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Cuma sonrası 
aşure ikramı 

Vatandaşımızın 
hizmetkarıyız

Kalemin Dört 
Mevsimi beğenildi

Topallayarak gitti 
yürüyerek çıktı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Cuma Buluş-
maları kapsamında Muharrem 
Ayı vesilesiyle Hacıveyiszade 
Camii’nde vatandaşlara aşure 
ikramında bulunuldu. Başkan 
Ahmet Pekyatırmacı vatandaşla-
ra aşure ikram ederken, istek ev 
sorunları da dinledi.  n SAYFA 5’TE

Karatay Belediye Başkanı Ha-
san Kılca, Şerafettin Camii’nde 
Cuma Namazı’nın ardından 
vatandaşlarla biraraya geldi. 
Kılca, “Bizim için önemli olan 
ve bizleri mutlu eden, her daim 
vatandaşlarımızın arasında 
olmak ve onlara hizmetkâr 
olmaktır” dedi.  n SAYFA 3’TE

Eğitimci – Yazar Büşra Yeşilbağ 
tarafından hazırlanan Kalemin 
Dört Mevsimi altı kitap Dorlion 
Yayınları tarafından yayınlandı.  
Kitap okuyuculardan tam not 
aldı. n SAYFA 4’TE

Beyşehir’de bel fıtığı hastası 39 
yaşındaki Yunus Emre Kara-
bağ, rahatsızlığı dolayısıyla 
başvurduğu Beyşehir Devlet 
Hastanesinde mikroskobik dis-
kektomi foraminatomi yöntemi 
ile ilk kez gerçekleştirilen ame-
liyat sonrasında eski sağlığına 
kavuştu. n SAYFA 10’DA

Konya’ya
değer katıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin 
TÜBİTAK destekli ilk Bilim Merkezi, bilimin çeşitli alanlarında 
ziyaretçilerine sunduğu etkinliklerle Konya’ya değer katıyor.
Kurulduğu günden bu yana 1,5 milyonun üzerinde bilim meraklısını 
ağırlayan Konya Bilim Merkezi; 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında 
yapılması planlanan gezi programları ile atölye ve laboratuvar 
etkinlikleri için randevu alımı başladı.  n HABERİ SAYFA 2’DE

Ulaşımda güvendeyiz
Konya Minibüsçüler ve 
Umum Servis Araçları 
Esnaf Odası tarafından 

2011 yılında MEVKA 
desteği ile hayata geçirilen 
sistemli Konya genelinde 

bulunan minibüsler 
yakından takip ediliyor

MİNİBÜSLER 
TAKİP EDİLİYOR

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Esnaf Odası tarafından Mevla-
na Kalkınma Ajansı(MEVKA) desteği ile 
Konya’da bulunan dolmuşlara yerleş-
tiren son teknolojik sistem ile dolmuş-
lar durak hareket merkezlerinde anlık 
olarak takip ediliyor ve yönlendiriyor.  
Türkiye’de örnek olan sistem minibüs 
şoförlerinin yanı sıra Konyalılardan tam 
not alıyor.

KONYA ULAŞIMI 
GÜVENLİ ELLERDE

Konuyla ilgili bilgi veren KONESOB ve 
Konya Minibüsçüler ve Umum Servis 
Araçları Esnaf Odası Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Konya’da bu sistem varken 
bir Özgecan olayı olamaz. Çünkü araç-
larımız park ettiği itibariyle veya hat dı-
şına çıktığı an önlem alınmış olur. Bir ağ 
ördük Konya’ya, bu ağ içerisinde Konya 
ulaşımı güvenli ellerde” dedi.  
n HABERİ SAYFA 3’TE

YAŞLI GENÇ DEMEDEN 
KUR’AN EĞİTİMİ 

OKUL ÖNLERİNDE
SIKI DENETİM VAR!

EĞİTİME 1,7 MİLYAR 
TL YATIRIM YAPILDI

Hacı Hasanbaşı eğitime başlıyor

Güvenlik üst düzeyde

Milletvekili Etyemez:

2011’den bugüne 
Kuran öğretimin-
de büyük başarı-
lara imza atan ve 
yaşlı genç yüzler-
ce insanı Kur’an’la 
buluşturulan Hacı 
Hasanbaşı Kuran 
Kursu’nda bu 
yıl da gelenek 
devam edecek.

Öğrencilerin 
güvenliğini en üst 
seviyeye çıkaran 
zabıta ve polis 
ekipleri, okul 
servis araçlarıyla 
okul önlerinde 
seyyar satıcı, 
dilenci, madde 
bağımlısı ve 
şüpheli kişilere 
yönelik denetim-
lerini artırdı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Konya İl 
Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile yaptığı gö-
rüşmede, Eğitim alanında yapılan yatırımlardan 
Konya’nın da payına düşeni aldığını kaydederek 
son 17 yılda Konya’ya 1.7 milyar lira eğitim yatırımı 
yapıldığına dikkat çekti.

n HABERİ SAYFA 4’TE

n HABERİ SAYFA 7’DE

n HABERİ SAYFA 13’TE

04 Konya SMMMO 
muhasebecileri eğitiyor 05 Teknik Isıl İşlem, 

ağızları tatlandırdı 06 Usta tutuklandı, çırak
tedavi altına alındı

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

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

Ergül Hırdavat, kaliteyle buluşturdu Adliye önünde saldırıyı kınadılar
Geniş ürün yelpazesiyle 
müşterilerine kaliteli hizmet 
vermeyi amaç edinen Ergül 
Hırdavat, RTRMAX Elektrikli El 
Aletleri ve Bahçe Gurubu ürünlerini 
kurulan Demo Çadırı’nda 
müşterilerinin beğenisine sundu.  
Ergül Hırdavat Yönetim Kurulu 
Başkanı Fatih Ergül, “Hırdavat 
sektöründe müşterilerimize 
en iyi hizmeti vermeye gayret 
gösteriyoruz” dedi.
n HABERİ SAYFA 2’DE

Adalet Sen Konya Şube 
Başkanı İlyas Oğuz, 
sendika üyesi avukatların 
katılımıyla Konya 
Adliyesi önünde yaptığı 
basın açıklamasında, 
önceki gün Konya 8. 
İcra Müdürlüğü’nde İcra 
Memuru olarak görev yapan 
Gülsün Dilek Cihan ile 
avukat katibi Ayşe Yavuz’a 
yapılan saldırıyı kınadı.
n HABERİ SAYFA 12’DE

Pekmez kazanları kaynıyor
Hadim Belediye 
Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, 
ilçede pekmez 
kaynatan 
çiftçilerle 
buluştu. 
Hadimioğlu, 
ilçenin 
Aladağ Vadisi 
bölgesinde üzüm 
hasatı yapan 
ve pekmez 
kaynatan 
çiftçilere 
bereketli bir 
sezon olması 
dileğinde 
bulundu.
 n SAYFA 11’DE
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Ergül Hırdavat, kaliteyle buluşturdu

Geniş ürün yelpazesiyle müş-
terilerine kaliteli hizmet vermeyi 
amaç edinen Ergül Hırdavat, RTR-
MAX Elektrikli El Aletleri ve Bahçe 
Gurubu ürünlerini kurulan Demo 
Çadırı’nda müşterilerinin beğeni-
sine sundu.

Konya’da sektörün öncü isim-
lerinden olan Ergül Hırdavat, ge-
niş ürün yelpazesiyle müşterileri-
nin ihtiyaçlarına en kaliteli şekilde 
cevap vermeyi sürdürüyor. Bu 
kapsamda modern el aletleri ürün-
lerinde de Türkiye’nin yerli ve ka-
liteli markası RTRMAX’ın bayiliği-
ni yapan Ergül Hırdavat, markanın 

yeni ürünlerini tanıtmasına olanak 
sağlıyor. Ergül Hırdavat’ta kurulan 
RTRMAX Çadırı’nda onlarca çeşit 
ürünün tanıtımı gerçekleştirilir-
ken, ürünler müşterilerden tam 
not aldı.  
KALİTE MÜŞTERİYLE BULUŞUYOR 

Konuyla ilgili değerlendirme-
lerde bulunan Ergül Hırdavat Yö-
netim Kurulu Başkanı Fatih Ergül, 
sektördeki faaliyetlerini aralıksız 
sürdürdüklerini söyledi. Bu kap-
samda müşterilerine kaliteli hiz-
met verme gayretinde olduklarını 
dile getiren Ergül, “Hırdavat sek-
töründe müşterilerimize en iyi hiz-

meti vermeye gayret 
gösteriyoruz. Bu anlamda kaliteli 
ürünleri müşterilerimize sunuyo-
ruz. Bu ürün guruplarından biri de 
RTRMAX Elektrikli El Aletleri ve 
Bahçe Gurubu ürünleri. Bayiliğini 
yaptığımız bu ürünleri demo çadı-
rında müşterilerimizin denemesi-
ne sunduk. Müşterilerimiz ürünle-
ri burada gelip test edebiliyor. Test 
ettikten sonra ürünlerin ne kadar 
kaliteli olduğunu müşterilerimiz 
rahatlıkla görebiliyor ve sipariş 
veriyorlar. Bu tür çalışmalarımız 
devam edecek ve kaliteli ürünleri-
mizi müşterilerimize sunmayı sür-

düreceğiz” dedi. 
MÜŞTERİLER MAKİNELERİ 

DENEYEBİLİYOR
RTRMAX Elektrikli El Aletleri 

ve Bahçe Gurubu ürünleri hakkın-
da bilgi veren RTRMAX Ürün Gu-
rubu Demo ve Tanıtım Sorumlusu 
Yasin Aslan da, “Akdemir Teknik 
Makina olarak bu çalışmayı başlat-
tık. Hem bayilerimize destek hem 
de ürün tanıtma amacıyla yapı-
yoruz. Akülü ürün guruplarımız 
mevcut, elektrikli ürün gurupları-
mız mevcut, bunun yanında ben-
zinli, dizel ve havalı guruplarımız 
mevcut. Yerli bir markayız. Türki-

ye’nin her bölgesinde markamızın 
tanıtımını yapıyoruz. Ağırlıklı ola-
rak akülü ürünlerimizi tanıtıyoruz. 
Çünkü yeni teknoloji bunlar. Us-
talarımızın çoğu elektrikli aletleri 
değil akülü aletleri tercih ediyor. 
Hem iş zamanlarını kısaltıyor hem 
de kullanımı daha kolay. Elektrikli 
ürünlerdeki verimi akülü ürünler-
den elde edebiliyorlar. Burada biz 
de deneme imkanı sunuyoruz.

Satış sonrasında ciddi bir des-
teğimiz var. 2 yıl boyunca ürünleri-
miz tamamında garanti veriyoruz. 
Kullanıcı hataları dışında servisle-
rimiz 2 yıl boyunca ücretsiz servis 

imkanı sunuyoruz. Türkiye’nin her 
yerinde servislerimiz var. Her tür-
lü teknik desteği sunuyoruz. Yeni 
nesil teknolojileri ustaların talep-
lerine göre, onların işlerini yarım 
bırakmayacak şekilde tasarlıyoruz. 
Bu da bizim farkındalığımız olu-
yor. Her müşterinin talebine göre 
ürünler mevcut.  Konya sanayi 
bölgesi, tarım bölgesi. Dolayısı 
ile bu çalışmalarımızda odaklan-
mamız gereken bölge burası. Çok 
fazla sanayi var. Çalışmalarımızı 
bu nedenle ağırlıklı olarak buraya 
veriyoruz” ifadelerini kullandı. 
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT

KTÜN, 8 takımıyla 
TEKNOFEST’te yarışacak

Konya Teknik Üniversitesi 
(KTÜN),17-22 Eylül tarihleri ara-
sında İstanbul’da gerçekleşecek 
olan İstanbul Havacılık, Uzay ve 
Teknoloji Festivali’nde (TEKNO-
FEST) 8 takımla mücadele edecek.

TEKNOFEST’te Uzay Tekno-
lojileri Topluluğu Roket Takımı, 
KTÜNSAT Model Uydu ve Merküt 
İHA, RAC-LAB Topluluğu Aybars 
İHA, S-Quad İHA, Başaran İHA, 
Yapay Zeka ve Görüntü İşleme 
Topluluğu ekibi ve Anka Teknik 
Mühendislik Takımlarıyla yarışa-
cak olan Konya Teknik Üniversite-
sinde son hazırlıklar tamamlandı. 
Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, 
festivalde üniversiteyi temsil ede-
cek takımları ziyaret ederek son 
hazırlıkları yerinde inceledi. Ziya-
rette, “efficiency challenge” kate-
gorisinde yarışacak Anka Teknik 
Takımı’nın tasarladığı aracın test 
sürüşü ilgiyle izlendi.

Yarışmalara hazırlanan takım-
larla görüşerek mücadele edecek-
leri yarışmalar hakkında bilgi alan 
Rektör Prof. Dr. Babür Özçelik, 
geçtiğimiz yıl TEKNOFEST’te yarı-
şarak derece alan takımların bu yıl 
festivale daha iyi hazırlandıklarını 
ifade ederek, yarışmadan iyi bir de-
receyle döneceklerine inandıklarını 
ifade etti.

Rektör Özçelik, “Yeni kuru-
lan bir üniversite olmamıza rağ-
men mühendislik öğretiminde 
48 yıllık köklü bir geçmişe sahip 
Mühendislik ve Doğa Bilimleri 
fakültemize sahibiz. Bu nedenle 
gerek deneyimli akademik kadro 

gerekse yapılacak projelere olanak 
sağlayan laboratuar imkanlarıyla 
günümüzde önemli ve öncelikli 
alanların başında gelen savunma, 
uzay, havacılık ve robotik alanlara 
katkı sağlayabilecek güç ve inanç-
tayız. Öğrencilerimizin de bu inanç 
ile yetişmesine büyük önem veri-
yoruz. Onların bu gibi önemli fes-
tivallerde boy gösteriyor olması da 
bunun en büyük göstergelerinden 
biridir.

Öğrencilerimizin buna benzer 
platformlarda yer alması bizleri 
de heyecanlandırmaktadır. Sonuç 
her ne olursa olsun onların bu ça-
balarından dolayı onları şimdiden 
tebrik ediyor, yarışmada başarılar 
diliyorum.” dedi.

17-22 Eylül tarihleri arasında 
gerçekleştirilecek olan TEKNO-
FEST’te Uzay Teknolojileri Toplu-
luğu Roket Takımı “alçak irtifa”, 
KTÜNSAT Model Uydu “500 met-
re irtifa”, Merküt İHA “sabit ka-
nat”, RAC-LAB Topluluğu Aybars 
İHA “döner kanat”, S-Quad İHA 
“döner kanat”, Başaran İHA “sa-
bit kanat”, Yapay Zeka ve Görün-
tü İşleme Topluluğu ekibi “yapay 
zeka”, Anka Teknik Mühendislik 
Takımı ise “efficiency challenge” 
kategorisinde yarışacak.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ba-
bür Özçelik’e Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. H. Selçuk Halkacı ile Tek-
nik Bilimler Meslek Yüksekokulu 
Müdürü Prof. Dr. Cemil Sungur, 
takımların danışman öğretim üye-
leri de eşlik etti.
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk Bilim 
Merkezi, bilimin çeşitli alanlarında ziyaretçilerine sunduğu etkinliklerle Konya’ya değer katıyor

Bilim meraklıları Bilim
Merkezi’ne akın ediyor

Konya Büyükşehir Belediyesi ta-
rafından yaptırılan Türkiye’nin yük-
sek standartlı ilk Bilim Merkezi olan 
Konya Bilim Merkezi, yeni dönemde 
grup ziyaret randevularını almaya 
başladı. Kurulduğu günden bu yana 
1,5 milyonun üzerinde bilim merak-
lısını ağırlayan Konya Bilim Merkezi; 
okullar, sivil toplum kuruluşları, çe-
şitli kurslar ve kreşler tarafından yo-
ğun ilgi görürken 2019-2020 Eğitim 
Öğretim Yılında yapılması planlanan 
gezi programları ile atölye ve labora-
tuvar etkinlikleri için randevu alımı 
başladı. 

14 BİN 533 ÖĞRENCİNİN 
BAŞVURUSU ALINDI 

Randevuların alınmaya başladığı 
10 Eylül tarihi itibariyle atölye ve la-
boratuvar etkinlikleri için 152 farklı 
seansa 6 bin 685 öğrenci için rande-
vu oluşturulurken, gezi programları 
için ise 85 farklı seansa 7 bin 848 
öğrenci başvuruda bulundu. Böyle-
ce 14 bin 533 öğrenci için randevu 
oluşturulurken; bu iki program için 
toplam kontenjan ise 15 bin öğrenci 
olarak belirlendi. 

ZİYARETÇİLER BİLİMLE İÇ İÇE 
Grup ziyaretlerinde katılımcıla-

rın farklı deneyimler yaşadığı Konya 
Bilim Merkezi’ndeki atölye ve labo-
ratuvar etkinliklerinde; katılımcıların 
ana sınıfından başlayarak liseye ka-
dar her ay değişen atölyelere iştirak 
etmelerinin sağlanmasının yanında, 
Fen-Teknoloji-Toplum ve Çevre ka-
zanımları doğrultusunda bilimsel sü-
reç becerilerini geliştirmeleri amaç-
lanıyor. Fen Bilimleri (Fizik, Kimya 

ve Biyoloji) Teknoloji, Robotik, Kod-
lama, Mühendislik ve Tasarım bece-
rilerini geliştirici etkinliklerin düzen-
lendiği atölyelerde katılımcıların yeni 
teknolojileri daha etkin kullanması, 
Mühendislik ve Tasarım Atölyelerin-
de de gerçek dünyadaki teknolojilere 
ve sorunlara dayanarak, Matematik 
ve Fen Bilimleri gibi disiplinlerin ya-
şamlarıyla ilişkili olduğunu görmele-
ri sağlanıyor. 

SERGİLER 
Konya Bilim Merkezi gezi prog-

ramlarına katılan ziyaretçiler, bilimin 
farklı alanlarında hazırlanan sergi 
galerilerinde adeta bilimle iç içe olu-
yor. Bilim Merkezi’ndeki sergi gale-
ri içerikleri ise şunlardan oluşuyor: 
Dünyamız Sergisi: Tarih boyunca 
kıtaların değişimi, deprem çeşitleri, 
su tüketimi, obruklar, iklim çeşitleri, 
güneş saati, enerji çeşitleri ve yeryü-
zü katmanları gibi konuların yer al-
dığı birbirinden eğlenceli ve öğretici 
40 sergi düzeneği bulunuyor. Vücu-
dumuz Sergisi: Etkileşimli, eğlenceli 
ve öğretici 31 sergi düzeneğinin yer 

aldığı sergide; temel ihtiyaçlar, dola-
şım sistemi, solunum sistemi, sinir 
sistemi, kas-iskelet sistemi, sindirim 
sistemi, hücre türleri, bağışıklık sis-
temi hücreleri, DNA, genetik has-
talıklar, insan genomu, kanserden 
kaçınmak için yapılması gerekenler 
gibi konularda katılımcılar merak et-
tikleri her şeyi bu sergide deneyim-
leme olanağı buluyor. Temel Adım-
lar Sergisi: Temel bilimlerin ilkelerini 
anlamak amacıyla oluşturulan bu 
sergide, farklı konuların anlatıldığı 27 
sergi düzeneği bulunurken; periyo-
dik tablo, momentum, elektroman-
yetizma, motor ve jeneratörler, sayı 
sistemleri, Galton olasılığı, fraktallar, 
ses desenleri ve daha birçok konu 
yer alıyor. Bilimin Sultanları Sergisi: 
50 sergi düzeneğinin bulunduğu ve 
Müslüman bilim insanlarının yaptığı 
bilimsel çalışmaların yer aldığı sergi-
de; uçuş ilkeleri, görme kuramı, sayı 
sistemleri, Cezeri’nin makineleri, 
astronomi, tıp-cerrahi, ve nicel kim-
yadaki bilimsel gelişmeler bu sergi-
de görebilecek konulardan sadece 

bazıları. Evrenimiz Sergisi: Katılım-
cılar bu sergide yaşadığımız evren-
de bulunan güneş sistemi, yıldızlar, 
gezegen sistemi, galaksiler ve uzayla 
ilgili temel bilgilere ulaşabiliyor. Yeni 
Ufuklar Sergisi: İlerleyen teknoloji-
den ve yeni buluşlardan haberdar 
eden Yeni Ufuklar sergi galerisinde; 
robotlar, malzeme teknolojisi, ileti-
şim ağlarını anlatan 27 düzenek yer 
alıyor. Bu düzenekler teknolojinin te-
melleri, günümüzdeki gelişmeler ve 
değişen geleceğimiz hakkında bilgi-
ler veriyor. 

PLANETARYUM, HEM 
EĞLENDİRİYOR HEM ÖĞRETİYOR 

Konya Bilim Merkezi’nden ran-
devu alan gezi gruplarına, isteğe 
bağlı olarak Planetaryumda film gös-
terimi de yapılıyor. Planetaryum; ka-
tılımcıların doğada meydana gelen 
olayları gözlemlemesini ve bunların 
arkasındaki bilimsel ilkeleri anlama-
sını sağlıyor. Matematikten biyo-
lojiye, fizikten kimyaya tüm temel 
bilimleri keşfedebildiği Planetaryum 
eğlenceli aynı zamanda eğitici bir 
alan olma özelliği taşıyor. 
BİLİM MERKEZİNE ULAŞIM ÜCRETSİZ 

Randevu alan öğretmenlere ders 
konularıyla ilgili sergi galerilerinde 
ders işleme imkanı da sunan Konya 
Bilim Merkezi’nde düzenlenen et-
kinliklere katılmak isteyen ziyaret-
çiler için ulaşım hizmeti yine Konya 
Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile 
ücretsiz şekilde sağlanıyor. Rande-
vular Konya Bilim Merkezi’nin 0 332 
221 66 96 numaralı telefonu araya-
rak alınabiliyor. n HABER MERKEZİ

Ergül Hırdavat’ta kurulan RTRMAX Çadırı’nda onlarca çeşit 
ürünün tanıtımı gerçekleştirilirken, ürünler müşterilerden tam not aldı.  Yasin Aslan
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Kılca: Dertlere de, mutluluğa da ortağız
Cuma Buluşmalarını sürdüren 

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Şerafettin Camii’nde Cuma 
Namazı’nın ardından vatandaşlar 
ve esnaflarla bir araya geldi. AK 
Parti Konya Milletvekilleri Gülay 
Samancı ve Hacı Ahmet Özdemir, 
AK Parti Karatay İlçe Başkanı Meh-
met Genç, AK Parti Karatay İlçe 
Kadın Kolları Başkanı Sema Ersöz, 
belediye meclis üyeleri, il ve ilçe 
teşkilat mensuplarının da katıldı-
ğı programda Başkan Hasan Kıl-
ca, vatandaşın ve bölge esnafının 
Cuma Günü’nü tebrik ederek es-
nafa hayırlı işler dileğinde bulundu.

BAŞKAN KILCA HEM VATANDAŞI 
DİNLEDİ HEM AŞURE İKRAM ETTİ

Muharrem Ayı olması dola-
yısıyla Cuma Namazlarını Şera-
fettin Camii cemaatinin yanı sıra 
vatandaşlara aşure ikramında da 
bulunan Karatay Belediye Başkanı 
Hasan Kılca, bölge esnaflarının ve 
vatandaşların taleplerini dinleyerek 
mahallenin ihtiyaçları için istişare-
ler yaptı.

‘HEMŞEHRİLERİMİZİN 
HEM DERDİNE HEM 

MUTLULUĞUNA ORTAĞIZ’
Cuma Buluşmaları’nın Kara-

tay için güzel bir buluşma vesilesi 
olduğuna vurgu yapan Başkan Ha-
san Kılca, “Cuma Günü’nün rah-
metine ve bereketine ortak oldu-
ğumuz, hemşehrilerimizle hasbihal 
etme fırsatı bulduğumuz Cuma 
Buluşmalarımıza devam ediyoruz. 
Çünkü bu tür buluşmaların ilçemiz 
ve insanımız arasındaki kaynaşma-
sının katkısına inanıyoruz. Bizim 
için önemli olan ve bizleri mutlu 
eden, her daim vatandaşlarımızın 
arasında olmak ve onlara hizmet-
kâr olmaktır. Göreve geldiğimiz-

den bu yana da Karatay Belediyesi 
olarak ilçemize ve vatandaşlarımı-
za hizmet etme noktasında tüm 
ekiplerimizle birlikte hummalı bir 
çalışma içindeyiz. Evladı olduğum, 
ekmeğini yediğim, yetiştiğim bu il-
çede belediye başkanı olarak hem-
şehrilerime hizmet etmek benim 
için bir onur ve gururdur. İnşallah 
önümüzdeki bu 5 yılda vatandaş-
larımızın hem derdine hem de 
mutluluğuna ortak olmaya devam 
edeceğiz. El ele, gönül gönüle vere-
rek Karatayımızı her gün bir önceki 

günden daha ileri noktaya taşımak 
için hep birlikte çalışıyoruz” ifadele-
rini kullandı.

‘RABBİM BU GÜNLERİ TEKRAR 
TEKRAR KUTLAMAYI NASİP ETSİN’

Programa katılan AK Parti 
MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili 
Hacı Ahmet Özdemir, Muharrem 
Ayı’nın Müslümanlar için hicri yıl-
başını temsil ettiğini hatırlattığı 
sözlerini şöyle tamamladı: “Halkla 
bütünleşik hareket eden Karatay 
Belediyemiz ve ilçe teşkilatımız 
birlikte vatandaşa aşure ikram 

ederek bu kutlu ayı kutluyor. 
Rabbim bu günleri bu ayları biz-
lere huzurla ve ağız tadıyla tekrar 
tekrar yaşatmayı, kutlamayı nasip 
etsin inşallah. Bu vesileyle de bü-
tün İslam âleminin ve Konyalı va-
tandaşlarımızın Muharrem ayını 
tebrik ediyorum.”

‘ÜMMETİMİZ VE ÜLKEMİZ 
İÇİN OMUZ OMUZA 

DURMAMIZ GEREKİYOR’
AK Parti Konya Milletvekili Gü-

lay Samancı da; birlik, beraberlik ve 
kardeşlik duygularının pekişmesi 

adına bu programları önemsedik-
lerini belirterek, “Tüm İslam âlemi-
nin ve Konyalı hemşehrilerimizin 
Muharrem ayını ve aşure gününü 
tebrik ediyorum. Karatay Beledi-
yemiz ve teşkilat mensuplarımızla 
hep birlikte Cuma namazından çı-
kan vatandaşlarımıza aşure ikram 
ettik. Rabbim birliğimizi dirliğimizi 
daim kılsın. Özellikle zor günlerden 
geçtiğimiz şu günlerde bu birlik 
kavramı daha da önem kazanıyor. 
Dolayısıyla da ümmetimiz ve ülke-
miz için hep birlikte omuz omuza 
durmamız gerekiyor” ifadelerini 
kullandı.

AK Parti Karatay İlçe Başkanı 
Mehmet Genç ise Muharrem Ayı-
nın, İslam dininin en kıymetli dört 
ayından birisi olduğuna vurgu ya-
parak şunları söyledi: “Muharrem 
Ayının ve bugün hemşehrilerimize 
ikram ettiğimiz Aşurelerin gönül-
lerde birlik ve beraberliğe vesile ol-
ması, bizleri birbirimize sımsıkı bir 
şekilde kenetlemesi temennisiyle 
Muharrem Ayı’nın İslam âlemi ve 
tüm insanlık için huzur ve hayırlar 
getirmesini Yüce Allah’tan niyaz 
ediyorum.”
n HABER MERKEZİ

AGD Karatay’dan
Başkan Kılca’ya ziyaret

Vali Toprak, Hüseyin 
Oprukçu’yu ziyaret etti

Anadolu Gençlik Derneği Ka-
ratay Temsilciliği, Karatay Beledi-
ye Başkanı Hasan Kılca’ya hayırlı 
olsun ziyaretinde bulundu.  Ziya-
rete kısa bir süre öncesine kadar 
AGD Konya Şube Başkanlığı gö-
revini yürüten ve AGD Genel 
Başkan Yardımcılığı görevine ge-
tirilen Mehmet Parlak’ın yanı sıra, 
yine kısa bir süre önce yapılan 
değişiklikle AGD Karatay Temsil-
ciliği görevine getirilen Mehmet 
Çelik, bir önceki dönem temsilcisi 
Yusuf Özcan ve vakıf yöneticileri 
katıldı. Gençliğin ülkenin geleceği 
için önemine işaret eden Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, 

hedefinde manevi doygunluğa 
erişmiş, şuurlu genç nesiller ye-
tiştirmek olan Anadolu Gençlik 
Derneği’ne çalışmalarında başa-
rılar diledi. Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca, yapılan görev 
değişikliğiyle AGD Genel Başkan 
Yardımcılığı’na getirilen Mehmet 
Parlak ve AGD Karatay Temsil-
cisi olan Mehmet Çelik’e görev-
lerinde başarılar diledi. Ziyaretin 
sonunda AGD Karatay Temsilci-
si Mehmet Çelik, günün anısına 
Başkan Hasan Kılca’ya üzerinde 
‘Lâ galibe illallah’ ayetinin yazılı 
olduğu bir tablo hediye etti. 
n HABER MERKEZİ

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, Ereğli Belediye Başkanı 
Hüseyin Oprukçu’yu makamın-
da ziyaret etti. İlçede düzenlenen 
muhtarlar toplantısına katılan Vali 
Toprak, Başkan Oprukçu’ya maka-
mında nezaket ziyaretinde bulun-
du. Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, ilçede düzenlenen muh-
tarlar toplantısına katıldıktan sonra 
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin 

Oprukçu’yu makamında ziyaret 
etti. Ziyaretten duyduğu memnu-
niyeti ifade eden Başkan Opruk-
çu, Ereğli’nin her alanda gelişerek 
hem ilçede hem de bölgede kalkın-
ma ve refahı sağlayacak potansi-
yele sahip olduğunu ifade etti. Vali 
Toprak ve Başkan Oprukçu’nun bir 
süre sohbetiyle devam eden ziya-
ret, hediye takdimleriyle sona erdi.
n İHA

Konya Minibüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası tarafından 2011 yılında MEVKA 
desteği ile hayata geçirilen sistemli Konya genelinde bulunan minibüsler yakından takip ediliyor 

Ulaşım emin ellerde

Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası tarafın-
dan Mevlana Kalkınma Ajansı(MEV-
KA) desteği ile Konya’da bulunan 
dolmuşlara yerleştiren son teknolo-
jik sistem ile dolmuşlar durak hare-
ket merkezlerinde anlık olarak takip 
ediliyor ve yönlendiriyor.  Türkiye’de 
örnek olan sistem minibüs şoförleri-
nin yanı sıra Konyalılardan tam not 
alıyor. 

‘MİNİBÜSLERİMİZİ 
YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ’
Konya genelinde dolmuşlarda 

uygulanan son teknoloji hakkında 
bilgi veren Konya Esnaf ve Sanat-
karlar Odası Başkanı (KONESOB) 
ve Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası  Başka-
nı Muharrem Karabacak sistemin 
Türkiye’de bir ilk olduğuna dikkat 
çekerek, “26 durağımızda, 530 
hatlı ticari minibüste uygulanan bir 
sistem. Biz 2011 yılında MEVKA 
Projesi yaptık ve bunun sonucunda 
böyle bir teknolojik sisteme geçmek 
gerektiğini anladık. Şuan bir aracı-
mızın ne şekilde seyir halinde oldu-
ğunu görüyoruz. Araçların seyrini, 
duraklamasını, hangi hızda olduğu-
nu, yakıt durumunu görebiliyoruz. 
Bununla birlikte motor sıcaklığına 
kadar varan detayları görerek mo-
tor arızalarını görebiliyoruz. Hareket 
Şeflerimiz var her durağın sorumlu-
ları, buradaki sevk ve idareyi yapı-
yorlar. Makul mantıklı bir kilometre 

hızla gidilerek hatlarda belirli bir da-
kikada gitme durumu var. Konya’da 
bu sistem varken bir Özgecan olayı 
olamaz. Çünkü araçlarımız park etti-
ği itibariyle veya hat dışına çıktığı an 
önlem alınmış olur. Burada takipte-
ki arkadaşlarımız hassas bir şekilde 
davranıyor. Bu sistem Türkiye’de bir 
ilk” dedi.
KONYA ULAŞIMI GÜVENLİ ELLERDE

Konya’nın ulaşımının emin el-
lerde olduğuna vurgu yapan Konya 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Baş-
kanı (KONESOB) ve Konya Mini-
büsçüler ve Umum Servis Araçları 
Esnaf Odası  Başkanı Muharrem 
Karabacak, “Her durak merkezin-
de bu sistem mevcut. Bir ağ ördük 
Konya’ya, bu ağ içerisinde Konya 
ulaşımı güvenli ellerde. Biz vatan-

daşlarımızdan şunu istiyoruz; toplu 
taşıma araçlarını kullanın ve des-
tekleyin. İşlenen her bir suç cezasız 
kalmamalı, olumlu gördüğümüz 
her şey de ödüllendirilmeli. Alo 
Minibüs ve alo Servis Hattı vatan-
daşlarımızdan istek ve şikayetleri 
alıyor. Vatandaşlarımıza buradan 
mutlaka geri dönüş sağlanır. Biz bu 
mekanizmayı işletiyoruz. Gelen öv-
güleri ödüllendiriyoruz, teşvik edi-
yoruz” ifadelerini kullandı.

‘SORUMLU YÖNETİCİLER OLARAK 
OLAYLA VUKU BULMADAN 

ÖNLEM ALMAK ZORUNDAYIZ’
Konya’da sorumlu yöneticiler 

olarak herhangi bir olay vuku bul-
madan önlem aldıklarını ifade ede-
rek, “Bizim şoför profilimizde yüz 
kızartı suçlara karışmış biri Kon-

ya’da şoförlük yapamaz. Alkolden 
2 kere ehliyeti alınmış olan kişi, hız 
sınırını 2 kere ihlal eden kişi, psiko-
teknik değerlendirme belgesi, SRC 
belgesi olmayan minibüs koltuğuna 
oturamaz. Konya’ya verdiğimiz ve 
taşıdığımız kişilere verdiğimiz değer 
burada daha iyi görülüyor. Sorumlu 
yöneticiler olarak olayla vuku bul-
madan önlem almak zorundayız. 
Daha iyi ulaşım sağlamak adına eli-
mizden geleni yapmak durumunda-
yız. Biz de Konya’da son teknolojiyi 
kullanarak en rahat ulaşımı sağlıyo-
ruz” şeklide konuştu.

‘KENDİ İÇİMİZDE DİSİPLİN 
SAĞLAMIŞ DURUMDAYIZ’

Kendi içlerinde kullandıkları sis-
tem ile disiplini sağladıklarını ifade 
eden Karabacak, “Bu sistemin gir-
mesiyle vatandaşımız hangi saat di-
liminde, hangi aracın geleceğini bili-
yor. Kendi içimizde disiplin sağlamış 
durumdayız. Bu vatandaşlarımızın 
daha güvenli seyretmesine yarıyor. 
Konya ulaşımı güvenli ellerde. Bu 
sistemle bunu çok iyi görüyoruz. 
Hangi aracımızda hangi şoförümü-
zün çalıştığını görüyoruz. Denetle-
meleri Konya Emniyet Müdürlüğü 
ve Zabıta Ekipleri ile birlikte yapıyo-
ruz. Konya’yı örnek alıp bu sisteme 
geçmek isteyen toplu taşıma araçları 
mevcut. Konya hep takip edilen ol-
malı. Dolayısı ile Konya minibüsçü-
sü de takip edilmeli” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Muharrem Karabacak
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Kalemin Dört Mevsimi kitabı yayınlandı
Eğitimci – Yazar Büşra Yeşilbağ 

tarafından hazırlanan Kalemin Dört 
Mevsimi altı kitap Dorlion Yayınları 
tarafından yayınlandı.  Kitap oku-
yuculardan tam not aldı.

Gazetemiz yazarı - eğitimci 
Büşra Yeşilbağ tarafından hazır-
lanan Kalemin Dört Mevsimi altı 
kitap Dorlion Yayınları tarafından 
yayınlandı.  Deneme türünde ya-
yınlanan ve 8 aylık çalışmanın 
ardından yayınlanan kitap, oku-
yuculardan tam not aldı.  Kitap 
hakkında bilgi veren Yazar Büşra 
Yeşilbağ, “ Kitabım Konya Yeni-
gün Gazetesine yazdığım köşe 
yazılarından oluşuyor. Duygu bü-
tünlüyü bölümlerinden oluştur-
duğumuz mevsim isimlerinden 
oluşuyor. Kitabım içerisinde yaz 
mevsimi mutluluktan, İlkbahar’da 
umuttan, sonbahar’da hüzünden 

kış’ın ise daha kasvetli olan yazı-
lardan oluşuyor. İlk kitabım ve ilk 
heyecanım. Güzel bir çalışma oldu 

benim için. Yazarların hem ifade 
ettiği gibi kitabımı doğum yapacak 
bir annenin çocuğunu bekler gibi 

sabırsızlıkla ve heyecanla bekledim 
ve kitabım 5 gün önce yayınlandı.  
22 Eylül Pazar günü Nar-ıaşk kül-

tür Sanat kafe’de 15:00-19:00 ara-
sında düzeleceğim kitap tanıtım ve 
imza gününde okuyucularım ile 

buluşacağım. İmza günüme tüm 
okuyucularımı ve Konyalıları bekli-
yorum.  Kısa süre sonrasında ikinci 
kitabım için çalışmalara başlayaca-
ğım.  İki yanı hayallere bezenmiş; 
bu zorlu, çamurlu yolda adım at-
mamı kolaylaştırıp, destek olan; 
adımlarının altına umut taşları 
sağlayan, ilk düşlerimi filizlendiren 
kişi olan Fatma Tutak’a. Elimden 
tutup bana hem öğretmenlik, hem 
babalık yapan, filizlerime çiçek 
açtıran Sadık Gökce’ye. Hep yanı-
mızda olan kıymetli eşi Anuş Gök-
ce’ye ve bu süre zarfında yanımda 
olup çiçeklerimin etrafa güzel ko-
kular saçmasını bekleyen aileme, 
arkadaşlarıma, öğretmenlerime ve 
sevenlerime desteklerinden dolayı 
çok teşekkür ederim“ ifadelerini 
kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirler Odası (SMMMO) tara-
fından serbest muhasebeci ve mali 
müşavirlere SGK teşvikleri ve teşvik 
hesaplama programı ile ilgili bilgi-
lendirme semineri verildi.

Oda binasında düzenlenen se-
minerde konuşan Konya SMMMO 
Başkanı Abdil Erdal, son yıllarda 
işsizlik oranının azaltılması adına 
işveren taraflı birçok sosyal güven-
lik teşviki uygulaması başlatıldığı-
nı söyledi. Sosyal güvenlik teşviki 
uygulamalarında önemli sigorta 
teşvikleri bulunduğunu dile getiren 
Başkan Erdal, “Odamızın yeni hiz-
meti ile mükelleflerinizin bildirge 
işlemlerini gerçekleştirirken SGK 
teşviklerinden yararlanmasını sağ-
layabilecek ve geriye doğru teşvik 
hesaplamalarını doğru ve güvenli 
olarak yapabileceksiniz” dedi.

Konya SMMMO olarak mesleğe, 
üyelere ve stajyerlere hizmet ettikle-
rini aktaran Erdal, her zaman eğitimi 
ve mesleki gelişimi destekleyecek 

her türlü faaliyete devam ettiklerini 
söyledi.

‘YÜKSEK LİSANS EĞİTİMLERİ, 
SINAVLARA HAZIRLIK 

KURSLARI DEVAM EDİYOR’
Özellikle bilirkişilik ve uzlaştır-

macılık eğitimlerine ağırlık verdikle-
rini anlatan Erdal, “Bunların yanında 

Konya Selçuk Üniversitesi işbirliğin-
de düzenlediğimiz yüksek lisans 
eğitimleri, sınavlara hazırlık kursları 
aralıksız devam ediyor. Ayrıca kamu 
gözetimi kurumuna güncelleme ya-
parak başvuru yapmış olduğumuz 
bağımsız denetim eğitim programı-
mız onaylanmış olup en kısa sürede 

bu eğitimimiz de başlayacaktır” diye 
konuştu.

Başkan Abdil Erdal, 7-10 Ekim 
tarihlerinde Antalya’da düzenlene-
cek olan 19. Anadolu Odaları Eğitim 
Seminerine katılmalarını bekledikle-
rini sözlerine ekledi.
n İHA

Alperenler, Gençlik 
Kampı’nda buluştu

‘Hüyük’ün gelişimi için 
birlikleri önemsiyoruz’

Konya Alperen Ocakları ve 
Konya Alperen Ocakları Eğitim ve 
Kültür Vakfı 2019-2020 Eğitim 
Öğretim yılı öncesinde Büyükşe-
hir Belediyesi’nin Beyşehir’deki 
“Atabey Gençlik ve Eğitim Kam-
pı”nda bir araya geldi. Düzen-
lenen gençlik kampına Konya 
Alperen Ocakları Başkanı Musa 
Karaçor, Konya Alperen Ocakları 
Eğitim ve Kültür Vakfı yöneticileri 
ile çok sayıda alperen katıldı. Dü-
zenlenen gençlik kampı hakkın-
da açıklamalarda bulunan Konya 
Alperen Ocakları Başkanı Musa 
Karaçor, “Konya Alperen Ocakları 
ve Konya Alperen Ocakları Eği-
tim ve Kültür Vakfı 2019-2020 
Eğitim Öğretim yılı öncesinde 

Büyükşehir Belediyesi’nin Beyşe-
hir’deki “Atabey Gençlik ve Eği-
tim Kampı”nda gençlerimiz ile 
bir araya geldik. Gerçekleştirdiği-
miz kampta gençlerimize sosyal 
ve kültürel faaliyetlerin yanında 
seminer organizasyonları gerçek-
leştir Gençlerimize Şehit liderimiz 
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ifade ettiği 
‘Bir elinde Kur’an bir elinde bilgi-
sayar olan bir gençlik hayal ediyo-
rum’ hayalini hatırlattık. Verimli 
bir kamp dönemi gerçekleştirdik.  
Kampımıza katılan tüm gençle-
rimize teşekkür ediyoruz. 2019-
2020 Eğitim Öğretim yılında 
gençlerimize yönelik çalışmaları-
mız aralıksız devam edecek” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Hüyük Belediye Başkanı Meh-
met Çiğdem, Hüyük’ün gelişimi 
için birlik, kooperatif ve derneklere 
özel önem gösterdiklerini belirte-
rek, Hüyük Çilek Üreticileri Birli-
ğinin genel kurulunun hayırlı ol-
masını diledi. Kapanma sürecinde 
üyeleri mağdur durumda olan Hü-
yük Çilek Üreticileri Birliğinin genel 
kurulu Belediye Başkanı Mehmet 
Çiğdem’in eksiklikleri tamamlat-
masının ardından yapıldı. Başkan 
Çiğdem, Hüyük’ün gelişimi için 
faaliyette bulunan birlik, kooperatif 
ve derneklere özel önem göster-
diklerini belirterek, “Hüyük’te İlçe 
Tarım Müdürlüğü kayıtlarında ka-
yıtlı 7 bin dekar, kayıt dışıyla birlik-
te yaklaşık 10 bin dekar alanda or-
ganik çilek üretimi yapılmaktadır. 
Bir dekar tarladan azami 2 ton gibi 

verim alınmakta ve bu da Hüyük 
çiftçisinin cebine 100 ile 120 mil-
yon TL para girdisi oluşması de-
mek. Üreterek ülke ekonomisine 
katma değer oluşturan ilçemizde 
çilek üreticilerimizin bir çatı altın-
da toplanması hem çiftçilerimizin 
hem de ilçe ekonomisinin can-
lanmasını sağlayacaktır. Bugüne 
kadar gerek gölet yapımı gerekse 
kapalı devre sulama sistemleri ve 
çilek fidesi ve ekipmanları ile ilçe-
mize destek ve yardımlarını esir-
gemeyen tüm kurum, kuruluş ve 
emeği geçenlerden, üreten emek 
veren çaba gösteren tüm Hüyüklü 
hemşehrilerimden Rabbim razı ol-
sun” dedi. Başkan Çiğdem, Hüyük 
Çilek Üreticileri Birliğinin genel ku-
rulunun hayırlı olmasını diledi.
n İHA

2011’den bugüne Kuran öğretiminde büyük başarılara imza atan ve yaşlı genç yüzlerce insanı 
Kur’an’la buluşturulan Hacı Hasanbaşı Kuran Kursu’nda bu yıl da gelenek devam edecek

Hacı Hasanbaşı Kur’an 
Kursu’nda eğitim başlıyor

2011’den bugüne Kuran öğ-
retiminde büyük başarılara imza 
atan ve yaşlı genç yüzlerce insanı 
Kur’an’la buluşturulan Hacı Ha-
sanbaşı Kuran Kursu’nda bu yıl da 
gelenek devam edecek.  

Hacı Hasanbaşı Kuran Kur-
sunda gündüz kursları 16 Eylül 
Pazartesi günü başlayacak. Büyük 
beğeni alan akşam kursları ise 17 
Eylül Salı günü başlayacak. Kuran 
Kursları hakkında Hacı Hasanbaşı 
Kuran Kursu sayfasında yapılan 
açıklamada, “Öğretmen, memur, 
esnaf, işçi… Ortak noktaları Kura-
nı öğrenme aşkı.  Gündüz iş me-
saisinde olanlar akşamları Kuran-ı 
Kerimi öğrenmek için buluşuyor. 
Hacı Hasanbaşı Kuran Kursunun 
kapıları 7’den 70’e herkese açık 
ve ücretsizdir.  Hacı Hasanba-
şı Kuran Kursu “Alo Kur’an Öğ-
renmek İstiyorum” projesi kap-
samında; 2019–2020 eğitim ve 
öğretim yılında erkeklere yönelik 
akşam kursları Salı ve Cuma gün-
leri 19.30- 22.45 saatleri arasında 
Kuran-ı Kerim ve dini bilgiler eği-
tim vermekteyiz. Hacı Hasan başı 
Kuran Kursu programı Gündüz 
(Bay-Bayan) - Akşam (Bay)Gün-
düz kurslarımız 16 Eylül pazartesi 
günü eğitime başlayacaktır. 

17 Eylül salı günü ise akşam 
kurslarımızda eğitime başlana-
caktır. Kayıt için kursumuza bizzat 
gelerek veya telefon ederek baş-
vurabilirsiniz. Bütün hemşerile-
rimizi, Kuran’ı bilenler ilerletmek 
için bilmeyenleri de öğrenmek 
üzere yanında en az bir kişiyle be-
raber davet ediyoruz. Kayıtlarımız 
devam etmektedir. 

Mesai saatleri: 09.00 / 17.00” 
ifadelerine yer verildi. Kurslarla 
ilgili detaylı bilgi http://www.ha-
cihasanbasikurankursu.com veya 
0332 351 45 30 telefondan ulaşa-
biliyor. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Konya SMMMO muhasebecileri eğitiyor
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Teknik Isıl İşlem her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayı vesilesi ile aşure ikramında bulundu. Teknik Isıl 
İşlem Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Büyükdişikitli, paylaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi

Teknik Isıl İşlem, 
ağızları tatlandırdı

Konya’nın önemli sanayi ku-
ruluşlarından Teknik Isıl İşlem, 
geleneksel aşure ikramını bu yılda 
gerçekleştirdi. 1. Organize Sanayi 
Camii’nde gerçekleştirilen aşure 
ikramı, vatandaşlardan tam not 
aldı. 

Teknik Isıl İşlem her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Muharrem ayı vesile-
si ile aşure ikramında bulundu. 1. 
Organize Sanayi Camii’nde Cuma 
namazı sonrası gerçekleştirilen 
2 bin kişilik aşure ikramıyla va-
tandaşların ağızları tatlandı. Mu-
harrem ayının önemine değinen 
Teknik Isıl İşlem Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Büyükdişikitli, bu 
vesileyle vatandaşlara aşure ikra-
mında bulunduklarını söyledi. 

“Hicret, Muharrem ve Aşu-
ra “Sevgili peygamberimizin 
Mekke’den Medine’ye hicretinin 
gerçekleştiği ve rahmet peygam-

berinin “Allah’ın ayı” olarak nite-
lendirdiği Muharrem ayı süresince 
idrak ediliyor” diyen Büyükdişikitli 
sözlerine şöyle devam etti,  “Pey-
gamber Efendimiz (sav), Muhar-

rem ayının faziletlerine işaret 
etmiş, Muharrem ayında tutulan 
orucun Ramazan orucundan sonra 
en faziletli oruç olduğunu belirte-
rek ashabına aşure gününde bir 

gün öncesi veya sonrası ile birlik-
te oruç tutmayı tavsiye etmiştir. 
Bu anlamda Muharrem ayı İslam 
dünyası için önemli bir aydır. Biz-
ler de bu mübarek ayın faziletin-
den istifade etmek, bereketinden 
faydalanmak üzere her yıl olduğu 
gibi bu yıl da aşure ikramında bu-
lunduk. Paylaşmak, kaynaşmak 
biz müminler için güzel hasletler. 
Bu yüzden aşure ikramını ve bu 
tür organizasyonları önemsiyoruz, 
elimizden geldiğince de yapmaya 
çalışıyoruz. Herkese afiyet olsun.” 
1. Organize Sanayi Camii İma-
mı Ali Bitim de bu tür ikramların 
önemli olduğunu ve bu gelenek-
lerin sürmesi gerektiğini vurgu-
layarak, ikramdan dolayı Teknik 
Isıl İşlem Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Büyükdişikitli ve çalışanla-
rına teşekkür etti.
n FAHRİ ALTINOK 

Selçuklu Belediyesi Cuma Buluşması’nda aşure dağıttı

Selçuklu Belediyesi tarafından 
gerçekleştirilen Cuma Buluşma-
ları kapsamında Muharrem Ayı 
vesilesiyle Hacıveyiszade Camii’n-
de vatandaşlara aşure ikramında 
bulunuldu. Selçuklu Belediyesi ta-
rafından geleneksel hale getirilen 
Cuma Buluşmaları hizmet kalitesi-
ne katkı sağlamaya devam ediyor. 

Selçukluda birlik ve beraberliğin 
güçlendiği Cuma Buluşmaları’nın 
bu haftaki adresi Hacıveyiszade 
Camii oldu. Cuma Namazının ar-
dından vatandaşlarla bir araya 
gelen Selçuklu Belediye Başkanı 
Ahmet Pekyatırmacı vatandaşlar-
dan gelen istek ve önerileri dinler-
ken, vatandaşların yeni hicri yılını 

da kutladı. Programda Selçuklu 
Belediyesi tarafından vatandaş-
lara aşure ikramında da bulunul-
du. Cuma Buluşmasında Başkan 
Pekyatımacı’ya, Selçuklu Kayma-
kamı Ömer Hilmi Yamlı, Ak Par-
ti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa 
Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar 
Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğ-

lu, Ak Parti Selçuklu İlçe Teşkilatı 
üyeleri, Selçuklu Belediyesi Baş-
kan Yardımcıları, Belediye Meclis 
Üyeleri, birim müdürleri eşlik etti. 
Muharrem Ayının İslam Alemi’nin 
birlik ve beraberliğinin artması-
na vesile olmasını dileyen Başkan 
Pekyatırmacı,” Rahmeti ve bere-
keti bol olan böylesine güzel bir 

ayın sevinç ve mutluluğunu hem-
şehrilerimizle birlikte yaşıyoruz.  
Muharrem Ayı İslam tarihinde 
önemli olayların yanı sıra acıla-
rın da yaşandığı, paylaşmanın ve 
şükretmenin hatırlandığı kıymetli 
bir zaman dilimidir. Bu vesile ile 
İslamiyet ve vatan uğruna şehit 
olan tüm geçmişlerimizi rahmet-

le anıyorum. Rahmeti ve bereketi 
bol olan böylesine güzel bir ayı id-
rak etmenin sevinç ve mutluluğu 
ile tüm hemşehrilerimizin Aşure 
Gününü tebrik ediyor, birlik, bera-
berlik ve kardeşlik duygularımızın 
daha da pekişmesini temenni edi-
yorum” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ribat Eğitim Vakfı ve Ri-
bat Aşevi, 10 Muharrem mü-
nasebetiyle aşure ikramında 
bulunarak ağızları tatlandırdı.. 
Aşure dağıtım programı Kapu 
Camii ve Aziziye Camii’nde 
Cuma Namazı çıkışında ger-
çekleştirildi. Aşure ikramı 
etkinliğine binlerce Konyalı 
katıldı. Ribat Eğitim Vakfı ta-
rafından geleneksel olarak ger-
çekleştirilen, birlik ve beraber-
lik mesajlarının verildiği aşure 
dağıtım programı büyük ilgi 
gördü. Ribat Eğitim Vakfı Yö-
netim Kurulu Başkanı Mehmet 
Küçüktoka da cami cemaati ve 
katılımcılara teşekkür ederken 
sözlerine şöyle devam etti. “ 
“Ribat Eğitim Vakfı ve Ribat 
Aşevi olarak her yıl geleneksel 
olarak düzenlediğimiz aşure ik-
ramına bu yıl da devam ediyo-

ruz. Aşure bize Kerbela’yı ha-
tırlatıyor, Müslümanların birlik 
ve beraberliğinin önemli oldu-
ğunu ifade ediyoruz. Dağıtılan 
aşureler, paylaşılan iyilikler de 
inşallah buna vesile olur. Mu-
harrem ayı Peygamberimizin 
dilinde hürmete layık, değer-
li bir ay. Bu yıl aşure ikramını 
Kapu Cami ve Aziziye Camiin-
de Cuma namazı sonrası dağı-
tarak gerçekleştirdik. Ribat Eği-
tim Vakfı ve Ribat Aşevi olarak 
bir taraftan aşevi hizmeti yü-
rütürken bir taraftan toplumu-
muzun sevincini, üzüntüsünü 
paylaştıklarını ifade etti ve aşu-
re dağıtım programlarına katkı 
veren yardım severlere de te-
şekkür ediyorum. Ribat Eğitim 
Vakfı olarak bu tür etkinliklerin 
devam edeceğiz” dedi.
n AA

Konya’da sektörünün 
öncü firması Baykara Gold 
Düğün ve Kongre Merkezi 
Muharrem Ayı sebebi  Aşure 
ikramında bulundu. Aşure 
ikramına vatandaşlar, öğ-
renciler yoğun ilgi gösterdi. 
Düzenlenen aşure programı 
hakkında açıklamalarda bu-
lunan Baykara Gold Düğün 
ve Kongre Merkezi İşletme-
cisi Fatih Baykara, “Aşure 
paylaşmanın, dayanışma-
nın, birlikteliğin ve sevginin 
ifadesi, bolluk ve bereketin 
simgesidir. Aşurenin bu 
mecazî anlamı toplumumuz 
için bugün her zamankinden 
daha fazla önem taşımak-
tadır. Milletimiz, asırlardır 
sürdürdüğü gelenekle bu-
gün de; “farklılıkların ahenk 

içindeki ortak tada katkı 
sağlamaları”, “birlik” gibi 
kültürümüzün özünde hep 
var olan güzellikleri devam 
ettirme bilinci ile birbirinden 
farklı tatları aynı kazanda 
kaynatıp, aşure aşı yapmaya, 
birlikte yaşamanın sembolü-
nü tadarken muhabbeti pay-
laşmaya devam etmektedir. 
Bizler de Baykara Gold Dü-
ğün ve Kongre Merkezi ola-
rak Muharrem Ayı münase-
betiyle vatandaşlarımıza ve 
öğrencilere aşure ikramında 
bulunduk. Aşure ikramı-
na gösterilen yoğun ilgiden 
oldukça memnun kaldık. 
İnşallah Aşure programını 
geleneksel hale getireceğiz” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Ribat Aşevi aşureyle
ağızları tatlandırdı

Baykara Gold Düğün
Salonu’ndan aşure ikramı

Minibüsçüler Odası aşure ikram etti

Konya Minibüsçüler ve Umum 
Servis Araçları Esnaf Odası Eski 
Garaj Sosyal Tesisleri Sorumlusu 
Muammer Avcı, dolmuşçu esnafı-
na aşure ikramı etti. Düzenlenen 
aşure programına Konya Esnaf ve 
Sanatkarlar Odası Başkanı (KO-
NESOB) ve Konya Minibüsçüler 
ve Umum Servis Araçları Esnaf 
Odası  Başkanı Muharrem Kara-

bacak, Oda Yönetim Kurulu Üye-
leri   Kenan Yavuz, Yusuf Bağcı, 
Sıtkı Özgüç, Mustafa Gültekin, 
Veysel Samat, Muammer Oğuz 
Bulan ile şoförler katıldı. Yapılan 
duanın ardından dolmuş şoförleri-
ne ve vatandaşlara aşure ikramın-
da bulunuldu.  Düzenlenen aşure 
programında konuşan Konya Es-
naf ve Sanatkârlar Odası Başkanı 

(KONESOB) ve Konya Minibüsçü-
ler ve Umum Servis Araçları Esnaf 
Odası Başkanı Muharrem Kara-
bacak, “ Muharrem Ayı sebebiyle 
Eski Garaj esnafımıza, şoförleri-
mize ve vatandaşlarımıza aşure 
ikram ettik. Esnaflarımızla bulu-
şarak Nuh aleyhisselam’dan bu-
güne kadar süregelen bu anlamlı 
ve güzel geleneğimizi birilikte 

yaşamış olmanın mutluluğu için-
deyiz. Bizler birlik ve beraberlik ile 
çalışmalarımızda hareket ediyo-
ruz. Allah’tan ülkemizin, milleti-
mizin ve İslam âleminin birlik ve 
beraberliğini bozmasın diyerek, 
muharrem ayını kutluyor, Kerbela 
şehitlerimizle birlikte tüm şehitle-
rimizi rahmetle anıyorum” dedi.i. 
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA



14 EYLÜL 20196 HABER

Konya’da bir kişi, evinin balko-
nundan havaya ateş açması sonrası 
ihbar üzerine olay yerine giden polis 
ekiplerine tüfeğini vermemek için 
tüfeği boğazına dayadı. Şahıs, polis 
ekiplerince ikna edilerek aşağıya in-
dirildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında mer-
kez Meram ilçesi Abdülaziz Mahal-
lesi Keykubat Sokak üzerindeki bir 

apartmanda meydana geldi. Edini-
len bilgiye göre, apartmanın üçüncü 
katında oturan H.K., evlerinin bal-
konundan kendine ait pompalı tabir 
edilen av tüfeği ile havaya rastgele 
ateş açtı. 112 Acil Çağrı Merkezine 
yapılan ihbar üzerine olay yerine 
sevk edilen polis ekiplerinin geldi-
ğini fark eden H.K, polis ekiplerine 
teslim olmamak için yanında bulu-

nan tüfeği kendi boğazına yaslaya-
rak ekiplerin uzaklaşmasını istedi. 
Bu durum üzerine olay yerine çok 
sayıda polis ekibi sevk edilirken, 
sokak üzerindeki vatandaşlar uzak-
laştırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü 
Cinayet Büro Amirliği ekipleri ve 
müzakereci, şahsın yanına çıkarak 
konuşmaya başladı. Yaklaşık 30 da-
kikalık bir ikna çabasının ardından 

H.K. ikna edilirken baygınlık geçirdi. 
H.K, aşağıya indirildi ve ambulan-
sa alındı. Kendine tüfek doğrultan 
şahsın etkisiz hale getirilmesinin ar-
dından trafiğe kapatılan sokak tek-
rar açıldı. H.K. ise Konya Eğitim ve 
Araştırma Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Olayla ilgili so-
ruşturma başlatıldı.
n İHA

Tüfekle market soyan 
4 şüpheliden 3’ü yakalandı

Pompalı tüfek ve bıçakla mar-
kete girip ateş açarak kasadaki 500 
TL ile cep telefonunu alıp kaçan 4 
kişiden 3’ü polis ekiplerince dü-
zenlenen operasyonla gözaltına 
alındı. Şüphelilerden birinin vatani 
görevini yapmak için askere gittiği 
ortaya çıktı.

Olay, 30 Ağustos günü saat 
23.00 sıralarında, merkez Meram 
ilçesi Kovanağzı Caddesi’nde Suri-
ye uyruklu kişinin işlettiği market-
te meydana geldi. Pompalı tüfek ve 
bıçakla markete giren 4 kişi, içeri-
de rastgele ateş açıp, kasadaki 500 
TL ile Suriye uyruklu müşterinin 
cep telefonunu alarak kaçtı. 

İş yeri sahibinin ihbarı üzerine 
Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirli-
ği ekipleri çalışma başlattı. Çev-
redeki 20 güvenlik kamerasının 
görüntülerini inceleyen polis şüp-
helilerin Mustafa T. (19), Serkan 

T. (20), Murat Ş. (19) ve Umut D. 
(20) olduğunu belirledi. Araştırma-
sını derinleştiren polis, şüphelilerin 
aynı gün, o bölgedeki Çeçenistan 
Caddesi’nde yolda karşılaştıkları 
kişiden sigara isteyip, tüfekle yere 
ateş ettiklerini ve ateşin ardından 
da bu kişinin korkup kaçtığını tes-
pit etti. Şüphelilerin adreslerini 
belirleyen polis ekipleri, dün dü-
zenledikleri operasyonla Mustafa 
T. (19), Serkan T. (20) ve Murat 
Ş.’yi (19) gözaltına aldı. 

Şüphelilerin ilk ifadesinde pa-
rasız kaldıkları için soygunu ger-
çekleştirdiklerini söyledikleri öğ-
renildi. Diğer şüpheli Umut D.’nin 
ise 5 Eylül günü vatani görevini 
yapmak için askere gittiği ortaya 
çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler 
yapılan sorgulamanın ardından 
bugün adliyeye sevk edildi. 
n DHA

Sanayide çırak olarak çalışan 15 yaşındaki çocuğu triger kayışıyla dövdüğü iddia edilen usta Fatih S., önce 
serbest bırakıldı. Çocuğun psikolojik olarak da yıprandığı anlaşılınca şahıs tekrar gözaltına alınarak tutuklandı

Usta tutuklandı, çırak
tedavi altına alındı

Konya’da, iddiaya göre ustası 
Fatih S. (34) tarafından triger kayı-
şıyla dövülen M.A.’nın (15), rüya-
larında ‘Usta vurma’ diyerek ağla-
ması, gözünü kapattığında ustasını 
karşısında gördüğünü söylemesi ve 
uyku problemleri yaşaması üzerine 
savcılık kararıyla psikolojik tedavi al-
tına alındı. Fatih S. de M.A.’nın avu-
katının itirazı üzerine dün ‘çocuğa 
karşı eziyet’ suçundan tutuklandı. 

Açık öğretim lisesi öğrenci-
si M.A., bir yakınlarının tavsiyesi 
üzerine temmuz ayı içinde Kara-
tay Motorlu Sanayi Sitesi’nde oto 
tamir ustası Fatih S.’nin iş yeri-
ne çırak olarak başladı. M.A., 7 
Ağustos günü iddiaya göre tamir 
aletlerinden birini yere düşürdü. 
İddiaya göre Fatih S. de ‘Malzeme-
leri düşürüp konsantrasyonumu 
bozuyorsun, beni sinir ediyorsun’ 
diyerek triger kayışıyla M.A.’yı ağır 
şekilde darbetti. Aldığı darbeler so-
nucu bacak ve vücudunun çeşitli 
yerlerinden yaralanan M.A., iş çı-
kışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. 
Durumu fark eden ailesi Özalkent 
Polis Merkezi’ne giderek şikayetçi 
oldu. Şikâyetin ardından Fatih S. 
gözaltına alındı. Suçlamaları kabul 
etmeyen Fatih S., çırağının kendisi-
ne iftira attığını ileri sürdü. Fatih S., 
Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla 
serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI 
Bunun üzerine ailenin avuka-

tı, M.A.’nın uğradığı şiddet sonucu 
psikolojisinin bozulduğunu belir-
terek Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
Fatih S.’nin serbest bırakılmasına 
itirazda bulundu. M.A.’nın yapılan 
sağlık kontrolünde aldığı darbeler 
sonucu bacak ve boynunda ciddi 
derecede doku zedelenmesi meyda-
na geldiği saptandı. Ayrıca savcılık 
kararıyla M.A., psikiyatri heyetiyle 
görüştürüldü. M.A., tamir aleti dü-
şürmesi sonucu, ustasının ‘Malze-
meleri düşürüp konsantrasyonumu 
bozuyorsun, beni sinir ediyorsun’ 

diyerek triger kayışıyla 40 veya 50 
defa vücuduna vurduğunu söyledi. 
Gözünü kapattığında ustasını karşı-
sında gördüğünü belirten M.A.’nın 
uyku problemi yaşadığı ve uyuduğu 

sırada da rüyasında ‘Usta vurma’ 
diyerek ağladığı belirlendi. Bunun 
üzerine M.A., psikolojik tedavi altına 
alındı. 

Fatih S. de savcılık kararıyla 

dün yeniden gözaltına alınıp çıka-
rıldığı 3’üncü Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından ‘çocuğa karşı eziyet’ su-
çundan tutuklandı. 
n DHA

Havaya ateş açtı, polisi görünce intihara kalkıştı

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN

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

Kuruluş: 21 Temmuz 2008
14 Eylül 2019 Cumartesi  • Yıl: 12 • Sayı: 3746

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

Otomobille hafif ticari 
araç çarpıştı: 7 yaralı

Akşehir ilçesinde otomobil ile 
hafif ticari aracın çarpışması sonucu 
meydana gelen trafik kazasında 7 
kişi yaralandı. Kaza, Doğrugöz Ma-
hallesi kavşağında meydana geldi. 
Edinilen bilgiye göre, Akşehir’den 
Konya istikametine seyir halinde 
olan Hasan Ü. yönetimindeki 32 
LC 397 plakalı hafif ticari araç ile 
aynı istikamette seyir eden Ali U. 
idaresindeki 42 UA 605 plakalı oto-

mobille çarpıştı. Kazada hafif ticari 
araçta bulunan Hasan Ü., Ümmü-
ye Ü., Ümmühan K., Bayram K. ile 
otomobil de bulunan Muhammet 
Selim P., Alper Kaan Ç. ve Murat E. 
yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk 
edilen ambulansla Akşehir Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. Kaza ile ilgili soruşturma 
başlattı.
n İHA

Otomobil şarampole
devrildi, 2 kişi yaralandı
Ilgın ilçesinde meydana gelen 

trafik kazasında iki kişi yaralandı. 
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı 
Mecidiye Mahallesi kavşağı yakın-
larında, Muhammet Kenan Demir 
yönetimindeki 06 DV 0346 plakalı 
otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
şarampole devrildi.  Çevredekilerin 

ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil 
Servis ve jandarma ekipleri sevk 
edildi. Kazada sürücü ile birlikte 
araçta bulunan Nezaket Sarı yara-
landı. Yaralılar, ambulanslarla Dr. 
Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastane-
si’ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili başla-
tılan soruşturma sürüyor.
n DHA

Şarampole inen otomobilin
sürücüsü yaralandı

Kulu ilçesinde kontrolden çı-
kan otomobilin şarampole inme-
si sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, 
Konya Ankara Karayolu ilçeye 
bağlı Ömeranlı Mahallesi girişin-
de meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre, Konya’dan Ankara istikame-
tine seyir halinde olan M.G. (30) 
idaresindeki 06 BDM 572 plakalı 

otomobil, sürücünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesiyle şa-
rampole indi. Kaza ihbarı üzerine 
olay yerine ambulans sevk edildi. 
Yaralı sürücü ambulansla Kulu 
Devlet Hastanesine kaldırılarak 
tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili 
soruşturma başlatıldı.
n İHA
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‘Burada yaşanılmaz’ denilen arazi yeşertildi
Konya Valisi Orhan Cüneyt 

Toprak, Karapınar Çölleşme ve 
Araştırma Merkezi’ni gezdi. Vali 
Toprak’ın ilçeyi ziyaretinde ilk ola-
rak gittiği Konya Toprak Su ve 
Çölleşme ile Mücadele Araştırma 
Enstitüsü’nde kurum müdürü 
Mehmet Ali Dündar tarafından su-
numu yapılan “Erozyonun Dünü ve 
Bugünü” konulu slayt gösterisini 
izledi. Daha sonra Vali Toprak ve 
beraberindeki heyet Gındam Yay-
lası, Örnek Tepe, havuz bölgesi ve 
yeni ağaçlandırma sahalarını gezdi.

Vali Toprak ziyareti sırasında, 
“1945 ve 1960 yılı öncesi yanlış 
hayvan otlatma, toprağın hor kulla-
nılması gibi sebeplerle bu bölge çöl 
haline gelmiş ve devam eden rüz-
garlar nedeniyle büyük bir rüzgar 
erozyonu yaşanır hale gelmiştir. 
Gündüzleri bile insanların birbiri-

ni göremediği, trafiğin aksadığı bir 
tehdit haline gelmiştir. O dönemin 
Kaymakamı devlete resmi bir yazı 
yazarak burada yaşama imkanının 
kalmadığını ve ilçenin başka yere 

taşınması gerektiğini vurgulamış-
tır. Tehdit bu derece büyük bir hale 
gelmiştir. O dönemin ilgili kurum-
ları bu işe emek harcayarak dünya-
da ilk defa uygulanan model haline 

gelmiş ve şu anda da yurt dışındaki 
bazı yerlerdeki uygulanan patenti 
bize ait diyebileceğimiz bir uygu-
lama ile kuru kamışlar kullanmak 
suretiyle şu anda bulunduğumuz 

örnek olarak bırakılan bir araziye 
araları 15-20 metre olmak üzere 
setler oluşturulmuştur. Bu setlerin 
arasına ağaçlandırma ve yeşillen-
dirme çalışması yaparak  tarihe bir 

imza atmışlardır. Yaşanılmayacak 
hale gelen çöl fırtınalarının bir me-
kanı hale gelen Karapınar’ı inanıl-
maz bir fedakarlık gerektiren çalış-
malarıyla şu anda nerdeyse orman 
görüntüsüne kavuşturmuşlardır. 
Karapınar’da hem sağlıklı bir hayat 
sunmuşlar hem de bu bölge kurak-
lıktan kurtarılarak ağaçlandırılmış 
ve canlı yaşamı içerisinde barındır-
maktadır. O dönemi yaşayamayan 
çocuklarımıza da bulunduğumuz 
tepeyi örnek olarak bırakmışlardır. 
Onun için ben bir kez daha devle-
timizle bir kez daha gurur duydum. 
Buranın bu hale gelmesinde eme-
ği geçen herkesi tebrik ediyorum” 
ifadelerini kullandı. Programa İlçe 
Kaymakamı Onur Kökçü, İlçe Bele-
diye Başkanı Mehmet Yaka ile Gar-
nizon Komutan Vekili Ufuk Devam 
katıldı. n AA

Tütün satıcılarına
‘Duman-7’ operasyonu

Çiftlikte çıkan yangın
büyük zarara yol açtı

Aksaray’da tütün ve tütün ma-
mulleri satan iş yerlerine yönelik 
düzenlenen “Duman-7” adı ve-
rilen operasyonda, 395 kilogram 
kıyılmış tütün 12 bin adet doldu-
rulmuş makaron, 35 adet gümrük 
kaçağı puro, 75 kilogram paketlen-
miş ve açıktan satışa sunulan nar-
gile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray 
merkez ve Ortaköy, Gülağaç ve 
Eskil ilçelerinde tütün ve tütün 
mamulleri satışı yapan iş yerleri-
ne yönelik “Duman-7” adı verilen 

operasyon düzenlendi. Eş zamanlı 
yapılan operasyonlarda 395 ki-
logram kıyılmış tütün 12 bin adet 
doldurulmuş makaron, 35 adet 
gümrük kaçağı puro, 75 kilogram 
paketlenmiş ve açıktan satışa su-
nulan nargile tütünü ele geçirildi. 
Olayla alakalı Cumhuriyet Savcısı-
nın talimatları doğrultusunda suç 
unsuru ele geçirilen 14 ayrı iş yeri 
yetkilisine 4733 SKM suçundan 
idari işlem, şahıslardan 7 kişiye de 
işlem yapıldı.
n İHA

Aksaray’da bir çiftlikte çıkan 
yangında, 3 bin saman balyası, 4 
ton hayvan yemi ile 500 kilogram 
sarımsak yandı. 

Alınan bilgiye göre, merkeze 
bağlı Başkent Çimeli köyündeki 
Uğur Altınkaya’ya ait çiftlikte he-
nüz belirlenemeyen nedenle yan-
gın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa 

sürede büyüyen yangın, çiftlikteki 
evin çatısına sıçradı. Çevredekile-
rin ihbarı üzerine olay yerine ge-
len itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat 
süren çalışma sonrasında yangını 
söndürdü. Yangında, 3 bin saman 
balyası, 4 ton hayvan yemi ile 500 
kilogram sarımsak yandı.
n AA

Öğrencilerin güvenliğini en üst seviyeye çıkaran zabıta ve polis ekipleri, okul servis araçlarıyla okul 
önlerinde seyyar satıcı, dilenci, madde bağımlısı ve şüpheli kişilere yönelik denetimlerini artırdı

Okul önlerinde
sıkı denetim var!

Konya Büyükşehir Belediyesi, İl 
Emniyet Müdürlüğü işbirliği içinde 
‘Mobil Park’ uygulaması kapsamın-
da 2 yıl önce başlattığı okul önlerin-
deki denetimlerini bu yıl da sürdü-
rüyor. Öğrencilerin, eğitim- öğretim 
yılı boyunca güvenli bir şekilde oku-
la gelip gitmeleri ve sağlıklı gıdalar 
tüketmesi için zabıt ve polis işbirli-
ğinde gerçekleşen uygulama kap-
samında, bugün merkez Selçuklu 
ilçesindeki Adnan Hadiye Sürmegöz 
Ortaokulu önünde denetim yapıldı. 
Polis ve zabıta, okul çevresinden ge-
çen araç ve motosikletleri durdurup 
arama yaptı, sürücülerin ehliyetleri-
ni kontrol etti. Okul önünde park ha-
lindeki araçların plakaları da tek tek 
kontrol edildi. Ekipler, okul çevresin-
den geçen şüpheli kişileri de durdu-
rup, kimlik kontrolü ve üst araması 
yaptı. Okul önünde seyyar satıcıya 
rastlanmazken, şase numarası bu-
lunmayan bir motosiklet trafikten 
men edildi.

Polis ve zabıta, okul çıkışında 
ise öğrenci servis araçlarını kontrol 
edip, Okul Servis Araçları Hizmet 
Yönetmeliği kriterlerine uygun olup, 
olmadığını inceledi. Servis aracı için-
de emniyet kemerlerinin olup ol-
madığı ve öğrencilerin, kemer takıp 
takmadığı da denetlendi. Denetime, 
Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odalar 
Birliği Başkanı Muharrem Karaba-
cak da eşlik etti. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 

Zabıta Daire Başkanlığı komise-
ri Ahmet Kabakçı, uygulamanın 2 
yıldır devam ettiğini ve uygulama 
sayesinde okul çevresinde suç oran-
larının azaldığını belirtti. Kabakçı, 
‘’İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriy-
le müşterek uygulamaya geçirilen 
Mobil Park uygulamamız ile okul 
önlerinde özellikle okul giriş- çıkış 
saatlerinde; okul çevresinde okul 
ile alakası olmayan şahıslara yöne-
lik uygulamalar yapıyoruz. Seyyar 
satıcılar, dilenciler, madde bağımlı-
sı kişileri kontrol ediyoruz. Bununla 
birlikte servis araçlarını da kontrol 

etmekteyiz. Araçların güzergah üze-
rindeki izin belgesi, emniyet kemeri, 
okul taşıtı levhalarının olup, olmadı-
ğı, araçların uygunluğuyla ilgili ça-
lışmalar yapmaktayız. Hiçbir belgesi 
olmadan korsan taşımacılık olarak 
faaliyet gösteren araçlarla ilgili de-
netimlerimizi de sürdürmekteyiz’’ 
diye konuştu.

Denetimlere katılan Konya Esnaf 
ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başka-
nı Muharrem Karabacak  da Konya 
genelinde taşımalı sistem dahil, 450 
bin öğrencinin sorunsuz bir şekilde 
taşınması için denetimlerin yapıldı-

ğını ve şu ana kadarda sorunsuz bir 
taşımanın gerçekleştiğini kaydetti. 

Okullar açılmadan önce de ser-
vis araçlarında görevli şoför ve reh-
berler için bilgilendirme toplantıları 
gerçekleştirdiklerini ifade eden Ka-
rabacak, şunları söyledi: ‘’Amacı-
mız 2019-2020  eğitim- öğretim 
yılını kazasız, belasız uygun sevki-
yatı yapmak. Bugün kadar Konya 
ilimizde şükürler olsun ki herhan-
gi bir kazamız olmadı. Okul Servis 
Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde 
belirtilmiş olan tüm kriterler hem 
araç adına, hem seçkin personel ve 
şoförlerimiz adına uygulanmış du-
rumda. Okullar başlamadan önce 
İl Emniyet Müdürlüğümüz, Zabıta 
Daire Başkanlığımız ve İl Milli Eği-
tim Müdürlüğümüzle birlikte oda-
larımızın iştirakleri, üyelerimiz, şoför 
ve rehber personelinin katılımıyla 
bilgilendirme  toplantıları yapıldı. Bu 
toplantılar verimli geçiyor ve sezona 
hazırlık yapılıyor. Konya il genelinde 
taşımalı eğitim dahil 450 bin yakın 
öğrencimizin sevkiyatı sorunsuz bir 
şekilde yapılıyor.’’

Velilere, korsan taşımacılık ko-
nusunda uyarıda bulunan, en büyük 
güvenlik zafiyetinin de burada oluş-
tuğunu belirten Karabacak, ‘’Bizler 
sorumlu yöneticiler olarak olaylar 
vuku bulmadan  Konya genelinde 
Valilik ve Belediyemizle önlem aldık. 
Önlem almaya da devam ediyoruz’’ 
dedi. n DHA
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SATILIK
DAİRELER

Bosna Hersek Mahallesi’nde 
Satılık Kaloriferli, 

2+1 ve 3+1 daireler

0531 710 88 76

İRŞAD Dayanışma 
Vakfımız evlerine belli 

sayıda erkek ve kız 
öğrenci alınacaktır

Vakfımızda akşam yemeği 
ve kahvaltı verilmektedir

İRŞAD DAYANIŞMA VAKFI

DUYURU

İrtibat Tel: 0332 352 42 13
0505 772 15 93 - 0505 772 15 94

Aziziye Cad. Ayanbey Sk. Sültem İşhanı 26/101 
Karatay/KONYA

FİRMAMIZ BÜNYESİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE,

- ASKERLİĞİNİ YAPMIŞ
- 30 YAŞINI AŞMAMIŞ

PAKETLEMEDE ÇALIŞACAK 
BAY ELEMANLAR

ALINACAKTIR.

ELEMAN ARANIYOR

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

ADRES: FEVZİ ÇAKMAK MAH. BÜSAN O.S.B 
10670 SOKAK NO: 6 KARATAY/KONYA 

Tel :  0 332 345 28 59 
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ELEMAN İLANI
ÇÖZÜM MERKEZİ
444 51 58
Personel sıkıntınıza çözüm 
üretiyor, ihtiyacınız olan 
eleman talebinizi gerekli
tüm bölgelere ulaştırıyoruz.

 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

 

Kalorifer yakıtı 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 : 2019/439924
1-İdarenin
a) Adresi : S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Selçuklu/
   KONYA 42130 SELÇUKLU/KONYA
b) Telefon ve faks numarası : 3322410041-8090 - 3322238081
c) Elektronik Posta Adresi : imi@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 : 104.000 Kg Kalorifer yakıtı alımı
   Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
   idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri : Teknik Şartnamede belirtilen yerler
c) Teslim tarihi : Kalyak alımı teknik ve idari şartname hükümlerine göre yüklenici 
   ile sözleşme imzalandıktan sonra mal 30/06/2020 tarihine kadar 
   peyderpey teslim alınacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
   Satınalma Servisi/S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük 
   Binası Selçuklu/KONYA
b) Tarihi ve saati : 30.09.2019 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ise; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve 
Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belge,
2) İstekli bir Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ise; Teklif sahibinin Bayisi 
olduğu kuruluş dan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Akaryakıt ve Dağıtım 
Pazarlama Kuruluşu’nun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesi,
3) İstekliye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Bayilik yapmak üzere verilmiş ve iş bitim 
tarihine kadar geçerliliği olan İstasyonlu veya İstasyonsuz Bayilik Belgesi,
4) İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığından alınmış olan İş Yeri Açma ve İzin 
Belgesi,
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. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli tarafından önerilen ürün ile ilgili teknik şartname ile karşılaştıma yapılabilmesi için 
teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların v.b. tanıtım materyallerini eksiksiz sunması 
gerekir.Teknik şartnameye uygunluk belgesi adı altında teknik şartnamenin tüm maddelerinin 
cevabının isteklice imzalı ve kaşeli olarak verilmesi gerekmektedir.Önerilen ürünler teknik 
şartnameye uymak zorundadır.Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
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 Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire 
Başkanlığı Satınalma Servisi/S.Ü. Alaeddin Keykubat Kampüsü Yeni Rektörlük Binası Selçuklu/
KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale 
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı 
teklif üzerinde bırakılacaktır.

KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: 1050555
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Uzmanlar, günlük hayatta meydana gelen mide bulantısı, diş ağrısı gibi basit ağrıların hafife 
alınmaması konusunda uyarırken, bu rahatsızlıkların kalp krizinin belirtisi olabileceğini söylüyor

Basit ağrılar kalp 
krizi habercisi olabilir

Kalp damarlarının tıkanması so-
nucu ortaya çıkan bir rahatsızlık du-
rumu olan kalp krizi, insanların ya-
şamları boyunca her dönemlerinde 
karşılarına çıkabiliyor. Her toplum-
da farklılık göstermekle beraber, 
uzmanlar, insanların yaklaşık yüzde 
40 ile 50 gibi bir oranının kalp ve 
damar hastalıkları sonucu hayatını 
kaybettiğini belirtiyor.

‘DİŞ AĞRISIYLA GİDİP DİŞ 
ÇEKİMİ BİLE YAPILABİLEN 

HASTALAR OLDUĞUNU 
GÖRDÜK’

Kalp krizinin belirtileri hakkında 
bilgi veren Medicana Konya Hasta-
nesi Kardiyoloi Uzmanı Dr. Özgür 
Öz, vücudun çeşitli yerlerinde mey-
dana gelen ve basit gibi gözüken 
ağrıların hafife alınmaması gerek-
tiği konusunda uyarılarda bulundu. 
Uzm. Dr. Özgür Öz, “Kalp krizinin 
klasik yeri göğsün orta bölgesinde 
olmakla birlikte, çeneye, mideye, 
sırta, kollara, her iki tarafta da olabi-
lir ama daha çok sol omuz ve sol kol 
içine, bileklere yayılabiliyor. Bazen 
göğüs ağrısı olmadan hasta sadece 
bilek ağrısıyla gelebiliyor. Ya da diş 
ağrısıyla gidip diş çekimi bile yapı-
labilen hastalar olduğunu gördük 
şimdiye kadar. Ya da mide ağrısıyla 
birlikte bulantı, kusma olup da ar-
kasında bir kalp krizi tespit edilen 
durumları çok defa gördük. O yüz-
den özellikle büyük, ciddi rahatsızlık 
veren, kişide yorgunluk, halsizlik, 
soğuk terlemeyle birlikte diş ağrı-
sı, çene ağrısı, karın ağrısı, sırt, kol 
ağrısı, bunlar da kalp krizine işaret 
ediyor olabilir. Bu nedenle böyle 
ağrıları çok es geçmemek lazım. 
Mutlaka acilde bir değerlendirilmesi 
gerekiyor” dedi.

Hastaların kalp krizinden şüp-
helendikleri zaman yapabilecekle-
ri tek şeyin bir an önce hastaneye 
gitmek olduğunu belirten Uzm. Dr. 
Öz, “Bu süreçte de damar içinde bir 
pıhtı oluşumu durumunu engelle-
mek için aspirin kullanabilirler. Bu 
aspirin daha çok 150-300 miligram 
gibi düşük dozlardaki aspirinlerin 

çiğnenmesi şeklinde de olabilir. 
Onun dışında kendi özel yapabi-
lecekleri bir manipülasyon yok. 
Sadece aspirin ve bir an önce acile 
gidip tanının netleşmesi” şeklinde 
konuştu.

AİLESİNDE GENÇ YAŞTA KALP 
KRİZİ GEÇİRMİŞ OLANLAR 

DİKKAT
Hiçbir hastalığın durduk yere 

ortaya çıkmayacağını, mutlaka al-
tında bir sebebin olduğunu dile ge-
tiren Uzm. Dr. Öz, kalp krizinin de 
çeşitli sebepleri olduğunu kaydetti. 
Uzm. Dr. Özgür Öz, “Biz bu sebep-
lere kalp, damar hastalıkları risk fak-

törleri diyoruz. Kalp damar hastalık-
ları risk faktörlerini sayacak olursak; 
hareketsizlik, beslenme bozukluğu, 
sonucunda ortaya çıkan kilolu olma 
durumu, tansiyon hastalığı, şeker 
hastalığı, kolesterol yüksekliği, ge-
nel yaşam tarzıyla ilgili sigara kul-
lanımı, stresli yaşam tarzı, bunlar 
kalp krizinin tetikleyicisi olabilir ya 
da hastalığı başlatan sebepler olabi-
lir. Genetik yatkınlık ve yaş da yine 
kalp hastalığı için bir risk faktörü-
dür. Bunlara müdahale etme şansı-
mız yok. Eğer bir kişinin ailesinde, 
özellikle anne, baba, kardeşlerde, 
birinci derece akrabalarında erken 
yaşta, yani kabaca 60 yaş diyebiliriz, 
bir kalp krizi geçmişi hikayesi varsa 
o zaman bu kişilerin de risk altında 
olabileceklerini düşünmeleri ve en 
ufak rahatsızlık duyduklarında bir 
an önce bir kardiyoloğa ulaşmalarını 
tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

‘KALP HASTALIĞI AÇISINDAN 
HER AN TEHDİT ALTINDAYIZ’

Kalp krizi riskini en aza indire-
bilmek için en önemli şartın; yaşam 
tarzının değiştirilmesi olduğunu 
ifade eden Uzm. Dr. Öz, “Yaşam 
tarzı değişikliği olmazsa olmazımız. 

Bizim verdiğimiz ilaçlar riskleri azal-
tabiliyor ama yeni plak oluşumunu, 
yeni damar hastalığı gelişmesini 
bizim metabolizmamız belirliyor. 
Dolayısıyla, örneğin baypas olduk, 
stent konuldu, artık bundan sonra 
bir şey olmaz deme ihtimalimiz ne 
yazık ki yok. Kalp hastalığı açısından 
her an tehdit altındayız. Bu yüzden 
sürekli tedbir almamız gerekiyor. 
Kalp krizlerini bir çatı altında top-
lamak gerekiyor. Bir çok kişi ayak-
ta kalp krizi geçirebiliyor, yaşamını 
yitirmeyebiliyor. Bu illaki küçük 
damar, büyük damar hadisesiyle 
alakalı da değil, bazen ana damar 
tıkanır, kişi sadece kalp yetmezli-
ğiyle atlatabilir bu durumu. Ama 
bazen küçük kılcal bir damar hayati 
önem taşıyan bir ritm bozukluğuna 
girerek yaşamını kaybedebilir. Do-
layısıyla bizim için önemli olan kalp 
damarlarının sağlığıdır. Yani ufağı, 
büyüğü yok, hepsi ölümcül olabilir. 
Tekrar etme oranında kalp yetmez-
liği gibi, ritm bozukluğu gibi hasta-
lıkların da ortaya çıkma ihtimali ar-
tıyor. Her daim tedbirimizi alacağız 
tabii ki” diye konuştu.
n İHA

Beyşehir ilçesinde, yavrusu 
anne karnında ölen ve kanaması 
olduğu için de acı çeken bir kedi 
ameliyatla kurtarıldı. Hamile kedi-
nin sahibinin yardım çağrısı son-
rası sosyal medyada faaliyet gös-
teren “Beyşehir’in anneleri” adlı 
kadın grubu yardımda bulunarak 
kedinin ameliyat olması sağlandı.

Sosyal medyada ‘Beyşehir’in 
anneleri’ olarak faaliyet gösteren 
bir kadın grubu, yavrusu karnın-
da ölen hamile kedinin yaşamını 
sürdürmesi adına bir aile tarafın-
dan yapılan maddi yardım talebi 
paylaşımı üzerine harekete geçti. 
Yavrusu karnında ölen kedinin 
yaşaması için gerekli tıbbi mü-
dahalenin yapılabilmesi amacıyla 
ücret olarak istenen 400 lira, hay-
vansever kadınlar tarafından sos-
yal medya paylaşımları sayesinde 
kısa sürede toplanarak ilgili aileye 
ulaştırıldı. Toplanan yardım para-
sıyla tıbbi müdahalede bulunmak 
üzere bir veteriner kliniğine gö-
türülen hamile kedi, yapılan ope-
rasyonun ardından ölü yavrusu 
karnından alınarak zehirlenmek 
suretiyle ölümden kurtarıldı.

Beyşehir’in Anneleri Grubu 
Yöneticisi Melek Şahap, ilçede 
yaşayan 10 bin anneye ulaşan bir 
sosyal medya grubu olduklarını 
vurgulayarak, sadece kadınlara 
değil, yardıma ihtiyacı olan her 
kesime ulaşıp dertlerine derman 
olmaya çalıştıklarını belirtti. Bey-
şehir’in Anneleri Grubu’na bir 
anneden yaptığı paylaşımla gelen 
talep üzerine yardım edebilmek 
için gruptaki hayvanseverlerle 

kısa sürede iletişime geçtikleri-
ni vurgulayan Şahap, “Anneler 
grubu olarak, maddi imkanı iyi 
olmamasına rağmen sokaklarda 
gezerken görüp sahiplendiği can 
dostlarımızdan bir kediyi evinde 
beslemeye başlayan bir hayvan-
sever annemizin yardım çığlıkla-
rına kulak verdik. Sahip olduğu 
hamile olan kedisini bir veteriner 
kliniğine götürdüğünü belirten 
hayvansever annemiz, yapılan 
muayenede karnındaki yavrusu-
nun ölü olduğunun belirtilmesi ve 
operasyon için 400 lira istenmesi 
üzerine buna maddi imkanının 
olmadığını belirterek grubumuz-
dan yardım talebinde bulundu. 
Bunun üzerine grubumuzda üye 
olan hayvansever ailelerden ge-
rekli 400 liranın toplanabilmesi 
için yardım kampanyası başlattık. 
Sağ olsun duyarlılık gösteren hay-
vansever annelerimiz çok kısa bir 
sürede aralarında topladıkları bu 
miktarı, hamile kedisi için yardım 
bekleyen anneye ulaştırdı. Bu sa-
yede ilgili klinikte yapılan ameli-
yatla ölü yavru hamile kedimizin 
karnından alındı.

 Böylece zehirlenmekten kur-
tarılan anne kedinin de hayata 
tutunmasını sağlamış olduk. Bu 
konuda yardım eden, duyarlılık 
gösteren tüm hayvansever an-
nelerimize grup yöneticisi olarak 
teşekkür ediyorum. Kedimizin 
sağlık durumunun şu anda iyi 
olduğunu öğrendik ve besleyen 
ailemizle birlikte can dostumuza 
uzun ömürler diliyoruz” dedi.
n İHA

Yavrusu karnında ölen anne 
kedi ameliyatla kurtarıldı

Topallayarak gittiği hastanede sağlığına kavuştu
Beyşehir’de bel fıtığı hastası 39 

yaşındaki Yunus Emre Karabağ, 
rahatsızlığı dolayısıyla başvurdu-
ğu Beyşehir Devlet Hastanesinde 
mikroskobik diskektomi forami-
natomi yöntemi ile ilk kez gerçek-
leştirilen ameliyat sonrasında eski 
sağlığına kavuştu.

Yunus Emre Karabağ, ayağını 
sürüyerek geldiği Beyşehir Devlet 
Hastanesinde geçirdiği ameliyat 
sonrası sağlığına kavuştu. Ame-
liyat sonrası iki gün içinde hasta-
neden taburcu olduğunu anlatan 
Emre Karabağ, “Bundan bir ay 
öncesi iş yerimde çalışırken ayak-
larım uyuşmaya başladı. Topalla-
yarak yürüyordum, doktorumuza 
başvurdum. Kontrol ve tedaviden 
sonra şu an çok iyi durumdayım. 
Topallayarak geldim, koşarak çı-
kıyorum. Çok mutluyum. Ayağa 
kalktım, yürüyorum, rahat bir şe-
kilde yatıyorum. Çok güzel bir duy-
gu, buradaki imkanlar herkese 
verilen büyük bir nimet. Bu güne 
kadar topal yürüyordum. Yürü-
yemediğim oluyor, bazen hareket 
edemiyordum. Herkes bana gülü-
yordu, mutluyum şuan” dedi.

‘BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRDİK’
Beyşehir Devlet Hastanesinde 

operasyonu gerçekleştiren Beyin, 
Sinir ve Omurilik Cerrahisi Uzmanı 
Op. Dr. Barış Ordahan, yaptıkları 

ameliyatla hastanede bir ilki ger-
çekleştirdiklerini söyledi. Bel fıtığı 
hastalığında en son tercih edilen 
tedavi yöntemi olan bel fıtığı ame-
liyatının görev yapmaya başladığı 
devlet hastanesinde de gerçek-
leştirilmeye başlandığını söyleyen 
Op. Dr. Ordahan, mikrocerrahi 
yöntemler sayesinde ameliyat sü-
recinin hem kişi hem de cerrah için 
daha konforlu hale gelebildiğini 
ifade edere, “Operasyon esnasın-
da kullanılan ileri teknik yöntem-
ler, operasyon bölgesini defalarca 
büyütmek suretiyle ameliyatı ger-
çekleştiren cerraha daha rahat bir 

çalışma ortamı sağlamaktadır. Vü-
cuda açılan 1,5-2 santim büyüklü-
ğündeki keşiden gerçekleştirilen 
bu operasyonlarla kişinin vücudu-
na mümkün olduğunca az miktar-
da müdahale edilmesi neticesinde 
başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz” 
dedi.

‘10 SANTİM BÜYÜKLÜĞÜNDE 
TEK PARÇA BEL FITIĞINI 
VÜCUTTAN ÇIKARTTIK’

Hasta Yunus Emre Karabağ’ın 
da birkaç yıldır bacak ve bel ağrı-
sı olduğu şikayetiyle bir süre önce 
kendilerine geldiğini anlatan Dr. 
Ordahan, “Hastamız garsonluk 

yapıyormuş. Bize geldiğinde aya-
ğını yukarı kaldırma fonksiyonunu 
kaybetmişti. Ayağını sürüyerek 
yürüyordu. Daha sonra ayağındaki 
ağrıların azaldığını söyledi. ‘Ameli-
yat olmayabilirim, ağrılarım azal-
dı’ şeklinde ifadeler kullandı. Fa-
kat ayağındaki kısmi felç durumu 
ameliyat olmazsa ileriki zaman-
larda psikolojik nedenlere nörolo-
jik fiziksel olaylara yol açacağı için 
biz ameliyatını yapma kararı aldık. 
Ameliyatta mikroskobik cerrahi 
yöntemini uyguladık. Herhangi bir 
kemik almadan, vida koymadan, 
belini kaynatmadan, omurganın 
orijinalliğini bozmadan dünyada-
ki altın standart olan mikroskobik 
diskektomi foraminatomi tekniği 
ile 10 santim büyüklüğünde tek 
parça bel fıtığını vücuttan çıkart-
tık” diye konuştu.
‘10 SANTİM BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ 

DİSKİN TEK PARÇA 
HALİNDE ÇIKMASI NADİR 

GÖRÜLEN BİR OLAY’
Vücuttan çıkardıkları disk par-

çasının 10 santim büyüklüğünde 
olduğunu da vurgulayan Dr. Orda-
han, parçanın bir bütün halinde çı-
karılmasının da tıpta çok ender gö-
rülen bir olay olduğunu belirterek, 
“Genelde küçük parçalar halinde 
çıkıyor. Bu parçalardan bir tanesi-
nin bile içeride kalması ameliyatın 

başarısını engelliyor. Küçük bir 
yerde büyük bir ameliyatı bu saye-
de gerçekleştirdik. Bu ameliyatın 
önemi, Beyşehir gibi bir ilçede ya-
pılması. Sağlık Bakanlığımızın Bey-
şehir’e verdiği teknik imkanlar ve 
doğru zamanda müdahale etme-
miz doğrultusunda bu operasyon 

gerçekleşti. Ben devletimize te-
şekkür ediyorum bize bu imkanları 
sağladığı için. Hastamız ameliyat 
sonrasında ikinci gün yürümeye 
başladı. Ayağının kuvveti düzeldi. 
Şu anda rahat bir şekilde işlerini 
halledebiliyor” ifadelerini kullandı.
n İHA
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Aksaray’da, güçlü fiziki yapısı nedeniyle “Anadolu aslanı” olarak da adlandırılan Türk çoban köpeği 
Aksaray malaklısı, anavatanı Çin olan han koyunlarını koruması için bu ülkeye de gönderildi

Çin’in han koyunları 
Anadolu aslanına emanet

‘Anadolu aslanı’ olarak da bi-
linen Türk çoban köpeği Aksaray 
malaklısı, “han koyunları”nı koru-
mak için Çin’e gönderildi. İri cüs-
seleri, koruma içgüdüleri ve uysal 
yapılarıyla dünya çapında ilgi gö-
ren çoban köpeği malaklılar, Ak-
saray’da modern şartlarda kurulan 
çiftliklerde özenle yetiştirilip dün-
yanın dört bir yanına gönderiliyor. 
Doğadaki tehlikelere karşı çobanla-
rın “en güvenilir yol arkadaşı” olan 
“Anadolu aslanı’’na, Almanya, 
İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, 
Romanya ve Rusya gibi ülkelerden 
gelen yoğun talep dikkati çekiyor.

Son yıllarda Çin, Brezilya ve 
Arjantin ile Afrika’nın farklı ülke-
lerinden gelen talepler üreticilerin 
yüzlerini güldürüyor.

Çin’in Chengdu bölgesine gön-
derilen malaklı cinsi köpekler, han 
koyunlarını koruyarak dünyaya 
kendisini bir kez daha kanıtladı. 
Aksaray Malaklısı Irkları Geliştirme 
Derneği (AKMİD) Başkanı Muam-
mer Tıpırdamaz, malaklıların artık 
dünyaya nam saldığını söyledi. Ma-
laklıların yaklaşık 3 bin 500 yıldır 
Anadolu’da bulunan bir köpek ırkı 
olduğunu belirten Tıpırdamaz, “2 
bin yıl evvel Asurlular zamanında 

savaş köpeği olarak kullanılmıştır. 
Yaklaşık 3 bin 500 yıl önce de Orta 
Asya’dan Mezopotamya havzasına 
Sümerler tarafından getirildiği be-
lirtilmiştir. Bunları bilim adamları 
ve kinologlar (köpek bilimci) söylü-
yor. Bizler küçükbaş hayvancılıkla 
uğraşan insanlar da bu köpekleri 
yanımızda taşımışız. Anadolu’da 
Aksaray malaklısı, ‘çoban ve bekçi 
köpeği’ olarak geçer.” diye konuş-
tu.

Tıpırdamaz, Aksaray’da mo-
dern şartlarda kurulan 7 çiftlik ile 
bireysel 15 üreticinin, malaklı cinsi 
köpekleri özenle yetiştirip dünya-

nın dört bir yanına gönderdiğini 
ifade etti.

‘MALAKLILARIN ÇOĞU UZAK 
DOĞU’YA GİDİYOR’

Üretim merkezlerinin sayısının 
arttığına dikkati çeken Tıpırdamaz, 
şöyle konuştu: “Yurt içi ve yurt dı-
şından derneğimize gelen talepleri 
üreticilerle beraber değerlendiriyo-
ruz. Malaklıların anne ve babasını 
göstererek, en iyi yavruların yurt 
dışına gitmesini sağlıyoruz çünkü 
bu köpekler Aksaray malaklısı cin-
sini temsil ediyor. ABD’den tutun 
da Endonezya’ya, Çin’e, Avrupa 
zaten ayağımızın altında ve Rusya 

gibi ülkelere senede 100’lerce ma-
laklı köpeğimizi gönderiyoruz. Ma-
laklı eniklerin bin 500 ile 2 bin 500 
arasında fiyatları var. Son yıllarda 
yurt dışına giden malaklıların çoğu 
Uzak Doğu’ya gidiyor. Burada da 
Çin ön sırada yer alıyor.”

‘KOYUNLARINI KORUMAK İÇİN 
MALAKLIYI GÖTÜRDÜ’

Son 4-5 yıldır Çin’e çok sayıda 
malaklı köpeği götürüldüğünü an-
latan Tıpırdamaz, şunları kaydetti: 
“Yakın zamanda bir Çinli daha gel-
di. Vatandaşla istişarede bulunduk, 
görüştük. Çin’in “han koyunları” 
ırkı varmış. Adam bu koyunların 
besiciliğini yapıyormuş. Han ko-
yunlarının korunması için malaklı 
istedi. Biz de buradan yardımcı 
olduk ve köpekleri Çin’e götürdü. 
Köpekleri vermeden önce biraz 
araştırdık. Bu koyunları görünce 
şaşırdım. Anormal bir kuyruk ya-
pısı var. Böyle bir kuyruk yapısı 
daha önce görmedim. Adam geldi, 
baktı beğendi ve koyunlarını koru-
mak için malaklıyı götürdü. Sosyal 
medyadan takip ettiğim kadarıyla 
köpeğimiz yetişmiş, büyümüş işini 
de gayet iyi yapıyormuş, Çinli de 
çok memnun.”
n AA

Hadim Belediye Başkanı 
Ahmet Hadimioğlu, ilçede pek-
mez kaynatan çiftçilerle buluş-
tu. Hadimioğlu, ilçenin Aladağ 
Vadisi bölgesinde üzüm hasatı 
yapan ve pekmez kaynatan 
çiftçilere bereketli bir sezon ol-
ması dileğinde bulundu.

Aladağ Vadisi’nin mikrok-
lima iklimi sayesinde bölgede 
kaliteli üzüm yetiştirildiğini 
anlatan Hadimioğlu, “Hadim 
Aladağ bölgesinde yetiştirilen 
üzümler kendine has aroması 
ve tadıyla diğerlerinden ayrıl-
maktadır. Bu da pekmezin ka-
litesini ve lezzetini etkilemek-

tedir. İlçemizde eylül ayı itibari 
ile pekmez kazanları kaynama-
ya başladı. Ekim ayına kadar 
üzüm hasatı ve pekmez kayna-
tımı devam eder. Çiftçilerimize 
bol, bereketli kazançlar ve iş-
lerinde kolaylıklar diliyorum.” 
dedi.

Ziyarette Hadimioğlu’na, 
Türk Kızılayı Konya Şube Baş-
kanı Hüseyin Üzülmez, Kızılay 
Sağlık Şirketi Genel Müdürü 
Metin Tunç ve Konya Yazma 
Eserler Bölge Müdürü Bekir 
Şahin, AK Parti Hadim İlçe 
Başkanı Saffet Duran eşlik etti.
n AA

Yalıhüyük ilçesinde üzüm 
hasadıyla birlikte pekmez yapı-
mına da başlandı. Hem kendi 
ihtiyaçlarını karşılamak hem de 
aile bütçesine katkı için pekmez 
kaynatan aileler, geleneksel 
yöntemlerle üzümü pekmeze 
dönüştürüyor.

Arasöğüt Mahallesi’nde pek-
mez yapan Gönül Ceran, pek-
mez kaynatma işini ninelerinden 
gördükleri gibi yüz yıllardır süre 
gelen geleneksel yöntemler-
le yaptıklarını belirterek, şöyle 

devam etti: “Öncelikle hasatını 
yaptığımız üzümlerin şırasını çı-
karıyoruz. Beyaz pekmez topra-
ğıyla karıştırıp büyük kazanlarda 
odun ateşiyle saatlerce kayna-
tıyoruz. Daha sonra dinlendirip 
tekrar kaynattığımızda koyula-
şarak pekmez haline geliyor. İlk 
olarak kendi ihtiyaçlarımız karşı-
lıyoruz. Küçük çapta da olsa aile 
bütçemize katkı sağlamak için 
satıyoruz. Emekli bir iş, bir o ka-
dar da keyifli.”
n AA

Hadim’de pekmez 
kazanları kaynıyor

Yalıhüyük’te pekmez 
kaynatma telaşı başladı

Abdülmecit, 25 Nisan 1823 yı-
lında doğmuş 110. İslam halifesi 
ve 31. Osmanlı padişahıdır. Anne-
si Bezmialem Sultan, babası ise 
2.Mahmut’tur. Padişahlığı dönemin-
de Tanzimat Fermanı ilan edilmiştir. 
Osmanlıların son dört padişahının 
babasıdır. Abdülmecit batı kültürüy-
le yetiştiğinden, batı müziğini seven 
bir yapıya sahipti. Babası gibi yenilik 
taraftarıydı. İyi bir eğitim almış, Fran-
sızcayı çok iyi öğrenmiştir. Tahta 
çıktığında fazla tecrübesi yoktu. Halk 
tarafından tahta çıkışı sevinçle kar-
şılanmıştı. Saltanatı sırasında halkın 
sorunlarını onların ağzından dinle-
yen bir padişahtı. 22 yıl süren salta-
natı 25 Haziran 1861 yılında Ihlamur 
Kasrı’nda tüberküloz ile ölmesiyle 
son ermiştir. Cenazesi Yavuz Sultan 
Camii Haziresinde bulunan Sultan 
Abdülmecit Türbesine gömülmüş-
tür. Saltanatı zamanında Beykoz 
Kasrı, Dolmabahçe Sarayı, Teşvikiye 
Camii, Mecidiye Camii, Edirne Meriç 
Köprüsü gibi mimari eserler yapıl-
mıştır.

Sultan Abdülmecid, batılı yazar-

ların takdir ve sevgiyle andıkları bir 
padişahtı. Âdil, merhametli, ıslahatçı, 
yenilikçi bir insan olan Sultan Abdül-
mecid, 25 Haziran 1861 tarihinde, 
39 yaşında iken İstanbul’da verem-
den dolayı vefat eden Sultan Abdül-
mecid, Yavuz Sultan Selim’in türbesi 
yanındaki mezarına defnedildi.

Sultan İkinci Mahmud, ölüm 
döşeğinde iken, Osmanlı Devleti’ne 
karşı ayaklanmış olan Kavalalı Meh-
med Ali Paşa, Osmanlı kuvvetlerini 
Nizip’te yenilgiye uğratmıştı. Sultan 
Abdülmecid böyle karmaşık bir or-
tamda tahta çıktı. Mısır Sorunu, Rus 
donanmasının Hünkâr İskelesi Ant-
laşmasına uyarak İstanbul’a gelme-
si üzerine bir Avrupa sorunu haline 
geldi.

Başta İngiltere, Avusturya, Prus-
ya ve Rusya olmak üzere Avrupalı 
devletler Osmanlı Devleti ile Mısır 
Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa ara-
sındaki Mısır sorununu çözmek için 
bir konferans düzenlediler. Avrupa 
Devletleri, Mısır’da güçlü bir yönetim 
istemiyorlardı. Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa’ya karşı Osmanlı Devleti’nin ta-

rafını tuttular ve bu or-
tamda Londra Sözleş-
mesi imzalandı (1840)

Buna göre; Mısır 
Osmanlı Devleti’ne 
bağlı kalacak, ancak 
yönetimi Mehmed Ali 
Paşa ve oğulları yü-
rütmeye devam ede-
cekti. Mısır seksen bin 
altın vergi ödeyecekti. 
Suriye, Adana ve Girit 
tekrar Osmanlı yönetimine bırakılı-
yordu.

Hünkar İskelesi Antlaşmasının 
süresi bitince, Londra’da yeniden bir 
konferans düzenlendi (1841). Top-
lantıya Osmanlı Devleti’nden başka 
Rusya, Fransa, İngiltere, Prusya 
ve Avusturya katıldı. Konferansta 
alınan kararlara göre, Boğazlar’da 
egemenlik hakkı Osmanlı Devleti’ne 
ait olacak, ancak barış döneminde 

hiçbir savaş gemisi Bo-
ğazlar’dan geçmeyecekti.

Bu antlaşma ile 
Fransa ve İngiltere Ak-
deniz’deki güvenliklerini 
sağlamış oluyorlar, Os-
manlı Devleti’nin Boğaz-
lar üzerindeki kayıtsız 
şartsız haklarına kısıtla-
ma geliyordu. Rusya ise 
Hünkar İskelesi Antlaş-
ması ile Boğazlar üzerin-

de sağladığı üstünlüğü kaybetmiş 
oluyordu.

Abdülmecit saltanatı 1 Temmuz 
1839 yılında tahta çıktığında henüz 
17 yaşında olan Abdülmecit, 24 Ha-
ziran 1839 tarihinde yaşanmış olan 
Mısır ve Nizip yenilgisiyle oldukça 
zor bir dönem yaşadı. Mehmet 
Emin, Fuat Paşa ve Mustafa Reşit 
Paşa2nın yardımıyla tecrübesini 
arttırdı. Kendini zorla sadrazam ola-

rak kabul ettiren Koca Hüsrev Paşa, 
Mısır valisi sorununu çözmek için 
görevlendirildi. Nizip yenilgisinden 
haberi olmadığı dönemde, donanma 
ve orduya durmaları için haber gön-
derdi. Köse Akif Efendi’yi Mısır valisi 
olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’yı 
affettiğini bildirmesi için Mısır’a gön-
derdi. Hüsrev Paşa’nın gelmesin-
den çekinen Kaptan-ı Derya Ahmet 
Fevzi Paşa donanmayı 3 Temmuz 
1839 yılında Mısır’da Mehmet Ali 
Paşa’ya teslim etti. İstanbul’a ulaşan 
Nizip yenilgisi üzerine Fransa, İngil-
tere, Avusturya, Rusya ve Prusya 27 
Temmuz 1839 yılında nota vererek, 
bu sorunun kendileriyle çözülmesini 
istedi. Osmanlı Devleti bu notayı ka-
bul ederek, güdüm altına girdiklerini 
gösterdiler.

Tanzimat Fermanı: Hariciye na-
zırı olan Mustafa Reşit Paşa Paris 
ve Londra’da Osmanlı Devletinde 
yapılacak olan ıslahat çalışmaları 
hakkında görüşmelerde bulunmuş 
ve padişahı ıslahatın gerekli oldu-
ğuna inandırmıştır. Gülhane Hattı 
Hümayunu yani Tanzimat Fermanı 3 

Kasım tarihinde Mustafa Reşit Paşa 
tarafından Gülhane’de bizzat okun-
du. Bu belgede, yargılama yapılma-
dan kimsenin yargılanamayacağına, 
mal ve mülkünün zorla alınamayaca-
ğına dair ilkeler bulunuyordu. Ayrıca 
devlet ve birey arasında ilişkilerin 
düzenleneceğine ait yasaların dü-
zenleneceği belirtiliyordu. Bu sayede 
Mısır sorunu da kolay yoldan çözül-
dü. Londra’da beş devlet bir araya 
gelerek, Mısır valisinin destekçisi 
Fransa dışındaki ülkeler arasında, 
15 Temmuz 1840 tarihinde Londra 
Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya 
göre Mısır valiliği Mehmet Ali Pa-
şa’ya verilerek, Osmanlılara aldıkları 
topraklar ve donanması geri alındı. 
Fransa ve Osmanlı Devletiyle bir ara-
da diğer ülkeler 13 Temmuz 1841 
yılında, Boğazlar Sözleşmesini imza-
layarak, boğazlardaki Osmanlı ege-
menliği tanındı ve boğazlar yabancı 
ülkelerin savaş gemilerine kapatıldı. 
1853 yılında Tanzimat ilkelerinin uy-
gulanması için Meclisi Ali-i Tanzimat 
kurularak, eyaletlerden ikişer adet 
temsilci çağırıldı.

EDEBLE YÜKSELEN ÇINAR 60
SULTAN ABDÜLMECİD 1

haber@konyayenigun.com
MEVLÜT EGİN

Bozkır Hamzalar’da üzüm hasadı başladı

Bozkır’ın Hamzalar Mahalle-
si’nde yetiştirilen üzümlerin ha-
sadına başlandı. Mahalledeki ilk 
üzüm hasadına Bozkır Belediye 
Başkanı Sadettin Saygı da katıldı. 
Mahallede herkesin üzümcülükle 
uğraştığı, bin 85 nüfuslu Ham-
zalar Mahallesi’nde hasattaki 
yüksek verim yüzleri güldürdü. 
Üzüm rekoltesinin geçtiğimiz yıla 

göre daha iyi olduğunu belirten 
mahalle sakinleri, durumdan ol-
dukça memnun. Bağ bozumu 
için Hamzalar Mahallesi’nde bir 
üzüm bağına giren Bozkır Beledi-
ye Başkanı Sadettin Saygı, üreti-
cilerle birlikte hem üzüm hasatı 
yaptı, hem de kesilen üzümleri 
kurutmak için sergiye serdi. Son 
yıllarda Hamzalar Mahallesi’nin 

bağcılıkta önemli mesafe kat et-
tiğini kaydeden Başkan Saygı, 
“Üreticilerimiz bu yıl ki hasattan 
çok memnun. Şu anda iç pazara 
hitap eden yaş ve kuru üzümle-
rimiz, mahalle sakinlerimize de 
ciddi ekonomik katkı sağlıyor. 1 
ay boyunca devam edecek olan 
hasattan beklentimiz 3 ile 5 bin 
ton arası üzüm toplamayı hedef-

liyoruz. Toplanılan üzümler kimi 
mahalle sakinlerimiz yaş üzüm 
olarak iç pazara satıyor, kimi ma-
hallelilerimiz pekmez yapıyor, 
kimisi de evlerin damlarında ve 
bahçe içlerine oluşturdukları ser-
gide üzümleri kurutuyor. Bu ra-
kamları arttırmak için ilçe olarak 
yoğun çaba harcıyoruz.” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Bu hafta 11-12 Eylül tarihlerin-
de ‘’3. Türkiye Bilim ve Teknoloji 
Merkezleri Konferansına’’ katılmak 
üzere Kayseri’ye gittim. Birincisinin 
Konya Bilim Merkezi ev sahipliğinde 
gerçekleşen konferansın bu yıl ki te-
ması ‘’okul dışı öğrenme’’ olarak be-
lirlenmişti. TÜBİTAK öncülüğünde 
gerçekleştirilen programa TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal 
açılış konuşmasını yapmak üzere 
katılım sağladı. Türkiye’de bilim dün-
yasının üyelerinin konuşmacı olarak 
katıldığı programda Konya Bilim 
Merkezi Borsa İstanbul Laboratuvarı 
Koordinatörü Mehmet Ali Tuluk-
çu’da sunum gerçekleştirdi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve 
Borsa İstanbul İşbirliği çerçevesinde 
yürütülen BISTLAB projesinin bir ilk 
olması bütün katılımcıların ilgisini 
çektiğini söylemeliyim. Türkiye’de 
ekonomi üzerine yoğunlaşan gün-

dem göz önüne alındığında bu tür 
çalışmaların ne denli önemli olduğu 
anlaşılmaktadır. Borsanın ve yatırım-
cı olmanın öneminin ne boyutlarda 
olduğu hissettiğimiz bugünlerde, 
Konya Büyükşehir Belediyesinin 
böyle bir girişimde bulunması da 
ayrıca kıymetlidir. Borsada yerli ya-
tırımcının oransal anlamdaki düşük-
lüğü ve gençlerin piyasa üzerine olan 
bilgilerinin azlığının dert edinilerek 
ortaya konan projenin desteklen-
mesi, Türkiye’nin geleceği açısından 
kritiktir. Öyle ki akademik eğitimin 
teori çerçevesinde kalması, akade-
miden mezun olan gençlerin piyasa-
da zorlanmasına sebep olmaktadır. 

Ayrıca yeni dönemde yoğun-
laşarak devam edecek olan ve ilk 
denemeleri gerçekleştirilen ‘’Liseler 
İçin Finansal Okuryazarlık’’ çalışma-
sının da ne kadar kıymetli olduğunu 
belirtmek zorundayım. Son yıllarda 

bütün dünyanın üzeri-
ne eğildiği erken yaş-
larda ‘’finansal okur-
yazarlık’’ eğitimlerinin 
yine Konya’nın ön-
cülüğünde büyük bir 
azimle başlatılmış ol-
masına dikkat çekmek 
istiyorum. Piyasayı, 
değişen ekonomik 
parametreleri, hızla 
dönüşüm gösteren ka-
riyer ve iş planlamalarını erken yaş-
larda farkındalık sağlanacak olması, 
ileriye dönük projeksiyonda büyük 
katkı sağlayacaktır. Bu anlamda yeni 
bir işbirliği anlamına da gelen bu 
çalışma muhakkak desteklenmeli ve 

sürdürülebilmelidir. 
Program sürecinde 

atölyeleriyle de konferan-
sa katkı sağlayan Konya 
Bilim Merkezi bütün bir 
programda ilgiyi üzerine 
toplamıştır. 

Atölye standına bir 
zat katılan TÜBİTAK Baş-
kanının, atölye çalışmala-
rının tamamını deneyim-
lemesi ve memnuniyetini 

belirtmesi de Konya adına sevindiri-
cidir. Konuşmacıların önemli bir bö-
lümünün Bilim Merkezleri üzerine 
değindikleri hemen hemen her alan-
da Konya’ya atıf yaptıklarına şahit 
olmakta güzeldi. 

*** *** 
Konferans arasında ziyaret etti-

ğimiz ‘’Dursun Çiçek’’ sohbetine de 
değinmeden geçemeyeceğim. 

Birikimi ve çalışmaları ile Kay-
seri ve bütün Türkiye’de ‘’Şehir Dü-
şüncesine’’ büyük katkılar sağlayan 
Dursun Çiçek, çok kıymetli konulara 
değindi. Medeniyetimizin en önemli 
ayağını teşkil eden şehir bilincinin 
hatırlanması ve yeniden oluşturul-
ması için çaba harcayan Dursun 
Hoca  ve BÜSAM bütün Türkiye’ye 
örnek olmaktadır. Şehrin ve mede-
niyetin hafızasını oluşturmak adına 
akademiler düzenleyen hoca ve ku-
rum bu alanda gençlerde farkındalık 
yaratmaktadır. 

Bu akademilerin neticesinde iki 
güzel dergi çıkarmaktadırlar. Rah-
metli Akif Emre’nin ismini koydu-
ğunu öğrendiğim ‘’Düşünen Şehir’’ 
dergisi muhakkak takip edilmelidir. 

Bunun yanında Kayseri’yi konu edi-
nen ‘’Şehir Dergisi’’de oldukça gü-
zeldir. 

Sohbetinde sürekli Şehir bilinci 
ve medeniyetimiz açısından Kon-
ya’nın önemine değinen Dursun 
Hoca’nın yakın zamanda Konya’ya 
bir söyleşiye geleceğini de duyur-
mak isterim. Ali Güney’in çevresin-
de gelişen ‘’Hoşaf Gençlik Dergisi’’ 
ve bu derginin söyleşilerine büyük 
bir zevkle katılacağını belirten Dur-
sun Çiçek bizi ziyadesiyle memnun 
ve mutlu etti. 

Ali Ağabey tarafından bir söy-
leşiye benim de davet edildiğim 
‘’Hoşaf Söyleşileri’’ şehrimiz adına 
takip edilmeli ve Konya’nın kültür 
sanat alanına katkıları adına tebrik 
edilmelidir. 

Bütün bu programa katılımımızı 
sağlayan Konya Bilim Merkezi ve 
yöneticilerine teşekkür ederim. 

KAYSERİ, TÜBİTEM VE DURSUN ÇİÇEK 

Konya 8. İcra Dairesi’nde görev yapan İcra Kâtibi Gülsün Cihan’a yönelik silahlı saldırıyı kınayan Türk Büro-Sen Konya 2 
Nolu Şube Başkanı Ahmet Efe, hükümetten kamu çalışanlarının can güvenliğine yönelik tedbir almasını istedi

‘Kamu çalışanlarının
güvenliği tehlikede!’

Konya 8. İcra Dairesi’nde görev 
yapan İcra Kâtibi Gülsün Cihan’ın 
icra işlemi için gittiği haciz mahal-
linde silahlı saldıra uğraması, Adliye 
çalışanlarınca tepkiyle karşılandı. 
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Türk Büro-Sen Konya 2 Nolu Şube 
Başkanı Ahmet Efe, saldırıyı kına-
yarak sorumluların gerekli cezayı 
almasını istedi. Kamu çalışanlarının 
can güvenliği ile ilgili sorunları yıl-
lardır dile getirdiklerini belirten Efe, 
yapılan bu menfur saldırının bu ko-
nuyu yeniden gündeme getirdiğine 
dikkat çekti. “Özellikle Nüfus, Adli-
ye, Gümrük ve Hastanelerde maale-
sef bu tür şiddet ve saldırı olayları ile 
sürekli yüz yüze gelinmektedir” di-
yen Efe, sözlerine şöyle devam etti, 
“İş yoğunluğunun fazla olduğu ve 
vatandaş ile iç içe çalışmak zorunda 
kalınan bir çok kamu kurum ve ku-
ruluşunda maalesef bu tür saldırılar 
sıkça yaşanmaktadır. Kamu çalışan-
larının can güvenliğinin sağlanması 
için gerekli tedbirlerin alınması ve 
güvenlik önlemlerinin artırılması 
gerektiğini yıllardır dile getiriyoruz. 
Ancak, bugüne kadar alınan ted-

birlerin yeterli olmadığını bugün bir 
kez daha üzülerek görüyoruz.

Türkiye Büyük Millet Meclisimi-
zi kamu çalışanlarının can güven-
liğinin sağlanması için başta ilgili 
kanunlarda yapılacak düzenleme ile 

cezai yaptırımların artırılması olmak 
üzere acilen tedbir almaya çağırıyor, 
Türk Büro-Sen olarak bu konuda eli-
mizden gelen tüm desteği vermeye 
hazır olduğumuzu yetkililere tekrar 
bildiriyoruz. Türk Büro-Sen olarak, 

ifa ettikleri kamu görevi sebebiyle 
saldırıya uğrayan, şiddete maruz 
kalan tüm kamu çalışanlarımıza 
tekraren geçmiş olsun dileklerimizi 
iletiyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Konya’da lise öğrencilerine 
‘Stres yönetimi, Odaklanma ve 
Başarı Hikayeleri’ konularında 
eğitim semineri verildi. Avrasya 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
ve İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi İktisat Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu 
ve Avrasya Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Palancı tarafından Kon-
ya’da 11. sınıf öğrencilerine ‘Stres 
Yönetimi, Odaklanma ve Başarı 
Hikayeleri’ konularında seminer 
verildi. Özel bir kolejde gerçek-
leştirilen seminerin öncesinde ko-
nuşan Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, 
“Biz Trabzon’da kurulu bulunan 
Avrasya Üniversitesi mensupları-
yız. Bir sosyal sorumluluk projesi 
olmak üzere Türkiye’nin ortaöğre-
tim kurumlarını ziyaret etmek ve 
onlarla özellikle eğitim alanındaki 
konularla istişarelerde bulunmak-
ta, seminerler ve konferanslar 
vermekteyiz. Bu nedenle konu-
nun uzmanı olan bir grup öğretim 
üyesiyle birlikte güzel Konya’mızı 
ziyaret ettik ve bize düşen vazife-
yi, semineri vermek üzere burada-

yız” ifadelerini kullandı.
Konferansta Prof. Dr. Bocutoğ-

lu, öğrencileri meslek seçimini iyi 
yapmaları konusunda uyardı. Öğ-
rencilere başarının sırrını da anla-
tan Prof. Dr. Bocutoğlu, bu konu-
da çeşitli tüyolar da verdi.

Avrasya Üniversitesi Psikoloji 
Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Mehmet Palancı ise öğrencile-
rin odaklanma sorunu ve dikkat 
bozukluğunun ortadan kalkması 
amacıyla uygulamalı bir eğitim 
gerçekleştirdi.
n İHA

Yunak’ta özel eğitim gören özel  
öğrenciler polis ekipleriyle trafik 
uygulamasına katıldı. Yunak Kay-
makamlığı ve Yunak İlçe Emniyet 
Amirliği işbirliği ile hayata geçirilen 
“Trafik’te Engelsiz Yaşam Uygu-
laması” projesi kapsamında Ekol 
Umut Evim Özel Eğitim ve Reha-
bilitasyon Merkezi öğrencileri polis 
kıyafeti giyerek trafik uygulaması 
yaptı. Yunak Kent Meydanı’nda 
gerçekleştirilen trafik uygulamasın-
da öğrenciler, durdurulan otomo-
billerin sürücülerine başta emniyet 
kemeri kullanma, hız yapmama 
olmak üzere trafik kurallarına uy-

manın önemini hatırlatarak yaya 
geçitlerinde yayalara yol vermele-
ri konusunda uyarılarda bulundu. 
Yapılan etkinlikte özel öğrencilerin 
göstermiş olduğu performans baş-
ta aileleri olmak üzere etkinliğe 
katılan vatandaşlar tarafından tak-
dir edildi. Trafik’te Engelsiz Yaşam 
Uygulaması etkinliğine Yunak Kay-
makamı Mehmet Erdem Akbulut, 
Yunak Cumhuriyet Savcıları Ömer 
Polat, Muhammed Mustafa Vural 
ve Yunak İlçe Emniyet Amiri Ufuk 
Başlık ile öğrencilerin aileleri ve va-
tandaşlar katıldı.
n HABER MERKEZİ

Lise öğrencilerine stres
yönetimi eğitimi verildi

Özel öğrenciler uygulamalı
trafik eğitimi aldı

Adliye önünde saldırıyı kınadılar
Adalet Sen Konya Şube Baş-

kanı İlyas Oğuz, sendika üyesi 
avukatların katılımıyla Konya 
Adliyesi önünde yaptığı basın 
açıklamasında, önceki gün Kon-
ya 8. İcra Müdürlüğü’nde İcra 
Memuru olarak görev yapan 
Gülsün Dilek Cihan ile avukat 
katibi Ayşe Yavuz’a yapılan sal-
dırıyı kınadı. 

Özel bir inşaat firması sahi-
binin iş yerine borcundan dolayı 
icra işlemi için gidildiğini, burada 
borçlu şirket sahibinin iş yerinde 
icra işlemi yaptırmak istemeye-
rek belindeki silahı çıkartıp ateş 
etmesi sonucu yerden seken 
kurşunun Gülsüm Dilek Cihan 
ile Ayşe Yavuz’un yaralanması-
na neden olduğunu dile getiren 
İlyas Oğuz, “İcra memuru arka-
daşımızın elim hadiseyi hafif bir 
sıyrık ile atlatmış olması tek te-
sellimizdir. Ancak avukat katibi 
arkadaşımızın durumu daha ağır 
olup bizi derinden yaralamıştır. 
Her iki arkadaşımıza da geçmiş 
olsun dileklerimizi iletiyor, Al-
lah’tan şifa vermesini temenni 
ediyoruz. Bu yaşanan olay ne ilk 
ne de son olaydır. Öncesinde de 
birçok kez icra memuru, avukat, 
avukat katibi ve zabıt katibi arka-
daşımız saldırıya, hakaretlere ve 
tehditlere maruz kalmıştır. Ön-
celikle bilinmesini isteriz ki icra 
memurları da tüm kamu görevli-
leri gibi devletinin hizmekarıdır. 
İşini kanunlar çerçevesinde yapı-
lan görevlendirme ile ifa etmek-
tedir. Yapılan işlemler esnasında 
konunun kişiselleştirilerek icra 
memurlarına yüklenmesi son de-
rece yanlıştır. Uygulamadaki ek-
siklikler ve ihmaller bu ve buna 
benzer sonuçları doğurmaktadır. 
Bireysel silahlanmanın bu denli 
arttığı bir dönemde icra memur-

larının kendini koruyabileceği ya 
da suçlu tarafı caydırabileceği bir 
done elinde bulunmamaktadır. 
Emniyet güçlerinin yoğun me-
saisi de her icra işleminin polis 
eşliğinde yapılmasını imkansız 

kılmaktadır. Bir şoförün, bir icra 
katibinin, bir avukat veya yar-
dımcısının; yılladır deyim yerin-
deyse içi timsahlarla dolu bir ala-
na bırakılarak, görevlerini, tam, 
eksiksiz, korkmadan ve hukuka 

uygun bir şekilde yapmaları bek-
lenmektedir” dedi. 

İcra memurları ve katiple-
rin polis gibi, asker gibi devletin 
birer memuru olduklarını ha-
tırlatan Adalet Sen Konya Şube 
Başkanı İlyas Oğuz, “Yapılan bu 
salıdırıda; icra memuruna, avu-
kata, katibine değil bizzat kanu-
na ve düzene kurşun sıkılmıştır. 
Bu kanunn ve düzenin sağlayıcı-
ları kamu görevlileri işlerini ka-
nunlar çerçevesinde zor şartlar-
da yerine getirmektedirler. İcra 
memurlarının güvenli bir şekil-
de görevlerini yerine getirmesi-
nin temini elzemdir. Bu konuda 
Adalet Bakanlığı İcra İşleri Da-
iresi Başkanlığı’nın ve Emniyet 
Birimleri’nin somut ve önleyici 
adımlar atmasını bir an önce ta-
lep ediyor, bekliyor ve istiyoruz” 
ifadelerini kullandı. 
n HABER MERKEZİ

haber@konyayenigun.com
ERAY EROĞLU



14 EYLÜL 2019 13HABER

Konya’da eğitime 1,7 milyar TL yatırım
AK Parti Konya Milletvekili Ha-

lil Etyemez, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ile yaptığı 
görüşmede “Eğitime yatırım, gele-
ceğe yatırımdır. Bu bilinçle çalışa-
rak 2002 yılında Konya’mızdaki bin 
190 olan okul öncesi, ilköğretim ve 
ortaöğretim kademesindeki okul 
sayısını 2 bin 51’e çıkarttık. 11 bin 
787 yeni derslik kazandırdık. 452 
bin 210 öğrencimizin, daha az ki-
şinin bulunduğu sınıflarda kaliteli 
eğitim almasını sağladık.” dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Ha-
lil Etyemez, Konya İl Milli Eğitim 
Müdürü Seyit Ali Büyük ile maka-
mında görüştü. 2019-2020 eğitim 
öğretim yılının tüm öğretmenlere 
ve öğrencilere hayırlı olmasını di-
leyen Milletvekili Halil Etyemez,  
ildeki eğitim çalışmaları hakkında 
bilgi aldı. 

Eğitimin bir ülkenin gelece-
ğinin temeli olduğunu belirten 
Milletvekili Etyemez, bu temelin 
sağlam olmasının bilgi üreten, sor-
gulayan, bilimsel gelişmeleri takip 
eden, vatanına ve milletine sevdalı 
nesiller yetiştirmekten geçtiğini 

söyledi. 
BÜTÇENİN BÜYÜK 
BÖLÜMÜ EĞİTİME

Eğitime yatırımın, geleceğe 
yatırım olduğunu vurgulayan Ha-
lil Etyemez, “Bu bilinçle çalışarak 
eğitim sistemimizde başarılı ça-
lışmalara imza attık. Ülkemiz büt-
çesinin önemli bir kısmını eğitim 
öğretime ayırarak, Milli Eğitim 
Bakanlığı’mızın bütçesini 7 buçuk 
milyardan 114 milyara çıkarttık. 
Okullarımızın teknolojik alt yapısını 

yenilerken meslek liselerine ayrım-
cılık yapılmasına neden olan katsa-
yı sistemini sona erdirdik. Kitapları 
öğrencilerimize ücretsiz dağıtırken, 
kitaplardaki ideolojik unsurları ayık-
ladık. Şüphesiz eğitim sistemimizin 
temel direği evlatlarımızı geleceğe 
hazırlayan, ülkemizin geleceğini 
şekillendiren öğretmenlerimizdir. 
Son 17 yılda 632 bin öğretmen ata-
ması yaparak eğitim kadromuzu 
daha da güçlendirdik.” dedi. 

ÖĞRENCİLERE KALİTELİ EĞİTİM

Eğitim alanında yapılan ya-
tırımlardan Konya’nın da payına 
düşeni aldığını kaydeden Etyemez,  
son 17 yılda Konya’ya 1.7 milyar 
lira eğitim yatırımı yapıldığına dik-
kat çekti. Etyemez, “2002 yılında 
Konya’mızda bin 190 olan okul 
öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim 
kademesindeki okul sayısını 2 bin 
51’e çıkarttık. Derslik sayısını 10 
bin 876’dan 22 bin 663’e çıkara-
rak Konya’mıza 11 bin 787 yeni 
derslik kazandırdık. Derslik başına 

düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 
22, ortaöğretimde 18’e düşürdük. 
Öğretmen sayımızı 16 bin 710’dan 
32 bin 383’e çıkararak öğretmen 
başına düşen öğrenci sayısını ilko-
kulda 16, ortaokulda 14, ortaöğre-
timde ise 11’e düşürdük. 452 bin 
210 öğrencimizin, daha az kişinin 
bulunduğu sınıflarda kaliteli eğitim 
almasını sağladık. Öğrencilerimizin 
her alanda başarılı olması için okul-
larımızı 238 spor salonu, bin 612 
laboratuvar ve 841 kütüphane ile 

donattık.” diye konuştu. 
Milletvekili Halil Etyemez, İl 

Milli Eğitim Müdürü Büyük’ün ar-
dından Karatay Kaymakamı Abdul-
lah Selim Parlar ve AK Parti Karatay 
İlçe Başkanı Mehmet Genç ile bir-
likte Karatay İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’ne atanan Sami Sağdıç’ı 
ziyaret etti. Milletvekili Etyemez, 
Sami Sağdıç’a görevinin hayırlı ol-
ması temennisinde bulunarak ça-
lışmalarında başarılar diledi.  
n HABER MERKEZİ

Saadet Partisi Konya Milletve-
kili Abdulkadir Karaduman, “Yerel 
basınımız, günümüzde uzun süre 
ihmal edilmişliğin bir sonucu olarak 
pek çok sorunla boğuşarak yaşamını 
sürdürmeye çalışmaktadır. Halkımı-
zın tarafsız, doğru bilgiye ulaşması 
ve haber alma hakkının korunması 
maalesef her geçen gün kesintiye 
uğramaktır.” dedi.

Karaduman Mecliste düzenledi-
ği basın toplantısında yerel basının 
sorunlarına değindi. Diyarbakır’ın 
Kulp ilçesindeki terör saldırısını kı-
nayarak sözlerine başlayan Karadu-
man, saldırıda şehit olan vatandaşla-
ra rahmet, yaralılara şifa diledi. Yerel 
basının, yerel düzeyde kamuoyu 
oluşmasına katkıda bulunduğunu ve 
yerel yönetimleri bir ölçüde denetle-
me gibi bir misyon üstlendiğini belir-
ten Karaduman, “Yerel basın, uzun 

süre ihmal edilmişliğin bir sonucu 
olarak pek çok sorunla boğuşarak 
yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır. 
Halkımızın tarafsız, doğru bilgiye 
ulaşması ve haber alma hakkının 
korunması maalesef her geçen gün 
kesintiye uğramaktır.” diye konuştu.

Basının tek elden yürütüldüğü-
nü  ve basın mensuplarından gaze-
tecilik değil holiganlık yapmalarının 
istendiğini ileri süren Karaduman, 
“İlan ve reklamların yayınlanmasına 
aracılık eden devlet kurumları dahi 
bu konjonktüre ayak uydurmakta, 
şehirlerin gelişimine, demokrasi an-
layışının ayakta durmasına büyük 
katkıları olan yerel medyamıza karşı 
görevlerini sunmamaktadır” ifadesi-
ni kullandı.

Yerel basında 8 bin 683’ü fikir iş-
çisi olmak üzere dağıtım, baskı, büro 
işçileri ile birlikte 15 binden fazla ki-

şinin istihdam edildiğini belirten Ab-
dulkadir Karaduman, “Yerel gazete-
ler ilan kayıpları yaşıyor. Hem Basın 
İlan Kurumu hem Kamu İhale Mev-
zuatı’na aykırı işlemler yapılıyor. 15 
Temmuz hain darbe girişimi sonrası 
radyo ve televizyonların RTÜK pay-
larında indirime gidilmesine karşın 2 
yıla yakın resmi ilan fiyat tarifesinde 
artışa gidilmedi.” dedi.

‘GAZETECİLİK MESLEK 
YASASINA İHTİYAÇ VAR’

Karaduman, gazetecilik meslek 
yasasına ihtiyaç olduğunu, siyasetçi-
ler, bürokratlar, hukukçular ve Tür-
kiye Gazeteciler Konfederasyonu ile 
diğer meslek kuruluşlarının temsil-
cilerinin katılımıyla çalışma grupları 
oluşturulması gerektiğini söyledi. 
Karaduman, yerel basının sorunla-
rının çözümü için önerilerini şöyle 
sıraladı: “İfade ve basın özgürlüğü-

nün sorun olmaktan çıkması için 
darbe dönemlerinden kalan mad-
delerde düzenlemeler yapılmalıdır. 
Yazılı basın, radyo televizyonlar ile 
internet mecrasını bir bütün olarak 
ele alan, düzenleme, denetleme ve 
destekleme ayaklarını içeren bir sis-
tem kurulmalıdır. Bunun için vakit 
geçirilmeden internet yasası çıkarıl-
malıdır. Basın için Acil Destek Pake-
ti çıkarılmalıdır. Pakette doğrudan 
desteklerin dışında Hazine, İŞKUR, 
KOSGEB ve kalkınma ajansları des-
tekleri hazırlanmalıdır. Doğrudan 
alım, acil alım, ilandan kaçınmak için 
işleri birleştirme ya da ayırma gibi 
yöntemlerden vazgeçilmesi konu-
sunda gerekli tedbirler alınmalıdır. 
Bir yılı aşkın süredir basın kartları 
alma hakkına sahip oldukları halde 
alamayan basın görevlilerinin hakla-
rının iadesi sağlanmalıdır.” n AA

‘Aileyi kurtaracak 
olan sadece sevgidir’

Merkezi Konya’da olan Şehr-i 
Yâr Turizm, her sene başka şehir-
lerde düzenlediği Aile ve Dostluk 
Kampı’nı bu sene Ankara – Kızıl-
cahamam’da gerçekleştirdi. Farklı 
illerden çok sayıda ailenin katıldı-
ğı ve Kızılcahamam’da beş yıldızlı 
termal bir otelde gerçekleştirilen 
Aile Kampı’nda, “Aile ve Toplum” 
konusu ele alındı. Hayrat İnsanî 
Yardım Derneği yetkilisi Adnan 
Haydaroğlu’nun derneği Afri-
ka’daki faaliyetleriyle ilgili açıkla-
malarından sonra kürsüye çıkan 
Şehr-i Yâr Turizm Genel Müdürü 
Âdem Bilensarı, geçtiğimiz sene 
düzenlenen Aile Kampı’nda “Helâl 
ve Haram Gıda” konusunu uz-
manlarıyla birlikte masaya yatır-
dıklarını belirterek “Son zaman-
larda özellikle kadın cinayetleri, 
kadına yapılan zulüm,  zulmün de 
ötesinde caniliklerle aile müesse-
sesi ciddi anlamda yara aldı. He-
men her sene Türkiye gündemine 
oturan aile vakalarıyla çalkalanıyo-
ruz” dedi. 

“Aileyi koruma adına, evlatları-
mızı koruma adına, kendimizi asrın 
kötülüklerinden koruma adına ne-
ler yapmalıyız?” diye soran Âdem 
Bilensarı, kadına ve aileye yönelik 
olumsuzluklar karşında insanımız 
ve insanlığın seyirci durumunda 
kaldığını belirterek “Peki ne oldu 
da bizler bu hale geldik? Ne oldu 
da aile bu çalkantılı haberlerle anı-
lır oldu? Ne oldu da aile bireyleri-

nin en önde gelenleri olan anne ve 
baba birer câni ve canavar olarak 
tanınır oldu? Dün yaşanılır olan, 
gıpta edilen, sevgiyle ve muhab-
betle anılan Müslüman aile yuvası, 
nasıl oldu da bugün bu tarz hadise-
lerle anılır oldu” diye konuştu.

Ailede ilk öğretmenin “anne”, 
ilk hocanın “baba” olduğunu ha-
tırlatan Bilensarı, anne ve babanın 
ilköğretim yaşına gelen çocukları-
na karşı asıl yapması gereken gö-
revlerden kendilerini azat ederek 
o görevleri öğretmenlere tevdi 
ettiğimizden beri yalpaladığımızı, 
evlenen gençlerin kısa zamanda 
boşandıklarını ve boşanma rakam-
larının Türkiye’de dehşet boyutla-
ra ulaştığını belirterek, “Yapılan bir 
ankete göre, bir ilimizin boşanma 
oranı yüzde 38. Bu oran çok büyük 
ve dehşet bir oran. 100 kişi evle-
niyor ve aynı yıl 38’i boşanıyor. Bu 
araştırmaya göre bunların %90’ı 
üniversite mezunu. Ve en acıta-
nı da şu; üniversite mezunlarının 
boşanma aralığı 3-6 ay. Burada 
kabahat kimde? Elbette anne ve 
baba olarak bizde. Onlara nasıl eş 
seçilir, nasıl evlenilir, nasıl geçim 
dirlik sağlanır? Nasıl çocuk yetiş-
tirilir? Medeniyet nedir? Sevgi, 
saygı, sadakat, hürmet nedir? Bü-
tün bunları biz öğretecektik. Biz bu 
sorumlulukları kazanmadığımız 
müddetçe ne kendi aile yapımızı, 
ne de toplumu düzeltemeyiz” ifa-
delerini kullandı. n HABER MERKEZİ

Merkez Bankası’nın faiz indirimi hamlesini değerlendiren Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, faiz indirimi hamlesinin 
son derece yerinde bir hamle olduğunu, enflasyona yol açan ana maddenin faizler olduğunu söyledi

‘Faiz indirimi yerinde
bir politika oldu’

Avrasya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu, 
Merkez Bankası tarafından gerçek-
leştirilen faiz indirimi hamlesinin 
son derece yerinde bir hamle oldu-
ğunu söyledi.

Avrasya Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı ve İktisadi ve İdari Bi-
limler Fakültesi İktisat Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Ersan Bocutoğ-
lu, Merkez Bankası’nın enflasyonu 
düşürmek amacıyla faiz indirimi 
yaptığını belirtti. Bu indirimin ol-
dukça yerinde bir hamle olduğunu 
kaydeden Prof. Dr. Bocutoğlu, “Faiz 
ile enflasyon arasındaki ilişkiler ele 
alındığında ilim dünyası şunları tar-
tışmaktadır; acaba enflasyon mu fa-
ize yol açıyor, faiz mi enflasyona yol 
açıyor? Bu konuda görüş bildirenler 
yarı yarıya ikiye bölünmüş durum-
da. Yarısı diyor ki; enflasyona yol 
açan faizdir, yarısı da faize yol açan 
enflasyondur. Türkiye Cumhuriyeti 
hükumeti, enflasyona yol açan ana 
faktörün faiz olduğunu kabul ede-
rek, enflasyon düşürüldüğü zaman 
faizin de düşürüleceğini düşündüğü 
için özellikle faizi aşağıya çekme yö-
nünde bir eyleme girişmiş oldu. Bu 
eylem yerinde midir? Bir iktisatçı 
olarak şunu söyleyebilirim ki; bu ey-
lem yerindedir. Çünkü enflasyonun 
sebepleri ikiye indirilmektedir. Birisi 
kalem fazlalığı yani üretim yetersiz-
liğinden meydana gelen enflasyon, 
ikincisi de üretim maliyetlerinin ar-
tışından meydana gelen enflasyon. 
Türkiye’de bir mal kıtlığı çok şükür 
yoktur. Sadece bir maliyet kalemi 
olarak faizlerin yükselmesi üretim 
maliyetlerini artırmakta ve enflasyo-
na yol açmaktadır. Dolayısıyla şuan 

da almış olduğumuz enflasyonu 
düşürmek üzere faizleri düşürme 
politikamız son derece yerindedir ve 
işleyecektir. Bu düşmenin sistema-
tik olarak devam edeceğini ve 2020 
yılının bahar ayına geldiğimiz de çok 
önemli ve olumlu gelişmeler oldu-
ğunu göreceğimizi düşünüyorum” 
şeklinde konuştu.
‘TÜRKİYE’NİN PETROL VE DOĞALGAZ 

AÇIĞI OLMASA HERHANGİ BİR 
ENERJİ AÇIĞI OLMAYACAKTIR’
Doğu Akdeniz’de gerçekleşti-

rilen enerji arama çalışmalarına da 

değinen Prof. Dr. Bocutoğlu, Türki-
ye üzerinde zaman zaman manipü-
lasyonlar yapıldığını kaydetti. Mani-
pülasyonların döviz kuru üzerinden 
yapıldığını dile getiren Prof. Dr. 
Bocutoğlu, “Çünkü, Türkiye eko-
nomisinin zayıf noktalarından biri 
ödemeler bilançosu açığıdır. Bu da 
doğal gaz ve petrolden kaynaklan-
maktadır. Eğer Türkiye’nin petrol 
ve doğal gaz açığı olmasa herhangi 
bir enerji açığı olmayacaktır. Bu açığı 
kapatmak için Türkiye borçlanmak 
durumunda bulunduğundan ve 

borçlanma da döviz kurları üzerin-
den yapıldığından manipülasyonlar 
döviz kuru üzerinden yapılmaktadır. 
İnşallah Türkiye Doğu Akdeniz’deki 
bu enerji arama faaliyetlerinden ba-
şarıyla çıkacaktır ve 50 milyar dolar-
lık bir döviz gelirine sahip olduğun-
da Doğu Akdeniz’deki kaynaklardan 
ödemeler bilançosu açığımız orta-
dan kalkacak, dünya üzerinde hiç-
bir ülke döviz üzerinden Türkiye’ye 
manipülasyon yapamayacaktır” ifa-
delerini kullandı.
n İHA

Karaduman, yerel basının sorunlarını dile getirdi
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Mustafa Cengiz: Galatasaray kendine saldırılmadıkça beyefendiliğini korumuştur
Galatasaray Başkanı Mustafa Cen-

giz, hak edenin sahada kazandığı bir 
lig dilediğini söyleyerek, “Galatasaray 
camiası hiçbir zaman, durup dururken 
şampiyonluğu kaybetse bile hiçbir 
camiaya, hiçbir şampiyonluğa laf et-
memiştir. Galatasaray kendine saldı-
rılmadıkça beyefendiliğini, asaletini 
korumuştur” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cen-
giz, Metin Oktay’ın vefatının 28. yılı için 
düzenlenen anma töreninin ardından 
sarı-kırmızılı camianın gündemine iliş-
kin basın mensuplarına açıklamalarda 
bulundu. Adil ve maçların sahada ka-
zanıldığı bir lig dilediğini belirterek söz-
lerine başlayan Cengiz, “Bu sertlikler, 
oyun demeye dilim varmıyor ama bu 
anlamsız tepkiler son bulacak. Şu da 
bilinsin ki Galatasaray camiası hiçbir 
zaman durup dururken şampiyonluğu 
kaybetse bile hiçbir camiaya, hiçbir 
şampiyonluğa laf etmemiştir. Galata-
saray kendine saldırılmadıkça beye-

fendiliğini, asaletini korumuştur. Biz 
bütün rakiplerimizden bunu bekliyoruz. 
Lig giderek zorlu hale geliyor. Rakiple-
rimiz de çok değerli transferler yaptı. 
Biz de elimizden geleni yaptık. Saha-
da mertçe, adil, düzgün, hak edenin 
kazandığı bir yarış diliyoruz. Diagonal 
VAR’lar, top ayaktan çıktıktan sonra 
çizgiler çizilmesin diliyoruz. Teknoloji-
nin bile dürüstçe kullanılmasını diliyo-
ruz. Kimseye taş atmıyorum. Sadece 
dilek ve temenni. Hem Galatasaray 
için bu temennilerim hem de rakiple-
rimiz için. Çünkü rakiplerimiz ne kadar 
yücelirse, biz o kadar yüceliriz. Rakip-
lerimiz ne kadar güçlüyse ve düzgünse 
biz o kadar düzgün ve güçlüyüz” ifade-
lerini kullandı.

“ADİL BİR YARIŞ İSTİYORUM”
Mustafa Cengiz, TFF Tahkim Ku-

rulu’nun Teknik Direktör Fatih Terim’in 
cezasını 4 maçtan 3 maça indirmesiyle 
ilgili gelen bir soruya ise, “Dün gece 
11’de kulüpten ayrıldım. O konuda bir 

bildiri yayınladık. O bildiride her şeyi 
söyledik. Ben tekrar tekrar germek 
istemiyorum. Adil bir yarış istiyorum. 
Çok fazla söylenecek şeyin değerini 
azaltacağının da bilincindeyim. Sade-
ce o bildiriye odaklanmanızı istirham 
edeceğim” dedi.

“TÜRK FUTBOLU İÇİN 
ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ”
Galatasaray ile Kulüpler Birliği 

arasında sorunların devam edip etme-
diğine ilişkin ise sarı-kırmızılıların baş-
kanı, “Benim direkt temasım yok. Ben 
Kulüpler Birliği’nin direkt bulunduğu 
eyleme Galatasaray’ı temsilen katıl-
mıyorum ama teknik kadro düzeyinde 
Türk futbolunun yürümesi için lisansla-
ma faaliyetlerine biz büyük katkıda bu-
lunduk. Bütün sistemin ilerlemesi için 
ne varsa biz orada varız. Şundan emin 
olun; Galatasaray’ın profesyonel kad-
roları elinden gelenin çok fazlasını Türk 
futbolu için yapmakta” diye konuştu. 
n İHA

Gazişehir ve Beşiktaş’ın 
Süper Lig’deki ilk maçı

Süper Lig’de heyecan milli aranın ardından tekrar başlarken bugün Gaziantep Kalyon Stadı’nda 
oynanacak olan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı da ilklere sahne olacak. Bugün saat 

20.00’de Gaziantep Kalyon Stadı’nda oynanacak olan mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek
Süper Lig’de bugün karşı karşıya ge-

lecek olan Gazişehir Gaziantep ile Beşik-
taş tarihlerinde 6. kez birbirlerine rakip 
olacak. Daha önce Türkiye Kupası maç-
larında 5 kez birbirlerine rakip olan iki 
ekip, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı 
karşıya gelecek. Kritik maçta iki takımın 
yeni transferleri de ilk kez sahne alacak. 
İki takım arasında daha önce oynanan 5 
maçta Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Ga-
zişehir Gaziantep ise sadece 1 galibiyet 
alabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 13 
gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 2 
gol atabildi.

YENİ TRANSFERLER 
İLK KEZ SAHNE ALACAK

Kritik maçta iki takımın da yeni trans-
ferleri ilk kez sahne alacak. Beşiktaş’ın 
kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby ile Mo-
hamed Elneny Teknik Direktör Abdullah 
Avcı’nın görev vermesi halinde ilk kez 
siyah-beyazlı formayı giyecek. Gazişehir 
Gaziantep’te ise Başakşehir’den kirala-
nan Muhammed Demir ile Furkan Soyalp 
aynı heyecanı yaşayacak.

MUĞDAT VE KAYODE YOK 
Bugün saat 20.00’de Gaziantep Kal-

yon Stadı’nda oynanacak olan mücadele 
öncesi Gaziantep ekibinde sakatlığı bulu-
nan ve sahalardan en az 6 ay uzak kala-
cak olan Muğdat Çelik ve Hatayspor ile 
oynanan hazırlık maçında kırmızı kart gö-
ren Kayode forma giyemeyecek. Beşik-
taş’ta ise cezalı futbolcu bulunmazken, 
hafif sakatlıkları bulunan Oğuzhan ile 
Dorukhan Toköz’ün durumları maç günü 
netlik kazanacak.

“O ZİHNİYETTE DEĞİLİZ”
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Or-

man, “Şampiyonluklar, maçları kazan-
mak önemli ancak biz ‘Top çiziyi geçsin 
de nasıl geçerse geçsin’ zihniyetinde 
değiliz. Başka camialar bu zihniyette ola-
bilir ancak bizim işimiz değil. Biz, ‘Şe-
refinle oyna, hakkınla kazan’ anlayışıyla 
hareket eden bir camiayız” dedi.

Adana Beşiktaşlılar Derneği tara-
fından düzenlenen toplantıda Beşiktaş 
Kulübü Başkanı Fikret Orman 250 kong-
re üyesiyle bir araya geldi. Kentteki bir 

otelde düzenlenen toplantıda konuşan 
Orman, milli maç aralarını değerlendire-
rek, çeşitli illerde hazırlık maçları yapa-
caklarını belirterek bu maçların ilkini 12 
Ekim Cumartesi günü Adana Demirspor 
ile yapacaklarını hatırlattı.

“BEŞİKTAŞ, BİZİM BEŞİKTAŞIMIZ”
Geriye kalan 2 buçuk yıllık görev sü-

resinde elinden geldiğince çalışacağını 
dile getiren Orman, yeniden seçime gir-
meyeceğinin altını çizerek, “Beşiktaş, 
bizim Beşiktaşımız. 

Artık son dönemim ve yavaş yavaş 

kum saati tersine akmaya başladı. Yö-
netim sürecinde tüm gücümüzle Beşik-
taş’a hizmet etmeye çalıştık. Taraftar-
larımızdan da tek beklentimiz, Beşiktaş 
siyasetini bırakıp çalışmalarıdır. Zor 
günler geçirdik. Kazandığımız başarıla-
rı, hep beraber başardık” diye konuştu. 
Alt yapıya önem verdiklerini dile getiren 
Fikret Orman, 8 senelik yönetim haya-
tının her saniyesini Beşiktaş’ın başarısı 
için harcadığını vurgulayarak, “Abdul-
lah hoca ile alt yapı ile ilgili görüş ha-
lindeyiz. 

A takıma alt yapıdan 4 ya da 5 tane 
oyuncu çıkaracağız ve bu oyuncular ilk 
11’de oynayacak kapasitede olacaklar.

Şampiyonluklar, maçları kazanmak 
önemli ancak biz ‘Top çiziyi geçsin de 
nasıl geçerse geçsin’ zihniyetinde deği-
liz. Başka camialar bu zihniyette olabilir 
ancak bizim işimiz değil. Biz, ‘Şerefinle 
oyna, hakkınla kazan’ anlayışıyla hare-
ket eden bir camiayız. Elimizden geldiği 
kadar da kendi çizgimizde mücadelemi-
zi devam ettireceğiz” dedi. 
n İHA

Göztepe’de 
kadro değişiyor

Süper Lig’de pazar günü Çaykur Rizespor ile karşıla-
şacak Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna’nın yeni 
transferleri ilk 11’e monte edeceği öğrenildi. Lige istedi-
ği gibi başlayamayan Göztepe, pazar günü deplasmanda 
karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Galibi-
yetten başka bir sonucu aklının ucundan dahi geçirmeyen 
Tamer Tuna’nın öğrencileri, sezonun ilk 3 puanını alıp 
İzmir’e getirmek istiyor. Transfer sezonunun son günüde 
atağa kalkan ve birçok ismi kadrosuna katan sarı-kırmızı-
lı takımda, Teknik Direktör Tamer Tuna’nın da ilk 11’de 
değişiklikler yapmasına kesin gözüyle bakılıyor. İzmir 
temsilcisinde sakatlıkları devam eden Jerome ve Reis 
dışında eksik oyuncu bulunmaması da Tuna’nın elini bir 
hayli güçlendiriyor. Yeni transferlere şans vermesi bekle-
nen Tuna’nın, Reis’in yokluğunda savunmanın ortasında 
Sanneh’i oynatmasına kesin gözüyle bakılırken; dene-
yimli teknik adamın defansın önünde Poko’dan vazgeç-
mesi beklenmiyor. 3’lü orta saha düzenini bozmayacak 
olan deneyimli çalıştırıcının Poko’nun önünde ise Soner 
ve Mossoro ikilisine şans tanımasına kesin gözüyle bakı-
lıyor. Kanatlarda ise yeri garanti olan tek oyuncu Serdar 
Gürler. Serdar’ın sağ kanatta oynaması durumunda sol 
kanat için Napoleoni formaya en yakın isim olarak dikkat 
çekiyor. Deneyimli teknik adamın gol umudu ise Eren 
Derdiyok olacak.  n İHA

Antalyaspor’un konuğu 
İstikbal Mobilya Kayserispor

Antalyaspor ile Kayserispor, Süper Lig’in 4. haftasın-
da oynayacağı maçla birlikte 23. kez karşı karşıya gele-
cek. Antalyaspor, Süper Lig’in 4. haftasında sahasında 
karşılaşacağı Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını 
tamamladı. Kırmızı-beyazlılar ile sarı-kırmızılılar ligde 
23. kez karşı karşıya gelecek. Antalyaspor ile Kayserispor 
daha önce toplamda ise 50 kez karşılaştı. Antalya’da oy-
nanan 25 mücadelede kırmızı-beyazlılar 13 galibiyet, 9 
beraberlik ve 3 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de 22 kez 
rakip olurken, bu mücadeleler sonunda kırmızı-beyazlı-
lar; 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5’de yenilgi aldı. Antal-
yaspor - Kayserispor mücadelesi bugün saat 20.00’da 
Antalya Arena Stadyumu’nda oynanacak ve mücadeleyi 
Fırat Aydınus yönetecek. Ligde geride kalan 3 haftada 1 
galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 4 puan toplayan 
Antalyaspor, 10., Kayserispor ise 1 puanla ligde 15. sıra-
da bulunuyor.  n İHA

Trabzonspor seriyi 
sürdürmek istiyor

Trabzonspor Süper Lig’de 206 günlük yenilmezlik 
serisini sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer sahasında ko-
nuk edeceği Gençlerbirliği’ni yenerek yenilmezlik serisini 
16 maça çıkarmayı hedefliyor.

Trabzonspor’da yaşanan üst üste sakatlıklar nede-
niyle moraller bozulurken, bordo-mavililer Süper Lig’in 
4. haftasında sahasında konuk edeceği Gençlerbirliği 
maçını kazanarak 15 maçlık yenilmezlik serini 16’ya 
çıkartarak moral bulmak istiyor. Bordo-mavililer geçtiği-
miz sezon oynadığı son 12 maçta mağlup olmazken bu 
sezon ise oynadığı 3 maçı da kaybetmeyerek 15 maçlık 
yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, 2010-11 
sezonunda 19-34 haftalarını namağlup geride bırakarak 
15 maçlık puan serisi yakalamıştı. Söz konusu dönemin 
ardından bordo-mavililer ilk kez 2010-11 sezonunda elde 
ettiği yenilmezlik serisini yakalamış oldu. Karadeniz 
ekibi Gençlerbirliği maçında sahadan galibiyetle veya 
beraberlikle ayrılması halinde 16 maçlık seriye imza at-
mış olacak. Trabzonspor 2018-19 ve 2019-20 sezonunda 
Süper Lig’de oynadığı son 15 maçta 10 galibiyet ve 5 be-
raberlik elde etti. 206 gündür Süper Lig’de yenilmeyen 
Karadeniz ekibi, Gençlerbirliği maçında elde edeceği 
puanlarla birlikte serisini sürdürmeyi hedefliyor.  n İHA

Gençlerbirliği yeni bir sayfa açmak istiyor
Süper Lig’de ilk 3 maçını kaybeden 

Gençlerbirliği’nin teknik direktörü Mus-
tafa Kaplan, “Trabzonspor maçıyla yeni 
bir sayfa açmak istiyoruz.” dedi. Kaplan, 
yaptığı açıklamada, ilk üç maçtan hiç bek-
lemedikleri bir şekilde mağlubiyetle ayrıl-
dıklarını söyledi. Şanssızlıklar yaşadıkla-
rını belirten Kaplan, “Biz en kötü 5 puan 
olarak hesaplıyorduk. Kaybettiğimiz üç 
maçta şanssızlıklar da oldu. Kırmızı kart-
lar, kendi yaptığımız bireysel hatalar... 
Ama biz geriye dönmek istemiyoruz. Milli 
maç arasını iyi değerlendirdik. Oyuncula-
rımızla tekrar çok iyi diyaloglar başlattık. 
Oyunsal anlamda, birinci, ikinci, üçüncü 
bölge hem geçişler hem de takım savun-
masıyla ilgili çalışmalar yaptık. Milli maç 
arası bize iyi geldi.” ifadelerini kullandı. 

“Trabzonspor maçıyla yeni bir sayfa 
açmak istiyoruz.” diyen Kaplan, “Biz ora-
ya puan için gidiyoruz. Bu ama üç puan 
ama bir puan olur. Biz o maçta mantalite-
si değişen bir Gençlerbirliği sahaya yan-

sıtacağız. İnşallah oradan iyi bir skorla 
dönerek milli aradan sonra lige iyi bir giriş 
yapmak istiyoruz.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

Kaplan, oyuncularının öz güven kaybı 
yaşayıp yaşamadığıyla ilgili soruya şu ya-
nıtı verdi:

“Aksine hepsinin öz güveni daha da 
arttı diye düşünüyorum. Çünkü yaptığımız 
bireysel toplantılarda biz onu gözlemle-
dik. ‘Biz bu değiliz, en az 7 puanımız ol-
ması lazımdı’ diyen oyuncularımız oldu. 
Bir şanssızlık oldu diye düşünüyoruz. 
Oyuncularımız moral ve motivasyon ola-

rak üst seviyede. Onlar da Trabzonspor 
maçının bizim için bir başlangıç olacağını 
söyledi. Biz her şeyimizle hazırız. İyi bir 
takımız, iyi bir aileyiz, iyi oyunculardan 
kurulu bir ekibiz. Maç içerisinde olan 
şanssızlıklar, bireysel hatalar bizi buraya 
getirdi. İnşallah bundan sonra bunları ya-
şamayız, Trabzonspor maçıyla da çıkışa 
geçmiş oluruz.” 

“KESİNLİKLE BURAYI 
HAK ETMİYORUZ”

Kaliteli bir kadroya sahip olduklarını 
dile getiren Kaplan, “Biz kesinlikle burayı 
hak etmiyoruz. Tek tek baktığınız zaman 
yetenekli, Avrupa’da kendini kanıtlamış 
oyuncularımız var. Geçen seneden kalan 
iyi oyuncularımız var. Yaptığımız mini 
toplantılarda oyuncularımızın da söyle-
diği aynı şey. Oynadığımız oyunun karşı-
lığını alamadık. Biz daha iyi bir takımız. 
Taraftarlarımız rahat olsunlar, Gençler-
birliği’ni en iyi yerlere getireceğiz.” diye 
konuştu.   n İHA
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Yavru Kartal 
puan avında!

TFF 2. Lig temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 3.hafta maçında bugün Pendikspor’a konuk olacak. 
Pendik İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 16.30’da başlayacak ve Emre Kargın tarafından yönetilecek. 
Ligdeki ilk iki maçından 3 puan çıkaran yeşil beyazlılar deplasmandan galibiyet ile dönmek istiyor

Yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 
Konyaspor, ligdeki ikinci deplas-
manda maçına bugün çıkıyor. İlk iki 
maçından toplamda 3 puanla ayrılan 
Yavru Kartal, deplasmandan ilk gali-
biyetini almanın hesaplarını yapıyor. 
1922 Konyaspor’un bugün Pendiks-
por ile oynayacağı karşılaşma saat 
16.30’da Pendik İlçe Stadı’nda baş-
layacak. Zorlu mücadeleyi Emre Kar-
gın yönetirken, yardımcılıklarını Uğur 
Erdoğan, Güner Mumcu Taştan ve 
Önder Turgay Demirak yapacak. Pen-
dikspor maçı öncesinde açıklamalar-
da bulunan 1922 Konyaspor Kulübü 
Basın Sözcüsü İlker Kırnaz, Konya’ya 
mutlu dönmek istediklerini ifade etti.

İKİ MAÇTAN 3 PUAN ALDI
TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta müca-

dele eden temsilcimiz 1922 Kon-
yaspor, sezonun ilk maçında Yeni 
Çorumspor’a konuk oldu. Bu maçta 
iyi mücadele etmesine rağmen 1-0 
mağlup olan yeşil beyazlılar, 2.haf-
tada evindeki ilk maçında Gümüşha-
nespor’u konuk etti ve bu maçtan 2-1 
galibiyet ile ayrıldı. İki mücadeleden 
3 puan çıkaran yeşil beyazlı takım, 
deplasmanda oynayacağı Pendiks-
por maçını yenerek ligin üst sırala-
rında kendisine yer bulmak istiyor. 
Öte yandan Konya ekibinin bugünkü 
rakibi Pendikspor, ligdeki ilk iki ma-
çından da puan çıkaramadı. İstanbul 
ekibi ilk hafta maçında Sarıyer’e 1-0 
yenilirken, bir sonraki hafta Sam-
sunspor’a 2-0 mağlup oldu ve 2’de 0 
yaptı. 

KONYA’YA MUTLU DÖNMEK 
İSTİYORUZ

1922 Konyaspor’da Basın Sözcü-
sü İlker Kırnaz, Pendikspor karşılaş-

ması ve takımın son durumu hakkın-
da açıklamalarda bulundu. Zor bir 
takımla karşılaşacaklarını ifade eden 
Kırnaz, “Bugün oynayacağımız Pen-
dikspor karşılaşması zor geçecek. 
Rakibimiz ligin oturmuş takımlardan 
biri. Samsunspor deplasmanında da 
son dakikalarda kaybettiler. Ama biz 
de içinde birçok hedefi ve hayali ba-
rındıran bir takımız. Güzel bir müca-
dele olmasını diliyorum. Sonraki haf-
talara özgüven ve moral taşımak için 
bu tür zorlu müsabakalardan alınacak 

puan veya puanlar çok önemli. Takı-
mımızın her hafta yükselen bir form 
grafiği ve uyumu var. En güzel şekil-
de mücadele edip, Konya’ya mutlu 
dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

LİGDEKİ HAFTANIN PROGRAMI
Temsilcimiz 1922 Konyaspor’un 

da mücadele ettiği TFF 2. Lig Be-
yaz Grup’ta haftanın programı şu 
şekilde; Bugün: 16.00 Başkent Aka-
demi-Yılport Samsunspor (Ankara 
OSTİM), 16.30 Pendikspor-1922 Kon-
yaspor (Pendik). 

Yarın: 16.00 Yeni Çorumspor-Gü-
müşhanespor (Dr. Turhan Kılıççıoğ-
lu), 16.30 Kırklarelispor-Zonguldak 
Kömürspor (Kırklareli Atatürk), 16.30 
Manisa-Hekimoğlu Trabzon (Mümin 
Özkasap Spor Tesisleri), 16.30 İne-
gölspor-Sancaktepe (İnegöl İlçe), 
18.00 Amed Sportif Faaliyetler-Ha-
cettepe (Diyarbakır), 19.00 Tarsus 
İdmanyurdu-Sarıyer (Tarsus İlçe), 
19.00 Afjet Afyonspor-Şanlıurfaspor 
(Zafer).
n SPOR SERVİSİ

Konyaspor Basketbol’da 
hazırlıklar devam ediyor

1922 Konyaspor’un 
kupadaki rakibi belli oluyor

Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsil-
cimiz Konyaspor Basketbol’da yeni sezon hazırlıkları 
sürüyor. Ligin başlamasında yaklaşık 1 ay kala yoğun 
tempo çalışan yeşil beyazlı takım hazırlıklarına Sel-
çuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda devam 
ediyor. Konya ekibi Başantrenör Ozan Bulkaz gözeti-
minde günde çift idman yapıyor. Konyaspor’un önceki 
gün gerçekleştirilen idmanını Yönetim Kurulu Üyesi Ali 
Kemal Işıkçeviren ve Genel Menajer Nihat Mala da ta-
kip etti. Konyaspor Basketbol, ligin ilk maçında Gemlik 
Basket ile karşı karşıya gelecek, karşılaşma 12 Ekim’de 
oynanacak.    n SPOR SERVİSİ

Türkiye Kupası’nda 3. Tur kuraları 17 Eylül Salı 
günü çekilecek. Kuraya TFF 2. Lig’de yer alan temsilci-
miz 1922 Konyaspor da katılacak. Ziraat Türkiye Kupası 
3. Eleme Turu Kura Çekimi, 17 Eylül 2019 Salı günü 
saat 14.00’te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar 
Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salo-
nu’nda gerçekleştirilecek. Kupada 3. Eleme Turu’na; 
Süper Lig’den Gazişehir Gaziantep FK, Gençlerbirliği, 
Göztepe A.Ş, Kasımpaşa A.Ş., Yukatel Denizlispor, TFF 
1. Lig ve TFF 2. Lig’de yer alan tüm takımlar ile ZTK 2. 
Eleme Turu sonucu tur atlayan 33 takım olmak üzere, 
toplam 92 takım katılacak.    n SPOR SERVİSİ

Beyşehir’in başarılı tekvandocusu coşkuyla karşılandı
İsveç’te düzenlenen Avrupa 

Ümitler Tekvando Şampiyonası’n-
da 46 kiloda Avrupa ikincisi olan 
ve Türkiye’ye gümüş madalya ka-
zandıran milli sporcu Fatma Keleş, 
memleketi Konya’nın Beyşehir ilçe 
merkezinde büyük bir coşkuyla 
karşılandı.

Başarılı milli tekvandocu için 
terminal önünde davullu zurnalı 
karşılama programı düzenlendi. 
Aracı, kent merkezine giriş yapan 
Fatma Keleş’i burada Beyşehir 
Belediye Başkan Yardımcısı Zeki 
Ağmaz ve antrenörü Nafiz Çakır çi-
çeklerle karşıladı ve başarısından 
ötürü tebrik etti. Başarılı sporcuyu 
alkışlar arasında karşılayanlar ara-
sında ailesi, aynı salonda birlikte 
çalıştıkları tekvandocu arkadaşları 
ve vatandaşlar da yer aldı. Avrupa 

ikincisi milli sporcu Fatma Keleş 
karşılama sonrasında oluşturulan 
araç konvoylarıyla düzenlenen 
şehir turuna katıldı. Konvoyda yer 
alan bir iş makinesi de kepçesinde 
taşıdığı Türk Bayrağıyla ilgi çek-

ti ve renkli görüntüler oluşturdu. 
Konvoy, milli sporcunun yetiştiği 
Beyşehir Belediyesi Tekvando 
Spor Okulu önünde son buldu.

20 yaşındaki başarılı milli 
tekvandocu Fatma Keleş, burada 

yaptığı açıklamada, küçük yaşlar-
da başladığı tekvando sporunda 
iyi noktalara gelebilmek için çok 
emek verdiğini, kendisini yetişti-
rerek bugünlere getiren antrenö-
rünün katkı ve desteklerinin çok 

büyük olduğunu söyledi. Fatma 
Keleş, “Bu dereceyi yapabilmeyi 
çok istiyordum. Sağ olsun hocam 
bu konuda bana çok yardım etti. 
Aslında bunu ben değil hocam ba-
şardı” dedi.

İsveç’teki şampiyonada 46 ki-
loda mücadele ettiğini ve 5 müsa-
baka yaptığını aktaran Milli sporcu, 
“Belaruslu, Yunan ve 3 Rus rakibi-
mi yendim. Final maçında biraz 
halsiz kaldım, yenildim. Avrupa 
ikincisi oldum ama inşallah ileride 
daha iyileri olur. Büyükler Avrupa 
Şampiyonası’nda şampiyon olup 
bu kez bayrağımızı göndere çek-
tirmek istiyorum. Çok mutluyum, 
hepinize bana böylesine güzel bir 
karşılama yaptığınız için çok teşek-
kür ediyorum” şeklinde konuştu.

Beyşehir Belediyespor Kulübü 
tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise, 
öğrencisi Fatma Keleş’in Avrupa 
şampiyonasındaki başarısıyla tüm 
camia ve ilçe olarak büyük bir gu-
rur yaşadıklarını söyledi.
n İHA

S.TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.MANİSA FK 2 2 0 0 7 1 6 6
2.SANCAKTEPE FK 2 2 0 0 7 2 5 6
3.SAMSUNSPOR 2 2 0 0 4 0 4 6
4.YENİ ÇORUMSPOR 2 2 0 0 3 1 2 6
5.AFJET AFYONSPOR 2 1 1 0 6 3 3 4
6.HEKİMOĞLU TRABZON 2 1 1 0 5 3 2 4
7.BAK SPOR KULÜBÜ 2 1 1 0 2 0 2 4
8.SARIYER 2 1 1 0 1 0 1 4
9.TARSUS İDMAN Y. 2 1 0 1 3 3 0 3
10.1922 KONYASPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
11.ZONGULDAK 2 1 0 1 1 1 0 3
12.İNEGÖLSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
13.KIRKLARELİSPOR 2 0 1 1 2 6 -4 1
14.AMED SPORTİF 2 0 0 2 1 3 -2 0
15.GÜMÜŞHANESPOR 2 0 0 2 1 4 -3 0
16.PENDİKSPOR 2 0 0 2 0 3 -3 0
17.HACETTEPE SPOR 2 0 0 2 2 10 -8 0
18.ŞANLIURFASPOR 2 0 0 2 0 4 -4 -6

TFF 2.LiG
BEYAZ GRUP  
2019-2020

PUAN DURUMU

Süleyman Atlı’nın şimdiki hedefi dünya şampiyonluğu
Büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyon-

luğuna bu yıl Romanya’da ulaşan milli 
güreşçi Süleyman Atlı, Kazakistan’da 
düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda 
da altın madalya kazanmayı amaçlıyor. 
Süleyman Atlı, Kazakistan’ın başkenti 
Nur Sultan’da yarın başlayacak Dünya 
Güreş Şampiyonası öncesi açıklama-
larda bulundu. Son Avrupa şampiyonu 
25 yaşındaki milli güreşçi, sezon ba-
şında bir sakatlık geçirdiğini belirterek, 
“Bu beni geriye değil, ileriye götürdü. 
Dinlenme fırsatı buldum. Avrupa Şam-
piyonası’ndan 2 ay önce antrenmanla-
ra başlamıştım. Önümde bu sezon üç 
basamak vardı; birincisi Avrupa şampi-
yonluğu, ikincisi dünya şampiyonluğu, 
üçüncüsü olimpiyatlardı. Avrupa şam-
piyonu oldum, ilk basamağı başarılı bir 
şekilde tamamladım. İkinci basamak 
da dünya şampiyonluğu.” ifadelerini 
kullandı.

Kazakistan’da serbest stil 57 kiloda 
Türkiye’yi temsil edecek Süleyman, 

“Her şey şu an yolunda. Takım olarak 
Dünya Şampiyonası’na odaklanmış 
bir şekildeyiz. Dünya şampiyonu olup 
olimpiyatlara favori bir şekilde katılmak, 
olimpiyatlarda da ülkeme altın madalya 
kazandırmak istiyorum.” diye konuştu. 

“ÇOK DAHA ZORLU GEÇECEK”
Avrupa Şampiyonası’nda serbest 

stilde 10 sıkletin 7’sinde madalya aldık-
larını hatırlatan Süleyman Atlı, Dünya 
Şampiyonası’nda da takım halinde ba-
şarılı olmak istediklerini dile getirdi.  Sü-
leyman, Serbest Milli Takımı’nın geçen 
yıl Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de 
gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası’n-
da 2 madalyada kalmasıyla ilgili soru 
üzerine şunları söyledi: “Güreş Milli Ta-
kımlarının üzerindeki stres daha fazla. 
Çünkü önceki yıllara bakarsak destanlar 
yazan bir branş. O yüzden beklenti daha 
fazla olduğu için güreşte baskı hisse-
debiliyorsunuz. Bu nedenle bazen her 
şey istenildiği gibi olmuyor. Son Dünya 
Şampiyonası’nda üzerimizde bir nasip-

sizlik vardı. Ben üçüncü oldum, Fatih 
(Erdin) arkadaşımız ikinci oldu. Bu Dün-
ya Şampiyonası’nda herkes altın ma-
dalyayı hedefliyor. Benim de her zaman 
hedefim altın madalya oldu.” 

Milli güreşçi, Kazakistan’daki Dünya 
Güreş Şampiyonası’nın aynı zamanda 
olimpiyat elemeleri niteliği taşıdığına 

işaret etti.
Süleyman, “Dolayısıyla diğer dünya 

şampiyonalarına göre çok daha zorlu 
geçecek. Biz de bunun bilincinde olarak 
hazırlandık. Dünya Şampiyonası’nın bi-
zim için çok güzel geçeceğine inanıyo-
rum.” değerlendirmesinde bulundu.
  n AA



Transfer hastalığına devasa borçlar da engel olamıyor
Türkiye’de yaz transfer dönemi 

geride kalan hafta sona ererken, yük-
lü miktarda borcu bulunan Beşiktaş, 
Fenerbahçe, Galatasaray ve Trab-
zonspor, transfer harcamalarında 
yine cömert bir yaklaşım sergiledi. 
Bu dönemde Beşiktaş 8, Galatasaray 
14, Fenerbahçe 12 ve Trabzonspor 
da 17 futbolcuyu renklerine bağladı. 
Söz konusu 51 oyuncunun kulüplere 
toplam maliyeti ise bu sezon için me-
najer ücretleri hariç 716 milyon liraya 
(115,5 milyon avro) ulaştı.

DÖRT BÜYÜKLERİN TOPLAM 
BORCU 10,6 MİLYAR LİRA
Türk futbolunun lokomotifleri ola-

rak nitelendirilen dört kulübün, yüklü 
miktardaki borçlarına rağmen bu 
denli yüksek rakamlarla transfer yap-
ması dikkati çekiyor. Salt bu sezon 
için 115,5 milyon avroluk yükümlü-
lüğün altına giren “Dört büyükler”in, 
geçen sezon sonu itibarıyla borç mik-
tarları şöyle: Fenerbahçe 3.7 Milyar, 
Galatasaray 3.2 Milyar, Beşiktaş 2.6 
Milyar, Trabzonspor 1.1 Milyar 

BAĞIMSIZ DENETÇİLERE GÖRE 
KULÜPLER “BORCA BATIK” 

DURUMDA
Borsada işlem gören kulüpler, 

üçer aylık periyotlarda Kamuyu Ay-
dınlatma Platformuna (KAP) bildi-
rimde bulunarak finansal raporlarını 
duyurmaktadır. Bu raporlarda kulü-
bün ekonomik durumuna dair veriler 
ve bağımsız denetçilerin bu verileri 
değerlendirmesi yer alıyor. Denetçi 
raporlarında uzun zamandır 4 ku-
lüp için de aynı ifadeler kullanılıyor: 
“Finansal tablolara göre işletmenin 
sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi 
şüphe oluşturabilecek önemli bir 
belirsizlik varlığını göstermektedir. 
Diğer taraftan söz konusu durum, 
Türk Ticaret Kanunu’nun 376. mad-
desinde yer alan bir şirketin borca 
batık bulunduğu şüphesini uyandıran 
işaretler konusundaki düzenlemelere 
girdiğinden, yönetim kurulunun ted-
birleri alması gerekmektedir.”

FENERBAHÇE 37 MİLYON 
AVROLUK YÜKÜN ALTINA GİRDİ

Yaz transfer döneminde Eljif El-
mas’ı 16 milyon avro bonservis be-
deliyle Napoli’ye satan Fenerbahçe, 
12 futbolcuyu kadrosuna kattı. Bu 
transferlerin 6’sını bonservis bedeli 
ödeyerek gerçekleştiren Fenerbah-
çe, diğer oyuncuları kiralama ve 

imza parası karşılığında kadrosuna 
dahil etti. Tüm bu masrafların salt bu 
sezonki toplamı 37 milyon avro (230 
milyon lira). Sarı-lacivertliler, kulüp-
lerin en büyük gelir kaynağı olan Sü-
per Lig yayın hakkından geçen sezon 
160 milyon lira kazanmıştı. 

GALATASARAY 35,5 MİLYON 
AVRO ÖDEYECEK

Süper Lig’in son şampiyonu Ga-
latasaray, yaz transfer döneminde 
14 futbolcuyla mukavele imzaladı. 
Sarı-kırmızılı kulüp, bu futbolcuların 
çoğuna bonservis ödemese de kira-
lama bedeli, oyunculara bu sezon 
verilecek yıllık ücret ve imza para-
larının toplamı 35,5 milyon avroyu 
(220 milyon lira) buluyor. Bu çerçe-
vede geçen sezon Süper Lig yayın 
haklarından 231 milyon lira kazanan 
Galatasaray, menajerlere verilen üc-
retler de hesaba katılınca, bu paranın 
tamamını yeni transfer ettiği 14 oyun-
cu için harcamış oldu. Sarı-kırmızılı 
kulübün ihracat kaleminde ise 4,5 
milyon avroya (28 milyon lira) Sevil-
la’ya giden Fernando bulunuyor.
BEŞİKTAŞ 27,3 MİLYON AVRO 

DAĞITACAK
Bu sezon 8 futbolcuyu transfer 

eden Beşiktaş, bu oyunculardan 5’ine 
bonservis bedeli öderken 3 oyuncu 
için kiralama yöntemine başvurdu.  

Bu transferler için siyah-beyazlı ku-
lübün kasasından sadece bu sezon 
27,3 milyon avro (170 milyon lira) 
çıkacak. Beşiktaş’ın ihracat defterin-
de ise 2 milyon avroluk bonservis be-
deliyle Bologna’ya gönderilen Gary 
Medel dışında oyuncu bulunmuyor.

TRABZONSPOR’DAN 
TRANSFERE 15 MİLYON AVRO

Geçen sezon kiralık olarak 
bordo-mavili formayı giyen Caleb 
Ekuban’ın bonservisini alan Trab-
zonspor, bu transfer haricinde 16 
yeni oyuncuyu kadrosuna dahil etti. 
Futbolculara verilen yıllık ücretler 
ve bonservis bedelleri düşük gibi 
gözükse de oyuncuların maliyeti, 
menajer ücretleri hariç 15 milyon av-
royu (93 milyon lira) geçti. Bu çerçe-
vede Yusuf Yazıcı’yı rekor bir ücretle 
(16,5 milyon avro) Fransa’nın Lille 
takımına gönderen Trabzonspor, bu 
transferden kazandığı paranın nere-
deyse tamamını yeni oyuncuları için 
harcadı.
n AA

Şimdi tam zamanı!
Sezonun ilk 3 haftasında henüz galibiyetle tanışamayan Spor Toto Süper Lig temsilcimiz 

Konyaspor yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. İlk galibiyetini almak isteyen Anadolu 
Kartalı’nın zorlu maçı saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi ise Ali Şansalan

Spor Toto Süper Lig’de 4. Hafta 
heyecanı başladı. Temsilcimiz İtti-
fak Holding Konyaspor yarın deplas-
manda Denizlispor ile karşı karşıya 
gelecek. Denizli Atatürk Stadı’nda 
oynanacak karşılaşma saat 20.00’de 
başlayacak. Zorlu maçı hakem Ali 
Şansalan yönetecek. Şansalan’ın 
yardımcılıklarını İsmail Şencan ve 
Murat Ergin Gözütok yaparken, maçın 
dördüncü hakemi ise Selim Özen. 

Kritik mücadelenin VAR hakemleri 
ise Zorbay Küçük ve Atilla Karaoğlan. 

KARTAL SİFTAH PEŞİNDE
Sezonun ilk 3 haftasında oynadığı 

maçların tamamını beraberlikle ta-
mamlayan Konyaspor henüz galibiyet 
sevinci yaşayamadı. Ankaragücü, 
Galatasaray ve Antalyaspor ile bera-
bere kalan Konyaspor, 3 puan topla-
dı. Üzerinde kazanma baskısını bir 
türlü kıramayan Konyaspor, Deniz-
lispor maçını hedef haline getirmiş 
durumda. 

Bu sezonun ilk galibiyetini almayı 
amaçlayan Konyaspor’un rakibi De-
nizlispor ise sezona oldukça iyi baş-
langıç yapmış durumda. 

7 PUANLA SÜRPRİZ
Uzun bir aradan sonra Süper 

Lig’den mücadele etmeye hak ka-
zanan Denizlispor oldukça zorlu bir 
fikstür ile sezona başladı. Ancak Ege 
temsilcisi zorlu maçlardan büyük bir 
başarı ile ayrılarak ilk 3 maçta 7 puan 
toplamayı başardı,.

İlk hafta evinde Galatasaray’ı 
mağlup eden Denizlispor, daha sonra 
Antalyaspor’u yenerken, son olarak 
da Göztepe ile berabere kaldı. 

Üst sıralarda tutunabilmek için 
Konyaspor’u yenmek isteyen Deniz-
lispor, özellikle kuvvetli hücum oyun-
cuları ile dikkat çekiyor. 

KARTAL PATLAMA 
YAPMAK İSTİYOR

Konyaspor’un Denizlispor ile oy-
nayacağı maçta bütün gözler hücum 
oyuncularında olacak. Oynanan ilk 3 
maçta iyi bir performans ortaya koy-
masın rağmen bir türlü istediği gali-
biyeti alamayan Konyaspor’da gol so-
runu her maç daha az problem haline 
gelmeye başlamıştı. Özellikle hücum 

oyuncularının form tutması ile daha 
iyi olması beklenen Konyaspor için 
Denizlispor maçı bir fırsat. 

Konyaspor’un iyi mücadelenin 
yanı sıra hücum reaksiyonları ile öne 
çıkması bekleniyor.

BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
İttifak Holding Konyaspor’un ya-

rın oynayacağı zorlu maçta nasıl bir 
kadro ile sahada olacağı şimdiden 
merak konusu. Aykut Kocaman’ın ilk 
3 haftadaki kadroyu çok fazla bozması 

beklenmezken, savunma ve hücum 
bölgesine küçük rötuşlar gelebilir. 

İlk 3 maçta forma giyen Erdon Da-
ci’nin yerine Miya’nın forma giyebile-
ceği gelen bilgiler arasında.
n SPOR SERVİSİ

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

RPS

Süper Lig’de 4. hafta 
heyecanı başladı

Anadolu Kartalı 
taktik çalıştı

Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 4.hafta 
maçında deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşı-
laşacak Konyaspor, günün tek çalışmasını dün sabah 
saatlerinde yaptı.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Ko-
caman ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan 
antrenmana milli takımda bulunan Ali Karakaya, ta-
kımdan ayrı çalışan ve tedavilerine devam edilen Ali 
Çamdalı, Fallou Diagne ile Paolo Hurtado katılmadı.

Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 
el topu ile devam etti.

Futbolcular yarı sahada dönüşümlü olarak 4’e 4 ve 
5’e 5 topla oyunun ardından yapılan taktik çalışma ile 
antrenmanı tamamladı.  n  SPOR SERVİSİ

Spor Toto Süper Lig’de 4. hafta dün oynanan kar-
şılaşma ile başladı. Temsilcimiz Konyaspor’un Pazar 
günü deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacağı hafta-
nın programı şu şekilde:

Bugün: 17.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup 
Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim), 20.00 Antal-
yaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Antalya), 20.00 
Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

15 Eylül Pazar: 17.00 Çaykur Rizespor-Göztepe 
(Çaykur Didi), 17.00 MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni 
Malatyaspor (Eryaman), 20.00 Trabzonspor-Gençler-
birliği (Medical Park), 20.00 Yukatel Denizlispor-Kon-
yaspor (Denizli Atatürk) 

16 Eylül Pazartesi: 20.00 Aytemiz Alanyaspor-Fe-
nerbahçe (Bahçeşehir Okulları)   n  AA

Yeni Malatyaspor’dan ‘Futbol Köyü’ projesi
Btc Turk Yeni Malatyaspor Kulü-

bü Başkanı Adil Gevrek, ilk etabına 
başlanan Futbol Köyü projesiyle il-
gili, “Biz dedik ki şu fani dünyada 
günlük başarılara odaklanmak yeri-
ne, yarın arkamızda küçük de olsa 
vesile olduğumuz bir eser bırakalım. 
Bu anlamda ilk adımı attık. Şehrimi-
zin siyasi ve idari isimleriyle de çok 
olumlu toplantılar gerçekleştirdik” 
dedi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başka-
nı Adil Gevrek, Yeni Malatya Stad-
yumu yanında ilk etabına başlanan 
Futbol Köyü projesindeki çalışmaları 
yerinde inceledi. İnceleme gezisine 
Gevrek ile birlikte TFF Bölge Müdürü 
Fahrettin Eserdi, kulüp ikinci başka-
nı Selim Pilten, yöneticiler Mehmet 
Koçyiğit, idari menajer Mehmet Gö-
mülü ve kulüp genel müdürü Selçuk 
Günaydın katıldı.

Başkan Gevrek, projeye ilk kaz-
mayı vurdukları için mutlu oldukları-

nı belirterek, “Bu proje benim olduğu 
kadar her Malatyalının da rüyalarını 
süsleyen bir proje. Biz şu fani dünya-
da günlük başarılara odaklanmak ye-
rine, yarın arkamızda küçük de olsa 

vesile olduğumuz bir eser bırakalım. 
Bu anlamda ilk adımı attık. TFF Baş-
kanımız Nihat Özdemir de bu projeye 
destek olacaklarını söyledi. Yine dün 
şehrimizin siyasi ve idari isimleriyle 

de çok olumlu toplantılar gerçekleş-
tirdik. İnşallah sadece Malatya’ya 
değil, bölgeye de hitap edecek bir 
projeyi el birliğiyle hayata geçirece-
ğiz” dedi.

“Rektörümüz bize bu konuda 
sağlayacaktır diye düşünüyoruz”

Adil Gevrek, projenin ikinci etabı 
için 100 dönümlük araziye daha ihti-
yaç duyduklarını da belirterek, şun-
ları söyledi:

“Projemizin ilk etabı 100 dönüm-
lük bir alanı kapsıyor. Bu yüz dönü-
mü üniversitemiz federasyonumuza 
vermişti, görüşmelerimiz neticesin-
de kullanımımıza verildi. Ancak 100 
dönüm sadece ilk etaba yetecek 
büyüklükte. Projenin tamamı 200 
dönümü kapsıyor. Bu anlamda İnö-
nü Üniversitesi rektörümüz Ahmet 
Kızılay’dan burayı da talep ettik. 
İnşallah rektörümüz bize bu konuda 
sağlayacaktır diye düşünüyoruz.”
  n AA


