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Çumra sağlığı 
için çalışıyoruz

Danıştay’a 
Konya’dan isim

3 bin 195 
konut satıldı

Çumra’daki sağlık kuruluşlarını 
ziyaret ederek sağlık perso-
neliyle istişarelerde bulunan İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Meh-
met Koç, Çumra’nın sağlığı 
adına yeni proje çalışmalarının 
devam ettiğini müjdeledi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

Hâkimler ve Savcılar Kurulu 
Genel Kurulunca Yargıtay ve 
Danıştay Üyeliklerine Seçi-
lenler Hakkında Karar Resmi 
Gazete’de yayımlandı. Buna 
göre Konya Bölge İdare Mah-
kemesi Başkanı Kemal Kuku 
da Danıştay Üyeliğine getirilen 
isimler arasında yer aldı. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK) Konya Bölge Müdürlü-
ğü Konya’nın Ağustos ayı konut 
satış istatistiklerini yayınladı. 
Buna göre Konya’da Ağustos 
ayında konut satışı azalarak 3 
bin 195 olarak gerçekleşti. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Dışa bağımlı değiliz
Milli tohumculuk sektörünün gelişimine katkıda 
bulunmak amacı ile kurulan Türkiye Tohumcular Birliği 
(TÜRKTOB) Türk tohumculuğuna katkı sunmaya devam 
ediyor.  TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan TÜRKTOB’un 
hedeflerini ve çalışmalarını Yenigün’e anlattı.
Dışa bağımlılığı bitiren çalışmalara imza attıklarını 
bildiren Akcan, “Şu ana kadar 171 yerel çeşidi gen 
bankamıza yani ülkemize kazandırdık.  Bu yerli ve 
milli duruşumuzu perçinleyecek, amaçlarımıza uygun 
faaliyetlerimizi artıracak her reforma sonuna kadar 
destek vereceğiz” dedi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

İhracatla çıkarız!
Türkiye’deki ekonomik sorunların aşılması için üreticinin desteklenmesi gerektiğini bildiren KSO Yönetim 

Kurulu Üyesi, İntermak Genel Müdürü Hüsamettin Sönmez, “İhracat bizim tek çıkış yolumuz” dedi
İHRACATA DESTEK 
VERİLMESİ ŞART

Türkiye’nin genel ekonomik durumunun 
iyi olmadığını belirten Sönmez, Konya’nın 
önemli işadamlarından, Konya Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi, İntermak 
Genel Müdürü Hüsamettin Sönmez 
üretim vurgusu yaparak, “İhracatı des-
teklemesi lazım. İhracat bizim tek çıkış 
yolumuz. Lüksü terk etmemiz lazım” ifa-
delerini kullandı.

EĞİTİM BAŞTAN 
AŞAĞI YAPILANMALI

Ara eleman sorunun ciddi anlamda so-
runa neden olduğuna dikkat çeken Sön-
mez, “Eğitimde çok kötü durumdayız. 
Kalifiyeli eleman sorunu var. Maalesef 
üniversite sayımız gerekenden fazla ve 
kalite çok düşük. Eğitimin ilkokuldan üni-
versiteye kadar baştan yapılandırılması 
lazım, mesleki eğitime önem verilmesi 
lazım” dedi.  n HABERİ SAYFA 2’DE

EY İMAN EDENLER, 
FAİZİ TERKEDİN! 

PANCAR ARTTI, 
NİŞASTA AZALDI

MAZİDEN ATİYE 
YÜRÜDÜLER 

“Önce Ahlak ve maneviyat” anlayışıyla zaman za-
man yaptığı faaliyetlerle büyük ses getiren Anado-
lu Gençlik Derneği (AGD) ve Milli Gençlik Vakfı 
(MGV), yeni bir faaliyete daha imza attı. “Faizi Ter-
kedin” başlığıyla şehrin birçok bölgesinde billbo-
ardlara reklam veren AGD ve MGV, vatandaşları 
faize karşı uyardı.

Tarım ve Orman Bakanı Recep Pakdemirli, “Top-
lam pancar şekeri satışında, 333 bin 980 ton ile yüz-
de 14 artış sağlandı. Buna karşılık 2001-2002 yılla-
rında, 460 bin ton olarak gerçekleşen Nişasta Bazlı 
Şeker satışı, 2018-2019 yıllarında, yüzde 71 oranında 
azalarak 135 bin tona geriledi” dedi.

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından tarihi mirasa sa-
hip çıkmak ve geçmişten geleceğe ticaretin gelişi-
mini temsil etmek için düzenlenen ‘Maziden Atiye 
Ticaret Kervanı Yürüyüşü’ Kuruçeşme Kervansara-
yı’nda yapıldı.

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 12’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

03 Konya Bilim Merkezi 
TEKNOFEST’te 04 Koyuncu Grup, 

500 öğrenciye ulaştı 05 06Ribat, kırtasiye 
yardımı ile sevindirdi

Keşif yapan 
teröristlere hapis!

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.
n HABERİ SAYFA 7’DE

Ahilik kültürü yaşatılmalıKavuş’tan Yenigün’e ziyaret
Ahilik Haftası kapsamında 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’ne (KONESOB) 
bağlı merkezdeki ve ilçelerdeki 
oda başkanları ile istişare 
toplantısı düzenlendi. Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantıda esnafların sorunlarını 
dinleyen Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, ahilik kültürünün 
yaşatılmasının çok önemli 
olduğunu vurguladı.
n HABERİ SAYFA 3’TE

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Yenigün 
Gazetesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Arslan’ı 
ziyaret etti. Samimi bir 
ortamda gerçekleşen 
ziyarette gündeme ilişkin 
konular masaya yatırıldı, 
fikir teatisinde bulunuldu. 
Başkan Kavuş’a Meram 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Şenyiğit de eşlik etti.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Beyşehir farklı bir 
noktaya gelecek

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, av tüfeği 
üretim üssü haline gelen Huğlu ve Üzümlü Mahallele-
ri’nin Silah İhtisas Organize Sanayi’ne kavuşturdukları 

zaman bölgeye fark getirmiş olacaklarını ifade etti.
 n SAYFA 5’TE

22 dairelik projede 
satışlar başladı

Yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle inşaat sektöründe yer alan 
ve yaklaşık 2 yıldır da müteahhitlik hizmeti vermeye 
başlayan İMH İnşaat, 22 dairelik ilk projesini satışa 

çıkardı. İMH İnşaat Sahiplerinden Muammer Güven, 
yeni projelerin de müjdesini verdi.  n SAYFA 7’DE

Hüsamettin Sönmez

Savaş Akcan
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Türkiye’deki ekonomik sorunların aşılması için üreticinin desteklenmesi gerektiğini bildiren KSO Yönetim 
Kurulu Üyesi, İntermak Genel Müdürü Hüsamettin Sönmez, “İhracat bizim tek çıkış yolumuz” dedi 

Tek çıkış yolu 
ihracat yapmak

Türkiye’nin yaşadığı ekonomik 
sorunlar, üreticiyi maddi ve manevi 
olarak olumsuz etkilese de, üretici 
firmalar bu olumsuzluğu aşmak için 
ayakta kalma mücadelesi veriyor. 
Bir yandan yeni üretim alanlarına 
yönelen firmalar diğer yandan üret-
tiklerini pazarlayabilmek için yeni 
pazarlar bulma yoluna gidiyor. Fir-
malar bunu yaparken, devletin ken-
dilerine öncü olmasını ve üretimin 
desteklenmesini istiyor. Özellikle ih-
racatın önemine değinen iş dünyası, 
Türkiye’nin ekonomik sorunlardan 
çıkış yolunun ihracat olduğunu bil-
diriyor. 

KREDİYLE SUNİ BÜYÜME OLDU 
Konya’nın önemli işadamların-

dan, Konya Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi, İntermak Genel Mü-
dürü Hüsamettin Sönmez, Türkiye 
ekonomisi ve Konya sanayisi hak-
kında önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Türkiye’nin genel ekono-
mik durumunun iyi olmadığını belir-
ten Sönmez, “2017 yılında reel sek-
törün istemediği kadar KGF kredileri 
verildi. Bundan dolayı aşırı bolluk ve 
büyümede çok yüksek bir rakam 
görüldü. Ama bu rakam suni bir 
rakamdı. 2018’de de bir çöküş mey-
dana geldi. Kur artışları yaşandı, kur 
artışları maliyet enflasyonunu tetik-
liyor, güveni sarsıyor. Şuanda biz 
hem döviz sıkıntısı çekiyoruz hem 
de 200 milyar dolar bankalarda bi-
zim mevduatımız var. Varlık içinde 
yokluk gibi. Demek ki ekonominin 
yarısı güven, yani güvenin sarsılma-
ması lazım. Bu güvenin sağlanması 
için Türkiye’nin ekonomi, mali poli-
tikaları, siyasi durumu, iç ve dış siya-
set etkili oluyor” dedi. 

İHRACATI DESTEKLEMELİYİZ 
Türkiye’nin bundan sonraki sü-

reçte ekonomik anlamda yapması 
gerekenler konusunda önemli nok-
talara dikkat çeken Sönmez, şunları 
kaydetti, “Biz geçtiğimiz yıllarda ge-
rek devlet olarak, gerek şirketler, ge-
rek aileler olarak Ağustos böceği gibi 
çaldık oynadık. Şimdi bir içe kapan-

ma, tasarruf yapmak gerekiyor. Ve 
daha üretken yatırımlara, üretime, 
eğitime kaynak aktarmalıyız. İnşaa-
ta ve çok büyük yatırımların zamanı 
değil diye düşünüyorum. Devletin 
de bir tasarruf kampanyası başlat-
ması gerekiyor. Eğitim çok önemli, 
eğitimde çok kötü durumdayız. Ka-
lifiyeli eleman sorunu var. Maalesef 
üniversite sayımız gerekenden fazla 
ve kalite çok düşük. Eğitimin ilko-
kuldan üniversiteye kadar baştan 
yapılandırılması lazım, mesleki eği-
time önem verilmesi lazım. Üniver-
site kontenjanlarının düşürülmesi 
hatta tamamen kapatılması lazım. 
Verimsiz olan bölümler devre dışı 
bırakılmalı. Üretimin desteklenmesi 
dediğimiz zaman biz şuanda Tarım 
ve hayvancılıkta 2 seneye bir bakan 
değiştiriyoruz. Dolayısı ile düşünü-
len projeler yarım kalıyor. Hayvan-
cılık ve süt sektörü gerilerken biz 
et ithal ediyoruz. Bu intihar gibi bir 
şey. Üretici perişan oluyor. Süt ve 
hayvancılık sektörü geçen yıla göre 
yaklaşık yüzde 10 küçüldü. Devleti-
mizi yönetenlerin tamamen üretimi, 
eğitimi, güveni, hukuku, adaleti öne 
alıp yatırım ortamını iyileştirmesi la-
zım, ihracatı desteklemesi lazım. İh-
racat bizim tek çıkış yolumuz. Lüksü 
terk etmemiz lazım. Bunları bırak-

mamız lazım.”
HİÇBİR ZAMAN UMUTSUZ OLMADIK

2019 yılı yaz döneminin çok ölü 
bir dönem olmadığını ancak daha 
iyi nasıl olabilir konusunda müca-
dele ettiklerini dile getiren Sönmez, 
“2019 yaz dönemi çok ölü bir dö-
nem olmadı. Özellikle ihracat yapan 
firmaların işleri iyi. Ama tek kalem iş 
yapanlar, iç piyasa ağırlıklı çalışanlar 
sıkıntıda. İnşaat sektörü zaten sıkın-
tıda. Tarım çok parlak değil, köylerin 
içi boşalıyor ama biz hiçbir zaman 
umutsuz olmadık. Bu ülke büyük bir 
ülke. Bu ülkenin maddi, manevi bü-
yük değerleri var. Gelecekten ümit-

siz değiliz. Ama biz tabi daha iyi na-
sıl olur konusunda düşüncelerimizi 
yeri geldiğinde siyasilere iletiyoruz. 
Sanayici üzerindeki istihdam yükle-
ri çok fazla. Sanayiciye her sene bir 
fatura geliyor. Biz vergi toplamıyo-
ruz ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. 
Üreticinin ne istediğini, ne yaptığını 
iyi analiz etmek lazım” diye konuştu. 

FİRMALAR BÜYÜMELİ
Konya sanayi hakkındaki görüş-

lerine de yer veren Sönmez, Konya 
sanayisinin çeşitlilik anlamında iyi 
bir yerde olduğunu söyledi. TÜMO-
SAN’dan sonra Aselsan yatırımının 
da Konya’ya gelmesinin sanayiye 
büyük katkılar sağlayacağını belirten 
Sönmez, “Konya sanayisinin artısı 
şu; sektörel çeşitlilik çok fazla. Ama 
firma ölçekleri düşük, yüksek tek-
noloji az. Tarım ve hayvancılıkla da 
alakalıyız. Bu firmalarımız da tarım-
daki olumsuzluklardan etkileniyor. 
Konya sanayisi dinamik, girişimci 
ama küçük girişimlerden ziyade, 
kurumsal, dış ticareti bilen firmalar 
olmalı. Konya şekeri dendiği zaman 
Çin algısı oluşuyor bu bölünmüş-
lükten kaynaklanıyor. Bizim birleş-
meye, kurumsallaşmaya ihtiyacımız 
var. Ölçek ekonomisi büyük olmayı 
gerektiriyor” şeklinde konuştu. 
n HARUN YILMAZ

Danıştay Üyeliği’ne 
Konya’dan isim

Hâkimler ve Savcılar Kuru-
lu Genel Kurulunca Yargıtay ve 
Danıştay Üyeliklerine Seçilenler 
Hakkında Karar Resmi Gazete’de 
yayımlandı. Buna göre Konya 
Bölge İdare Mahkemesi Başkanı 
Kemal Kuku da Danıştay Üyeli-
ğine getirilen isimler arasında yer 
aldı.

Hâkimler ve Savcılar Ku-
rulu Genel Kurulunca Yargıtay 
ve Danıştay Üyeliklerine Seçi-
lenler Hakkında Karar dünkü 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Buna göre Yargıtay Üyeliklerine 
seçilen isimler şöyle; Yargıtay 
Cumhuriyet Savcısı Remzi Do-
ğan, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri 
Genel Müdürü Aytekin Sakarya, 
Ankara Ağır Ceza Mahkeme-

si Başkanı Faruk Şener, Ankara 
Ağız Ceza Mahkemesi Başkanı 
Ahmet Nazmi Alp, Ankara cum-
huriyet Başsavcı Vekili Ramazan 
Dinç, Ankara Hakimi Ali Rama-
zan Bilgisiçok, Hatay Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Ahmet Tu-
ran Oral ve Ankara Ağır Ceza 
Mahkemesi Başkanı Oğuz Dik. 
Danıştay Üyeliklerine ise 3 isim 
seçildi. Bu isimler arasında Kon-
ya’dan da bir ismin yer alması 
dikkat çekti. Buna göre Danıştay 
Üyeliklerine seçilen isimler şöy-
le; Danıştay Savcısı Zuhal Öztaş, 
Ankara Vergi Mahkemesi Baş-
kanı Tekin Yalım, Konya Bölge 
İdare Mahkemesi Başkanı Kemal 
Kuku. 
n EMİNE ÖZDEMİR

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’ı ziyaret etti. 
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette gündeme ilişkin konular masaya yatırıldı, fikir teatisinde bulunuldu 

Başkan Kavuş’tan Yenigün’e ziyaret

Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, Yenigün Ga-
zetesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Arslan’a nezaket ziyare-
tinde bulundu. Başkan Kavuş’a 
Meram Belediye Başkan Yardım-
cısı Ahmet Şenyiğit de eşlik etti. 
Ziyarette basının önemine vurgu 
yapan Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, bu anlamda 
Konya’nın oldukça şanslı bir şe-
hir olduğunu söyledi. Konya ba-
sınının şehre ve ülkeye önemli 
hizmetlerinin olduğunu belirten 
Başkan Kavuş, “Kamuoyunun 
bilgilendirilmesi ve aydınlatılma-
sı anlamında basının önemli bir 
görevi var. Konya’da bu önemli 
görevi ifa eden basın mensup-
ları, Konya’nın hassasiyetlerini 

gözeterek güzel ve başarılı işlere 
imza atıyorlar. Bu anlamda Ye-
nigün Gazetesi’nin de çalışma-
larını ve yayın politikasını tak-
dirle karşılıyoruz” dedi. Meram 
Belediye Başkanı olarak göreve 
başladığı günden buyana, vatan-
daşa kapılarını değil gönüllerini 
açan bir anlayışla hizmet etme 
gayretinde olduklarını belirten 
Başkan Kavuş, “Meram’daki 
her bir vatandaşımız bizim için 
çok kıymetli. Seçimlerden önce 
bizi tanımayan vatandaşlarımız-
da belki bazı tereddütler vardı. 
Ancak vatandaşlarımız bizi tanı-
dıkça, sohbetimiz arttıkça, bizim 
neler yapabileceğimizi vatanda-
şımız gördükçe, bu tereddütler 
çok şükür yavaş yavaş ortadan 

kalkıyor. Biz göreve geldiğimiz 
ilk günden buyana vatandaşla-
rımızla hemhal olmaya çalışıyo-
ruz. Partimizin seçimden önce 
ortaya koyduğu temel anlayış 
vardı; samimiyet, tevazu, gay-
ret. Biz bu 3 temel anlayış doğ-
rultusunda hareket etmeye ve 
samimi olmaya gayret ediyoruz. 
Bu anlamda vatandaşlarımızla 
birebir görüşüyor, onların gö-
nüllerine dokunuyoruz. Göreve 
geldiğimiz günden buyana eğer 
belediyedeysem gelen hiçbir 
vatandaşımızı geri çevirmedim. 
Her biriyle kısa süreli de olsa gö-
rüşmeye, dertlerini, sıkıntılarını 
dinlemeye gayret gösteriyorum. 
Hiçbir vatandaşımızın kızgın ve 
kırgın ayrılmasını istemiyorum. 

O yüzden vatandaşımızın sorun-
larıyla alakalı onların anlayabile-
ceği dille neler yapabiliriz neler 
yapamayız dilimizin döndüğünce 
anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü 
biz küskünler ordusu oluşması-
nı istemiyoruz. Bu anlamda her 
vatandaşımızı memnun etmeye 
çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 
günden buyana uzak mahalleler-
den başlayarak, Meram’daki tüm 
mahallerimizi ziyaret etmek için 
kollarımızı sıvadık ve ziyaretleri-
mizi sürdürüyoruz. Yapılan ziya-
retler sonucunda öncelikli olarak 
hangi hizmetler gerekiyorsa on-
ların üzerinde durmaya çalışıyo-
ruz.” İfadelerini kullandı. 

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR 
Yenigün Gazetesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Mustafa Arslan 
da, Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş ve Meram Bele-
diye Başkan Yardımcısı Ahmet 
Şenyiğit’e ziyaretlerinden dola-
yı teşekkür etti. Ülke olarak zor 
bir dönemden geçildiğinin altını 
çizen Arslan, özellikle ekonomik 
olumsuzlukların belediyecilik 
hizmetlerini de etkilediğini söy-
ledi. Bu anlamda Başkan Ka-
vuş’a kolaylıklar dileyen Arslan, 
şöyle devam etti, “Ülke olarak 
özellikle ekonomik sorunlar baş-
ta olmak üzere zor bir süreçten 
geçiyoruz. Bu süreci elbette be-
lediyesiyle, özel girişimleriyle, 
sanayisiyle, basınıyla el birliğiyle 
atlatma gayretinde olmalıyız. Bu 
zorlu süreçten Anadolu basını da 

olumsuz etkilenmiş durumda. 
Özellikle bu kapsamda Konya ba-
sınında son dönemde bazı geliş-
meler yaşandı. Ancak biz Konya 
basını olarak, ayakta durmaya, 
mücadele etmeye devam ede-
ceğiz. Konya’mız ve ülkemizin 
geleceği için, topyekun kalkınma 
için elimizi taşın altına koyup, 
doğruları yazma, öncü ve önder 
olma, ışık tutma görevlerini ye-
rine getirme gayreti içerisinde 
olacağız. Bu anlamda sizlere de 
destekleriniz için teşekkür ediyo-
rum.” Gündeme ilişkin konuların 
müzakere edildiği ve karşılıklı fi-
kir alışverişlerinin yapıldığı ziya-
ret, günün anısına çekilen hatıra 
fotoğrafının ardından sona erdi. 
n NAZİFE ARSLAN

Hüsamettin Sönmez

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Yenigün Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Arslan’a nezaket ziyaretinde bulundu.



KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   13 °C   29 °C

Karaman             10 °C 28 °C 

Aksaray               13 °C  29 °C

Ankara                 13 °C 29 °C
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Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Konya esnafının temsilcileri, şehri yönetenlerle biraraya 
geldi. Yapılan istişare toplantısında esnafın sorunları masaya yatırılarak çözüm yolları ele alındı

Şehrin idarecileri, 
esnaf için buluştu

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletve-
kili Leyla Şahin Usta, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, AK Parti 
Konya İl Başkanı Hasan Angı, 
Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, Karatay Be-
lediye Başkanı Hasan Kılca, 
Meram Belediye Başkanı Mus-
tafa Kavuş ve KONESOB Baş-
kanı Muharrem Karabacak, 31 
ilçedeki esnaf odalarının baş-
kanlarıyla istişare toplantısında 
bir araya geldi. Ahilik Haftası 
dolayısıyla düzenlenen toplan-
tıda esnafların sorunları ve çö-
züm yolları ele alındı.

Ahilik Haftası kapsamında 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odaları Birliği’ne (KONESOB) 
bağlı merkezdeki ve ilçelerde-
ki oda başkanları ile istişare 
toplantısı düzenlendi. Selçuklu 
Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen toplantıda esnafların so-
runlarını dinleyen Konya Valisi 
Cüneyit Orhan Toprak, ahilik 
kültürünün yaşatılmasının çok 
önemli olduğunu belirerek, bü-
tün esnafların Ahilik Haftasını 
tebrik etti. 

SORUNLARIN BİRİNCİ ELDEN 
TAKİBİ ÇOK ÖNEMLİ 

Toplantıya katılan AK Par-
ti Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta, şehri yönetenlerle şe-
hirde yaşayanların birebir so-
runlarının aynı masa etrafında 
konuşularak birinci elden çö-
zülmesinin önemli olduğunu 
söyleyerek, toplantının düzen-
lenmesinde emeği geçen her-

kese teşekkür etti. Şahin, “Her 
şeyi denetleyen, yasaklayan 
bir devlet olmak değil, kendi 
kendimizi düzenli tutan, vicda-
nıyla, ahlakıyla, edebiyle işini 
yapan, ahilik müessesine tam 
anlamıyla sarılmış insanlar ola-
rak özellikle oda başkanlarımı-
zın bu kural ve prensipler çer-
çevesinde tüm üyelerini motive 
etmesi lazım. İşte o zaman so-
runları çözeriz” ifadelerini kul-
landı. 

‘GECE GÜNDÜZ DEMEDEN 
ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
esnaf odalarıyla düzenli olarak 
bir araya gelerek istişare et-
meye büyük önem verdiklerini 
belirterek, Konya’nın her alan-
da gösterdiği başarının sırrının 
birlik ve beraberlikten geçtiğini 
söyledi. Toplantıya ilçelerden 
katılan esnaf odaları başkanla-
rı için ilçelere yapılan çalışma-
lardan örnekler veren Başkan 
Altay, “Yeni Büyükşehir Yasası 

ile kırsalda yaşayan insanları-
mızın ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecekleri sosyal tesisler oluş-
turmak ve gelirlerini artırmak 
için çalışmalar yapıyoruz. Bu 
konuda sadece tarımsal sula-
ma ve desteğe verdiğimiz para 
235 milyon lira. Bunu yapmaya 
devam edeceğiz” diye konuş-
tu. Konya’da bütün sorunların 
çözümü için bir planlama da-
hilinde gece gündüz demeden 
çalışmaya devam edeceklerini 
kaydeden Başkan Altay, dü-
zenlenen istişare toplantısında 
kendilerini yalnız bırakmayan 
Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve 
katılım sağlayan esnaf odaları 
başkanlarına teşekkür ederek, 
toplantının neticesinin sorun-
ların çözümüne vesile olacağını 
dile getirdi. 

‘HER ZAMAN ESNAFIMIZIN 
YANINDAYIZ’

Toplantıda bulunan AK Par-
ti Konya İl Başkanı Hasan Angı, 

“Köklü bir medeniyetin bugün-
kü temsilcileriyiz. Bu şehir için 
emek veren değerli yöneticile-
rimizle birlikte güçlü bir Konya 
için gece gündüz gayret edi-
yoruz” dedi. Selçuklu Belediye 
Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 
“Her zaman esnafların yanın-
dayız. Onların sıkıntılarıyla ve 
çözülmesi gereken sorunlarıyla 
ilgili elimizden gelen ne varsa 
her zaman çaba göstermek için 
varız” diye konuşurken; Ka-
ratay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, “Her türlü sıkıntınızda 
tüm belediye başkanlarının 
olduğu gibi bizlerin de kapısı 
sizlere her zaman açık olacak 
inşallah. Buradaki birliktelikte 
Konya’mızın güzelliğini göste-
riyor” ifadelerini kullandı. Me-
ram Belediye Başkanı Mustafa 
Kavuş ise, toplantının birlik ve 
beraberlik için önemli olduğu-
nu vurgulayarak bütün esnafla-
rın Ahilik Haftasını tebrik etti. 
KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak da düzenlenen is-
tişare toplantısının son derece 
önemli olduğunu belirterek, 
Konya olarak Türkiye’de Yılın 
Ahi Çırağını çıkarmaktan son 
derece memnun olduklarını 
dile getirdi. Karabacak, “Bunun 
için Türkiye’de örneği olma-
yan bir protokolü Milli Eğitim 
Müdürlüğümüz, Mesleki Eği-
tim Merkezlerimiz ve KONE-
SOB olarak hayata geçirmek, 
geleceğin ahilerini yetiştirmek 
istiyoruz” dedi. Toplantıya 31 
ilçeden katılan esnaf odaları 
başkanları ise düzenlenen top-
lantı nedeniyle teşekkür ettiler.
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Konya Bilim Merkezi TEKNOFEST’te boy gösterdi

Konya Büyükşehir Belediyesi 
tarafından yaptırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Mer-
kezi olan Konya Bilim Merkezi, İs-
tanbul’da düzenlenen ve milyon-
larca kişinin merakla beklediği 
Türkiye’nin en büyük Havacılık, 
Uzay ve Teknoloji Festivali’ndeki 
yerini aldı.

Konya Bilim Merkezi, Türki-
ye’nin en büyük Havacılık, Uzay 
ve Teknoloji Festivali’ne (TEK-
NOFEST) katılıyor. Havacılık, 
uzay ve teknoloji konularında 

farkındalık oluşturmak, çocukları 
ve gençleri geleceğin teknolojileri 
üzerinde araştırma yapmaya ve 
çalışmaya özendirmek amacıyla 
düzenlenen, milyonlarca kişinin 
merakla beklediği TEKNOFEST, 
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 
başladı. Türkiye Teknoloji Takımı 
Vakfı öncülüğünde bu yıl 17-22 
Eylül tarihleri arasında; havacı-
lıktan otomotive, yapay zekadan 
simülasyon sistemlerine, su altı 
araçlarından otonom araçlara 
uzanan geniş bir yelpazede dü-

zenlenen TEKNOFEST’e Konya 
Bilim Merkezi de katılıyor. 

BAKAN VARANK ZİYARET ETTİ 
İki farklı bilimsel etkinlik alanı 

ile festivaldeki yerini alan Konya 
Bilim Merkezi standını Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST 
İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fa-
tih Kacır ile TÜBİTAK Başkanı 
Prof. Dr. Hasan Mandal ziyaret 
etti. 2014 yılında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını 
yaptığı Konya Bilim Merkezi; 5 

yılda 1 buçuk milyonun üzerinde 
ziyaretçiyi ağırlarken, ulusal ve 
uluslararası bilimsel faaliyetlerde 
de ülkemizi ve Konya’yı temsil 
ediyor. Konya Bilim Merkezi, ül-
kemizin “Milli Teknoloji Hamle-
sine” katkı sağlamak için Konya 
Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİ-
TAK bünyesinde ayrı ayrı alanlar-
da bilimsel atölyeler, deney düze-
nekleri ve bilim mağazası ile tüm 
Türkiye’den gelen ziyaretçileri 
misafir ediyor.    
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Meram Kaymakamı Re-
sul Çelik ve Meram Beledi-
ye Başkanı Mustafa Kavuş, 
Çumralıoğlu İmam Hatip 
Ortaokulunda ‘İlköğretim 
Haftası’ kutlamalarına ka-
tıldılar. Kaymakam Çelik 
ve Başkan Mustafa Kavuş, 
programın sonunda öğrenci 
ve eğitimcilere aşure ikra-
mında bulundular.

Çumralıoğlu İmam Hatip 
Ortaokulunda yeni eğitim 
öğretim yılı dolayısıyla dü-
zenlenen ‘İlköğretim Hafta-
sı’ kutlamasına katılan Me-
ram Kaymakamı Resul Çelik 
ve Meram Belediye Başkanı 
Mustafa Kavuş, öğrenci ve 
eğitimcilere aşure ikramın-
da bulundular.

ÇELİK VE KAVUŞ, 
ÇOCUKLARIN ‘İLKÖĞRETİM 

HAFTASI’ KUTLAMASINA 
ORTAK OLDU

Kaymakam Çelik ve 
Başkan Kavuş’un yanısıra 
Meram İlçe Sağlık Müdürü 
Muammer Özdemir, Me-
ram İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Mustafa Koca, Meram 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Şube Müdürleri ve Meram 
Mahalle Muhtarlarının katıl-
dığı program Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ve İstiklal Marşının 
okunmasıyla başladı. 5 fark-
lı ülkeden gelen çocukların 
İstiklal Marşı okuması ve 
öğrencilerin hazırladığı gös-

terilerle program renkli gö-
rüntülere sahne oldu. Prog-
ram, hazırlanan aşurenin 
dağıtımı ile devam etti. Pro-
tokol, öğrenciler, eğitimciler 
ve vatandaşlara aşure ikram 
etti. İlköğretim Haftası kut-
lamasının sonunda Kayma-
kam Çelik ve Başkan Kavuş 
beyaz güvercin uçurdular.

Muharrem Ayının ve 
Aşure gününün İslam Ale-
mi’nin birlik ve beraberliği-
nin artmasına ve yeryüzüne 
barışın yayılmasına vesile 
olmasını dileyen Meram 
Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş; “Böylesine gü-
zel günlerde geleceğimizin 
emanetçisi çocuklarımız, 
onları en iyi şekilde yetiş-
mesi için gayret sarfeden 
eğitmenlerimiz ve Meramlı 
vatandaşlarımızla birlikte 
olmaktan büyük mutluluk 
duyduk. Hemşehrilerimiz-
le birlikte coşkuyla yaşadı-
ğımız Muharrem Ayı tarih 
boyunca önemli olayların 
yanı sıra acıların da yaşan-
dığı günlerdir. Paylaşmanın, 
rahmetin ve bereketin ayı 
Muharrem’in Aşure günü-
nün tüm vatandaşlarımıza 
huzur, sağlık ve güzellikler 
getirmesini temenni edi-
yor birlik ve beraberliğimizi 
daha da pekiştirmesini te-
menni ediyorum” dedi.
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Aşure eşliğinde ‘İlköğretim 
Haftası’ kutlaması
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Konya Bölge Müdürlüğü Konya’nın Ağustos ayı konut satış istatistikleri-
ni yayınladı. Buna göre Konya’da Ağustos ayında konut satışı azalarak 3 bin 195 olarak gerçekleşti

Ağustos’ta konut
satış oranı düştü

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
2019 yılı Ağustos ayı itibariyle 
Konya’da toplam konut satışları 
bir önceki yılın aynı ayına göre 
yüzde 5,6 azalırken, bir önceki 
aya göre yüzde 6,6 oranında arta-
rak 3 bin 95 adet oldu. Konya ili 
3 bin 195 konut satışı ile Türkiye 
genelindeki toplam konut satışla-
rından yüzde 2,9 pay alarak 6’ncı 
sırada yer aldı. 

Türkiye genelinde konut sa-
tışları 2019 Ağustos ayında bir 
önceki yılın aynı ayına göre yüzde 
5,1 oranında  artarak 110 bin 538 
oldu. Konut satışlarında, İstanbul 
15 bin 881 konut satışı ve yüz-
de 14,4 ile en yüksek paya sahip 
oldu. Satış sayılarına göre İstan-
bul’u, 10 bin 707 konut satışı ve 
yüzde 9,7 pay ile Ankara, 6 bin 25 
konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile 
İzmir izledi. Konut satış sayısının 
düşük olduğu iller sırasıyla 18 ko-
nut ile Hakkari, 28 konut ile Ar-

dahan ve 59 konut ile Şırnak oldu.
İPOTEKLİ KONUT SATIŞI 

YÜZDE 187,5 ARTTI
2019 yılı Ağustos ayında Kon-

ya’da satılan konutların yüzde 
23’ü ipotekli olarak satıldı ve ipo-
tekli satış oranının en fazla oldu-
ğu iller sıralamasına göre 65’inci 
sırada yer aldı. Konya’da 2019 
yılı Ağustos ayı itibariyle bir ön-

ceki yılın aynı ayına göre ipotekli 
satılan konut sayısı yüzde 187,5 
oranında arttı.

Türkiye genelinde ipotekli ko-
nut satışları bir önceki yılın aynı 
ayına göre yüzde 168 oranında 
artış göstererek 34 bin 148 oldu. 
Toplam konut satışları içinde ipo-
tekli satışların payı yüzde 30,9 
olarak gerçekleşti. İpotekli satış-

larda İstanbul 4 bin 382 konut 
satışı ve yüzde 12,8 pay ile ilk 
sırayı aldı. Toplam konut satışla-
rı içerisinde ipotekli satış payının 
en yüksek olduğu il yüzde 43,8 ile 
Bilecik oldu.

Konya’da 2019 yılı Ağustos 
ayı itibariyle bir önceki yılın aynı 
ayına göre diğer satış türleri so-
nucunda el değiştiren konut sayısı 
yüzde 21,4 oranında azaldı. Aynı 
dönemde Konya toplam konut sa-
tışları içindeki diğer konut satışı 
payı (yüzde 77) sıralamasına göre 
17’nci sırada yer aldı. 

TÜİK Konya Bölge Müdürlü-
ğünden yapılan açıklamaya göre, 
Konya’da toplam konut satışla-
rı içinde ilk satışların payı yüzde 
41,5 iken; ikinci el satışlarının 
payı ise yüzde 58,5 olarak gerçek-
leşti. Türkiye genelinde ise konut 
satışları içinde ilk satışın payı yüz-
de 36,8, ikinci el satışlarının payı 
ise yüzde 63,2 oldu.
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CHP Konya il başkanlı-
ğı tarafından düzenlenen ve 
milletvekillerinin de katıldığı 
Konya Sivil toplum kuruluş-
ları (STK) ziyaretinde, Kon-
ya’nın ekonomik, sosyal ve 
üretim sorunları ve bu sorun-
ların çözüm hakkında bilgi 
alındı. CHP’nin STK ziyaret-
lerine; CHP Konya İl Başkanı 
Barış Bektaş, İl yönetim kuru-
lu üyeleri, Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener, Samsun Mil-
letvekili Neslihan Hancıoğlu, 
Kırklareli Milletvekili Türabi 
Kayan, Giresun Milletvekili 
Necati Tığlı ve Antalya Millet-
vekili Aydın Özer katıldı.

Konya Barosu Başkanı 
Av. Mustafa Aladağ, Ticaret 
Odası Başkanı Selçuk Öztürk, 
Sanayi Odası Başkanı Memiş 
Kütükcü, Ticaret Borsası Baş-
kanı Hüseyin Çevik, Muha-
sebeciler ve Mali Müşavirler 
Odası Başkanı Abdil Erdal, 
KONESOB Başkanı Muharrem 
Karabacak ve birlik başkanla-
rı, Kırmızı Et Üreticileri Birliği 
Başkanı Nazif Karabulut, Jeo-
loji Mühendisleri Odası Baş-
kanı Fettullah Arık, , Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanı 
Süleyman Soylu, Meram Zira-
at Odası Başkanı Murat Yağız, 
Selçuklu Ziraat Odası Başkanı 
Küçükharmancı, Karatay Zi-
raat Odası Başkanı Rıfat Ka-
vuneker, Gıda Mühendisleri 
Odası Başkanı Mehmet Hulu-
si Ada ve Disk Konya İl Tem-
silcisi Mustafa Tamer’i ziyaret 
ederek, Konya’nın ekonomik, 
üretim ve sosyal sorunları bil-
gi aldılar.

Ziyaretler hakkında de-
ğerlendirmede bulunan CHP 
Konya İl Başkanı Barış Bektaş 
CHP’nin Türk ekonomisinin 
genel gidişatını yakından ta-
kip ettiğinin üzerinde dura-
rak, “Konya STK yöneticileri 
ve temsilcilerini ziyaretleri-

mizi de bu çerçevede gerçek-
leştirdik. Çok verimli geçen 
görüşmelerimizdeki aldığımız 
bilgileri ve sorunları bir rapor 
haline getirip, genel merkezi-
mize ileteceğiz” dedi.

CHP Konya Milletvekili 
Abdüllatif Şener ülkemizde 
işler iyi giderse bundan bizde 
mutlu oluruz diyerek, “Kon-
ya tarımın merkezi olup, bir 
sanayi kentidir. Ziyaretleri-
mizde şehrin STK yöneticile-
ri ve temsilcileriyle bir araya 
geldik. Sorunları ve çözüm 
noktasında bilgiler aldık. Bu 
bilgileri bir rapor haline ge-
tirip, genel merkezimize su-
nacağız. Türk ekonomisinin 
ve üreticilerimizin sorunları-
nın çözümü noktasında parti 
olarak elimizden gelen katıyı 
sunmaya devam edeceğiz. 
Ülkemizde ve şehrimiz Kon-
ya’da işler iyi giderse bizlerde 
mutlu oluruz. Konya’da sana-
yicinin, üreticinin, çiftçinin, 
esnaf ve sanatkârların sorun-
ları var. Özellikle sanayicinin, 
çiftçinin üretimdeki ağır yük-
ler hafifletilmelidir. Konya’nın 
tarımsal sulama sorunu çözü-
me kavuşturulmalıdır. İktidar 
sorunları çözmek yerine, anlık 
kararlar alarak geçiştirmekte-
dir. Ekonomik kriz derinleşe-
rek sürecektir. Önümüzdeki 
yılda iyi görünmüyor. Piyasa-
daki sıkışıklık devam edecek 
gibi görünüyor. Enflasyon 
düşük gösteriliyor. Mecliste 
Türkiye bütçesi görüşmeleri 
başlayacaktır. Borçlanma 104 
milyardır. Yüzde 50 açık var. 
Bedelli askerlik ve imar barı-
şı yeterli olmadı. Son 15 yılın 
en yüksek bütçe açığı var. Bu 
konuda verilen önergelere de 
hükümet tarafından karşı bir 
duruş vardır. Türkiye’nin bir 
rahatlamaya ihtiyacı vardır” 
diye konuştu.
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CHP, STK’ları ziyaret
ederek sorunlarını dinledi

Koyuncu Grup, projeyle 500 öğrenciye ulaştı

Sosyal sorumluluk projelerine 
bir yenisini daha ekleyen Koyuncu 
Grup, 2019/2020 eğitim öğretim 
dönemi başlangıcında sevindirici 
bir projeye imza attı. Çalışanların 
ve iş ortaklarının katkılarıyla hazır-
lanan yardım malzemeleri Konya 
bölgesinde bulunan 7 köy okuluna 
teslim edildi.

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul ol-

mak üzere farklı yaş grupları için 
bir araya getirilen kırtasiye malze-
meleri, kitap, eğitim materyalleri, 
kıyafet, hediye çeki, temizlik ürünü 
gibi yardım malzemeleri Koyuncu 
Grup çalışanlarının ve iş ortakları-
nın özverili işbirliği ile ihtiyaç sahibi 
yaklaşık 500 öğrenciye ulaştırıldı. 
Sarayönü, Kadınhanı, Cihanbeyli 
ve Şereflikoçhisar ilçelerinde tes-

pit edilen köy okullarına ulaştırılan 
yardım malzemeleri öğrenciler, öğ-
retmenler ve yöre halkının yardım-
larıyla taşındı.

MERVE TURGUT: SOSYAL 
SORUMLULUK PROJELERİMİZ 
ÇOĞALARAK DEVAM EDECEK
Konuyla ilgili bir açıklama ya-

pan Koyuncu Grup Kurumsal Yö-
netim Grup Başkanı Merve Turgut, 

ilk kez bu büyüklükte bir sosyal so-
rumluluk projesi gerçekleştirdikle-
rini ve geniş katılımdan dolayı çok 
mutlu olduklarını söyledi. Çocuk-
ların mutluluğunun her zaman ön 
planda olduğunu belirten Merve 
Turgut şöyle devam etti: “Projenin 
başlangıcında bir okul belirlemiştik 
ve bu doğrultuda çalışmaya başla-
dık. Fakat bize ulaşan yardım mal-

zemesi o kadar fazla oldu ki toplam 
7 okula yardımda bulunma şansı-
mız oldu. Bütün çocukların eğitim-
de fırsat eşitliğine sahip olmaları 
gerektiğine inanıyoruz. Çünkü ço-
cuklarımız geleceğimizdir ve iyi bir 
gelecek eğitime sahip çıkmaktan 
geçiyor. Projenin diğer başarısı ise 
kendi içimizdeki dayanışma gücü-
müzün testten geçmiş olmasıdır. 

Yaklaşık 750 çalışanımız bulunu-
yor ve herkes imkanları dahilinde 
katkı sağladı. Projede emeği geçen 
tüm çalışma arkadaşlarıma ve kat-
kılarını esirgemeyen iş ortaklarımı-
za çok teşekkür ediyorum. Yine el 
ele vererek farklı sosyal sorumluluk 
projeleri gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz.”
n HABER MERKEZİ

TİMAV’da geleneksel hikaye yarışması yapıldı
Türkiye İmam Hatipliler 

Vakfı (TİMAV) tarafından 2012 
yılından bu tarafa geleneksel 
hale getirilen ve Selçuklu Bele-
diyesi’nin katkılarıyla organize 
edilen geleneksel hikâye yarış-
malarının sekizincisi 2019 yılı 
içinde gerçekleştirildi.

TİMAV’dan yapılan yazılı 
açıklamada, “Geleneksel hikâ-
ye yarışmalarının amacı; İmam 
Hatip Liseleri’nde okuyan öğ-
rencilerimizin ufuklarını ge-
liştirmeleri ve genişletmeleri, 
kendilerini ifade edebilme ve 
toplumsal varlıklarını ortaya 
koyabilme liyakatlerini ortaya 
çıkarabilmeleri, İmam Hatip 
öğrencilerimizin bilgi, beceri 
ve kabiliyetlerini geliştirmele-
ri ve var olan potansiyellerini 
ortaya koyabilmeleri olarak he-
deflenmiştir. Yarışma, Türkiye 
genelindeki tüm İmam Hatip 
Lisesi öğrencilerinin katılımı-
na açık olacak şekilde, Milli 

Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi 
Genel Müdürlüğü’müzün izni 
dâhilinde gerçekleştirilmekte-
dir. Yıllara göre hikâye yarış-

mamız aşağıdaki temalarla icra 
edilmiştir: 2012: İmam Hatipli 
Olmak, 2013: Kardeşlik, 2014: 
Serbest, 2015: Ülkem, 2016: 

Serbest, 2017: 15 Temmuz, 
2018: Serbest, 2019: Serbest” 
denildi. 
n HABER MERKEZİ
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Boş derse öğretmen görevlendirme standartları belirlenmeli
Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 

Şube Başkanı Tanfer Ata; “ Bilindiği 
üzere, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okul / kurumlarda derslerin herhangi 
bir nedenle boş geçmesi durumun-
da bu derslerin nasıl doldurulacağı, 
hangi öğretmenlere görev verilece-
ği, görev verilen öğretmenlerin ek 
ders ücret ödemelerinin nasıl ya-
pılacağı gibi konularda yürürlükte 
bulunan mevzuat hükümlerinde bir 
düzenleme bulunmamaktadır. Boş 
geçen derse öğretmen görevlendir-
mede, görevlendirme standartları 
belirlenmelidir” dedi.

Uygulamada ise ülke genelinde 
birliktelik olmamakla birlikte, ani 
gelişen durumlarda/aynı gün için-
de herhangi bir nedenle boş geçen 
derslere genellikle nöbetçi öğret-
menlerin görevlendirildiği, uzun 
süreli/bir günden fazla derslerin 
boş geçme durumu söz konusu ol-
duğunda ise aynı branştan öğret-
men görevlendirmelerinin yapıldığı 
görülmektedir. Boş geçen derslere 
giren nöbetçi öğretmenlere ise ek 
ders ücreti ödenmemekteydi. di-
yen Türk Eğitim-Sen Konya 1 Nolu 
Şube Başkanı Tanfer Ata, “Türk 
Eğitim-Sen’in girişimleri sonucunda 
ise konu Kamu Denetçiliği Kuru-

mu’na taşınmış ve Kamu Denet-
çiliği Kurumu’nda başvurumuzun 
incelenmesi yapılırken Milli Eğitim 
Bakanlığı talebimizi kabul etmiş 
ve nöbetçi öğretmenlere ek ders 
ücreti ödenmesi gerektiğine karar 
vermiştir. Kamu Denetçiliği Kuru-
mu ise şikâyet başvurumuz üzerine 
yaptığı inceleme sonucunda dosta-
ne çözüm kararı vererek boş geçen 
derslere giren öğretmenlere ek ders 
ücretlerinin ödenmesi gerektiğine 
karar vermiştir. Kamu Denetçiliği 
Kurumu kararında “7.4. İdarenin 
anılan kararın uygulanması aşama-
sında; 6 numaralı paragrafta yer 
verilen tespitlerimizin de dikkate 
alınarak, başvuruya konu okullarda 
boş geçen derslerin nasıl değerlen-
dirileceği ve ek ders ücreti ödenme-
si hususlarında uygulama birliğini 
sağlayacak ve belirli standartları 
oluşturacak önlemleri alması öne-
rilmektedir.” ifadelerine yer vererek 
Milli Eğitim Bakanlığı’na, boş geçen 
derslere öğretmen görevlendirme-
lerinde ihtiyaç duyulan standartların 
belirlenmesini tavsiye etmiştir. Milli 
Eğitim Bakanlığı ise bugüne kadar 
herhangi bir çalışma yapmamış ve 
ihtiyaç duyulan standartları belirle-
memiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 
okul/kurumlarda derslere öğretmen 
görevlendirmeleri, öğretmenler 
kurulu karana binaen okul müdür-
lükleri tarafından yapıldığından, boş 
geçen derslere öğretmen görevlen-
dirmeleri de okul müdürlüklerince 
yapılacaktır. Kamu Denetçiliği Ku-
rumu’nun mezkûr kararında işaret 
ettiği standartların belirlenmesi ve 
uygulamada birliktelik sağlanması 
ve sorunun çözüme kavuşturulma-
sı için boş geçen derslere öğretmen 
görevlendirmelerinde; 1-Okul içeri-
sinde aynı branştan öğretmenlerin 
görevlendirilmesi 2-Aynı yerleşim 
yerinde görev yapan aynı branştan 
öğretmenlerin görevlendirilmesi 
3-Aynı branştan derse girecek öğ-
retmen bulunamaması durumunda 
aynı okuldan nöbetçi öğretmenlere 
görev verilmesi Öncelik sıralaması-
na göre öğretmen görevlendirme-
lerinin uygun olacağını ve görev-
lendirmeye binaen de öğretmen/
nöbetçi öğretmen ayrımı yapılmak-
sızın tüm öğretmenlerin ek ders 
ücretlerinin de kurumlarınca öden-
mesi gerektiği yönündeki tavsiyele-
rimizi Türk Eğitim-Sen olarak Milli 
Eğitim Bakanlığı’na ilettik” dedi.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, av tüfeği üretim üssü haline gelen Huğlu ve Üzümlü Mahalleleri’nin 
Silah İhtisas Organize Sanayi’ne kavuşturdukları zaman bölgeye fark getirmiş olacaklarını ifade etti

‘Silah İhtisas Organizeleri
Beyşehir’i farklı kılacak’

Beyşehir Belediye Başkanı 
Adil Bayındır, Beyşehir ilçesin-
de av tüfeği üretiminin önemli 
yerleşim merkezlerinden Huğlu 
ve Üzümlü’yü silah ihtisas orga-
nize sanayilerine kavuşturdukla-
rı gün bölgeye bir fark getirmiş 
olacaklarını belirterek, “Huğlu 
ve Üzümlümüz bizim gururu-
muzdur. Onlar, o evlerinin al-
tında açtıkları atölyelerde çok 
büyük mucizeler yarattılar. Biz 
onlarla ekstra gurur duyuyoruz, 
seviniyoruz ama onlar için daha 
birçok şeyler yapmak arzusu içe-
risindeyiz” dedi.

Beyşehir Ticaret Odası Baş-
kanlığı’nda, Mevlana Kalkınma 
Ajansı (MEVKA) Konya Yatırım 
Destek Ofisi öncülüğünde, Bi-
lim, Sanayi ve Teknoloji İl Mü-
dürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, KÜSİ 
(kamu-Üniversite-Sanayi İşbir-
liği) Çalışma Grubu ve Beyşehir 
Ticaret Odası işbirliğiyle düzen-
lenen “devlet destekleri Beyşe-
hir bilgilendirme toplantısı”nda 
konuşan Belediye Başkanı Ba-
yındır, vatandaş olarak devletin 
kendilerine verdiği imkanların 
doğru alanlarda kullanılmasının 
önemine de dikkat çekerek, “Va-
tandaş olarak bizler devletimizin 
verdiği imkanları doğru alan-
larda kullanıp, devletimize bir 
gün vergi veren nesiller, vergi 
verdiği için onur duyan nesiller, 
‘yani ben ne verirsem devleti-
me’ diyenler çoğaldıkça bu dev-
let daha da büyüyecektir, daha 

çok destekler verecektir, ben 
bu düşüncedeyim. Zira, ben bu 
bölümünü söylemek istiyorum; 
bölgemizin yetiştirdiği İstanbul, 
İzmir ve Avrupa merkezli de-
ğerli iş adamlarımız, Huğlumuz 
ve Üzümlümüz bizim gururu-
muzdur.Onlar o evlerinin altında 
açtıkları atölyeler de çok büyük 
mucizeler yarattılar. Biz Onlarla 
ekstradan gurur duyuyoruz, se-
viniyoruz ama bir şey yapmak 
istiyoruz. İnşallah Huğlumuzu, 
Üzümlümüzü silah ihtisas or-
ganizelerine kavuşturduğumuz 
gün inşallah bölgemize bir fark 
getireceğiz. Bu duygular içeri-
sindeyiz. Ben burada olmanız-
dan çok sevindim, aranızda ol-
maktan gurur duydum. Değerli 
Ticaret Odası Başkanım Mus-
tafa Akbıyık’a teşekkür ediyo-
rum. Bizler bir olacağız, hepimiz 
omuz omuza vereceğiz, bölgele-
rimizi üzerimize düşen görevleri 

yerine getirerek kalkındıracağız” 
ifadelerine yer verdi.

‘BEYŞEHİR’İN GENÇLERİNİN 
İŞSİZ KALMAMASININ 

ÇABASINDAYIZ’
Beyşehir Ticaret Odası Baş-

kanı Mustafa Akbıyık ise, yeni 
neslin, Beyşehir’in gençlerinin 
işsiz kalmaması için çaba gös-
terdiklerini söyledi. Beyşehir’de 
yaşayan oda üyelerini devlet 
destekleri hakkında ne kadar bil-
gi sahibi yaparlarsa, bu konuda 
eğitim programı düzenlerlerse 
ilçe ekonomisine de o ölçüde 
daha fazla katkı sağlayacaklarına 
inandıklarını dile getiren Akbı-
yık, bunun aynı zamanda ilçede 
yaşayan gençlere yeni iş ve is-
tihdam sahaları açılması yönün-
den de önemli olduğunu belirtti. 
Akbıyık, “Bizim bu ülkeye çok 
borcumuz var. Bu borçları öde-
mekle bitmez. Biz de oda olarak 
bu eğitimlerin verilmesini sağ-

layarak, uygulamada olan dev-
let desteklerini sizlere anlatarak 
hep birlikte yarınlara bu ülke-
yi ve ilçemizi taşımış olacağız” 
dedi.

Konya Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürü Uğur Özalır da konuş-
masında, daha önce KOSGEB ve 
TÜBİTAK gibi daha çok sanayi-
ciye yönelik desteklemeler var-
ken, MEVKA, KOP gibi kuruluş-
larla devlet desteklerinin daha 
geniş bir yelpazeye yayıldığını 
belirterek, bu desteklerin başvu-
ru şartlarının iyi bilinerek istifa-
de edilmesinin her kesim için ve 
ekonominin daha ileri noktalara 
taşınması için önemli olduğu-
nun altını çizdi. Konuşmaların 
ardından programın sonraki bö-
lümlerinde katılımcılara devlet 
destekleri hakkında bilgiler ve-
rildi, yöneltilen sorular cevap-
landırıldı.
n HABER MERKEZİ

Okulların açılmasıyla ihti-
yaç sahibi ailelere ve çocuk-
larına Ribat Eğitim Vakfı ve 
Ribat Aşevi düzenlenen bir 
tören ile kırtasiye dağıtımı 
yapıldı. Kırtasiye yardımı ile 
öğrenciler sevinirken, yüzleri 
güldü.

Türkiye’de yardım faali-
yetlerinde marka haline gel-
meyi başaran Ribat eğitim 
Vakfı ve Ribat Aşevi, öğren-
cilerin de yüzlerini güldürdü. 
Yüzlerce öğrenciye kırtasiye 
yardımı yapan Ribat Aşe-
vi yardıma muhtaç ailelerin 
üzerinden çok önemli bir 
yükü almış oldu. Yardımların 
öğrencilere ulaştırılması ne-
deniyle törende bir konuşma 
yapan Ribat Aşevi Müdürü Ali 
Sakman, “Biz Müslümanların 
bir bedenin uzuvları gibi ol-
duklarını biliyoruz. Onun için 
okulların açıldığı bugünlerde 
bazı çocuklarımızın maddi 
yetersizlik yüzünden okul se-
vinçlerinin yarım kalmasına 
gönlümüz razı olmuyordu. 
Biz de yardım severlerimiz ile 
bir çalışma yaptık ve yüzlerce 
öğrencinin kırtasiye ihtiyacını 
karşılamış olduk. Bir yerde 

yardıma muhtaç bir insanı-
mız varsa orada olmaya ça-
lışıyoruz. Ribat Aşevi olarak, 
sadece ihtiyaç sahibi insan-
larımıza sıcak yemek ikramı 
yapmıyoruz, bununla birlikte, 
belirlenen programlar çerçe-
vesinde diğer birçok yardım 
faaliyetimizi de sürdürüyo-
ruz. Birçok ilimizde, ilçemizde 
temsilciliklerimiz var, bu tem-
silciliklerimiz vasıtasıyla hem 
yardıma muhtaç insanlarımızı 
tespit ediyoruz, hem de o böl-
gelerde de yardım progra-
mı yapıyoruz. Biz bu yardım 
programları ile çocuklarımızın 
yüzünü güldürmeye çalışıyo-
ruz. İstiyoruz ki hiçbir çocuğu-
muz mahzun, garip kalmasın. 
Bütün çocuklarımızın yüzü 
gülsün. Bu yardımların ulaş-
tırılmasında bize katkı yapan 
bütün hayırseverlerimizden 
de Allah razı olsun. Hayırse-
verlerimize şükranlarımızı ile-
tiyoruz” dedi.

Ribat Aşevi’nin kırtasiye 
yardımı çerçevesinde oluştur-
duğu pakette, deflerler, ka-
lemler ve diğer okul gereçleri 
bulunuyor.
n HABER MERKEZİ 

Ribat, kırtasiye yardımı
ile öğrencileri sevindirdi

Konya Eczacılar Odası’nda görevler paylaşıldı
Türk Eczacılar Birliği 5. Bölge 

Konya Eczacılar Odası Başkanlığı, 
7-8 Eylül 2019 tarihinde yaptığı 
olağan genel kurul toplantısı ar-
dından ilk yönetim kurulu toplan-
tısını Başkan Adem Açıkgöz yö-
netiminde gerçekleştirerek, görev 
bölümünü gerçekleştirdi.

Konya Eczacılar Odası Başkan-
lığı bir genel kurulu daha geride 
bıraktı. Seçim sonunda yeniden 
seçilen Adem Açıkgöz ve yönetim 
kurulu ilk toplantısı önceki gün 
oda toplantı salonunda yaptı. Baş-
kan Adem Açıkgöz yönetiminde 
yapılan toplantı da yönetim kuru-
lu görev bölümü gerçekleştirildi. 
Buna göre yönetim kurulu gö-
rev dağılımı şöyle şekillendi: Ecz. 
Âdem Açıkgöz ( Başkan) Uzm. 
Ecz. Melek Karaman (2. Başkan), 
Uzm. Ecz. Ahmet Hakan Koru 
(Genel Sekreter), Ecz. Çiğdem 
Kızılay (Üye), Ecz. Sema Durmaz 
Traş (Sayman), Ecz. Levent Aksoy 
(Veznedar) ve Ecz. Zeynep Özde-

mir (Üye).
Denetleme Kurulu Ecz. Önder 

Doğan (Başkan), Ecz. Özlem Saldı 
(Üye) Ecz. Erkan Taşkıran (Üye).

Büyük Kongre Delegeleri Ecz. 
Adem Açıkgöz, Uzm. Ecz. Cemil 
Karakap, Ecz. Gültekin Koç, Ecz. 
Ömer Faruk Kıymet, Ecz. Faruk 
Sonkaya, Uzm. Ecz. Melek kara-

man, Uzm. Ecz. Mustafa İlhan ve 
Uzm. Ecz. A.Hakan Koru.

Konya Eczacılar Odası Başka-
nı Adem Açıkgöz, toplantı sonra-
sı yaptığı kısa konuşmasında şu 
sözlere yer verdi. “ Yapılan olağan 
genel kurulunda delegelerimiz 
bizlere bir görev daha vermiştir. 
Bizlerde mesleğimiz adına faydalı 

çalışmalar yaparak, projelerimizi 
hayata geçireceğiz. Zaman birlik 
ve beraberlik zamanıdır. Meslek-
taşlarımızın daha rahat ve refah 
içerisinde çalışmaları için karşılaş-
tıkları sorunları çözmek adına her 
alanda görev yapmaya hazırız” 
dedi.
n HABER MERKEZİ
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Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda keşif yapan ve maç gününde eylem yapmayı 
planlayan PKK’lı 2 kadın terörist ve onlarla birlikte hareket eden diğer 2 kişi hakkında karar verildi

Stadyumda keşif yapan
teröristlere hapis cezası

Diyarbakır’da etkisiz hale getiri-
len PKK’lı 2 kadın teröristin üzerin-
de bulunan hafıza kartından çıkan, 
Konya Büyükşehir Belediyesi Stad-
yumu’nun maç günü keşif fotoğraf-
ları ile görüntülerini çektikleri iddi-
asıyla tutuklanan 4 sanık hakkında 
karar verildi.

Sanıklardan Mehmet G. ve Ab-
dulmecit Ü.’ye, 4 yıl 6 ay hapis ce-
zası verildi. 3 yıl ceza alan Hakan T. 
de adli kontrol şartı ve yurt dışına 
çıkış yasağı konularak, tahliye edil-
di. Daha önce tahliye olan ve tutuk-
suz yargılanan Mehmet O. da ‘delil 
yetersizliği’nden beraat etti.

Diyarbakır Jandarma Komutan-
lığı ekiplerince 11 Ocak’ta Kocaköy 
ilçesine bağlı Suçıktı Mahallesi kır-
salında güvenlik güçlerinin düzen-
lediği operasyonda, PKK’lı terörist-
ler ‘Zinarin Berxwedan’ kod adlı 
Hacire Yılmaz ve ‘Zilan Tolhildan’ 
kod adlı Suzan Çelik etkisiz hale ge-
tirildi.

Teröristlerin üzerinden ele ge-
çirilen dijital materyallerde, Konya 
Büyükşehir Belediyesi Stadyumu 
ve yakınındaki kafeye ait görüntü-
ler tespit edildi. Jandarma, Konya 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mü-
cadele ve İstihbarat Şubesi ile irti-
bata geçerek, 30 Kasım 2018’de 
Konyaspor- Aytemiz Alanyaspor 
maçının olduğu gün keşif yapıldı-
ğını paylaştı. Keşfin, etkisiz hale 
getirilen 2 kadın teröristin bağlantılı 
olduğu kişiler tarafından yapıldığı 
bildirildi. Beyaz minibüsle stadın 
yanına gelen şüphelilerin, maç 
günü nedeniyle görev alan polisle-
rin bulunduğu bölgelere ait fotoğraf 
ve videolar çektiği kaydedildi.

MİNİBÜS TESPİT EDİLDİ
Bu bilgiler üzerine çalışma baş-

latan Konya polisi, keşif yapılırken 
kullanılan minibüsün, Diyarbakır 
nüfusuna kayıtlı Mehmet G. (33) 
üzerine kayıtlı olduğunu belirledi. 
Polis, Mehmet G.’nin ekim ve ka-
sım aylarında sık sık Diyarbakır’a 
gidip, geldiğini saptadı. Stat etrafın-
daki keşfi ise terör örgütü PKK/KCK 
adına yine Diyarbakır nüfusuna ka-
yıtlı olan Mehmet O. (39) ve Hakan 
T. (28) ile birlikte yaptıkları tespit 
edildi. Ocak ve mart aylarında gö-
zaltına alınan Mehmet G., Mehmet 
O., Hakan T. ile bunlarla bağlantılı 
olan Abdulmecit Ü. (63), sevk edil-
diği adliyede çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. 
BEŞİKTAŞ’IN STADINDAKİ SALDIRI 

ÖRNEK GÖSTERİLDİ
Cumhuriyet savcısı tarafından 

hazırlanan 29 sayfalık iddianame, 
Konya 7’nci Ağır Ceza Mahkeme-
si’nce kabul edildi. Şüpheliler hak-
kında, ‘silahlı terör örgütüne üye 
olmamakla birlikte örgüte bilerek 
isteyerek yardım etme’ ve ‘terör 
örgütü propagandası yapmak suç-
larından’ dava açıldı. İstanbul’da, 
2016 yılında, Beşiktaş’ın stadı Vo-
dafone Park’ta polise yapılan bom-
balı saldırının örnek gösterildiği id-
dianamede, şunlar kaydedildi: 

“10 Aralık 2016 tarihinde İs-
tanbul Beşiktaş Vodafone Stadyu-
mu çıkış kapısına yakın bir noktada 
çevik kuvvet otobüsü ve TOMA 
aracının yanında bir araçta ve Maç-
ka Parkı yanında bir canlı bomba 
olmak üzere yapılan 2 ayrı saldırıda 
39 polis ve 7 vatandaş şehit oldu, 
196 polis ve 41 vatandaş olmak 
üzere 237 kişi yaralandı. Ayrıca bu 
olaya benzer şekilde 17 Aralık 2016 
tarihinde Kayseri’nin Talas ilçesin-
de askeri servis aracına ve 5 Ocak 
2017 tarihinde İzmir Adliyesi bina-
sına bombalı araçla yapılan saldı-
rıların benzer nitelikte olduğu, çok 
sayıda vatandaş ve güvenlik görev-
lisinin bulunduğu, güvenlik güçleri-
nin toplu hareket ettiği alanlara yö-
nelik olduğu anlaşılmaktadır. Terör 
örgütü mensuplarının üzerlerinden 
çıkan dijital materyallerin içerisin-
de Konya Büyükşehir Stadyumu 
çevresinde polis servis araçlarının 
park edildiği yerler, polislerin toplu 
olarak bulundukları yerlerin maç 
bitimine ilişkin olması ve PKK/KCK 
terör örgütünün Beşiktaş stadyumu 
çevresinde yapılan bombalı saldı-

rıyı gerçekleştirmiş olması birlikte 
değerlendirildiğinde, Konya Büyük-
şehir Belediye Stadyumu’nda görev 
alan güvenlik güçlerine yönelik ger-
çekleştirilecek eylem öncesi keşif 
çalışması yapıldığı anlaşılmaktadır.”

‘ÇOCUKLARIMLA TEHDİT EDİNCE 
KABUL ETMEK ZORUNDA KALDIM’

İddianamede, tutuklu Meh-
met G.’nin de ifadesine yer verildi. 
Konya’da, 2013’ten itibaren inşa-
atlarda çalıştığını belirten Mehmet 
G., 2018 yılı içinde Diyarbakır’ın 
Bağlar ilçesinde bulunan bacana-
ğının yanına ziyarete gittiğini ve 
orada tanımadığı 3 kişinin yanına 
gelerek, PKK adına keşif yapmasını 
söylediklerini ileri sürdü. 3 kişinin, 
kendisine, dediklerini yapmazsa 3 
çocuğunu kaçırıp, öldüreceklerini 
söylediğini iddia eden Mehmet G., 
ifadesinde, şunları söyledi: ‘’Çok 
korkmuştum ve polise gidip duru-
mu anlattım. Aynı yıl içinde evime 
giderken tanımadığım 3 kişi, yine 
yanıma gelerek PKK’ya yardım et-
mem konusunda beni tehdit etti. 
2018’in Ekim ayında tarlada güb-
re atarken ismini Abdulmecit Ü. 
olarak bildiğim kişi yanıma gelerek 
bana kendi evinde görüşmek iste-
diğini söyledi. Eve gittiğimde orada 
daha önce hiç görmediğim 2 kadın 
vardı. Giysileri normaldi ve üzerle-
rinde tabanca vardı. Bana kendile-
rini Derya ve Leyla olarak tanıttılar. 
Kendilerinin PKK’dan geldiklerini, 
PKK’nın mali sorumlusu ‘Hakkı’ 
isimli şahsın kendilerini gönderdiği-
ni, ‘Hakkı’ isimli şahsın Konya ilin-
de eylem yapma talimatı verdiğini 
söyleyip benden Konya ilinden po-
lis ve jandarma noktaları için keşif 
yapmamı istediler. Ben kabul etme-
dim; ancak çocuklarımı öldürmekle 
tehdit ettiler. Ben de kabul etmek 
zorunda kaldım.”

MAÇ GÜNÜ FOTOĞRAF 
VE VİDEO ÇEKMİŞ

Konya’da oynanan Konyaspor- 
Aytemiz Alanyaspor maçının oldu-
ğu gün stat çevresinde keşif çalış-

ması yaptığını da anlatan Mehmet 
G., “Yanıma yeğenim Hakan T.’yi 
de alarak kiralık araçla Konya’ya 
gittim. Hakan’ın bu olaydan haberi 
yoktu. Daha sonra ona PKK adına 
keşif olayını anlatınca Hakan, bu 
olaya çok sevindi. Hakan, PKK’ya 
sempati duyan birisiydi. Konya’ya 
geldikten sonra Hakan ile keşif yap-
maya başladık. Konya Jandarma 
Komutanlığı etrafında keşif yapıp, 
birkaç fotoğraf çektik. Konyaspor 
stadının ve polislerin yoğun olarak 
bulunduğu bölgenin fotoğraflarını 
Hakan ile birlikte benim telefonu-
ma çektik. Daha sonra çektiğimiz 
fotoğrafları karşılaştırdık. Eylem 
için en iyi yerin Konyaspor stadı ve 
polislerin maç çıkışı toplanma yeri 
olduğuna Hakan ile birlikte karar 
verdik” dedi.

Mehmet G., keşif çalışmasının 
ardından Diyarbakır’a dönerek, 
çektiği görüntüleri teslim ettiğini 
kaydetti.

BAHAR AYLARINDA EYLEM 
PLANLIYORLARMIŞ

Mehmet G., keşif fotoğrafları-
nı teslim ettikten sonra 2 kadının, 
eylem için Konya’ya geldiklerinde 
evinde kalacaklarını söylediklerini 
ve evde 20 kişinin kaldığını belirt-
mesi üzerine günlük kiralık ev tut-
masını istediklerini söyledi. Eylemin 
bahar aylarında yapılmasının plan-
landığını anlatan Mehmet G., şun-
ları kaydetti: 

‘’Kadınlar, beni daha sonra ara-
yacaklarını, eylem planını yaptık-
tan sonra eylem için kullanılacak 
malzemeyi, yani 2 adet kalaşnikof 
ya da bombayı benimle Konya’ya 
göndereceklerini, eylemi 2019 yı-
lının bahar aylarında yapacaklarını 
söylediler. Bu malzemeleri bana 
gönderdiklerinde, saklayıp sakla-
yamayacağımı sordular. Ben de 
malzemeleri inşaatlarda saklaya-
bileceğimi söyledim. Diyarbakır’da 
beklemeye başladım. 12 Ocak’ta 2 
PKK’lı kadın teröristin öldürüldüğü-
nü duydum. Ben de Leyla ve Derya 

olabileceğini düşündüm. O sırada 
yanıma Abdulmecit geldi ve hafıza 
kartını verdiğim 2 PKK’lı kadının 
çatışmada öldüğünü söyleyip, bu 
olaydan kimseye bahsetmemem 
gerektiğini söyledi.” 

‘TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BAĞLANTIM 
YOK’

Davanın ilk duruşmasında, sa-
nıklardan Mehmet O., tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Davanın dün görülen son duruş-
masına ise tutuklu sanıklar Meh-
met G., Hakan T., Abdulmecit Ü. 
ile birlikte avukatları ve yakınları 
katıldı. Duruşmaya Ses ve Görüntü 
Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağla-
nan 3 sanık da kendilerinin terör 
örgütü ile ilişkilerinin olmadığını 
ileri sürdü. Sanıklardan Mehmet G., 
“Benim terör örgütüyle herhangi 
bir bağlantım yoktur. Hakkımdaki 
suçlamaları kabul etmiyorum. Gö-
rüntüleri ben çekmedim. Emniyet-
teki ifadeleri kabul etmiyorum” diye 
konuştu. 

Diğer tutuklu sanık Abdulme-
cit Ü. ise “Ben Türk vatandaşıyım. 
Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altın-
da yaşıyorum. Ben çiftçilikle geçi-
mini sağlayan biriyim. Benim PKK/
KCK terör örgütü ile bir bağlantım 
yoktur. Beraatimi talep ediyorum” 
dedi.

Hakkındaki terör örgütü pro-
pagandası yaptığı suçlamalarını 
kabul etmediğini belirten Hakan T. 
de “Ben terör örgütü propagandası 
yapmadım. Sosyal medya hesabın-
da paylaştığım fotoğraf eskiden kul-
landığım bir hesaptı. Terör örgütü 
ile hiçbir alakası olmayan paylaşım-
dır. Çekilen görüntülerin benimle 
hiçbir alakası yoktur. PKK/KCK ile 
bir bağlantım yoktur. Suçsuzum. 
Beraatımı istiyorum” diye konuştu. 

HAPİS CEZASI ALDILAR
Tutuklu sanık ve avukatlarının 

savunmalarının ardından mahke-
me heyeti, kararını açıkladı. Heyet, 
tutuklu sanıklardan Mehmet G. ve 
Abdulmecit Ü.’ye ‘PKK/KCK silahlı 
terör örgütüne bilerek ve isteyerek 
yardım etme’ suçları sabit olduğun-
dan 6 yıl hapis cezası, sanıkların 
örgüt üyesi olmayıp, örgüte yar-
dım eden konumunda bulunmaları 
nedeniyle cezalarının 3 yıla indiril-
mesine, sanıkların işlediği suçla-
rın 3713 sayılı ‘Terörle Mücadele 
Kanunu’nun 3’üncü maddesinde 
sayılan suçlardan olması nedeniyle 
cezalarının yarı oranında artırılarak, 
4 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine 
karar verdi. Hakan T.’ye  ise aynı 
suçtan önce 6 yıl ceza verildi, örgüt 
üyesi olmadığı ve yardım eden ko-
numunda olduğu için cezası 2 yıla 
indirildi, suçun ‘Terörle Mücadele 
Kanunu’ kapsamında olduğu için 
de cezası yarı oranında artırılarak, 
3 yıla çıkarıldı. Hakan T.’nin; mev-
cut delil durumu göz önüne alına-
rak, adli kontrol şartı ve yurt dışına 
çıkış yasağı konularak tahliyesine, 
‘PKK/KCK terör örgütü propagan-
dası yapma suçu’ sabit olmadığın-
dan beraatına hükmedildi. Tutuk-
suz yargılanan Mehmet O.’nun ise 
‘PKK/KCK silahlı terör örgütüne 
bilerek ve isteyerek yardım etme’ 
suçu sabit olmadığından beraatına 
karar verildi.
n DHA

Konya’da geçtiğimiz pazarte-
si günü “yakında inşallah” ibareli 
DEAŞ Terör Örgütü yanlısı yazılar 
bulunan kağıt ile fotoğraf çekerek 
sosyal medyadan paylaşan bir kişi 
polis tarafından yakalandı.

Olay, 16 Eylül 2019 Pazartesi 
günü meydana geldi. Edinilen bil-
giye göre, DEAŞ Terör Örgütü lideri 
Ebu Bekir El Bağdadi’ye ait olduğu 
iddia edilen bir ses kaydının ortaya 
çıkmasının ardından, Konya’da bir 
kişi üzerinde Arapça “yakında inşal-
lah” ibareli DEAŞ Terör Örgütü yan-
lısı yazılar bulunan kağıt ile Alaaddin 
Tepesi bölgesinde fotoğraf çekerek 

sosyal medya üzerinden paylaştı. 
Şahıs polis tarafından yakalandı.

Konya Valiliğinden olayla ilgili 
yapılan açıklamada, “16.09.2019 
Pazartesi günü üzerinde Arapça ‘Ya-
kında İnşallah’ ibareli DEAŞ Terör 
Örgütü yanlısı yazılar bulunan kağıt 
ile ilimiz Alaaddin Tepesi bölgesinde 
fotoğraf çekerek sosyal medya üze-
rinden paylaşan şahıs, 17.09.2019 
tarihinde güvenlik güçlerimiz ta-
rafından yakalanmış olup, şahsın 
anılan terör örgütü ile iltisak ve irti-
batlarına yönelik çalışmalara devam 
edilmektedir” denildi.
n İHA

Gaziantep’te 5 yıl önce resmi ev-
rakta sahtecilik ve dolandırıcılık suç-
larından 40 yıl hapis cezası alan ve 
cezasının birinci yılında cezaevinden 
firar eden şahıs, tatilden dönerken 
Konya polisi tarafından başkasının 
adına düzenlenmiş kimlikle yaka-
landı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube 
Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekip-
leri, Gaziantep Ceza Mahkemesince 
verilen ‘Resmi evrakta sahtecilik ve 
dolandırıcılık’ suçlarından hakkında-
ki kesinleşmiş 40 yıl hapis cezasının 
birinci yılını infaz ederken 5 yıl önce 
Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kuru-
mundan firar eden Metin G.’nin 35 
AIR 52 plakalı otomobille tatil için 

gittiği Mersin’den İzmir’e seyir ha-
linde olduğu bilgisi üzerine harekete 
geçti. Karaman yolu üzerinde uygu-
lama noktasında beklemeye başla-
yan polis ekipleri, aracı durdurularak 
şahsın kimlik sorgulamasını yaptı. 
Şahsın ibraz ettiği kimliğin farklı bir 
isim üzerine hazırlandığını tespit 
eden İnfaz Büro Amirliği ekipleri 
Metin G.’yi gözaltına aldı. İfadesi için 
emniyete götürülen Metin G.’nin 5 
yıl önce Gaziantep’teki cezaevin-
den kaçtığını ve İzmir’de saklandı-
ğını itiraf ettiği öğrenildi. Polisteki 
işlemlerinin ardından Metin G.’nin 
Gaziantep Asayiş Şube Müdürlüğü 
ekiplerine teslim edilerek cezaevine 
gönderileceği öğrenildi.
n İHA

Karaman merkezli 4 ilde 
Fetullahçı Terör Örgütü/Para-
lel Devlet Yapılanması (FETÖ/
PDY) soruşturması kapsamında 
düzenlenen operasyonda, öğ-
retmen olarak görev yapmakta 
iken meslekten ihraç edilen 8 
kişi gözaltına alındı. Edinilen 
bilgiye göre, Karaman Cumhu-
riyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY 
silahlı terör örgütüne yönelik 
yürütülen soruşturma kapsa-
mında Milli Eğitim Bakanlığına 
bağlı olarak öğretmenlik yap-

maktayken önceki tarihlerde 
çıkartılan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle meslekten ih-
raç edilen 8 kişi için yakalama 
kararı çıkarıldı. Karaman İl Em-
niyet Müdürlüğü Terörle Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri 
tarafından Karaman merkezli 
İstanbul, Konya ve Mersin’de 
eş zamanlı operasyon düzen-
lendi. Operasyonda gözaltına 
alınan 8 kişi sorgulanmak üze-
re emniyete götürüldü.
n İHA

Konya’da paylaşım yapan 
DEAŞ üyesi yakalandı

Cezaevi firarisi 5 yıl sonra 
tatil dönüşü yakalandı

Karaman merkezli 4 ilde 
FETÖ operasyonu: 8 gözaltı



19 EYLÜL 2019 7HABER 

Önce Ahlak ve maneviyat anlayışıyla çalışmalarını sürdüren AGD ve MGV, ses getiren bir çalışmaya imza attı. 
Konya’da çeşitli billboardlarda faize karşı reklam veren AGD ve MGV, “Faizi terkedin” çağrısı yaptı 

AGD ve MGV’den 
faizi terkedin çağrısı

“Önce Ahlak ve maneviyat” 
anlayışıyla zaman zaman yaptığı 
faaliyetlerle büyük ses getiren 
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) 
ve Milli Gençlik Vakfı (MGV), 
yeni bir faaliyete daha imza attı. 
“Faizi Terkedin” başlığıyla şeh-
rin birçok bölgesinde billboard-
lara reklam veren AGD ve MGV, 
vatandaşları faize karşı uyardı.

İslam’da yeri olmayan ve 
Kur’an-ı Kerim’de yasak oldu-
ğu açıkça vurgulanan faizin son 
yıllarda kullanımının artması, 
çeşitli uyarıları ve tartışmaları 
da beraberinde getiriyor. Bazı 
sivil toplum kuruluşları ve din 
alimleri faizin İslam dünyasında 

yerinin olmadığını vurgularken, 
faize karşı çeşitli tedbirler alın-
ması gerektiği ifade ediliyor. 
Bu kapsamda son günlerde fa-
ize karşı en net mesaj AGD ve 
MGV’den geldi. Konya’nın çeşit-
li bölgelerinde billboardlara rek-
lam veren AGD ve MGV, “Faizi 
terkedin!’ çağrısı yaptı. Bakara 
Suresi’nden, “Faizi terk edin! 
Yok eğer böyle yapmazsanız, Al-
lah’a ve Peygamberine savaş aç-
tığınızı bilin” ayetine ver verilen 
çağrıda, faizin İslam’da yerinin 
olmadığını vurgulandı.  Büyük 
ses getiren çalışma, Konya’da 
alkış topladı. 
n HARUN YILMAZ 

İMH İnşaat ilk projesini satışa çıkardı

Yaklaşık 40 yıllık geçmişiyle inşa-
at sektöründe yer alan ve yaklaşık 2 
yıldır da müteahhitlik hizmeti verme-
ye başlayan İMH İnşaat, 22 dairelik 
ilk projesini satışa çıkardı.

Çelik kapı, hırdavat, statik toz 
boya gibi ürünlerin imalatını ve satı-
şını yaparak yaklaşık 40 yıldır inşaat 
sektörü içerisinde yer alan İMH İn-
şaat, yakın zamanda girdiği müteah-
hitlik işine hızlı başladı. Yaklaşık 2 yıl 
önce ilk projesini Saraçoğlu Mahalle-
si’nde 2 blok şeklinde hayata geçiren 
İMH İnşaat, projede sona yaklaştı. 
Blokların yüzde 85’ini tamamlayan 
İMH İnşaat, 3+1 ve 2+1’den oluşan 

dairelerin ve dükkanların satışına da 
başladı. İMH İnşaat, oldukça kaliteli 
malzemelerin kullanıldığı ve lüks bir 
şekilde yapılan dairelerde uygun öde-
me imkanları da sunuyor. 

SATIŞA ÇIKTI
İhsan Güven, Muammer Güven, 

Hasan Hüseyin Güven kardeşler ba-
badan devraldıkları aile şirketini bü-
yüterek, inşaat sektöründe yeni bir 
soluk oldular. Uzun yıllardır çelik kapı, 
hırdavat, statik toz boya gibi farklı 
üretimler içerisinde yer alan İMH İn-
şaat, müteahhitlik hizmeti de verme-
ye başladı. İlk projelerine yaklaşık 2 yıl 
önce başlayan İMH İnşaat, projesini 

büyük oranda tamamladı. Saraçoğlu 
Mahallesi’ndeki projelerinin yüzde 
85 oranında tamamlandığını belirten 
İMH İnşaat Sahiplerinden Muammer 
Güven, “Projemizi 2020’nin 6. Ayın-
da teslim etmeyi planlıyoruz. Proje-
miz 2 bloktan oluşuyor ve 6’sı 3+1, 
16’sı 2+1 olmak üzere 22 daire bu-
lunuyor. Ayrıca zeminde de 2 dükkan 
mevcut. Dairelerimizin e dükkanla-
rımızın satışlarına başladık. Uygun 
fiyatlarda satışa sunduğumuz daire 
ve dükkanlarımızda uygun ödeme 
seçenekleri de sunuyoruz. Daire veya 
dükkan almak isteyen müşterilerimi-
ze 24 aya kadar faizsiz taksit imkanı 

sunuyoruz” diye konuştu. 
YENİ PROJELER DÜŞÜNÜLÜYOR

İMH İnşaat olarak yeni projeler 
üzerinde çalıştıklarını belirten Güven, 
sözlerine şöyle devam etti, “İnşaat 
sektörü şuanda biraz sıkıntıda. Ama 
biz sektörde yeni projeler yapmayı 
düşünüyoruz. İnşaat sektörü zor ama 
zevkli bir sektör. Bu anlamda yeni 
projelerimiz var. Özellikle Meram 
bölgesinde çeşitli dükkan ve fabrika 
projeleri yapmayı planlıyoruz. Krediye 
bulaşmadan kendi öz sermayemizle 
bu sektörde çalışmalarımızı yürütme 
gayretindeyiz.” 
n FAHRİ ALTINOK  

Kulu ilçesinde kasasında 
su dolu pet şişeler bulunan 
kamyonetin devrilmesi sonu-
cu meydana gelen trafik kaza-
sında 2 kişi yaralandı. Edinilen 
bilgiye göre, K.Ş. idaresindeki 
42 M 4777 plakalı su yüklü 
kamyonet, sürücünün kavşak-
tan dönerken başka bir oto-
mobile çarpmamak için yaptığı 
manevra sonrası devrildi. Yan 
yatan kamyonetin kasasında 

bulunan su dolu pet şişeler yola 
saçıldı. Kazada kamyonet sü-
rücüsü ile araçta bulunan M.K. 
yaralandı. Yaralılar olay yerine 
sevk edilen ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Yola saçılan 
su dolu pet şişeler ise, iş maki-
neleriyle bulundukları yerden 
kaldırıldı. Kazayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da tırın hafif ticari 
araca arkadan çarpması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 
5 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya ka-
rayolunun 40. kilometresinde 
meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray istikametinden 
Konya istikametine seyreden 
Osman A. (46) yönetimindeki 
38 DN 791 plakalı hafif ticari 
araca arkadan gelen Mehmet 
Ali C. (36) idaresindeki 68 LB 
513 plakalı tır çarptı. Çarpışma-
nın etkisiyle hafif ticari araç re-
füje devrilirken, devrilen araçta 
bulunan sürücü ile Kemal A. 

(81), Meral A. (59), Zülfiye E. 
(62) ve Konul V. (48) yaralan-
dı. Yaralılar olay yerine gelen 
ambulanslarla Aksaray Üniver-
sitesi Eğitim ve Araştırma Has-
tanesine kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan yaralıların durumlarının 
iyi olduğu öğrenildi.

Kazayı anlatan hafif tica-
ri aracın sürücüsü Osman A., 
“Önümdeki araç yavaş gidiyor-
du. Sağ taraf açık diye ben yola 
çıktım. Müsait oldu ve tekrar 
sağa yanaşacaktım, arkadaş 
geldi arkadan vurdu” dedi. Ka-
zayla ilgili soruşturma başlatıldı.
n İHA

Aksaray’da seyir halinde 
aniden yanmaya başlayan oto-
mobil itfaiye ekiplerinin müda-
halesiyle söndürüldü. Yangın, 
gece yarısı Hasas Mahallesi’nde 
yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 
çarşı istikametine seyreden Ha-
kan Güngör idaresindeki 68 AN 
371 plakalı otomobil, seyir ha-
lindeyken motor kısmından du-
manlar çıkmaya başladı. Duma-
nı fark ederek aracı sağa çeken 
sürücü yangına ilk önce kendisi 

müdahale etmek istedi. Başarılı 
olamayan sürücü durumu he-
men itfaiye ekiplerine bildirdi. 
Kısa sürede olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yangına müdahale 
ederek kısa sürede kontrol altı-
na aldı. Yangın söndürüldükten 
sonra çıkış nedeni hakkında araç 
üzerinde araştırma ve inceleme 
yapan itfaiye ekipleri, yangının 
yakıt sızıntısından çıkmış olabi-
leceği ihtimali üzerinde durdu.
n İHA

Su yüklü kamyonet 
devrildi: 2 yaralı

TIR, hafif ticari araca
çarptı, 5 kişi yaralandı

Seyir halindeki otomobil 
alevlere teslim oldu

Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu’nda eğitim başladı

Kur’an-ı Kerim okumayı öğ-
renmek, bilenlerinde daha akıcı 
okumasını sağlamak amacıyla 
Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu 
tarafından düzenlenen akşam 
kurslarında yeni sezon başladı. 
Kursların tamamen ücretsiz şe-
kilde düzenlendiğini dile getiren 
Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu 
Yöneticisi Abdülkerim Yılmaz, 
“2019-2020 eğitim ve öğretim 
yılında Kur’an-ı Kerim okuma-
yı öğrenmek için 17 Eylül Salı 
günü akşam kursu açılış prog-
ramını coşkulu bir şekilde ger-
çekleştirdik. Öğretmen, memur, 

esnaf, işçi vb. tüm meslek grup-
larından onlarca insanımızın 
buradaki ortak noktası Kur’an’ı 
öğrenme aşkıdır. Gündüz iş 

mesaisinde olanlar akşamları 
Kur’an-ı Kerimi öğrenmek için 
buluşmaktadırlar. Hacı Hasan-
başı Kur’an Kursunun kapıları 
7’den 70’e herkese açık ve üc-
retsizdir” ifadelerini kullandı.

BAY VE BAYANLARA KUR’AN 
HİZMETİ

Kurslarında gündüzleri bay 
ve bayanlara, akşamları da bay-
lara hizmet verdiklerini belir-
ten Abdülkerim Yılmaz, “Hacı 
Hasanbaşı Kur’an Kursu “Alo 
Kur’an Öğrenmek İstiyorum” 
projesi kapsamında; 2019–2020 
eğitim ve öğretim yılında erkek-

lere yönelik akşam kursları Salı 
ve Cuma günleri 19.30- 22.45 
saatleri arasında 17 sınıfta 17 
öğretici ve yaklaşık 400 kursi-
yerimiz Kur’an-ı Kerim ve dini 
bilgiler eğitim almaktadır. Hacı 
Hasan başı Kur’an Kursu prog-
ramı gündüz bay ve bayanlara, 
akşam ise yalnızca baylara hiz-
met vermektedir. Kayıt için kur-
sumuza 09.00 ila 17.00 saatle-
rinde bizzat gelerek veya 0332 
351 45 30 nolu telefondan biz-
lere ulaşarak başvurabilirsiniz” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ
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 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
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ZAYİ

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kimlik Kartımı Kaybettim Hükümsüzdür. 

ENGİN ALTUN

Z-527

ZAYİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetiminden 
almış olduğum Öğrenci Kimlik Kartımı Kaybettim Hükümsüzdür. 

ÖĞ.NO: 170 300 510 59
 LEYLA DİRİL 

Z-526

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

HABER - İLAN

ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ

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

GÜVENİLİR VE DOĞRU

HABERİN ADRESİ
www.konyayenigun.com

 

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri  : Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi, 169 Ada, 201 Parsel sayılı arsa 
nitelikli taşınmaz; tapudaki cinsi “Arsa” olmasına rağmen, üzerinde kadastro parselinden gelme veimar 
planına uygun olmayan bölgede Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan tadilat ile restore edilen 
kerpiç bir depo(işyeri) bulunmaktadır.tek katlı kerpiç depo(işyeri)’nin brüt alanları toplam; 50,00 m², net 
alanı yaklaşık 45,00 m² dir. Deponun duvarları ot tuğlasından olup, içi sıvasız, dışı sıva üstü boyalıdır. 
Deponun zemini beton, çatısı çelik sistem olup, üzeri kiremit örtülü, tavanı suntalam kaplamadır. 
Kapsı ise alüminyum doğramadandır. Keşif sırasında depoda güneş enerjisi tamircisi olarak faaliyet 
gösteren kiracıların olduğu görülmüştür. Tapu kaydının beyanlar kısmında ise; “Bu parsel üzerindeki 
yapı, Tapu sicilinde kayıtlı değildir.” denilmekte ve yapı imar planına uygun olmayıp, sonradan 
bölgedeki Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan “Bedesten Çarşısı Sokak Sağlıklaştırması”projesi 
kapsamında yenilenen binalardandır. Parsel üzerinde başkaca bina olmayıp, çeşitli molozlar ve 
bakımsız birkaç ağaç bulunmaktadır.
Adresi   : Şükran Mahallesi, Başaralı Caddesi, No:47E Meram Konya
Yüzölçümü  : 267,81 m2
Arsa Payı  : TAM
İmar Durumu  : 1/1000 ölçekli imar uygulama planına göre parsel; “2 kat Ticaret Sahası-  
      Kamusal Alan”naisabet etmekte olup, 2 kata imarlıdır. Dava konusu parsel,
      tarihi kentsel sit alanı ve 3. Derece arkeolojik sit alanı içerisinde 
      kalmakta olup, kadastro parselidir.
Kıymeti   : 90.000,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibi
1. Satış Günü  : 05/11/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü  : 03/12/2019 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri  : Konya Adalet Sarayı B Blok Zemin Kat No:Z18 Müzeyede Salonu Konya
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. 
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve 
satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik 
ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar 
elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. 
Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan 
sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki 
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde 
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca 
bilgi almak isteyenlerin 2019/82 Satış 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 SULH HUKUK MAHKEMELERİ 

SATIŞ MEMURLUĞU
2019/82 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1053251
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Çumra’daki sağlık kuruluşlarını ziyaret ederek sağlık personeliyle istişarelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet 
Koç, Çumra’nın sağlığı adına yeni proje çalışmalarının devam ettiğini müjdeledi

Çumra’nın sağlığı için
yeni projeler geliyor!

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. 
Dr. Mehmet Koç, hizmet başkan ve 
yardımcıları ile birlikte Çumra’da 
bulunan sağlık tesislerinde ince-
lemeler yaparak çalışanlar ile isti-
şarelerde bulundu. Çumra Devlet 
Hastanesi’ne bağlı ağız ve diş sağ-
lığı hizmeti verecek olan 5 üniteli 
yeni binada ve Çumra 1 Nolu 112 
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun 
taşınacağı alanda da incelemelerde 
bulunan Prof. Dr. Koç, Çumra sağ-
lığı adına yeni proje çalışmalarının 
da devam ettiğinin müjdesini verdi.

Çumra ilçe değerlendirme 
programına 112 Acil Sağlık Hiz-
metleri İstasyonlarında hizmet su-
nan personellerle toplantı düzen-
leyerek başlayan Prof. Dr. Koç ve 
beraberindeki heyet bu toplantının 
ardından da Çumra Devlet Hasta-
nesi’nde çalışan temizlik ve güven-
lik görevlileri ile bir araya geldiler. 
Günün 3. toplantısını sekreterler ve 
büro hizmetlerinde görevli çalışan-
lar ile yapan ve onların şikâyetlerini 
dinleyen Prof. Dr. Koç ve hizmet 
başkanları sonrasında da hastanede 
görev yapan hekimler ile toplantı 
gerçekleştirdiler. Günün 5. Toplan-
tısını Çumra Devlet Hastanesi’n-
de sağlık hizmeti sunan hemşire, 

ebe, sağlık memuru, laboratuvar 
ve röntgen teknisyenlerine ayıran 
Prof. Dr. Koç ve beraberindekiler bu 
toplantının ardından da Çumra’da 
görev yapan aile hekimleri ile bir 
araya geldiler.

Sağlık çalışanları ile bir araya 
gelme ve dertlerini dinleme top-
lantılarına ara vermeden devam 
ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Koç, 
“Çalışanlarımızın dertlerini din-
lemek, tanışmak ve bütün sağlık 
tesislerimizin rollerine uygun olan 
sağlık hizmeti sunmasını sağlamak 
amacıyla bu toplantıları yapıyoruz. 
Yaptığımız toplantılarda çalışan-
larımızın dertlerini dinleme fırsatı 

bulurken aynı zamanda hastane-
lerimizin rolüne göre hizmet sun-
masını aksatan bir durum var mı? 
Sorusunun da cevabını bulmaya 
çalışıyoruz” dedi.

Prof. Dr. Koç,  “Konya sağlığı 
adına hizmet sunan her birim biz-
ler için önemlidir. Hiçbiri diğerin-
den daha geri değildir. Bu nedenle 
bütün çalışanlarımızı dinleyelim, 
bütün birimlerimizle bir araya ge-
lelim ve yaşanılan aksaklıkları ko-
nuşalım istedik. Sağlık işi ekip işi-
dir. Temizlik görevlisinden uzman 
doktoruna kadar herkes bizim için 
değerlidir. Takım içinde başarı hep 
birlikte olunursa sağlanır, herhangi 

bir yerdeki aksaklık tüm hastanenin 
başarısızlığına neden olur” diyerek 
takım ruhu ile hareket etmenin ve 
kurumsal bilinci oluşturmanın öne-
mine değindi. Prof. Dr. Koç, Çumra 
sağlığı adına yeni projelerin de ha-
yata geçirileceğini de sözlerine ekle-
yerek sağlık çalışanlarının, çalışma 
ortamlarını en verimli hale getirme 
gayreti gösterdiklerini belirtti.

İl Sağlık Müdürü ve tüm hizmet 
başkanları ile karşılıklı konuşma 
ve dertlerini anlatma fırsatı bulan 
sağlık çalışanları da toplantılardan 
duydukları memnuniyetlerini dile 
getirerek teşekkür ettiler.
n HABER MERKEZİ

Türkiye Harp Malulü Gaziler ve 
Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kon-
ya Şube Başkanı Süleyman Ege 19 
Eylül Gaziler Günü münasebeti ile 
açıklama yaptı. Süleyman Ege açık-
lamasında, “Sizler şehitlerimiz ile 
birlikte Cumhuriyetimizin teminatı 
ve temel taşlarısınız. Bugün, Hürri-
yet ve İstiklal Benim Karakterimdir 
diyerek, Milli Mücadeleyi başlatan, 
Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Sa-
karya Meydan Muharebesi’nin kaza-
nılmasına müteakip, Türkiye Büyük 
Millet Meclisimiz tarafından gazilik 
unvanının tevcih edildiği müstesna 
bir gündür.

19 Eylül; Kurtuluş Savaşımızda,  
Kore’de, Kıbrıs’ta savaşan Mehmet-
çiklerimiz, 15 Temmuz gecesi ger-
çekleştirilen hain darbe girişimin-
de Gazi olan kahraman insanımız 
ile Türkiye Cumhuriyeti devleti ve 
milletinin bölünmez bütünlüğü uğ-
runda vatan hainlerine karşı kahra-
manca mücadele eden asker, polis 
ve sivil bütün Gazilerimizin onur gü-
nüdür.  Yedi düvel bilir ki ‘’ Her Türk 
Asker Doğar ‘’ Onun için bu millet  
gazi bir millettir.Tarihe baktığımızda 
bütün kaynaklar Türk’ün  cesaretini 
ve  kahramanlığını anlatır.Tanrıdağı 
eteklerinde Alp olan bu millet İslam-
la şereflenip Alperen olmuş ve  ale-
me nizam vermek  bu kutlu uğurda 
ya  şehadet şerbetini kanarak  içmiş 
ya gazi olmuştur. Onun İçin   bu gazi 
millet hala  “Osmanlı’nın artığısınız 
dediklerinde kahroluyorum” diyen 
Kerküklü ninenin; “Bizi kimlere bı-
rakıp gidiyorsunuz?” diye haykıran 
Şamlı dedenin; Türkiye için dua et-
meden seccademi kaldırmam” diyen 
Bosnalı teyzenin; “İki patik ördüm, 

köyüme ilk gelen Türk askerlerine 
vereceğim” diyen Ahıskalı gelinin; 
ordumuza katılmak için ceketini sa-
tan Pakistanlı gencin; şehadet par-
mağını İsrailli askerlere uzatarak, 
“Bir gün gelecekler” diye ağlayan 
Gazzeli çocuğun... Baykal’ın, Ha-
zar’ın, Tuna’nın, Fırat’ın ve Nil’in... 
Aras nehrinin, Ağrı Dağının, Türk-
men dağının, Apşeron’un, Elbruz’un 
ve Erciyesin... Erbil’in, Halep’in, 
Ahlat’ın, Urumçi’nin, Fergana’nın 
ve Tebriz’in... Arakan’ın. Velhasıl-ı 
kelam... Yürek bohçasında bize dair 
ağıt ve umut taşıyan her yerin, her 
sesin, herkesin umududur”

Bu vesile ile başta Cumhuriyeti-
mizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk ve Silah arkadaşları başta 
olmak üzere Anadolu coğrafyasını 
kanları ile sulayarak vatan yapan 
tüm şehitlerimizi ve Gazilerimizden 
ebedi hayata erenleri rahmetle, ha-
yatta bulunan Gazilerimizi saygı ve 
şükranla selamlıyorum. Canları pa-
hasına Gazilik onuruyla hayatlarını 
sürdüren Kahraman Gazilerimize 
sağlık ve esenlikler diliyor, 19 Eylül 
Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Selçuklu Belediye Başkanı Ah-
met Pekyatırmacı, 19 Eylül Gaziler 
Günü dolayısıyla yayımladığı me-
sajında, “Şanlı tarihimiz şehit ve 
gazilerimizin kahramanlıklarıyla 
doludur” dedi. Belediye Başka-
nı Ahmet Pekyatırmacı, 19 Eylül 
Gaziler Günü dolayısıyla bir kutla-
ma mesajı yayınladığı mesajında, 
“Vatan ve milletimizin istikbal ve 
huzuru için gözünü kırpmadan 
canlarını ortaya koyan aziz Gazi-
lerimizin Gaziler Gününü kutlu-
yorum. Anadolu’nun kapılarını 
açan, üç kıta yedi düvelde haki-
miyet kurduran, Çanakkale’de ve 
İstiklal Savaşı’nda tüm yokluk ve 
imkansızlıklara rağmen vatanına, 
bayrağına ve istiklaline sahip çıkan 
kahraman bir ecdadın torunlarıyız. 
Atalarımızdan bizlere yadigar olan 
gaza anlayışının bir eseri olarak 
şanlı tarihimiz, gazilerimizin ve 
şehitlerimizin kahramanlıklarıyla, 
canları pahasına verdikleri müca-
deleler ve büyük zaferlerle dolu-
dur. Kadim milletimiz dün olduğu 
gibi bugün de ‘ölürsek şehit, kalır-
sak gazi oluruz’ diyerek, istiklalini 
ve istikbalini savunmaktadır. Bu-
nun en güzel örneği milletimizin 
tüm fertlerinin 15 Temmuz iha-
netine karşı sergiledikleri destansı 
direnişte yaşanmıştır. Milletimiz,-

mensubu olmaktan gurur duydu-
ğumuz gazi bir millettir. Şehitlik 
ve gazilik unvanları, hiçbir maddi 
değerle, hiçbir dünyevi makamla 
ölçülemeyecek derecede büyük 
bir gurur kaynağıdır. Millet olarak 
şehitlerimizin, gazilerimizin mira-
sını layıkıyla gelecek nesillere ak-
tarmanın sorumluluğunu taşıyo-
ruz. Bu vesile ile bize bu toprakları 
vatan kılan, bugünlere getiren her 
bir şehidimize, her bir gazimize 
ve isimleri bilinmeyen tüm kah-
ramanlarımıza şükran ve minnet-
lerimizi sunuyor ve tüm gazilerin 
19 Eylül Gaziler Günü’nü tebrik 
ediyorum” dedi. 
n HABER MERKEZİ

Gazi Süleyman Ege’den
Gaziler Günü mesajı

‘Şanlı tarihimiz gazilerimizin
kahramanlıklarıyla doludur’

‘Bu vatan bize şehitlerin 
ve gazilerin emanetidir’

‘Birliğimize göz dikenlere
göğsümüzü siper edeceğiz’

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
19 Eylül Gaziler Günü’nü kut-
layarak, bu toprakların bizlere 
şehitlerimizin ve gazilerimizin 
emaneti olduğunu, onlar sa-
yesinde bayrağımızın gökyü-
zünde gururla dalgalandığını 
söyledi. Konya Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, 19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayım-
ladı. Başkan Altay’ın mesajı 
şöyle: “Üzerinde yaşadığımız 
topraklar bizlere şehitlerimizin 
ve gazilerimizin emanetidir. 
1071’den itibaren Anadolu’yu 
bizlere vatan yapmak için mü-
cadele eden kahraman ecda-
dımız, tarih boyunca yokluk-
lar içinde dahi kanlarının son 
damlasına kadar bayrağına ve 
istiklaline sahip çıkmıştır. Şe-
hit ve gazilerimiz sayesinde 

bugün bayrağımız gökyüzün-
de gururla dalgalanmaktadır. 
Bugün ülkemize yönelen teh-
ditlere karşı kendilerini siper 
eden kahraman askerlerimiz 
ve polislerimiz, aynı şuur ve fe-
dakârlıkla görev yapmaktadır. 
Şehitlerimize ve gazilerimize 
vefa borcumuzu ödemek için 

çok çalışmak, gelecek nesil-
lere daha müreffeh bir vatan 
bırakmak boynumuzun borcu-
dur. Bu toprakları bizlere vatan 
kılan tüm kahramanlarımıza 
şükranlarımızı sunuyor, Gaziler 
Günü\’nü en kalbi duygularım-
la kutluyorum.”
n HABER MERKEZİ

19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla bir mesaj yayım-
layan Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, Anadolu 
topraklarının dünyada eşi 
benzeri olmayan sayısız ce-
saret ve kahramanlık örne-
ğiyle dolu olduğuna vurgu 
yaptı. Başkan Hasan Kılca, 
“Anadolu, aziz şehitlerimizin 
ve kahraman gazilerimizin 
destansı mücadeleleri saye-
sinde bizlere vatan kılınmış-
tır. Bugün üzerinde yaşadı-
ğımız bu topraklar da vatan, 
millet ve bayrak sevdasıyla 
hiçbir fedakârlıktan çekin-
meyen, korkusuzca şehitlik 
ve gazilik mertebelerine eri-
şen büyük kahramanlarımı-
zın bizlere en kıymetli arma-
ğanı ve emanetidir. Şehitlik 
ve gazilik makamları da bu 
emanetlerin en büyük sim-

gesidir. Büyük bir şeref, onur 
ve haysiyet timsali şehitleri-
mizi hayırla yad etmek, ga-
zilerimize sahip çıkmak ise 
bizler için büyük bir sorum-
luluk ve görevdir. Zira eğer 
bugün şehit ve gazi kanıyla 
sulanmış Anadolu’nun her 
bir karış toprağına huzurla, 
güvenle basabiliyorsak bunu 
isimsiz binlerce kahramanla-

rımıza borçluyuz. Bu duygu 
ve düşüncelerle aziz şehit-
lerimize Allah’tan rahmet, 
kahraman gazilerimize min-
net ve şükranlarımı sunuyo-
rum. Vefanın, azmin, cesare-
tin timsali olan gazilerimizin 
19 Eylül Gaziler Günü’nü en 
kalbi duygularımla kutluyo-
rum.”
n HABER MERKEZİ

Gönül Gözü Kırım’da engelleri kaldıracak
Dünya Kırım Tatar Derneği 

Genel Başkanı Mustafa Sarıka-
mış ,Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin’i 
dernek binasında ziyaret etti. 
Gönül Gözü Kültür ve Yardım-
laşma Derneği Genel Başkanı 
Devriş Ahmet Şahin ve Dünya 
Kırım Tatar Derneği  Genel Baş-
kanı Mustafa Sarıkamış yapmış 
oldukları ortak protokol ile ‘Kı-
rımda Bir Engeli De Sen Kaldır’ 
kampanyasını başlattılar.

Dünya Kırım Tatar Derneği 
Genel Başkanı Mustafa Sarıka-
mış “Geçtiğimiz Kurban Bay-
ramı esnasında Kırım’a Kurban 
yardımı götüren dernek yetki-
lilerimiz orada böyle bir ihtiya-
cın olduğunu tespit etmişler. 
Biz de bunun üzerine böyle bir 
kampanya başlatarak  Kırım’da 

bulunan ihtiyaç sahibi engelli-
lere yardımcı olma kararı aldık” 
dedi.

Gönül Gözü Derneği Genel 
Başkanı Devriş Ahmet Şahin 
ise ziyaretinden dolayı Dünya 

Kırım Tatar Derneği  Mustafa 
Sarıkamış’a teşekkür ederek 
“Dernek olarak  kuruluşumuz-
dan bugüne kadar Konya  ve 
ilçelerinde bine yakın ihtiyaç 
sahibine ulaştık. Kırım’da Bir 
Engeli Sen Kaldır Kampanya-
sına ilk etapta 5 adet Manuel 
Tekerlekli Sandalye, yürüteç 
ve çeşitli medikal malzemeleri 
katkıda bulunacağız” ifadele-
rini kullandı. Başkan Şahin Kı-
rımda Bir Engeli de Sen Kaldır 
Kampanyası’nın 3 Kasım’a ka-
dar devam edeceğini belirterek 
toplanan tekerlekli sandalye ve 
medikal malzemelerin 3 Aralık 
Dünya Engelliler Gününde Kı-
rım Müftülüğü tarafından ihti-
yaç sahibi ailelere dağıtılacağını 
söyledi. 
n HABER MERKEZİ
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Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Başkanı Savaş Akcan, “Şu ana kadar 171 yerel çeşidi gen bankamıza yani ülkemize kazandırdık.  
Bu yerli ve milli duruşumuzu perçinleyecek, amaçlarımıza uygun faaliyetlerimizi artıracak her reforma sonuna kadar destek vereceğiz” dedi 

Dışa bağımlı değiliz
Bitki çeşitlerinin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılması, tohumluklarının 
üretimi, tedariki ve pazarlamasına 
ilişkin milli ve sektöre has politikalar 
geliştirerek,geliştirdiği politikalarla 
uyumlu milli ve milletlerarası idari, 
teknik ve hukuki düzenlemelerin 
yapılması ve uygulanmasına et-
kin katılım sağlayarak, alt birlikler 
ve üyelerinin teknik ve teknolojik 
gelişmelerine destek sağlayıp, her 
zeminde hak ve menfaatlerini savu-
narak, Milli tohumculuk sektörünün 
gelişimine katkıda bulunmak amacı 
ile kurulan Türkiye Tohumcular Bir-
liği (TÜRKTOB) Türk tohumculu-
ğuna katkı sunmaya devam ediyor.  
TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan 
TÜRKTOB’un hedeflerini ve çalış-
malarını Yenigün’e anlattı. 

Türkiye’de bitkisel üretim materyali 
üreten bütün kişi ve kuruluşlar size 

bağlı, TÜRKTOB çatısı altındaki 
alt birliklerin 50’i aşkın üyesi var. 

Sektörün ticaret hacmi nedir? Üretim 
ve ihracat konusunda hedefimiz nedir?

Öncelikle Konya Yenigün Gaze-
tesi’ne sektörümüze gösterdiğiniz 
ilgi için çok teşekkür ediyorum.  Si-
zin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye’de 
tohum, fide, fidan, süs bitkisi üre-
ten, tüm bunları ıslah eden, işleyip 
ekime-dikime hazır hale getiren, 
tüm ülkemiz de dağıtan kişi ve ku-
ruluşlar ile profesyonel tohumluk 
yetiştiricileri yani çiftçilerimiz, To-
humculuk Kanunu’na göre Türkiye 
Tohumcular Birliğine (TÜRKTOB) 
bağlı alt birliklerimize üye olmak 
zorunda.  TÜRKTOB olarak yaklaşık 
55 bin üyemiz ile tarımının temeli 
olan tohumluk sektörünün kamu 
kurumu niteliğinde tek çatı örgütü-
yüz.  Sektörümüzün yarattığı katma 
değere baktığımız zaman 4 milyar 
dolarlık bir rakam görüyoruz. Bu 
rakama tüm ticari fonksiyonlarımızı 
ve dolaylı sektörlerin faaliyetlerini 
de eklediğimizde 10 milyar dolar-
lık ticaret hacmi oluşuyor. Gelelim 
dış ticarete… 2018 yılında ise 500 
milyon dolarlık bir dış ticaret hacmi 
oluştu.  İthalat ile ihracat arasındaki 
denge hızla ihracat lehine gelişmeye 
başladı ve 2015 yılında ihracatın it-
halatı karşılama oranı yüzde 69 iken, 
2016 yılında yüzde 88, 2017 yılında 
ise yüzde 92 oldu. 2018 yılında ise 
sektör ilk defa ithalattan daha fazla 
ihracat yaptı ve bu oran yüzde 108’e 
yükseldi. Başka bir ifadeyle 500 mil-
yon dolarlık dış ticaret hacminin 240 
milyon doları ithalat, 260 milyon do-
ları ihracat olarak gerçekleşti. Sanı-
lanın ya da iddia edilenin aksine dış 
ticarette artıdayız. Sorunuzun son 
kısmı hedeflerimizle ilgili. Türkiye’de 
her yıl 2 milyon 800 bin ton tohum 
toprakla buluşuyor. 1 milyon 60 bin 
ton sertifikalı tohum üretimimiz, ih-
tiyacımızın yüzde 40’ını karşılıyor. 

Gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 
80-85 civarında. İlk hedefimiz bu 
orana ulaşmak.  Buğday, arpa, çeltik, 
bazı yem bitkileri ve yemeklik bak-
lagillere ait sertifikalı tohumlukların 
önemli bir kısmı Türkiye’de ıslah 
edilen çeşitler kullanılarak üretiliyor. 
Yeterlilik oranımız hububatta yüzde 
100, hibrit sebze tohumculuğunda 
yüzde 60 seviyesinde. Hibrit sebze 
tohumculuğunda kısa sürede yaka-
ladığımız bu oran büyük bir başarıdır 
ancak yerli ve milli çeşitlerimizle bu 
oranı daha da yukarılara çekeceğiz.  
Fidan, fide ve süs bitkilerinde de iç 
ve dış pazarın taleplerini, istendiği 
miktarda, istendiği zaman, yüksek 
kalite ve uygun fiyatla milli üretim 
ile karşılamak önceliğimiz olacak. 
Kayıt dışı üretimi ve satışları mini-
mum düzeye indirmekte amaçları-
mız arasında yer alıyor.  Bugün 80 
ülkeye, 260 milyon dolarlık ihracat 
yapıyoruz.  Hem ihracat yaptığımız 
ülke sayısını hem de ihracat mikta-
rımızı yükseltmek için gayret gös-
teriyoruz. Orta vadede 500 milyar 
dolarlık ihracat hedefini ulaşılmaz 
görmüyoruz. 

Türkiye’nin ne kadar tohumluk 
(tohum, fide, fidan, süs bitkisi) 

üretimi bulunuyor? 
Tohumluk üretim miktarımız 

2008 yılında TÜRKTOB kurulduk-
tan sonra müthiş bir ivme ile art-
maya başladı. Bunu artışı rakamlarla 
ortaya koymak isterim. Sertifikalı 
tohum üretim miktarlarına baktığı-
mıza 2008 yılında 289 bin tonluk bir 
rakam görüyoruz. 2018 yılında bu 
rakam 1 milyon 60 bin tona ulaştı. 
Bu 3,6 katlık bir artış anlamına ge-
liyor. Meyve ve asma fidanı üretim-
lerimizde son 10 yılda 3 kat artmış 
durumda. 2008 yılında 64 milyon 

600 bin adet meyve ve asma fida-
nı üreten Türkiye, 2018 yılında bu 
rakamı 188 milyon 680 bin adede 
çıkardı. Süs bitkileri üretimini son 
5 yılda 236 milyon adet artırarak, 1 
milyar 711 milyon 773 bin adede çı-
kardık. Üretim alanları ise son 15 yıl-
da yüzde 250 artarak 50 bin dekara 
ulaştı.  Az önce ifade ettiğim gibi bir 
başka başarı öyküsünü de fide sek-
töründe yazmaya devam ediyoruz. 
Türkiye’de 2000 yılında 150 milyon 
adet fide üretilirken, 2010 yılında 2 
milyar 600 bin adede, 2018 yılında 
da 4 milyar adede çıktı. Son 20 yılda 
26 kat, son 10 yılda yüzde 53’lük bir 
üretim artışı var. 

Tohumda dışa olan bağımlığımızın 
etkili bir şekilde düştüğü söyleniyor. 
Bu konuda neler söyleyebilirsiniz?

Öncelikle net bir şey söyleyeyim.  
Türkiye tohumculukta dışa bağımlı 
bir ülke değildir. Şu anda devletimiz, 
tohum ithalatını tamamen yasakladı 
diyelim; emin olunuz hiçbir temel 
ürün grubunda üretim sıkıntısı yaşa-
mayız.  İlk sorunuzda ihracat hede-

fimizi açıklarken verdiğim rakamları 
vurgulamak yerinde olacaktır. 2018 
yılında 501 milyon dolarlık bir dış 
ticaret hacmimiz oldu. Son 10 yılda 
ithalat ile ihracat arasındaki denge 
ihracat lehine değişti. Örneğin, 2015 
yılında ihracatın ithalatı karşılama 
oranı yüzde 69 iken, 2016 yılında 
yüzde 88, 2017 yılında ise yüzde 92 
oldu. Geçen yıl ise sektörümüz ilk dış 
ticaret fazlası verdi ve bu oran yüz-
de 108’e yükseldi. Bu oranı her yıl 
artırmak en büyük hedeflerimizden 
biridir.  Meşhur İsrail tohumu konu-
sunun da bir şehir efsanesi olduğu-
nu bir kez daha ifade edeyim. 2018 
yılında bu ülkeden yapılan ithalat, 
toplam ithalatın sadece yüzde 5’idir. 
Ayrıca İsrail’e 1 milyon dolarlık to-
hum ihracatımız var. 

Dünyada yeni tür savaşların 
tohumculuk üzerinden olacağı 

öngörülüyor. Peki, Türkiye milli 
tohumluk üretimi konusunda 

nasıl adımlar atmalı? 
Tarım ve gıda artık stratejik bir 

öneme sahip. İleride teknoloji değil 

tohum, tarım ve gıda savaşları ya-
şanacaktır. Aslında savaş, dış ticaret 
üzerinden çoktan yaşanmaya baş-
ladı bile. Tarım, son dönemde daha 
sık bir şekilde ülkelerin dış politika 
aracı haline gelmeye başladı. Ülkele-
rarası ticaret savaşları ile birlikte ta-
rımsal ürünlerde ambargo, yüksek 
gümrük vergileri, ve çeşitli yaptırım-
lar gündeme geliyor. Özetle tarım 
ürünleri bir silah olarak daha sık ma-
saya konuluyor. İşte bir bu yüzden 
yerli ve özellikle milli tohumculuğun 
gelişmesi için var gücümüzle çalışı-
yoruz. Tohuma sahip olan geleceğe 
sahip olacak, bu kadar açık ve net. 
Biz Türkiye tohumculuk sektörü 
olarak çok hızlı koşmak zorundayız. 
Çünkü tohumculukta gelişmiş ola-
rak değerlendirilen ülkelerin sektö-
rel tarihi incelendiğinde görülür ki;  
özellikle üretim ve ticaret konuların-
da oluşturdukları sistem ve kurallar 
Türkiye’den ortalama yarım asır 
önce devreye girmiş.  Yine gelişmiş 
ülkelerde tohumculukta çok önemli 
olan bitki ıslahı ve çeşit geliştirme 
konularını da içine alan AR-GE faa-
liyetleri, aktarılan kamu kaynakları-
nın da etkisiyle ülkemizden çok önce 
başlamış. Biz bu mesafeyi kapatmak 
zorundayız. Milli tohumculuk, ancak 
araştırma – geliştirme (AR-GE) çalış-
malarının artması ile ıslah edilecek 
milli çeşitlerin üretime kazandırıl-
masıyla gelişir.  AR-GE çalışmaları 
yüksek teknik bilgi, personel, dona-
nım, finans ve sabır isteyen, uzun 
süreli ve riskli bir iştir. Özel sektör 
firmalarımız AR-GE için yeterli 
maddi kaynağa ve sermaye birikimi-
ne henüz sahip değil. AR-GE yapan 
kamu kurumlarının da kaynakları 
sınırlı. Özel sektöre verilen AR-GE 
kredi ve finans desteği yetersiz ve 

kullandırma süreleri de AR-GE’nin 
tabiatına uygun olacak şekilde uzun 
süreli değil. AR-GE yapan Bakanlık 
- üniversite - araştırma kuruluşları 
- özel sektör - sanayiciler ve kullanı-
cılar arasındaki iletişiminde çok ye-
terli olduğunu söyleyemeyiz. İşte bu 
sorunlarımızı çözdüğümüzde milli 
tohumculuğun çok daha hızlı bir 
şeklide geliştiğini göreceğiz. 

Türkiye’de GDO’lu tohum 
üretmek ve ithal etmek yasak. Çok 

tartışılan bir konu olan GDO ile Hibrit 
tohumu arasındaki fark nedir? 
Melez tohum konusunda yanlış 

bildiklerimiz nelerdir?
Bu soru için çok teşekkür edi-

yorum. Tohum, hatta tarım ile hiç 
ilgisi bulunmayan akademisyenler, 
doktorlar, gazeteci ve yazarlar, fi-
toterapistler ve sözde sağlık kürleri 
satıcılarının yanlış ve bazen maksatlı 
açıklamaları yüz binlerce çiftçimizi 
ve milyonlarca tüketicimizi olumsuz 
etkiliyor. Bu kişiler, milli ekonominin 
temeli olan tarıma zarar verdikleri-
nin farkında değiller. Eğer farkında 
olarak yapıyorlarsa çok daha acı. 
Ülkemizde ilgili yasalar GDO’lu (Ge-
netiği Değiştirilmiş Organizma) to-
humların üretimini ve her türlü tica-
retini yasaklamıştır. Aksi halde çok 
ciddi miktarda maddi ve 12 yıla ka-
dar hapis cezası verilmektedir. Hib-
rit (melez) tohumlar ise daha yüksek 
verim, pazar değeri yüksek, kaliteli, 
standardı değişmeyen, iç tüketim ve 
ihracatta tercih edilen ürünlerin arzı 
için doğal yöntemlerle üretilir. Adı 
üstünde doğada zaten kendiliğinden 
olan melezlemenin insan eliyle ya-
pılmasından başka bir şey değildir. 
Hiçbir genetik değişiklik, müdahale 
söz konusu olamaz. Hibrit tohumlar 
kısır değildir, ayrıca hibrit tohum-
larla üretilen ürünlerin kısırlık dâhil 
insan sağlığına zarar verdiği iddiası 
gerçek dışıdır. 

TÜRKTOB olarak ne 
kadar tohum kazandırdınız?

Biz tarımı ve tarımın en stratejik 
girdisi olan tohumluğu en az savun-
ma sanayi kadar önemli görüyoruz. 
TÜRKTOB olarak yerli ve milli çe-
şitlerimizin geliştirilmesi ve kendi 
tohumluklarımızın tarımsal üretim 
sürecinde daha çok yer alması için 
yoğun gayret sarf eden bir sektö-
rü temsil ediyoruz.   Ayrıca genetik 
kaynaklarımızın korunması, toplan-
ması, saklanması ve sektörümüzün 
kullanımına sunulması için çalışıyor, 
Tohumun İzinde isimli bir proje yü-
rütüyoruz. Şu ana kadar 171 yerel 
çeşidi gen bankamıza yani ülkemize 
kazandırdık.  Bu yerli ve milli duru-
şumuzu perçinleyecek, amaçlarımı-
za uygun faaliyetlerimizi artıracak 
her reforma sonuna kadar destek 
vereceğiz.  
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Türkiye Tohumcular Birliğine (TÜRKTOB) yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin tohum ihtiyacını giderecek önemli çeşitleri ortaya koymuş durumda. 

Savaş Akcan
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Yalıhüyük’te hafızlık programı yapıldı

İşitme engelliler de
hutbeyi dinleyebiliyor

Yalıhüyük’te sivil hafızlık 
programı düzenlendi. Yalıhü-
yük Merkez Camii’ndeki prog-
ram Kur’an tilaveti ile başladı. 
Programın açış konuşmasını İlçe 
Müftüsü Önder Özkan yaparak 
Sivil Hafızlık Projesi konusunda 
etkinliğe gelenlere bilgi verdi. 
İlçe Kaymakamı Muhammed 
Deniz Kılınç da, “Kalplerini 
Kur’an ile ziynetlendiren hafız-
larımızı canı gönülden kutluyo-
rum” diyerek başladığı konuş-
masını şöyle sürdürdü: “Hafızlık 
bir kitabı öylesine ezberlemek 
değildir. Kuran’ı Kerimi akla 
ve kalbe yerleştirmek, hayata 

ve ahlaka kılavuz yapmak an-
layarak aydınlattığı yoldan yü-
rümektir. Hafızlığın şükrü onu 
unutmamak yaşamak ve hayatı 
onunla güzelleştirmektir.” Kon-
ya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğ-
lu da Hafızlık belgesini verdiği 
Cafer Kayayı tebrik ederek, “İn-
şallah bu kardeşimiz hafız oldu 
devamı da gelecektir.” diye ko-
nuştu. Proğramın sonunda İlçe 
Kaymakamı ve Belediye Başkanı 
tarafından Hafız ünvanı alan Ca-
fer Kaya’ya  çeşitli ödüller veril-
di. Daha sonra Kaya’ya hafızlık 
cübbesini İlçe Müftüsü Önder 
Özkan tekbirler eşliğinde giy-

dirdi. Sivil Hafızlık programına 
Kaymakam Muhammed Deniz 
Kılınç, Konya İl Müftüsü Ahmet 
Poçanoğlu, Belediye Başkanı 

Hasan Koçer, Bozkır, Ahırlı, 
Seydişehir ile çevre ilçelerin 
müftüleri katıldı.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir ilçesinde, şehir merke-
zindeki bir camide cuma namazların-
da işaret diliyle hutbe dönemi başla-
tıldı. Beyşehir İlçe Müftülüğünden 
konuyla ilgili yapılan açıklamada, Di-
yanet İşleri Başkanlığı tarafından Tür-
kiye genelinde uygulamaya konulan 
“Cuma hutbesini işaret diliyle anlat-
ma” projesinin Beyşehir ilçesinde de 
bir camide uygulanmaya başlandığı 
bildirildi. Açıklamada, çarşı merke-
zindeki Cuma Camisi’nde başlayan 
uygulamada işaret dili eğitimi alan 
din görevlisi Eyüp Turgut tarafından 
görevli olduğu ibadethanede cuma 
namazlarında işitme engelli cemaat 
için hutbenin işaret diline çevrildi-
ği aktarılarak, “Cuma Camisi imam 
hatibi olan Eyyüp Turgut tarafından 
daha önce Konya’da açılmış olan 
işaret dili kursları yeterlilik belgesine 
sahip olması sonrasında ilçemizde 
ilk kez bir camide işaret diliyle hutbe 
dönemi başlamıştır. Camide okunan 
hutbe, aynı zamanda engelli kardeş-
lerimizin hutbeyi anlayabilmesi için 
işaret diline çevrilmektedir” denildi..
n İHA

Tarım ve Orman Bakanı Recep Pakdemirli, “Toplam pancar şekeri satışında, 333 bin 980 ton ile yüzde 14 artış sağlandı. Buna karşılık 2001-2002 
yıllarında, 460 bin ton olarak gerçekleşen Nişasta Bazlı Şeker satışı, 2018-2019 yıllarında, yüzde 71 oranında azalarak 135 bin tona geriledi” dedi

Pancar arttı, nişasta azaldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir 

Pakdemirli, katıldığı Ilgın Şeker 
Fabrikası Kampanya Açılış Prog-
ramında konuştu. Cumhuriyetin 
ilk yıllarını hatırlatan Bakan Pak-
demirli, o dönemde buğday, arpa, 
hatta yumurta satılarak sermaye 
sağlandığını ve şekerin ithal edildi-
ğini; şimdi ise ihtiyacın tamamının 
yerli üretimle sağlandığını belirtti. 
Bakan Pakdemirli, “İlk şeker fab-
rikasının kuruluş öyküsüne baktı-
ğımızda, bu ülkenin inançlı, gözü 
kara insanlarını görüyoruz. Nakit 
sermaye olmadığı için 50 eşraf-
tan, buğday, arpa, tütün, koyun, 
kuzu hatta tavuk yumurtası gibi 
ürünler alınarak, şirketin ambarına 
toplanıp, değer fiyatlarıyla satılarak 
sermaye yapıldı. Nereden nereye 
Şimdi halkımızın ihtiyaç duyduğu 
şekerin tamamı, milli ve yerli üre-
timle, siz değerli Konyalı çiftçileri-
mizin de katkısı ile bu topraklarda 
üretilmekte” dedi.
‘PANCAR ÜRETİMİNDE YÜZDE 11 

ARTIŞ BEKLENİYOR’
Şeker kotalarında yapılan dü-

zenlemeye değinen Bakan Pakde-
mirli, bu sayede pancar üretiminde 
bir önceki yıla göre yüzde 11 artış 
beklendiğini ifade etti. Bakan Pak-
demirli, “Şeker kotalarında yaptı-
ğımız düzenleme ile Nişasta Bazlı 
Şeker Kotası; 2018 yılında, yüzde 
10’dan yüzde 5’e, 2019 yılında ise, 
yüzde 2,5’a düşürüldü. Böylelik-
le çiftçimizin, ilave 1,5 milyon ton 
pancarı kota kapsamında üretmesi 
sağlandı. Yaptığımız bu düzenleme 
doğrultusunda, ülkemizde pancar 
üretimi artmakta, 2019 yılında, bir 
önceki yıla göre pancar üretiminde, 
yüzde 11’lik bir artış beklenmekte” 
şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan tarafından, 2019-2020 
pazarlama yılı için ise şeker kota-
larının 2 milyon 700 bin ton olarak 
belirlendiğini kaydeden Pakdemir-
li, “Bu kotanın, 2 milyon 632 bin 
500 tonu, pancardan şeker üreten 
fabrikalarımıza tahsis edildi. Cum-
hurbaşkanımız pancar alım fiyat-
ları ile ilgili müjdeyi de 1 Eylül’de 
Konya’da açıkladılar. 2018 yılında, 

tonu 235 lira olan pancar alım fi-
yatı, yaklaşık yüzde 28 artırılarak 
2019 yılında 300 liraya yükseltildi” 
ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Şeker Ka-
nunu gereğince uygulanan kota 
sistemi ile üretimin sınırlandırıl-
madığını; arz ve talep dengesi te-
sis ederek, ülke ihtiyaçlarına göre 
sektörün planlandığını belirtti. 
Böylece üretimde dalgalanmaların 
önüne geçerek, pancar çiftçimi-
zin refahının istikrarlı bir şekilde 
korunduğunu, ayrıca uygulanan 
sözleşmeli model ile hem şeker 
fabrikasının hem de çiftçilerimizin 
hak ve sorumluluklarının güvence 
altına alındığını vurguladı.

‘PANCAR ŞEKERİ SATIŞINDA 
2018 - 2019 YILINDA YÜZDE 14 

ARTIŞ SAĞLANDI’
Şeker sektöründe 2018 yılında, 

yaşanan değişimle Şeker Kurumu 
ve Şeker Kurulu’nun kapatılarak, 
görevlerinin Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’na verildiğini de hatırlatan 
Pakdemirli, yürütülen çalışmalar 
neticesinde pancar şekerinin satı-
şında Cumhuriyet tarihinin rekoru-
nun kırıldığını belirtti. ‘2018-2019 
pazarlama yılında, yurt içi tüketim 
amacıyla, 2 milyon 455 bin 402 
ton pancar şekeri satıldı. Toplam 
pancar şekeri satışında, bir önce-
ki pazarlama yılına göre, 333 bin 
980 ton ile yüzde 14 artış sağlandı. 
Buna karşılık 2001-2002 yılların-
da, 460 bin ton olarak gerçekleşen 
Nişasta Bazlı Şeker satışı, 2018-

2019 yıllarında, yüzde 71 oranında 
azalarak 135 bin tona geriledi’ diye 
konuştu.

On şeker fabrikasının 2018 yı-
lında özelleştirildiğini ve o fabrika-
ların kesintisiz olarak faaliyetlerine 
devam ettiğini belirten Bakan Pak-
demirli, “Kamuya ait TÜRKŞEKER 
A.Ş. Ilgın şeker fabrikasının da içe-
risinde olduğu 15 şeker fabrikası 
ile faaliyetine devam etmekte olup, 
sektörün yüzde 34’üne hakimdir. 
Kamu yanında şeker üretiminde 
en büyük pay, yüzde 37 ile pan-
car ekicileri kooperatiflerine ait 
fabrikalardadır. Bu veriler dikkate 
alındığında, başka hiçbir üründe 
olmayan düzeyde üretimin çiftçi 
kooperatiflerince yapıldığı ve ka-
munun şeker üretimine güçlü bir 
şekilde devam ettiği görülmekte-
dir” ifadelerine yer verdi.

‘SON 17 YILDA, KONYA’YA 8,4 
MİLYAR LİRA HİBE VERDİK’
Tarım ve Orman Bakanı Be-

kir Pakdemirli, “Ülke genelindeki 
tarımsal desteklere bakıldığında 
Konya’nın yüzde 5 gibi büyük bir 
oranda destek aldığını da belirtti. 
Pakdemirli hem destekler hem de 
Konya’nın ekonomideki yerini ra-
kamlarla açıklayarak, “Son 17 yıl-
da, Konya’ya 8,4 milyar lira hibe 
verdik. 2002’de 146,1 milyon Lira 
olan tarımsal hibe desteğimizi, 6,4 
kat artırarak 2019 yılı itibariyle 
938 milyon liraya çıkardık. Kon-
ya’nın Tarımsal üretim değeri son 
17 yılda, 9 kat artarak 19,4 milyar 
liraya çıkmıştır. Konya Tarımsal 
ihracatımız yine son 17 yılda, 20,3 
kat artarak 398 milyon dolara ulaş-
mıştır. Yine Konya’ya verdiğimiz 
tarımsal kredilerimiz son 17 yılda, 

tam tamına 89 kat artarak 2 mil-
yar Liraya ulaşmıştır. Orman ve Su 
alanlarında toplamda Konyamıza 
10 milyar Lira yatırım yaptık. Top-
lamda 49 adet baraj ve gölet yapa-
rak, 740 bin dekar alanı sulamaya 
açtık. Daha yeşil bir Konya için, 
105 milyon fidanı toprakla buluş-
turduk” dedi.

ILGIN’A İHTİSAS ORGANİZE 
SANAYİ BÖLGESİ MÜJDESİ
Bakan Pakdemirli bundan 

sonraki süreçte de desteklerin 
ve yatırımların devam edeceğini 
belirterek, Ilgınlılara müjde ver-
di. Pakdemirli, “Ilgın ilçemizde, 
jeotermal kaynakların değerlen-
dirilmesi amacıyla bir çalışma ya-
pılması talimatını verdim. Bu ça-
lışma sonucunda, yeterli sıcaklık 
ve debide jeotermal enerji kaynağı 
bulduğumuz takdirde, Tarıma Da-
yalı Jeotermal Enerji ile Isıtmalı 
İhtisas Organize Sanayi Bölge-
si kuracağız inşallah. Bu alanda, 
her biri minimum 25 dekar olan, 
jeotermal enerji ile İleri teknolo-
jik toprak seralar, Sebze kurutma 
tesisleri kurulacak. Bu seraların 
kurulmasıyla, kendi tarlanızda 
yetiştirdiğiniz domatesten 5-10 
ton verim alırken, kuracağımız bu 
seralarda dekara, 50-60 ton ürün 
alacaksınız. Beni heyecanlandıran 
asıl kısım; bu yatırım sayesinde, 
1.200 vatandaşımız İnşallah, iş 
ve aş sahibi olacak. Bu projemizi 
hayata geçirmek için düğmeye 
bastığımızın müjdesini vermek is-

tiyorum” diye konuştu.
‘2020’DE İHALESİ YAPILACAK; 
EKONOMİYE 65 MİLYONLUK 

KATKI SAĞLAYACAK’
Bakan Pakdemirlinin Konyalı-

lara bir diğer müjdesi de ekonomi-
ye 65 milyonluk katkı sağlayacağı 
tahmin edilen, sulamanın borulu 
şebekeye çevrilmesi projesi oldu. 
Pakdemirli, “Ilgın ilçemizde, 1970 
yılında işletmeye açılan, 171.590 
dekar sulama sahası bulunan Il-
gın Atlantı Sulamasının, borulu 
şebekeye çevrilmesi projesinin ça-
lışmalarında son aşamaya geldik. 
2020 yılında inşaat ihalesini yap-
mayı planlıyoruz. Sulama tesisini 
tamamladığımızda, ekonomiye 
yıllık 65 milyon lira katkı sağlaya-
cak” şeklinde konuştu.

‘ILGIN’DA 55 HEKTARLIK 
ALANDA TERASLAMA 

ÇALIŞMASI YAPILACAK’
Ilgın ilçesine heybeleri dolu 

geldiklerini söyleyen Bakan Pak-
demirli’nin bir diğer müjdesi de 
teraslama projesi oldu. Pakdemir-
li, “Ilgın Gedikören Mahallemizde, 
55 hektar alanda teraslama çalış-
ması yapacağız. Çalışma yaptığı-
mız alanları, badem, alıç, zerdali, 
iğde gibi gelir getirici tür fidanları 
ile ağaçlandıracağız. Bu fidanların 
bakımlarını da 3 yıl boyunca biz 
yapacağız. Ayrıca sahanın 13 hek-
tarlık alanına 43 bin adet badem 
fidanı dikeceğiz. Ilgınımıza hayırlı 
uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Konya 
Valisi Cüneyit Orhan Toprak ise, 
Konya Ilgın Şeker Fabrikasının 
şeker pancarı üreticiliğinde lider 
konumda olduğunu söyledi. Vali 
Toprak, vatandaşlara ise büyük 
oranda istihdam alanı sağlıyor. Bu 
alanda Ilgın Şeker Fabrikası büyük 
rol oynuyor.

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay da, 
Ilgın Şeker Fabrikasının, Türki-
ye’nin şeker pancarı ve şeker ih-
tiyacının yüzde 29’unu karşıladı-
ğını, bu kapsamda ekonomik ve 
sosyal anlamda büyük rol oynadı-
ğını kaydetti.
n İHA

Güzel ülkemizde her on yılda bir,
Ezdi geçti milletimizi darbeler,
Eli silahlı, suratsız ehli kibir,
Süzdü geçti cismimizi darbeler.
60 da cuntacı albaylarla başladılar,
80 de emir komutayla haşladılar,
28 Şubatta inananları taşladılar,
Yüzdü geçti derimizi darbeler.
Onlardı başbakanı ipe gönderen,
Onlardı adaları zindan eyleyen,
Onlardı irademize tankı yeğleyen,
Çizdi geçti ismimizi darbeler.
15 Temmuz işgal projesiydi,
ABD conisinin ayak sesiydi,
Ricat ettiren milletin nefesiydi,
Üzdü geçti hepimizi darbeler.
Tamamı da dış güçlerin ürünü,
Kullandılar hainler sürüsünü,
Söylettiler senfoni türküsünü,
Büzdü geçti fikrimizi darbeler.
Yapmadıkları zulüm kalmadı,
Başörtülüyü hastaneler almadı,
İcraatları vicdanlara sığmadı,
Dizdi geçti her ferdimizi darbeler.
Haçlılar memleketimize sulandı,
İşgalciler toprağımıza dallandı,
Vurguncular paramıza çullandı,
Soydu geçti ülkemizi darbeler.
Laikçi, batıcı, Fetöcü olsa da,
Kalpleri darbe aşkı ile dolsa da,
Daima fırsat kollayıp dursa da,
Aldı ilencimizi geçti gitti darbeler.
15 Temmuz bu kafaya ders olsun,
Tekrar meyledenler kodese 
dolsun,
Millet iradesi hükmünü kursun,
Gelip geçti İnşaallah bitti darbeler.

DARBELER

bilgi@mutluyilmaz.com
Salih Sedat ERSÖZ
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Devlet, Bir coğrafya üzerinde tarihî 
bağlarla bir arada bulunan insan kü-
mesinin üzerinde egemenlik haklarının 
uygulandığı kurumlar üstü yapıdır; hal-
kın örgütlenme biçimlerinden birisi ve 
halkın örgütlenmiş bütününün temsili. 

İrade, İnsanın herhangi bir eylemi 
gerçekleştirme yolunda iç ve dış ko-
şullarıyla belirlenen bilinçli kararlılığı’ 
olarak tanımlanabilir. İrade, ruh bilim 
açısından ise, itici bir güç ve bilim ye-
tişidir. İradenin iki temel bileşeni vardır. 
Bunlardan birincisi ‘seçme ve karar 
verme’, ikincisi ise ‘eylemdir.’

Tarihte her devletin kuruluşunu 
hazırlayan olaylar, müesseseler ve 
zümreler başka başkadır. Birbirinden 
farklı sosyal şartlar sonucu ortaya 
çıkan devletler de ayrı ayrı özelliklere 
sahiptirler.

Araplar, İslam’dan önce “büyük 
devlet” fikrine sahip değillerdi. Onlar bu 
ideali İslam dininde buldular ve o sa-
yede elde ettiler. Araplarda din, devletin 
ve bütünüyle e sosyal hayatın dayandı-

ğı ilk ve temel müessese oldu. Bütün 
kurumlarıyla devlet, bu ana kaynaktan 
beslendi. Oradan güç ve kuvvet aldı.

İngiliz devletinin kuruluşunda en 
başta rol oynayanlar tüccarlarla deniz-
cilerdi. Büyük Britanya imparatorluğu 
sömürgecilik ve menfaat zihniyeti üze-
rine bina edildi. Daha doğrusu devletin 
kuruluşunda ve kuvvetlenişinde en hâ-
kim zihniyet bu oldu.

Rusya’nın, öteden beri en büyük 
ideali,  sıcak denizlere inebilmekti. Çar-
lık Rusya yıkıldı, rejim değişti. Fakat üç 
yüz senelik tarihi gelişmeler, Rusya’nın 
bu idealden vazgeçmediğini ve kolay 
kolay vazgeçmeyeceğini ortaya koydu.

Amerika, Avrupa’da tutunamayan, 
çoğu kanun ve nizam kaçağı, toplum 
tarafından makbul sayılmayan kimse-
lerin istilasına uğradı. Bunlar ellerindeki 
üstün silah gücü İle yerli halkı tedirgin 
edip onların topraklarına sahip oldular. 
Daha sonra da devletin kuruluşun-
da rol oynadılar. Para kuvveti ile her 
şeye hâkim olunacağına inanan, gasp 

yoluyla da olsa geniş 
emlake, gayri meşru da 
olsa büyük servete sahip 
olma zihniyetini taşıyan 
bu insanlar, nihayet 
kendi zihniyetlerine uy-
gun devleti de kurdular. 
Devletin kuruluşun da 
rol oynayan o açıkgöz 
muhterislerin zihniyeti, 
bugünkü Amerika’nın 
ruhu ve manası gibidir.

Osmanlı devletinin kuruluşunda 
rol oynayan zihniyet, onun kurucusu-
nun ağzından hiçbir yoruma meydan 
vermeyecek şekilde açıklanmıştır. 
Osman Bey, oğlu Orhan’a “Oğlum, 
kuru kavga ile cihangir olma sevdası 
bize yaraşmaz. Bizim maksadımız din 
yolunda mücahit olmaktır.’’ derken, 
sadece kendi düşüncelerini dile getir-
miyordu, aynı zamanda Alparslan’dan 
beri Anadolu Türkünün ruhunda kök 

salmış olan zihniyete ter-
cüman oluyordu. Osman 
Bey, ilim ve din ehlinden 
uzaklaşmamayı da tav-
siye ediyordu. Bu ideali 
gerçekleştirmek için ku-
rulan devletimiz üç büyük 
müesseseden kuvvet 
alarak yükseldi. Üç büyük 
müessese ordu, medrese 
ve tekke idi. Kuruluş de-
virlerinde bu müesseseler 

aynı gaye için el ele verdiler ve işbirliği 
yaptılar. 

Türkiye Cumhuriyet ise, işgale ve 
esarete hayır diyenlerin verdiği mü-
cadelenin ve işgal karşısında yetersiz 
kalan yönetimin tasfiye edilerek ege-
menliğin millete intikal ettirilmesinin 
adıdır. Milletin kendini yönetecekleri 
belirlemesi, son sözün kendisinde ol-
masını ifade ediyor. 

Rejim şekli ne olursa olsun, dev-

let, milletin inanç ve iradesi üzerine 
kurulmuş, müesseseleri de bu inanç 
ve iradeden kuvvet alıyorsa o devlet 
milli devlettir. Temsil ettiği şey de milli 
iradedir. Devlet manen bundan uzak-
sa, şekil ve dış yönüyle ne kadar milli 
görünürse görünsün, yine de milli ol-
maktan uzaktır. Millet ruhundan kuvvet 
almayan devletin bünyesinde; devlet 
içinde devletler, milli iradeyle alay eden 
“özerk” kurumlar ve kanun üstü şahsi-
yetler türer. “Hâkimiyet kayıtsız şartsız 
milletindir” sözüne, millet eli kolu bağ-
lıymış gibi bakar durur.

Biz tarih huzuruna İslam ideali ile 
çıkmış bir milletiz. O bizi millet yapan 
ve büyük devlet haline getiren ana 
kuvvettir. Ondan uzaklaşmak, kendi 
varlığımızdan uzaklaşmak ve zaafa 
düşmektir. En başta üniversitelerimiz 
ve öğretim kurumlarımız olmak üzere 
bütün müesseselerimiz, milletin ruh 
ve inancına bağlı, ondan kuvvet alan 
ve ona hizmeti gaye eden müesseseler 
olmak zorundalar. 

Millete yönelmeyen ve hizmet ede-
rek millete mal olmayan hiç müessese 
milli değildir. Milli olmayan her şey, 
millet hayatından kovulmaya,  yıkılıp 
yok olmaya mahkûmdur. Aksi halde 
millet varlığı dağılıp yok olur!.,

Milli ideal ve iradeyi temsil eden 
ve devleti ayakta tutan kurumların bu-
lunmayışı veya bulunduğu halde göre-
vini hakkiyle yapamayışı sonucunda, 
demokrasinin en nihayet varacağı yer 
anarşidir. 

 Tarihte olduğu gibi, bugün de 
ordu, ilim ve din, bu üç kuvvet bu 
uğurda el ele vermek zorundadır. Buna 
bir dördüncü kuvveti; bütün yönleriyle 
milli olan iktisadı da ilave etmek gerek-
mektedir. “Milli varlığımızı kim kurta-
racak?” sorusuna verilecek en uygun 
cevap da şudur: Milli varlığımızı, onu 
kuran güçler kurtaracaktır.

Baki selamlar.
Kaynak: Devleti Kuran İrade, Emin 

Işık, Kalem Yayınları, Üçüncü Bas-
kı,1988, İstanbul

MİLLİ VARLIĞIMIZI KİM KURTARACAK ?

Derebucak’ta öğrenci 
servis araçları denetlendi

Cezayı yedikten sonra
hatıra fotoğrafı çektirdiler

Ateş edilince kaza yaptığını 
söyledi, aracı bulunamadı

Derebucak ilçesinde, öğrenci 
servisleri jandarma ekipleri tara-
fından denetime tabi tutuldu. Edi-
nilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 2018-2019 
eğitim-öğretim yılında alınacak 
trafik tedbirleri çerçevesinde, öğ-
rencilerin huzur ve güven içerisin-
de okullarına gidip gelebilmeleri 
amacıyla Derebucak İlçe Jandarma 
Komutanlığı Jandarma Trafik Tim-
leri tarafından uygulama gerçek-
leştirildi. İlçede faaliyet gösteren 
okul servis araçlarını denetleyen 

jandarma ekipleri, durdurdukları 
araçlarda ehliyet ve yönetmelik 
yönünden incelemelerde bulundu. 
Jandarma Trafik Timleri, ilçe mer-
kez okullarına taşımalı sistemde 
öğrenci taşıyan servis araçlarını 
incelerken, sürücü ve öğrencilere 
trafik kurallarına uyma, emniyet 
kemeri kullanımının önemi husus-
larında bilgiler verdi. Öte yandan, 
jandarma trafik timlerinin benzer 
denetimlerinin aralıksız devam 
edeceği öğrenildi.
n İHA

Aksaray’da yaya geçidini kul-
lanmadıkları için polis tarafından 
108’er liralık para cezası kesilen 
üniversite öğrencileri, kendilerine 
ceza yazan trafik polisiyle mak-
buzları göstererek hatıra fotoğrafı 
çektirdi. 

Olay, Büyük Bölcek Mahallesi 
Şehit Mehmet Ali Demir Cadde-
si’nde yaşandı. Edinilen bilgiye 
göre, Aksaray İl Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekip-

leri yaya geçidini kullanmayanlara 
yönelik denetim yaptı. Gerçekleşti-
rilen denetimde yaya geçidini kul-
lanman 3 öğrenciyi fark eden polis 
ekipleri, 3 üniversite öğrencisine 
trafiği tehlikeye düşürdüğü gerek-
çesiyle 108’er lira para cezası kesti. 
Hatalarını kabul eden öğrenciler 
ceza makbuzlarını ellerine alarak 
kendilerine ceza yazan polis me-
muru ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
n İHA

Motosikletli 2 kişinin pompalı 
tükefle ateş etmesi nedeniyle oto-
mobiliyle takla attığını öne süren 
Sinan S., hastaneye kaldırıldı. Polis, 
Sinan S.’nin kaza yaptığını söyledi-
ği bölgede aracını bulamadı. 

Büsan Organize Sanayi’de bir 
fabrikada çalıştığı öğrenilen Sinan 
S., saat 21.00 sıralarında merkez 
Karatay ilçesindeki Şehir Parkı’nda 
gelerek polis ekiplerinden 2 kişinin 
silahlı saldırısına uğradığını, o pa-
nikle otomobiliyle kaza yaptığını 
belirtip, yardım istedi. Başından 
hafif yaralı Sinan S. için ambulans 

çağrıldı. Polise olayı anlatan Sinan 
S. ‘’Ben otomobilimde Aslım Cad-
desi’nde evime gidiyordum. Moto-
sikletli 2 kişi pompalı tüfekle ateş 
etti. Ben de panikledim ve otomo-
bille takla attım. 

Araçtan kendi imkanlarım-
la çıkıp, koşarak parka geldim’’ 
dedi. Sinan S., ambulansla Konya 
Numune Hastanesi’ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Polis ise Sinan 
S.’nin kaza yaptığını söylediği böl-
gede aracını bulamadı. Olayla ilgili 
soruşturma sürüyor.
n DHA

MÜSİAD Konya Şubesi tarafından tarihi mirasa sahip çıkmak ve geçmişten geleceğe ticaretin gelişimini tem-
sil etmek için düzenlenen ‘Maziden Atiye Ticaret Kervanı Yürüyüşü’ Kuruçeşme Kervansarayı’nda yapıldı

Tarihi ticaret kervanı 
develerle canlandırıldı

MÜSİAD Konya Şubesince tarihi 
mirasa sahip çıkmak ve geçmişten 
geleceğe ticaretin gelişimini temsili 
olarak ortaya koymak için düzenle-
nen “Mazi’den Ati’ye Ticaret Ker-
vanı Yürüyüşü” programı Kızılören 
Kuruçeşme Kervansarayı’nda ger-
çekleştirildi.

Katılımcılar, yapılan duanın 
ardından at ve develerden oluşan 
temsili ticaret kervanı ile temsili ola-
rak yürüyerek Kızılören Kuruçeşme 
Kervansarayı’na ulaştı. Kervan katı-
lımcılar tarafından karşılandı. Daha 
sonra Konya’da ve çevre şehirlerde 
üretilen ürünlerin taşındığı yükler 
indirildi. Gerçekleştirilen kervan yü-
rüyüşü ile birlikte ticaret geçmişine 
ışık tutmuş oldular.

Programda konuşan Konya Va-
lisi Cüneyit Orhan Toprak, “İçinde 
bulunduğumuz han atalarımızın 
ince ruhunu, zevkini, estetiğini, 
kullanış şekli itibari ile de ticarete, 
tüccara, yolda kalana, yoldan ge-
çene ne kadar yakınlık gösterilip 
yardım edileceğine dair kanıtlar 
sunuyor. Arkadaşlarımız da anlattı, 
buraya gelindiği zaman 3 gün üc-
retsiz kalınıp, yenilip içilebiliyordu. 
Daha o zamandan vermek üzerine, 
dayanışma ve yardımlaşma üzerine 
böyle bir sistemi kurmuş ataları-
mız var. O tarihte millet engizisyon 
mahkemelerinde birbirlerini kırar-
ken, bizim atalarımız yoldaki ker-
vanları ve garibanları herhangi bir 
ücret almadan konaklatıp, yedirip 

içirme asaletine sahipmiş. Biz bir 
kere bu işe önde başlamışız Allah’a 
şükürler olsun. Hem dinimizin hem 
milletimizin bize öğretmiş oldu-
ğu bütün değerler şu anda bütün 
dünyanın peşinde koştuğu değer-
ler. Bize bu atalarımızdan kalmış. 
Bu ruh halinin, bu asaletin, inceli-
ğin çok güzel bir örneğinin içinde 
bulunuyoruz şu anda. Burada en 
rahat şekilde, en konforlu şekilde, 
güvenli şekilde hatta kervanların 
konaklayabileceği bir mekan. Ne 
kadar da sağlam yapıldığına dikkat 
ederseniz, 1207’den bahsediyoruz, 
aradan 800 yıldan fazla bir zaman 
geçmiş, küçük bir restorasyonla 
geliyoruz ve böyle bir program icra 
edebiliyoruz, hala bu havayı te-
neffüs edebiliyoruz. İşte atalarımız 
işini böyle güzel yaparmış. 800 yıl 

sonra gelip torunlarının torunları-
nın torunları burada program ya-
pabiliyor” dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan 
Angı ise “Ben buradan bu topraklar-
da emek vermiş bu toprakları bize 
emanet bırakmış olan ecdadı hayırla 
yad ediyorum” diye konuştu.

MÜSİAD Konya Başkanı Ömer 
Faruk Okka da, “Bu yıl 5’incisini 
gerçekleştirdiğimiz organizasyon 
vesilesiyle başta üyelerimiz olmak 
üzere günümüzün ahileri olarak bü-
tün sanayici, iş adamları, esnaf ve 
sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını 
kutluyorum. Anadolu coğrafyasında 
hüküm süren Selçuklu ve Osman-
lı Devletleri ticareti geliştirmek ve 
cazip hale getirmek için o dönemin 
şartlarında önemli çalışmalar yap-
mışlardır. İçerisinde bulunduğumuz 

tarihi kervansaray da kervanların 
konaklamaları ve her türlü ihtiyaçla-
rını karşılamaları için icra edilmiştir. 
Zaman zaman ileri harekatlar için de 
askeri olarak kullanılmıştır” ifadele-
rini kullandı.

Konya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odası (KONESOB) Başkanı Muhar-
rem Karabacak da, “Selçuklunun 
başkenti Konya, ticaretin başkenti 
de Konya. Ahilik kavramı Konya’dan 
başlamış, temelleri Konya’da atılmış 
ve çok önemli dünyanın örnek aldığı 
bir teşkilatlanmadan bahsediyoruz. 
Biz de unutmamak, unutturmamak 
adına elimizden gelen ne varsa yap-
maya gayret ediyoruz” ifadelerini 
kullandı.

Programa, protokol mensupları, 
oda başkanları ve çok sayıda davetli 
katıldı. n İHA

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Cüneyit Orhan Toprak Hasan AngıÖmer Faruk Okka



UEFA Avrupa Ligi 
heyecanı başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Beşiktaş Slovan Bratislava ile, Trabzonspor Getafe ile, Başakşehir ise Roma ile 
deplasmanda karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak

12 grupta toplam 48 takımın yarışa-
cağı ligde Türkiye’den 3 takım yer alacak. 
C Grubu’nda Trabzonspor, J Grubu’nda 
M. Başakşehir, K Grubu’nda da Beşiktaş 
mücadele edecek. 3 Türk takımı da ilk 
haftayı deplasmanda geçirecek. Trab-
zonspor Getafe ile, Başakşehir Roma ile 
ve Beşiktaş ise Slovan Bratislava ile karşı 
karşıya gelecek.

TRABZONSPOR, İSPANYA 
DEPLASMANINDA

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda bugün 
deplasmanda İspanya’nın Getafe takımıy-
la karşılaşacak olan Trabzonspor, Avrupa 
arenasındaki 130. maçına çıkacak. Trab-
zonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme 
Turu’nda Çekya’nın Sparta Prag ekibiyle 
ilk maçta 2-2 evinde ise 2-1’lik skorla 
mağlup ederek play-off turunda mücade-
le etmeye hak kazanarak AEK’nın rakibi 
oldu. Yunan ekibiyle deplasmanda oy-
nadığı maçı 3-1 kazanan bordo-mavililer 

evinde 2-0 kaybetmesine rağmen grupla-
ra kalmayı başararak Basel, Krasnodar ve 
Getafe ile C grubunda mücadele etmeye 
hak kazandı. Bordo-mavililer Avrupa are-
nasında bugüne kadar oynadığı 129 maç-
ta 50 galibiyet ve 33 beraberlik aldı. 46 
müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. 
Söz konusu karşılaşmalarda rakip filele-
ri 169 kez havalandıran Karadeniz ekibi, 
kalesinde de 172 gol gördü. Trabzonspor, 
ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladı-
ğı Avrupa serüveninde Avrupa Şampiyon 
Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar 
Ligi’nde 28, 2009-2010 sezonundan itiba-
ren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenme-
ye başlanan eski adıyla UEFA Kupası’nda 
81, Avrupa Kupa Galipleri Kupası’nda 12 
ve UEFA Intertoto Kupası’nda 8 maç oy-
nadı.

BAŞAKŞEHİR’İN ROMA İLE İLK MAÇI
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa 

Ligi J Grubu ilk maçında bugün İtalya’da 

Roma ile karşılaşacak. Turuncu-laci-
vertliler, Avrupa kupalarında bugüne 
kadar 20 maç yaptı ve 3 galibiyet, 10 
mağlubiyet, 7 beraberlik aldı. M. Ba-
şakşehir’in UEFA Avrupa Ligi macerası 
yarın İtalya deplasmanında başlayacak. 
Turuncu-lacivertliler, J Grubu ilk maçın-
da TSİ 22.00’de Roma ile karşı karşıya 
gelecek. Başakşehir’in grubunda ayrıca 
Almanya’dan Borussia Mönchenglad-
bach ve Avusturya’dan Wolfsberger ta-
kımları bulunuyor. Başakşehir, Avrupa 
kupalarında bugüne kadar 20 kez müca-
dele etti. Turuncu-lacivertliler söz konusu 
müsabakalarda 3 kez rakiplerini mağlup 
ederken, 10 kez de sahadan üzgün ayrıl-
dı. 7 kez ise rakipleri ile berabere kaldı. 
Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri 
havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 
29 gole engel olamadı. İstanbul ekibi, 
Avrupa’da ilk kez 2015-2016 sezonunda 
mücadele etti.

BEŞİKTAŞ 217. MAÇINA ÇIKIYOR
UEFA Avrupa Ligi K Grubu’ndaki ilk 

maçında Slovakya temsilcisi Slovan Bra-
tislava ile karşı karşıya gelecek olan Be-
şiktaş, Avrupa Arenası’ndaki 217. maçına 
çıkacak. UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda 
mücadele edecek olan Beşiktaş, ilk ma-
çında Slovan Bratislava’ya konuk olacak. 
Bugün saat 22.00’de oynanacak olan 
mücadeleyle birlikte siyah-beyazlı ekip 
Avrupa Arenası’ndaki 217. maçında boy 
gösterecek. Bugüne kadar Avrupa’da 216 
mücadeleye çıkan Beşiktaş, bu karşılaş-
malarda 83 galibiyet, 87 mağlubiyet ve 
46 beraberlik etti. Beşiktaş bu maçlarda 
rakip filelere 288 gol atarken kalesinde 
ise 308 gol gördü. 109. kez deplasmanda 
sahaya çıkacak olan siyah-beyazlılar, dış 
sahada oynadığı bu mücadelelerde ise 27 
galibiyet, 21 beraberlik ve 60 yenilgi aldı. 
122 kez gol sevinci yaşayan Beşiktaş, 199 
kez de kalesinden topu çıkardı.  n İHA

Gazişehir Gaziantep 
Süper Lig’e ‘renk’ kattı 
Süper Lig’de ilk kez bu sezon boy gösteren Gazişehir 

Gaziantep’in geride kalan maçlarındaki gol ve kart ista-
tistikleri dikkati çekiyor. Geçen sezon 1. Lig play-off fina-
linde şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig’e adını yazdıran 
Gazişehir Gaziantep’in geride kalan 4 maçında toplam 17 
gol atıldı, futbolseverler en çok golü kırmızı-siyahlı ekibin 
maçlarında izledi. Bu maçlarda aynı zamanda 23 sarı ve 
5 de kırmızı kart çıktı. Lige 5-0’lık Fenerbahçe mağlubiye-
tiyle başlayan ve 2. haftada ise Gençlerbirliği’ni 4-1 yenen 
Gaziantep ekibi, 3. haftada Demir Grup Sivasspor ile 1-1 
berabere kaldı, 4. haftada ise Beşiktaş’ı 3-2 yenmeyi ba-
şardı. Kırmızı-siyahlılar ligde 7 puana ulaşarak 4. haftayı 
averajla 6. sırada kapattı. 4 haftada 8 gol atıp kalesinde 
9 gol gören Gazişehir Gaziantep, ligde bu periyotta maç-
larında toplamda en çok gol atılan takım durumunda. 
Kırmızı-siyahlı ekibin en yakın takipçileri ise toplamda on 
beşer kez gol sevincinin yaşandığı BtcTurk Malatyaspor ile 
Aytemiz Alanyaspor’un maçları oldu. n AA

Btc Turk Yeni Malatyaspor 
moral yemeğinde buluştu 

Btc Turk Yeni Malatyaspor’da hafta sonu oynanacak 
Galatasaray maçı öncesi futbolcular aileleriyle birlikte mo-
ral yemeğinde bir araya geldi. Yeni Malatyaspor’da yapı-
lan yemek organizasyonuna futbolcular aileleriyle birlikte 
katılırken, takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Ye-
mekte yeni transferlerin takım arkadaşlarına kısa sürede 
uyum sağladıkları gözlenirken, bu tür yemekli toplantılara 
bundan sonra da devam edileceği belirtildi. Sportif Direk-
tör Ali Ravcı, ailelerin de katıldığı yemekli toplantıları ara 
ara yaptıklarını belirterek, “Yorucu lig maratonu arasında 
biraz rutin işlerden uzaklaşmak için güzel bir yemek orga-
nizasyonu yapıldı. Zaten ara ara bu tür organizasyonları 
yapıyoruz. İnşallah bu aile ortamımız her zaman devam 
eder” diye konuştu. Yemek sonrası futbolcular ve aileleri 
hatıra fotoğraf çektirdi. n İHA

‘Denizli Spor Koleji’ni 
yeniden açmak istiyoruz’ 

Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin, önceki dönem-
lerde faaliyet gösteren Denizli Spor Koleji’ni yeniden aç-
mak istediklerini söyledi. Çetin, Haluk Ulusoy Tesisleri’n-
de basın toplantısı düzenleyerek, kulübün gelir ve giderleri 
hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Çetin, bu sene 
borçları bitirdikten sonra yönetim kurulu onay verirse ve 
Büyük Şehir Belediye Başkanı da bir arsa tahsis ederse 
eskiden satılan Denizli Spor Koleji’ni yeniden açmak iste-
diğini dile getirdi. Geçmişte Denizlispor’un bir kolejinin ol-
duğunu belirten Çetin, “Bu kolej zamanında satılmış, ben 
geçmişe dönüp hiçbir şekilde yorum yapmıyorum herkes 
o gün elinden geleni yapmış. Benim fikrim, bu kolej Deniz-
li’nin ilk özel kolejiydi diye biliyorum ben veya ikinci özel 
kolejiydi. Bununla ilgili eğer arkadaşlar da onay verirse, 
Büyük Şehir Belediye Başkanımız da bir arsa verirse önü-
müzdeki sezonda, inşallah borçları bitirdikten sonra yeni 
bir Denizli Spor Koleji için elimizden gelen ne varsa da 
yapmaya çalışacağız” şeklinde konuştu. n İHA

Aatıf Chahechouhe’nun şampiyonluk favorisi Fenerbahçe
Antalyaspor’un Faslı futbolcusu Aatıf 

Chahechouhe, Süper Lig’de şampiyon-
luğun en büyük adayı olarak eski takımı 
Fenerbahçe’yi gördüğünü söyledi. Demir 
Grup Sivasspor’un 2012-2013’te Bul-
garistan’ın Chernomorets takımından 
transfer etmesiyle Türkiye’ye ayak basan 
Aatıf Chahechouhe, 8 sezondur Türki-
ye’de futbol oynuyor. Türkiye’de Demir 
Grup Sivasspor, Fenerbahçe ve Çaykur 
Rizespor’dan sonra Antalyaspor’un forma-
sını terleten 33 yaşındaki futbolcu, Süper 
Lig’de 61, Türkiye Kupası’nda ise 9 gol 
kaydetti. Faslı oyuncu, Sivasspor forma-
sıyla 2013-2014 sezonunda attığı 17 golle 
gol kralı olmayı başardı. 

“ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”
Aatıf Chahechouhe, yaptığı açıklama-

da, Çaykur Rizespor’dan transfer olduğu 
Antalyaspor’a çabuk uyum sağladığını 
belirtti. Sezonun ilk dört maçında bir ga-
libiyet, iki beraberlikle 5 puan topladıkla-
rını aktaran Chahechouhe, genel olarak 
oynadıkları oyundan memnun olduğunu, 
ilerleyen dönemde daha da iyi olacaklarını 
söyledi. Aatıf Chahechouhe, kırmızı-be-
yazlı takımın geçen sezon ligi 7. sırada 
bitirdiğini, bu sezon da aynı başarıyı sür-

dürmek istediklerini belirterek, “Sportif 
direktörümüz, hocamız, başkanımız olsun 
herkesin ortak hedefi, ligi bitirebileceğimiz 
en iyi yerde bitirmek. İnşallah amacımız 
geçen sezonun üstüne koyup iyi bir şekilde 
bitirmek. Bunu gelecek gösterecek. Biz de 
elimizden geleni yapacağız.” diye konuş-
tu. 

“BEŞİKTAŞ’IN İŞİ ZOR”
Faslı oyuncu, 2019-2020’de şampi-

yonluk yarışının çok çetin geçeceğini belir-
terek, yenilenen kadrosuyla Fenerbahçe’yi 
bir adım önde gördüğünü ifade etti. Fener-
bahçe’nin iyi bir takım kurduğunu aktaran 
Chahechouhe, “Onun haricinde Galatasa-
ray tabii ki şampiyonluğa asılacaktır. Ta-
kım olarak iyi oyunculara ve iyi bir kadroya 
sahipler. Trabzonspor’u da unutmamak 
gerekiyor. Onlar da sürpriz yapabilecek 
potansiyele sahipler. Ancak şampiyon 
olabilecek takımlar sıralamasında birinci 
sıraya Fenerbahçe’yi koyarım. İkinci sıra-
ya Galatasaray’ı koyarım. Trabzonspor’u 
sürpriz yapabilecek takım olarak değer-
lendirebiliriz. Beşiktaş’ın ise işi zor. Çünkü 
Fenerbahçe’nin kadrosu daha iyi.” değer-
lendirmesinde bulundu.
n AA

Emre Kılınç: Trabzonspor’u kesinlikle yeneceğiz
Süper Lig’in 5. haftasında sahasında 

Trabzonspor’u konuk edecek olan Demir 
Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sür-
dürüyor. Takımın başarılı oyuncusu Emre 
Kılınç, bordo-mavili takımı kesinlikle ye-
neceklerini söyledi. Vali Lütfullah Bilgin Si-
vasspor Tesisleri’nde, Teknik Direktör Rıza 
Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde sa-
bah gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 
saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman 
açma-germe çalışmaları ile devam etti. 
Daha sonra dar alanda 5’e 2 top kapma ça-
lışması yapan Yiğidolar, istasyon çalışması 
ve çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Barış 
Yardımcı, Serhiy Rybalka ve Armin Djerlek 
katılmadı.

“5 PUAN AZ DEĞİL”
Antrenman öncesi basın mensuplarına 

açıklamada bulunan genç oyuncu Emre 
Kılınç, 1-1 berabere kaldıkları Başakşehir 

maçını değerlendirdi. Kılınç, “Oynadığımız 
rakiplere baktığımız zaman 4 maç 5 puan 
kötü bir istatistik değil. Özellikle de bu hafta 
3 puanı kaçırdığımızı düşünürsek 5 puan az 
değil. Ligin zaten ikinci sıradaki takımının 
7 puanı var. Biz çalışmalarımıza aralıksız 
devam ediyoruz. İçeride çok iyi de oyun 
sergiliyoruz. Trabzonspor maçını da içeride 
oynuyoruz. Aynı performansı gösterirsek 
Trabzonspor’u yeneceğimizi kesinlikle dü-
şünüyorum. Zaten bütün çalışmalarımızı 
ona yönelik, maçı kazanmaya yönelik yapı-
yoruz. İnşallah pazartesi günü maçı kazana-
cağımızı düşünüyorum” dedi.

“MİLLİ FORMA GİYİNCE 
HEYECANLANDIM”

Geçtiğimiz hafta Türkiye ile Andorra 
arasında oynanan milli maçta forma giyme 
şansı bulduğundan dolayı çok mutlu oldu-
ğunu söyleyen Kılınç, “Milli Takım forma-
sını giydiğiniz zaman insan tabi ki heyecan-

lanıyor. İlk maçım, içeride oynuyoruz, çok 
kritik bir maç. Beraberlik bizim için çok kötü 
bir sonuç olacak. Kaybetmekten bile kötü 
olacak. Yıkılacaktık belki de ikinci maça 
bile konsantre olamayacaktık. O yüzden çok 
kritik bir maçtı. Böyle bir maçta forma şansı 
bulmak benim için çok değerliydi. İnşallah 
sonraki maçlarda daha fazla süre bulup 
elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışa-
cağım” diye konuştu.

“DESTEK BEKLİYORUZ”
Emre Kılınç son olarak Trabzonspor ile 

oynayacakları maça tüm taraftarları davet 
ederek, “Taraftarlarımız bizi desteklesinler. 
Trabzonspor maçının taraftar için önemi çok 
fazla, o nedenle çok fazla söylenecek bir şey 
yok. Taraftarımız bizlerden daha iyi biliyor-
lar Trabzonspor maçının önemini. Bütün 
taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz” şek-
linde konuştu.
n İHA
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Yavru Kartal’ın aklı 
Başkent Akademi’de
TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, Cumartesi günü kendi evinde Başkent Akademi 
ile karşılaşacak. Evindeki ilk maçı taraftarının desteği ile kazanan yeşil beyazlı takım, 

Ankara ekibini de yenerek üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor’da Cumartesi günü oynanacak 
olan Başkent Akademi maçının hazırlıkları 
devam ediyor. Yavru Kartal, kendi evinde 
oynayacağı karşılaşmayı kazanarak üst 
sıralara tırmanmak ve ilerleyen haftalar 
öncesinde moral depolamak istiyor. 1922 
Konyaspor’un bu karşılaşmadaki en büyük 
avantajı ise yine taraftar olacak. Evinde 
oynadığı ilk maçı taraftar desteği ile kaza-
nan Konya ekibi, Başkent Akademi maçın-
da da bu avantajı en iyi şekilde kullanmak 
istiyor. 

PENDİK MAĞLUBİYETİ 
MORALLERİ BOZDU

Konya temsilcisi 1922 Konyaspor, se-
zonun ilk üç maçında aldığı 1 galibiyet, 2 

mağlubiyet ile 3 puan topladı ve 13.sıra-
da yer alıyor. Yeşil beyazlı takım, ligin ilk 
maçında iyi mücadele etmesine rağmen 
deplasmanda Yeni Çorumspor’a mağlup 
olmuştu. 2.hafta maçında Gümüşha-
nespor’u 2-1 mağlup eden ve ligdeki ilk 
galibiyetinin yanı sıra moral de kazanan 
temsilcimiz, bir sonraki hafta deplasman-
da Pendikspor’a 3-1 mağlup oldu. Bu kar-
şılaşmada iyi bir oyun ortaya koyulmasına 
karşın son dakikalarda yenilen gollerle 
alınan mağlubiyet takımda moralleri boz-
du. 1922 Konyaspor, Başkent maçını ka-
zanarak yeni bir hava yakalamak istiyor.

BAŞKENT AKADEMİ 
HENÜZ MAĞLUBİYET ALMADI

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta yer alan 

temsilcimiz 1922 Konyaspor’un bu haf-
ta evinde konuk edeceği rakibi Başkent 
Akademi lige iyi başladı. İlk hafta kendi 
evinde transfer yasağı bulunan ve 6 puanı 
silinen Şanlıurfaspor’u 2-0 yenerek baş-
layan Ankara ekibi, 2.hafta deplasmanda 
Sarıyer ile 3.hafta ise kendi evinde ligin 
güçlü ekiplerinden Yılport Samsunspor 
ile berabere kaldı. Toplamda 5 puana 
ulaşan Başkent Akademi 3.haftayı 7.sı-
rada tamamladı. Öte yandan temsilcimiz 
1922 Konyaspor’un grubunda bulunan 
Şanlıurfaspor’un sezon başında 6 puanı 
silinmişti. Yeşil sarı ekibin eski borçların-
dan dolayı 6 puanı daha silindi ve 3.hafta 
sonunda puanı -12 oldu. Şanlıurfaspor lig-
deki 3 maçından da mağlubiyet ile ayrıldı.

TARAFTAR DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ
Evinde oynadığı ilk maçta Gümüşha-

nespor’u mağlup eden 1922 Konyaspor’da 
taraftar desteği alınan galibiyette önemli 
bir rol oynamıştı. Konyalı futbolseverle-
rin 90 dakika desteği genç oyunculara 
özgüven kazandırdı. Yeşil beyazlı takımın 
Başkent Akademi ile oynayacağı karşılaş-
mada yine en büyük avantajı taraftar ola-
cak. Yavru Kartal taraftarının desteği ile bu 
maçtan da galibiyet ile ayrılmak istiyor. 
1922 Konyaspor’un Başkent Akademi ile 
oynayacağı karşılaşma Cumartesi günü 
saat 15.30’da başlayacak. Mücadele Sel-
çuk Üniversitesi 15 Temmuz sahasında 
oynanacak ve Lütfullah Aslan yönetecek.  
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol 
Angels’s Park turnuvasında 

Türkiye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden tem-
silcimiz Konyaspor Basketbol, 19 - 21 Eylül 2019 tarihleri 
arasında Denizli’de Petkimspor, Fethiye Belediyespor ve 
Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket kulüplerinin yer 
aldığı Angels’s Park turnuvasına katılacak. Yeşil beyazlı 
takım, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket tarafından 
düzenlenecek olan Angels’s Park Turnuvası kapsamında 
bugün Petkimspor ile Pamukkale Üniversitesi Spor Salo-
nu’nda karşılaşacak. Saat 19.00’da başlayacak karşılaş-
mayı Kanal 58’den canlı olarak verecek.  n SPOR SERVİSİ

Organize Sanayi 
Kupası sona erdi 

Konya Organize Sanayi Bölgesi firmaları arasında 
gerçekleşen Konya Organize Sanayi Kupası Futbol Turnu-
vası’nın üçüncüsü sona erdi. Şehit Muharrem Samur Sta-
dı’nda oynanan turnuvaya toplam 20 firma takımı katıldı. 
Turnuva sonunda Moniva şampiyon olurken, ikinci Aydın-
lar ve üçüncü de Konya OSB Müdürlüğü oldu. Turnuvanın 
en centilmen takımı; Konya OSB Müdürlüğü, en centilmen 
futbolcusu Koneks takımından Haşim, gol kralı da Moni-
va takımından Ahmet oldu. Final maçı sonunda dereceye 
giren takımlara kupa, madalya ve hediyeleri Konya OSB 
Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi. Konya 
Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan yapılan açıkla-
mada, “Turnuvada tüm takımları centilmence maçların-
dan dolayı kutlar, emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür 
ederiz” denildi.  n SPOR SERVİSİ

Selçuklu’da spor okulu kayıtları devam ediyor
Selçuklu Belediyespor Kulübü Kış 

Spor Okulları’nda kayıtlar devam ediyor. 
Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gö-
ren spor okullarında öğrenci sayısı 4917’e 
ulaştı. Selçuklu Belediyespor Kulübü Kış 
Spor Okulları’nda kayıtlar devam ediyor. 
Her yıl çok sayıda başvurunun yapıldığı 
ve binlerce öğrencinin spor yapmak için 
tercih ettiği Selçuklu Kış Spor Okullarında 
15 branşta eğitim verilecek.

Kayıtlarından başladığı günden bu-
yana aileler tarafından büyük ilgi gören 
Spor Okullarına en çok kayıt yüzme ve 
Cimnastik branşlarında gerçekleştirildi. 
Selçuklu Kış Spor Okulları kayıtların baş-
ladığı 10 Eylül tarihinden itibaren alınan 
kayıt sayısı 4917 kişiye ulaştı. Selçuklu 
Kış Spor Okullarında eğitimler 5 Ekim 
2019 Cumartesi günü başlayacak ve 17 
Mayıs 2020 tarihine kadar devam ede-
cek. Yıl boyu spor yapma imkanı bulunan 
Selçuklu Kış Spor Okullarında Basketbol, 
Futbol, Voleybol, Cimnastik, Tekvan-
do, Karate, Kick-Boks, Wushu Kung-Fu, 
Judo, Yüzme, Tenis, Satranç, Masa Teni-

si, Güreş ve Okçuluk branşlarında eğitim 
verilecek.  Modern ve nezih çok sayıda 
tesise sahip Selçuklu Spor Okullarında 
kentin farklı merkezlerinde ve noktaların-
da yer alan çok sayıda merkezde eğitim 
verilecek. Spor Okulları çalışmalarında 
branşlarında uzman 112 antrenör eğitim 
verecek.

KAYITLAR İNTERNET 
ÜZERİNDEN YAPILIYOR

Selçuklu Kış Spor Okulları’na kayıtlar 
sadece www.selcuklubelediyespor.com 
adresinden yapılıyor. Ön kayıtlarını inter-
net üzerinden tamamlayan aileler kendi-
lerine gelecek bilgilendirme mesajının 
ardından kıyafet ve kesin kayıt işlemleri 
için Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor 
Salonu Spor Okulları Merkezi’ne giderek 
kayıtlarını tamamlamaları gerektiği ifade 
edildi. Spor okulları ile ilgili 0 (332) 248 
00 43 veya 0 (332) 248 03 06 numalaralı 
telefonlardan bilgi alınabileceği belirtildi. 
Spor okullarında kayıtlar kontenjanlar do-
lana kadar devam edecek.  
n SPOR SERVİSİ

Rıza Kayaalp’in son hedefi olimpiyat şampiyonluğu
Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Dünya 

Güreş Şampiyonası’nda grekoromen 
130 kg’da altın madalya kazandı. Ka-
yaalp, grekoromen stilde 4 kez dünya 
şampiyonu olan ilk sporcu olarak tari-
he geçti.

Kazakistan’ın başkenti Nursul-
tan’da devam eden Dünya Güreş 
Şampiyonası’nda bugün Rıza Kayaalp 
grekoromen 130 kg’da final müca-
delesine çıktı. Dünkü mücadelelerin 
ardından Kübalı sporcu Oscar Pino 
Hinds ile bugün final maçına çıkan 
tecrübeli sporcu, rakibini 3-1 mağlup 
ederek altın madalya kazandı. Rıza 
Kayaalp bu sonuçla grekoromen stil-
de 4 kez dünya şampiyonu olan ilk 
sporcu olarak tarihe geçti.

RIZA KAYAALP YURDA DÖNDÜ
Dünya Güreş Şampiyonası’nda 

altın madalya alarak ülkeye dönen 
milli güreşçi Rıza Kayaalp, şampiyo-
nanın zorlu geçtiği, yılmadan müca-
dele ederek zafere ulaştığını belirtti. 

Kayaalp gelecek hedefleri ile ilgili 
olarak ise, “Umarım olimpiyat şam-
piyonu olmuş bir şekilde bu işi nokta-
larım” dedi.

Kazakistan’ın Nursultan şehrinde 
düzenlenen Dünya Güreş Şampiyona-
sı’nda grekoromen stil 130 kiloda altın 
madalya kazanan milli güreşçi Rıza 
Kayaalp, Ankara Esenboğa havali-
manında ailesi, sevenleri, federasyon 
yetkilileri ve Aski sporcuları tarafından 
coşkuyla karşılandı.

Basın mensuplarına açıklamalar-
da bulunan Kayaalp, “Bunca şampi-
yonluğun yanına olimpiyat şampiyon-
luğunu da koymak en büyük isteğim” 
ifadelerini kullandı. Şampiyonanın 
zorlu olduğunu vurgulayan milli gü-
reşçi, “Olimpiyat vizesi de burada 
alınıyordu. Avrupa’da 9. kez şampi-
yon olup rekor kırdıktan sonra bir ha-
yalim vardı; 4. kez dünya şampiyonu 
olup yine bir rekor kırmaktı. Hedefim 
olimpiyat vizesini de şampiyon ola-

rak almaktı. Çok çalıştım ve inandım. 
Gerçekten kamp dönemlerimi en iyi 
şekilde geçirdim. Rakiplerimle birçok 
kez karşılaştım. Onları da rahatlıkla 
geçmesini bildim. Fakat bütün rakip-
lerim gerçekten iyi hazırlanmışlar. 
Bu şampiyona olimpiyatlara vize ver-
diği için herkes elinden geldiğince 
iyi çalışmış ve rakipler sonuna kadar 
savaştı. Ama ben onlardan bir adım 
daha üstün olduğumu gösterdim. 
Yılmadım ve onları durdurana kadar 
bastırdım. Maçlarımı tek tek kazana-
rak bu zafere ulaştım ve ülkeme yeni 
bir dünya şampiyonluğu kazandırdım. 
Bunun mutluluğunu yaşıyorum” diye 
konuştu.

“UMARIM OLİMPİYAT 
ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR 

ŞEKİLDE BU İŞİ NOKTALARIM”
Bu şampiyonayı unutup olimpi-

yatlara konsantre olacağını belirten 
başarılı güreşçi, “Bundan sonra önü-
müze bakacağız. Bu şampiyonayı 

unutup olimpiyatlara konsantre ola-
cağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi 
bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir 
zaman var ama günler çabuk geçiyor. 
O yüzden bu günleri en iyi şekilde de-
ğerlendirip eksiklerimizi gidereceğiz. 
Zayıf yönlerimizi güçlendireceğiz. 
Olimpiyatlarda bundan daha da iyi 
olmak istiyorum. Belki de son şansım 
diyebilirim. Bunca şampiyonluğun 
yanına olimpiyat şampiyonluğunu da 
koymak en büyük isteğim. Halkımızın 
benden bunu beklediğini biliyorum. 
Bunun mutluluğunu da yaşarım. Aksi 
takdirde bunun üzüntüsünü de yaşa-
rım. Umarım olimpiyat şampiyonu 
olmuş bir şekilde bu işi noktalarım” 
ifadelerini kullandı.

Milli sporcu Rıza Kayaalp’ten 
sonra konuşan Annesi Sevgi Kayaalp 
ve Babası Kelami Kayaalp ise mutlu 
olduklarını, oğulları ile gurur duyduk-
larını belirtti.  
n İHA
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S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 3 3 0 0 13 4 9 9
2.AFJET AFYONSPOR 3 2 1 0 10 3 7 7
3.Y. SAMSUNSPOR 3 2 1 0 6 2 4 7
4.SANCAKTEPE FK 3 2 0 1 7 3 4 6
5.TARSUS İDMAN Y. 3 2 0 1 5 3 2 6
6.YENİ ÇORUMSPOR 3 2 0 1 3 2 1 6
7.BAŞKENT AKADEMİ 3 1 2 0 4 2 2 5
8.İNEGÖLSPOR 3 1 1 1 3 3 0 4
9.ZONGULDAK 3 1 1 1 2 2 0 4
10.H. TRABZON 3 1 1 1 8 9 -1 4
11.SARIYER 3 1 1 1 1 2 -1 4
12.PENDİKSPOR 3 1 0 2 3 4 -1 3
13.1922 KONYASPOR 3 1 0 2 3 5 -2 3
14.GÜMÜŞHANESPOR 3 1 0 2 2 4 -2 3
15.KIRKLARELİSPOR 3 0 2 1 3 7 -4 2
16.AMED SPORTİF 3 0 1 2 1 3 -2 1
17.HACETTEPE SPOR 3 0 1 2 2 10 -8 1
18.ŞANLIURFASPOR 3 0 0 3 0 8 -8 -6

TFF 2.LiG
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Sıra Göztepe’de!
Süper Lig’in ilk 3 haftasında rakipleri ile berabere kaldıktan sonra ilk galibiyetini geçen hafta 

Denizlispor karşısında alan Konyaspor, şimdi de gözünü Göztepe’ye çevirdi. Yarın saat 20.30’da 
deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Anadolu Kartalı, henüz ligde galibiyeti olmayan ve gol 

sevinci yaşayamayan rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor
Spor Toto Süper Lig’de 5. Hafta heye-

canı yarın oynanacak maç ile başlayacak. 
Temsilcimiz  Konyaspor deplasmanda 
Göztepe’ye konuk olacak. Saat 20.30’da 
başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yan-
kaya yönetecek. Geçen hafta Denizlispor’u 
mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini alan 
ve morallenen Anadolu Kartalı, lige istedi-
ği başlangıcı yapamayan Egen temsilcisini 
mağlup ederek, çıkışını sürdürmek istiyor. 

ANADOLU KARTALI MORALLİ
Konyaspor sezona oyun olarak iyi baş-

lamasına rağmen bunu sonuçlara yansıta-
mamıştı. Sezonun ilk 3 haftasında sırasıyla 
Ankaragücü, Galatasaray ve Antalyaspor ile 
karşılaşan Anadolu Kartalı, bütün maçlarda 
iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen ga-
libiyetle tanışamamıştı. İlk 3 maçından da 
beraberlikle ayrılan Konyaspor, sonunda 
Denizli deplasmanında güldü. Yeni transferi 
Farouk Miya ile rakibini 1-0 mağlup etmeyi 
başaran Konyaspor, büyük moral kazandı. 

Yeşil beyazlılar şimdi de gözünü Göz-
tepe’ye çevirdi. Ligde zor günler yaşayan 
İzmir temsilcisini de mağlup etmek isteyen 
Konyaspor, çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. 

RAKİP GÖZTEPE HENÜZ 
GOL BİLE ATAMADI

Konyaspor’un yarın deplasmanda kar-
şılaşacağı Göztepe sezonun ilk 4 haftasında 
istediği sonuçları alamadı.

 Süper Lig’in ilk haftasında evinde An-
talyaspor’u ağırlayan, Sarı Kırmızılı ekip, 
sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılarak kötü 
bir başlangıca imza attı. 

Daha sonra Beşiktaş’a farklı mağlup 
olan Göztepe, son iki haftada ise Deniz-
lispor ve Çaykur Rizespor ile golsüz bera-
bere kaldı. 

Henüz ligde galibiyeti ve golü bulan-
mayan Göztepe, Konyaspor’u yenerek kötü 
gidişini durdurmayı amaçlayacak. 

KARTAL’IN UMUDU MİYA VE 
MİLOSEVİC

Sezona hücum anlamında sıkıntılı bir 
başlangıç yapan Konyaspor yavaş yavaş bu 
sıkıntısını atıyor.

 Ankaragücü karşısında gol bulmakta 
zorlanan Konyaspor daha sonra çıktığı 3 
maçta da rakip ağları sarsmayı başardı. 

Yeni transfer Farouk Miya’nın da katkısı 
ile gol sorununu çözen Konyaspor’da gözler, 
Göztepe maçında da yıldız oyuncuda ola-
cak. Geldiği günden itibaren Konyaspor’a 

katkı sunmayı başaran genç oyuncu zorlu 
deplasmanda Konyaspor’un en büyük kozu 
olacak. 

Konyaspor’un bir diğer gol umudu ise 
Deni Milosevic olacak. 

Sezona iyi bir  başlangıç yapan genç 

oyuncu, Göztepe maçında skor katkısı suna-
rak iyi oyununu süslemeyi umuyor. 
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU
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Zorlu karşılaşmanın 
hakemi Özgür  Yankaya 

Konyaspor Futbol 
Okulları şimdi de Bolu’da 

Konyaspor Futbol Akademisi bünyesinde faaliyet gös-
teren Konyaspor Futbol Okulları gün geçtikçe büyümeye 
devam ediyor. Türkiye genelinde birçok ilde faaliyetleri 
bulunan Konyaspor Futbol Okulları, Konyaspor sevgisini 
ülkenin dört bir yanına taşıyor. Özellikle son dönemde 
Akademi A Takıma katılan oyuncuların yanı sıra Genç Mil-
li takımlara futbolcu vererek ismini yurt çapında daha da 
gür duyuran Konyaspor tercih sebebi oldu.

Bu bağlamda son olarak Bolu ilinde faaliyet göster-
mek üzere çalışmalar a start verildi. Konu ile ilgili Kon-
yaspor’dan yapılan açıklamada, “Bunduğu şehirde Kon-
yaspor Futbol Akademisi ile çalışmak isteyen tüm spor 
dostlarını bekliyoruz.  Bu tür girişimler için Futbol Akade-
mimize müracat edilebilir” denildi .   n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’in 5. haftasında yapılacak karşılaşmalar-
da görev alacak hakemler belli oldu. Temsilcimiz Kon-
yaspor’un yarın deplasmanda karşılaşacağı Göztepe 
maçını hakem Özgür Yankaya yönetecek. Yankaya’nın 
yardımcılıklarını Mehmet Metin ve Abdullah Bora Özka-
ra yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yalçın Taşkın-
furat. Karşılaşmanın VAR hakemleri ise Volkan Bayars-
lan ve Kadir Sağlam.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 
tarafından yapılan açıklamaya göre 5. hafta maçlarını 
yönetecek hakemler şunlar:

Yarın: 20.30 Göztepe-Konyaspor: Özgür Yankaya 
21 Eylül Cumartesi: 15.00 Kasımpaşa-Antal-

yaspor: Koray Gençerler, 17.30 İstikbal Mobilya Kay-
serispor-Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek, 20.00 
Fenerbahçe-MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 Eylül Pazar: 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir 
Gaziantep: Serkan Tokat, 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz 
Alanyaspor: Zorbay Küçük, 19.00 BtcTurk Yeni Malat-
yaspor-Galatasaray: Arda Kardeşler

23 Eylül Pazartesi: 20.00 Demir Grup Si-
vasspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu, 20.00 Be-
şiktaş-Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
 n  SPOR SERVİSİ

Konyaspor’dan Vali Toprak’a sürpriz kutlama
Spor Toto Süper Lig temsilimiz 

Konyaspor, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak’a sürpriz bir doğum 
günü kutlaması gerçekleştirdi. Kon-
yaspor’un Kayacık Tesisleri’ne ziya-
ürette bulunan Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak için sürpriz doğum 
günü kutlaması yapıldı.

Konyaspor Başkanı Hilmi Kulluk, 
yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör 
Aykut Kocaman, yardımcı antrenörler 
ve futbolcuların hazır bulunduğu kut-
lamada konuşan Vali Cüneyit Orhan 
Toprak Denizlispor karşısında elde 
edilen galibiyetin kendisi için en gü-
zel doğum günü hediyesi olduğunu 
ifade etti. 

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak burada yaptığı konuşmada şu 
sözlere yer verdi: “Denizli maçını 
ailemle birlikte büyük bir heyecan-
la takip ettik. Kazandığımız için çok 
mutluyum. İnşallah bundan sonraki 

maçlarda da takımımızın aynı ba-
şarıyı göstereceğine inancım tam. 
Aykut Hocamıza ve futbolcularımıza 
inanıyoruz. Ayrıca burada bu güzel 
nazik organizasyon için hepinize çok 
teşekkür ediyorum. Benim için çok 
anlamlı bir doğum günü oldu. Şimdi 

bazen bana soruyorlar hangi takımı 
tutuyorsun diye Fanatik Konyaspor-
luyum şeklinde cevap veriyorum. 
Gerçekten bu şekilde hissediyoruz ve 
takımımızın maçlarını yakından takip 
ediyoruz. Tekrar başta Başkanımız 
Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyeleri, 

Aykut Hocam ve siz değerli futbolcu 
arkadaşlarıma bu güzel kutlama için 
çok teşekkür ediyorum.”

Vali Cüneyit Orhan Toprak kendisi 
için hazırlanan doğum günü pastasını 
kestikten sonra bir süre futbolcularla 
sohbet etti. Kaptan Ali Çamdalı “Bu-

raya zaman zaman ziyaretler oluyor 
ama ilk kez böyle bir kutlama yapıldı. 
Sizinle birlikte burada bu güzel anı 
paylaştığımız için bizler de çok mutlu-
yuz. Nice sağlıklı huzurlu mutlu yıllara 
sayım Valimiz” şeklinde konuşarak 
Vali Cüneyit Orhan Toprak’ın doğum 

gününü Konyaspor adına tebrik etti.
Doğum günü kutlamasının ar-

dından Vali Cüneyit Orhan Toprak 
Kayacık tesislerindeki sahaları yerin-
de inceledi. Yapımına devam edilen 
projelerle ilgili Konyaspor Başkanı 
Hilmi Kulluk’tan bilgi aldı.

KONYASPOR İÇİN
 BÜYÜK ÇABA HARCADI

Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak’a gerçekleştirilen sürpriz kutla-
manın sebebinin, Vali Toprak’ın son 
dönemde Konyaspor için verdiği bü-
yük mücadele olduğu öğrenildi. Yaz 
döneminde maddi sıkıntılar yaşayan 
Konyaspor’a maddi kaynak ve spon-
sorluk bulunması için büyük çaba sar-
feden Vali Toprak’ın, Konyaspor’un 
ekonomik olarak rahatlamasında bü-
yük pay sahibi olduğu gelen bilgiler 
arasında. 
n SPOR SERVİSİ

Göztepe’de yeniler beklentileri karşılayamadı
Yarın evinde temsilcimiz 

Konyaspor’u ağırlayacak olan, 
Süper Lig’de son olarak Çaykur 
Rizespor’la 0-0 berabere kala-
rak 4 hafta sonunda 2 puan top-
layabilen, halen gol atma se-
vinci yaşayamayan Göztepe’de, 
büyük umutlarla transfer edilen 
Eren, Sanneh ve Leo şu ana ka-
dar beklentileri karşılayamadı. 

Teknik direktör Tamer Tu-
na’nın ilk 2 hafta 11’de görev 
verdiği 3 oyuncu gösterdikle-
ri performansla hayal kırıklığı 
yaratırken, bu futbolcular, son 
Çaykur Rizespor karşılaşmasın-
da yedek oturdu. Stoper Sanneh 
ve sol bekte de oynayabilen 
Leo’yu 3’üncü haftadaki Yukatel 
Denizlispor maçında da yedek 
oturtan Tuna, golcü Eren Derdi-
yok’u son Çaykur Rizespor mü-
sabakasında 11’de oynatmadı.

Rizespor maçında Eren’in 

yerine forvette transferin son 
gününde Medipol Başakşe-
hir’den kadroya dahil edilen 
Napoleoni’yi 11’e monte eden 
Tuna, Leo ve Sanneh’e ise son 2 
maçta 1 dakika bile şans verme-
di. Göztepe’de Eren, Rize dep-
lasmanında 61’inci dakikada 
Halil’in yerine oyuna girdi ama 
varlık gösteremedi. İzmir eki-
binde yeni transferlerden Murat 
Paluli, Veli, Hüseyin ve Batuhan 
da henüz 11’de şans bulamadı. 
Geçen sezondan bu yana yaşa-
dığı gol sıkıntılarını bir türlü çö-
zemeyen Göztepe’de Jerome’un 
iyileşmesi teknik ekibi rahatlat-
tı. Takımla idmanlara başlayan 
33 yaşındaki İngiliz golcünün 
cuma günü Bornova Aziz Koca-
oğlu Stadı’nda oynanacak Kon-
yaspor karşılaşmasında forma 
giyeceği bildirildi.
  n DHA
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