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Üzülmez’den
Sudan çağrısı

Sorunlar yerinde 
çözülüyor

Karatay’da 
söz Meclis’te

MHP Konya’da 
Karaaslan dönemi

Tarihinin en büyük sel fela-
ketiyle karşı karşıya kalan 
Sudan’a İDSB- İnsani Yardım 
Platformu üyesi kuruluşlar 
yardım eli uzatıyor. Türk Kızılay 
Derneği Konya Şube Başkanı 
Hüseyin Üzülmez Sudan’da ya-
şanan büyük sel felaketiyle ilgili 
yaptığı açıklamada, “Sudan’ın 
yaralarını birlikte saralım” 
çağrısında bulundu. 
n HABERİ SAYFA 2’DE

Melikşah Mahallesi sakinleri ile 
hasbihal eden Meram Bele-
diye Başkanı Mustafa Kavuş, 
onların istek, şikayet, temenni 
ve taleplerini dinledi, sorunların 
çözülmesi için ekibine talimat 
verdi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, istek ve beledi-
yeden beklentilerin doğrudan 
kendisine iletme imkânı sunan 
“Karatay Söz Meclisleri”nde 
vatandaşlarla buluştu. Başkan 
Kılca Karatay Söz Meclisi saye-
sinde verimli çalışmalara imza 
attıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 12’DE

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı’nda 
Murat Çiçek görevden alındı. 
Genel Merkez tarafından MHP 
Konya İl Başkanlığına mevcut 
Karatay İlçe Başkanı Remzi 
Karaaslan atandı. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Bisiklet master planı hazır
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 
gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası 
etkinlikleri kapsamında “Temiz Hava” temalı 
yürüyüş ve bisiklet etkinliği düzenlendi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
bisiklet şehri Konya olarak Türkiye’de ilk kez 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle bisikletli 
ulaşımın geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik 
ikili işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Reformu bekliyorlar
Hukuk camiasının dört 

gözle beklediği Yargı 
Reformu Paketi’nin 

Meclis’in açılmasıyla ilk 
gündem maddesi olması 

isteniyor. Konya Baro 
Başkanı Mustafa Aladağ, 

“Bu konuyu mesleki 
anlamda bir beka olarak 

görüyorum” dedi

YARGI REFORMU’NU 
BEKLİYORLAR

Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çeşitli çalışmalar 
yapılan Yargı Reform Paketi’nin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi (TBMM)’nin açılma-
sıyla ilk gündem maddeleri arasında yer 
alması bekleniyor. Adalet mekanizmasın-
da yaşanan bazı sorunların çözümü ve hu-
kuk sistemine olan güvenin tesis edilmesi 
adına oldukça önemli olduğu belirtilen 
Yargı Reform Paketi, bu anlamda hukuk 
camiası tarafından dört gözle bekleniyor.

YARINLARIMIZIN 
OLMAZSA OLMAZI

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan 
Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Yargı 
Reform Paketi konusunun mesleki bir beka 
olduğunu söyledi. Aladağ, “Yargının çok 
ciddi sorunları var, herkes farkında olması-
na rağmen geciktik. Ama yarınlar anlamın-
da bu paketi olmazsa olmaz olarak görüp, 
biran evvel geçmesi için takip ediyoruz. 
Tamamen bu konuya odaklandık.” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

KIŞ AYLARINA 
ŞİMDİDEN HAZIRLANIN

GAZİLER GÜNÜ 
COŞKUYLA KUTLANDI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE 
YENİ STRATEJİ ŞART! 

Uzmanlardan önemli uyarı

Konya’da törenler düzenlendi 

İMO Başkanı Kamil Akın:

Kış aylarında en çok baş gösteren soğuk algınlığı 
ve gribal enfeksiyona karşı uyaran uzmanlar, şimdi-
den önlen alınması gerektiğini vurguluyor. Bu kap-
samda uzmanlar, bu tür hastalıklara sık yakalanan 
vatandaşların kış gelmeden uzmana danışmasını 
öneriyor.

Konya merkez ve ilçelerde 19 Eylül Gaziler Günü 
dolayısıyla çeşitli törenler gerçekleştirildi. Törenler-
de gazilik unvanının önemine vurgu yapıldı, vatan 
ve millet için canını ortaya koyan gazilerin emanet-
lerine sahip çıkılacağının altı çizildi.

KONTİMDER) Bilgi Aktarım Programına konuk 
olan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kamil 
Akın, zor bir süreçten geçen inşaat sektöründe 
yeni stratejiler belirlenmesinin zorunluluk olduğu-
nu vurguladı.

n HABERİ SAYFA 2’DE

n HABERİ SAYFA 5’TE

n HABERİ SAYFA 10’DA

06 Çoban, sulama
kanalında boğuldu 07 Çumra zabıtası okul 

kantinlerini denetledi 09 Aşure ikramıyla 
ağızları tatlandırdılar

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

28 Şubat’ın izleri bir bir silindiYeni Gar Tüneli trafiğe açıldı
Selçuklu Belediyesi’nin katkılarıyla 
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) tarafından düzenlenen 8. 
Geleneksel Hikaye Yarışması’nda 
dereceye giren İmam Hatipli 
öğrenciler düzenlenen ödül töreninde 
ödüllerini aldı. TİMAV Genel Başkanı 
Ecevit Öksüz, “Allah’a hamdolsun 
zulüm baki olmadı. 28 Şubat 
sürecinin izleri Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde ekip arkadaşlarının 
mücadelesiyle bir bir silindi” dedi.
n HABERİ SAYFA 4’TE

Temeli geçtiğimiz Nisan ayında 
atılan ve yaklaşık 21 milyon 
liraya mal olan Yeni Gar 
Tüneli tamamlandı. Projenin 
bitmesiyle Demiryolu Caddesi 
Yeni Gar istikameti dün trafiğe 
açıldı. Böylece Meram’ı sanayi 
bölgelerine bağlayan ve 
Konya’nın önemli bir trafik aksını 
oluşturan Demiryolu Caddesi’nin 
şehir trafiğine büyük katkı 
sağlaması bekleniyor. 
n HABERİ SAYFA 3’TE

Konya üreticisiyle 
gurur duyuyoruz

Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından açılan 
“Üreticiden tüketiciye doğrudan satış mağazası” 

düzenlenen törenle açıldı. AK Parti Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, “Konya’nın üretmekte paylaş-

makta, gönlü açık eli açık, dürüst ve temiz insanları 
kendi emeğiyle ürettiği ürünleri sunmalarından gurur 

duyuyoruz” dedi.  n SAYFA 7’DE

Yargı Reformu Paketi’nin Meclis açılır açılmaz ilk 
gündem maddeleri arasında yer alması bekleniyor. Mustafa Aladağ



Çocuklarda okul döneminin 
başlaması ile beraber hapşırma, 
burun akıntısı, halsizlik de baş 
gösteriyor. Özellikle kapalı ve 
kalabalık ortam, mevsim geçiş-
leri en çok çocukları etkiliyor. 
Her şeyle yeni tanıştıkları gibi 
mikroorganizmalarla da yeni 
tanışıyorlar. Bu noktada onlara 
destekçi olmak da her zaman ki 
gibi biz ebeveynlere düşüyor. Bir 
çocuk doktoru gözetiminde ba-
ğışıklık sistemini güçlendirecek 
doğal içeriğe sahip takviyeler bu 
noktada tercihiniz olabilir. Çocuklarımızın bu 
dönemde direncini arttırmaya yönelik destek-
ler kullanabiliriz. Çocuklarda hijyen bilincini 

geliştirmekte bu noktada önem 
arz eden bir konudur. Özellikle 
okul döneminde tek başına 
tuvalet ihtiyacını giderdikleri 
için ellerini nasıl yıkamaları 
gerektiği konusunda eğitimler 
vermeliyiz. Yüksek enerjile-
ri ile koşturarak oynadıkları 
zaman terlediklerinde üzerini 
değiştirmeli, bu dönemde bol su 
tüketmesini sağlamalıyız.

 Bir de işin psikolojik bo-
yutu var tabii.. Hastalıkların baş 
gösterdiği dönemler anne ve 

babaların en zor zamanıdır. Onları mutsuz ve 
halsiz görmek bizi en çok yoran durumlar. 

En önemlisi onlara bol bol sevginizi verin!

Sıdıka Büyükhelvacıgil Öztürk
Zade Vital Kimya &
Biyoloji Mühendisi

İş Geliştirme Uzmanı
sidika@zade.com.tr

İnsanların güçlü inanışlara sahip olduğu Çörek otu 
bitkisi köklü tarihsel ve mistik bir geçmişe sahiptir. 
Hz Muhammed’in (SAV) “Şu kara taneyi (çörek otu) 
kullanın, ölümden başka her şeye devadır” hadisi 
çörek otunun inançlı bir biçimde ve toplumsal olarak 
kullanılmasını etkilemesi açısından anlamlı olduğu 

belirtilmiştir. Mısır kraliçesi Kleopatra tarafından da sağlık ve güzellik sağlaması amacıyla 
kullanıldığı bildirilmiştir. Çörek otu Ranunculaceae (Düğün çiçeğigiller) ailesinde yer alır 
ve Güney Batı Asya, Avrupa, Kuzey Afrika’da yetişir. Tıbbi çörek otu olarak kullanılan 
Nigella cinsi toplam 20 kadar türe sahip olmakla beraber, bunlardan 14’ünün ülkemiz 
florasında bulunduğu belirtilmektedir. Ülkemizde genellikle Afyon, Isparta, Burdur ve Konya 
yörelerinde yetiştirilen “çörek otu” olarak bilinen Nigella sativa L., 20-30 cm uzunluğunda 
çiçekli yıllık bir bitkidir. Tohumları baharat olarak ve geleneksel tıpta farklı formlarda birçok 
hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Çörek otu tohumunun besin değeri yüksek olup, 
çeşitli aktif kimyasal bileşenler içermektedir. 

Ramazan Büyükhelvacıgil
- ABD, New York -

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uzmanı
ramazan@zade.com.tr

Ölümden Başka Her Derde 
Deva; Çörek Otu Yağı

Her zaman bir 
planımız vardır; 
toplantıya hazırlanırken, 
güne başlarken, eve 
dönerken, okula 
giderken… Ne yapacağımız ve hangi işleyişle 
ilerleyeceğimizi kurgularız. Kış ayları 
yaklaşırken de hastalıklardan korunma plan 
yapmalıyız. Bağışıklık sisteminin doğru 
çalışması ilk planınız olabilir. Ancak bu 
noktada doğru tercihler yapmak oldukça 
önemlidir. 

Bu noktada bağışıklık sisteminizi sürekli 
güçlendirmeyen modüle eden (dengeleyen) 
ürünler kullanabilirsiniz. Şunu bilmeliyiz 
ki yıl boyunca bağışıklık sistemini direkt 
güçlendiren ürünlerin kullanılması pek de 
doğru değildir.  Çörek otu bağışıklığı modüle 
edici etkiye sahip olan bir bitkidir ve bu 
dönemde doğru bir tercih olabilir. Ayrıca 
vitamin ve minerallerin de vücutta olması 
gereken değerin altında bulunması işleyişte 
aksaklıklar yaratır. Çinko ve D3 Vitamini 
bağışıklık sisteminin doğru çalışması için 
mutlaka gereklidir. Çocukluk, yetişkinlik 
her dönemde kullanılması uygun olan 
Omega 3 Balık Yağı da bu dönemlerde 
kullanılabilecek düzenleyici bir takviyedir. 
Tabii ki her dönem için kullanılacak omega 
3 balık yağı ihtiyacı aynı değildir. Çocukluk 
döneminde DHA (dokosahekzaenoik asit) ; 
yetişkinlik döneminde EPA (eikozapentaenoik 
asit) bakımından zengin balık yağları tercih 
edilmelidir. 

Enerjinizin yüksek olduğu zamanları 
düşünün.. Her şeyi yapabilecek gücü 
kendinizde bulursunuz bu anlarda. Hiçbir 
şey enerjinizi düşüremez, her şeyle 
savaşabilirsiniz. Virüs ve bakteriler ile de 
oldukça güçlü savaşırsınız bu dönemlerde. 
Spor yapmak hem bedeninizi hem de 
ruhunuzu güçlü kılar. Kısa dönemlerde olsa 
mutlaka spor yapmak bir diğer planınız olsun!

Günlerin kısalması, havanın kapalı olması, 
güneşin yüzünü saklaması ruhsal kendimizi 
kötü hissetmemize sebep olur. Bu dönemlerde 
mutlu olduğunuz şeyleri yapmaya zaman 
aymalısınız. Hastalıkların sizi yakaladığı 
anlar çoğunlukla mutsuz olduğunuz anlardır. 
Nefes egzersizleri, spor, kısa yürüyüşler size 
kendinizi daha iyi hissettirir. 

Uzm. Dr. Burçak Deniz 
Dedeoğlu 

Medikal, Uyum ve 
Farmakovijilans Müdürü

Zaman sanki daha hızlı 
akıyor yaş aldıkça… İş hayatı, 
çocukların bakımı, evin 

ihtiyaçları, sevdiğimiz 
insanlara zaman ayırmak, 
sosyal sorumluluklarımız 
derken az zamanda çok 
iş yapıyoruz. Psikolojik 
ve beden olarak oldukça 
yoruluyoruz. Yoğun 
günlük hayatta insanın 
kendine yeterince zaman 
ayırmadığını hissetmesi 
ve bir adım ötesi 
tükenmişlik sendromu. 

Bu durumlar bedenimizi de direkt olarak etkiliyor. 
Direnci düşen bir beden hastalıklara da açık 
hale geliyor. Bunun yanı sıra mevsim geçişleri 
adaptasyonumuzu bozduğu için hastalıkların baş 
gösterdiği dönemler oluyor. Özellikle havaların 
soğumaya başlaması hapşırma, burun tıkanıklığı, 
nes almada güçlük gibi belirtilerle soğuk algınlığı 
baş gösterir. Psikolojik ve fizyolojik yorgunluk 
hissettiğiniz anda güvenilir ve kaliteli destekler 
sizi daha iyi hissettirebilir. Enfeksiyonlardan 
korunmak için bağışıklık sisteminizi 
destekleyici gıda takviyeleri kullanabilir, bol su 
tüketebilirsiniz. Gündelik yoğunluktan şikayetçi 
olduğumuz rutin hayatta besin destekleri size 
pratiklik de sağlar. Ayrıca kısa tempolu yürüyüşler 
yapmak sağlığınız için en iyi ve en basit 
yöntemlerden biridir. 

Amaç her zaman hasta olmadan önlem 
almak olmalı. Sağlığınız sekteye uğradıktan 
sonra ilaçlar antibiyotikler kullanmaktansa 
hastalanmadan bedeninizi ve ruhunuzu 
dinleyerek bu dönemlerde doğal destekler almak 
olmalıdır. 

Kendinizi mutlu hissettiğiniz şeylere kısa da 
olsa zaman ayırmayı unutmayın !

Beden ve Ruhunuzun 
Soğuk Savaşı

Güvenilir İlacınız: Sevgi Kışa 
Hazırlık 

Planı

Beril Koparal MSc, MBA
Zade Global Genel Müdürü

İllinois / USA

Zade Vital 
ÇÖREK 

OTU 
YAĞI

Zade Vital 
MULTIVİTAMİN

Zade Vital 
SAMBUCUS

KIŞA NE DERECE HAZIR OLDUĞUNUZU
ÖĞRENMEK İSTER MİSİNİZ?

ARGE MERKEZİMİZDE GELİŞTİRDİĞİMİZ ÜRÜNLER

Yılda birden fazla grip
veya nezle olur musunuz?
1. Yılda birden fazla grip veya nezle olur musunuz? 
0- Genellikle 1-Bazen 2-Hiç 

2. Kendinizi ne kadar sıklıkta yorgun ve halsiz hissedersiniz? 
0- Genellikle 1-Bazen 2-Hiç 

3. Ağız içinde aft gibi problemler yaşar mısınız? 
0- Genellikle 1-Bazen 2-Hiç 

4. Hastalık nedeniyle yılda bir kereden fazla ilaç kullanma gereksinimi 
duyar mısınız?  
0- Genellikle 1-Bazen 2-Hiç

5. Dengeli beslenebiliyor musunuz? Beslenme düzeniniz vitamin ve 
mineraller açısından zengin mi?  
2- Genellikle 1-Bazen 0-Hiç

Kaynak: • De Vries, E. Patient-centred screening for primary immunodeficiency: a multi-stage diagnostic protocol designed for non-immunologists. Clin 
Exp İmmunol 2006;145:204. • Azar, AE, Ballas, ZK.Evaluation of the adult with suspected immunodeficiencies. Am J Med 2007; 120:764. • Hendeles 
L.Selectings a decongestant,Pharmacotheraphy,Nov.Dec13 (6 pt 2) 0 129 S – 134S, 19963. • Sperter SJ ve ark. Effectiveness of pseudoephedrine plus 
acetaminophen for treatment of symptoms attribued to the paranasal sinuses associated with common cold. Arch. Farm. Med. 2000 Nov.Dec.; 9(10):979-85 
• Flint S; Oral ulceration: GP guide to diagnosis and treatment. Prescriber March 5, 2006.

Lütfen aile hekiminize ve eczacınıza danışın, hastalıklara va 
soğuk algınlıklarına karşı önleminizi şimdiden alın.
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İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI
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DURUMU

    Gece Gündüz
Konya                   14 °C   28 °C

Karaman             10 °C 28 °C 

Aksaray               12 °C  28 °C

Ankara                 14 °C 26 °C
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Meram’ı sanayi bölgesine bağlayan ve Konya’nın önemli trafik akslarından biri 
olan Demiryolu Caddesi’ni kesintisiz hale getiren Yeni Gar Tüneli trafiğe açıldı

Yeni Gar Tüneli trafiğe açıldı
Temeli geçtiğimiz Nisan ayında 

atılan ve yaklaşık 21 milyon liraya 
mal olan Yeni Gar Tüneli tamam-
landı. Projenin bitmesiyle Demiryo-
lu Caddesi Yeni Gar istikameti dün 
trafiğe açıldı. 

Konya’nın önemli trafik aksların-
dan olan Demiryolu Caddesi, bir sü-
redir Yeni Gar Tüneli çalışmaları ne-
deniyle Adnan Menderes Sebze ve 
Meyve Hali başlangıcından itibaren 
kapatılmıştı. Bu süre içerisinde Yeni 
Gar Tüneli’nde hızlı bir şekilde çalış-
malar devam etmiş, geçtiğimiz gün-
lerde Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, tünelin kısa bir 
süre içinde açılacağını duyurmuştu. 
Beklenen oldu. Tüneldeki çalışma-
ların tamamlanmasıyla dün itiba-
riyle Demiryolu Caddesi Yeni Gar 
istikametine yeniden trafiğe açıldı. 
Böylece Meram’ı sanayi bölgelerine 
bağlayan ve Konya’nın önemli bir 
trafik aksını oluşturan Demiryolu 
Caddesi’nin şehir trafiğine büyük 

katkı sağlaması bekleniyor. 
ÖNCESİNDE GENİŞLETME 
ÇALIŞMASI YAPILMIŞTI 

Yeni Gar Tüneli bitmeden önce 
Demiryolu Caddesi’nde bazı dü-
zenlemeler yapılmıştı. Caddenin 
özellikle Adnan Menderes Toptan-

cı Hali’nin yan kısmındaki bölümü 
daralarak devam ediyordu. Yeni 
altgeçide bağlanarak kesintisiz hale 
getirilecek olan Demiryolu Cadde-
si’nde trafik akışının daha rahat sağ-
lanması amacıyla daralan bölgelerde 
genişletme çalışması yapılmıştı. Ge-

nişletilme çalışmaları kapsamında 
Adnan Menderes Toptancı Hali’nin 
bir kısmı alınarak yola verildi. Böy-
lece Konya’nın önemli bir trafik akı-
şının olduğu cadde, rahatlatılmış bir 
şekilde hizmet vermeye başladı. 
n FAHRİ ALTINOK

Çiçek görevden alındı,
Karaaslan atandı

Milliyetçi Hareket Partisi 
(MHP) Konya İl Başkanı Murat 
Çiçek görevden alındığını açıkladı. 
Murat Çiçek sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamada, 5 yıldır 
sürdürdüğü il başkanlığı görevinin 
MHP Genel Başkanı Devlet Bah-
çeli’nin takdiri ile sona erdiğini bil-
dirdi.  Çiçek, “Sonuçta bu bir nöbet 
devridir ve önemli olan Başbuğu-
muz Alparslan Türkeş’in de dediği 
gibi bayrağı lekelemeden yere dü-
şürmeden teslim edebilmektir. Bu 
çerçevede görevimi yaptığımı ve 
yine bu çerçevede görevimi teslim 
ettiğimi düşünüyorum. Bundan 
sonra da davamın ve Liderimiz Dr. 
Devlet Bahçeli’nin emrindeyim. 
Yine bugüne kadar birlikte görev 
yaptığım tüm dava arkadaşlarıma 
teşekkür ediyorum” dedi.

YENİ ATAMA YAPILDI
Çok geçmeden MHP İl Baş-

kanlığı’na yeni atama yapıldı. Buna 

göre MHP Konya İl Başkanlığı’na 
mevcut Karatay İlçe Başkanı Rem-
zi Karaaslan atandı. Genel Mer-
keze çağrılan Karaaslan’a görevin 
tevdi edildiği belirtilirken Karaas-
lan’ın yeni yönetimini kısa sürede 
oluşturacağı öğrenildi. 
n HABER MERKEZİ 

Hukuk camiasının dört gözle beklediği Yargı Reformu Paketi’nin Meclis’in açılmasıyla ilk gündem maddesi olması isteniyor. Konuyla ilgili değerlendirmelerde 
bulunan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, “Mesleki anlamda bir beka olarak görüyorum. Onun için sonuna kadar destekliyorum” dedi 

Yargı Reformu bekamız!
Yaklaşık 2 yıldır üzerinde çeşitli 

çalışmalar yapılan Yargı Reform Pa-
keti’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
(TBMM)’nin açılmasıyla ilk gündem 
maddeleri arasında yer alması bek-
leniyor. Adalet mekanizmasında 
yaşanan bazı sorunların çözümü ve 
hukuk sistemine olan güvenin tesis 
edilmesi adına oldukça önemli oldu-
ğu belirtilen Yargı Reform Paketi, bu 
anlamda hukuk camiası tarafından 
dört gözle bekleniyor. Konuyla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan Konya 
Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Yargı 
Reform Paketi konusunun mesleki 
bir beka olduğunu söyledi.

EKİM AYINI BEKLİYORUZ 
Konya Baro Başkanı Mustafa 

Aladağ, Yargı Reform Paketi’nin 
yaklaşık 2 yıldır Cumhurbaşkanlı-
ğı, Adalet Bakanlığı, Barolar Birliği, 
Barolar, yargının tüm paydaşlarının 
çok büyük emekler verdiği bir çalış-
manın ürünü olduğunu söyledi. Yar-
gıda ciddi sorunların bulunduğunu 
belirten Aladağ, şöyle devam etti, 
“Bu paket şunu ifade ediyor; yargıda 
ciddi sorunlarımız var. Halkın yar-
gıya olan güveni azalmış durumda. 
Bu sorunların varlığı ortadayken çok 
geniş kapsamlı 250’ye yakın başlık 
altında Yargı Reformu Paketi Nisan 
ayında Sayın Cumhurbaşkanı tara-
fından ifade edildi. Hazırlıklar baş-
ladı. Bizim istediğimiz Meclis tatile 
girmeden Temmuz ayında birkaç 
başlığın yasalaşmasıydı ama günde-
min yoğunluğu nedeniyle yetişmedi. 
Şimdi Meclis 1 Ekim’de yeni yasama 
yılına girecek. Biz tüm taleplerimizi 
dile getirdik, Barolar Birliği Başka-
nı’mızın çok büyük emeği var. Ada-

let Bakanı’mızın meslekten gelmesi 
nedeniyle bize büyük ilgisi var. Bu 
önemli bir çalışma ve sonuna kadar 
destekliyoruz. Mesleğin birçok so-
runları var. Mesleki sorunların çözü-
müne de yardımcı olacak bir konu.”
TAMAMEN BU KONUYA ODAKLANDIK 

Paket içerisinde nelerin bulun-
duğunun net olarak bilinmediği 
ancak içerikle ilgili bazı duyumların 
olduğunu belirten Aladağ, şu bilgi-
lere yer verdi, “Mesleki yeterlilik sı-
navı, Hukuk fakültesi 5 yıla çıkacak, 
190 bin olan kontenjan 100 bine 
inecek, yeterli akademik kadrosunu 
bünyesinde barındırmayan fakülte-
ler için bir düzenleme öngörülüyor 
gibi başlıkların bulunduğu belirtili-
yor. Bunlar aşama aşama yapılacak. 
Duyumumuz bu şekilde. Paket içeri-
sinde 60 başlık var. Bu başlıkta neler 
var, altı nasıl dolduruldu, mevzuat 
anlamında nasıl şekillenecek bilgi 
sahibi değiliz. Mesleki anlamda bir 
beka olarak görüyorum ben bunu. 
Onun için sonuna kadar destekliyo-
rum ben bunu. Yargının çok ciddi 
sorunları var, herkes farkında olma-
sına rağmen geciktik. Ama yarınlar 
anlamında bu paketin olmazsa ol-
maz olarak görüp, biran evvel geç-
mesi için takip ediyoruz. Meclis açılır 
açılmaz 2 Ekim tarihinde bir prog-
ramımız var. Tamamen bu konuya 
odaklandık.”

HUKUK FAKÜLTELERİ 
GÖZDEN GEÇİRİLMELİ 

Hukuk fakültelerinin fazlalığın-
dan yakınan Aladağ, bu konuda da 
çalışmalar yapılması gerektiğini sa-
vundu. Konuya rakamlarla açıklık 
getiren Aladağ, “Geçmiş yıllardaki 

hukuk fakültesi kontenjanına baktı-
ğımızda 16 bin 500 hukuk fakültesi 
kontenjanı var. Özellikle 25’e yakın 
hukuk fakültesinin kontenjanı dol-
mamış bunların tamamı özel üni-
versite. Haliyle rağbet yok. Hüma-
nist bir yaklaşımla hukuk fakültesi 
açmanın bir anlamı yok diye düşü-
nüyorum. Yeterli kadrosuna sahip 
olmayan, rağbet görmeyen, tercih 
edilmeyen bir fakültenin varlığını 
devam ettirmesinin anlamı ve öne-

mi yok. Dolayısıyla biz Vakıf Üniver-
sitelerinin tekrar gözden geçirilmesi, 
kalite, nitelik anlamında belli kriter-
lerin konulması, bu sağlayamayan-
ların da kapatılması gerekiyor” diye 
konuştu. 

ELEŞTİRMENİN, 
BÖLÜNMENİN ANLAMI YOK 

Çok tartışılan Adli Yıl açılışına da 
değinen Aladağ, “Adli yıl açılışının 
Külliye’de yapılmış olması tartışma-
lara neden oldu. Birçok baro başkanı 
katılmama kararı aldı. 51 baro top-
lantıya katılmama kararı aldı 41 baro 
resmi açıklama yaptı. Biz toplantıya 
katılma kararı alan 25 barodan biri-
yiz. Biz katılmama kararı alan baro-
ların görüşüne saygı duyuyoruz. Bu 
anlamda birbirimizi yermenin, eleş-
tirmenin anlamı yok. Çok ilginçtir 
önemli olan şu benim için; Türkiye 
Cumhuriyeti 96 yaşında ve bugüne 
değin sayısız adli yıl açılışı yapıldı. 
İlk defa Baro Başkanları Adli Yılı 
açılışına davet edildi. Ve biz özel bir 
muameleye tabi tutulduk. Bunu da 
anlamlandırıyorum. Bunların hepsi-

nin mesleki anlamda olumlu bir ge-
lişme olarak görüyorum” ifadelerini 
kullandı. 

KADIN CİNAYETLERİNE 
KARŞI MÜCADELE EDİLMELİ 

Son dönemde işlenen kadın ci-
nayetleriyle ilgili de değerlendirme-
lerde bulunan Aladağ, bu sorunun 
toplumsal bir sorun olduğunu ve 
topyekun bir mücadele gerektirdi-
ğini dile getirerek şunları söyledi, 
“Meseleye cezadan bakmamak ge-
rekiyor. Adalet anlamında burada 
bir eksik yok. Birinci derecede ya-
kınınıza karşı işlenen adam öldür-
me hadisesinde bunun Türk Ceza 
Kanunu’nda karşılığı ağırlaştırılmış 
müebbet hapistir. Mevcut infaz ceza 
sistemimizdeki en ağır cezadır. Bu 
anlamda bir sorun yok. Ben burada 
işe yargıdan ziyade toplumsal bir va-
kıa olarak bakmak gerekiyor. Sorun 
hepimizin ortak sorunu. Bu anlamda 
topyekun seferberlik yapmak gere-
kiyor. Bir ülkede her gün bir kadın 
cinayeti işleniyorsa ciddi bir vakıa 
var demektir.”

NAFAKA KONUSU 
MASAYA YATIRILMALI 

Bir süredir tartışılan nafaka ko-
nusunda da çözümler getirilmesi 
gerektiğini söyleyen Aladağ, “Na-
faka ödememenin ayrı bir düzenle-
mesi var. Bunun gözden geçirilmesi 
lazım. Evlilik süresine göre, toptan 
bir nafaka miktarı, kadının evlenme 
oranı ve sosyo-ekonomik durumuna 
göre nafaka miktarı gibi konuların 
tartışılması lazım. Sınırsız bir nafa-
ka bana göre amaca hizmet etmi-
yor. Nafaka kaldırılsın demiyorum, 
6 aylık evlilik, 3 aylık evlilik, 1 yıllık 

evlilik. Boşandı taraflar ardından 
sınırsız ödenen nafaka. Bunun adil 
olmadığını düşünüyorum. Bu nafa-
ka meselesinin de çok ciddi masaya 
yatırılması gerekiyor” dedi. 

HASSAS DÖNEMDE 
HASSAS DAVRANILMALI 

Ekonomik krizden dolayı artan 
icra olaylarında yaşanan bazı olum-
suzlukların istenmeyen hadiseler 
olduğunu ve bu konuda herkese 
düşen görevler bulunduğunu belir-
ten Aladağ, “Ekonomik bir kriz var 
ama biz bunu battık artık demek 
doğru değil. Bu ülke bizim. Burada 
bin yıldır yaşıyoruz yaşamaya da de-
vam edeceğiz Ben demeyi bırakıp 
biz demeliyiz. Ekonomik anlamda 
seferberlikse eğer tüm paydaşla-
rıyla fedakarlık yapacağız. Alacaklı 
da olabiliriz borçlu da olabiliriz. Bi-
zim temel görevimiz mevzuatın el 
verdiği ölçüde bir alacağı cebri icra 
vasıtasıyla tahsil etmek. Benim avu-
kat arkadaşlarımdan isteğim, hem 
avukatlık kanunu hem ilgili icra iflas 
kanunu bize bir alacağın tahsilinde 
nasıl hareket etmemiz gerektiğini, 
avukata verilen yükümlülüğün ne 
olduğunu tek tek sıralamış. Burada 
dosyayı kişiselleştirmememiz ge-
rekiyor. Bize verilen hak neyse onu 
kullanmamız gerekiyor. Karşımızda 
bir insan olduğunu unutmamamız 
gerekiyor. Bu hassas dönemde biz-
lerin de biraz vatandaş gözüyle ha-
reket etmemiz gerekiyor. Aksi halde 
gerginlikler yaşanıyor bunlar bizim 
istemediğimiz hadiseler” değerlen-
dirmesinde bulundu. 
n ABDULLAH AKİF SOLAK-
RASİM ATALAY

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dillendirilen, Adalet mekanizmasında yaşanan bazı sorunların çözümü ve hukuk sistemine olan güvenin tesis edilmesi adına oldukça önemli olduğu belirtilen Yargı Reform Paketi’nin Ekim ayında Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, Yenigün Gazetesi’ne önemli açıklamalarda bulundu.
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TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Allah’a hamdolsun zulüm baki olmadı. 28 Şubat sürecinin 
izleri Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ekip arkadaşlarının mücadelesiyle bir bir silindi” dedi

Zulüm baki olmadı
Selçuklu Belediyesi’nin katkıla-

rıyla Türkiye İmam Hatipliler Vakfı 
(TİMAV) tarafından düzenlenen 8. 
Geleneksel Hikaye Yarışması’nda de-
receye giren İmam Hatipli öğrenciler 
düzenlenen ödül töreninde ödüllerini 
aldı.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek 
Programı kapsamında desteklenen 
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (Tİ-
MAV) tarafından organize edilen ve 
imam hatip liselerinde eğitim gören 
öğrencilerin katılımı ile bu yıl 8.’si 
gerçekleştirilen Geleneksel Hikaye 
Yarışmasının ödül törenine Selçuklu 
Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı.  
Türkiye genelindeki tüm İmam Hatip 
Liselerine ulaştırılan yarışma duyu-
rusu sonrasında yarışmaya onlarca 
ilden, iki yüzün üzerinde okuldan 
yüzlerce eser başvuruda bulundu. 
Törende yarışmanın birincisi 3 tam 
altın, ikincisi 2 tam altın, üçüncüsü 1 
tam altın ile ödüllendirilirken mansi-
yon olarak ise beş öğrenci tablet bilgi-
sayar ile ödüllendirildi.

Selçuklu Kongre Merkezinde ger-
çekleşen programa AK Parti Konya 
Milletvekili Ahmet Sorgun, Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatır-
macı, TİMAV Başkanı Abdullah Ece-
vit Öksüz, Gençlik ve Spor Bakanlığı  
Hukuk Müşaviri Ahmet Bensiz, Kon-
ya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Turan Kayacılar, Konya Gençlik 
ve Spor İl Müdürü Ömer Ersöz, AK 
Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Fa-
tih Özboyacı, AK Parti Selçuklu İlçe 
Başkanı Mustafa Hakan Özer, AK 
Parti Karatay İlçe Başkanı  Mehmet 
Genç,Konya Esnaf Sanatkarlar Odası 
Başkanı Muharrem Karabacak, Me-
mur-Sen Konya İl Temsilcisi Nazif 
Karlıer, öğretmenler ve öğrenciler 
katıldı.

TİMAV Hikaye Yarışması Ödül 
Töreni Kuran-ı Kerim tilavetiyle baş-
ladı. 

TİMAV Genel Başkanı Abdullah 
Ecevit Öksüz katkılarından dolayı ve 
Hikaye Yarışması’nın 8 yıldır kurum-
sal bir yapıya dönüşmesi sebebiyle 
Selçuklu Belediyesi’ne ve Başkan 
Ahmet Pekyatırmacı’ya teşekkür 
ederek: “Bugün Allaha hamdol-
sun İmam Hatipliler ülkemizde her 
makamda. Bu durumun bugünlere 
gelmesinde çok emeği geçen değer-
li Cumhurbaşkanımız Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’ı anmadan geçmek 
imkansızdır. Allah’a hamdolsun zu-
lüm baki olmadı. Bugün imam hatip-
linin olmadığı devlet makamı yoktur. 
Başta da şükranla, minnetle ve say-
gıyla anıyorum, Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan. 28 Şubat 
sürecinin izleri Cumhurbaşkanımı-
zın önderliğinde ekip arkadaşlarının 
mücadelesiyle bir bir silindi. Bugün 
başörtülü askerimiz, polisimiz ve ba-
kanımız var. Sakallı devlet memuru-
muz da var. Birçok şey insanlık adına 
normalleşmiş durumda. İşte bunu bir 
imam hatipliye borçluyuz. Bunu Rab-
bimizin lütfuna borçluyuz. Bu hika-
ye yarışmasına katılan hikaye yazan 
İmam Hatipli kardeşlerimiz hayatta 
bir iz bırakmışlardır. Diğer taraftan 

bu süreçte emeği geçen jüri üyeleri-
mize, yönetim kurulu üyesi arkadaş-
larıma katkılarından dolayı teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Başkan Pekyatırmacı: “Biz bütün 
ümmetin bütün insanlığın umudu 
olan bir milletiz” 

Tüm dünyada İmam Hatiplile-
re ihtiyaç duyulduğunun altını çizen 
Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet 
Pekyatırmacı: “ Bir İmam Hatip-
li olarak, TİMAV Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak ev sahipliği yapmaktan, 
bu projeye destek vermekten duy-
duğum gururu ifade etmek istiyo-
rum. Belediyeler olarak çok hizmet 
üretiyoruz. Alt yapıdan üst yapıya, 
spordan kültüre, sosyal hizmetlere 

kadar çok sayıda iş üretiyoruz ama 
en önemli yaptığımız iş eğitime katkı 
sunan, eğitimin seviyesini yükselten, 
gençlerimize dokunan işler. İşte bu 
hikaye yarışması da bu işlerden bir 
tanesi. 8 yıldır bu hikaye yarışmasına 
destek vermekten son derece mut-
luyuz.İmam Hatip gençliğinin üze-
rinde çok büyük bir sorumluluk var 
ben sorumlu olduğumuz coğrafyayı 
yeryüzü coğrafyası olarak ifade edi-
yorum. İmam Hatip gençliğinin bu 
sorumluluğun bilincinde olmalarını 
ve buna göre kendilerini donatmaları 
buna göre kendilerini hazırlaması ge-
rekiyor.İlmen, fennen ve ahlaken en 
yüksek seviyede gençler olarak eği-
tim hayatını bitirip iş hayatına, sosyal 

hayata kendinizi hazırlamanız gereki-
yor. Biz elimizden gelen gayreti siz-
lere destek olmak için gösteriyoruz. 
Sizlerden de bu konuda her zaman 
her zeminde en üst seviyedeki gay-
retleri bekliyoruz. Çünkü sorumlulu-
ğumuz büyük biz bütün ümmetin ve 
bütün insanlığın umudu olan bir mil-
letiz. Bu noktada elhamdülillah bu-
gün güzel bir yerdeyiz geçmişe baktı-
ğımızda şu an içinde bulunduğumuz 
şartlar ve sahip olduğumuz imkanları 
öncesiyle kıyaslamamız mümkün de-
ğil. Ben tekrar bu yarışmaya katılan 
bütün öğrencileri tebrik ediyorum ve 
bu yarışmayı düzenleyen başta genel 
başkanımıza ve heyete teşekkür edi-
yorum. yarışmada ödül almak değerli 
ama önemli olan bu yarışmaya katıl-
mış olmak ve bütün öğrencilerimizi 
tebrik ediyorum” dedi. 

AK Parti Konya Milletvekili Ah-
met Sorgun da: “İmam Hatipli olarak 
hepimizin sorumluğu büyük bütün 
ümmetin bizim ülkemizden beklen-
tisi ve umudu var ecdadımız bizlere 
bu emaneti bıraktı çünkü. O sebep-
le herkes bir birey olarak bir öğrenci 
olarak anne baba olarak ben ne yapa-
bilirim sorusunu kendimize sorarak 
bu davaya sahip çıkacağız. TİMAV’a 
bu noktada sorumluluklarımızın far-
kındalığını oluşturması adına teşek-
kür ediyorum. Yarışmada dereceye 
giren öğrencilerimizi ve katılan öğ-
rencilerimizi tebrik ediyorum” şeklin-
de konuştu.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Se-
yit Ali Büyük de konuşmasında şun-
ları söyledi: “İmam Hatipler asırlık çı-
narın altında yetişen önemli bir nesil. 
Sizler ve bizler bu nesilden olmakla 
gurur duyuyoruz. Burada bizler de 
İmam Hatipli olduğumuz öğrencilik 
günlerimizi hatırladık. Öğrencileri-
mizin bir yerlere geldiğini görmek ve 
onlarla gurur duymak o da ayrı bir se-
vinç. Zaman çok hızlı akıyor o yüzden 
yapacak çok işimiz var” 

Konuşmaların ardından hikaye 
yarışmasında dereceye giren öğren-
cilere ödülleri protokol üyeleri tara-
fından verildi. Yarışma da dereceye 
girenler şu isimlerden oluştu; 

1. Sümeyye Kalkan – Konya – 
Mahmut Sami Ramazanoğlu AİHL 

2. Şevval Aydoğan- Düzce – Ak-
çakoca Emine Sevil AİHL 

3. Abdullah Selman Pullu – Kon-
ya – Tahir Büyükkörükçü AİHL 

Ödül Töreni sahnede toplu fotoğ-
raf çekimiyle son buldu.
n HABER MERKEZİ 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 
kabul edilen, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürlüğünün koordinatör oldu-
ğu “Öğretmenler için Mesleki Tü-
kenmişliği Engelleme Yöntemleri” 
isimli Erasmus+ projesi kapsamın-
da düzenlenen “Tükenmişliği En-
gellemede İyi Örnekler Konferansı”, 
19 Eylül 2019 tarihinde Dedeman 
Hotel’de gerçekleşti. 

 İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali 
Büyük, programda yaptığı konuş-
mada öğretmenlerimizin yoğun bir 
çalışma içerisinde olduklarını, sınıf-
ta ve sınıf dışı ortamlarda sürekli 
eğitim faaliyetlerini yürüttüklerini 
söyledi. Öğretmenler için Mesleki 
Tükenmişliği Engelleme Yöntem-
leri projesi hakkında da bilgi verdi. 

Ülkeler arası tecrübe paylaşımının 
da önemine dikkat çeken İl Müdü-
rü, karşılaşılan sorunların karşılıklı 
tecrübe paylaşımlarıyla çözüme ka-
vuşturulacağını da vurguladı. 

 Selçuk Üniversitesi Tıp Bilimleri 
Başkanı Prof. Dr. Yavuz Selvi, KTO 
Karatay Üniversitesi Çocuk Gelişimi 
Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi 
Hatice Yalçın da mesleki tükenmiş-
lik konuları hakkında birer konuşma 
gerçekleştirdiler. 

 Program, konuyla ilgili ülkeler-
deki iyi uygulamaların tanıtılması 
ve KTO Karatay Üniversitesi Çocuk 
Gelişimi Bölümü öğrencilerinin ti-
yatro gösterilerinin ardından sona 
erdi. 
n HABER MERKEZİ 

Seydişehir İlçe Tarım Müdür-
lüğü Ortakaraören Mahallesi’nde 
“Tarla Günü” etkinliği düzenledi. 
Ortakaraören Mahallesi’nde mısır 
silajı tarlasında düzenlenen etkinlik 
hakkında bilgi veren İlçe Tarım Mü-
dürlüğünde görevli Ziraat Mühen-
disi İbrahim Bilici, “Ortakaraoren 
Mahallemizde yerli ve milli mısır 
çeşitlerimiz olan Ada 523, Aga, Sa-
karya ve Hacıbey’in tanıtımı ama-
cıyla tarla günü yaptık. Üreticileri-
mizin ilgisi bizi memnun etti. Ayrıca 

Tarım Kredi Kooperatifi ve Pancar 
Kooperatifi temsilcilerimizde etkin-
liğimize katılarak destek oldu. Tüm 
katılımcılara teşekkür ederiz. Yerli 
üretip yerli tüketeceğiz.” dedi. Tar-
la etkinliğine Ortakaraören muhtarı 
Ayşe Demir, Aşağıkaraören muhtarı 
Mustafa Atabek, İlçe Tarım Mü-
dürlüğü adına İbrahim Bilici, Tarım 
Kredi Kooperatifi ve Pancar Koope-
ratifi temsilcileri ile çok sayıda üretici 
katıldı.
n AA

Yunak ilçesinde İlçe Emniyet 
Amirliği trafik ve asayiş ekiple-
rinin yol uygulaması sırasında 
bir araçta vurulmuş 2 tavşan 1 
adet ruhsatsız av tüfeği ele ge-
çirildi.

Edinilen bilgiye göre İlçe 
Emniyet Amirliği ekipleri Yu-
nak Emirdağ karayolu 18’inci 

kilometresinde yol uygulama-
sı yaptığı sırada şüphe üzerine 
durdurulan bir otomobilde yapı-
lan aramada, ruhsatsız av tüfeği 
, fişekleri ile vuruluş 2 tavşan 
bulundu. Araç sürücüsü N.K’nın 
(40) av tüfeğine el konulurken 
idari para cezası uygulandı.
n AA

Öğretmenlere 
konferans verildi

Yerli ve milli mısır 
çeşitleri için tarla günü

Yunak’ta kaçak
avcı yakalandı 

Ahmet Sorgun

Ahmet Pekyatırmacı

Abdullah Ecevit Öksüz

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verildi. 
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Şehitlerimizin ve gazilerimizin emanetini koruyoruz
Konya Valisi Cüneyit Orhan 

Toprak, 3. Ana Jet Üs Komuta-
nı Tümgeneral Fidan Yüksel ve 
Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, 19 Eylül 
Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye 
Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve 
Yetimleri Derneği Konya Şubesi, 
Türkiye Muharip Gaziler Derne-
ği Konya Şubesi ile Konya’daki en 
yaşlı gazi olan Veli Mutluerulu’yu 
ziyaret etti. 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, 3. Ana Jet Üs Komutanı 
Tümgeneral Fidan Yüksel, Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay ve Konya protokolü, 
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla 
gazi derneklerini ve Konya’daki en 
yaşlı gazi olan Veli Mutluerulu’yu 
ziyaret ettiler. 

İlk olarak Türkiye Harp Malu-
lü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri 
Derneği Konya Şubesi’ni ziyaret 
ederek dernek başkanı Süleyman 

Ege ve dernek üyeleri ile görüşen 
protokol, daha sonra Türkiye Mu-
harip Gaziler Derneği Konya Şube-
si’ne geçti. Burada Dernek Başkanı 
Mustafa Buğur ve gazilerle sohbet 
ederek Gaziler Günü’nü tebrik 
eden Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, 3. Ana Jet Üs Komutanı 
Tümgeneral Fidan Yüksel ve Kon-
ya Büyükşehir Belediye Başkanı 
Uğur İbrahim Altay, daha sonra 
Konya’daki en yaşlı gazi olan Veli 
Mutluerulu’yu evinde ziyaret etti. 

Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Uğur İbrahim Altay, 19 
Eylül Gaziler Günü kutlayarak, şe-
hitlerin ve gazilerin, vatan sevgisi-
nin en somut simgeleri olduğunu 
belirterek, “Verdikleri destansı 
mücadeleleri yolumuzu aydınlatan 
şehit ve gazilerimizin emaneti olan 
vatanı aynı ruh ve duyguyla ko-
ruyoruz. Bu, hepimizin görevidir” 
dedi. 
n HABER MERKEZİ

Konya merkez ve ilçelerde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla çeşitli törenler gerçekleştirildi. Törenler kapsamında Anıt Meydanı’na çelenk konuldu, 
törenlerde gazilik unvanının önemine vurgu yapıldı, vatan ve millet için canını ortaya koyan gazilerin emanetlerine sahip çıkılacağının altı çizildi 

Gaziler Günü coşkuyla kutlandı
19 Eylül Gaziler Günü dolayı-

sıyla Konya merkezde ve ilçelerde 
törenler düzenlendi. Konya’da Anıt 
Meydanı’nda düzenlenen tören, 
saygı duruşunda bulunulması ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Törende, Konya Valisi Cüneyit 
Orhan Toprak, Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, Konya İl Jandarma Komuta-
nı Tuğgeneral Şakir Uslu, Türkiye 
Muharip Gaziler Derneği Konya 
Şubesi Başkanı Mustafa Buğur Ata-
türk Anıtı’na çelenk bıraktı. Şiirlerin 
okunduğu törene, Konya Cumhu-
riyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, 
ilçe kaymakamları, ilçe belediye 
başkanları, askeri erkan, gaziler ve 
öğrenciler katıldı.  Yapılan kısa se-
lamlama konuşmalarının ardından 
tören sona erdi.

KARAPINAR 
Karapınar’da 19 Eylül Gaziler 

Günü törenle kutlandı. Karapı-
nar’daki tören Cumhuriyet Meyda-
nı’nda düzenlendi.  Saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın okunması ile 
başlayan program Atatürk Anıtı’na 
çelenk bırakılmasıyla devam etti. İl-
çede görev yapan Teğmen Mücahit 
Tanyeri, burada yaptığı konuşma-
da, şehit ve gazileri her zaman min-
netle anacaklarını söyledi. Program 
sonunda gaziler tebrikleri kabul 
etti.  Törene İlçe Kaymakamı Onur 
Kökçü, Garnizon Komutanı Topçu 
Albay Bülent Uysal, Belediye baş-
kanı Mehmet Yaka, ilçe protokolü, 
şehit aileleri ve gaziler katıldı.

HADİM
Hadim’de 19 Eylül Gaziler 

Günü düzenlenen törenle kutlan-
dı. Hadim Anıt Meydanı’nda ger-
çekleştirilen tören saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı. Daha sonra tören alanındaki 
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Günün anlam ve önemine iliş-
kin yapılan konuşma ve şiirlerin 

okunmasının ardından program 
sona erdi. Anma programına Ha-
dim Kaymakam Vekili Mehmet 
Furkan Taşkıran, Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, Garnizon Ko-
mutanı Burak Hamdi Zorlu, Emni-
yet Amiri Halil Acar, daire amirleri, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 
gaziler ve vatandaşlar katıldı.

BEYŞEHİR
Beyşehir’de “19 Eylül Gaziler 

Günü” düzenlenen törenle kutlan-
dı.

Anıt Meydanı’nda düzenlenen 
törende, Atatürk Anıtı’na İlçe Kay-
makamlığı, Belediye Başkanlığı ve 
Türkiye Muharip Gaziler Derneği 
Beyşehir Temsilciliğinin çelenkle-
rinin koyulmasının ardından saygı 
duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı 
okundu.

Günün anlam ve önemini be-
lirten konuşmaların yapılması ve 
öğrenciler tarafından şiirler okun-
masının ardından tören sona erdi.

Programlara Beyşehir Kayma-
kamı Yusuf Özdemir, İlçe Belediye 
Başkanı Adil Bayındır, kurum amir-
leri, gaziler, siyasi parti ve sivil top-
lum kuruluşlarının başkan ve tem-
silcileri, vatandaşlar ve öğrenciler 
katıldı.

YALIHÜYÜK
Yalıhüyük’te 19 Eylül Gaziler 

Günü düzenlenen törenle kutlandı.
Tören Atatürk Anıtı’na çelenk 

bırakılmasının ardından saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
devam etti. Tören alanında konu-
şan İlçe Kaymakamı  Muhammed 
Deniz Kılınç, “19 Eylül Mustafa Ke-
mal Atatürk’ün şahsında Türk kah-
ramanlığının taçlandığı gündür.” 
dedi. Kılınç’ın konuşmasının ardın-
dan öğrencilerin günün önem ve 
anlamına yönelik okuduğu şiirlerle 
tören sona erdi. Programa Kayma-
kam Muhammed Deniz Kılınç, İlçe 
Belediye Başkanı Hasan Koçer, 

gaziler, öğrenciler ve öğretmenler 
katıldı.

SEYDİŞEHİR
Seydişehir’de 19 Eylül Gaziler 

Günü düzenlenen törenle kutlandı. 
İlçesindeki tören Atatürk Anıtı’na 
çelenk bırakılması saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla baş-
ladı.  Personel Asteğmen Özgür 
Alasın günün anlam ve önemini 
içeren bir konuşma yapmasının 
ardından öğrenciler şiirler okudu. 
Daha sonra topluca şehitlik ziyareti 
yapıldı.  Törene, Kaymakam Aydın 
Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet 
Tutal, Seydişehir Cumhuriyet Baş-
savcısı İzzet Kardoğan, Seydişehir 
Emniyet Müdür Vekili Özkan Çe-
tiner, İlçe Jandarma Komutanı Sa-

lih Yahya Koca, siyasi parti ve sivil 
toplum kuruluş temsilcileri, muha-
rip gaziler, askerler ve vatandaşlar 
katıldı.

BOZKIR
Mustafa Kemal Atatürk’e gazilik 

ünvanının verilmesinin 98’inci yıl 
dönümü nedeniyle Bozkır ilçesinde 
“Gaziler Günü” törenle kutlandı. 
Bozkır Hükmet Konağı bahçesin-
deki tören saygı duruşu ve İstikal 
Marşı’nın okunmasıyla başlayıp, 
bahçedeki Atatürk büstüne Bozkır 
Kaymakamlığı ve Bozkır Belediye-
sinin çelenklerinin bırakılmasıyla 
sürdü. Daha sonra Bozkır İlçe Jan-
darma Komutanı Selim Kankatarı 
günün anlam ve önemini belirten 
bir konuşma yaptı. Lise öğrenci-

lerinin okuduğu şiirlerin ardından 
program sona erdi. Törene, Bozkır 
Kaymakamı Oltan Bayraktar, Boz-
kır Belediye Başkan Vekili Hasan 
Özcan, Bozkır Cumhuriyet Baş Sav-
cısı Selin Kutluata, Bozkır Emniyet 
Amiri Ramazan Arlı, Bozkır İlçe 
Jandarma Komutanı Batuhan Du-
ran, gaziler ve ilçe protokolü katıldı.

KULU
Kulu’da 19 Eylül Gaziler Günü 

törenle kutlandı. Kutlama programı 
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılması, 
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın 
okunması ile başladı. Günün anlam 
ve önemine yönelik Kıbrıs Gazisi 
Vahdettin Yücel bir konuşma yap-
tı. Programı daha sonra ortaokul 
öğrencileri tarafından hazırlanan 
etkinliklerle Halk Kütüphanesi 
konferans salonunda devam etti.  
Programda günün anlam ve öne-
mini belirten konuşmayı 15 Tem-
muz Gazisi Çetin Yıldız yaptı.  “15 
Temmuz’da ikinci Çanakkale desta-
nını dünyaya gösterdik” diyen Gazi 
Yıldız konuşmasının devamında 
şunları kaydetti: “O gecedeki kah-
ramanlıklar milletimizin kahra-
manlıkları elbette küçümsenemez. 
Kahramanlarımız bitmez kahra-
manlıklarımızda bitmez. Bu anlam-
da Allah iyi idarecileri başımızdan 
eksik etmesin, Onurlanmış ve nur-
lanmış Şehitlerimize de Allahtan 
rahmet kederli ailelerine sabırlar 
diliyorum. Allah devletimizi mille-
timizi her zaman güçlü ve kuvvet-
li kılsın.” Program sonrasında ilçe 
protokol üyeleri Kulu Gazi ve Şehit 
Aileleri Derneği Başkanı Mustafa 
Erdoğan ve dernek üyelerini ziya-
ret etti. Törene, Kulu Kaymakamı 
Ali Edip Budan, Belediye Başkanı 
Murat Ünver, Kulu İlçe Jandarma 
Bölük Komutan Vekili Ali Gümüş, 
İlçe Jandarma Karakol Komutanı 
Ali Erzurum, Cumhuriyet Savcısı 
Ahmet Kemal Kale, protokol üye-

leri, sivil ve askeri erkan, öğretmen 
ve öğrenciler katıldı.

AKŞEHİR
Akşehir’de “19 Eylül Gaziler 

Günü” törenle kutlandı. Akşehir 
Adalet Sarayı önünde düzenlenen 
tören, Kaymakamlık, Garnizon Ko-
mutanlığı ve Belediye Başkanlığı 
çelenklerinin Atatürk Anıtı’na bıra-
kılmasıyla başladı.  Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın okunmasının ar-
dından, Asteğmen Muhammed Ha-
lil Dursun günün anlam ve önemini 
belirten bir konuşma yaptı.  Kıbrıs 
Gazisi Mustafa Ali Taş tarafından 
coşkuyla okunan “Vatan İçin Gazi-
yiz Biz” isimli şiir törene katılanlar-
dan alkış aldı. 

Törene, Akşehir Kaymakamı 
Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Ko-
mutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşe-
hir Belediye Başkanı Salih Akkaya, 
Cumhuriyet Başsavcısı Hazım As-
lancı, ilçe protokolü, daire müdürle-
ri, askeri erkan, gaziler, şehit yakın-
ları ve vatandaşlar katıldı.

HALKAPINAR
Halkapınar’da “19 Eylül Gaziler 

Günü” düzenlenen törenle kutlandı. 
Tören, Hükümet Konağı önündeki 
Atatürk büstüne çelenk bırakılma-
sının ardından saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı’nın okunmasıyla sürdü.  
Günün anlam ve önemini belirten 
konuşmasını Türkçe Öğretmeni 
Nazik Yalçınkaya yaptı.  Öğrenciler 
tarafından şiirlerin okunmasının 
ardından program Halkapınar İlçe 
Jandarma Komutanlığı bahçesinde 
gazilerle sohbet ve yapılan ikram-
larla sona erdi. 

Programa Halkapınar Kayma-
kamı Yunus Emre Bozkurtoğlu, Be-
lediye Başkan Mehmet Bakkal, İlçe 
Jandarma Komutanı Recep Eraslan, 
daire amirleri, sivil toplum kuruluşu 
temsilcileri, gaziler, askeri erkan ve 
vatandaşlar katıldı.
n AA
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Konya’nın Hüyük ilçesinde, su-
lama kanalında boğulan yabancı 
uyruklu çobanın cansız bedeni ka-
nalın suyunun kesilmesi sonrasında 
çıkarıldı. 

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Selki Mahallesi’nde çobanlık yapan 
yabancı uyruklu 22 yaşındaki Bis-
mili Macidi isimli çoban, serinlemek 
amacıyla Yelken mevkisindeki Bey-
şehir Sulama Birliğine ait sulama 
kanalına girdi. Yüzme bilmediği öne 
sürülen çobana telefonla ulaşılama-
ması üzerine sulama kanalı kenarına 
gelen arkadaşları, çobanın elbiseleri-
ni ve cep telefonunu buldu. Çobanın 
bulunamaması üzerine suya girip 
boğulmuş olma ihtimaline karşılık 
jandarma ekiplerine ihbarda bulu-
nuldu. İhbar üzerine harekete geçen 
Hüyük İlçe Jandarma Komutanlı-

ğına bağlı jandarma ekipleri kanal 
kenarına geldi. Kanal çevresinde ve 
su üzerinde yapılan yüzeysel araş-
tırmalarda çoban bulunamayınca 
Beyşehir Gölü’nden tarımsal sulama 
için pompajla su çekilen sulama ka-
nalının vanaları kapatılarak suyunun 
kesilmesine karar verildi. Kanaldaki 
suyun çekilip derinliğin azaltılması 
üzerine su içerisinde başlatılan ara-
ma çalışmaları neticesinde genç ço-
banın cansız bedenine elbiselerinin 
bulunduğu yere 15 metre mesafede 
ulaşıldı.  Kanal kenarına çıkarılan 
çobanın cesedinin, olay yeri ve sav-
cı incelemesi sonrasında kesin ölüm 
sebebinin belirlenmesi amacıyla 
otopsi yapılmak üzere Beyşehir Dev-
let Hastanesi morguna kaldırılacağı 
öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. n İHA

Bin saman balyası 
alevlere teslim oldu

Ankara-Konya 
yolunda TIR devrildi

Seydişehir’de bir ahırın yan 
tarafında bulunan saman balyala-
rının tutuşması sonucu bin saman 
balyası yandı. Edinilen bilgiye 
göre, Anabağlar Mahallesi’nde 
Mustafa İşbilire ait ahırın yan ta-
rafında bulunan saman balyaları 
henüz sebebi bilinmeyen bir ne-
denle yanmaya başladı. Duman-

ları gören çevredeki vatandaşların 
haber vermesi üzerine olay yerine 
çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 
yangın, 1,5 saatte söndürüldü.  
Bin kadar saman balyası tama-
men yanarken, yangının çıkış ne-
deni araştırılıyor.
n AA

Ankara-Konya karayolunda 
kontrolden çıkan tırın şarampole 
devrilmesi sonucu araç sürücüsü 
yaralandı. Kaza, Ankara-Konya 
karayolunun 80’inci kilometresin-
de meydana geldi.  Üzerinde yük 
bulunmayan Serdar Çalış’ın idare-
sindeki 34 JPB 89 plakalı tır seyir 
halinde ilerlerken kontrolden çıka-
rak şarampole devrildi. 

Kazada araç sürücüsü Çalış ha-
fif yaralandı.  Kazayla ilgili soruş-
turma başlatılırken Ankara-Konya 
karayolunda trafik ekipleri araçla-
rın kontrollü olarak geçişini sağla-
dı.

Devrilen tırın vinç yardımıyla 
kaldırılmasının ardından yol yeni-
den trafiğe açıldı.
n AA

Türk Kızılay Derneği Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez Sudan’da yaşanan büyük sel fela-
ketiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sudan’ın yaralarını birlikte saralım” çağrısında bulundu

‘Sudan’ın yaralarını 
hep birlikte saralım’

Tarihinin en büyük sel felake-
tiyle karşı karşıya kalan Sudan’a 
İDSB- İnsani Yardım Platformu üye-
si kuruluşlar yardım eli uzatıyor. 16 
Eyalette 350 bin kişiyi etkileyen sel 
felaketinin yaralarını sarmak için 
insani yardım malzemelerini taşıya-
cak olan uçak 18 Eylül 2019’da An-
kara’dan hareket etti.  Türk Kızılay 
Derneği Konya Şube Başkanı Hü-
seyin Üzülmez Sudan’da yaşanılan 
büyük sel felaketinden dolayı Türk 
Kızılay Derneğiyle birlikte 18 STK ve 
kurumun yardım desteği verdiğini 
belirterek, “Sudan’da yaşanan bü-
yük sel felaketinin ardından bu ülke-
ye giderek incelemelerde bulunan 
Platform üyesi insani yardım kuru-
luşları, ortak bir kampanya başlat-
ma kararı aldı. Nil nehrinin taşması 
sonucu 16 eyalette 65.232 ailenin 
etkilendiğini ve yaklaşık 41 bin evin 
yıkıldığını belirleyen kuruluşlar, fela-
ketzedelerin öncelikle barınma, bes-
lenme ve sağlık hizmetlerine ihtiyaç 
duyduğunu tespit etti. Sudan Geçici 
Hükümetinin Yardım Ofisi yetkilile-
riyle de bir araya gelen kuruluşlar, 
Sudanlı yetkililerin taleplerini de 
dikkate alarak yeni bir yardım ope-
rasyonu başlatma kararı aldı. Bunun 
üzerine Sudan’da selden en çok 
etkilenen bölgelerden El Ceyli şeh-
rinde bin adet acil yardım kolisi da-
ğıtımı gerçekleştiren platform üyesi 
kuruluşlar, aldıkları bilgiler ışığında 

acil olarak Türkiye’den bir yardım 
uçağının kaldırılması girişimini baş-
lattı. Bu girişimler sonucu olarak 
içerisinde çadır, battaniye, ilaç, tıbbi 
malzeme, acil gıda paketleri, temiz-
lik setlerinin bulunacağı ilk uçak 18 
Eylül 2019 tarihinde Ankara’dan 

Sudan’ın Başkenti Hartum’a hare-
ket etti” dedi.

STK’LAR VE 
KURUMLARDAN GÜÇ BİRLİĞİ 
Hüseyin Üzülmez Sudan’a yapı-

lan yardımlarda STK ve kurumların 
örnek bir güç birliği oluşturduğuna 
dikkat çekerek, “İslam Dünyası Sivil 
Toplum Kuruluşları Birliği’nin çağ-
rısı ile bir araya gelen 20’den fazla 
Sivil Toplum Kuruluşu, Sudan’ın 
yaralarını sarmak için ortak bir ça-
lışma yürütme kararı aldı. ‘Sudan’ın 
Yaralarını Birlikte Saralım’ ortak slo-
ganı ile yürütülecek kampanyadan 
elde edilecek bağışlarla öncelikle 
Sudan’ın afetten en çok etkilenen 
bölgelerinde yerel mimariye uygun 
‘Türk Köyleri’ inşa edilecek. Ayrıca 
çeşitli bölgelerde mobil klinik hizme-

ti verilerek Sudan halkına acil sağlık 
desteği sağlanacak. Kampanya sü-
recinde yerelden ya da ülkemizden 
temin edilen acil gıda ve temizlik 
malzemeleri de ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılacak. Hemşerilerimizden Su-
dan’ın yaralarının sarılması için des-
tek bekliyoruz ” diye konuştu.   

Kampanya Destekçisi STK ve 
Kurumlar:Türk Kızılay, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İDSB, 
Elden Ele Derneği, Weltweiter Ein-
satz FürArme E.V.,Anadolu Platfor-
mu,   Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, 
Göz Bebekleri Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği, Hayrat İnsani 
Yardım Derneği, İSRA Uluslararası 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği, AID Uluslararası Doktorlar Der-
neği, Deniz Feneri Derneği, İyilik 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derne-
ği (İYİLİKDER), İnsan Hak ve Hür-
riyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), 
Beşir Derneği, Verenel Derneği ve 
Sadakataşı Derneğinden oluşuyor. 
Kampanya Ortak Bağış Bilgileri; 
SMS olarak (Sudan = 2868 Türk 
Kızılay da bu şekilde olduğu üzere) 
kurumların SMS adreslerine göre 
bağış alınabilecektir. Kurumların 
banka hesap numaralarına bağışlar 
yapılabilir. Kurumların merkez ya da 
şubelerine teslim edilmek suretiyle 
de bağış yapılabilir. 
n HABER MERKEZİ

Çoban, sulama kanalında boğuldu

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

Hususi İlan Reklam Fiyatları 
Logo Üstü Reklam : 350+KDV
Çeyrek Sayfa Siyah Beyaz : 175 +KDV
Arka Sayfa Renkli Tam : 1.600+KDV
Yarım Sayfa Siyah Beyaz : 350+KDV
Tam Sayfa Siyah Beyaz : 700+KDV
Çeyrek Sayfa Renkli (iç) : 350+ KDV
Yarım Sayfa Renkli (İç) : 700+KDV
Tam Sayfa Renkli (İç) : 1.400+KDV
Arka Sayfa Renkli Yarım : 900+KDV
Arka Sayfa Renkli Çeyrek : 450+KDV
Sütün Santim fiyatı (S/B) : 16+KDV

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
20 Eylül 2019 Cuma  • Yıl: 12 • Sayı: 3751

Yayın Türü: Yerel Süreli

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

• İletişim Hattı: 444 5 158
Fax: 0332 342 20 20

Haber Mail: haber@konyayenigun.com
Reklam Mail: reklam@konyayenigun.com

www.konyayenigun.com
• Baskı Merkezi

Merhaba İletişim Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş. Web Ofset Baskı Tesisi
Tatlıcak Mah. Vatan San. Sit. Kavaf Sok. No:7 Karatay/KONYA 

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

Yayın Danışmanı :  Behçet BÜYÜKGÖKMEN

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

Kılavuz treni kazası nedeniyle 
İstanbul-Konya seferleri durdu

Jandarmanın sayesinde trenin 
altında kalmaktan kurtuldular 

Bilecik’te kılavuz trenin tünelin 
içinde raydan çıkıp duvara çarpması 
sonucu yaşamını yitiren 2 makinistin 
kimlikleri belirlendi.  Alınan bilgilere 
göre kaza, Bilecik-Bozüyük arasında 
bulunan Şelale rampaları mevkiinde 
meydana geldi. Tünelin içerisinde 
ilerleyen kılavuz tren, henüz bilin-
meyen bir nedenle raydan çıkarak 
duvara çarptı. Kaza sonrasında olay 
yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 
Trende bulunan makinistler Sedat 
Yurtsever ile Recep Tunaboylu ya-
şamını yitirdi.  Ankara’dan yola çıkıp 
Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kont-
rol amacıyla ilerleyen tekli kompar-
tımanın, Eskişehir’den yola çıkarak 
Ali Fuat Paşa Garı’na kadar kontrol 
yaptığı öğrenildi. Kaza nedeniyle İs-
tanbul-Konya ve İstanbul-Ankara 
hızlı tren seferleri de durdu. n İHA

Akşehir ilçesinde, hemzemin 
geçitte bariyerlerle tren rayları 
arasında sıkışan aracı, jandarma 
ekipleri son anda bariyerleri kaldı-
rarak kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Anka-
ra’dan Akşehir’e gelmekte olan 
hafif ticari araç, hemzemin geçide 
geldiği sırada sesli ve ışıklı uyarı 
sistemine rağmen, kapanmakta 
olan bariyerin altından geçti.  

Karşı tarafta bulunan bariye-
rin kapanmasıyla tren rayları ile 
bariyerler arasında sıkışan aracın 
sürücüsü, yaptığı manevralarla 
yaklaşmakta olan trenin altına kal-
maktan kurtulmaya çalıştı.  

Bu sırada devriye gezen jan-
darma ekipleri, yaklaşan trenin 
araca çarpacağını fark ederek, hız-
la bulundukları taraftaki bariyeri 

kaldırdı. Manevra yaparak açılan 
bariyerin altından geçen araç, sa-
niyeler sonra geçiş yapan trenin 
altında kalmaktan son anda kur-
tuldu. 

Araçta bulunan ve yaşadıkları 

olaydan etkilenen iki kişi, yollarına 
devam etmek yerine Ankara’ya 
döndü. Hemzemin geçitte yaşa-
nanlar, yakındaki tren garının gü-
venlik kameralarına yansıdı.
n AA

Hüseyin Üzülmez
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Olay nasıl oldu anlamadım! Her zamanki uçuştan biriydi! 

Çumra’da husumetli olduğu ki-
şiyi bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tu-
tuklanan sanık hakim karşısına çıktı. 
Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 
görülen duruşmaya, tutuklu sanık 
Serhat Yılmaz, öldürülen Atilla Kı-
lınçkan’ın yakınları ve taraf avukat-
ları katıldı. “Tasarlayarak öldürme” 
suçundan yargılanan Yılmaz savun-
masında, maktulle daha önceden 
husumetinin olduğunu söyledi.

Olayın 25 Şubat 2019’da ak-
şam saatlerinde meydana geldiği-
ni belirten Yılmaz, şunları söyledi: 
“Bakkala ekmek almaya gidiyor-
dum. Atilla’nın park halindeki ara-
cını gördüm. Atilla bana elindeki 
sopayla işaret yaptı. Ben de araba-
dan inerek, neden bana işaret yap-
tığını sordum. Atilla da bana küfür 
etti. Ben de elimde bulunan sopayla 
Atilla’nın arabasının kaportasına 
vurdum, küfür etmemesini söy-
ledim. Ancak Atilla küfür etmeye 
devam edip, elindeki sopayla bana 
saldırdı. Kafama darbeler gelince 
kendimi kaybettim. Üzerimde bulu-
nan bıçağı çektim. Bıçağı nasıl sal-
ladığımı hatırlamıyorum. Kendime 
geldiğimde üzerimin kan olduğunu 
gördüm. Atilla yere yığıldı. Daha 

sonra arabayla ağabeyimin yanına 
gittim. Ağabeyime, ‘Herhalde Atil-
la’yı bıçakladım. Sen onu hastaneye 
götür’ dedim. Ardından teyzemin 
evine gittim. Olay nedeniyle pişma-
nım. Olayın nasıl olduğuna ben de 
hala anlam veremiyorum.”

Sanık avukatı ve tanıkların din-
lenmesinin ardından, duruşma er-
telendi. 

OLAY
Atilla Kılınçkan ile aralarında 

husumet bulunan Serhat Yılmaz, 

İzzetbey Mahallesi Dumlu Cadde-
si’nde karşılaşmış, ikili arasında baş-
layan tartışma, kısa sürede kavgaya 
dönüşünce Kılınçkan göğsünden 
bıçakla yaralanmıştı.

Ambulansla Çumra Devlet Has-
tanesi’ne kaldırılan Atilla Kılınçkan, 
müdahaleye rağmen kurtarılama-
mıştı.

Serhat Y, polis ekiplerince bir 
akrabasına ait evin kümesinde sak-
lanırken yakalanmıştı.
n AA

Konya’da FETÖ/PDY’ye yönelik 
ankesörlü telefon soruşturması kap-
samında tutuklanan hava pilot yüz-
başı Ali Onur A’nın yargılanmasına 
devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkeme-
si’nde görülen duruşmaya, tutuklu 
sanık Ali Onur A, Kahramanmaraş 
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumun-
dan Ses ve Görüntülü Bilişim Siste-
mi’yle (SEGBİS) katıldı. Duruşma-
da, sanığın yakınları ve avukatı hazır 
bulundu.

Ali Onur A. hakkındaki suçla-
maları kabul etmeyerek, FETÖ ile 
bir bağlantısının bulunmadığını sa-
vundu.

Hakkındaki, 2015 yılındaki 30 
Ağustos törenlerinde, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 
bulunduğu protokol tribününün 
üzerinden alçak uçuş yaptığı iddia-
sına değinen Ali Onur A, “Bu uçuş, 
her zamanki uçuşlardan biriydi. 
Karşı tarafta bina olduğu için, ani 
burun kaldırmam gerekti. Egzoz 
dumanı bu nedenle protokol tribü-
nü üzerinde kaldı. 15 Temmuz’da 
da evimden çıkmadım.” diye ko-
nuştu.

Sanık avukatının dinlenmesinin 

ardından mahkeme heyeti, sanığın 
tutukluluk halinin devamına karar 
vererek duruşmayı erteledi.

OPERASYON
Konya merkezli 11 ilde FETÖ/

PDY’ye yönelik ankesörlü telefon 
soruşturması kapsamında 26 Ara-
lık 2018’de, 18’i muvazzaf asker 23 
şüpheli hakkında yakalama kararı 

çıkarılmış, aralarında pilot yüzbaşı 
Ali Onur A’nın da bulunduğu şüp-
helilerin tamamı gözaltına alınmış, 
11 muvazzaf asker daha sonra tu-
tuklanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün “mahrem 
abileri” tarafından 133 farklı sabit 
hattan ardışık olarak arandıkları bil-
gisine ulaşılmıştı. n AA

Karapınar Süt Üreticileri Birliği tarafından açılan “Üreticiden 
tüketiciye doğrudan satış mağazası” düzenlenen törenle açıldı

Karapınar’da doğrudan 
satış mağazası açıldı

Karapınar Süt Üreticileri Birliği 
tarafından açılan “Üreticiden tüke-
ticiye doğrudan satış mağazası” dü-
zenlenen törenle açıldı.  Saygı duru-
şu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla 
başlayan açılış töreninde konuşan 
Karapınar Süt Üreticileri Birliği Baş-
kanı Mehmet Tartan şunları söyledi: 
“Üretip pazarladığımız sütler ile yıl-
lık 300 milyon süt bedeli ile ilçe eko-
nomisine katkı sağlıyoruz. Üretme-
yen ve gelişmeyen toplumlar hazır 
tüketici hale gelip ekonomiye katkı 
yapmamaktadır. Üreticiler bizim baş 
tacımızdır. Üreticimiz ve tüketicimi-
ze faydalı olmak için bu mağazayı 
açıyoruz. Hem üretici hem de tüke-
ticiyi düşünüyoruz. Bizim görevimiz 
üreticimiz ve tüketicimize kaliteli, 
ucuz ve sağlıklı hizmetler sunmak-
tır. Nitelikli ve kolayı ulaşır hizmet-
ler sunmanın sevincini yaşıyoruz. 
Bundan sonrada çalışmalarımıza 
bundan sonrada devam edeceğiz. 
Mağazamız hayırlı uğurlu olsun.”   

ÜRETİCİYLE GURUR DUYUYORUZ 
Daha sonra kürsüye gelen AK 

Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin 
Usta da, üreticiliğin önemine deği-
nerek, “Konya’nın üretmekte pay-
laşmakta, gönlü açık eli açık, dürüst 
ve temiz insanları kendi emeğiyle 
ürettiği ürünleri sunmalarından 
gurur duyuyoruz. Emeği geçenle-
re şükranlarımı sunuyorum.” dedi.  
Konuşmaların sonunda Sultan Se-
lim Camii İmam Hatip’i Musa Kazım 
Mutlusoy’un duası ile açılış gerçek-
leştirildi.  Açılışa AK Parti Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Konya Milletvekili 
Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya 
Milletvekili Halil Etyemez, AK Par-
ti İl Başkanı Hasan Angı, Tarım ve 
Orman İl Müdürü Ali Ergin, Bele-
diye Başkanı Mehmet Yaka, Konya 
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 
Başkanı Edip Yıldız, Ereğli Pancar 
Ekicileri Kooperatifi Başkanı Talha 
Üzer ve diğer davetliler katıldı.
n AA

Çumra zabıtası okul 
kantinlerini denetledi

Çumra Belediyesi Zabıta ekip-
leri, ilçede eğitim veren okul kan-
tinlerinde denetimlerde bulundu.  
2019- 2020 eğitim ve öğretim 
döneminin başlamasıyla Çum-
ra’da Belediye’nin zabıta ekipleri 
tarafından okullarda kantinlerin 
yönetmeliğe uygun bir şekilde fa-
aliyetlerini sürdürmesine yönelik 
denetimler gerçekleştirildi. Za-
bıta ekipleri, okul kantinlerinde 
yaptıkları denetimlerde uyulması 
gereken kurallar hakkında kantin 
yönetici ve çalışanlarını bilgilendir-
di.  Okul kantinlerinde kapsamlı bir 
şekilde denetimlerine devam eden 
Çumra Belediyesi zabıta ekipleri, 
kantinlerin çalıştırma ruhsatları-
nı kontrol ederken, kantinlerdeki 
gıda maddelerinin sağlık koşulla-
rını titizlikle inceledi. İncelemeler-
de gıda ürünlerinin de ambalajla-
rında son kullanma tarihi ile ilgili 
kontroller yapıldı.  Konuya ilişkin 
açıklamalarda bulunan Çumra 
Belediye Başkanı Halit Oflaz, okul 

kantinlerinde ki denetimlerin okul-
larda öğrenim gören çocukların 
sağlığı öncelik alınarak büyük bir 
titizlikle yapıldığına dikkat çekti. 
Başkan Oflaz açıklamasında; “Öğ-
rencilerimizin sağlığı bizim her 
zaman önceliğimizdir. Onlar eği-
timlerine devam ederken bizlerde 
beslenme ihtiyaçlarını gördükleri 
okul kantinlerinde gereken dene-
timleri büyük önem göstererek 
yapıyoruz. Zabıta ekiplerimiz okul 
kantinlerinde yönetmeliğe uygun 
şekilde faaliyetlerin uygulanıp uy-
gulanmadığına dair incelemeleri-
ni geniş kapsamlı sürdürüyorlar. 
Öğrencilerimizin sağlığını tehdit 
edecek herhangi bir olumsuzluğun 
yaşanmaması için denetimlerimi-
zi düzenli olarak gerçekleştirmeyi 
sürdüreceğiz. İncelemelerimizde 
kriterleri uygulayan kantincileri-
mize insan sağlığına göstermiş 
olduğu önemden dolayı da ayrıca 
teşekkür ediyorum” ifadelerini kul-
landı. n HABER MERKEZİ
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ZAYİ
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim, hükümsüzdür.

ABDULAZİZ KHALIFA
0531 946 11 43

Z-528

SATILIK 
DAİRELER

Bosna Hersek 

Mahallesi’nde Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76
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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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GÜVENİLİR VE DOĞRU

HABERİN ADRESİ

www.konyayenigun.com

 

KIRMIZI VE BEYAZ ET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası   : 2019/432691
1-İdarenin
a) Adresi    : ALAEDDIN KEYKUBAT KAMPÜSÜ SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası  : 3322233842 - 3322416094
c) Elektronik Posta Adresi  : mmorgul@selcuk.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
    internet adresi (varsa)   : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı   : 6 Kalem KIRMIZI VE BEYAZ ET 
       Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
       bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri    : Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
       Başkanlığı Öğrenci Yemekhanesi Deposu
c) Teslim tarihi    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip idare tarafından 
       yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese 
       yapılacak, işe başlama talimatının tebliğinden itibaren 
       mal peyder pey teslim edilecek/işe başlanacaktır. 
       İşin süresi 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında 
       olmak üzere 12 aydır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire 
       Başkanlığı Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati    : 23.10.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak              
    kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel 
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin 
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere 
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza 
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik 
Belgesi,
ç) İsteklinin adına veya ünvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi 
veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi,
e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda gıda 
ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde 
istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak belirlendiği 
Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin düzenlenen Gıda 
Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
ğ) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya 
kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler, üretici firmaya ait  “Helal Gıda Sertifikası/Belgesi” nın aslını veya noter tastikli suretini 
teklif ile birlikte sunacaktır. Söz konusu belgeyi sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme 
dışı bırakılacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Selçuk Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 
Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla 
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
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Camileri Temizleme Der-
neği her yıl olduğu gibi bu yıl 
da geleneksel aşure ikramın-
da bulundu. Geçtiğimiz hafta 
Mevlana Müzesi yanındaki 
Sultan Selim Camii’nde Cuma 
namazına müteakip 10 bin 
kişilik aşure ikramında bu-
lunmasının ardından bu hafta 
da Kapu Camii’nde 5 bin kişi-
lik aşure ikramında bulundu. 
Aşure ikramıyla ilgili bilgi ve-
ren Camileri Temizleme Der-
neği Genel Koordinatörü İbra-
him Büyükdere, her yıl olduğu 
gibi bu yıl da geleneksel aşure 
ikramlarını gerçekleştirmenin 

mutluluğunu yaşadıklarını 
söyledi. Bu tür faaliyetlerin 
kendilerini mutlu ettiğini dile 
getiren Büyükdere, sözlerine 
şöyle devam etti, “Biz Kon-
ya’nın önemli bir sivil toplum 
kuruşlarından biriyiz. Önemli 
bir görev ifa ediyor ve cami-
lerimizin temizliği noktasında 
önemli bir hizmeti yerine geti-
riyoruz. Bunun dışında, bizim 
inanç ve kültürümüzde önemli 
yeri olan gün ve haftalarda da 
çeşitli faaliyetler gerçekleşti-
riyoruz. Bunlardan biri idrak 
ettiğimiz Muharrem ayı dola-
yısıyla yaptığımız aşure ikram-

ları. Hayırseverlerimizin de 
desteğiyle bu yıl da aşure ik-
ramı gerçekleştirerek, önemli 
bir çalışmaya imza attık. Bu 
tür etkinlikler bizim birlik, be-
raberlik ve kardeşliğimizi per-
çinleyen önemli etkinlikler ol-
ması nedeniyle, bu etkinlikleri 
önemsiyor ve mutlu oluyoruz. 
Bizlere destek tüm hayırsever-
lerimize ve hemşehrilerimize 
teşekkür ediyoruz. Bu tür or-
ganizasyonlarda bizlere öncü-
lük eden dernek başkanımız 
Rıza Mendi’ye de ayrıca teşek-
kür ediyoruz.”
n HARUN YILMAZ

Konya’nın Yunak ilçesinde 
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı, Muharrem ayı dolayısıy-
la aşure ikramında bulundu. 
Yunak Merkez Cami Meyda-
nı’nda dağıtılan aşure ikramına 
Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut , Yunak Beledi-
ye Başkanı Abdullah Emre De-
mirhan, Ülkü Ocakları üyeleri 
ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür 
Vakfı Yunak Şube Başkanı Ha-
san Yonca yaptığı konuşmada 

şunları söyledi, “Türk İslam 
davasının yılmaz bekçileri ola-
rak Kerbela’da yaşananları an-
lamakta ve İslam sancaktarlığı 
için gereken dersleri çıkarmak-
tayız. Bu davayı yok etmek is-
teyen günümüz Kerbelaları 12 
Eylül’de, 15 Temmuz’da nice 
Mustafalar Pehlivanoğlu, nice, 
Halil Esendağ, nice Türk İslam 
sevdalısı genç toprağa düşse 
de Hz. Hüseyin efendimiz gibi 
doğrunun, adaletin, hakkın yo-
lundan giderek onun gibi şe-

hadet şerbetini içmişlerdir. Bu 
nedenle Aşure Günü, oldukça 
önemli ve bugünün, bu ayın 
faziletlerinden faydalanmak biz 
Müslümanlar için ahiretimiz 
açısından kazanç sağlayacaktır. 
Bu vesile ile Muharrem Ayını-
zı ve Aşure Günü’nüzü tebrik 
ediyor, bu mübarek günlerin 
ülkemizin birliğini, dirliğini, 
beraberliğini, kardeşliğini güç-
lendirmesine vesile olmasını 
Allah’tan niyaz ediyorum.” 
n HABER MERKEZİ 

Muharrem ayı nedeniyle 
CHP Selçuklu İlçe Başkanlığı 
ve kadın kolları birlikte Zafer 
Çamlıköşk önünde vatandaş-
lara aşure ikram etti. 

Aşure ikramına CHP Sel-
çuklu İlçe Başkanı Ali Naci 
Çobanoğlu, ilçe yönetim ku-
rulu üyeleri, kadın kolları, 
gençlik kolları, il yöneticileri, 
ilçe başkanları, partililer, sen-
dika temsilcileri ve vatandaş-

lar katıldı. Aşure ikramına ilgi 
yoğundu.  

Yapılan duadan sonra 
konuşan CHP Selçuklu İlçe 
Başkanı Ali Naci Çobanoğlu 
Muharrem ayını kutlayarak, 
“Muharrem ayı nedeniyle 
düzenlediğimiz aşure ikram 
gününde birlikteyiz.  Muhar-
rem ayının hayırlı olmasını 
dilerken, yine bu ayda tutulan 
oruçlarında Allah’tan kabul 

edilmesini diliyorum. Aşure-
mizde birliktelik, kardeşlik, 
dostluk, hoşgörü, sevgi ve 
paylaşım vardır.  Aşure ikra-
mımıza katılanlara ve emeği 
geçenlere teşekkür ederek, 
Kerbela şehitlerimizle birlikte 
bütün şehitlerimize Allah’tan 
rahmet diliyoruz” dedi.  Ko-
nuşmaların ardından vatan-
daşlara aşure ikram edildi.
n HABER MERKEZİ 

Camileri Temizleme Derneği
aşure geleneğini yaşatıyor

Yunak Ülkü Ocakları’ndan 
vatandaşlara aşure ikramı 

CHP Selçuklu Zafer’de
aşure ikramında bulundu
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Konya’dan 8 firma İstanbul’da fuara katıldı
Konya’dan Evelux, Gülmenak 

Reklamcılık, Harf-Mak, Lion Grup 
Reklam, Medya Pamir, Mekanix 
Makine, Reklamane ve Şamma 
Makine’nin de aralarında olduğu 
Endüstriyel Reklam ve Dijital Baskı 
Dünyası, 400 milyon liralık ticaret 
hedefiyle Tüyap İstanbul’da buluş-
tu. Alanında Avrasya’nın en büyü-
ğü olan SIGN İstanbul, 30 ülkeden 
350 firmanın katılımıyla başladı. 
Tarsus Turkey tarafından bu yıl 
21’incisi düzenlenen fuarda “Dijital 
Baskı, Tekstil Baskı, Sign Teknoloji-
si, Görsel İletişim, LED & LED Ek-
ran, Endüstriyel Baskı, 3D Baskı ve 
Promosyon” ana başlıkları altında 
en yeni teknolojiler bir arada sergi-
leniyor. 

 Organizasyonun açılış töre-
ninde söz alan Tarsus Turkey Ge-
nel Müdürü Zekeriya Aytemur, 

endüstriyel reklam ve dijital baskı 
sektörünün son 20 yıl içinde en 
hızlı değişen sektörlerden birisi 
olduğunu vurgulayarak, SIGN İs-
tanbul fuarının da bu değişimle 
uyumlu biçimde büyümesini sür-
dürdüğünü söyledi. Bu yıl ilk defa 
Promosyon ve Matbaa Sanayici 
İşadamları Derneği (PROMASİAD) 
iş birliğinde fuar alanına özel bir so-
kak kurduklarının bilgisini paylaşan 
Aytemur, gelecek yıllarda promos-

yon sektörünün endüstriyel reklam 
alanının önemli bir parçası olarak 
SIGN İstanbul ile birlikte yoluna 
devam edeceğine inandığını kay-
detti. 

 Sergilenen ürün çeşitliliği ile 
endüstriyel reklam ve dijital bas-
kı sektörünün Avrasya’daki en 
önemli buluşma adresi olan SIGN 
İstanbul 2019’u, dört gün boyunca 
yurt içi ve yurt dışından 22 bin 500 
profesyonel iş insanının takip et-

mesi bekleniyor. Yeni teknolojilerin 
yanı sıra önemli etkinliklere de ev 
sahipliği yapan fuarda Marketing 
Türkiye konferansları, katılımcı fir-
ma yetkililerin ve sektör duayen-
lerinin birikimlerini paylaştığı özel 
oturumlar düzenleniyor. Ayrıca bu 
yıl SIGN İstanbul ziyaretçilerini, bil-
gilendirici konferansların yanı sıra 
katılımcı firmalardan çeşitli sürpriz 
hediyeler de bekliyor olacak. Yine 
yoğun bir ilgi ve heyecanla takip 
edilen, birbirinden ilginç araç kap-
lama uygulamaları ile 3 boyutlu 
yeni nesil yazıcıların ürettiği objeler 
de SIGN İstanbul 2019 boyunca, zi-
yaretçilerle buluşacak.  T.C. Ticaret 
Bakanlığı ve KOSGEB’in de des-
teklediği SIGN İstanbul 2019, 22 
Eylül Pazar akşamına kadar ziyaret 
edilebiliyor.
n HABER MERKEZİ

Sadreddin Konevi 
binlerce talebe yetiştirdi

Selçukya Kültür Sanat Derneği 
tarafından her Pazartesi Kılıçaslan 
Salonunda düzenlenen Selçukya 
Sohbetleri’nde bu hafta ödüllü ya-
zar Hüzeyme Yeşim Koçak tarafın-
dan ‘’ Vefatının 745.yıldönümünde 
Sadreddin Konevi Hz ‘’ anlatıldı.

Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin yapmış olduğu açılış 
konuşmasında; “Sadreddin Kone-
vi,13. asırda Türk ve İslam dün-
yasının ilmi merkezi olan Selçuk-
lu’nun başkenti Konya’da yaşayan, 
Konya’da binlerce talebe yanında, 
pek çok da hikmet ve tasavvuf ehli 
insanlar yetiştiren, Hadis ilmi başta 
olmak üzere bir çok konuda derin 
bilgilere sahip çağdaşları tarafın-
dan Şeyh-i Kebir” unvanıyla anılan 
ulu bir kişiydi” dedi. Ödüllü Yazar 
Hüzeyme Yeşim Koçak ise yapmış 
olduğu sunumda ; Hakkında “Bü-
yük sufi, âlim; metafizik sahasında 
yeni ufukların adamı; Arabî, Mev-
lâna’yla birlikte Konya okulunun 
mümtaz bir şahsiyeti, kurucu sufi 
bir düşünür, muhaddis, aynı za-
manda seçkin bir yorumcu” gibi 
tanımlamalarda bulunulan Sad-
reddin Konevi; 1209 veya 1210 
yılında Malatya da doğdu. Dönemi 
Moğol istilasının olduğu, Sünni ina-
nışa meydan okuyan Şii-Batini ka-
rakterli isyanların çıktığı, karışık bir 
zamandı. Fakat aynı zamanda, Hz. 
Mevlâna, İbn Arabî, Yunus Emre 
gibi seçkin mutasavvıfların, irfani 
hareketlerin öne çıkıp, Anadolu’yu 
mayalandırdığı bir dönemdi. 13. 
Yüzyıl Konya’sı İslâm Dünyası’nın 
önemli bir ilim ve fikir merkeziydi. 
Hz. Mevlâna ile arkadaşlığı, dost-
luğu çok konuşulurdu Sadreddin 
Konevî’nin. Birbirinin kişiliğine, 
şahsî dünyalarına saygı duymuş-
lardı. Bazen farklı düşünseler de 
hakikatte, doğruda, güzelde daima 
birleşirlerdi. Öldükten sonra cena-
ze namazını Sadreddin Konevî’nin 
kıldırmasını vasiyet ettiğini biliyor-
sunuz. Nice öğrenciler yetiştirdi. 
Bizzat ders verdiği Müeyyideddin 
Cendi, Sadettin Fergani, Fahreddin 
İrakî gibi parlak talebeleri yanında; 
Osmanlı’nın ilk müderrisi(profe-
sörü) Davudu Kayserî, Abdullah 
Bosnevî, İsmail Hakkı Bursevî gibi, 
yüzyılların içinden gelen sevenleri, 
Fatih Sultan Mehmet gibi hayran-
ları, takipçileri çıkacaktı. Sadreddîn 
Konevî’nin bir rüyasında; Hazreti 
Peygamber kefenlenmiş bir hâlde 
tabuttaydı. Bazı insanlar O’nun 
öldüğü kanaatindeydi, kaldırmak 
defnetmek istiyorlardı. Kalbine, 

Peygamber Efendimiz’in(sav) öl-
mediği duygusu düştü. İnceledi-
ğinde hafifçe nefes aldığını gördü. 
Bağırarak yapmaya çalıştıkları iş-
ten onları alıkoydu. “Rüyanın gö-
rüldüğü tarih, Bağdat’ın Moğollar 
tarafından işgal edildiği tarihtir.” 
Acaba bu rüya zamanımızda gö-
rülseydi, ne gibi yorumlar yapabi-
lirdik. Bağdat kaç kere düşerdi, ya 
da kaç Bağdat düşerdi? İslâm(cı) 
yüzlü sapkınlıkları, Mukaddes Ki-
tab’ı oyuncak edenleri, şom ideo-
lojiler uğruna kurban edildiğimiz 
zamanları, maket Kâbeler etrafın-
da dönüp duran kâğıttan Müslü-
manları, “arz hayatı için Hristiyan, 
ahret hayatı için Müslümanlığı 
uygun görençokyüzlü dindarları, 
doğal karşılanan şerri ve yapılan 
kötülük ululamalarını, Müslüman 
imzasının kaldırıldığı Kutlu Şehir-
leri görseydi ya da modern put-
laştırmaları. İlmi, önderleri geriye 
çekilmiş, karalanmış; barbar bazı 
örgütlerle öne çıkarılmış, bir dün-
yaya tanık kalsaydı..

Yüce Peygamberimiz; bir kere 
mi Hakk’a yürürdü yoksa İslâm 
âleminin mevcut durumu, cehalet, 
yoksulluk ve tefrikayı düşündü-
ğümüzde, viran şehirler ve harap 
gönülleri göz önüne getirdiğimiz-
de, ölüp ölüp dirilir miydi? Kutlu 
bir mirasa ne kadar sahip çıktık 
ve geliştirdik? diyerek sunumunu 
sonlandıran  Ödüllü Yazar Hüzey-
me Yeşim Koçak  sonrasında Şeyh  
Sadreddin Konevi Esintileri Nefha  
adlı romanını okuyucularına imza-
ladı. Program  TYB Konya Şubesi 
Onursal Başkanı Ahmet Köseoğlu  
ve Program Koordinatörü Devriş 
Ahmet Şahin tarafından Ödüllü 
Yazar Hüzeyme Yeşim Koçak’a 
günün anısına verilen plaket tak-
diminin akabinde çekilen hatıra 
fotoğrafları ile sona erdi.
n HABER MERKEZİ

KONTİMDER Bilgi Aktarım Programına konuk olan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Kamil Akın, zor bir 
süreçten geçen inşaat sektöründe yeni stratejiler belirlenmesinin zorunluluk olduğunu vurguladı 

İnşaat sektöründe 
yeni strateji şart!

Konya Tesisat İnşaat ve Mal-
zemecileri Derneği (KONTİMDER) 
Bilgi Aktarım Programına İnşaat 
Mühendisleri Odası Konya Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Dr. S. Kamil 
Akın misafir oldu.  Dernek üyeleri-
nin katım sağladığı bilgilendirme 
toplantısında, İnşaat sektörünün 
mevcut durumu ve geleceğe yöne-
lik projeksiyonlar ele alındı. Dr. S. 
Kamil Akın, Türkiye’de son 15 yılın 
lokomotifi olan inşaat sektörünün 
son dönemdeki gelişmelerle bu ko-
numunu pek devam ettirecek gibi 
görünmediğini söyledi.  İnşaat sek-
törünün kan kaybetmekte olduğuna 
dikkat çeken Akın, “Bu yaranın sağ-
lıklı ve bilimsel tedbirlerle iyileştiril-
mesi gerekmektedir. İnşaat sektörü 
son yıllarda Türkiye’yi tek başına 
taşıyan bir güç olarak yorulmuştur. 
Türkiye’nin bu gücün dışında artık 
bu güce katkı koyacak yeni enerji 
kaynakları yaratması gerekmekte-
dir. Günü kurtarma artık geleceği 
temin etmiyor.” dedi. 

Türkiye, inşaat sektörü açısın-
dan bir dünya devi olduğunu belir-
ten Akın, “Bu özelliği ile başta Türkî 
Cumhuriyetleri olmak üzere, yeni 
dönemde de Afrika ülkelerinde ciddi 
çalışmalar yaptı. Ekonomiye kazanç 
sağladı. Ancak başta Rusya olmak 
üzere, son gelişmeler Türkiye’nin 
bu pazardaki payını oldukça azalttı. 
Bununla birlikte ülke içinde devamlı 
körüklenen yap-sat anlayışı ile orta-
ya konan gelişmede de duraklama 
oldu. Konut üreticilerinin bu çalış-
maları ülke içindeki arz talep den-
gesinin araştırılmasından öte sadece 
imar rantının çok yoğun olduğu şe-
hir ve bölgelerde oluşan yapılaşma-
lar, kentleri yaşanamaz hale getirdi” 
diye konuştu.   

Üretilen ile sağlanan kazanç 
arasında oluşturulan kâr hatlarının, 
tekelleşmeler ile olağanüstü artış 
sağlamasının, tüm yatırımcıları bu 
alana yönelttiğinin ifade eden Dr. 
S. Kamil Akın, bu sistemi en iyi 
besleyen kentsel dönüşümün de, 
yasal düzenlemelerin verdiği devlet 
yardımları ile zirve yaptığını belirtti. 
Akın şöyle konuştu: “Bütün gidişin 
ortaya koyduğu ve tartışılması ge-
reken birçok acı gerçeği olmasına 

rağmen; üreticinin, arsa sahibinin, 
yerel yönetimler ve merkezi yöne-
timin memnun olduğu süreç deva-
mını kıldı. Şimdi bu sistemin çarkı 
yavaşlamaya başladı. Tüm yastık 
altı birikimleri, yabancı yatırımcılar, 
ihtiyaç sahipleri artık bu canavarı 
bekleyemez oldu. Türkiye’deki son 
siyasi gelişmeler ve çevremizdeki 
sıcak savaşın verdiği olumsuzluklar 
da bu süreçte etkili oldu. Sistemin 
bu halinin vereceği tahribatı gören 
yönetim konut kredi faizleri ve te-
mini konusunda yeni imkânlar ya-
ratırken, tüm konut üreticileri de bu 
düzenlemeye ayak uydurdu. Tüm 

bu gelişmelere rağmen son 2 yılın 
değerlendirilmesinde konut satış-
larında yüzde 70’lere varan düşüş 
engellenemedi.” 

İNŞAAT SEKTÖRÜ YORGUN
İnşaat sektörü yorgun olduğunu 

vurgulayan Dr. S. Kamil Akın, inşa-
at sektörüne kârlı yatırım amacı ile 
giren ve altyapısı olmayan birçok 
müteahhitlik firmasının bu gelişme-
lerden olumsuz etkilendiğin söyledi.  
Sat-yap anlayışının artık eskisi gibi 
yürümediğini de gören bazı firma-
ların tehlike sinyalleri vermeye baş-
ladığını belirten Akın, “Son siyasi 
gelişmelerin Türkiye’de konut üre-

timinde ciddi gücü olan firmaları bir 
şekilde etkilemiş olması, bu durgun-
luğa etki etti. Tüm bu gelişmeler na-
sıl bir gelecek yaratacak bilinmiyor. 
Zira Türkiye’deki ekonominin loko-
motifi olan kazançlar ve payda adil 
değil. Bölgede devam eden savaş ve 
yeni siyasi gelişmeler, aynı zamanda 
bu sektörde yatırımcı olan firmala-
rı da derinden etkiliyor. Dövizdeki 
dengesiz gidiş, üretilmeden yap-sa-
ta dayalı ekonomi neyi, nereye ka-
dar taşıyacak. Bu hemen herkesin 
kafasındaki bir soru işareti. Bütün 
bu sıcak gelişmelere rağmen inşaat 
sektörünü yaşatmak ve geleceğe ta-
şımak, aynı gemideki yolcuların her 
şeye rağmen karaya çıkma mücade-
lesi olarak devam edecek.” dedi. 

Artık inşaat sektörünün sat-
yap tarzındaki gidişi düne göre çok 
değişim gösterdiğini vurgulayan 
Akın, inşaat sektörünün, kendi 
içinde yaşayacağı yeni deprem-
ler ile kendisine bu gelişmelerden 
etkilenmeyecek bir zemin oluştu-
racağını söyledi. Akın, şu değer-
lendirmeyi yaptı: “Bu zeminde de 
küçük ve bu sarsıntılara dayana-
mayacak birçok firma, dolgu mal-
zemesi olarak yer alacak. Bu bir 
gerçek. Bu sektördeki daralma ve 
Türkiye’nin ekonomik gösterge-
si gelecek açısından çok olumlu 
görünmüyor. Bunu şimdiden fark 
eden bazı firmalar tekrar var olma 
arayışlarını ülke dışında arayarak 
ayakta durmaya çalışıyorlar.  İç pi-
yasada konut üretiminde taahhüt-
leri olan firmaların gelecek süreci 
iyi okumaları ve ona göre yeni stra-
tejiler belirlemesi gerekiyor. Zira 
konut maliyetlerinde dışa bağımlı 
malzeme alımı ile etkin olan iş ka-
lemlerinin artışı, arz azalması, el-
deki mevcut yapı stoklarının nakite 
dönmek adına piyasaya sürülmesi, 
piyasaları oldukça hareketlendire-
cektir. Bu hareketlilik olumlu ma-
nada yorumlanmamalıdır. Tüm bu 
gelişmelerin yaratacağı panik hali 
tüm sektörü olumsuz etkileyecek-
tir. Bu aynı zamanda Türkiye için-
de çok önemlidir.  Bu gelişmelerin 
en az zararla kapatılması bu gemi-
de yol alan herkesi etkileyecektir.”  
n HABER MERKEZİ

 İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Süleyman Kamil Akın, inşaat sektörünün 
bugünü ve yarını hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bisiklet şehri Konya olarak Türkiye’de ilk kez Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı iş birliğiyle bisikletli ulaşımın geliştirilmesi ve teşvik edilmesine yönelik ikili işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi

Bisiklet şehri Konya’ya
bisiklet master planı

Avrupa Hareketlilik Haftası 
kapsamında “Temiz Hava” temalı 
yürüyüş ve bisiklet etkinliği ger-
çekleştirildi. Binlerce Konyalının 
katıldığı etkinlikte konuşan Kon-
ya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 
“Hayatın devam edebilmesi için 
pedalın dönmesi, bizim hareket 
etmemiz lazım. Hareket olmadı-
ğı zaman büyük bir kayba uğru-
yoruz” dedi. Konya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, dünya genelinde yapılan et-
kinliklere Konya’dan katılımın yo-
ğun olmasından son derece mem-
nun olduklarını belirterek, bisiklet 
şehri Konya olarak Türkiye’de ilk 
kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
iş birliğiyle bisikletli ulaşımın ge-
liştirilmesi ve teşvik edilmesine 
yönelik ikili işbirliği protokolü im-
zaladıklarını söyledi. Avrupa Bir-
liği Türkiye Delegasyonu Başkanı 
Büyükelçi Christian Berger, bu 
etkinliklerle iklimi korumaya ya 
da en azından iklimin daha kötüye 
gitmesini engellemeye çalıştıkla-
rını ifade etti.

Avrupa Birliği Türkiye Dele-
gasyonu, Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği 
ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş 
birliğinde gerçekleştirilen Avrupa 
Hareketlilik Haftası etkinlikleri 
kapsamında “Temiz Hava” temalı 
yürüyüş ve bisiklet etkinliği dü-
zenlendi. 

Ankara - Konya şehirlerarası 
bisiklet yolculuğu yapan sporcula-
rın İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi 
önünde protokol tarafından kar-
şılanması ve akabinde Mevlana 
Meydanı’na kadar yürüyüşle baş-
layan programda konuşan Konya 
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, dünya genelinde 
yapılan etkinliklere Konya’dan 
katılımın yoğun olmasından son 
derece memnun olduklarını ifade 
etti. Konya’nın bir bisiklet şeh-
ri olduğunu ve coğrafik özelliği 
itibarıyla bisiklet sürmek için en 
uygun illerden birisi olduğunu 
dile getiren Başkan Altay, “Yo-
ğun trafikte bisikletlerle ulaşımı 
emniyetli hale getirmek amacıyla 
31 ilçede 550 kilometre ayrılmış 
bisiklet yolu ile çok sayıda bisik-
let parkı oluşturduk. Sadece şehir 
merkezindeki bisiklet yollarımızın 
uzunluğu 320 kilometre. Ener-
ji verimliliği, çevre dostu olması 
ve sağlıklı bir ulaşım aracı olması 
gibi özellikleri nedeniyle önemli 
bir ulaşım türü olan bisiklet kulla-
nımının yaygınlaşması için çalış-
malar yapıyoruz” dedi. 

BİSİKLET MASTER PLANI 
HAZIRLANDI 

Bisiklete binmeyi teşvik etmek 
ve şehir içi ulaşımda bisikleti ön-
celikler arasına almak için “Kon-
ya Bisikletli Ulaşım Ana Planı” 
kapsamında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile birlikte “Konya’da 
Bisikletli Ulaşımın Geliştirilmesi 
ve Teşvik Edilmesine Yönelik İkili 
İşbirliği Protokolü” imzaladıkla-
rının altını çizen Başkan Altay, 
“Böylece Türkiye’de ilk kez Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bir şehirde 
‘Bisiklet Master Planı’ hazırlanmış 
olacak. 2030 yılını hedef alarak 
bu master planı doğrultusunda 
Konya’da bisiklet ulaşımının artı-
rılması ve güvenli hale getirilmesi 

için çaba sarf edeceğiz. Bisiklet 
Master Planı’na verdiği destekten 
dolayı Sayın Çevre ve Şehircilik 
Bakanımız Murat Kurum’a teşek-
kür ediyorum. İnşallah bisikletler 
bundan sonra daha çok hayatı-
mızda olacak. Bisikletle birlikte 
şehrimizin spor altyapısını güç-
lendirmeye, amatör spora daha 
fazla destek vermeye, insanımızın 
hem fiziksel sağlık hem de ruh 
sağlığı açısından önemli bir araç 
olan sporu yapabilecekleri alanla-
rı yaygınlaştırmak için gayretimiz 
devam edecek” diye konuştu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Ge-
nel Müdürü Mehrali Ecer, bakan-
lığın temel amaçlarından biri olan 
çevre dostu ulaşımın gün geçtik-
çe önem kazandığını belirterek, 
“Cumhurbaşkanlığımızın icraat 
programına göre 2023 yılına ka-
dar 3 bin kilometre bisiklet yolu 
ve 3 bin kilometre yeşil yürüyüş 
yolu yapılması hedef alınmakta-
dır” şeklinde konuştu. 

BİSİKLET BİR HAYAT TARZIDIR 

AK Parti Konya Milletvekili 
Ahmet Sorgun, bisikletin sadece 
bir spor aracı olmadığını belirte-
rek, “Bisiklet bir ulaşım aracıdır. 
Bisiklet aynı zamanda temiz hava 
ve otopark probleminin olmaması 
demektir. Bisiklet sağlık demek-
tir. Dolayısıyla benim için bisiklet 
bir hayat tarzı, bir felsefe demek-
tir” ifadelerini kullandı. Avrupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Baş-
kanı Büyükelçi Christian Berger, 
yüzyıllar önce buradan yapılan bir 
davete icabet ettiği için çok mutlu 
olduğunu belirterek, “Bu etkinlik-
ler çerçevesinde iklimi korumaya 
ya da en azından iklimin daha da 
kötüye gitmesini engellemeye ça-
lışıyoruz. Aynı zamanda hareketli-
liği de teşvik ediyoruz. Vatandaş-
lar için hareketlilik, ekonomi için 
hareketlilik, çevre için hareketlilik 
konusunu teşvik ediyoruz. Aynı 
zamanda temiz hava konusu var. 
CityAir projesiyle bizler de solu-
duğumuz havanın çok daha kali-
teli olmasına, iyileştirilebilmesine 
yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi. 

HAYATIN DEVAM ETMESİ İÇİN 
HAREKET ETMEMİZ LAZIM 

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak ise, insan hayatının her 
alanına giren teknolojinin insa-
na çok büyük faydaları olmasının 
yanında hayat standartlarının da 
aşağı inmesine sebep olduğunu 
aktardı. Vali Toprak, “Uzaktan 
kumandayla televizyonu açıyoruz, 
kapatıyoruz. İşe giderken arabaya 
biniyor, annemizi veya çocuğu-
muzu bırakıyoruz. Devamlı hazır 
araçlarla hareketsiz hayat sür-
dürmeye kendimizi alıştırmışız. 
Bu bize farkında olmadan büyük 
zararlar veriyor. Hayatın devam 
edebilmesi için pedalın dönme-
si, bizim hareket etmemiz lazım. 
Hareket olmadığı zaman öncelikle 
büyük bir kayba uğruyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

Binlerce Konyalının katıldığı 
programın sonunda Avrupa Hare-
ketlilik Haftası kapsamında yapı-
lan yarışmalarda dereceye giren-
lere bisiklet hediye edildi.
n HABER MERKEZİ

Cüneyit Orhan Toprak Uğur İbrahim Altay Ahmet Sorgun Mehrali Ecer Christian Berger



20 EYLÜL 201912 HABER

Miryokefalon Zaferi fedakarlığın ürünüdür
Anadolu topraklarının Türk 

yurdu olarak mühürlendiği Mir-
yokefalon Zaferi’nin 843’üncü yıl 
dönümü Konya’da çeşitli etkin-
liklerle kutlanacak. Konya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Uğur 
İbrahim Altay, Miryokefalon 
Savaşının büyük fedakarlıklarla 
elde edilen ve gelecek nesillere 
aktarılması gereken çok önemli 
bir zafer olduğunu söyledi. Ta-
rihçiler tarafından Konya’da ya-
pıldığı belirlenen Miryokefalon 
Zaferi, bu yıl da çeşitli etkinlik-
lerle kutlanacak. 
KAHRAMAN ECDADIMIZI GELECEK 

NESİLLERİN TANIMASI ÖNEMLİ 
Konya Büyükşehir Beledi-

ye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 
Miryokefalon Zaferi ile bereketli 
Anadolu topraklarının Türk Yur-
du olarak mühürlendiğini ifade 

ederek, “Malazgirt Zaferi bizlere 
Anadolu’nun kapılarını açarken, 
ondan 100 yıl sonra Miryokefa-
lon Zaferi ile Anadolu’nun tapu-
su Türklerin olmuştur. Bu büyük 
zaferle Anadolu’yu bizlere kalıcı 

olarak yurt bırakan Selçuklu Sul-
tanı Kılıçarslan’ı ve kahraman 
ecdadımızı daha iyi tanımak 
ve hatıralarını yaşatmak adına 
asırlar sonra çeşitli etkinliklerle 
şanlı ecdadımızı yad ediyoruz. 

Miryokefalon Savaşı, büyük fe-
dakarlıklarla elde edilen ve gele-
cek nesillere aktarılması gereken 
çok önemli bir zaferdir. Konyalı 
hemşehrilerimizi bu etkinliklere 
davet ediyoruz” diye konuştu. 

ETKİNLİKLERE DAVETLİSİNİZ 
Bizans’ın Anadolu’yu Türkler-

den geri alma ümidini tamamen 
yok eden savaş olan Miryokefalon 
Zaferi’nin 843’üncü yıl dönümü 
etkinlikleri, 20 Eylül’de Cuma na-
mazı sonrası Alaaddin Cami Sul-
tanlar Türbesi’nde hatim duası ile 
başlayacak.  Konya Valiliği, Kon-
ya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk 
Üniversitesi, İl Müftülüğü ve 
Konya Turizm Tanıtım ve Eğitim 
Vakfı (KOTEV) tarafından organi-
ze edilen programlar kapsamında 
saat 17.00’de Bal Kale’de Zafer 
Yürüyüşü; 18.00 itibariyle Bey-
şehir Yolu üzerindeki Emir Kan-
demir Han’da Mehteran Konseri, 
protokol konuşmaları, Miryokefa-
lon Zaferi Tiyatrosu ile çeşitli et-
kinlikler gerçekleştirilecek. 
n HABER MERKEZİ

Kılca: asıl hüner 
gönülleri alabilmekte

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, istek ve belediyeden 
beklentilerin doğrudan kendisi-
ne iletme imkânı sunan “Karatay 
Söz Meclisleri”nde vatandaşlar-
la buluştu. Belediye hizmetlerini 
hemşehrilerinin ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak hayata ge-
çirdiklerini söyleyen Başkan Kılca, 
“Karatay Söz Meclisi buluşmaları-
mız da buna güzel bir vesile oluyor. 
Bu sayede hem verimli çalışmalara 
imza atıyoruz hem de hemşehri-
lerimizle daha sık bir araya gelme 
fırsatımız oluyor” dedi. 

Başkan Hasan Kılca, Karatay 
Belediye Meclis Salonu’nda ger-
çekleştirilen programda hemşehri-
lerinin sorunlarını ve taleplerini tek 
tek dinleyerek notlar aldı, çözüm 
için belediye başkan yardımcıları-
nın yanı sıra ilgili birim müdürleri-
ne talimatlar verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinin ar-
dından hizmet için yola çıkarken 
Karatay’a dair hayallerini projeleri-
ni hemşehrileriyle uyum ve istişa-
reyle hayata geçireceklerinin sözü-
nü verdiklerini hatırlattı. 

ASIL HÜNER GÖNÜLLERİ 
ALABİLMEKTE 

Hasan Kılca, bu doğrultuda 
da bütün etkin iletişim kanallarını 
kullandıklarını belirterek her fırsat-
ta vatandaşlarla bir araya gelmeye 
büyük önem verdiklerini aktardı. 
Kılca, “Karataylı hemşehrilerimiz-
le birebir görüşmelerimizi sadece 
mahalle veya esnaf ziyaretlerimiz-
le değil, ‘Karatay Söz Meclisleri’yle 
de ara vermeden sürdürüyoruz. 
Bilindiği gibi İstanbul’un fethin-
den sonra ilim ve irfan yoluyla 
fethi kalıcı hale getirmek amacıy-
la ikinci fethe girişen Fatih Sultan 
Mehmed, 10 yıl sonra Fatih Med-
reselerini yaptırırken, ‘Hüner bir 
şehir bünyâd etmektir reâyâ kalbin 
âbâd etmektir’ demiştir. Yani asıl 
hünerin bir şehir kurmak ve orada 
yaşayanların kalplerini âbâd etmek 

olduğunu çok ustaca ifade etmiştir. 
Karatayımızı daha da güzelleştir-
mek ve ileriye taşımak için gayret 
gösteren bizler de aynı düsturla 
hemşehrilerimizin gönlünü almak, 
onlarla bir araya gelmek, emanet-
leri olan belediye başkanlığını ve 
makamı kendilerine açmak için 
‘Karatay Söz Meclisleri’ni yapıyo-
ruz. Vatandaşlarımız doğrudan sı-
kıntılarını, isteklerini ve taleplerini 
bizlere bildirsin istiyoruz. Bu prog-
ramlarımızla da vatandaşlarımızla 
birebir görüşerek onların sorun-
larını dinliyor, çözüme kavuşması 
için de bir ekip ruhu içerisinde çaba 
gösteriyoruz” ifadelerini kullandı. 

“KARATAY SÖZ MECLİSLERİ” 
BİZİM ÇALIŞMALARIMIZA DA 

ÖNEMLİ KATKI SAĞLIYOR 
Karatay Belediye Başkanı Ha-

san Kılca, “Karatay Söz Meclisleri” 
ile yalnızca vatandaşların talepleri-
nin karşılanmadığını aynı zaman-
da belediye olarak yürüttükleri 
çalışmalara da ışık tuttuğunun al-
tını çizdiği değerlendirmesini şöyle 
tamamladı: “Vatandaşlarımızla bir 
araya geldiğimiz bu buluşmaların 
diğer bir faydası da hizmet ettiği-
miz hemşehrilerimizi hem daha 
yakından tanıma imkânı sağla-
ması hem de çalışmalarımıza ışık 
tutmasıdır. Yani işleri ne şekilde 
yaparsak daha verimli bir hizme-
te dönüşür veya hangi yöntemi 
izlersek orada daha verimli bir so-
nuç alabiliriz, bunları da karşılıklı 
istişare etme fırsatını bize verdiği 
için Karatay Söz Meclisleri bizler 
için de çok faydalı oluyor. Rabbim 
hemşehrilerimizle kurduğumuz 
bu gönül bağımızı güçlü, işlerimizi 
kolay eylesin inşallah.”

Öte yandan vatandaşlar da 
“Karatay’da Söz Meclisleri proje-
sini hayata geçirerek sorunlarımızı 
ve taleplerimizi birinci elden ilet-
me fırsatı verdiğiniz için teşekkür 
ediyoruz” dediler. 
n HABER MERKEZİ

Melikşah Mahallesi sakinleri ile hasbihal eden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, onların 
istek, şikayet, temenni ve taleplerini dinledi, sorunların çözülmesi için ekibine talimat verdi

Meram’da sorunlar 
yerinde çözülüyor
Meram Belediye Başkanı Mus-

tafa Kavuş, Mahalle ziyaretlerine 
hız kesmeden devam ediyor. Baş-
kan Kavuş, bu kapsamda Melikşah 
Mahalle Muhtarlığına ve Meram 
Belediyesi Emekliler Konağına mi-
safir oldu daha sonra mahalleliler ile 
Melikşah Semt Pazarı’nda pazarcı 
esnafları, üreticiler ve vatandaşlarla 
buluştu. 

Meram Belediye Başkanı Musta-
fa Kavuş, mahalle ziyaretlerine ara 
vermeden devam ediyor. Bu kap-
samda Melikşah Mahallesinde ince-
lemelerde bulunan Başkan Kavuş, 
öncelikle Mahalle Muhtarı Önder 
Yılmaz’dan mahallenin sorunlarıyla 
ilgili bilgi aldı. Başkan Kavuş daha 
sonra Meram Belediyesi Emekliler 
Konağını ziyaret ederek emeklilerle 
sohbet etti, dualarını aldı. Başkan 
Kavuş bu ziyaretlerinin ardından 
Mahalle Muhtarı Yılmaz ile birlik-
te Melikşah Mahallesi sakinleri ile 
hasbihal etti. Onların istek, şikayet, 
temenni ve taleplerini dinleyen Baş-
kan Kavuş, sorunların çözülmesi için 
ekibine talimat verdi. Başkan Kavuş, 
günün sonunda Melikşah Semt Pa-
zarı’nda pazarcı esnafları, üreticiler 
ve vatandaşlarla buluştu. Tezgahları 
dolaşarak esnaflarla hasbihal eden 
Başkan Kavuş, alışveriş için pazara 
gelen vatandaşlarla da sohbet etti. 

 “HEM ESNAFIMIZIN RAHATLIĞI 
HEM DE VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI 

BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”  
Pazarcılara hayırlı ve bol kazanç-

lar dileyen Meram Belediye Başka-
nı Mustafa Kavuş, esnaflar ve va-
tandaşlarla, daha güvenli, huzurlu 
ve konforlu alışveriş yapabilmeleri 
adına istişarelerde bulundu. Pazar 
yerlerinde temiz ve sağlıklı ürünler 
satılması adına üzerlerine düşen 
görevi layıkıyla yapma gayretinde 
olduklarını belirten Başkan Kavuş, 
“Bu çabayı hem vatandaşımızın 
sağlığı hem de esnaflarımızın daha 
çok kazanabilmesi adına gerçekleş-
tiriyoruz. Vatandaşlarımızın kendini 
güven içinde hissedebilmeleri adına 
çevre temizliğine de azami hassasi-
yet gösteriyoruz. Bu noktada bizim 
yaptıklarımızın yanında esnafımı-
za ve vatandaşlarımıza da görevler 
düşüyor. onların bu konuda göste-
recekleri hassasiyetle istenilen mo-
dern pazar yerlerine kavuşmamız 

mümkün olacaktır” diye konuştu.  
BAŞKAN KAVUŞ; “PAZAR YERLERİ 

EKONOMİK VE SOSYAL HAYATIMIZIN 
EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN BİRİ” 

Pazar yerlerinin geleneksel 
kültürümüzün en önemli parça-
larından biri olduğunu hatırlatan 
Başkan Kavuş, esnafların ve va-
tandaşların istek ve şikayetlerini 
de dinledi. Başkan Kavuş, sözle-

rini şöyle sürdürdü; “Pazar yerleri 
sadece ekonominin değil, sosyal 
hayatımızın da en önemli parçala-
rından biri. Bu nedenle burada in-
sanımızın sağlıklı, düzenli, konforlu 
ve temiz bir ortamda alışverişlerini 
gerçekleştirmeleri bizim için çok 
önemli. Daha modern ve yaşanabi-
lir bir ilçenin olmazsa olmaz şartla-
rından biri de böylesi ortak yaşam 

alanlarının daha sağlıklı ve cezbe-
dici bir hal alması. Bunu başarmak 
adına ortak akıl anlayışıyla hareket 
ederek, hizmetin en iyisine layık 
olan Meram’a Pazar Yerlerinde de 
en iyisini sunacağız.” Başkan Ka-
vuş ziyaretinde kendisiyle fotoğraf 
çektirmek isteyen vatandaşların bu 
isteğini de geri çevirmedi.
n HABER MERKEZİ

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaretlerde Kavuş vatandaşların istek e taleplerini dinliyor.
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Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancılığa verdiği destekler etkisini gösterirken, 
ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı haziran sonu itibarıyla 68 milyonu geçti

Hayvan varlığımız 
70 milyona yaklaştı

Tarım ve Orman Bakanlığının 
hayvancılığa verdiği desteklerle 
ülkedeki büyükbaş ve küçükbaş 
hayvan sayısı haziran sonu itiba-
rıyla 68 milyonu aştı. 

AA muhabirinin Türkiye İs-
tatistik Kurumu (TÜİK) verile-
rinden derlediği bilgilere göre, 
ülkede haziran ayı sonu itiba-
rıyla yaklaşık 18 milyon 251 bin 
büyükbaş, 49 milyon 816 bin 
küçükbaş hayvan bulunuyor. Kü-
çükbaş hayvanlardan 38 milyon 
448 bini koyun, 11 milyon 368 
bini keçilerden oluşuyor. Tarım 
ve Orman Bakanlığının yetişti-
ricilere sağladığı desteklerin de 
etkisiyle hayvan varlığı sayısın-
daki artış istatistiklere de yansı-
dı.  Türkiye’de 2015 yılında kü-
çükbaş hayvan sayısı yaklaşık 44 
milyon 673 bin, büyükbaş hay-
van sayısı da 14 milyon 731 bin 
olmak üzere toplam 59,4 milyon 
seviyesindeydi. Son 5 yılda hay-
van varlığı yaklaşık 9 milyon baş 
arttı. Toplam hayvan varlığı 68 
milyon başı geçti.

Özellikle küçükbaş hayvan 
sayısının 50 milyona dayanması, 
bu sektörde uzun vadeli hedefle-
rin gerçekleştirilmesi yönündeki 
beklentileri güçlendirdi. 

“SEKTÖR DOĞRU YOLDA”
Türkiye Damızlık Koyun Keçi 

Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜ-
DKİYEB) Genel Başkanı Nihat 

Çelik, küçükbaş hayvan sayısı-
nın 50 milyon civarına ulaşma-

sının sektör açısından memnu-
niyet verici olduğunu söyledi. 

Küçükbaş hayvan varlığında 14 
yılda yaklaşık 20 milyonluk ar-
tış gerçekleştiğini belirten Çelik, 
“Yapılan çalışmalar neticesinde 
sektör doğru yolda.” dedi.  Çelik, 
hayvanlarda verimlilik artışının 
da yaşandığına dikkati çekerek, 
şöyle konuştu: “TÜDKİYEB’in 
kurulmasından önce yani 2005 
yılında 30 milyon civarında olan 
küçükbaş hayvan varlığımız, 
devletimizin ve bakanlığımızın 
destekleriyle 14 yıl içinde 50 mil-
yona yaklaştı. Küçükbaş hayvan 
sayısındaki artış bizleri memnun 
ediyor. Ortaya konulan 100 mil-
yonluk hedefimiz için büyük mo-
ral oluyor. Küçükbaş hayvan sa-
yımızın her yıl sürekli artmasının 
yanında ıslah çalışmalarıyla hay-
vanların verimliliklerinin artması 
da önem taşıyor.”

Hayvan varlığının Türkiye’nin 
sermayesi olduğunu vurgulayan 
Çelik, bu değere sahip çıkarak ra-
kamları artırmak için çalışmala-
rına devam edeceklerini söyledi. 

Çelik, halen küçükbaş damız-
lıklar için hayvan başına 25 lira 
destek verildiğini anımsatarak, 
gelecek yıldan itibaren bu deste-
ğe ilaveten dişi kuzu ve oğlaklar-
dan damızlık olarak sürüye katı-
lacak her bir hayvan için 100 lira 
destekleme ödemesi yapılacağını 
dile getirdi.
n AA

Fitch Ratings’in EMEA Ülke 
Notları Grubu Direktörü Parker, 
“Türkiye geçen yazki finansal 
krizden toparlanarak ve denge-
lenerek son derece etkileyici bir 
şekilde direnç ve esneklik göster-
di.” dedi. Fitch Ratings’in Avru-
pa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) 
Ülke Notları Grubu Direktörü Ed 
Parker, Türkiye ekonomisinin 
son derece etkileyici bir şekilde 
direnç gösterdiğini belirtti. Fitch 
Ratings’in Londra’da düzenlenen 
Küresel Konferansında konuşan 
Ed Parker, “Türkiye geçen yazki 
finansal krizden toparlanarak ve 
dengelenerek son derece etkile-
yici bir direnç ve esneklik göster-
di.” değerlendirmesinde bulundu.  
Parker, Türkiye’de genel ekono-
mik görünümün iyileştiğine işaret 
ederek, “Türkiye’de bazı temeller 
halen son derece güçlü; kamu bi-
lançosu, düşük kamu borcu gibi. 
Özel bankalar görece iyi durum-
da. Özel sektör esnek ve dina-
mik . Ayrıca Türkiye geçen yazki 
finansal krizden toparlanarak ve 
dengelenerek son derece etkile-
yici bir şekilde direnç ve esneklik 
gösterdi.” dedi.

Türkiye’nin cari açık ve enf-
lasyon verilerini de değerlendiren 
Parker, “60 milyar dolarlık cari 
açık ortadan kaldırıldı ve şu anda 
cari fazla veriliyor. Ayrıca bunu 

finanse etmeleri için gereken ser-
maye akışını çekmekte hiç zor-
luk yaşamadılar. Geçen sene bu 
zamanlarda bu konuda şüpheler 
vardı. Enflasyon şu anda düşüyor 
ve büyüme iyileşiyor.” ifadelerini 
kullandı.  Parker konuşmasına 
şöyle devam etti: “Türkiye’nin 
toplam rezervine odaklanıyoruz. 
Bunun daha önemli bir rakam ol-
duğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşık 
100 milyar dolar seviyesinde. Net 
döviz rezervi ise 30 milyar dolara 
yakın. Bunun sebebi kamunun dış 
borcu yükümlülükleri görece dü-
şük seviyede. Finansman yüküm-
lülüklerini büyük çoğunluğu özel 
sektöre, şirket ve bankalara ait. 
Biz toplam rezervin daha önemli 
bir gösterge olduğunu düşünüyo-
ruz.”

Türkiye’nin ekonomik görü-
nümüne ilişkin olası riskleri de 
sıralayan Parker, kamu borcunun 
milli gelire oranının bu yıl sonun-
da yüzde 4 seviyesine yaklaşmak-
ta olduğunu, bankaların varlık 
kalitesinde bozulmanın görüldü-
ğünü belirtti. 

Ed Parker, yerel ve dışsal po-
litik belirsizliklerin, ABD’nin uy-
gulayabileceği olası yaptırımların, 
Suriye ve Orta Doğu’daki olum-
suzlukların potansiyel riskler ara-
sında olduğunu söyledi.
n AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, 
Ankara Ticaret Odasının (ATO) ev 
sahipliğinde bu yıl ikincisi düzen-
lenen “Uluslararası Coğrafi İşaretli 
Ürünler Zirvesi”ne katıldı. 

ATO Congresium’da gerçek-
leştirilen zirvede konuşan Emine 
Erdoğan, programa katılmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi. Ankara Ticaret Odası başta 
olmak üzere zirvenin düzenlen-
mesinde emeği geçen herkese 
şükranlarını ileten Emine Erdo-
ğan, bu çabayı, “Anadolu’nun mi-

rasına sahip çıkmak” olarak gör-
düğünü dile getirdi. 

“TÜRKİYE’NİN 
POTANSİYELİ BÜYÜK”

“Ülkemizin her köşesinden 
fışkıran zenginliği tescillemek, 
takdire şayandır.” diyen Emine 
Erdoğan, “Bir şehre ilk kez gittiği-
mizde, hemen ‘nesi meşhur?’ diye 
sorarız. Coğrafi işaret dediğimiz 
şey aslında bu sorunun cevabıdır. 
Bir yerde yetişen çiçekten tutun, 
orada üretilen peynire kadar yö-
reyle özdeşleşen şeylerdir.” ifade-
lerini kullandı. 
n AA

Türkiye ekonomisi etkileyici 
bir şekilde direnç gösterdi

Ülkemizde fışkıran zenginliği 
tescillemek, takdire şayandır

Faizlerin düşmesi konut sektörüne yaradı
Kamu bankalarının ağustos 

başında konut kredisi faizlerini 
düşürmesiyle ipotekli konut sa-
tışları, ağustosta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 168, temmuza 
göre yüzde 161,4 yükseldi.

Türkiye Tüm Emlak Mü-
şavirleri Federasyonu Başkanı 
Hacı Ali Taylan, kamu banka-
larının ağustos başında konut 
kredisi faizlerini düşürmesinin 
konut sektörüne yaradığını be-
lirterek, “Konut satışlarının ey-
lülde ağustosa göre iki katına 
çıkmasını bekliyoruz. “ dedi. 
Derlenen verilere göre, Türki-
ye Cumhuriyet Merkez Ban-
kası (TCMB), 25 Temmuz’da 
bir hafta vadeli repo ihale faiz 
oranını (politika faizi) 425 baz 
puan düşürerek, yüzde 24’ten 
yüzde 19,75’e çekmişti. Merkez 
Bankasının faiz indirimin ardın-
dan başta kamu bankaları ol-
mak üzere bankalar borçlanma 
maliyetlerinde yaşanan düşüşü 
müşterilerine yansıtmıştı. Bu 

kapsamda bazı kamu bankaları 
ağustos ayının ilk günlerinden 
itibaren aylık konut kredisi faiz 
oranlarını yüzde 1,49’lardan 
yüzde 0,99’a çekmiş ve söz ko-
nusu oranın 180 ay vadelerde 
de uygulanmasına karar ver-
mişti. Kredi oranlarındaki dü-

şüşün olumlu etkisi, ağustos ayı 
konut satış istatistiklerine yan-
sıdı. TÜİK verilerine göre, ağus-
tosta Türkiye genelinde 110 bin 
538 konut el değiştirdi, bunun, 
yüzde 30,9’una denk gelen 34 
bin 148’i ipotekli olarak satıldı.  
Ocakta 6 bin 537 adet olarak 

gerçekleşen ipotekli konut sa-
tışında, ağustosta yılın en yük-
sek rakamına ulaşıldı. Bankala-
rın konut faizlerini düşürdüğü 
ağustosta satışı gerçekleştirilen 
ipotekli konut sayısı, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 168, tem-
muz ayına göre yüzde 161,4 ar-

tış gösterdi. 
İkinci el stoklar hızla eriyor 

Türkiye Tüm Emlak Müşavirleri 
Federasyonu Başkanı Hacı Ali 
Taylan, bankaların faiz oran-
larını düşürmesinin etkisinin 
ağustosta konut satışlarında 
görüldüğünü söyledi. Taylan, 

konut satışlarını eylülde ağus-
tosa göre iki katına çıkmasını 
beklediklerini vurgulayarak, 
“Eylülde yaklaşık 50-60 bin ci-
varında ipotekli konut kredisi 
kullanımı bekliyoruz.” dedi. İn-
şaat sektöründeki hareketliliğin 
birçok sektörü canlandıracağını 
belirten Taylan, şunları kaydet-
ti: “Emlaktaki bu artışın piya-
saya etkisi çok olacaktır. İnşaat 
sektörü yaklaşık 250 iş kolunu 
hareketlendiren bir sektör. Yine 
vasıfsız insan istihdamında da 
en yüksek sektörlerden birisi. 
1 milyonun üzerinde insana iş 
sağlayan bir sektör. Bu kapsam-
da faizlerin düşmesi piyasada-
ki tıkanıklığı çözmüş olacak.” 
Taylan, yaklaşık 1 yıldır alt ve 
orta gelir grubunun gayrimen-
kul alamadığına değinerek, “Bu 
gruplar çok hızlı bir şekilde alı-
ma geçti. Dolayısıyla ikinci el 
stoklar hızla azalıyor.” diye ko-
nuştu.
n AA

Türkiye’de üretilen araçlar Avrupa sokaklarında 
Türkiye’den, ocak-haziran dö-

neminde 170 ülkeye yaklaşık 13 
milyar dolarlık motorlu kara taşıtı 
ihraç edilirken, dış satışlarda ilk 
sıraları sektörde önde gelen Avru-
pa ülkeleri aldı. Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 
Türkiye motorlu kara taşıtları ti-
caretinde önemli mesafe almaya 
devam ediyor.

Fiat, Renault, Ford, Toyota ve 
Hyundai gibi Türkiye’de fabrikası 
bulunan sektörün önemli marka-
larının, burada ürettiği araçlar Av-
rupa sokaklarında trafiğe çıkıyor. 

Motorlu kara taşıtları ithalatı 
yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 48 düşer-
ken, aynı dönemde ihracat da 
yüzde 5 azalmasına karşın, 12 
milyar 997 milyon dolar olarak 
gerçekleşti. 

EN FAZLA İHRACAT 
AVRUPA’YA

Türkiye’den yılın ilk 6 ayın-
da 170 ülkeye motorlu kara ta-
şıtı satışı yapıldı. En fazla ihracat 
Almanya ve Fransa gibi dünya 
otomotiv devi Avrupa ülkelerine 
gerçekleştirildi. İhracatta 1 milyar 
615 milyon dolarla Fransa birinci 

oldu.
Motorlu kara taşıt ihracat lis-

tesinde1,5 milyar dolarla Alman-
ya ikinci, 1,3 milyar dolarla İtalya 
üçüncü, 1,2 milyar dolarla Birleşik 
Krallık dördüncü ve 804 milyon 
dolarla İspanya beşinci sırada yer 
aldı. İthalat yaklaşık yarı yarıya ge-

riledi Söz konusu dönemde Türki-
ye’nin bu fasıldaki ithalatı ise yüz-
de 48 azalışla 4 milyar 251 milyon 
dolara geriledi. Böylece geçen yılın 
ilk yarısında yapılan 8 milyar 272 
milyon 313 bin motorlu kara ta-
şıtları ithalatı 4 milyar 20 milyon 
711 bin dolar azalmış oldu. Tür-

kiye’nin yılın ilk yarısında ithalat 
yaptığı ülkeler arasında ilk sırayı 
1 milyar dolarla Almanya aldı. Bu 
ülkeyi 371 milyon dolarla Fransa, 
332 milyon dolarla İspanya, 296 
milyon dolarla Japonya ve 264 
milyon dolarla İtalya izledi.
n AA
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BtcTurk Yeni Malatyaspor 
Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 
Süper Lig’in 5. haftasında konuk 
edecekleri Galatasaray karşısında 
sakatlıkların kendilerini sıkıntıya 
soktuğunu ancak kazanmak için el-
lerinde gelen her şeyi yapacaklarını 
söyledi. Sarı-siyahlı takım, Süper 
Lig’in 5. haftasında 22 Eylül Pazar 
günü sahasında oynayacağı Gala-
tasaray maçının hazırlıklarını Or-
duzu Pınarbaşı Tesisleri’nde teknik 
direktör Sergen Yalçın gözetiminde 
sürdürdü. Yalçın, antrenman önce-
si gazetecilere yaptığı açıklamada 
MKE Ankaragücü galibiyetin kendi-
leri için önemli olduğunu söyledi. 
İki haftalık mağlubiyet serisini, al-
dıkları galibiyetle geride bıraktıkla-
rına işaret eden Yalçın, “Oyunsal 
anlamda çok büyük sıkıntımız yok. 
İstatistik ve oyunsal anlamda güç-
lüyüz. İyi oynuyoruz, takımın oyunu 
bizi tatmin ediyor. Ancak savun-
mada son haftalarda yaptığımız bi-
reysel hatalar Aytemiz Alanyaspor 

maçında mağlup olmamıza neden 
oldu. MKE Ankaragücü galibiyeti 
bizi tekrar lige döndürdü, takıma 
moral oldu.” dedi. 

“SAKATLIKLAR BİZİ ÇOK 
SIKINTIYA SOKMAYA BAŞLADI”

Yalçın, bu hafta kadro kalite-
si çok güçlü olan Galatasaray ile 
karşılaşacaklarını belirterek, şöyle 
devam etti: “Büyük bir camiayla 
oynayacağız, bunun zorluğunun far-
kındayız. Biz de iyi hazırlanacağız. 
Kazanmak istiyoruz. İyi bir oyunla 
sahada güçlü bir kadroyla durarak, 
kazanmak istiyoruz. Ancak son haf-
talarda sakatlıklar bizi çok sıkıntıya 
sokmaya başladı. Gökhan Töre ve 
Moryke Fofana’nın olmayışı, bunla-
ra Thievy Bifouma da katıldı. Büyük 
bir ihtimalle 3 kenar oyuncumuzun 
oynayamayacak olması bizim için 
üzücü durum. Ancak ligde bu tür 
sakatlıklar oluyor. Erken başlayıp, 
tempolu maçlar oynayınca bu dö-
nemlerde sıkıntılar yaşıyor. Adale 
sakatlıkları bize biraz sıkıntı oldu. 

Kadromuz var, karşılaşmaya iyi 
şekilde hazırlanarak, almamız ge-
reken en iyi sonucu almaya çalışa-
cağız.” 

Ligin ilk haftalarındaki karşılaş-
malarda farklı tabloların ortaya çı-
kabileceğine değinen Yalçın, “Daha 
30 haftalık çok uzun bir süreç var. 
Herhangi bir takımı yargılamanın 
henüz çok erken olduğunu düşünü-
yorum. Hedefi olan takımlar bu yıl 
çok güçlü kadrolar kurdu ve önemli 
oyuncular transfer etti. Bu yıl onlar-
la oynamak bizim için biraz daha zor 
olacak gibi görünüyor. Herkes mü-
sabakalarda bir sistem oturtmaya 
çalışıyor, biz de onun mücadelesini 
veriyoruz. Bu kolay değil, herkes 
için zaman alıyor. Bu nedenle her-
hangi bir takım için değerlendirme 
yapmanın çok doğru olduğunu dü-
şünmüyorum. Önümüzde uzun haf-
talar var, 10-12. haftada takımlar 
adına bazı şeyler netleşir diye düşü-
nüyorum. Galatasaray büyük takım, 
son 2 sezonun şampiyonu, saygı du-

yuyoruz. Biz de BtcTurk Yeni Malat-
yaspor takımı olarak kazanmak için 
elimizden gelen her şeyi yapacağız. 
Kimsenin şüphesi olmasın.” değer-
lendirmesinde bulundu. 

“4-0’LIK GALİBİYETLE ÖZ 
GÜVENİMİZ YERİNE GELDİ”
Orta saha oyuncusu Afriyie 

Acquah ise takım adına elinden 
gelen her şeyi yaptığını anlatarak, 
MKE Ankaragücü karşılaşmasından 
galibiyetle ayrıldıklarını dile getirdi.

MKE Ankaragücü maçının geri-
de kaldığını ve Galatasaray maçına 
hazırlandıklarını anlatan Acquah, 
“Sezon sonunda takımı daha üst 
yerlere Avrupa Ligi’ne taşımak is-
tiyoruz. Galatasaray tanınmış bir 
takım. Son maçta aldığımız 4-0’lık 
galibiyetle öz güvenimiz yerine 
geldi. Galatasaray’a karşı son oy-
nadığımız maçtan daha üstün per-
formans sergilememiz gerekiyor, 
bunu yaparsak, kazanacağız.” diye 
konuştu. 
n AA

‘3 puanı hakkımızla aldık!’
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, tartışmalı Fenerbahçe maçıyla ilgili olarak, “Fenerbahçe maçında 

takımımız haklı yere 3 puan almıştır” dedi. Bulut ayrıca takımının çok uyumlu bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirtti
Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği 

ile deplasmanda yapacağı mücade-
lenin hazırlıklarını tesislerinde yaptığı 
antrenmanla sürdürdü. Alanyaspor 
Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik 
Direktör Erol Bulut gözetiminde Core ça-
lışmasıyla başlayan antrenman 4 grup 
halinde ayak tenisi çalışmasıyla devam 
etti. Antrenman esneme hareketleriyle 
sona erdi. Çalışmaya sakatlığı bulunan 
Efecan, Baiano ve Lokman Gör ile ağ-
rıları nedeniyle Caulker ve Siopis katıl-
madı.

“RAKİBİMİZDEN ÜSTÜN 
OYNAYARAK HAKLI YERE 3 PUANI 

ALDIK”
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direk-

törü Erol Bulut idman öncesi gazeteci-
lerin sorularını yanıtladı. “Alanyaspor 
- Fenerbahçe maçında kural hatası var 
mı?” sorusuna cevap veren Bulut, saha 
dışındaki olaylarla pek ilgilenmediğini 
aktararak, “Saha dışındaki olaylarla 
ilgili pek konuşmak istemiyorum. Biz 
saha içindeki işlerler meşgul olmaya 
çalışıyoruz. Orada takımımız doğruları 
yaparak ve rakibinden üstün oynayarak 
haklı yere 3 puanı almıştır. O yüzden 
biz o şekilde galibiyeti alarak yolumuza 
devam ediyoruz. Bizim için önemli olan 
önümüzdeki Gençlerbirliği maçı olacak. 
Gençlerbirliği maçına yönelik çalışma-
larımız sürüyor. Saha dışındaki şeyler 
bizim işimiz değil. Söylediğim gibi biz 
saha içindeki olan şeylerle meşgulüz. 
Orada da işimizi iyi yapıyoruz” dedi.

“HERKES BİR BİRİNE
 ÇOK İYİ UYUM SAĞLADI”

4 haftalık galibiyeti de değerlen-
diren Bulut, “Transferlerimizin zama-
nında gelmesi bizim için çok büyük 
bir artı oldu. O yüzden başkanımıza ve 
yönetimimize teşekkür ediyorum. Tabii 
takımda arkadaşlık ortamı çok güzel, 
herkes birbirine çok iyi uyum sağladı. 
Adaptasyon süreci uzun sürmedi. Sa-
dece ilk 11’deki futbolcularımız değil, 
yedekten gelen futbolcularımızda büyük 
katkı sağlıyor. Bu şekilde inşallah uzun 
süre devam eder. İyi bir rekabet var. Bu 
bizim için çok önemli bir etken, çünkü 
hiçbir futbolcu forma bende diye rahat 
bir konuma girmemesi lazım. Çünkü ar-
kasında onu baskı altına koyan ve forma 

isteyen ikinci bir isim var” diye konuştu.
“EFECAN 1-2 GÜN

 İÇERİSİNDE İYİLEŞİR”
Karşılaşmanın 24. dakikasında 

sakatlık yaşayan Efecan hakkında ko-
nuşan Bulut, “Efecan’ın antrenmanda 
beline bir diz darbesi geldi. Fenerbahçe 
maçında ise sakatlık geçirdi. Ağrıları 
devam ediyor. Tahmin ediyorum 1-2 
gün içerisinde hazır olur” ifadelerini 

kullandı.
“GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDAN 

PUAN VE PUANLAR ALMAK 
İSTİYORUZ”

Deplasmanda karşılaşacakları 
Gençlerbirliği maçına da değinen Bulut 
şunları söyledi:

“Süper Lig’de bizim için hiçbir maç 
kolay değil. Her maça bir aynı doğrul-
tuda çalışıp rakibimize hazırlanıyoruz. 

Bizim için hiçbir maç kolay değil. O 
yüzden Gençlerbirliği maçı da bizim 
için kolay maç olmayacak. Geçen hafta 
Trabzonspor karşısında iyi bir maç ser-
gilediler. Gençlerbirliği iyi bir takım, o 
yüzden ciddi bir şekilde hazırlanıp tabii 
ki oradan da puan ve puanlar almak 
istiyoruz. Yolumuza devam etmek isti-
yoruz.”
n İHA 

Fenerbahçe’de 
Başkent hazırlıkları

Demir Grup Sivasspor 
çalışmalarını sürdürüyor

Galatasaray 
umutlu başladı

Fenerbahçe, Süper Lig’in 5. haftasında MKE Ankara-
gücü ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı 
antrenmanla sürdürdü. Sakatlıkları bulunan Emre Belö-
zoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalıştı. Fenerbahçe’de 
Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor. Can Bartu Tesisle-
ri’nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçek-
leştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon ha-
reketleriyle başladı. Sakatlık önleyici egzersizlerle süren 
antrenman pas çalışmalarının ardından gerçekleştirilen 
çift kale maçla tamamlandı. Öte yandan sakatlıkları bulu-
nan Emre Belözoğlu, Moses ve Isla takımdan ayrı çalışır-
ken, Hasan Ali ise düz koşulara başladı. Fenerbahçe, MKE 
Ankaragücü maçı hazırlıklarını bugün yapacağı çalışmayla 
sürdürecek.  n İHA

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig’in 5. haftasında 23 Eylül 
Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı kar-
şılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla 
sürdürdü.  Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki 
idman koşuyla başladı. Açma germe hareketlerinin ardın-
dan antrenman top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. 
İdman, çift kale maçla sona erdi. Sakatlıkları bulunan Serhiy 
Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı. Demir Grup 
Sivasspor, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın ha-
zırlıklarını sürdürecek.  n AA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika’nın Club 
Brugge ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Galata-
saray, Avrupa’nın en büyük futbol organizasyonuna umutlu 
başlangıç yaptı. A Grubu’nda Club Brugge’un yanı sıra Paris 
Saint-Germain (PSG) ve Real Madrid gibi güçlü takımlarla 
eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge karşısında aldığı bir 
puanla kalan maçlar için iddiasını ortaya koydu. Galatasaray, 
Club Brugge karşısında aldığı sonuçla Avrupa’da bazı şansız-
lıklarını da kırdı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde 5 
maç sonra deplasmanda rakiplerine boyun eğmemeyi ba-
şardı. Şampiyonlar Ligi’nde 16. kez yer alan Galatasaray, 
10. defa puan alarak grup mücadelesine başladı. n AA

Yücel İldiz: Her maçın hikayesi çok farklıdır
Süper Lig’in 5. haftasında İstikbal 

Mobilya Kayserispor deplasmanına 
konuk olacak Yukatel Denizlispor’un 
Teknik Direktörü Yücel İldiz açıkla-
malarda bulundu. Tecrübeli teknik 
adam, “Her maçın hikayesi çok fark-
lıdır. Kayseri maçının hikayesi de 
çok farklı olacak” dedi.

Süper Lig’in 5. haftasında İstikbal 
Mobilya Kayserispor deplasmanına 
konuk olacak Denizlispor, hazırlıkla-
rını sürdürüyor. Haluk Ulusoy Tesis-
lerinde gerçekleştirilen antrenman 
öncesi Yukatel Denizlispor Teknik Di-
rektörü Yücel İldiz açıklamalarda bu-
lundu. Son derece önemli bir müsa-
baka oynayacaklarını belirten İldiz, 
“Her hafta sonu bizim için önemli. 
İstikbal Mobilya Kayserispor’da is-
tediği gibi başlayamadı lige. Bu se-
beple onlarda kazanmak isteyecek-
tir. Bizde kazanmak isteyeceğiz bu 
yüzden zorluk bir müsabaka olacak” 
diye konuştu.

“FUTBOLDA GEÇEN HAFTANI 

ACISINI ÇIKARALIM DİYE 
BİR ŞEY YOK”

Sporseverlerin hafta sonu zorlu 
bir müsabaka izleyeceklerini belir-
ten İldiz, “Tabii ki futbolda ‘geçen 
haftanı acısını çıkaralım’ diye bir şey 
yok. Her maçın hikayesi çok farklıdır. 
Kayseri maçının hikayesi de çok fark-
lı olacak. Çok ciddiye aldığımız bir 
rakip ve başlarında da çok tecrübeli 
bir hoca var. bu nedenle müsabaka-
nın zorluk derecesini biliyoruz. Bu 
şekilde çalışmalarımız devam edi-
yor. Bizi sevindiren husus cezalı ve 
sakat futbolcumuz vardı ve onlarda 
iyileşti” şeklinde konuştu.

“KUPA MAÇLARINI DA
 CİDDİYE ALIYORUZ”

Türkiye Kupası maçlarının da 
başladığını hatırlatan tecrübeli teknik 
adam, “Bir her şeyi ciddiye alıyoruz 
ama her şeyde hakkaniyet içerisin-
de olsun. Kupa bir prestijdir ve onu 
da ciddiye alacağız. Çıkıp elimizden 
geldiği kadar oynayacağız. Çünkü şu 

ana kadar göremediğimiz arkadaş-
larımız var onları göreceğiz hem de 
bir müsabaka ciddiyetsiz değildir. 
Ben meslek hayatım boyunca, özel-

likle resmi müsabakaları çok ciddiye 
almışımdır. Bu nedenle kupa da git-
tiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz” 
ifadelerini kullandı.  n AA

Sergen Yalçın: Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız
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Sarayönü Belediye’de 
hedef şampiyonluk!

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 7. Grup’ta yeni sezon Pazar günü oynanacak maçlar ile başlayacak. 7. 
Grup’ta Akşehirspor, Ereğlispor ve Sarayönü Belediyespor olmak üzere üç Konya temsilcisi mücadele 

edecek. Ligin tecrübeli ekibi Sarayönü Belediyespor, yeni sezon öncesi hedefi şampiyonluk olarak belirledi
Üç Konya ekibinin yer aldığı Böl-

gesel Amatör Ligi 7. Grup’ta 2019 
– 2020 sezonu heyecanı Pazar günü 
oynanacak olan maçlar ile başlaya-
cak. Ligin ilk haftasında temsilci-
lerimizden Sarayönü Belediyespor, 
Konya derbisinde Ereğlispor’u konuk 
ederken, Akşehirspor kendi sahasın-
da Isparta 32 Spor ile karşılaşacak. 
Ligin tecrübeli ekibi Sarayönü Beledi-
yespor, yeni sezona iddialı bir şekilde 
başlamanın planlarını yapıyor. Yeşil 
siyahlı takımda ligi tanıyan ve daha 
önce şampiyonluk yaşayan oyuncu-
lardan oluşan bir kadro kurulurken, 
taraftar yüzlerce kombine alarak takı-
mına destek oluyor.

BÖLGESEL AMATÖR’DE 10. YIL
Konya ekiplerinden Sarayönü Be-

lediyespor, Bölgesel Amatör Ligi’nin 
en tecrübeli ekiplerinden bir tanesi. 
2010-2011 yılı itibari ile BAL’da mü-
cadele etmeye başlayan yeşil siyah-
lı takım bu sezon 10.yılına merhaba 
diyecek. Sarayönü ekibi, Bölgesel 
Amatör Ligi’nde yer aldığı 9 sezon 
boyunca bir kez şampiyonluk yaşadı. 
Ancak temsilcimiz, Play – Off maçla-
rında başarılı olamadığı için 3. Lig’e 
yükselemedi. Bölgesel Amatör’ün 
tecrübelisi olan Sarayönü, yeni se-
zondan profesyonel lig hedefine ulaş-
mak istiyor.

SARAYÖNÜ’NE DESTEK BÜYÜK
Sarayönü Belediyespor’un 10.yılı-

na başlayacağı sezon öncesi ilçe hal-
kının takımına desteği büyük. Yeşil 
siyahlı renklere gönül veren futbolse-
verler, 10.yıla özel kombine kart satı-
şı başlatarak desteğini gösterdi. Geri-
de kalan sezonun bitmesinden sonra 
başlatılan kampanya kapsamında 
yüzlerce kombine kart satıldı. 10.yıl 
anısına yapılan kampanyaya sadece 
Sarayönü’nde oturanlar değil, ilçe ve 
Konya dışında yaşayanlar da katıldı. 
Kampanya ile ilçede yeni sezon önce-
si şampiyonluk havası oluştu.

İLK MAÇ KONYA DERBİSİ
Şampiyonluk hedefi ile sezona 

başlayacak olan Sarayönü Beledi-
yespor, ligin ilk maçında Ereğlispor’u 
konuk edecek. Konya derbisi 22 Eylül 
Pazar günü Sarayönü İlçe Stadı’nda 
oynanacak ve saat 15.00’te başlaya-

cak. Mücadeleyi Rahmin Fatih Ant 
yönetecek. Sezonun ilk maçında Sa-
rayönü ilçe halkının stadı tamamen 
doldurması bekleniyor. Öte yandan 
Bölgesel Amatör Ligi’nde bulunan 

diğer Konya ekibi Akşehirspor, Pazar 
günü kendi evinde Isparta 32 Spor’u 
konuk edecek ve bu maç da saat 
15.00’te başlayacak.
n SPOR SERVİSİ

Akşehirspor’un rakibi yeni 
sezon öncesi kurban kesti

1922 Konyaspor’un 
kupa maçı 24 Eylül’de

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7. Grup’ta 
mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, 22 Eylül Pazar 
günü Konya’da Akşehirspor’la oynayacakları sezonun 
ilk karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor. Pem-
be-yeşilliler, sezon öncesi kurban kestiler. Ispartaspor 
Yöneticisi Gençer Doğanay ve yöneticiler kurban kese-
rek dua ettiler. Teknik heyet ve futbolcuların da hazır 
bulunduğu töreninin ardından pembe-yeşillilere başa-
rılar diledi. Kurban kesiminin ardından açıklamalarda 
bulunan Isparta 32 Spor Teknik Direktörü Tarık Söyleyi-
ci, Türk örf adetlerinden bahsederek kurbanın hayırlar 
getirmesini diledi. Tüm kenti birlik ve beraberliğe da-
vet eden Söyleyici, şampiyonluğa ulaşılması için ekip 
ruhuna dikkat çekti. Isparta 32 Spor Yöneticisi Gençer 
Doğanay ise kurbanın hayırlar getirmesini ve kazasız 
belasız bir lig olmasını diledi.    n İHA

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor’un Türkiye 
Kupası 3. Tur’daki rakibi belli olmuştu. Yeşil beyazlı 
ekibin kupada Altınordu ile oynayacağı maçın tarihi de 
belirlendi. 3. Tur müsabakası 24 Eylül Salı günü İzmir 
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı’nda oynanacak. Kon-
ya ekibi bu turu geçmesi durumunda Türkiye Kupası’n-
da 4. Tur’a yükselecek. Yarın kendine evinde Başkent 
Akademi ile karşılaşacak olan yeşil beyazlılar, bu ma-
çın ardından kupa maçının hazırlıklarına başlayacak ve 
Pazartesi günü müsabaka için İzmir’e gidecek.   
n SPOR SERVİSİ

Milli halterci Şaziye Erdoğan, Dünya şampiyonu oldu
Büyükler Dünya Halter Şam-

piyonası’nda milli halterci Şaziye 
Erdoğan, şampiyon oldu.

18-27 Eylül 2019 tarihleri ara-
sında Tayland’ın Pattaya şehrinde 
başlayan Büyükler Dünya Halter 
Şampiyonası’na 87 ülkeden 606 
sporcu katılıyor. Milli Takımı 6 
erkek, 6 kadın olmak üzere top-
lam 12 sporcu ile iştirak ediyor. 
Kadınlar 45 kiloda yarışan Şaziye 
Erdoğan koparmada 77 kilo ile 
altın, silkmede 92 kilo ile gümüş, 
toplamda ise 169 kiloluk derece-
siyle altın madalya kazandı ve 
Büyükler Dünya şampiyonu oldu. 
İstiklal Marşı’nı Tayland’ın Pat-
taya şehrinde coşkuyla okuttu. 
Müsabakanın ardından Şaziye 
Erdoğan, karşılaşmalara çok yo-
ğun bir programla hazırlandığını, 

Türk bayrağını Tayland’da dalga-
landırmanın ve İstiklal Marşı’nı 
okutmanın kendisini çok mutlu 
ettiğini söyledi. Antrenörlerinin ve 
Federasyon Başkanı’nın kendisi-
ne büyük destek verdiğini belirten 
milli sporcu, “İnşallah daha nice 
madalyalar ve şampiyonluklar ka-
zanacağım” dedi.

ERDOĞAN VE 
KASAPOĞLU’NDAN TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, Dünya Halter Şampiyo-
nası’nda altın madalya kazanan 
Milli halterci Şaziye Erdoğan’a 
tebrik telgrafı gönderdi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Tayland’da düzenlenen Dünya 
Halter Şampiyonası’nda kopar-
mada ve toplamda altın madalya 
kazanan Milli halterci Şaziye Er-

doğan’a tebrik telgrafı gönderdi. 
Tayland’ın Pattaya şehrinde 87 
ülkeden 606 sporcunun katılımıy-
la düzenlenen Dünya Şampiyona-

sı’nda 45 kiloda mücadele eden 
Milli halterci Şaziye Erdoğan, ko-
parmada 77 kilo ile altın, silkme-
de 92 kilo ile gümüş, toplamda ise 

169 kiloluk derecesiyle altın ma-
dalya kazanarak şampiyon oldu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Dünya Şampiyonası’nda 2 altın 
1 gümüş madalya kazanan milli 
halterci Şaziye Erdoğan’ı telefonla 
arayarak tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyo-
nada koparmada 77 kilo ile altın, 
silkmede 92 kilo ile gümüş, top-
lamda ise 169 kiloluk derecesiyle 
altın madalya kazanan Şaziye Er-
doğan’ı telefonla arayarak kutladı. 
Şaziye Erdoğan’ın şampiyonada 
gösterdiği başarılı performans-
la büyük bir gurur yaşadıklarını 
kaydeden Bakan Kasapoğlu, milli 
sporcuya gelecek organizasyon-
larda başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. 

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 
Dünya Şampiyonası’nda toplam-
da 3 madalya kazanan milli hal-
terci Şaziye Erdoğan için ayrıca 
tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik me-
sajında şu ifadeleri kullandı: 
“Tayland’ın Pattaya şehrinde dü-
zenlenen Dünya Halter Şampiyo-
nası’nda milli sporcumuz Şaziye 
Erdoğan, 2 altın ve 1 gümüş ma-
dalya kazanarak ay-yıldızlı bayra-
ğımızı göndere çektirdi. Sporcu-
muzu büyük başarısından dolayı 
kutluyor, bu kıymetli derecelerin 
elde edilmesinde emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunuyorum. 
Şampiyonada mücadele edecek 
diğer sporcularımıza da başarılar 
diliyorum.”
n İHA

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
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Türkiye’nin ilk Tarım ve Gençlik Kampı Konya Hüyük’e kurulacak

Türkiye’nin ilk Tarım ve Gençlik Kam-
pı’nın Hüyük ilçesine kurulacağı bildirildi. 
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, 
yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye kurulacak 
Tarım Gençlik Kampı ve Akademi Hüyük 
projelerinin protokolünün imzalandığını 
belirtti.

Her iki projenin hayata geçirilmesi için 
Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yürüt-

tükleri girişimlerin meyvelerini verdiğini 
aktaran Başkan Çiğdem açıklamasının 
devamında şunlara yer verdi: “Gençlik ve 
Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem 
Kasapoğlu’nun direktifleriyle ilçemiz-
de yürütülecek projeler için hazırlıklara 
başlandı. Akademi Hüyük projemiz eski 
belediye hizmet binamızda faaliyete geçi-
rilecek. Bunun için binada tadilat çalışma-

larına başlandı. Projede teknoloji ve spor 
odaları, ek ders alınabilecek sınıflar ola-
cak. En kısa sürede faaliyete geçirilebil-
mesi için çalışmalar devam ediyor. Hüyük 
Tarım Gençlik Kampı projemiz kapsamın-
da ise 25 kerpiç ev inşa edilecek. Gençlik 
ve Spor Bakanlığının ilçemize gönderdiği 
200 öğrenci ve sporcuları bu proje kapsa-
mında inşa edilecek kamplarda bir hafta 

süreyle misafir edeceğiz. Kampa katılacak 
öğrenciler ve sporcular burada tarım ders-
leri alacak, ilçemiz ekonomisine de bu 
projenin hayata geçirilmesi önemli ölçüde 
katkılar sunacak. Türkiye’deki ilk tarım ve 
gençlik kampı Hüyük’te kurulmuş olacak. 
Kampı oluşturmak için inşaat çalışmaları-
na da başlamış bulunuyoruz.”
  n AA



Taner Ay: Konyaspor altyapısı artık daha güçlü
Konyaspor Futbol Akademisi Koordinatörü Taner 

Ay, Türkiye genelinde yaklaşık 20 bölgede futbol okul-
ları  açtıklarını,  yaptıkları  yatırımlarla  Konyaspor’un 
altyapısının  artık  daha  da  güçlü  olduğunu  söyledi. 
Ay, yaptığı açıklamada, Konyaspor Futbol Akademi-
si’ne 4 yıl önce başladığında tesislerin yetersizliğinin 
yanında  oyuncu  bazında  da  sıkıntılar  yaşadıklarını 
belirtti.

Bütün bu sıkıntıları aşmak için çok büyük gayretler 
gösterdiklerini vurgulayan Ay, “Milli Eğitim Müdürlük-
lerinden izinler alarak okullarda çalışmalar yapmaya 
başladık.  12  ay  boyunca  çalışılabilecek  Konyaspor 
Futbol Okulları’nı faaliyete geçirdik. Futbolcu kaynağı 
yaratmak için Konyaspor’un her bölgede çalışan spor-
cu ve antrenörleri olması için Türkiye genelinde yak-
laşık 20 bölgede futbol okulları açtık.” diye konuştu. 

“İKİ SPORCUNUN A TAKIMINA GİTMESİ 
DİĞERLERİNİN DE ÖNÜNÜ AÇTI”

Tesislerin, Konyaspor Kulübü Başkanı Hilmi Kul-
luk sayesinde kazandırıldığını vurgulayan Ay, şöyle 

devam  etti:  “Tesislerimiz  sayesinde  sporcularımız 
bütün ihtiyaçlarını burada karşılayabiliyor. Her türlü 
imkana sahibiz. Özellikle 3 tane çim saha bulunuyor 
tesisimizde. Fitness salonu, havuzu ve kalacak yerle-
riyle mükemmel bir tesis. Belki de Süper Lig takımla-
rının çoğunda böyle bir tesis yoktur. Bundan sonraki 
süreçte  hem Konyaspor A Takımı  bazında hem de 
milli  takımlara oyuncu gönderme  işine odaklanıyo-
ruz. Aykut Kocaman hoca ve ekibinin titiz çalışmaları 
sonucunda antrenmanlarımızda beğenilen oyuncular 
A  takımının antrenmanlarına çağırılıyor. Bu konuda 
geçen  yıl  özellikle  Erdon  Daci  ve  Ali  Karakaya’nın 
altyapıdan  Konyaspor  A  Takımı  kadrosuna  gitmesi 
buradaki bütün sporcuların önünü açtı. Şimdi bütün 
sporcuların hedefi Ali Karakaya gibi Erdon Daci gibi 
Konyaspor’da oynamak.”

Taner Ay, çalışmaların meyvesini bu sene alma-
ya başladıklarını anlatarak, “Geçmişte, takımın altya-
pı tesisleri çok kötüydü. Hiçbir yere sporcu göndere-
miyorduk. Yaptığımız yatırımlarla Konyaspor altyapısı 

artık daha da güçlendi.” diye konuştu. 17 Yaş Altı Mil-
li Futbol Takım oyuncularından Hüseyin Biber ise milli 
takıma davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Başarını  sadece  kendisine  ait  olmadığını  ifade 
eden Hüseyin  Biber,  “Takımımızın  başarısı  yukarı-
larda olduğu için bizden birisi parladı ve milli takıma 
çağırıldı.  Takım  arkadaşlarıma  teşekkür  ediyorum. 
Aslında daha fazla hak eden arkadaşımız var. İnşallah 
onlara da milli formayı giymek nasip olur. Bu tabii ki 
bitmiş bir hedef değil. Daha A Takım’a gitmeyi he-
defliyorum. Futbolda hedefler bitmez. İnşallah daha 
yukarılara gitmeyi hedefliyorum. Kendimi Ömer Ali 
Şahiner’in  yerinde  görüyorum.  İnşallah  bir  gün  o 
mevkide oynarım.” şeklinde konuştu. 

17  Yaş  Altı  Milli  Futbol  Takım  oyuncularından 
Şener Kaya da milli takıma seçildiği için çok mutlu ol-
duğunu belirterek, “İnşallah diğer arkadaşlarıma da 
nasip olur. Hedefim, Konyaspor A Takımı’na çıkarak 
orada kalıcı olmak istiyorum.” ifadelerini kullandı. 
n AA

Denizlispor galibiyeti ile morallenen Konyaspor ligin 5. haftasında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Çıkışını 
sürdürmek isteyen Anadolu Kartalı’nın zorlu maçı saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek

Anadolu Kartalı 
Göztepe önünde

Spor Toto Süper Lig’de 5. Hafta he-
yecanı bugün başlıyor. Haftanın açılış 
maçında  temsilcimiz  İttifak  Holding 
Konyaspor,  deplasmanda Göztepe  ile 
karşılaşacak.  Bornova  Aziz  Kocaoğlu 
Stadı’nda  oynanacak  karşılaşma  saat 
20-.30’da  başlayacak.  Karşılaşma-
yı  hakem  Özgür  Yankaya  yönetecek. 
Yankaya’nın  yardımcılıklarını  Meh-
met  Metin  ve  Abdullah  Bora  Özkara 
yaparken maçın dördüncü hakemi ise 
Yalçın  Taşkınfurat. Mücadelenin  VAR 
hakemleri  Volkan  Bayarslan  ve  Kadir 
Sağlam.
KARTAL UÇUŞUNU SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Spor  Toto  Süper  Lig’in  ilk  3  haf-
tasında  rakipleri  ile  berabere  kalan 

Konyaspor,  geçen  hafta  oynanan  De-
nizlispor maçını 1-0 kazanarak ilk gali-
biyetini almıştı. Farouk Miya’nın attığı 
altın değerindeki gol  ile 3 puana uza-
nan Anadolu Kartalı’nın şimdiki hedefi 
ise Göztepe. Ligde henüz galibiyeti ve 
golü bulunmayan rakibine bir darbe 
daha  vurmak  isteyen  Yeşil  Beyazlılar, 
karşılaşmayı  kazanması  durumunda 
uzun süre sonra ilk kez 2 maç üst üste 
kazanmış olacak. Konyaspor son olarak 
geçen  sezonun  ikinci  yarısında  Erzu-
rumspor  ve  Antalyaspor maçlarını  üst 
üste kazanmıştı. 

GÖZTEPE’NİN GOLÜ YOK
Süper Lig’de ilk 4 haftada galibiyeti 

bulunmayan ve gol atamayan Göztepe 

bugün  Konyaspor’u  konuk  edecek.  İlk 
2  haftada  Antalyaspor  ve  Beşiktaş’a 
mağlup olan, sonraki haftalarda Yuka-
tel  Denizlispor  ve  Çaykur  Rizespor  ile 
berabere  kalan  Göztepe,  5.  haftaya  2 
puanla ve averajla 16. sırada girdi. Lig-
de galibiyeti bulunmayan 4 ekipten biri 
olan Göztepe ilk 4 haftada gol atamayan 
tek takım durumunda.   Sarı kırmızılılar 
bugün evinde oynayacakları zorlu maç-
ta  temsilcimiz  Konyaspor’u  mağlup 
ederek ilk galibiyetini almak istiyor.
KONYASPOR RAKİBİNİ HİÇ YENEMEDİ
Spor  Toto  Süper  Lig  temsilcimiz 

Konyaspor,  Göztepe  ile  bugüne  kadar 
Süper Lig’de 4 kez karşı karşıya geldi. 
Bu  karşılaşmaların  hiçbirinde  rakibine 

üstünlük sağlamayı başaramadı. Geri-
de  kalan  4 müsabakada  2 mağlubiyet 
ve 2 beraberlik alan Anadolu Kartalı 4 
gol atıp, kalesinde 6 gol gördü. 
İKİ GOL SORUNU OLAN TAKIMIN MAÇI
Oynanan 4 maçta henüz rakip filele-

ri havalandırmayı başaramayan Gözte-
pe ile geçen sezonun ikinci yarısından 
beri gol sıkıntısı yaşayan Konyaspor’un 
arasındaki  mücadelede  gözler  hücum 
oyuncularında olacak. 

Konyaspor Farouk Miya ve Milose-
vic’e güvenirken, henüz beklenen katkı-
yı yapamayan Ömer Ali Şahiner ve Riad 
Bajic ise şanssızlığını bu maçta kırmak 
istiyor. 
n SPOR SERVİSİ

Süper Lig’de 5. hafta 
heyecanı başlıyor

Süper  Lig’de  5.  haftanın  perdesi  bugün  Göztepe 
ile Konyaspor arasında yapılacak mücadeleyle başlaya-
cak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda oynanacak müsa-
baka saat 20.30’da başlayacak. Birbirinden zorlu müca-
delelerin onanacağı ligde beşinci haftanın programı şu 
şekilde:

Bugün: 20.30 Göztepe-Konyaspor (Bornova Aziz Ko-
caoğlu)

Yarın:  15.00  Kasımpaşa-Antalyaspor  (Kasımpaşa 
Recep Tayyip Erdoğan), 17.30 İstikbal Mobilya Kayse-
rispor-Yukatel Denizlispor (Büyükşehir Belediyesi Kadir 
Has), 20.00 Fenerbahçe-MKE Ankaragücü (Ülker)

22 Eylül Pazar: 14.00 Çaykur Rizespor-Gazişehir Ga-
ziantep (Çaykur Didi), 16.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alan-
yaspor (Eryaman), 19.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Ga-
latasaray (Yeni Malatya)

23 Eylül Pazartesi: 20.00 Demir Grup Sivasspor-Trab-
zonspor (Yeni 4 Eylül), 20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşe-
hir (Vodafone Park)  n AA

A Milli Futbol Takımı 
FIFA sıralamasında yükseldi
A  Milli  Futbol  Takımı,  FIFA  dünya  sıralamasında 

36’ncılığa yükseldi. FIFA’nın internet sitesinden açıkla-
nan eylül ayı dünya sıralamasına göre Belçika, zirvede 
yer almayı sürdürdü. Fransa 2. sıraya çıktı, Brezilya ise 3. 
sıraya geriledi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 
2020) Elemeleri’nde oynadığı Andorra ve Moldova maç-
larını kazanan ay-yıldızlılar, bir basamak yükselerek 1475 
puanla 36’ncılığa yerleşti. Kosova  ise 119. basamağa 
tırmanarak tarihinin en iyi derecesine ulaştı. Bir sonraki 
FIFA dünya sıralaması, 24 Ekim’de açıklanacak.  n AA

Bülent Korkmaz: VAR hakemi hata yapamaz
Antalyaspor Teknik Direktörü Bü-

lent  Korkmaz,  Süper  Lig’deki  Video 
Yardımcı  Hakem  (VAR)  hakeminin 
hata  yapmaması  gerektiğini  söyledi. 
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisle-
ri’nde  düzenlediği  basın  toplantıda, 
sahalarında 2-2 berabere kaldıkları İs-
tikbal Mobilya Kayserispor karşısında 
iyi bir oyun ortaya koyduklarını belirtti.

Geçen  seneye  nazaran  daha  iyi 
oynadıklarını, akan oyunda daha etkili 
olduklarını  aktaran  Korkmaz,  “Oyun-
dan çok memnunum ama sonucun gel-
mesi lazım. Böyle oynadığımız sürece 
sonucun  da  geleceğinden  eminim.” 
dedi.

Artık  herkesin  VAR  sistemini  tar-
tışmaya  başladığını  vurgulayan Kork-
maz, geçen sene bu konuda kendileri-
nin mağdur olduğunu, 4 ya da 5 maçta 
aleyhlerine  kararların  alındığı  ifade 
etti.

Kayserispor maçında  da  aynı  du-
rumun  yine  başlarına  geldiğini  sa-
vunan  Korkmaz,  “Teknik  direktör  ve 
oyuncular, maçı yöneten hakemler de 
hata yapabilir. Ama VAR sisteminde-
ki hakem hata yapamaz. Hata yaptığı 
zaman  futbol  değil,  futbol  dışı  daha 

fazla konuşulmaya başlanacak. Bunun 
önüne  nasıl  geçerler.  Şeffaf  olmadı-
ğımız, açık olmadığımız  sürece, VAR 
sistemindeki  hakemin  konuşmalarını 
net bir şekilde ortaya çıkmadığı sürece 
konuşulacak. Ya Premier Lig ve Şam-
piyonlar Ligi’ndeki gibi penaltı kararla-

rı VAR sistemi hakemi verecek ya da 
buna bir çözüm bulacaklar. Oyuncular 
da artık saha içinde tedirgin oynamaya 
başladı. Bunu bizim  takım  için değil, 
genel anlamda Türk  futbolu  için  söy-
lüyorum.  Buna  bir  çözüm  bulunması 
lazım. VAR sistemindeki  hakem hata 

yapmamalı. Ama maalesef bizim maç-
taki  pozisyonları  göz  önüne getirdiği-
miz zaman görüyoruz ki hata yapmaya 
başladı.  Takıma  eğitimde  gösterilen 
pozisyonun aynısını yaşadık. Maalesef 
aleyhimize penaltı verildi. Nazım San-
gare’nin aynı pozisyonunda ise penaltı 
verilmedi.  Skoru  etkileyen  bir  unsur. 
Şeffaf, açık olmadan bu soru işaretleri 
kaldırılmaz.”

Hakemlerle  ilgili  konuştuklarında 
ceza  alacakları  endişesiyle  kısıtlama 
içerisinde  kaldıklarına  değinen  Kork-
maz, “Bizim hakkımızda herkes eleşti-
ri yapabiliyorsa, biz niye eleştiri yapa-
mıyoruz anlamış değilim. Eleştirirken 
kimseyi  incitmiyoruz,  doğruyu  söy-
lüyoruz.  Doğruyu  söylemeye  devam 
ediyoruz. Ama artık söylerken bile çe-
kiniyoruz. Ceza yeriz diye korkuyoruz. 
Sarı kart gördüm, kırmızı görmeyelim 
bari.” ifadelerini kullandı.

Korkmaz,  “Teknik  direktörlerin 
ceza  alırız  korkusuyla  konuşamama-
sıyla ilgili nasıl bir çözüm öneriniz ola-
cak?” yönündeki soru üzerine, esprili 
bir  şekilde “Demokrasi  herkese  şart. 
Başka bir şey diyemiyoruz.” dedi.   
n AA

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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