson düdük çalacak. 
Robertson’ın yardımcılıklarını Sean Carr ve 
Douglas Potter yapacak. Maçın dördüncü 
hakemi ise Kevin Clancy olacak.

Milli takımda Oğuzhan Özyakup ve 
Cengiz Ünder, sakatlıkları nedeniyle aday 
kadrodan çıkarılmıştı. Ay-yıldızlı ekipte bu 
mücadele öncesi Okay Yokuşlu, Dorukhan 
Toköz ve Nazım Sangare’nin de sakatlıkları 
bulunuyor.  Türkiye’nin yer aldığı grupta TSİ 
19.00’da İzlanda-Moldova ve TSİ 21.45’te  
Fransa-Arnavutluk maçları da oynanacak.

Grupta yaptığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 
mağlubiyet alan ay-yıldızlı ekip, 9 puan ve 
averajla ikinci sırada bulunuyor. Aynı puana 
sahip Fransa lider, İzlanda ise 3. sırada yer 
alıyor. 

EN FARKLI GALİBİYET
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa 

Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H 
Grubu’nda yarınki rakibi Andorra ile tarihin-
de üçüncü kez karşılaşacak. İki ülke A milli 
takımları daha önceki iki maçını da 2014 
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri gruplarında 
oynamıştı. 

Türkiye, 2013 yılında oynanan D Grubu 
karşılaşmalarında rakibini deplasmanda 
2-0, sahasında da 5-0 mağlup etmişti. İki 
maçta rakibine 7 gol atan milliler, kalesinde 
ise gol görmedi.

Son maçını 6 Eylül 2013’te oynayan iki 
takım, 6 yıl sonra bu kez 7 Eylül 2019’da 
karşılaşacak. A Milli Futbol Takımı, 96 yıllık 
tarihindeki en farklı galibiyetlerinden birini 
Andorra karşısında elde etti.  Milli takım, 
6 Eylül 2013’te Kayseri’de oynanan müca-
delede rakibini 5-0 yendi. Umut Bulut’un 
“hat-trick” yaptığı karşılaşmanın diğer 
golleri Burak Yılmaz ve Arda Turan’dan 
gelmişti. 

Bu sonuç, ay-yıldızlı ekibin son 6 yıldaki 

en farklı galibiyeti olarak da kayıtlara geçti.  
Milliler, o tarihten bugüne kadar oynadığı 65 
mücadelede 5 farklı bir galibiyet elde ede-
medi.  Ay-yıldızlı ekip bu süreçte Moldova ve 
Bulgaristan’ı 4-0 yendi.

KAZANAMAYAN TAKIM ANDORRA
A Milli Futbol Takımı’nın bugün 2020 

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’n-
da karşılaşacağı Andorra, 19 yıldır oynadığı 
resmi maçlarda sadece 2 kez galip gelebil-
di. Milli takımın, Vodafone Park’ta konuk 
edeceği Andorra, ilk resmi maçlarını 2000 
Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 
yaptı. Geride kalan 19 yılda Avrupa Şampi-

yonası Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri 
ve UEFA Uluslar Ligi’nde resmi maçlara çı-
kan Andorra, sadece 2 kez galibiyet sevinci 
yaşadı.

Andorra, resmi maçlardaki ilk galibi-
yetini 2006 FIFA Dünya Kupası Elemerinde 
13 Ekim 2004’te Makedonya karşısında 
sahasında 1-0’lık skorla aldı. Andorra, son 
galibiyetini ise 2018 FIFA Dünya Kupası Ele-
meleri’nde 9 Haziran 2017’de Macaristan’ı 
1-0 yenerek elde etti. Andorra, oynadığı 112 
resmi maçta 2 galibiyet ve 7 beraberlik alır-
ken, sahadan 103 kez yenilgiyle ayrıldı.
n AA

Bir garip açıklama: İstanbul’a dönüş zamanı gelmişti
Türkiye Futbol Federasyonu 

Başkanı Nihat Özdemir, İstanbul’da 
oynanacak Türkiye-Andorra maçı ön-
cesi ilginç bir açıklamada bulundu. 
“A Milli Takım’ımızın yaklaşık beş 
yıl  aradan sonra İstanbul’da resmi 
bir maça  çıkmasının heyecanını hep 
birlikte  yaşıyoruz” diyen Özdemir, 
“İstanbul’a dönüş zamanı gelmişti” 
ifadelerini kullandı. Özdemir’in bu 
açıklamaları A Milli Takım’ın son 
dönemde maça çıktığı şehirlerde 
tepki ile karşılandı. Milli takım daha 
önce İstanbul’da oynanan maçlarda 
ıslıklanmış, oyuncular tepki görmüş 
ve bir çok karşılaşmada tribünler 
boş kalmıştı. Bu durumun ardından 
Milliler karşılaşmalarını Konya baş-
ta olmak üzere Antalya, Trabzon, ve 
Eskişehir şehirlerde oynamıştı. İs-
tanbul’da kötü sonuçlar alan A Milli 
Futbol Takımı Anadolu’da taraftar 
desteği ile aldığı iyi sonuçlarla dikkat 
çekmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu 
(TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A 
Milli Futbol Takımı’nın yaklaşık 5 

yıl sonra İstanbul’da resmi maç ya-
pacak olmasından dolayı heyecan 
duyduğunu belirtti. Başkan Özdemir, 
Türkiye’nin 2020 Avrupa Şampiyo-
nası Elemeleri H Grubu’nda yarın 
İstanbul’da Andorra’yla oynayacağı 
karşılaşma öncesi yayımlanan maç 
kitapçığına değerlendirmelerde bu-
lundu.

İstanbul’da milli maçın uzun 
bir aradan sonra oynanacağını vur-
gulayan Özdemir, şunları kaydetti: 
“A Milli Takım’ımızın yaklaşık beş 
yıl  aradan sonra İstanbul’da resmi 
bir maça  çıkmasının heyecanını 
hep birlikte  yaşıyoruz.  İstanbul’a 
dönüş zamanı gelmişti. Beşiktaş 
Park’ta  Andorra’yı ağırlayacağız. 
Milli coşkumuz,  ekim ayında Şükrü 
Saracoğlu, kasım  ayında da Türk 
Telekom Stadı’nda devam  edecek.  
Ay-yıldız özlemi taşıyan İstanbullu  
futbolseverlerimizin bu maçlarda 
milli takımımızın yanında olacağı-
na  inancımız tam. Tribünlere gele-
cek tüm  taraftarlarımızı, sizden-biz-
den ayrımı  yapmaksızın milli takım 

ve bayrak  tutkusuyla ekibimize tüm 
güçleri ile  destek olmaya davet edi-
yorum.  Şimdi A Milli Takım’ın ya-
nında olma,  destek verme zamanı.”

A Milli Futbol Takımı Teknik Di-
rektörü Şenol Güneş ve futbolculara 
güvendiğini aktaran Özdemir, “Tec-
rübeli hocamız Şenol Güneş  yö-
netiminde, büyük işlere imza  ata-
caklarına inandığımız jenerasyonla  
istikrarlı şekilde turnuvalar takımı  
olmayı ve dünya sıralamasında ilk 

10’a  girmeyi hedefliyoruz.  2020 
yolculuğunda da rakip ayırt  etmeksi-
zin mücadele ederek önce  Andorra, 
sonra Moldova ile  oynayacağımız 
maçlardan 6 puan alıp  gruptaki 
şansımızı daha da kuvvetli hale  ge-
tirmek istiyoruz.  Beşiktaş Park’ta 
ülkece ihtiyacımız olan  milli birlik ve 
beraberliğimizin en güzel örneklerin-
den birisine daha imza  atacağımıza 
inanıyorum.” ifadelerini kullandı.
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 FK 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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Denizlispor, Konyaspor 
maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Günbaş’a 
ceza çıkmadı

Konyaspor’un Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı 
maçın ardından PFDK’ya sevk edilen Konyaspor Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Mehmet Günbaş’a 
ceza çıkmadı. 

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları 
açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan 
açıklamada, “Konyaspor Kulübü idarecisi Mehmet 
Günbaş’ın 31.08.2019 tarihinde oynanan Konyaspor 
- Antalyaspor Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsaba-
kasında, hakem soyunma odası koridorlarında müsa-
baka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi 
nedeniyle sevk edilmiş ise de isnat olunan disiplin 
ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer 
olmadığına karar verilmiştir” denildi.   n  SPOR SERVİSİ

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor 3 günlük 
iznin ardından Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı ekip ligin 4. haftasında karşılaşacağı 
Konyaspor maçı hazırlıklarına Haluk Ulusoy Tesisle-
ri’nde yaptığı antrenman ile start verdi. Teknik Direktör 
Yücel İldiz yönetiminde yapılan antrenman akşam geç 
saatlere kadar devam etti.   n  İHA

MHK önce uyguladı sonra kural koydu
Konyaspor’un Antalyaspor ile karşı 

karşıya geldiği maçta elle oynama gerek-
çesi ile Milosevic’in attığı gol iptal edilmiş-
ti. Elle temastan bir hayli uzun bir süre gol 
olmasına rağmen maçın hakemi VAR’dan 
gelen uyarı ile izleme gereği duymadan ip-
tal kararı vermişti. Uzun süre tartışılan bu 
pozisyondan sonra Merkez Hakem Kurulu 
bir açıklama yayınlayarak, “Elle oynama 
durumunda hakemin izlemesine gerek du-
yulmadan VAR hakemi kararı geçerli sayı-
lacak” dedi. Ancak daha sonra bu açıkla-
ma federasyonun sitesinden kaldırıldı.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, bu 
sezon ikinci kez düzenlenen Üst Klasman 
Hakem Seminerleri’ne MHK Başkanı Ze-
keriya Alp, MHK üyeleri ve MHK Eğitim 
Danışmanı Jaap Uilenberg katıldı.

Seminerde, Süper Lig’in ilk 2 haftasın-
da yaşanan önemli pozisyonlar, grup çalış-
maları ve teknik seanslar yapılarak analiz 
edildi. Disiplin uygulamaları, ceza sahası 
içindeki mücadeleler, elle oynamalar ve 
maç kontrolü konuları üzerine çalışmalar 

gerçekleştirildi.
Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi, 

sadece ‘açık ve bariz hata’ olan pozisyon-
larda devreye girecek. Seminerde, VAR 
incelemeleri konusunda zaman kayıplarını 
azaltmak için çalışmalar gerçekleştirildi ve 
Hawk-Eye firmasından gelen VAR sistem 
operatörleri ile toplantı yapıldı.

Seminerde, sezon başında değiştiri-
len oyun kurallarından, ‘bilerek veya ka-
zara elle oynama sonucu bir gol atılması’ 
durumunda, golün iptal edilmesi gerektiği 
şeklindeki yorumun, VAR sisteminde ge-
tireceği uygulama yeniliği hakkında bilgi 
verildi.

Bu bağlamda, atak yapan takımın 
oyuncularının elle gol atması veya atak 
başlangıcında bilerek veya bilmeyerek 
elle oynaması ve pozisyonun golle sonuç-
lanması durumunda, pozisyon artık yoru-
ma açık kabul edilmeyecek ve hakem sa-
hada inceleme yapmadan, direkt VAR’dan 
gelen bilgiyle golü iptal edecek.
  n SPOR SERVİSİ
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