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Armiya 14 
yaşında

Kızılay’dan ilk 
yardım eğitimi

Sıfır zamma 
mahkum edildik! 

Trafik kazası 
yine can aldı!

Konya’nın güçlü teknoloji fir-
ması Armiya Teknoloji 14’üncü 
yaşını kutladı. Programda ko-
nuşan Armiya Teknoloji Genel 
Koordinatörü Ali İhsan Tuğ, 
Türkiye’nin birçok noktasında 
sistem kurmayı sürdürdüklerini 
söyledi. 
n HABERİ SAYFA 4’TE

Türk Kızılay Derneği Konya 
Şube Başkanı Hüseyin Üzül-
mez Dünya İlk Yardım Günü 
nedeniyle yaptığı açıklamada, 
Türkiye genelinde Kızılay’ın 
250 bin kişiye ilk yardım eğitimi 
verdiğini söyledi. 
n HABERİ SAYFA 10’DA

2020-2021 yılı kamu personeli 
zammına ilişkin değerlendir-
melerde bulunan Türk Sağlık 
Sen Konya Şube Başkanı Metin 
Töke, yetkilendirilmiş konfe-
derasyonla kamu çalışanlarının 
hedeflenen enflasyon rakamla-
rına bile bakıldığında sıfır zam-
ma mahkum edildiğini kaydetti.  
n HABERİ SAYFA 9’DA

Selçuklu ilçesi Horozluhan 
Mahallesi’nde kamyonet ile 
hafriyat kamyonunun çarpışma-
sı sonucu meydana gelen trafik 
kazasında yabancı uyruklu bir 
kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 
n HABERİ SAYFA 6’DA

Selçuklu’dan yadigar
Günümüze kadar ayakta kalmayı başarabilen en önemli 

Selçuklu eserlerinden İnce Minareli Medrese, kent 
merkezinde yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden 

biri oluyor. Alaaddin Tepesi’nin batısında yer alan ve 
19’uncu yüzyılın sonuna kadar faaliyetini sürdüren İnce 

Minareli Medrese, taç kapısı, çini süslemeleri, geometrik 
ve bitkisel motifli taş işlemeleri ile dikkati çekiyor. Türk-

İslam sanatının en önemli eserleri arasında gösterilen 
Selçuklu medresesi, bu özelliği ile UNESCO Dünya Mirası 

Geçici Listesi’nde de yar alıyor. 
n HABERİ SAYFA 11’DE

Rakamlar sevindirdi
Yaz aylarında artan boğulma vakalarında bu yıl rakamlar sevindirdi. Şuana kadar 1 boğulma vakasının gerçekleştiği 

Konya’da, havuz yatırımlarının ve bilinçlendirme çalışmalarının bu olumlu gelişmeyi perçinlediği belirtiliyor 
İLK 9 AYDA 1 BOĞULMA 

OLAYI YAŞANDI
Son yıllarda yetkililerin bilinçlendirme 
çalışmaları ve yerel yönetimler tarafından 
Konya’ya kazandıran yüzme havuzları ile 
Konya’da boğulma vakaları azaldı. Kon-
ya’da 2009 yılında 3, 2010 yılında 6, 2011 
yılında 8, 2012 5, 2013 yılında 8, 2014 yılın-
da 5, 2015 yılında 10, 2016 yılında 6, 2017 
yılında 8, 2018 yılında 9 boğulma vakası 
yaşanırken bu sayı 2019’un ilk 9 ayında 1 
olarak kayıtlara geçti.

SON DÖNEMDE 
BİLİNÇLENME VAR

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Mü-
dürü Yıldız Tosun boğulma vakalarında 
yaşanan düşüsün vatandaşların bilinçlen-
mesi olduğuna dikkat çekti. Tosun, “Son 
zamanlarda havaların serin olması ve ge-
rekse vatandaşların televizyon, gazete ve 
sosyal medya ile bilinçlenmesi ile boğul-
ma oranlarında azalmalar meydana geldi. 
İnsanlarımız son dönemlerde bilinçlendi” 
ifadelerini kullandı.  n HABERİ SAYFA 7’DE

OKUL SERVİSLERİ 
MERCEK ALTINDA

Büyükşehir’den denetim 

Konya Büyükşehir 
Belediyesi, 2019-2020 
Eğitim ve Öğretim 
Yılının başlamasının 
ardından öğrencilerin 
güvenliği açısından İl 
Emniyet Müdürlüğü 
ekipleriyle birlikte 
okul servis araçlarını 
sıkı şekilde denetliyor.

n HABERİ SAYFA 4’TE

ÜLKE EKONOMİSİNE 
BÜYÜK KATKI 

Hidro-şekillendirme presi ürettiler 

Konya Teknik Üniversite-
si (KTÜN) ve Necmettin 
Erbakan Üniversitesi (NEÜ) 
akademisyenleri ile bir pres 
firması tarafından geliştirilen, 
uçak, füze ve otomobillerin 
sac parçalarının üretilmesini 
sağlayan hidro-şekillendir-
me presleri, ülke ekonomisi-
ne katkı sağlayacak. 

n HABERİ SAYFA 13’TE
04 Ahiliği yaşatmak, 

hepimizin görevi 06 Otomobil takla attı,
3 kişi yaralandı 10 ‘Doğu ülkelerinde Türk 

olmak bir ayrıcalık’

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

Büyükşehir’den eğitime destek Renault ve Dacia’dan Eylül fırsatı 
Büyükşehir Belediyesi, ilkokuldan 
lise son sınıfa kadar, şehit ve gazi 
çocukları ile öksüz, yetim, engelli, 
anne-babası resmen ayrı, 8. sınıf 
LGS’de binde birlik dilimde olan 
öğrencilere eğitim desteği için 
başvuruları başlatıyor. Büyükşehir 
Belediye Başkanı Uğur İbrahim 
Altay, her zaman eğitim camiasının 
ve öğrencilerin yanında olduklarını 
belirterek, eğitim desteğinin bu yıl 
da devam edeceğini söyledi.
n HABERİ SAYFA 13’TE

Eylül ayında tüm binek ve hafif ticari 
modellerinde avantajlı başlangıç 
fiyatları ve artan ödemeli kredi 
seçenekleri ile müşterilerine cazip 
fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif ticari 
modellerinde sıfır faiz imkanı tanıyor. 
Kampanyaya Dacia da ECO-G serisi 
tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari 
modelinde sıfır faiz fırsatı ile katıldı. 
Eylül ayında Dacia’nın ECO-G serisi 
tüm modellerinde ve Dokker hafif ticari 
modelinde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.
n HABERİ SAYFA 5’TE

Beyşehir’in ilk 
kadın başkan vekili

Vali Toprak Aydos 
Dağı’na tırmandı

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır’ın ilçe 
dışında olması dolayısıyla yerine Beyşehir Belediye 
Başkanlığı görevine vekalet etmeye başlayan kadın 
Belediye Meclis Üyesi Gülşah Bahçeci, “Benim için 

farklı bir duygu, farklı bir deneyim oldu” dedi. 
 n SAYFA 10’DA

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 19 Eylül Gaziler 
Günü dolayısıyla, 3 bin 430 metre yüksekliğindeki 

Konya’nın da en yüksek zirvesi olan Aydos dağına tır-
mandı. Etkinliği değerlendiren Vali Toprak, tırmanışın 
gazilerin de dahil olmasıyla daha anlamlı ve önemli 

bir hale geldiğini söyledi.  n SAYFA 13’TE

Yıldız Tosun
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Betül-Ahmet Köseoğlu çiftinin kızları Ayşe Tuba ile Songül-Osman Koçak çiftinin oğulları Fatih Ahmet bir 
ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi. Çifti, mutlu günlerinde sevenleri, dostları ve yakınları yalnız bırakmadı

Ahmet Köseoğlu’nun 
kızı Ayşe Tuba evlendi

Büyükşehir Belediyesi Basın-Ya-
yın ve Halkla İlişkiler Dairesi Eski 
Başkanı Ahmet Köseoğlu kızını 
evlendirdi. Betül-Ahmet Köseoğlu 
çiftinin kızları Ayşe Tuba ile Son-
gül-Osman Koçak çiftinin oğulları 
Fatih Ahmet bir ömür boyu mutlu-
luğa ‘Evet’ dedi. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri’n-
de gerçekleştirilen düğüne Kültür ve 
Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı, AK 
Parti Konya Milletvekili Ahmet Sor-
gun, KOSKİ Genel Müdürü Ahmet 
Demir, Selçuklu Belediyesi Eski Baş-
kanı Prof. Dr. Adem Esen başta ol-
mak üzere iş ve siyaset dünyasından 
çok sayıda davetli katıldı. Ayşe-Tuba 
ve Fatih Ahmet çiftinin nikah şahit-
liklerini Kültür ve Turizm Eski Baka-
nı Nabi Avcı, AK Parti Konya Millet-
vekili Ahmet Sorgun yaptı. Köseoğlu 
ve Koçak aileleri davetlilerle tek tek 
ilgilenirken, davetlilerin hayırlı olsun 

temennilerini kabul ettiler. Dünya-
evine giren genç çiftin mutlulukları 
gözlerinden okunurken, genç çift 
mutlu günlerini ölümsüzleştirmek 

için bol bol hatıra fotoğrafı çektir-
meyi ihmal etmedi. Yenigün Gaze-
tesi olarak Ayşe Tuba- Fatih Ahmet 
çiftine bir ömür boyu mutluluklar 

diliyor, Köseoğlu ve Koçak ailelerine 
hayırlı olsun temennisinde bulunu-
yoruz.
n MEVLÜT EGİN

Elçin- Emre Kuzuoğlu çiftinin oğlu Ali Ege erkekliğe adım attı. Düzenlenen düğün 
merasimine çok sayıda davetli katıldı. Ali Ege de sünnet olmanın mutluluğunu yaşadı 

Teslime Canan-İsa Şengül çiftinin kızları Melike ile Ayşe-Mustafa Hulusi 
Türker çiftinin oğulları Hüsnü bir ömür mutluluğa ‘Evet’ dedi

Kuzuoğlu ailesinin evladı
Ali Ege sünnet oldu 

Melike ile Hüsnü bir ömür 
boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi

Kuzuoğlu ailesi sünnet düğünü 
mutluluğu yaşadı. Elçin- Emre Ku-
zuoğlu çiftinin oğlu Ali Ege erkekli-
ğe adım attı. İkonia Garden Düğün 
ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
düğün merasimine Kuzuoğlu ailesi-
nin sevenleri, dostları ve akrabaları 
katıldı. Düğüne katılan misafirlerin 
‘hayırlı olsun’ dileklerini kabul eden 
Kuzuoğlu ailesi , kendileri ile tek tek 
ilgilenerek geleneksel düğün pilavı 
ikramında bulundu. Mutluluğu göz-
lerinden okunan  Ali Ege ise sünnet 
olmanın sevincini yaşayarak, arka-
daşları ile birlikte doyasıya eylendi, 
aile büyükleri ile birlikte hatıra fo-

toğrafı çektirdi.  Yenigün Gazetesi 
olarak  Ali Ege’ye atmış olduğu bu 
büyük adım için tebrik eder,  Kuzu-

oğlu ailesine ise ‘hayırlı olsun’ dilek-
lerimizi iletiriz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Şengül ve Türker aileleri düğün 
mutluluğu yaşadı. Teslime Canan-İ-
sa Şengül çiftinin kızları Melike ile 
Ayşe-Mustafa Hulusi Türker çiftinin 
oğulları Hüsnü bir ömür mutluluğa 
‘Evet’ dedi. 

Baykara Gold Düğün ve Kong-
re Merkezi’nde gerçekleştirilen dü-
ğüne Şengül ve Türker ailelerinin 
akrabaları, sevenleri ve dostları ka-
tıldı. Düğünde davetlilere gelenek-
sel Konya düğün pilavı ikramında 
bulundu.  Şengül ve Türker ailele-
ri davetlilerle tek tek ilgilenirken, 
aileler davetlilerin “hayırlı olsun” 
temennilerini kabul etti. Mutluluk-
ları yüzlerinden okunan genç çift ise 

arkadaşları, dostları ve aileleriyle bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirerek mutlu 
günlerini ölümsüzleştirdiler. Yeni-
gün Gazetesi olarak genç çifte iki ci-

han saadeti diliyor Şengül ve Türker 
ailelerine hayırlı olsun temennileri-
mizi iletiyoruz.
n MEVLÜT EGİN 
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Gazeteci meslektaşlarımız Berfin ve Bekir gerçekleştiren düğün töreni mutluluğa ‘Evet’ 
dedi. Genç çifti ve ailelerini mutlu günlerinde sevenleri ve yakınları yalnız bırakmadı 

Berfin ve Bekir düğün 
mutluluğu yaşadı

Süheyla-Sefa Çermik çiftinin 
kızı Berfin ile Döndü-Ayvaz Akkaş 
çiftinin oğlu Bekir, Mavera Düğün 
Merkezinde düzenlenen düğün ve 
nikah töreni ile mutluluğa ‘Evet’ 
dedi. Çermik ve Akkaş ailelerini 
mutlu günlerinde Saadet Partisi 
Konya Milletvekili ve Gençlik Kol-
ları Başkanı Abdulkadir Karadu-
man, AK Parti Konya İl Başkanı 
Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı 
Av.Murat Çiçek, Karatay Belediye 
Başkanı Hasan Kılca ile Çermik ve 
Akkaş ailelerin sevenleri, yakınları 
ve dostları yalnız bırakmadı. Genç 
çiftin nikahını Karatay Belediye Baş-
kanı Hasan Kılca kıydı. Çermik ve 

Akkaş aileleri davetlilerle tek tek il-
gilenirken, davetlilerin hayırlı olsun 
temennilerini kabul ettiler. Yenigün 
Gazetesi olarak Çermik ve Akkaş  

ailelerine hayırlı olsun dileklerimizi 
iletiyor, genç çifte iki cihan saadeti 
diliyoruz.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Çalışkan ailesinin evladı Selman, hayatını Yılmaz çiftinin kızları Kübra ile birleştirdi. 
Ayrıca Kadir Hikmet ve Ömer Metin Çalışkan kardeşler de sünnet mutluluğu yaşadı

Mavi ailesinin kızları Merve ile Akar ailesinin oğulları 
Kazım bir ömür boyu mutluluğa ‘evet’ dedi

Serap – Sadık Şenocak çiftinin oğlu Burak ile Emel – Mustafa Ordu çiftinin 
kızı Elif, geçtiğimiz haftasonu düzenlenen törenle evlendiÇalışkan ailesinde 

çifte mutluluk yaşandı

Mavi ve Akar aileleri 
evlatlarını evlendirdi

Şenocak ve Ordu aileleri
düğün mutluluğu yaşadıGülay- Mehmet Yılmaz çiftinin 

kızı Kübra ile Sefa- Kadir Çalışkan 
çiftinin oğlu Selman, Atiker Deluxe 
Toplantı ve Düğün Merkezinde dü-
zenlenen düğün töreni ile dünyae-
vine girdi. Düğünde misafirlere ge-
leneksel Konya pilavı ikram edildi. 
Yılmaz  ve Çalışkan  aileleri mutlu 
günlerinde kendilerini yalnız bırak-
madıkları için akrabalarına, dostla-
rına teşekkür etti. Düğüne katılan 
misafirler genç çift ve aileleri ile bol 
bol hatıra fotoğrafı çektirdi.  Burcu 
– Bayram Çalışkan çiftinin evlatları 
Kadir Hikmet ve Ömer Metin de 
sünnet olmanın sevincini yaşadı.  
Yenigün Gazetesi olarak Kübra  ve 

Selman’a  bir ömür boyu mutluluk-
lar diliyor, Yılmaz  ve Çalışkan  aile-
lerine hayırlı olsun temennilerimizi 

iletiyor; Kadir Hikmet ile Ömer Me-
tin’e de geçmiş olsun dileklerimizi 
sunuyoruz.  n MEVLÜT EGİN

Mavi ve Akar aileleri akraba 
oldu. Mavi ailesinin kızları Merve 
ile Akar ailesinin oğulları Kazım bir 
ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ dedi. 
Nadire Sultan Kasrı’nda gerçekleş-
tirilen düğün merasimine Mavi ve 
Akar ailelerinin akrabaları, sevenleri 
ve çok sayıda dostları katıldı. Dü-
ğünde davetlilere geleneksel Konya 
düğün pilavı ikramında bulunuldu. 
Mavi ve Akar aileleri davetlilerle 
tek tek ilgilenirken, davetlilerin ha-
yırlı olsun temennilerini kabul etti. 
Mutlulukları yüzlerinden okunan 
genç çift pasta keserken heyecanlı 
dakikalar yaşadı. Yenigün Gazetesi 
olarak Mavi ve Akar aileleri hayırlı 

olsun temennilerimizi iletiyor, Mer-
ve ve Kazım çiftine iki cihan saadeti 

diliyoruz.
n İBRAHİM BÜYÜKHARBUT 

Serap – Sadık Şenocak çiftinin oğlu Burak, hayatını 
Emel – Mustafa Ordu çiftinin kızı Elif ile birleştirdi. Çiftin 
düğünü hem kız evinin bulunduğu Bursa’da; hem de oğlan 
evinin bulunduğu Konya’da yapıldı. Önceki akşam Baykara 
Gold Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen düğün töreninde 
birbirilerine ‘evet’ diyerek mutlu birlikteliklerinin en önem-
li adımını atan Burak ve Elif çiftini, bu özel günlerinde se-
venleri, dostları, arkadaşları, akrabaları ve yakınları da yal-
nız bırakmadı. Şenocak ve Ordu aileleri de misafirleriyle 
yakından ilgilenerek evlatlarının mürüvvetini görme mut-
luluğunu davetlerine icabet eden konuklarıyla paylaştı. Ye-
nigün Gazetesi olarak genç çifte kurdukları yuvada ömür 
boyu mutlu olmalarını diler; ailelerini tebrik ederiz. 
n RASİM ATALAY
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Armiya Teknoloji 14. yaşını kutluyor
Konya’nın güçlü teknoloji firma-

sı Armiya Teknoloji 14’üncü yaşını 
Dar-ı Lezzet Etliekmek  Sarayı’nda 
basın mensuplarıyla bir araya gele-
rek kutladı. 

Düzenlenen programa  MÜ-
SİAD Konya Şube Başkanı Ömer 
Faruk Okka, ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım, Armiya 
Teknoloji Genel Koordinatörü Ali 
İhsan Tuğ, Armiya Teknoloji Yöne-
tim Kurulu Üyesi Mustafa Tuğ ile 
basın mensupları katıldı. Düzenle-
nen programda konuşan Armiya 
Teknoloji Genel Koordinatörü Ali 
İhsan Tuğ, “ Armiya Teknoloji ola-
rak sosyal sorumluluk projesi kap-
samında kız çocuklarına yönelik 
‘geleceğin güçlü Türkiye’si için kız 
çocuklarının kodlama uzmanı olma-
sı lazım’ diyerek Robotik Kodlama 
eğitimlerini başlattık. Amacımız bu 

proje ile farkındalık oluşturmak. Bu-
rada da başarımızı ispat ettik ve gö-
rüyoruz. Kız çocuklarımıza yönelik 
kodlama eğitimlerimize devam ede-
ceğiz. Güvenlik teknoloji anlamında 
da faaliyetlerimiz aralıksız bir şekil-
de devam ediyor. Türkiye’nin birçok 
noktasında sistemlerimizi kurmaya 
devam ediyoruz.  Türkiye’nin şu-

anda tek milli yazılımı konumunda 
olan Vega Yazılımın bölge dağıtıcısı-
yız. Aynı zamanda çözüm ortayıyız” 
ifadelerini kullandı. Armiya Tekno-
loji Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Tuğ da Armiya Teknoloji olarak ça-
lışmalarını aralıksız sürdürdüklerine 
dikkat çekti. 
‘ARMİYA TEKNOLOJİ’NİN YAZILIMA 

YAPMIŞ OLDUĞU 
YATIRIMLAR ÇOK ÖNEMLİ’

Günümüzde teknolojinin öne-
minin giderek artığına dikkat çe-
ken MÜSİAD Konya Şube Başkanı 
Ömer Faruk Okka, “21. Yüzyılda 
iş yapış tarzı değişti. Sanayi dev-
rim yaşadıktan sonra günümüzde 
özelikle teknolojide yaşadığımız ge-

lişmeler ve yeni çağ ile birlikte bu 
teknolojinin önemi her geçen gün 
artıyor. Teknolojinin hedefi şuan-
da insan hayatını tamamen kontrol 
altına alabilmek. Bunu gerçekleşti-
recek olan da teknoloji, yazılım sek-
törü.  Bu konuda teknoloji ve yazlım 
alanında da çalışmalarımızı hızlı 
bir şekilde başlatmamız gerekiyor.  

Dünya bugün yapay zekayı konuşu-
yor. Bu konuda da ciddi çalışmalar 
gerçekleştiriyorlar. Bu devrimi ve 
geçişi bizler yakalamayacak olur-
sak çok büyük kayıplar yaşarız. Bu 
anlamda Armiya Teknoloji’nin ya-
zılıma yapmış olduğu yatırımlar çok 
önemli. Armiya gibi firmalarımızın 
özellikle yazılım bölümlerini tercih 
ederek yapay zeka  üzerine çalışma-
lar yapmasını ve insanlarımızı yetiş-
tirmesi, öğrencilerimizi yetiştirmesi  
çok önemli ve kıymetli buluyorum.  
Armiya Teknoloji’nin daha ileriye 
gitmesine destek sağlamamız ge-
rekiyor” dedi. ASKON Konya Şube 
Başkanı Yakup Yıldırım da yazılım 
konusunun ülkemiz ve Konya için 
önemli olduğuna dikkat çekerek, 
Armiya Teknoloji ailesine çalışmala-
rından dolayı teşekkür etti.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

Karatay Belediye Başkanı Hasan 
Kılca, Ahilik Haftası dolayısıyla bir 
kutlama mesajı yayımladı. Kardeş-
lik, hoşgörü, birlik ve beraberliğin 
sembolü olan Ahilik geleneğinin 
yaşatılması, gelecek nesillere akta-
rılması konusunda herkese önemli 
sorumluluklar düştüğünü belirten 
Başkan Kılca, bu kapsamda Araştır-
macı-Yazar Prof. Dr. Yusuf Küçük-
dağ’ın “Konya’da Ahilik ve Ahi Yapı-
ları/Makaleler” isimli eserinin yayın 
hayatına kazandırılması için katkı 
sunduklarını söyledi. Kılca, “Ahilik, 
dünyada benzeri bulunmayan bir 
kültür ve medeniyet hazinesi. Bu 
geleneği yaşatmak ve geleceğe taşı-
mak hepimizin görevi” dedi. 

Ahilik Haftası dolayısıyla bir 
kutlama mesajı yayımlayan Karatay 
Belediye Başkanı Hasan Kılca, tüm 
esnaf ve sanatkârların haftasını teb-
rik etti. 

Kardeşlik, birlik ve beraberlik 
gibi insanlık için çok önemli değer-
leri özünde toplayan, ticaretle ah-
lâkı buluşturan bir hayat düsturu 
olan Ahiliği, dünyada benzeri bu-
lunmayan bir kültür ve medeniyet 
hazinesi olarak tanımlayan Başkan 
Hasan Kılca, Ahiliğin ticari ve sosyal 
hayatta güzel ahlak, doğruluk, alçak 
gönüllülük, kardeşlik, yardımsever-

lik, herkesin kendi sanatında yüksel-
mesi ve gelişmesi gibi değerleri esas 
aldığının altını çizdi. 

KILCA: AHİLİK MANEVİ 
BİR TERBİYE OCAĞIDIR

Başkan Kılca, “Ahilik, meslek ör-
gütü olmasının yanında manevi bir 
terbiye ocağıdır aynı zamanda. Esnaf 
ve sanatkârlığı ahlaki değerlerle har-
manlayan, mesleki ilkelerle süsleyen 
Ahilik kültürü, milletimizin geçmi-
şinde ticari ve toplumsal hayatın 
tanziminde çok önemli görevler ifa 
etmiştir. Ahilik teşkilatı aynı zaman-
da Anadolu’da dirlik ve düzenliğin 

sağlanmasında, birlik ve berberliğin 
tesisinde de etkin rol üstlenmiştir. 
Esnaf ve sanatkârın piri Ahi Evran-ı 
Veli’nin ‘Akıl ve ahlakla çalışıp bizi 
geçen bizdendir’ düsturuyla ticaret 
ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma 
gibi ilkelere dayanan felsefesi günü-
müzde de esnaf ve sanatkârlarımıza 
yol göstermekte, ticaret erbabına kı-
lavuzluk etmektedir” ifadelerine yer 
verdi. 

‘KARATAY BELEDİYESİ 
OLARAK AHİLİK KÜLTÜRÜNE 

SAHİP ÇIKIYORUZ’
Karatay Belediye Başkanı Hasan 

Kılca, Ahiliğin ecdattan kalan çok 
kıymetli bir miras olduğunu belirt-
tiği mesajında ecdattan kalan bu 
önemli değere hep beraber sahip 
çıkmaları gerektiğine vurgu yaptı. 

Başkan Hasan Kılca, şunları 
dile getirdi: “Bugün eğer Konyamız 
gelişmişse ve eğer çalışkan insan-
ları varsa, insanı hem güler yüzlü 
hem de dürüst ise bunun temelin-
de Ahilik vardır, Ahiliğin o her biri 
birbirinden önemli ilkeleri vardır. 
Çünkü Ahiliğin ilk başlayıp geliştiği 
yer aslında Konya’dır. Dolayısıyla 
bugün bizler de bu geleneğe ve bu 
ilkelere sahip çıkıp bunu yaşatmak, 
gelecek nesillere aktarmak duru-
mundayız. Bu noktada da kıymetli 
hocamız Araştırmacı – Yazar Prof. 
Dr. Sayın Yusuf Küçükdağ tarafın-
dan kaleme alınan ‘Konya’da Ahi-
lik ve Ahi Yapıları/Makaleler’ isimli 
eserin yayın hayatına kazandırılması 
için Karatay Belediyesi olarak katkı 
sunduk. Bu kıymetli eserin herke-
sin okuması özellikle de esnaf ve 
sanatkârlarımızın faydalanacağına 
inanıyorum. Eserde emeği geçen 
herkese şükranlarımı sunarken, bu 
duygu ve düşüncelerle başta esnaf 
ve sanatkârlarımız olmak üzere tüm 
hemşehrilerimizin Ahilik Haftası’nı 
tebrik ediyorum.” n HABER MERKEZİ

‘Hemşerilerimizin taleplerini 
yerinde karşılıyoruz’

Belediye Meclis Üyeleri, Bele-
diye Başkan Yardımcıları ve Birim 
Müdürlerini de yanına alarak ma-
halle ziyaretlerini sürdüren Meram 
Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 
“Sivas’ın meşhur valisi Halil Rıfat 
Paşa’nın söylediği gibi ‘Gidemedi-
ğin yer senin değildir.’ Biz seçim 
öncesi Meram’ı karış karış dolaştık 
ve gitmediğimiz mahalle kalma-
dı. Şimdi görevde beş buçuk aylık 
süreci geride bıraktık ve 69 mahal-
lemizi tek tek ziyaret ediyor, hem-
şehrilerimizle buluşuyoruz. Uzak 
mahallelerden yakın mahallelere, 
sorunu daha fazla olan bölgelerden 
daha az olan bölgelere doğru bir 
ziyaret takvimi oluşturduk ve bize 
oy versin vermesin bütün ilçe hal-
kımızın ayağına gidiyoruz. Kapısını 
çalıyor, hal hatır soruyoruz. Oturup 
konuşuyor, kucaklaşıyoruz. Son 
ziyaret ettiğimiz Çayırbağı, Kara-
hüyük, Durunday ve Köyceğiz ma-
hallelerimizle birlikte şu ana kadar 
56 mahallemizi ziyaret ettik ve bu 
ziyaretlerimiz aralıksız devam ede-
cek” dedi. 

Bu buluşmaların, seçimde 
kendilerini destekleyen hemşehri-
lerine teşekkür mahiyeti taşıması-
nın yanında mahallelerde önceden 
belirlenen talepler doğrultusunda 
başlattıkları çalışmaları da yerinde 
inceleme fırsatı sunduğunu ifade 
eden Mustafa Kavuş, “Seçim ça-
lışmaları sırasında ziyaret ettiğimiz 
mahalle sakinlerimizin taleplerini 
de dinleyerek notlarımızı almıştık. 
Bununla yetinmeyip göreve gelir 
gelmez 69 mahallemizde yaptı-
ğımız anketlerle mahalle sakin-
lerimizin öncelik sırasını da ken-
dilerinin belirlediği talepler için 
vakit kaybetmeden çalışmalara 
başlandı. Ziyaretlerimizde mahal-
lelerimizde yapılan bu çalışmaları 
da yerinde inceleme fırsatı bulu-
yoruz. Bu kez Meclis üyelerimizi, 
başkan yardımcılarımızı ve birim 
amirlerimizi de yanımıza alarak 
hemşehrilerimizin yeni taleplerini 
dinlemeye devam ediyor, bunlarla 

ilgili de anlık çözümü olanlar için 
talimatlarımızı veriyoruz. Kısa ve 
orta vadede çözüme kavuşacaklar 
için de planlamalarımızı yapıyoruz. 
Tabi bu arada sadece Meram Bele-
diyesi’ni ilgilendiren konularda de-
ğil, Büyükşehir, Enerya, Koski veya 
diğer kurumlarla ilgili talepleri de 
dinliyor, talebin ilgili kurumlara 
iletilmesi ve çözümü için takibini 
de sağlamaya devam ediyoruz. Bu 
bizim seçim çalışmalarında verdi-
ğimiz bir sözdü ve bizim beledi-
yemize ilgilendirmeyen bir talebin 
bile ilgili kuruma iletilmesi ve taki-
binin yapılmasını sağlayacağımızı 
söylemiştik. Bu sözümün arkasın-
da durmaya ve bu doğrultuda ça-
lışmaya da devam ediyoruz” diye 
konuştu.

Ziyaretlerde muhtarlardan 
sokaktaki vatandaşlara, hanımlar-
dan gençlere ve çocuklara kadar 
her kesimden vatandaşla görüşme 
fırsatı bulduklarını belirten Başkan 
Kavuş, sözlerini şöyle sürdürdü; “ 
Göreve geldiğimiz ilk günden iti-
baren kapımız her bir vatandaşı-
mıza açık oldu. Ancak bunu asla 
yeterli görmedik. Sadece mahalle 
ziyaretleriyle değil, Ramazanda 
Teravih Buluşmalarından Cuma 
istişarelerimize kadar her vesile ile 
vatandaşlarımızla iç içe olduk. Bize 
ulaşamayan  vatandaşlarımıza biz 
ulaştık, vatandaşlarımızı dinledik, 
önceliklerini öğrendik, sorunları 
yerinde tespit ettik, çözüm yollarını 
onlarla yaptığımız istişarelerle de-
ğerlendirdik. Bu ziyaretleri, talep-
lerin ve devam eden çalışmaların 
yerinde tespiti, yeni başlayacak ça-
lışmaların fizibilitesi ve planlaması 
ile vatandaşlarımızla istişareler 
bakımından oldukça fazla önem-
siyoruz. Kapımız vatandaşlarımıza 
bundan sonra da her zaman açık 
olacak. Diğer taraftan da bu ma-
halle ziyaretlerimiz belirli aralık-
larla devam edecek. Yılda en az bir 
kez bu ziyaretleri gerçekleştirmeyi 
arzu ediyoruz.”
n HABER MERKEZİ

Konya Büyükşehir Belediyesi, 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının başlamasının ardından öğrencilerin 
güvenliği açısından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte okul servis araçlarını sıkı şekilde denetliyor

Okul servis araçları
Büyükşehir denetiminde

Konya Büyükşehir Belediye-
si, yeni eğitim ve öğretim yılının 
başlamasının ardından okul servis 
araçlarına yönelik denetimlerini 
sıklaştırdı. Yeni eğitim ve öğretim 
döneminde öğrencilerin huzur ve 
güven içerisinde okula gidip gel-
meleri amacıyla Konya Büyükşe-
hir Belediyesi ekipleri tarafından 
il merkezinde faaliyet gösteren 
C plaka umum servis araçlarının 
okul servisi yapabilmeleri için uy-
gunluk kontrolleri gerçekleştirildi. 
Ekipler, servislerin genel kurallara 
uygunluk yönünden denetimlerini 
yaparken, kontrollerde okul paket-
li olmayan araçların; dur levhası, 
okul taşıtı yazısı, emniyet kemeri, 
iç aksamlar, dış karasör ve lastikle-
ri “Okul Servis Araçları Yönetme-
liği”nde belirtilen şartları taşıyıp 
taşımadığı denetlendi. Bazı araçlar 

eksiklikleri gidermeleri yönünde 
uyarılırken, belirtilen şartları taşı-
yan araçlara “Okul Servis Aracı Uy-

gunluk Belgesi” verildi. Denetim-
lere Konya Büyükşehir Belediyesi 
Ulaşım Planlama ve Trafik Dairesi 

Başkanı Hasan Görgülü ile Konya 
Esnaf Odaları Başkanı Muharrem 
Karabacak da eşlik ederek çalışma-
ları yerinde inceledi. 

OKUL SERVİSLERİ İNTERNETTEN 
SORGULANABİLİYOR 

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilk 
kez geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği 
okul servislerinin internet üzerinden 
sorgulama uygulamasına da devam 
ediyor. Uygulama; çocukları oku-
la giden velilerin servis şoförünü, 
servis aracını, güzergâhı ve ücreti 
ile atus.konya.bel.tr adresleri üze-
rinden sorgulama hizmeti sunuyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta 
Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler 
de okul servis araçlarına yönelik 
denetimler ile okul önlerindeki de-
netimlerini İl Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri ile birlikte sürdürüyor.
n HABER MERKEZİ

Kılca: Ahiliği yaşatmak, hepimizin görevi
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Eylül ayında tüm binek ve hafif 
ticari modellerinde avantajlı başlan-
gıç fiyatları ve artan ödemeli kredi 
seçenekleri ile müşterilerine cazip 
fırsatlar sunan Renault, ayrıca hafif 
ticari modellerinde sıfır faiz imka-
nı tanıyor. Kampanyaya Dacia da 
ECO-G serisi tüm modellerinde ve 
Dokker hafif ticari modelinde sıfır 
faiz fırsatı ile katıldı. Eylül ayında 
Dacia’nın ECO-G serisi tüm model-
lerinde ve Dokker hafif ticari mode-
linde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

‘AVANTAJLI  FAİZ 
ORANLARI SUNUYORUZ’

Renault ve Dacia’nın  Eylül  ayı 
kampanyaları hakkında bilgi veren 
Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdürü 
Bülent Tutar,  Renalult ve Dacia aile-
si her ay olduğu gibi Eylül ayında da 
müşterileri ile kampanyalarla buluş-
maya devam ediyor. Eylül ayına özel 
Renault marka araçlarımızda kaçırıl-
mayacak fırsatlarımız mevcut. 2019 
model yılı Captur Touch 0.9 TCe 90 
bg modelinin perakende satın alı-
mında uygulanan 120 bin 900 TL 
fiyat ile geçerlidir.  Artan Ödemeli 
kredi kampanyası ile 42 bin TL’den 
başlayan peşinat ve yıllık yüzde 18 
taksit artışları ile birinci yıl aylık 2 
bin 113 TL, ikinci yıl aylık 2 bin 493 
TL, üçüncü yıl aylık 2 bin 942 TL ve 
dördüncü yıl aylık 3 bin 472 TL tak-
sit ödeme fırsatlarından yararlana-
bilirler.  Artan ödeme seçeneği için 
yüzde 1,55 faiz oranı bayimize bekli-
yoruz. Belirtilen kampanya koşulları, 
farklı peşinat ve aylık ödeme tutarla-
rı ile, diğer versiyonlarda geçerlidir. 
Finansman kampanyaları anlaşmalı 
finans kuruluşunun şartlarına bağ-
lıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi 
Koruma (Kredi Koruma Sigortası) 
ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma 
ürününün satın alınmadığı durum-
da, anlaşmalı finans kuruluşunun 
baz faiz oranı uygulanır. Finansman 
kampanyaları birleştirilemez. Kredi 
tahsis ücretleri kredi bedeline da-
hil değildir. Belirtilen indirim tutarı, 
MAİŞ A.Ş. tarafından sınırlı sayıda 
Captur Icon 1.5 dCi 90 bg otomo-
bilin perakende satın alınması şar-
tıyla geçerli indirimin toplamıdır. 
Kampanyamız  30.09.2019 tarihine 
kadar geçerlidir. MAİS, kampanya 
bitiş tarihini değiştirme hakkını sak-
lı tutar. Daha fazla kredi tutarı veya 
vade seçenekleri sunduğumuz çok 
avantajlı faiz oranları mevcut” dedi.
KADJAR MÜŞTERİLERİNİ BEKLİYOR

75 bin TL peşinat ve 3 bin 
TL’den başlayan taksitlerle Kadjar’ın 
müşterilerini beklediğini ifade eden 
Tutar, “ Eylül ayında Renault Kadjar 
avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli 
finansman seçenekleri ile müşteri-
lerimiz ile buluşuyoruz. 2019 model 
yılı Kadjar Touch 1.3 TCe 140 Bg 
modelinin perakende satın alımın-
da uygulanan 175 bin 650 TL fiyat 
ile geçerlidir. Artan Ödemeli kredi 
kampanyası ile 75 bin  TL’den baş-
layan peşinat ve yıllık yüzde 18 tak-
sit artışları ile birinci yıl aylık 2 bin 
710 TL, ikinci yıl aylık 3 bin 198 TL, 
üçüncü yıl aylık 3 bin 774 TL ve dör-
düncü yıl aylık 4 bin 453 TL taksit 
ödeme fırsatlarından müşterilerimiz 
yararlanabilecek” ifadelerini kullan-
dı.

TİCARİ MODELLERDE 0 FAİZ VE 
TAKAS İNDİRİMİ FIRSATI

Renault Eylül ayında ticari mo-
delleri ile ciddi fırsatlar sunduğuna 
dikkat çeken Tutar, “ Eylül ayına 

özel Renault ticari modellerimizde  
Tüm RENAULT hafif ticari araçlara 
özel 50 bin  TL 12 ay yüzde 0 faiz 
fırsatı ve 3 bin TL takas indirimi su-
nuyoruz.  Belirtilen faiz oranı sadece 
50 bin TL’lik tutar ve 12 aylık vade 
seçeneğinde geçerlidir. Takas indi-
rimi sadece hafif ticari aracın taka-
sa verilmesi durumunda geçerlidir. 
Kampanyamız stoklarla sınırlı  ve 
30.09.2019 tarihine kadar geçerli-
dir” dedi.

AÇIK KAPI YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
13-14-15 Eylül tarihlerine özel 

CLIO ve MEGANE Sedan’da uygula-
nan kampanya Renault tutkunlar ta-
rafından yoğun ilgi gördü. Kampan-
yaya olan ilginin kendilerini mutlu 
ettiklerini ifade eden Tutar, “ 13-14-
15 tarihleri arasında  Hurda teşvikli 
68 bin 900 TL’den başlayan, CLIO 
ile MEGANE Sedan hurda teşvikiyle 
101 bin 900 TL araçlarımızı Konya-
lılar ile buluşturduk. Kampanyamıza 
yoğun ilgi gösteren Konyalılara te-
şekkür ederiz” dedi. 

BİN 800 TL’ DEN BAŞLAYAN 
TAKSİTLERLE DACİA DUSTER ECO-G 
ARAÇ TUTKUNLARI İLE BULUŞUYOR

Eylül ayında DACİA markalı 
araçların da ciddi kampanyalar ile 
buluştuğunu ifade eden Tutal, “ 40 
bin  TL peşinat ve aylık  bin 800 TL’ 
den başlayan taksitlerle Dacia Dus-
ter Eco-G Dacia tutkuları ile buluştu-
ruyoruz. Müşterilerimiz 2019 model 
yılı Duster Comfort Eco-G 115 bg 
4x2 modelinin perakende satın alı-
mında uygulanan 109 bin 900 TL 
fiyat ile geçerlidir. Artan Ödemeli 
kredi kampanyası ile 40 bin TL’den 
başlayan peşinat ve yıllık  yüzde 18 
taksit artışları ile birinci yıl aylık  bin 
787 TL, ikinci yıl aylık 2 bin 108 TL, 
üçüncü yıl aylık 2 bin 488 TL ve dör-
düncü yıl aylık 2 bin 936 TL taksit 

ödeme fırsatlarından yararlanarak 
aracı satın alabilirler” dedi.

DACİA DOKKER’DA 0 FAİZ FIRSATI
Dacia Dokker’ı Eylül ayında 0 

faiz fırsatı sunduğunu ifade eden 
Çelik Motorlu Araçlar Satış Müdü-
rü Bülent Tutar,  “Eylül ayında Da-
cia Dokker avantajlı fiyatlar ve 50 
bin TL 12 Ay 0 faiz fırsatı ile Çelik 
Motorlu Araçlarda sahibini bekliyor. 
Belirtilen faiz oranı sadece 50 bin  
TL’lik tutar ve 12 Ay’lık vade seçe-
neğinde geçerli” ifadelerini kullandı. 

GÜNLÜK 49,90 TL’ DEN BAŞLAYAN 
FİYATLARLA DACİA DOKKER   FIRSATI

Dacia Dokker’ın günlük 49,90 
TL dan başlayan fırsatlarla otomo-
bil tutkunları ile buluştuğunu ifa-
de eden Tutar, “Günlük 49,90 TL’ 
den başlayan fiyatlarla Dacia Dok-
ker Eylül ayında müşterilerimiz ile 
buluşuyor. 2019 model yılı Dokker 
Ambiance 1.5 dCi 90 bg modelinin 
perakende satın alımında uygulanan 
95.450 TL fiyat ile geçerlidir. Artan 
Ödemeli kredi kampanyası ile 40 
bin  TL’den başlayan peşinat ve yıllık  
yüzde 18 taksit artışları ile birinci yıl 
aylık bin 473 TL, ikinci yıl aylık bin 
738 TL, üçüncü yıl aylık 2 bin 051 
TL ve dördüncü yıl aylık 2 bin 420 
TL taksit ödeme fırsatlarından müş-
terilerimiz yararlanabilirler.  Artan 
ödeme seçeneği için  yüzde 1,52 faiz 
oranı tüm  bayimizde müşterileri-
mizi bekliyor. (*Günlük ödemeler, 
aylık ödemelerin 30’a bölünmesi ile 
bulunmuştur.) Belirtilen kampanya 
koşulları, farklı peşinat ve günlük 
ödeme tutarları ile, tüm versiyonlar-
da geçerlidir. Yine günlük  59,90 TL’ 
den başlayan fiyatlarla Dacia Duster 
müşterilerimiz ile buluşuyor. 2019 
model yılı Duster Comfort Eco-G 
115 bg 4x2 modelinin perakende 
satın alımında uygulanan 109 bin 
900 TL fiyat ile geçerlidir. Artan 
Ödemeli kredi kampanyası ile 40 
bin TL’den başlayan peşinat ve yıl-
lık yüzde 18 taksit artışları ile birinci 
yıl aylık  bin 787 TL, ikinci yıl aylık 
2 bin 108 TL, üçüncü yıl aylık 2 bin 
488 TL ve dördüncü yıl aylık 2 bin 
936 TL taksit ödeme fırsatlarından 
müşterilerimiz . Belirtilen kampan-
ya koşulları, farklı peşinat ve günlük 
ödeme tutarları ile, tüm versiyonlar-
da geçerlidir” dedi.  
HURDA TEŞVİKİYLE DUSTER ECO-G 

KAÇIRILMAYACAK FIRSAT 
Eylül ayında Hurda teşvikiyle 91 

bin 900 TL’ den başlayan fiyatlar-
la Konyalıların Duster Eco-G sahip 

olabileceklerini ifade eden Tutar, 
“Belirtilen başlangıç tutarı, devletin 
sağladığı hurda teşviki ile sınırlı sa-
yıdaki 2019 model yılı Duster Com-
fort Eco-G 115 bg 4x2 modelinin 
perakende satın alımında geçerlidir. 
Belirtilen başlangıç tutarı,  yüzde 0 
faiz kampanyasında geçerli değildir. 
Kampanya 30.09.2019 tarihine ka-
dar geçerlidir” şeklinde konuştu.

DACİA ECO-G MODELLERİNE 
ÖZEL 0 FAİZ FIRSATI

Eylül ayı boyunca Dacia Eco-G 
modellerine özel 0 faiz fırsatı ol-
duğuna dikkat çeken Tutar, “Eylül 
ayında Dacia Eco-G modellerinde 
avantajlı fiyatların yanında 40.000 
TL 12 AY %0 faiz fırsatı ile müşteri-
lerimizi bekliyoruz. Belirdiğimiz  faiz 
oranı sadece 40 bin  TL’lik tutar ve 
12 Ay’lık vade seçeneğinde geçerli-
dir” dedi.

DACİA SANDERO’DA 
KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Eylül ayında Dacia Sandero’da 
kaçırılmayacak fırsatlarının da oldu-
ğunu da dikkat çeken Tutar, “Gün-
lük 39,90  TL’den başlayan fiyatlarla 
Dacia Sandero Konyalılar Eylül ayın-
da sahip olabilecekler.  2019 model 
yılı Sandero Ambiance 1.0 Sce 75 bg 
modelinin perakende satın alımında 
uygulanan 78 bin 500 TL fiyat ile ge-
çerlidir. Artan Ödemeli kredi kam-
panyası ile 35 bin TL’den başlayan 
peşinat ve yıllık  yüzde 18 taksit ar-
tışları ile birinci yıl aylık  bin 143 TL, 
ikinci yıl aylık  bin 348 TL, üçüncü 
yıl aylık bin 591 TL ve dördüncü yıl 
aylık bin 877 TL taksit ödeme fırsat-
larından yararlanabilirler” şeklinde 
konuştu. 

SANDERO 63 BİN 500 TL’DEN 
BAŞLAYAN FİYATLARLA 

TUTKUNLARI İLE BULUŞUYOR
Hurda teşvikli Sandero 63 bin 

500 TL’den başlayan fiyatlarla Da-
cia tutkunları ile buluştuğunu ifade 
eden Tutar, “Eylül ayında Sande-
ro modeli devletin hurda teşviki ile 
63.500 TL’den başlayan fiyatlarla 
İlgili fiyat, sınırlı sayıdaki Sandero 
Ambiance 1.0 Sce 75 bg otomobilin, 
devlet hurda teşviki ile perakende 
satın alımında geçerlidir. Devletin 
sağladığı hurda teşvikinden yarar-
lanılmaması durumunda ilgili fiyat 
geçerli değildir.  Belirtilen fiyata 
kasko ve trafik sigortası dahil değil-
dir. Kampanya, stoklarla sınırlı ve 
30.09.2019 tarihine kadar geçerli” 
ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

HABER 

Renault, eylül ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı başlangıç fiyatları ve artan ödemeli kredi 
seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Dacia’nın tüm modellerinde ise sıfır faiz fırsatı var

Renault ve Dacia’dan 
kaçırılmaz kampanya

Bülent Tutar
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Hafriyat kamyonu 
yola çıkan ineğe çarptı

Kuyuya düşen yavru 
kediyi itfaiye kurtardı

Beyşehir ilçesinde, karayoluna 
çıkan ineğe hafriyat kamyonu çarp-
tı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet 
K.’nin kullandığı hafriyat kamyonu 
ilçeye bağlı Bayavşar Mahallesinde 
yayılım sonrası yerleşim merkezi-
nin diğer tarafında bulunan ahırına 
dönmekte olan karayoluna çıkan 
ineğe çarptı. Kamyonun çarpma-
sıyla yere yığılan ve kanlar içerisin-
de kalan inek telef olmadan kesildi. 
Hafriyat kamyonu sürücüsü ise ka-
zayı yara almadan atlattı. Bayavşar 
Mahallesi Muhtarı Mehmet Mesut 
Çerçi, yaptığı açıklamada, bulun-
dukları yerleşim merkezinin orta-
sından Beyşehir-Seydişehir Kara-
yolunun geçtiğini hatırlatarak, “Bu 
karayolunda ölümlü, yaralamalı ve 

yayılım öncesi ya da sonrası kaldığı 
ahırına dönüş yapması için karşı-
dan karşıya geçmek üzere zorunlu 
olarak yola çıkmak durumunda ka-
lan besi hayvanlarımız kendilerine 
çarpan araçlar nedeniyle çoğu za-
man telef olmakta, sahipleri mad-
di kayıplara uğramaktadır. Son 
olarak yine aynı karayolu üzerinde 
bir hayvan sahibine ait ineğe hafri-
yat kamyonu çarptı. Benzer böyle 
kazalar çok yaşanmaya başladı. O 
yüzden yerleşim merkezimizin or-
tasından geçen bu karayoluna bir 
alt geçit yapılmasını talep ediyoruz. 
Yetkililerimizden bu konuda ma-
halle sakinlerimizin bu haklı talebi-
ni dikkate almalarını rica ediyoruz” 
dedi. n İHA

Seydişehir ilçesinde kuyuya 
düşen yavru kedi itfaiye ekipleri-
nin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. 
Olay, akşam saatlerinde Kızılcalar 
Mahallesi 153385. Sokak üzerinde 
bir bahçede meydana geldi. Edi-
nilen bilgiye göre, sokak üzerinde 
bulunan bir bahçenin içerisindeki 
kuyudan kedi sesi geldiğini fark 
eden vatandaşlar ilk olarak kendi 
imkanları ile kediyi düştüğü kuyu-
dan kurtarmaya çalıştı. Başarılı ola-

mayan vatandaşlar durumu itfaiye 
ekiplerine haber verdi. Kısa sürede 
bahçeye gelen ekipler, kuyuya dü-
şen kediyi kurtarmak için hazırlık 
yaptı ve ardından kuyu içerisine 
merdiven indirildi. Merdivenden 
kuyu içerisine inen itfaiye memu-
ru, kuyudaki yavru olduğu anlaşı-
lan kediyi bir kova içerisine alarak 
kurtardı. Yukarıya çıkartılarak yere 
bırakılan yavru kedi, bir süre sonra 
uzaklaştı. n İHA

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’nde kamyonet ile hafriyat kamyonunun çarpışması 
sonucu meydana gelen trafik kazasında yabancı uyruklu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kamyonet ile hafriyat
kamyonu çarpıştı

Konya’da hafriyat kamyonu ile 
kamyonetin çarpışması sonucu 1 
kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 
2 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.30 
sıralarında merkez Selçuklu ilçesi 
Horozluhan Mahallesi Çevreli Sokak 
üzerinde meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, Çevreli Sokak üzerinde 
seyir halinde olan Bilal S. idaresin-

deki 42 ASB 08 plakalı kamyonet 
ile karşı yönden gelen Salih S. ida-
resindeki hafriyat kamyonu çar-
pıştı. Çarpışmanın etkisiyle Bilal S. 
ile kamyonetin içerisinde bulunan 
Orhan C. ve yabancı uyruklu Noura 
Aldeenşuahw yaralandı. 

Çevredeki vatandaşların ihbarı 
üzerine olay yerine sağlık ve polis 

ekipleri sevk edildi. Kazada yarala-
nan sürücü Bilal S. Konya Numune 
Hastanesine diğer yaralılar ise kent 
merkezindeki çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi altına alındı. Ka-
zada ağır yaralanan yabancı uyruk-
lu Noura Aldeenşuahw kaldırıldığı 
hastanede tüm müdahalelere rağ-
men kurtarılamayarak hayatını kay-

bederken, sürücü Bilal S.’nin hayati 
tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. 
Kaza sonrası polis ekiplerinin olay 
yerindeki incelemelerin ardından 
hafriyat kamyonu sürücüsü ifadesi 
alınmak üzere polis merkezine gö-
türüldü. Kazayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.
n İHA

Bu Gazete Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir 

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

Mustafa ARSLAN
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Logo Üzeri 350 TL + KDV
Renkli Çeyrek Sayfa 250 TL + KDV
Renkli Yarım Sayfa 650 TL + KDV
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Otomobil takla attı,
3 kişi yaralandı

Ereğli ilçesinde kontrolden çı-
kan otomobilin takla atması sonu-
cu 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam 
saatlerinde Ereğli Karaman kara-
yolu üzeri ilçeye bağlı Karaburun 
Mahallesi mevkisinde meydana 
geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. 
idaresindeki 42 ANC 13 plakalı 
otomobil, sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi sonucu 
takla atarak yol kenarında bulunan 

beton sulama kanalına devrildi. Ka-
zayı görenlerin ihbarı üzerine olay 
yerine sağlık ve jandarma ekipleri 
sevk edildi. Kazada yaralanan sürü-
cü A.B. ile araçta bulunan M.B. ve 
H.B. ambulanslarla Ereğli Devlet 
Hastanesine kaldırılarak tedavi altı-
na alındı. Jandarma ekiplerinin olay 
yerindeki incelemesinin ardından 
araç olay yerinden kaldırıldı. Kazay-
la ilgili soruşturma başlatıldı. n İHA

Devrilen traktörün
sürücüsü yaralandı

Kulu ilçesinde traktörün dev-
rilmesi sonucunda meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi yaralandı. 
Kaza, Kulu ilçesi Ağılbaşı Mahallesi 
ile Yaraşlı Mahallesi arasında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye, Yaraşlı 
Mahallesine doğru giden S.D. (60) 
idaresindeki plakası alınamayan 
traktör, sürücünün direksiyon ha-
kimiyetini kaybetmesi sonucu şa-

rampole devrildi. Kazada traktör 
sürücüsü S.D. hafif şekilde yaralan-
dı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 
olay yerine gelen sağlık ekiplerinin 
yaptığı ilk müdahalenin ardından 
yaralı S.D., ambulansla Kulu Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına 
alınan sürücü S.D.’nin tedavisinin 
ardından taburcu edildiği öğrenildi.
n İHA

Alev alan otobüsteki 31 yolcu ölümden döndü
Aksaray’ın Sultanhanı ilçesi 

yakınlarında 31 yolcunun bulun-
duğu otobüste çıkan yangını fark 
eden sürücü, aracı hemen durdu-
rup, yolcuları tahliye etti. İtfaiye 
ekiplerince söndürülen otobüs, 
kullanılamaz hale geldi. Yangın, 
02.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi 
yakınlarında meydana geldi. Kon-
ya’dan, Aksaray yönüne giden 
Metro Turizm firmasına ait 46 
LK 297 plakalı yolcu otobüsünün 
sürücüsü Metin Yücekuş, aracın 
arkadaki motor kısmının duman 
çıktığını fark etti. Bunun üzerine 
otobüsü hemen sağa çekip, dur-

duran sürücü, yolcularını tahliye 
etti. Otobüste bulunan 31 yolcu 
ve 3 personel kendilerini dışarıya 
attı. Olay yerine itfaiye, jandar-
ma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 
45 dakikada söndürülen yangın-
da otobüs kullanılmaz hale geldi. 
Jandarma ekiplerince bir süre tra-
fiğe kapatılan kara yolundaki ula-
şım, çalışmaların ardından yeni-
den trafiğe açıldı. Yolcular, başka 
bir otobüse bindirilerek yollarına 
devam etti. Otobüsün Manisa’dan 
Van’a gittiği öğrenildi.
n DHA

Ilgın ilçesinde meydana gelen 
trafik kazasında 1 kişi öldü. Musta-
fa Güner idaresindeki 42 AB 628 
plakalı minibüs, otogar kavşağında, 
Emrah Kılıçer yönetimindeki 42 GV 
915 plakalı tır ile çarpıştı. Çevredeki-
lerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 
sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri, sürücü Mustafa Gü-
ner’in hayatını kaybettiğini belirledi. 
Güner’in cesedi Dr. Vefa Tanır Ilgın 
Devlet Hastanesi morguna kaldı-
rıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre 
kontrollü olarak sağlandı.
n AA

Minibüs ile TIR çarpıştı, 1 kişi öldü

1 ölü,
2 yaralı
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Günümüz dünyasında gerek 
yazılı basında, gerekse sosyal 
medyada müthiş bir  bilgi pay-
laşımı ile karşı karşıya kalıyoruz. 
Bazen ayet, hadis, Allah dostla-
rının, ünlü kişilerin sözleri bazen 
de aile ve cemiyet hayatı, siyasi 
olaylar, sosyal meseleler üzerin-
de doğruluğunu teyit etmeden, 
araştırmadan yapılan paylaşımlar 
yanlış anlaşılmalara, değerlendir-
melere sebep olmaktadır. Bazen 
en güvendiğiniz kişiler bile bu 
yanlış hatalara düşebiliyorlar. 

Hucurat süresi 6.ayet bu hu-
susta bizi açık bir şekilde uyarı-
yor,” Ey iman edenler! Size bir 
fasık bir haber getirirse, bilmeye-
rek bir topluluğa zarar verip yap-

tığınıza pişman olmamak için o 
haberin doğruluğunu araştırın.” 

Bu hususta Hz. Ömer (r.a) ile 
ilgili manidar bir hadise anlatılır.

Hz. Ömer hilafet makamına 
geçtikten sonra, Cuma günü ca-
mide Cuma  hutbesini okumak 
için yeni diktirdiği elbisesi ile kür-
süye çıkar. Cemaate seslenerek:

“Ey cemaat beni dinleyin!” 
der. Cemaatten bir sahabe Halife 
Ömer’e:

“Ey Ömer! Seni dinlemiyo-
ruz.” Diye bağırır. Ömer ona yö-
nelerek:

“Neden dinlemiyorsunuz ” 
diye sorar. O sahabe:

“Herkese, savaş ganimetin-
den elbiselik  kumaş düştüğü 

ve bu kumaşları eşit 
olarak sen dağıttığın 
halde, senin  vü-
cudun daha geniş, 
benim vücudum 
daha zayıf olmasına 
rağmen, ben bu ga-
nimet kumaşından 
kendime bir elbise çı-
kartıp diktiremedim. 
Oysa  Sen ise iri vü-
cutlu olduğun halde bu ganimet 
kumaştan elbise  diktirmişsin. 
Görülüyor ki sen, kendine daha 
fazla kumaş almışsın. Devlet ma-
lına tecavüz ettiğin için seni din-
lemiyoruz” diyerek, Halife Ömer’i 

protesto eder. Hz. 
Ömer de kendisini sa-
vunmak için o sırada 
camide gördüğü oğlu 
Abdullah’a seslenerek:

“Ey Abdullah, ger-
çeği halka anlat” der. 
Abdullah ayağa kalka-
rak:

“Evet, Babama 
ganimetten düşen ku-

maş ile bir elbise dikilmiyordu. 
Bende İslam devlet başkanının 
eski elbiseler ile hutbeye çıkma-
sına gönlüm razı olmadı. Benim 
payıma düşen hisseyi babama 
verdim, bu  iki hisseyi birleştire-

rek kendisine bir elbise diktirdi “ 
der.

Bunun üzerine Hz. Ömer o 
sahabeye dönerek “Gördüğün 
doğru ama bildiğin yanlış” der.

Olayların görünen kısımları 
ile bilinen kısımları farklı olabilir. 
Bunları sormadan, araştırmadan, 
doğruluğunu teyit etmeden fikir 
beyan etmek suizanlara sebep 
olabilmektedir. Sosyal medya-
da müthiş bir bilgi kirliği var, bir 
Müslüman olarak daha ihtiyatlı 
ve tedbirli olmak durumundayız. 
Yoksa yalan yanlış olan bilgi ve 
olaylar  hakkında ahkâm kesmek, 
en başta kul hakkına sebep ol-
maktadır. 

Bazen gördüklerimizle bili-

nenler arasında farklılıklar olabi-
lir. Yanlış anlaşılmalara, dediko-
duya, giybete fırsat vermemek 
için daha titiz ve dikkatli olmak 
zorundayız.

Bu hususta daha titiz ve tem-
kinli olmak her Müslümanın dik-
kat etmesi gereken hususların 
başında olması gerekir. Yoksa 
yanlış ve eksik bilgiler ile hesabı 
zor verilecek veballer altında ka-
labiliriz.

Bütün kardeşlerimizi bu hu-
susta hassasiyete davet ediyo-
rum. Cenabı Allah ahir ve akıbe-
timizi hayırlı eylesin. 

Ya hayır konuşalım ya da su-
salım…

Baki selamlar.

“GÖRDÜĞÜN DOĞRU AMA BİLDİĞİN YANLIŞ”

Altınekin ilçesinde etkili olan sağanak yağış 
hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağmura 
arkadaşlarıyla top oynadığı sırada yakala-
nan 18 yaşındaki genç, kendisine isabet 
eden yıldırım nedeniyle ağır yaralandı. İlçe 
merkezindeki  futbol sahasında arkadaş-
larıyla top oynayan Mehmet Çuhadar, 
arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil Sağlık tarafından yapılan 
ilk müdahalesinin ardından ambulansla 
Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
kaldırıldı. Mehmet Çuhadar’ın sağlık duru-
munun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
n AA

Bozkır ilçesinde çobanlık yapan Afganistan 
uyruklu genç, kaldığı çadırda ölü bulundu. 
Harmanpınar Mahallesi Harmanpınar 
Yaylası’nda yaşanan olayda, hayvancılık 
yapan D.G.’nin yanında çoban olarak çalı-
şan Afganiztan uyruklu genç, sabah 09.00 
sıralarında kaldığı çadırda hareketsiz halde 
yatarken bulundu. D.G. durumu jandarma 
ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çadıra gelen 
sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini 
tespit etti. 25 yaşlarında olduğu belirlenen 
ancak açık kimliği bilinmeyen çobanın 
vücudunda herhangi darp ya da yara izine 
rastlanmadı. Gencin ölümü yapılacak otopsi 
ile belirlenecek. Kimlik tespit çalışmaları da 
sürüyor.
n DHA

Top oynarken 
yıldırım çarptı

Afgan çoban kaldığı
çadırda ölü bulundu

FETÖ/PDY’nin, Konya Emniyet Müdürlüğü, Ereğli Polis 
Meslek Yüksekokulu’ndan sorumlu ‘mahrem abi’si oldu-
ğu belirlenen Mustafa Şahin A., Tokat’ın Zile ilçesine bağlı 
bir köyde yakalandı. Mustafa Şahin A. (36), polisi görünce 
şoka girdi. Yürümeyen ve konuşmayan şüpheli, polisler ta-
rafından taşındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin 
Konya Emniyet Müdürlüğü’ndeki mahrem yapılanmasına 
yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, daha önce-
den ifadeleri alınan kişilerin verdiği bilgiler doğrultusunda, 
Ereğli Polis Meslek Yüksekokulu’ndan sorumlu ‘mahrem 
abi’ olduğu belirlenen Mustafa Şahin A. hakkında yakala-
ma kararı çıkartıldı. Örgütün dershanelerinde fen bilgisi 
öğretmenliği yapan Mustafa Şahin A.’nın, itirafçı olan örgüt 
üyelerinin verdikleri ifadelerde, 17- 25 Aralık’ta herkesin 
10’ar tane sosyal medya hesabı açıp, hükumet aleyhinde 
propaganda yapması talimatı verdiği belirtildi. Mustafa Şa-
hin A.’nın aynı zamanda örgütün şifreli haberleşme prog-

ramı ‘ByLock’ kullandığı tespit edildi. Şüphelinin KPSS so-
rularının sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında da 
arandığı ifade edildi.

15 TEMMUZ’DA HASTALIĞI NÜKSETMİŞ
Tokat’ın Zile ilçesine bağlı bir köyde yaşadığı belirlenen 

Mustafa Şahin A.’nın ailesiyle kaldığı eve dün sabah ope-
rasyon düzenlendi. Polisi karşısında gören Mustafa Şahin 
A., şoka girdi. Yürümeyen ve konuşmayan şüpheliyi polis-
ler taşıdı. Polis ekipleri, Mustafa Şahin A.’yı hastaneye gö-
türdü. Yapılan tüm kontrollerinde hiçbir rahatsızlığı olma-
dığı belirlenen Mustafa Şahin A., taburcu edildi.

Mustafa Şahin A., Konya Kaçakçılık ve Organize Suç-
larla Mücadele Şubesi’ne getirildi. Polislerin, neden böyle 
davrandığını sorduğu Mustafa Şahin A.’nın, “Hiçbir şey 
hatırlamıyorum. Çocukluğumda bir hastalık geçirdim. Şoka 
giriyorum. 15 Temmuz gecesi de hastalığım tekrar ortayı 
çıktı” dediği belirtildi. Mustafa Şahin A., çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı. n DHA

FETÖ imamı yakalanınca şoka girdi

Hava sıcaklıklarına bağlı olarak yaz aylarında boğulma vakaları artış gösteriyor. Ancak bu yıl Konya’daki rakamlar sevindirdi. Şuana kadar 1 
boğulma vakasının gerçekleştiği Konya’da, havuz yatırımlarının ve bilinçlendirme çalışmalarının bu olumlu gelişmeyi perçinlediği belirtiliyor 

Boğulmalarda düşüş var!
Konya denizi olmamasına karşın 

geçtiğimiz yıllarda yaşanan boğul-
ma vakları ile gündeme geliyordu. 
Son yıllarda yetkililerin bilinçlendir-
me çalışmaları ve yerel yönetimler 
tarafından Konya’ya kazandıran 
yüzme havuzları ile Konya’da bo-
ğulma vakaları azaldı. Konya’da 
2009 yılında 3, 2010 yılında 6, 
2011 yılında 8, 2012 5, 2013 yılında 
8, 2014 yılında 5, 2015 yılında 10, 
2016 yılında 6, 2017 yılında 8, 2018 
yılında 9 boğulma vakası yaşanırken 
bu sayı 2019’un ilk 9 ayında 1 ola-
rak kayıtlara geçti. Konya İl Afet ve 
Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız 
Tosun boğulma vakalarında yaşa-
nan düşüsün vatandaşların bilinç-
lenmesi olduğuna dikkat çekti. 

‘BİLİNÇSİZ SUYA 
GİRMELER EN BÜYÜK SEBEP’
Konya’da denizin olmamasına 

karşın boğulma vakaların yaşandı-
ğına dikkat çeken Konya İl Afet ve 
Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız 
Tosun, “Konya’da denizin olmama-
sına karşılık 100’ün üzerinde göl, 
gölet, kanal, ırmak, baraj, akarsu ve 
benzeri su kaynağının bulunması ve 
bu kaynaklarda küçük çaplı balıkçı-
lık faaliyetleri ile serinleme amaçlı 
suya girme faaliyetlerinin yaygın 
olması Konya’da boğulma vakala-
rının yüksek olmasındaki en büyük 
etkenlerdendir. Su kaynaklarının 
içerisinde en çok boğulma vaka-
sı Beyşehir Gölü, Çumra Sulama 
Kanalları, Yerköprü Şelalesi, Sey-
dişehir’de Çarşamba Çayı’na yakın 
yerleşim yerlerindeki kanallarda 
daha çok vaka meydana gelmekte-
dir. Vatandaşlarımızın serinlemek 
için gittiği veya piknik yapmak için 
gittiği bu alanlarda boğulma vakala-
rı artmaktadır. Yaz mevsimin özel-
likle hava sıcaklıklarının maksimun 
seviyeye ulaştığı dönemde boğulma 
vakaları artmaktadır. Vatandaşlar 

serinleme ve vakit geçirme amaçlı 
olarak yeşil alanlara ve su kenar-
larına gitmekte ve serinlemek için 
suya girenler olmaktadır. Su dibinin 
göstermiyor, bilinçsizce suya girili-
yor. Bu nedenle boğulma vakaları 
artıyor. Haziran, Temmuz, Ağustos 
ve Eylül aylarında boğulma vaka-
ları yoğunlaşıyor. Bunun yanında 
Şubat ve Mart döneminde balıkçılık 
yapılan alanlarda boğulma vakaları 
meydana gelmektedir” dedi.

GENÇLERİ KAYBEDİYORUZ 
Bilinçsiz şekilde girilen su ve 

akarsularda yaşanan boğulma va-
kalarında ülkemizin teminatı genç-
leri kayıp ettiklerine dikkat çeken 
Tosun, “Boğulma olayları genellikle 
ülkemizin teminatı gençleri kayıp 
ediyoruz. Buda ülkemiz için büyük 
bir acıdır. Çünkü büyük emeklerle 
yetiştirdiğimiz gençleri dikkatsizlik-
ten, tedbirsizlikten, ihmalden dolayı 
boğulma olaylarında kaybedebiliyo-
ruz. Konya’mızda denizin olmama-
sına karşın genelde iç sular dediği-
miz göl, gölet, kanal, ırmak, baraj, 
akarsu ve benzeri su kaynaklarının 
bulunması serinleme amaçlı suya 
girme faaliyetlerin yaygın olması 
Konya’da boğulma vakalarının yük-
sek olmasındaki en büyük etken-
dir. Vatandaşlarımız tüm uyarılara 

rağmen ve uyarı tabaları olmasına 
rağmen buralara giriyorlar ve bo-
ğulmalar yaşanıyor. Vatandaşları-
mız ve gençlerimiz bu yasak olan 
yerlerde suya girmek yerine yerel 
yönetimlerimizin yapmış olduğu 
kontrollü havuzlar var. Buralara 
giderek buralarda serinlemelerini 
tavsiye ediyoruz.  Yaşanan boğulma 
olaylarında İtfaiye Dalgıç Ekipleri, 
Emniyet Müdürlüğümüzün sualtı 
dalgıç polis ekipleri, AFAD’ımızın 
ekibi ile birlikte işbirliği birlik ve ko-
ordinasyon içerisinde boğulma ola-
yı yaşanan yerde cenazenin çıkarıl-
ması için gidiliyor. Son zamanlarda 
havaların serin olması ve gerekse 

vatandaşların televizyon, gazete 
ve sosyal medya ile bilinçlenmesi 
ile boğulma oranlarında azalmalar 
meydana geldi. İnsanlarımız son 
dönemlerde bilinçlendi” ifadelerini 
kullandı.

‘ANNE VE BABALARA BÜYÜK 
GÖREVLER DÜŞÜYOR’

Boğulma vakalarının önüne 
geçmek adına anne ve babalara 
büyük görevler düştüğüne dikkat 
çeken Tosun, “Bizler özellikle boğul-
ma vakaların önüne geçmesi adına 
Anne ve Babalara büyük görevler 
düştüğüne inanıyoruz. Bu anlamda 
anne ve babalar çocuklarının nere-
de ve kiminle zaman geçirdiklerini 

mutlaka bilmeleri gerekiyor. Yine 
Anne ve babalar çocuklarının göl, 
gölet, kanal, ırmak, baraj, akarsu ve 
benzeri su kaynaklarına girmeme-
leri konusunda uyarıyoruz.  Bizler 
anne ve babaların çocuklarını yüz-
me kurslarına göndererek burada 
yüzmeleri konusunda teşvik etme-
lerini istiyoruz” dedi.

‘EKİPLERE HABER EDİLMELİ’
Yaşanan boğulma olaylarına 

karşı profesyonel ekiplere haber 
edilmesi gerektiğini dikkat çeken 
Tosun, “Çoğunlukla Konyalı vatan-
daşlarımız suyu sevmekte ancak, 
yüzmek için gerekli şartları sağ-
lamamakta ve karşısında duran 

büyük tehlikenin farkında değil. 
Boğulma olaylarında en çok dikkat-
leri çeken konu, boğulan kişilerin o 
bölgenin insanı olmaması. Suyun 
akıntısını, suyun altında ne olduğu-
nu, zemini bilmeden suya atlanıyor. 
Sonrasında da böyle üzücü vakalar-
la karşı karşıya kalınmaktadır. Biri-
lerinin boğulduğu yere biz onların 
cansız bedenini çıkarmak için giri-
yoruz. Bizde bir kural vardır. Önce 
kendi emniyetimizi alırız. Bunu ya-
palım ki, başkalarına faydamız ol-
sun. Kendi emniyetimizi almazsak 
biz de boğuluruz. Bizi kim kurtara-
cak bu durumda. Vatandaş hemen 
girip çıkaralım istiyorlar ama olmu-
yor. Her şey insanı düşündüğü gibi 
gerçekleşmiyor. 

Kurtarma çalışmalarında, insan-
ları anlayışla karşılıyoruz. Acıların 
ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. 
Bir kişi düştükten sonra arka arkaya 
birkaç kişinin daha aynı yere acemi-
ce girmesi büyük bir acı. Suya gir-
mek yerine uzman ekiplerden yar-
dım istemek daha mantıklı. Gidenin 
arkasından başkalarının gitmesi 
yerine profesyonel ekiplere haber 
vermek gerekir. Yüzmeyi en iyi bi-
len insan dahi paniklediği zaman 
boğulur” ifadelerini kullandı.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA

haber@konyayenigun.com
HASAN ÇAĞLA

Yıldız Tosun



16 EYLÜL 20198 İLAN

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 

ZAYİ
Nüfus cüzdanımı 

ve 562313 nolu 

B sınıfı ehliyetimi 

kaybettim 

hükümsüzdür.

HATİCE DEVECİ

TC:43864309568



16 EYLÜL 2019 9HABER - İLAN

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

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, sağlık çalışanlarının 
ücretlerinde yapılacak artışın sıfır zam anlamına geldiğini savundu

‘Sıfır zamma imza
atarak süreci bitirdiler’

Çumra’da aşure kazanları 
bereket için kaynatıldı

Özel Hüma Okulları aşure 
gününde veliler ile buluştu

Harita Mühendisleri Odası 
aşure ikramında biraraya geldi

2020-2021 yılını kapsa-
yan toplu sözleşme sürecinin 
kamu hakem kurulunun kara-
rını açıklaması sonrasında ta-
mamlandığını hatırlatan Türk 
Sağlık Sen Konya Şube Başkanı 
Metin Töke, yetkilendirilmiş 
konfederasyonla kamu çalışan-
larının hedeflenen enflasyon 
rakamlarına bile bakıldığında 
sıfır zamma mahkum edildiğini 
kaydetti.

Töke açıklamasını şöyle 
sürdürdü; “Ne toplu sözleşme 
sürecini yürütebilmişler ne de 
memurun hakkını savunabil-
mişlerdir. Türkiye Kamu-Sen’in 
eylemse eylem gelin birlikte 
mücadele edelim, çalışanların 
kazanması için hep beraber or-
tak bir tavır koyalım çağrılarına 
da kulak tıkamışlardır. Toplu 
sözleşme süreci bitince de or-
talıktan kaybolmuşlardır. Sıfır 
zamma imza atanlar, hizmet 

kolumuza baktığımızda ise sıfır 
kazanım ile süreci bitirmişler-
dir. Yeni hiçbir kazanım elde 
edemeyenler sıfırlanan döner 
sermaye, çalışanı memnun et-
meyen yıpranma payı, düşük 
ücretler gibi temel sorunlar için 
hiçbir çaba göstermemişlerdir. 
Sözleşmelilere kadro, hizmetli-
lere memurluk gibi temel bek-
lentileri umursamamışlardır. 
Temel talepleri geçtik göster-
melik bile olsa bir tane dahi 
kazanım elde edememişlerdir. 
Sağlık çalışanları tükenmişlik 
sendromu içinde çalışma ha-
yatını sürdürürken keyiflerine 
bakmayı makul görmüşlerdir.”

Çalışanlara sözde sendika-
lara karşı gereken tavrı gös-
termesini öneren Metin Töke, 
“Yaşananlarla çalışanı düşün-
meyen, sadece gemimiz yürü-
sün yeter mantığında olanların 
sağlık ve sosyal hizmet çalı-

şanlarına bir şey veremeyeceği 
yine görülmüş, tarih tekerrür 
etmiştir. Tarihin tekerrür et-
mesi ne yazık ki ibret alınma-
masının sonucudur. Çünkü ça-
lışanlar kendilerine zulüm eden 
bu sözde sendikalara gerekeni 
yapmamışlardır. Unutmaya-
lım ki bir yerde zulüm varsa 
orada zalim ve zulme razı olan 
mazlum da vardır. Zulme rıza 
göstermeyenler olursa zulüm 
de olmaz. Çünkü zulmün tek 
taraflı ortaya çıkması müm-
kün değildir. Toplu sözleşme 
süreci bitti ise şimdi söz kamu 
çalışanlarında, sağlık çalışan-
larındadır. Masada memurun 
hakkını hiç eden, toplu sözleş-
meyi hüsranla bitiren bu yetki-
lendirilmişlerden hesap sorma-
lıdırlar. Ne zulme ne de zalime 
rıza göstermemelidirler” diye 
konuştu.
n İHA

Çumra Belediyesi tarafından Mu-
harrem ayı nedeniyle vatandaşlara 
aşure ikramında bulundu. Bolluğun 
ve bereketin yaygınlaşmasının simge-
si olan aşure, Çumra’da,  Muharrem 
ayı dolayısıyla vatandaşlara ikram 
edildi. Belediye tarafından gerçekleş-
tirilen aşure ikramına Çumralı vatan-
daşların katılımı yoğun oldu. İlçenin 
farklı noktalarında bulunan camiiler 
de belediye tarafından görevlendirilen 
personeller, vatandaşa aşure dağıttı. 

Vatandaşlar Çumra Belediyesi 
Başkanı Halit Oflaz’a bu ikramların-
dan dolayı teşekkürlerini iletti. Konuş-
masında birlik ve beraberliğin öne-
mine vurgu yapan Çumra Belediye 
Başkanı Halit Oflaz, “Farklılıklarımız 
bizim zenginliklerimizdir. Bunu aşu-
rede de görüyoruz. İçerisinde kardeş-

lik, dostluk ve paylaşım barındıran 
böylesine güzel ayı yaşamaktan dolayı 
çok mutluyuz. Bu güzel organizasyon 
için emeği geçen herkese teşekkür 

ediyoruz Bu vesileyle bütün vatan-
daşlarımızın Muharrem Ayı mübarek 
olsun” diye konuştu.  
n HABER MERKEZİ

Bereket, paylaşma ve birliğin 
simgesi olan aşure gününde Hüma 
Okulları da bir etkinlik düzenledi. 
Veliler, öğrenciler ve öğretmenlerin 
katılımıyla büyük bir kalabalığı ku-
caklayan Hüma Okulları, paylaşma-
ya verdiği önemi her fırsatta göster-
meye devam ediyor. Aynı zamanda 
bir tanışma etkinliği olmasıyla da 
önem kazanan aşure gününde, 
halka açık bir şekilde aşure ikramı 
yapıldı. Yönetim kurulunun ve yö-
neticilerin de katılımıyla bir sinerji 
oluşturuldu. Yeni eğitim öğretim 
yılına hızlı bir giriş yaparak adından 
söz ettirmeyi başaran Hüma Okul-
ları, farkını ortaya koymuş oldu. Ku-
rucu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. 
Mehmet Birekul “Öğrencilerimize 
paylaşmanın önemini sadece anla-
tarak değil göstererek aşılamamız 
gerekiyor. Bizim eğitim anlayışımız 
tamamen model olmak üzerine ku-

ruludur. Sadece dilde değil, aynı 
zamanda icraatta da aynı özveriyle 
çalışmak ve çabalamaktayız. Veli-
lerimizden ve yakın çevremizden 
de aynı geri dönüşü almak bizi çok 
mutlu ediyor. Büyük emekler vere-
rek çıktığımız bu yolda bizi anlayan 

ve bizim gibi düşünen insanlarla bir 
arada olmaktan gurur ve onur du-
yuyoruz.” şeklinde konuştu. Yöne-
tim, bu gibi etkinlerin devam ede-
ceğinin haberlerini de vererek güzel 
bir günü geride bıraktı.
n HABER MERKEZİ

Harita Kadastro Mühendisleri 
Odası (HKMO) Konya Şubesi tara-
fından Muharrem Ayı sebebi ile Oda 
hizmet binasında aşure ikramında 
bulunuldu. Düzenlenen programa 
Harita Kadastro Mühendisleri Odası 
(HKMO) Konya Şube Başkanı Prof. 
Dr. Fatih İşcan, Şehir Plancıları Oda-
sı Konya Şube Başkanı Münir Günay, 
çok sayıda Harita Mühendisi ve aile-
leri katıldı. Düzenlenen aşure progra-
mında konuşan Harita Kadastro Mü-
hendisleri Odası (HKMO) Konya Şube 
Başkanı Prof. Dr. Fatih İşcan, “ Harita 
Kadastro Mühendisleri Odası Konya 
Şubesi olarak her yıl düzenli olarak 
düzenlediğimiz aşure etkinliğimizi 
bu yılda üyelerimizin yoğun katılımı 
ile gerçekleştirdik. Aşurenin birleşti-
rici bir rolünün olduğunu, içinde her 
rengin tadı olduğu için birlik ve bera-
berliğin, bir arada yaşamanın simgesi 
olduğuna inanıyoruz. aşurenin Nuh 
Tufanı’ndan sonra yapılan bir şükür 

tatlısı olduğuna inanılır. Aşurenin ya-
pımı ve paylaşılması çok önemlidir. 
Birçok farklı malzemenin buluşma-
sıyla ortaya çıkan bu lezzetli tatlının 
bizim farklılıklarımızı temsil ettiğini 
düşünüyorum. Aşure yapımında bir-
birinden farklı malzemeler bir araya 
geldiğinde, nasıl bu kadar lezzetli ve 
bereketli olabiliyorsa, işte bizim mille-

timizde birbirinden farklı unsurlarıyla 
bir araya geldiğinde, el ele verdiğinde 
bu kadar güzel oluyor. Rabbim birlik 
ve beraberliğimizi bozmasın, evleri-
mizden ve ülkemizden bereketi eksik 
etmesin. Aşure programımıza katılım 
sağlayan tüm üyelerimize teşekkür 
ederiz” dedi.
n MUHAMMED ESAD ÇAĞLA
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‘Doğu ülkelerinde Türk olmak bir ayrıcalık’
Türkiye Yazarlar Birliği Kon-

ya Şubesi tarafından Büyükşehir 
Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi 
işbirliği ile Kılıçarslan Konferans 
Salonunda düzenlenen bu haftanın 
konuğu Dr. Öğretim Üyesi Zahide 
Ay oldu. Dr. Öğretim Üyesi Zahide 
Ay, 1998- 2011 yılları arasında se-
yahat ettiği Orta Asya, Afganistan, 
Pakistan ve Doğu Türkistan intiba-
larını ve burada karşılaştığı zorluk-
ları ‘Türk’ kimliği ile nasıl aştığını 
dinleyenlere aktardı. 

Dr. Öğretim Üyesi Zahide Ay, 
Afganistan’a girememe hikâyesi-
ni anlatırken Tacikistan sınırından 
vize alamadığı için nasıl dönmek 
zorunda kaldığını ama bu başarı-
sızlığın umudunu kırmadığını de-
nemeye devam ettiğini anlattı.  Za-
hide Ay, 2001’de gerçekleştirilen 
İkiz Kule Saldırısından sonra Afga-

nistan’a girmeyi başaran ilk Batılı 
olduğunun altını çizerek burada 
yaşadığı macerayı şöyle anlattı: 
“11 Eylül 2001 İkiz Kule Saldırısın-
dan sonra Afganistan’da Taliban 
hakimiyet kurmuştu. Buraya girip 
çıkmak batılılar için imkânsız gibi 
bir şeydi. Ben bu dönemde Afga-

nistan’a girmeyi başardım. Hatta 
Mezar-ı Şerif ziyaretinin kadınlara 
ayrıldığı bir gün ben de kara çarşaf 
giyerek ziyarete katıldım. Bu arada 
çarşafın altına gizlediğim fotoğraf 
makinemle ezbere fotoğraflar çek-
meye çalışıyordum. Bu arada birkaç 
kare çekmeyi başardım. Bu sırada 

benim yabancı olduğumu anlayan 
askerler beni yakalayarak komu-
tanlarına götürdüler. Bana önce 
sert davranan komutan Türk oldu-
ğumu öğrenince birden yumuşadı 
ve elimden alıp imha ettikleri slayt 
film makaram için özür diledi.”

Bu ziyaret sırasında kara çar-

şafın altından gizlice çektiği fotoğ-
raflardan birisinin National Geog-
raphic Dergisinde yayınlandığını 
söyleyen Zahide Ay, 1997-2001 yıl-
ları arasında gerçekleştirdiği seya-
hatleri kendi kıt imkânları ile ger-
çekleştirdiğini birçok yerde para 
sıkıntısı çektiği için zorluklar yaşa-

dığını belirtti.
Orta Asya Ülkeleri, Pakistan 

ve Afganistan gezilerinin kendisi 
için önemli olduğunu ama Afga-
nistan’ın kendi iç dünyasında keli-
melerle anlatılamayacak derecede 
farklı bir konuma sahip olduğunu 
söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Zahide 
Ay, “Bu ülkelerde Türk olmak bir 
ayrıcalıktı. Bu kimlik bana bütün 
kapıların açılmasını sağlıyordu. An-
cak 2015’ten sonra sanıyorum Türk 
Dizilerinin etkisi ile bu ayrıcalığı 
kaybetmeye başladık” dedi. 

Konuşmasının sonunda bölge-
de çektiği fotoğrafları slayt halinde 
katılımcılara izleten Dr. Öğretim 
Üyesi Zahide Ay’a Türkiye Yazarlar 
Birliği Konya Şubesi Başkan Yar-
dımcısı Prof. Dr. Ahmet Çaycı gü-
nün hatırasına Katılım Belgesi tak-
dim etti. n HABER MERKEZİ

Beyşehir Belediye Başkanı Adil 
Bayındır’ın ilçe dışında olması do-
layısıyla yerine Beyşehir Belediye 
Başkanlığı görevine vekalet etmeye 
başlayan kadın Belediye Meclis Üye 
Gülşah Bahçeci, “Benim için farklı 
bir duygu, farklı bir deneyim oldu” 
dedi. 

Beyşehir Belediye Başkan Veki-
limiz Bahçeci, konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Belediye Başkanı Adil 
Bayındır’a kendilerine bu onurlu gö-
revi tevdi etmelerinden dolayı duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi.

Dün itibariyle Beyşehir Beledi-
yesi’nin ilk kadın belediye başkan 
vekili olarak görev yaptığını vurgu-
layan Bahçeci, açıklamasında ka-
dının toplumdaki yerine de dikkati 
çekerek şu cümlelere yer verdi: 
“Belediye Başkanımız olmadığı za-
manlarda, gelinceye kadar belediye 
meclis üyeleri olarak başkan vekilliği 
yapıyoruz. Belediye Başkanlığına bir 
kadın olarak vekalet etmek benim 
için farklı bir duygu, farklı bir de-
neyim oldu. Bilindiği üzere, Beledi-
yemiz Meclisi’nde de AK Parti’den 

iki bayan meclis üyesi bulunuyor, 
görev yapıyor. Bu bağlamda bizler 
partimizin kadınlara bakış açısı-
nın da birer aynası durumundayız.

Bu sebeple, en büyük teşekkürüm 
de Cumhurbaşkanımız Sayın Re-
cep Tayyip Erdoğan ve partimedir. 
Beyşehir Belediye Başkanımız Adil 

Bayındır Bey, ilçe dışında olduğu za-
manlarda meclis üyelerimize sırayla 
bu görevi tevdi edip bizleri onure et-
mektedir. Bugün bu sırayı bize ver-
di. Bu imkanı sağlayan Belediye Baş-
kanımız Adil Bayındır Beyefendi’ye 
çok teşekkür ediyorum. İslamda, 
toplumda, toplumsal yaşamda kadın 
çok değerlidir. Ve önemli bir yere 
sahiptir. Kadın, bir bütünün ayrıl-
maz parçasıdır. Kadın, kültürü yaşa-
tan ve taşıyandır. Kadının toplumsal 
yaşamda aktif bir şekilde yer alması, 
toplumsal değişim ve gelişim ile pa-
ralellik gösterir. Kadın duruşu ile ah-
lakı ve bilgisiyle, varlığıyla toplumun 
her alanında yer almalıdır. Toplum-
da kadınların yaşadıkları problemleri 
anlama ve onlara çözüm bulma ara-
yışı içerisinde olmak, bizlerin olduğu 
kadar bu ülkede yaşayan her ferdin 
sorumluluğunda olmalıdır. Bizler 
bunun için elimizden gelen gayret 
ve çabayı her zaman göstereceğiz. 
Göstermeye çalışacağız. Bunun için 
Beyşehir Belediyesi olarak farklı pro-
jelerle, ilçemiz kadınının her zaman 
yanında olacağız.” n HABER MERKEZİ

38 yıl sonra bir araya gelip
öğretmenlerine sürpriz yaptılar

Öğrenci ve kadınlara özel
sinema günleri yapılıyor

Alparslan İlkokulu’ndan 1981 
yılında mezun olan öğrenciler 38 
yıl sonra bir araya gelerek öğret-
menlerine sürpriz yaptılar. Me-
ram Alparslan İlkokulundan 1981 
yılında mezun olan öğrenciler, 
sınıf arkadaşları Fikrer Yörür’ün 
organizasyonu ile 38 yıl sonra 
toplanıp sınıf öğretmenleri Nuran 
Demiröz’e sürpriz yaptılar. Akyo-
kuş Konya mutfağında sabah kah-
valtısı ile gerçekleştirilen organi-
zasyona 1981 yılında mezun olan 
öğrenciler ile birlikte sınıf öğret-

menleri Nuran Demiröz ve Şim-
diki okul Müdürü Niyazi Dinç’de 
katıldı. Kahvaltı esnasında okul 
anılarını anlatan öğrenciler ve öğ-
retmenleri arasında zaman zaman 
duygulu anlar yaşandı. Program 
sonrası konuşan Okul Müdürü Ni-
yazi Dinç, Sınıf Öğretmeni Nuran 
Demiröz ve Mezunların temsilcisi 
Fikret Yörür, bu buluşmaların tek-
rarlanması için sözleştiler. Prog-
ram birlikte çekilen fotoğrafların 
ardından sona erdi.
n HABER MERKEZİ

Yunak Kaymakamlığı öncülü-
ğünde öğrencilere  ve bayanlara  
yönelik özel sinema günleri dü-
zenliyor. Kültür ve sanat etkinlik-
lerini vatandaşlarla buluşturmaya 
devam eden Yunak Kaymakam-
lığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,  
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Si-
nema Genel Müdürlüğü işbirliği 
ile öğrenciler ve bayanlara özel 
olarak sinema günleri düzenli-
yor. Sinemada gişe rekorları kı-
ran ve herkesin hafızasında yer 
alan unutulmaz filmler, Yunak’lı 
öğrenciler ve bayan izleyicisiyle 
buluşacak.

Yunak’ta öğrenime devam 
eden Üniversite ve diğer tüm öğ-
renciler ile Yunak’lı bayanlar, bun-
dan sonra seçkin film ve belgesel-
leri, Orhan Erdem İmam Hatip 
Ortaokulu Konferans Salonu’nda 

ücretsiz olarak seyredebilecek-
ler. Yunak Kaymakamı Mehmet 
Erdem Akbulut, “Bundan sonra 
öğrencilere ve bayanlara özel ola-
rak geleneksel hale gelecek olan 
sinema günleri etkinliğinin belir-
li periyotlarda devam edeceğini 
vurgulayarak “Hafta sonları her 
Cumartesi ve Pazar, Orhan Erdem 
İmam Hatip Ortaokulu’nda dü-
zenlenecek olan Sinema etkinliği-
ne Dünya’nın bütün güzelliklerini 
yüreklerinde taşıyan şefkat abide-
si annelerimizi ve bütün bayan-
ları Sinema Günleri etkinliğine 
davet ediyorum” dedi. Yunak İlçe 
Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 
okullarda öğrenim gören tüm öğ-
rencilerin de böylece sinemayla 
tanışacağı ve Yunak’ta sosyal ve 
kültürel faaliyetlerin çeşitleneceği 
bildirildi. n HABER MERKEZİ

Türk Kızılay Derneği Konya Şube Başkanı Hüseyin Üzülmez Dünya İlk Yardım Günü nedeniyle 
yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde Kızılay’ın 250 bin kişiye ilk yardım eğitimi verdiğini söyledi

Kızılay, 250 bin kişiye
ilkyardım eğitimi verdi

Türk Kızılay’ının bu yıl da ilk 
yardımın önemine dikkat çek-
mek için yurt çapında farkındalık 
çalışması yürüttüğünü belirten 
Türk Kızılay Konya Şube Başka-
nı Hüseyin Üzülmez, “İlk Yardım 
konusunda farkındalık yaratmak 
amacıyla tüm dünya ile birlikte 
ülkemizde de kutlanan Dünya İlk 
Yardım Gününde bu yıl ‘Ayrımcı-
lık ve Dışlanma Yapmadan Herkes 
için İlk Yardım’ teması işlenecek. 
Her yıl olduğu gibi Türk Kızılay bu 
yıl da ilk yardımın önemine dikkat 
çekmek için yurt çapında farkın-
dalık çalışması yürütecek. Türk 
Kızılay, her yıl Eylül ayının ikinci 
cumartesi günü tüm dünyada kut-
lanan “Dünya İlk Yardım Günü” 
etkinliklerini bu yıl “Ayrımcılık ve 
Dışlanma Yapmadan Herkes için 

İlk Yardım” temasıyla kutluyor. 
Bu yıl küresel anlamda farkındalık 
çalışmalarında tema, özellikle de-
zavantajlı gruplar, yeti kaybı olan 
kişiler, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, 
mahkûmlar, öksüz ve yetimler, ye-
rinden edilmiş kişiler, göçmenler, 
mülteciler, vb. diğer grupların ilk 
yardım eğitimine erişim hakkının 
sağlanması ve ulaşılabilir ilk yar-
dım eğitim faaliyetlerinin yürü-
tülmesi olarak belirlendi. Küresel 
tema kapsamında ilk yardım eği-
timleriyle toplumun her kesimine 
ulaşmayı amaçlayan Türk Kızılay, 
bu yıl, bedelli askerlik programına 
katılım sağlayan herkese ilk yar-
dım farkındalık eğitimleri de vere-
cek. Aynı zamanda suça itilmiş ço-
cuk eğitim evinde kalan çocuklarla 
birlikte koruma altına alınmış olan 

çocuklara da ilk yardım konusunda 
farkındalık eğitim programları ha-
yata geçirilecek” dedi.

Hüseyin Üzülmez Kızılay’ın 250 
bin kişiyi ilk yardım eğitimi verdi-
ğine dikkat çekerek, “İlk yardımın 
hayat kurtarmadaki kritik rolünü 
ön planda tutarak, 2000 yılından 
bu yana ilk yardım eğitimi verme-
ye başlayan Türk Kızılay, o günden 
bu yana toplumun gerek iş güven-
liği, gerekse afet ve acil durumlara 
yönelik bilinçlendirilmesi için 250 
binden fazla kişiye ilk yardım eği-
timi verdi. Türk Kızılay’ı, sadece 
bu yılın ilk 6 aylık döneminde 183 
bin 650 kişiye ulaşarak, yüz yüze 
ilk yardım eğitimi verdi. 24 ilde 30 
ilk yardım eğitim merkezi, 16 top-
lum merkezi, Genç Kızılay Teşkilatı 
İlk Yardım Akran Eğitimcileri ile 

toplumun her kesimine ilk yardım 
eğitimi konusunda destek veriyor. 
Kızılay’ın da üyesi olduğu Ulusla-
rarası Kızılhaç ve Kızılay Dernek-
leri Federasyonu (IFRC) ise her yıl 
100 ülkede 16 milyondan fazla ki-
şiyi hayat kurtarıcı olarak eğitiyor. 
Türk Kızılay aynı zamanda Küresel 
İlk Yardım Referans Merkezi ve 
Avrupa İlk Yardım İşbirliği Ağının 
Yürütme Komitesinde de yer alıyor. 
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Der-
nekleri Federasyonu ile birlikte ge-
liştirilen dünya çapında ilk yardım 
mobil uygulaması (First Aid) IOS 
ve Android mağazalarından indiri-
lebilecek. Uygulama içerisinde ha-
yatınızı kolaylaştıracak hemen her 
ilk yardım başlığına ilişkin kapsamlı 
bilgi yer alıyor” diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Beyşehir’in ilk kadın başkan vekili
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Tanzimat fermanı ile yapılan yeni-
likler

Her bölgede imar meclisleri ça-
lışmalar yaptı. Maliye Fransa örnek 
alınarak düzenlendi. Mali yetkiler def-
terdarlara verildi. Vergilerin belirlenme-
si vilayet meclisine, toplanması vergi 
memurlarına bırakıldı İltizam kaldırıldı. 
Aşar her yörede eşit alınmaya başlandı. 
Hıristiyanların vergisinin Patrikhaneler 
aracılığıyla alınması kabul edildi. Ticari 
meclisler kuruldu. Ceza kanununda 
Fransızların kanunundan faydalanıldı. 
Meclis-i Maarif-i Umumiye toplanarak, 
ilk idadiler açıldı.

1847 yılında Mekatibi Umumiye 
nezareti açıldı.

1848 yılında muallim mektebi ve 
Harbiye kurmay sınıfı açıldı.

1850 yılına Darülmaarif adında 
lise, 1851 yılında bilim akademisi olan 
Encümen-i Daniş kuruldu.

1846 yılında Darülfünun’un temeli 
atıldı.

6 Eylül 1843 tarihinde askerlik ya-
sası çıkarıldı. Bu yasayla kura yöntemi 

belirlenerek, süre 4-5 yıl olarak belir-
lendi.

Tanzimat sonrasında uygulamala-
rı yerinde görmek isteyen Abdülmecit 
yurt gezilerine başladı. 1844 yılında 
Mudanya, İzmit, Bursa, Çanakkale, 
Gelibolu, Midilli, Limni ve Sakız’ı ziyaret 
etti. 1846 yılında Rumeli gezisini Silist-
re’ye kadar uzattı. Her yıl Meclis-i Valayı 
Ahkamı Adliyeyi nutukla açtı. 

Tanzimat sonrası ve Kırım sava-
şı: Devlet kurumlarındaki yenilikler, 
tepkiler sebebiyle istenen sonucu 
vermedi. İltizam yöntemine geri dö-
nülmek zorunda kalındı. 1840 yılında 
kaime-i mutebere adlı ilk kağıt para 
çıkarıldı. Islahat çalışmaları oturtulma-
ya çalışılırken, Fransa ve İngiltere’nin 
sayesinde Lübnan ve Suriye’de 1845 
yılında Maruniler ve Dürziler arasın-
da olaylar baş gösterdi. Avusturya’ya 
karşı bağımsızlığını korumaya çalışan 
Macar’lar, 1848 ihtilallerinde Osman-
lılara sığındılar. Baskılara rağmen sı-
ğınanların geri verilmemesi Avrupa’da 
devletin saygınlığını arttırdı. Boğdan 

ve Eflak’ta olan ayaklan-
malar sonunda 1 Mayıs 
1849 tarihinde İngilizler-
le Balta limanı Antlaşma-
sı yapıldı. Kutsal yerlerle 
ilgili sorunlar Rusya ile 
Osmanlı Devletini sa-
vaşa sürükledi. Fransa 
Kudüs’teki Katolikler 
için, Rusya Ortodoksla-
rın hakları için harekete 
geçti. Ortodokslar için 
haklar isteyen notayı Osmanlıların ka-
bul etmemesi üzerine, Eflak ve Boğdan 
Rusya tarafından işgal edildi. 4 Ekim 
1853 yılında Rusya’ya savaş açıldı. 
Osmanlılar müttefikleri olan Piyemon-
te, Fransa ve İngiltere’nin yardımıyla 
Kırım Savaşını kazandı. İmzalanacak 
olan Paris Antlaşması öncesinde Ab-
dülmecid’e 18 Şubat 1856 tarihinde 
Tanzimat Fermanı’nı tamamlayacak 
Islahat Fermanı ilan ettirildi. Bununla 

azınlıklara Rusların iste-
diğinden daha fazla hak 
verilmiş oldu. Bu ayrıca 
Paris Antlaşmasını imza-
layan ülkeler tarafından 
senet olarak kabul edildi. 
Islahat hususunda ya-
bancılara müdahale hak-
kı verilmiş oldu. Bunun 
yanında Osmanlı Devleti 
Avrupa ülkeleriyle eşit 
haklara sahip oluyordu. 

Bu olayların ardından, askerlik teşkilatı 
yedi ordu esasına göre kuruldu. Aske-
re Hristiyanlar da alınmaya başlandı. 
Maarif-i Umumiye nezareti kurularak, 
Avrupa’ya öğrenciler gönderildi. Mes-
lek okulları açıldı. Yeni toprak kanunu 
yapıldı. Gelir ve giderler bütçeye bağ-
landı. Tersane yeniden düzenlendi. Ab-
dülmecid’in farklı toplumları Osmanlı 
çatısında birleştirme fikri pek kabul 
görmedi. Bu yüzden kargaşalar çıktı. 

Cidde ve Karadağ’da olaylar yaşan-
dı. Avrupalılar kurulacak bir kurulla 
olayları denetlemek isteyince, ülkede 
padişaha ve devlet erkanına karşı ör-
gütlenmeler başladı. 14 Eylül 1859 yı-
lında Kuleli Vakası olarak tarihe geçen 
örgütlenme, ihbar ile dağıtıldı. Ülkede 
mali kriz yaşanmaya başlamıştı. Kırım 
Savaşı sırasında ilk kez borç alan ülke, 
arka arkaya yeni borçlar aldı. Avrupalı 
ülkeler Islahat fermanıyla söylenenlerin 
gerçekleştirilmesini sağlamak için Os-
manlıya bir nota verdiler. Yapılmadığı 
takdirde müdahale edeceklerini bildir-
diler. Rusya 1860 yılında Bulgaristan 
ve Bosna Hersek’teki Hıristiyanların 
hakları için ilk çalışmayı yaparak, bir 
kurul tarafından incelenmesini istedi. 
Abdülmecit 25 Haziran 1861 tarihinde 
38 yaşında vefat edince, yerine 1. Ab-
dülaziz tahta çıktı.

SULTAN ABDÜLMECİD DÖNEMİ 
VAK’ALARI

Londra Konferansı (1840) (Mısırla 
ilgili)

Londra Konferansı (1841) (Boğaz-

larla ilgili)
Tanzimat Fermanı (3 Kasım 1839)
Kırım Savaşı (1853-1856)
Islahat Fermanı (1856)
Islahatlar ve Tanzimat Dönemi Ye-

nilikleri:
Nizamiye mahkemeleri açıldı.
Demiryolu yapımına başlandı.
Kırım savaşı sırasında İngiltere’den 

ilk dış borç alındı. (1854)
İstanbul Darul Fünunu açıldı
Bankı Dersadet adıyla ilk Osmanlı 

Bankası kuruldu.
Meclisi Maarifi Umumiye (MEB) 

açıldı.
Askerlik 5 yıl ile sınırlandırıldı.
Askeri Baytar Okulu açıldı.
Ordunun isimi Asakiri Şahane 

oldu.
İlk kâğıt para Kaime basıldı.
Mülkiye Mektebi açıldı.
Kız Rüştiyeleri açıldı.
Darul Muallim açıldı. (Erkek öğret-

men okulu açıldı)
Mecidiye piyasaya sürüldü.
Vilayet Nizamnamesi hazırlandı.
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Bahçeden yetiştirildi
ücretsiz dağıtıldı

Eğiste Viyadüğü’nde 
çalışmalar sürüyor

Karapınar Gençlik Merkezi 
bahçesinde yetiştirilen sebzeler, 
ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor. 
Gençlik merkezi öğrencileri mer-
kezin bahçesine domates, biber, 
patlıcan, kabak, salatalık gibi seb-
zeler ekti. Bakım ve sulama işleri-
ni de öğrencilerin gerçekleştirdiği 
sebzeler, ihtiyaç sahiplerini teslim 
edildi. Karapınar Gençlik Merkezi 

Müdürü Muhammet Karakul, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
öğrencilerin sebzeleri çok büyük 
bir azimle yetiştirdiğini söyledi. 
Öğrencilerin paylaşmanın ve üret-
menin önemini kavradığına dikka-
ti çeken Karakul, “Ürettiklerimizin 
miktarı önemli değil. İlerleyen 
zamanlarda daha fazla kişiye ulaş-
mayı hedefliyoruz.” dedi. n AA

Türkiye’nin en yüksek ayak 
uzunluğuna sahip Eğiste Viyadü-
ğü’nde çalışmalar devam ediyor.  
Hadim Belediye Başkanı Ahmet 
Hadimioğlu, viyadüğün Türki-
ye’nin prestijli projelerinden biri 
olduğu söyledi.  Eğiste Deresi üze-
rine yapılan viyadük ile dik yokuş 
ve keskin virajların ortadan kal-
kacağını vurgulayan Hadimioğlu, 
“Konya ile Antalya arasını daha da 

kısaltacak güzergahta çalışmalar 
aralıksız devam ediyor. Trafik, yol 
ve sürüş güvenliğinin artırılması 
için yapılan Eğiste Viyadüğü’nün 
tamamlanmasıyla mevcut yol yak-
laşık 4 bin 400 metre kısalacak. Şu 
anda Konya yönünden viyadüğe 
girişi sağlayacak olan tünel ve yol 
çalışmaları var. Sürücülerimizin 
dikkatli olmasını tavsiye ediyo-
rum.” dedi. n AA

Konya’da bulunan ve Anadolu’nun ilk üniversiteleri arasında gösterilen İnce Minareli Medrese, 
taç kapısındaki geometrik ve bitkisel desenli işlemeleri ile görenleri adeta büyülüyor

İnce Minareli Medrese 
mimarisiyle cezbediyor

Günümüze kadar ayakta kalma-
yı başarabilen en önemli Selçuklu 
eserlerinden İnce Minareli Medrese, 
kent merkezinde yerli ve yabancı 
turistlerin uğrak yerlerinden biri 
oluyor. Alaaddin Tepesi’nin batısın-
da yer alan ve 19’uncu yüzyılın so-
nuna kadar faaliyetini sürdüren İnce 
Minareli Medrese, taç kapısı, çini 
süslemeleri, geometrik ve bitkisel 
motifli taş işlemeleri ile dikkati çeki-
yor. Türk-İslam sanatının en önemli 
eserleri arasında gösterilen Selçuklu 
medresesi, bu özelliği ile UNESCO 
Dünya Mirası Geçici Listesi’nde de 
yar alıyor.

ADINI MİNARESİNDEN ALIYOR
Selçuklu Sultanı 2’nci İzzeddin 

Keykavus döneminde Vezir Sa-
hip Ata Fahreddin Ali tarafından 
1264’te hadis ilmi öğretilmek üzere 
yaptırılan İnce Minareli Medrese, 
adını minaresinin estetik özelliğin-
den alıyor. Darü-l Hadis derslerinin 
verildiği medresenin taç kapısı, Sel-
çuklu devri taş işçiliğinin en güzel 
örneği olarak biliniyor. Bitkisel ve 
geometrik motiflerle süslü, kubbe 
kasnağında kufi yazı ile “El Mülkü 
Lillah”, “Ayet’el Kürsi” yazıyor. Ya-
pıya adını veren minarenin kaide 
kısmı muntazam kesme taş kapla-
malı, beden kısmı ise tamamen tuğ-
la örgülü.

MİNAREYİ İSABET 
EDEN YILDIRIM YIKMIŞ

Orijinali 2 şerefeli olan minare-
sine 1901 yılında düşen yıldırımın 
2 şerefeden birisini tahrip ettiği 
medrese, 19’uncu yüzyılın sonuna 
kadar faaliyetini sürdürdü. Cumhu-
riyet döneminde onarım gören ve 
1956’da Taş ve Ahşap Eserler Mü-
zesi olarak hizmete açılan medrese-
de, Selçuklu sembolü çift başlı kartal 
ve kanatlı melek figürlerinin en gü-
zel örnekleri sergileniyor.

‘HAYAT AĞACININ FARKLI 
VERSİYONLARINDAN BİRİ’

Selçuklu Kültür ve Medeniye-
ti Uygulama ve Araştırma Merkezi 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Sel-
çuklu dönemi eserlerinde sanatın ve 
zarafetin ön plana çıktığını söyledi.  
İnce Minareli Medrese’deki süsle-
melerin Selçuklu yapılarında sıklıkla 
görüldüğüne dikkati çeken Çaycı, 
taç kapıdaki bitkisel betimlemelerin 
farklı versiyon ve uygulamalarının 
çokluğuna işaret etti.

Prof. Dr. Çaycı, taç kapıdaki 
bitkisel motiflerin ise hep merak 
uyandırdığını belirterek, bunun İs-

lam sanatındaki stilizasyondan kay-
naklandığını, yoruma açık olduğunu 
vurguladı. İşlemelerdeki motifin, 
enginar ve hayat ağacına benzetildi-
ğini anlatan Çaycı, şunları kaydetti: 
“Bana kalırsa da ne olduğunu tam 
tespit edemediğimiz daha çok bitki 
türü olarak hayat ağacıdır. Bu yapı 
13’üncü yüzyılın ikinci yarısına ait. 
O dönemden itibaren Selçuklularda 
bu tarz bitkisel süslemelerle ilgi-
li  repertuvarın arttığını görüyoruz. 
Bunun da gerekçesi, Anadolu’daki 
İlhanlı hareketliliğine bağlı doğu kö-
kenli motiflerin intikalidir. Özelde bu 
hayat ağacı motifi, varlığın ontolojik 
olarak ‘hay’ ve ‘canlı’ olması, sürek-
li ve ebedi kalması yönünde biraz 
mitolojik biraz da felsefe mahiyeti 
olan yaklaşımın sanatsal ifadesidir. 
Dönemin İslam ve Uzak Doğu felse-
fesinin motif olarak uygulanışını iz-
liyoruz ve çok ilgi çekiyor. Bu, hayat 
ağacının farklı versiyonlarından biri, 
ünik değil.”
n AA
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Umut Süt sahibi

İsa ÇAKAL’ın
 

babası

Hacı İbrahim 
ÇAKAL’ın

vefatını üzüntü ile öğrendik. 
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve 
yakınlarına Sabr-ı Cemil niyaz ederiz.

BAŞSAĞLIĞI

GAZETESİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze 
Savunma Sistemi’nin ikinci batarya malzemelerinin Ankara’ya intikalinin tamamlandığı ifade edildi

S-400’de ikinci 
sevkiyat tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı’nca 27 
Ağustos’ta başlayan S-400 Uzun 
Menzilli Bölge Hava ve Füze Savun-
ma Sistemi’nin ikinci batarya mal-
zemelerinin Ankara’ya intikalinin 
bugün tamamlandığı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açık-
lamada, sistemin kurulum çalışma-

larının ve kullanıcı personelinin eği-
timinin sürdürüldüğü belirtilerek, 
şöyle denildi: “Türkiye’nin hava ve 
füze savunma ihtiyacının karşılan-
masına yönelik S-400 Uzun Men-
zilli Bölge Hava ve Füze Savunma 
Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 
Nisan 2017’de Rusya Federasyonu 

ile imzalanmış, sözleşme kapsamın-
da S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava 
ve Füze Savunma Sisteminin birinci 
batarya malzemelerinin intikali 12-
25 Temmuz 2019 tarihleri arasında 
tamamlanmıştı. S-400 Uzun Men-
zilli Bölge Hava ve Füze Savunma 
Sisteminin ikinci batarya malze-

melerinin Mürted Hava Meydanı/
Ankara’ya intikaline de 27 Ağustos 
2019’da başlanmış ve bugün ta-
mamlanmıştır. Sistemin kurulum 
çalışmaları ve kullanıcı personelin 
eğitimleri devam etmektedir. Siste-
min Nisan 2020’de faal hale getiril-
mesi planlanmaktadır.” n DHA

Mehmetçik’ten insanlık dersi
Hakkari’de sıcak temas sağla-

dıkları teröristlerden birini yaralı 
yakalayan komandolar, birkaç da-
kika önce kendilerine kurşun sıkan 
teröriste yardım eli uzattı. Kadın 
terörist, “Teslim olanlara Türk 
askerinin kötü davrandığı söyleni-
yordu. Bunun gerçek olmadığını 
gördüm” dedi.

İlk müdahalesi gerçekleştiri-
len teröriste ‘korkmaması ve sakin 
olması’ yönünde telkinler yapı-
lırken Mehmetçik tarafından su 
verildi. Tedavisi yapılan terörist, 
askerlerin sorusu üzerine, “Teslim 
olanlara Türk askerinin kötü dav-
randığı söyleniyordu. Bunun ger-
çek olmadığını gördüm” ifadesini 
kullandı.

Güvenlik güçlerinin operas-
yonlarının ardından bölücü terör 

örgütünden ayrılmaya çalışan çok 
sayıda gencin olduğunu belirten 
kadın terörist, onlara yönelik “İm-
kan bulduğunuz anda kaçın” çağ-
rısında bulundu.

Bölücü terör örgütünün yar-
dım ve yatakçıları tarafından aile-
sinden koparılan teröristin anne 
ve babasıyla telefonda görüşmesi 
de sağlandı. Ailesine ulaşılmasının 
ardından komutanın, “Sizi iyi bir 
haber vermek için aradık. Kızınız 
sizinle görüşmek için can atıyor” 
diye seslendiği baba, “Ben de can 
atıyorum” ifadesiyle karşılık verdi. 
Kızının sesini duymasının ardın-
dan “Yavrum” diyerek gözyaşları-
na boğulan baba konuşmayı sür-
düremezken telefonu alan anne 
kızıyla görüştü.
n DHA

Umut Süt sahibi İsa Çakal’ın babası Hacı İbrahim Çakal (84) Hakk’a yürüdü. 
Merhum Çakal’ın cenazesi dün öğle namazına müteakip toprağa verildi

İsa Çakal’ın babası Hacı 
İbrahim Çakal Hakk’a yürüdü

Konya’nın tanınmış işadamla-
rından Umut Süt sahibi İsa Çakal’ın 
babası Hacı İbrahim Çakal (84) 
Hakk’a yürüdü. Merhum Çakal’ın 
cenazesi dün öğle namazına mü-
teakip Araplar Ak Camii’nde kılı-
nan cenaze namazı sonrası Araplar 
Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye 
Konya Ticaret Odası (KTO) Meclis 
Başkanı Ahmet Arıcı, Milliyetçi Ha-
reket Partisi (MHP) Konya İl Başkan-
vekili Seyit Yılmaz, MHP camiasının 
önemli isimlerinden Şükrü Portakal, 
Fazlı Kaynar başta olmak üzere Ça-
kal ailesinin akrabaları, sevenleri ve 
dostları katıldı. Merhum İsa Çakal’ın 
cenazesi tekbir ve dualarla toprağa 
verilirken, Çakal ailesi taziye dilek-

lerini kabul etti. Yenigün Gazetesi 
olarak merhum İsa Çakal’a Allah’tan 
rahmet, Umut Süt sahibi İsa Çakal 

başta olmak üzere Çakal ailesine baş 
sağlığı ve sabır diliyoruz.
n EMİNE ÖZDEMİR
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Yerli hidro-şekillendirme presi ekonomiye katkı sağlayacak
Konya Teknik Üniversitesi 

(KTÜN) ve Necmettin Erbakan Üni-
versitesi (NEÜ) akademisyenleri ile 
bir pres firması tarafından geliştiri-
len, uçak, füze ve otomobillerin sac 
parçalarının üretilmesini sağlayan 
hidro-şekillendirme presleri, ülke 
ekonomisine katkı sağlayacak. 

KTÜN ve NEÜ akademisyen-
leri, Türkiye Bilimsel ve Tek-
nolojik Araştırma Kurumu’nun 
(TÜBİTAK) 2003-2023 Strateji 
Belgesi’nde yer alan hidro-şe-
killendirme presi üretmek için 
2005’te çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 yıllık çalışmanın so-
nunda akademisyenler, TÜBİTAK 
desteğiyle uçak gövdesi, füze ve 
otomobillerin sac parçalarının ya-
pımında kullanılan yüzde 100 yerli 
hidro-şekillendirme presi üretti.

İthal hidro-şekillendirme pres-
lerine göre daha düşük maliyetle 
imal edilen ve muadillerine göre 
üstün özelliklere sahip pres, savun-
ma sanayisi başta olmak üzere ülke 
ekonomisine önemli katkı sağlaya-
cak. 

‘ÜLKEMİZE BÜYÜK
 KATKI SAĞLAYACAK’

Proje Koordinatörü ve KTÜN 
Rektör Yardımcı Prof. Dr. Selçuk 
Halkacı, 2005’ten bu yana hid-
ro-şekillendirme presi üzerine 
çalıştıklarını söyledi. Çalışmayı 
dört akademisyenle yürüttükleri-
ni anlatan Halkacı, şöyle konuş-
tu: “Normal preslerde parçalar, 

iki kalıp arasında şekillendiriliyor. 
Hidro-şekillendirme presinde kalıp 
yerine yüksek basınçlı sıvı kullanı-
lıyor. Yine bu teknolojiyle üretilen 
parçalar daha düşük maliyetli ve 
daha dayanıklı oluyor. Bu presler, 
dünyada uçak gövdesi, füze ve oto-
mobil parçalarının yapımında kul-
lanılıyor. Yerli ürettiğimiz presler, 
ülkemize büyük katkı sağlayacak. 

TÜBİTAK’ın 2003-2023 Strateji 
Belgesi’nde yer alan projeyi yapa-
rak Türkiye’nin bu alandaki hedef-
lerini gerçekleştirmiş olduk.”

UÇAK, SAVUNMA VE OTOMOTİV 
SANAYİSİNDE KULLANILIYOR
Halkacı, yerli presle karışık par-

çaların hatasız üretildiğine dikkati 
çekerek şöyle devam etti: “Bu pres-
lerle hem zamandan kazanıyoruz, 

hem de kalıp maliyeti düşüyor ve 
daha kaliteli ürün elde ediyoruz. Bu 
presler dünyada uçak, savunma ve 
otomotiv sanayisinde kullanılıyor. 
Bu özellikteki presler daha önceden 
ülkemiz sanayisinde kullanılmıyor-
du. Sadece ithal edilen, daha düşük 
özellikte 5-6 pres vardı. Onlar da 
TUSAŞ, Hava İkmal Bakım Mer-
kezi Komutanlığı ile bunlara parça 

temini yapan firmalar tarafından 
kullanılıyordu. İnşallah bu çalış-
mayla preslerin yaygınlaşmasını 
sağlayarak ülke ekonomisine ve 
savunmasına katkı sağlayacağız. 
Ayrıca preslerin kalbi sayılan basınç 
yükselticileri de tamamen yerli im-
kanlarla tarafımızdan tasarlanarak 
imal edilmektedir.”

‘ÜRETTİĞİMİZ DAHA ÜSTÜN 
ÖZELLİKLERE SAHİP’

Presin ihracatına yönelik ça-
lışma da başlatacaklarını aktaran 
Halkacı, “Türkiye’de böyle bir presi 
ürettik, patentini de aldık. İnşallah 
üretimi artırıp ithalatı önüne ge-
çeceğiz. Ayrıca ithal edilen diğer 
hidro-şekillendirme preslerine göre 
daha üstün özelliklere sahip. Hem 
de daha ucuza mal ediyoruz. TU-
SAŞ, ASELSAN, ROKETSAN gibi 
kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçla-
rının karşılanmasında da bu pres 
son derece önemli. Şu an için üret-
tiğimiz iki pres uygulamalı olarak 
Konya sanayisinde hizmet veriyor.” 
ifadelerini kullandı.
n AA

Konya Valisi Cüneyit Orhan 
Toprak, 19 Eylül Gaziler Günü do-
layısıyla, 3 bin 430 metre yüksek-
liğindeki Konya’nın da en yüksek 
zirvesi olan Aydos dağına tırmandı. 
Konya Valisi Cüneyit Orhan Top-
rak, Ereğli Kaymakamı Hayrettin 
Çiftçi, Halkapınar Belediye Başkanı 
Mehmet Bakkal, Ereğli İlçe Jan-
darma Komutanı Binbaşı Osman 
Koşar, Ereğli Muharip Gaziler Der-
neği Başkanı Mehmet Emin Özyurt, 
gaziler ve gazi yakınları ile birlikte 
Konya’nın en yüksek zirvesi olan 
Aydos dağına tırmanış gerçekleş-
tirdi. Vali Toprak, burada tırmanışı 
gerçekleştirirken sulu kar, dolu, 
yağmur yağışına ve sert rüzgarlara 
tanıklık ettiklerini söyledi. Tırma-
nışın gazilerin de dahil olmasıyla 
daha anlamlı ve önemli bir hale 

geldiğini vurgulayan Toprak, şunla-
rı söyledi: “Sağ olsunlar gazilerimiz 
ve gazi yakınlarımız da bizlere eş-
lik ettiler. Tırmanışın 3 bin metreli 
irtifalarına gelene kadar manzara 

çok güzeldi, etrafımızı çok geniş bir 
alanı görebiliyorduk. Göller, dağlar, 
geçen seneden kalan kar parçaları 
harika manzara vardı. Tırmanışın 3 
bin metre sonrasında hava kapandı 

ve yağış vardı. Etrafımızı çok gö-
remedik. Zirveye çıktığımızda, he-
yecanımız arttıyor mutlu oluyoruz 
bütün yorgunluğumuzu unutuyo-
ruz. Onun için ben herkese tavsiye 
ediyorum tabiatla, çevreyle barışık 
olsunlar. Aydos dağı zirvesinde 
kendimi Hakkari’de gibi hissettim. 
Burayı görünce Hakkari’deki kar-
deşlerimizi, kahraman güvenlik 
güçlerimizi, jandarmamızı, polis 
özel harekatımızı, korucularımızı 
anmadan geçemeyeceğim. Bura-
dan onları selamlamak, saygı ve 
sevgilerimi göndermek istiyorum. 
Hepsini Allah’a emanet ediyorum.’’ 
Zirve Hatıra Defterini de yazan Vali 
Toprak ve beraberindekiler, günün 
anısına hatıra fotoğraf çektirdikten 
sonra iniş için harekete geçtiler.
n AA

Gebelik Okulu’yla anne 
adayları bilinçlendiriliyor

Konya Özel Medova Hastane-
sinde açılan ‘Gebe Okulu’yla hami-
le kadınlara doğum öncesi hazırlık 
eğitimleri veriliyor.

Gebelik Okulu’ndaki egzersiz 
ve eğitimlerle doğuma hazırlanan 
anne adayları, gebelik dönemini 
rahat geçirirken psikolojik olarak 
da rahatlıyor. Medova Hastanesi 
Başhahekimi Dr. Mine Karaman, 
Gebelik Okulu’nda asıl amaçları-
nın sağlıklı bireyler yetiştirmek ve 
sağlıklı gebelikler olduğunu söyle-
di. Kalite standartları gereği Gebe 
Okulu’yla ilgili ciddi çalışmalar 
yaptıklarını ifade eden Dr. Mine 
Karaman, “Bu konuyla ilgili Sağ-
lık Müdürlüğü tarafından onay da 
aldık. Bir gebenin hamileliği başla-
dığı andan bebeği sağlıkla kucakla-
yacak ana kadar her türlü ayrıntıyı 
düşünerek, sağlıklı beslenmesin-
den tutun tansiyonuna kadar ya 
da hastaneye doğum için gelene 
kadar nerelere başvurulacak, has-
ta yakınları ne yapacak nasıl davra-
nacaklar, fotoğraf çekimine kadar 
her türlü eğitimin verildiği, gebe-
lerimizin anne sütünden tutun da 
aşı takvimine kadar hakim olduğu 
süreci takip ediyoruz. Bu anlamda 
da sağlıklı bebekler yetiştirmek için 
elimizden geleni yapıyoruz” şeklin-
de konuştu.

‘EĞİTİMSİZ HİÇBİR 
GEBE KALSIN İSTEMİYORUZ’
Kadınları güçlendirmeyi he-

deflediklerini belirten Gebe Okulu 
Eğitmeni Asuman Kılıçkorkmaz 
ise, kadınları gebelik öncesinde, 
gebelikte ve doğum sonrasında 
doğumlarına sahip çıkmaları için 
desteklediklerini söyledi. Her ayın 
ilk üç pazartesi günü Gebe Okulu 
programı olduğunu ifade eden Kı-
lıçkorkmaz, “Tüm branş hekimle-
rinin de katıldığı ücretsiz bir prog-
ramla gebeleri bilinçlendiriyoruz. 

Doğumlarına sahip çıkmaları için 
elimizden gelenin fazlasını yap-
maya çalışıyoruz ve onları gelecek 
nesilleri onlara teslim edeceğimiz 
için kadınlarımızı güçlendirmeyi 
hedefliyoruz. Biz hastanemiz ve 
olarak bize gelen ve gelmeyen tüm 
gebelerimizi eğitmeyi hedefliyoruz 
ve eğitimsiz hiçbir gebe kalsın is-
temiyoruz. Tüm gebelere normal 
doğum yaptırmayı öneriyoruz ve 
doğumlarında da destekçi olarak 
doğumhane ebelerimizle birlikte 
tüm desteğimizi onlara veriyoruz” 
dedi.
‘KAFAMDA ÇOK SORU İŞARETLERİ 
VARDI, O SORU İŞARETLERİ GİTTİ’

Gebelik eğitimlerine katılan 
Ümmügülsüm Demirci, “İkinci 
hafta katıldım buraya, kafamda 
çok soru işaretleri vardı, o soru işa-
retleri gitti, daha rahatım. Toplum 
içinde hep normal doğum daha zor 
olur deniyordu ama buraya geldi-
ğimizde uzmanlardan bilgi aldım 
ve her şeyin daha kolay olduğunu 
umut ediyorum. Burada gebelik 
egzersizleri yapıyoruz, sonra diye-
tisyen uzmanlarımız, kadın doğum 
uzmanlarımız, ayriyeten ebe ha-
nım bize çok güzel bilgiler veriyor. 
Bütün herkese tavsiye ediyorum” 
diye konuştu.

Eğitimlere katılan Alime Şahan 
ise, “İkinci haftamız bir haftadır 
geliyoruz. Geçen hafta egzersiz-
lerimizi yaptık. Evde sadece anne 
adayı olarak ben değil, eşim, an-
neannesi, babaannesi, teyzesi, ha-
lası, hep beraber eğitime katılmış 
oluyorlar. Mutluyuz en azından 
psikolojik olarak daha rahatız, sa-
dece bizim olmadığımızın farkın-
dayız. Daha pozitif bakıyoruz, daha 
bilinçliyiz yapmamız gerekenleri 
biliyoruz daha rahatız diyebilirim” 
ifadelerini kullandı.
n İHA

Konya Büyükşehir Belediyesi, ilkokuldan lise son sınıfa kadar, şehit ve gazi çocukları ile öksüz, yetim, engelli, anne-babası 
resmen ayrı, 8. sınıf LGS’de binde birlik dilimde olan öğrencilere eğitim desteği için başvuruları başlatıyor

Büyükşehir Belediyesi’nden 
öğrencilere eğitim desteği
Konya Büyükşehir Belediye-

si, Konya genelindeki şehit ve gazi 
çocukları ile öksüz, yetim, engelli, 
anne-babası resmen ayrı, 8. Sınıf 
Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) binde 
birlik dilimde olan ilkokul, ortaokul 
ve lise öğrencilerine yönelik eğitim 
desteği başvurularını bu yıl 16 Ey-
lül-11 Ekim tarihleri arasında alacak.

Konya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Uğur İbrahim Altay, her zaman 
eğitim camiasının ve öğrencilerin 
yanında olduklarını belirterek, 31 il-
çedeki ilkokul, ortaokul ve lise öğren-
cilerine yönelik sürdürdükleri eğitim 
desteğinin bu yıl da devam edece-
ğini söyledi. Başkan Altay, “Eğitim 
yardımlarımızdan Konya il sınırları 
içinde ikamet eden şehit ve gazi ço-
cukları ile öksüz, yetim, kendisi yüz-
de 40 ve üzeri engelli, anne-babası 
resmen ayrı, 8. sınıf LGS’de binde 
birlik dilimde olan dezavantajlı grup 
öğrencileri yararlanıyor. Bundan son-
ra da eğitime yönelik çalışmalarımız 
ve desteklerimiz artarak devam ede-
cek” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR 16 EYLÜL - 11 EKİM 
ARASINDA YAPILACAK

Konya Büyükşehir Belediyesin-
den eğitim desteği alacak öğrenci-
lerden başvuru için öğrenci belgesi, 
vukuatlı nüfus kayıt örneği, öğrenci 
ve veli nüfus cüzdanı fotokopisi; gazi 
çocuklarından gazi kimlik fotokopisi, 

8. sınıf LGS binde birlik dilim için sı-
nav sonuç belgesi, engelli öğrenciler 
için yüzde 40 ve üzeri onaylı hastane 
heyet raporu belgeleri talep ediliyor. 
Başvurularını internet üzerinden 
yapacak öğrenciler, istenilen belge-

leri kayıt esnasında sisteme yükle-
yecek. Önceki dönemlerde eğitim 
desteği alan öğrencilerin bu dönem 
de alabilmeleri için 11 Ekim’e kadar 
‘www.konya.bel.tr’ adresinden bil-
gilerini mutlaka güncellemeleri ge-

rekiyor. Bilgilerini güncelleyen öğ-
rencilerden herhangi bir belge talep 
edilmeyecek. Konuyla ilgili detaylı 
bilgiye ‘www.konya.bel.tr’ adresin-
den ulaşılabiliyor.
n HABER MERKEZİ

Vali Toprak, Aydos dağına tırmandı
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Spor sayesinde kekemeliğin üstesinden geldi
Dedesinin tavsiyesiyle başladığı 

wushuda birçok başarıya imza atan 
11 yaşındaki İbrahim Ali Alanyurt, 
spor sayesinde kekemeliğinin de 
üstesinden geldi. Türkiye Wushu 
Kung Fu Federasyonu tarafından iki 
ay önce 15 Temmuz şehitleri anısına 
Ankara’da düzenlenen ve 11 ülkeden 
575 sporcunun katıldığı Uluslararası 
Avrasya Balkan Açık Wushu Kung Fu 
Şampiyonası’nda minik erkekler 12-
14 yaşta ikinci olan Alanyurt, spora 
başlamadan önce kekemeydi. 

Konuşmada da çoğu zaman 
zorluk çeken Alanyunt, dedesinin 
yönlendirmesiyle, 5 yaşında başla-
dığı wushuyla kazandığı öz güven ve 
birey olarak kendini ifade etmesinin 
ardından kekemeliği yendi.  Alan-
yunt, yaptığı açıklamada, spora baş-
ladığında ilk zamanlar çok fazla zor-
luklar yaşadığını anlatarak, herkes 
gibi kendisinin de futbola merakının 
olduğunu ancak başka dalda spor 
yapma fikrinin ailesinden geldiğini 
söyledi. 

Başarı elde etmek için antrenö-

rünün de yönlendirmesiyle disiplinli 
bir şekilde çalıştıklarını dile getiren 
minik sporcu, “Bu spora başlama-
dan önce aşırı derecede kekeme 
rahatsızlığım vardı. Wushu sporuyla 
kekemeliğimde gözle görülür dere-
cede azalma oldu. Katıldığım şampi-
yonalardan sonra kendime güvenim 
geldi. Kendimle gurur duymaya baş-
ladım. Her şampiyonada seviyemin 

arttığını hissettim ki bu da beni çok 
mutlu ediyordu. Sporla birçok şeyi 
aştım.” ifadelerini kullandı. 

Kekemeliğinin yok denecek ka-
dar aza inmesinin ardından daha 
mutlu olduğunu ve kalabalık or-
tamlarda artık rahat konuştuğunu 
söyleyen Alanyunt, bu öz güvenle 
ailesi ile sevenlerinin göğsünü ka-
bartmak için şampiyonluklar elde 

etmek istediğini belirterek, “İnşal-
lah bundan sonraki hedefim dünya 
şampiyonu olmak. Ama bunun için 
de çok çalışmam gerekiyor. Balkan 
Şampiyonası için her gün antren-
man yaptık, çok sıkı çalıştık. Dünya 
şampiyonluğu için de oldukça fazla 
bir performans göstermemiz gere-
kecek, bunun da farkındayız.” diye 
konuştu. 

“TORUNUMUN KEKEMELİĞİ YOK 
OLMA AŞAMASINA GELDİ”
Dede Halil İbrahim Alanyurt ise 

küçüklüğünden beri torunu İbrahim 
Ali’yi wushu sporu için salona getirip 
götürdüğünü söyleyerek, “Torunum 
şu anda emeğinin karşılığını alıyor 
diyebilirim. Torunumun sporla ilgi-
lenmesini çok istedim. Sporla ilgile-
nirse daha aktif olur ve kekeme olayı-

na belki faydası olur diye düşündük. 
Şükür şimdi torunumun kekemeliği 
yok olma aşamasına geldi.” değer-
lendirmesinde bulundu.  Torununun 
sosyalleşmesine bağlı olarak bu 
rahatsızlığının üstesinden geldiğini 
savunan dede Alanyunt, “Spordan 
sonra kekemeliği neredeyse bitme 
aşamasına geldi. İnşallah bundan 
sonra da sporla olan yaşantısı kesin-
tisiz devam eder.” dedi. 

“ÖZ GÜVENİNİN ARTMASIYLA 
KEKEMELİĞİ DE YENDİ”

Selçuklu Belediyespor Wushu 
Takımı Başantrenörü Mehmet Bay-
raktar da spora küçük yaşta başla-
manın çok önemli olduğunun altını 
çizerek, bu sayede sporcuların öz 
güveninin arttığını ifade etti.  İbrahim 
Ali’nin kekemeliği yenmesinin ardın-
dan arkadaşlarıyla iletişiminin kuv-
vetlendiğini de aktaran Bayraktar, 
“İbrahim Ali, kekemeliği yenmesi-
nin yanında birçok başarıya da imza 
attı. Şu sıralar gözünü dünya şampi-
yonluğuna dikti.” diye konuştu. 
n AA

KONYASPOR BASKETBOL’DA 
HEDEF SÜPER LİG

Spor Toto Süper Lig’de se-
zonun başlamasına kısa bir süre 
kaldı. Hollanda’da hazırlıklarını 
sürdüren Anadolu Kartalı, yeni 
sezonda önemli başarılar elde 
ederek, ara verdiği yükseliş tren-
dini sürdürmek istiyor. Bu hedefi-
ni gerçekleştirmek için lige iyi bir 
başlangıç yapmak isteyen Kon-
yaspor’u kritik maçlar bekliyor. 
Ankaragücü maçı ile sezonu aça-
cak olan Yeşil –Beyazlılar, daha 
sonra ilk 5 haftalık periyotta 3 zor-
lu deplasmana çıkacak.  Avrupa 
hedefi için mücadele edecek olan 
Konyaspor, bu zorlu süreci başa-
rı ile atlatırsa, iddialı bir konuma 
gelecek. 

4 MAÇ 3 DEPLASMAN
İç sahada oynayacağı Ankara-

gücü maçı ile sezona başlayacak 
olan Konyaspor, ardından sert bir 
seriye başlayacak. Galatasaray, 
Denizlispor ve Göztepe deplas-
manlarına çıkacak olan Anado-
lu Kartalı’nın arada oynayacağı 
Antalyaspor maçı oldukça kritik.  
Yeşil Beyazlılar’ın bu zorlu döne-
mi en az hasarla atlatması için ilk 
5 haftada iç sahada oynayacağı 
Ankaragücü ve Antalya maçlarını 
kayıpsız geçmek zorunda. Deplas-
mandan alınacak puan ya da pu-
anlar ise Konyaspor’u üst sıralara 
taşıyacak.

TRANSFER 
GECİKSE DE TAKIM UMUTLU
Konyaspor’un zorlu sezon 

başı fikstürünün üzerine yapılacak 

transferlerin de gecikmesi ile Kon-
yaspor camiası tedirgin olmuştu. 
Ancak teknik heyet ve futbolcular 

sezonun ilk maçlarından umutlu. 
Verim alınamayan oyuncu-

ların takımdan gönderilmesi ile 

uygulanacak oyun sistemine tam 
uyumlu hale gelen Konyaspor, 
istediği oyunu sahaya yansıtabil-

mesi durumunda sorun yaşama-
dan sıkıntılı süreci atlatabilir. 

KARTAL HAZIRLIKLARINI 

SÜRDÜRDÜ
İkinci etap kamp hazırlıklarını 

23 Temmuz’dan bu yana Hollan-
da’da sürdüren Konyaspor, Suudi 
Arabistan takımı Al Feiha FC ile 
oynayacağı hazırlık maçı iptal 
olunca güne sabah saatlerinde 
yapılan antrenmanla başladı. 

Teknik Direktör Aykut Ko-
caman ve yardımcı antrenörler 
yönetiminde yapılan antrenman 
koşu ve ısınma hareketleri ile baş-
larken, topla oyun ile devam etti.

Anadolu Kartalı’nın gol umudu 
Riad Bajic takımdan ayrı olarak 
Atletik Performans Antrenörü Al-
per Aşçı ve fizyoterapist Salih Kı-
rışka yönetiminde çalıştı.

Topla oyun ve taktik çalışma 
ile devam eden antrenman çift 
kale maç ile sona erdi.

HAZIRLIK MAÇI İPTAL EDİLDİ
Konyaspor’un Hollanda kam-

pındaki üçüncü hazırlık maçı 
iptal edildi. Suudi Arabistan ta-
kımlarından Al Feiha FC ile Dün 
oynanması gereken karşılaşma, 
rakip takımdaki sakat ve hasta 
oyuncuların fazlalığı nedeniyle 
iptal edildi. 

Konu ile ilgili Konyaspor’dan 
yapılan açıklamada, “Hollan-
da’da 31 Temmuz 2019 Çarşamba 
günü (dün) oynayacağımız hazırlık 
karşılaşması, rakip takımda sakat 
ve hasta oyuncuların çokluğu ne-
deniyle Al Fayha takımının talebi 
üzerine iptal edilmiştir” denildi. 
n SPOR SERVİSİ

İki sezondur Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Konyaspor Basketbol, yeni 
sezona hızlı bir şekilde başlamanın hesaplarını yapıyor. Geçtiğimiz sezon Play – Off oynayan 
yeşil beyazlı takım, bu sezon ligin şampiyonluktaki en iddialı ekiplerinden bir tanesi olacak



Yavru Kartal 
direnemedi!
TFF 2. Lig Beyaz Grup temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 3.hafta maçında Pendikspor’a konuk 
oldu. Yeşil beyazlı takım, geriye düştüğü maçta eşitliği sağlamasına rağmen son dakikalarda 

yediği gollerle karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Yavru Kartal, ligde 3.haftayı 3 puanla kapattı
Yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 3.hafta maçında İstan-

bul ekibi Pendikspor’a konuk oldu. İlk iki maçından puan alamayan raki-
bine karşı iyi mücadele eden ancak son dakikalarda yaşadığı şanssızlıklar 
ile kalesinde 2 gol birden gören yeşil beyazlılar maçtan 3-1 yenik ayrıldı. 
Ligdeki ilk maçında deplasmanda Yeni Çorumspor’a yenileyen Yavru Kar-
tal, bu hafta da deplasmanda mağlup oldu. 1922 Konyaspor, ligin 3.haftası 
sonunda 3 puanda kaldı.

GOL ERKEN GELDİ
1922 Konyaspor, Pendikspor ile oynadığı maça geçtiğimiz hafta ka-

zanan kadroyu bozmadan çıktı. Teknik Direktör Abdurrahman Baysangur, 
Gümüşhanespor maçında sahaya sürdüğü ilk 11’i Pendikspor maçında da 
bozmadı. Ancak yeşil beyazlı takım maçın ilk dakikalarında kalesinde golü 
görerek 1-0 geriye düştü. Karşılaşmanın 8.dakikasında Oktay Balcı, takı-
mını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından beraberlik için rakip kalede etkili 
olmaya çalışan Konya ekibi aradığı golü bir türlü bulamadı. Pendikspor – 
1922 Konyaspor mücadelesinin ilk yarısı 1-0 ev sahibi takımın üstünlüğü 
ile geçildi.

GOLLER SON DAKİKADA GELDİ
Yeşil beyazlı temsilcimiz 1922 Konyaspor, beraberlik golü için karşı-

laşmanın ikinci yarısına da etkili başladı. Pendikspor kalesine baskı kuran 
Yavru Kartal, aradığı golü 68.dakikada buldu. Geçtiğimiz hafta takımına 
asist yaparak katkı sağlayan tecrübeli oyuncu Seddar Karaman, beraberlik 
golünü kaydetti. Bu dakikadan sonra iki takım da galibiyet golü için etkili 
olmaya çalışırken, Pendikspor tecrübeli ayakları ile istediğini aldı. 87.da-
kikada Pendik’in ilk golünü atan Oktay Balcı yeniden sahneye çıktı ve ikinci 
golünü kaydederek takımını öne geçirdi. Son dakikalarda yediği golün şo-
kunu atlatamayan Konya ekibi maçın uzatma dakikalarında penaltıdan bir 
gol daha yiyerek maçtan mağlubiyet ile ayrıldı. Oktay Balcı, 3 gol birden 
atarak Pendikspor’un aldığı galibiyette önemli bir rol oynadı. Mücadele 3-1 
Pendikspor’un üstünlüğü ile sona erdi. 

DEPLASMANDAN YİNE PUANSIZ DÖNDÜ
Temsilcimiz 1922 Konyaspor, ligin 3.haftasında oynanan Pendikspor 

karşılaşmasından da puansız ayrıldı ve 3 haftayı 3 puanla kapattı. Yeşil be-
yazlılar ligin ilk maçında Yeni Çorumspor’a deplasmanda mağlup olmuştu. 
1922 Konyaspor, sezonun 4.maçında iç sahada Başkent Akademi Futbol 
Kulübü’nü konuk edecek. Öte yandan temsilcimiz 1922 Konyaspor’u yenen 
Pendikspor, ligdeki ilk galibiyetini aldı ve 3.hafta sonunda 3 puana yükseldi.  
n SPOR SERVİSİ

Kara Kartallar’dan 
takımlara 6 oyuncu 

Altyapı takımlarıyla adından söz ettiren Meram Kara 
Kartallar, 6 oyuncusunu profesyonel takımların altyapı-
sına gönderdi. Altyapı faaliyetlerinde önemli başarılara 
imza atan Meram Kara Kartallar altyapısında mücadele 
eden 6 oyuncuyu profesyonel takımların altyapısına gön-
derdi. Meram Kara Kartallar forması giyen 2002 doğumlu 
Abdullah ve 2005 doğumlu Kemal Özer kardeşler ile 2008 
doğumlu Semih Atacan Konyaspor, 2004 doğumlu Hakan 
Yıldırım Sivasspor, 2005 doğumlu Yunus Eren Toy Alan-
yaspor ve 2003 doğumlu Semih Çiçek Bursaspor altyapısı-
na gönderildi. Meram Kara Kartallar Kulüp Başkanı Mus-
tafa Metin, “Biz A takımımız olmasına rağmen altyapıya 
değer veren bir kulübüz. Oyuncularımıza gelen teklifler 
bizi memnun ediyor. Konya futboluna ve Türk futboluna 
yeni isimlerin bu kulüpten çıkmasını memnuniyetle kar-
şılıyoruz. Geçmiş yıllarda verdiğimiz oyuncular profesyo-
nel sözleşme imzalıyorlar inşallah bu oyuncularımızın da 
ilerleyen yıllarda profesyonel olacaklarına inanıyorum. Biz 
Türk futboluna yeni isimler kazandırmaya devam edece-
ğiz” ifadelerini kullandı.  n SPOR SERVİSİ

Selçuk Üniversitesi’nden
Fiziksel performans 

laboratuvarı 
Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi laboratu-

varlarında fiziksel performans test çalışmalarına başlan-
dı. Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Şahin 
Spor Bilimleri Fakültesi laboratuvarlarının her daim Konya 
sporunun ve Konya amatör sporununhizmetinde olacağını 
belirtti.  Laboratuvarda İlk olarak Konyoasporun Senegalli 
futbolcusu FallouDiogne’nin testleri gerçekleşti. Şahin, 
Spor Bilimleri Fakültesi laboratuvarlarının Selçuk Üni-
versitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve Gençlik Spor 
Bakanlığının destekleriyle kurulduğunu Konya spor kulübü 
başta olmak üzere Konya’da ki tüm amatör sporlarının hiz-
metinde olacağını ve her türlü desteği veren rektör Prof. 
Dr. Mustafa Şahin’e teşekkür ettiğini de belirtti. 
n SPOR SERVİSİ

Sümeyye Boyacı: 
İstiklal marşımızı 

dinleteceğim 
Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde milli 

sporcu Sümeyye Boyacı, ikinci oldu.
İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen Dünya 

Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda Sümeyye Boyacı, 
Türkiye’nin gururu oldu. Boyacı ile Sevilay Öztürk ve Bey-
tullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti. 
Sümeyye Boyacı 44.74’lük derecesiyle gümüş madalya-
nın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay 
Öztürk ise 50.54’lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı. 
Erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 
39.84’lük derecesiyle 6.’lığı elde etti. Sümeyye Boyacı, 
“Önümde uzun bir yol var. Umarım büyük şampiyonalarda 
İstiklal Marşımızı dinleteceğim” dedi. 
n SPOR SERVİSİ

Milli sporculardan Pekyatırmacı’ya ziyaret
Selçuklu Belediyespor Kulübü Milli Sporcuları Fatih 

Koçyiğit, Bahar Ölmez ve Ahmet Ekrem Taşkınoğlu Selçuklu 
Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında ziya-
ret etti

Selçuklu Belediyespor Kulübü’nde Uluslararası turnuva-
larda madalya kazanan Milli Sporcular ve Antrenörleri Sel-
çuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’yı makamında 
ziyaret etti. Macaristan’da düzenlenen Avrupa Gençler Kick 
Boks Şampiyonası’nda üçüncü olarak önemli bir başarı 
yakalayan Fatih Koçyiğit, ‘Uluslararası Mehmet Akif Prim 
Yıldızlar Greko-Romen Güreş Turnuvası’nda bronz madalya 
kazanan Ahmet Ekrem Taşkınoğlu ve ‘Karadeniz ve Hazar 
Ülkeleri Karate Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak 
önemli bir başarı yakalayan Bahar Ölmez Başkan Pekyatır-
macı’ya desteklerinden dolayı teşekkür etti. Antrenörlerinde 
yer aldığı ziyarette Başkan Pekyatırmacı, “Öncelikle sizleri 
başarılarınızdan dolayı kutluyorum. Elde ettiğiniz başarılarla 
göğsümüzü kabarttınız. Milli sporcularımızın elde ettiği ba-
şarılar bizleri ayrıca gururlandırıyor. Hem Selçuklu Beledi-
yespor Kulübümüzü, hem şehrimizi hem de ülkemizi en iyi 
şekilde temsil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Sizle-
rin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. Milli sporcular ise Başkan Pekyatırmacı’nın kendi-
lerine vermiş oldukları destek ve sağlamış olduğu imkanlar 
nedeniyle teşekkür etti.  n İHA

Beyşehir’de bisiklet festivali başladı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu 

yıl 7’incisi  gerçekleştirilen iki gün sü-
reli Geleneksel Bisiklet Festivali baş-
ladı. Beyşehir Belediyesi ve Beyşehir 
Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Top-
luluğu işbirliğiyle  düzenlenen Konya 
ile Isparta illerini kapsayan, toplam 
parkuru 167 kilometrelik mesafeden 
oluşan Beyşehir Gölü Etrafı, Kamplı 
Bisiklet Turu’na Türkiye’nin kilomet-
relerce uzaklıktaki illerinden Beyşehir’ 
ilçesine gelen çok sayıda bisiklet tut-
kunu katılıyor.

Bisikletseverlerin pedal çevirme-
ye başlamasından önce Vuslat Par-
kı’ndaki festival alanında düzenlenen 
uğurlama törenine katılan Beyşehir 
Belediye Başkan Vekili Gülşah Bah-
çeci, bisiklet festivaline katılmak için 
Türkiye’nin dört bir yanından Beyşe-
hir’e gelerek katılım gösteren bisiklet 
tutkunlarına etkinliklere gösterdikleri 
yoğun ilgiden dolayı teşekkür etti. 167 
kilometrelik parkur boyunca pedal 
çevirecek olan bisikletseverlere tur 

vesilesiyle Beyşehir Gölü ve doğal gü-
zelliklerinin tadını doyasıya çıkarma 
temennisinde bulunan Bahçeci, “Siz-
lere iyi yolculuklar diliyorum, kazasız 
belasız bir şekilde evlerinize varma-
nızı temenni ediyorum.Doğa harikası 
olan, yeşil ile mavinin buluştuğu bu 
güzel ilçemizde sizlere keyifli sürüş ve 
iyi eğlenceler, başarılar diliyorum.”-
diye konuştu.

Beyşehir Bisiklet Topluluğu 
Başkanı Mustafa Varol da tur önce-

si etkinliğe katılan bisikletseverlere 
güzehgah boyunca uymaları gereken 
konularda bilgiler verirken, “Festi-
valin ilk günkü güzergahının parkuru 
toplam 74 kilometre. Büyük çoğunlu-
ğu da göl kenarında, yani keyifli bir 
güzergah. Keyif alabilmek için bir hız 
yarışına girmemeniz büyük önem arz 
ediyor. Çünkü bu bir göl etrafı gezisi 
ve yarış değil.”hatırlatmasında bu-
lundu. Konuşmaların ardından tur için 
festival meydanında gösteri amaçlı üç 

tur dönen bisikletseverler pedal çevir-
meye devam ederek belirtilen güzer-
gah üzerinden etkinliği başlattı. 

GÖRME ENGELLİ 
GENÇ DE KATILIYOR

Öte yandan, 167 kilometrelik 
bisiklet turuna İstanbul’dan tandem 
bisikletleriyle ilçeye gelen görme 
engelli 18 yaşındaki Murat Can da 
pedal arkadaşıyla birlikte katılıyor. 
Görme engelli Can, doğuştan görme 
engelli olduğunu belirterek, “Tandem 

bisikletimizle Beyşehir’e geldik perdal 
arkadaşımla birlikte. Daha önce de 
Ortaca’da düzenlenen benzer bir fes-
tivale katılmıştım. Böyle bir festivale 
katılışım ikinci kez oluyor ama Beyşe-
hir’e ilk kez geliyorum. 167 kilometre-
lik parkur için de heyecanlıyım. Hafta 
içinin stresinden sonra burada güzel 
bir iki gün geçirmeyi umuyorum, in-
şallah öyle olur. Engelleri böyle bisik-
lete binerek aştığımı söyleyebilirim.”-
dedi.

Görme engelli Can’ın pedal ar-
kadaşı 21 yaşındaki Hamit Akın ise, 
İstanbul’da bulunan engelsiz pedal 
derneği bünyesinde görme engellile-
re bisiklet sürmeyi öğretip daha sonra 
onları böyle uzun turlara çıkardıklarını 
belirterek, “Ben aslında milli sporcu-
yum, bisikletçiyim. 15 yıldır bisiklet 
sürüyorum. Tandemi ise 1,5-2 yıldır 
kullanıyorum ve bu tür etkinliklere ka-
tılıyorum. Tandemin ayrı bir güzelliği 
var. Arkanızda birisini taşıyorsunuz ve 
görme engelli birisini taşımak büyük 
bir sorumluluk ama keyifli geçiyor. 
Burası bizim için güzel oldu, normal-
de böyle bir planımız yoktu ani bir 
kararla Murat’la yola çıkarak İstan-
bul’dan geldik. İyi ki de gelmişiz”diye 
konuştu. Bisikletseverleri uğurlama 
törenine Beyşehir Belediye Başkan 
Yardımcısı Zeki Ağmaz, Beyşehir Kü-
tüphane Müdürü Kemal Yeşilyurt ve 
çok sayıda bisiklet tutkunu ve vatan-
daşlar katıldı.  
n SPOR SERVİSİ
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Kocaman: Mücadele galibiyet kadar değerliydi 
İttifak Holding Konyaspor, zorlu 

deplasmanda Denizlispor’u 1-0 mağup 
etmeyi başardı. Maçın ardından de-
ğerlendirmelerde bulunan Konyaspor 
Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 
oyuncuların öne geçtikten sonra ortaya 
koydukları mücadelenin en az galibiyet 
kadar önemli olduğunu ifade etti. Faru-
ku Miya’nın golüyle 1-0 kazandıkları Y.
Denizlispor maçının ardından düzenle-
nen basın toplantısında konuşan Teknik 
Direktör Aykut Kocaman, “Sezona iyi 
başlayan ve taraftarının önünde onla-
rında vereceği destekle iyi oynayan bir 
rakibe karşı zorlu bir maça çıkacağımızı 
biliyorduk. 10 maçtır kazanamayan, en 
son galibiyetini deplasmanda A.Alan-
yaspor’a karşı almış bir takım olarak 
bugün ortaya koyacağımız performans 
önemliydi. Maça iyi başladık. Pozisyon-

lar bulduk. Ama kalemizde  2 pozisyon 
verdik ve kalecimiz Serkan’ın da kur-
tarışının yanı sıra şanslı olduğumuz an 
da vardı. İlk yarının kalan bölümlerin-
de rakip kalede yakaladığımız fırsatlar 
vardı ama olmadı. İkinci yarıya istekli 
başladık. Akabinde golü de bularak öne 
geçtik. Bundan sonra bizim için önemli 
olan kalan dakikalarda ortaya koyaca-
ğımız mücadele direnç ve kırılganlığın 
olmamasıydı. Bugün galibiyet kadar 
çok değerli olan buydu. Oyuncularımız 
bunu başardılar ve maçı kontrolümüz 
altında tamamladık. Bizim için kilit 
maçıydı diyebiliriz. Kazandığımız için 
çok mutluyuz. Oyuncularımı ve buraya 
kadar gelen taraftarlarımızı kutluyorum. 
Y.Denizlispor’a da Süper Lig’e hoş gel-
din diyor ve kalan maçlarında başarılar 
diliyorum” şeklinde görüş belirtti.

KONYASPOR’U TEBRİK EDİYORUM
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İl-

diz ise maçın zorluğunu farkında oldukla-
rını söyledi. ‘Milli maç arasının ardından 
iyi başlamak istiyorduk’ diyen Yukatel 
Denizlispor Teknik Direktörü Yücel İldiz, 
“Konyaspor maçının zor olacağını bili-
yorduk. Bu anlamda hazırladık. İlk yarı 
dengede gitti. Karşılıklı pozisyonlarımız 
vardı. Beklenmedik bir gol yedik. Ham-
leler yaptık ama çok istediklerimizi yapa-
madık. Niyetimiz, mücadelemiz iyiydi. 
Konyaspor’u tebrik ediyorum. Bizim adı-
mıza beklenmedik mağlubiyet. Bunlar 
futbolun içinde var. Seyircimize çok te-
şekkür ediyorum. Ligin yenisiyiz ama her 
zaman yenmekte var, yenilmekte var. 
Mağlup olduk üzgünüz. Yarın sabah id-
manımızın ardından önümüzdeki maça 
bakacağız” dedi.  n SPOR SERVİSİ/İHA

Kartal nefes aldı
Sezonun ilk 3 maçında iyi oynamasına rağmen galibiyet almakta zorlanan Konyaspor, nihayet kazanmayı 
başardı. Ligin 7 puanlı flaş ekibi Denizlispor ile deplasmanda karşılaşan Konyaspor, yeni transferi Farouk 

Miya’nın attığı gol ile tertemiz bir galibiyet aldı. Anadolu Kartalı puanını 6’ya yükselterek rahat bir nefes aldı
Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında 

deplasmanda Denizlispor ile karşılaşan 
Konyaspor, lige sürpriz bir başlangıç 
yapmayı başaran rakibini 1-0 mağlup 
etti. Galibiyet golü Anadolu Kartalı’nın 
genç yıldızı Farouk Miya’dan geldi. 
Maça hızlı başlayan Konyaspor, Fa-
rouk Miya ve Alper ile net pozisyonlar 
yakalasa da öne geçmeyi başaramadı. 
Daha sonra Denizlispor dengeyi kurup 
Rodallega ile etkili oldu ancak Serkan, 
tecrübeli golcüye geçit vermedi.  Karşı-
laşmanın ilk yarısı golsüz geçildi. Kon-
yaspor ikinci yarıya da etkili başladı. 
Üst üste atak yapan Anadolu Kartalı, Fa-
rouk Miya’nın harika golü ile öne geçti. 
Müsabakanın geri kalan bölümünde 
oyunu iyi kontrol eden Konyaspor, raki-
bine pozisyon vermeden maçı bitirmeyi 
başardı. Konyaspor bu sonuçla bu se-
zon ilk kez kazanırken, puanını da 6’ya 
yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR
Karşılaşmanın 7. dakikasında Sku-

bic’in ortasında Miya’nın Yukatel De-
nizlispor kalesine çektiği şutta meşin 
yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

9. dakikada Yukatel Denizlispor 
ceza sahasına sağ kanattan giren Al-
per’in sert şutunda top defansa çarpa-
rak kornere çıktı.

13. dakikada Bergdich’in sol kanat-
tan ortaladığı ve Rodallega’nın kafa ile 
müdahale ettiği meşin yuvarlağı Serkan 
Kırıntılı son anda kornere gönderdi.

26. dakikada orta alanda Rodal-
lega’nın pasını alan Bergdich’in sol 
kanattan ilerleyerek kaleye yaptığı şut 
Konyaspor savunmasından döndü.

27. dakikada Miya’nın yaklaşık 25 
metreden sert şutunda Yukatel Deniz-
lispor kalecisi Stackhowiak’ın çeldiği 
topu savunma uzaklaştırdı.

33. dakikada Barrow’un ceza sahası 
dışından yaptığı ortada Rodallega’nın 
kayarak yerden vurduğu top soldan auta 
çıktı.

45. dakika Alper’in sağ kanattan 
yaptığı ortada Miya’nın kafa ile kaleye 
gönderdiği topu Stackhowiak yumrukla 
çeldi, meşin yuvarlağı savunma uzak-
laştırdı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölü-
mü golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI
Karşılaşmanın 54. dakikasında 

Konyaspor öne geçti. Sağ kanattan aldı-
ğı topla ceza alanı içine kadar giren Mi-
losevic, meşin yuvarlağı boş durumdaki 

Miya’ya verdi, bu oyuncunun şutunda 
top ağlarla buluştu: 0-1

66. dakikada Konyaspor’un kale-
sindeki tehlikeyi önlemesinin ardından 
ceza sahası önünde Miya’nın pasını 
alan Milosevic, topu rakip kaleye kadar 
sürdü. Milosevic’in yerden şutunda, top 
sol direği sıyırıp az farkla auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takımdan 
Zeki Yavru’nun soldan kullandığı kor-
nerde Oğuz Yılmaz’ın kafa ile kaleye 
gönderdiği meşin yuvarlağı Konyaspor 
kalecisi çizgide kontrol etti.

Karşılaşma, Konyaspor’un 1-0 üs-
tünlüğüyle sona erdi. 
n AA

Levan Shengelia 
ilk kez forma giydi

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda 
Denizlispor’u mağlup etmeyi başaran Konyaspor’un yeni 
transferi Levan Shengelia, ilk kez Konyaspor forması 
giydi. Maçın ikinci yarısında Ömer Ali Şahiner’in yerine 
maça dahil olan genç oyuncu son bölümde takımına katkı 
sunmaya çalıştı. Henüz hazır olmamasına rağmen kali-
tesini zaman zaman ortaya koyan genç kanat oyuncusu 
gelecek adına umut verdi.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz süre 
alamayan Amir Hadziahmetovic uzun süre sonra Kon-
yaspor forması giydi. Maçın son bölümünde oyuna giren 
Amir, en son geçen sezonun 33. haftasında Kasımpaşa 
maçında oynamıştı. n SPOR SERVİSİ

Kocaman, Yücel İldiz’i 
yine yenmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig’in 4. haftasında oynanan ve 
Konyaspor’un 1-0 kazandığı maçta, Konyaspor Teknk Di-
rektörü Aykut Kocaman ve Denizlispor Teknik Direktörü 
Yücel İldiz 5. kez karşı karşıya geldi. İki hoca arasında 
oynanan maçlarda gelenek bozulmadı ve kazanan yine 
Aykut Kocaman oldu. Deneyimli teknik adam Kocaman, 
bundan önce karşılaştıkları 4 maçı da kazanmayı başar-
mıştı. n SPOR SERVİSİ

RPS

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Ali Şansalan, İsmail Şencan, 
Murat Ergin Gözütok
Yukatel Denizlispor: Stackhowiak, Zeki 
Yavru, Sapunaru, Oğuz Yılmaz, Bergdich, 
Sackey (Dk. 70 Sacko), Murawski, Aissati 
(Dk. 85 Mehmet Akyüz), Recep Niyaz 
(Dk. 73 Olcay Şahan), Barrow, Rodallega
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali 
Turan, Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, 
Jonsson, Ömer Ali Şahiner (Dk. 74 
Shengelia), Miya, Milosevic (Dk. 
90+3 Volkan Fındıklı), Bajic (Dk. 84 
Hadziahmetovic)
Gol: Dk. 54 Miya (Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Sackey, Dk. 33 
Bergdich, Dk. 72 Rodallega, Dk. 73 
Murawski (Yukatel Denizlispor), Dk. 41 
Ali Turan, Dk. 80 Milosevic (Konyaspor)

0-1

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

SPOR TOTO SÜPER LiG 
2019-2020 PUAN DURUMU

Konyaspor’un yıldızı Miya göz doldurdu

Konyaspor’un HNK Gorica takımın-
dan transfer ettiği Farouk Miya, Anado-
lu Kartalı’nın Denizlispor’u 1-0 mağlup 
ettiği maça damgasını vurdu. Geldiği 
günden beri forma giydiği maçlarda kali-
tesini gösteren genç oyuncu Yeşil Beyaz-
lılar’ın galibiyet golünü atmasının yanı 
sıra, ortaya koyduğu futbol ile taraftarı 
adeta mest etti. Konyaspor’un yakaladığı 
pozisyonların neredeyse tamamına katkı 
sunan21 yaşındaki oyuncu, savunmaya 

yardım etmesi ve orta alandaki Kon-
yaspor etkinliğine katkı sunması ile tek-
nik heyeti de memnun etmeyi başardı.

Konyaspor forması ile 3. maçına çı-
kan Farouk Miya 2. golünü atmayı başar-
dı. Antalyaspor maçında da ağları sarsan 
Miya, hazırlık maçını da boş geçmemişti. 
Konyaspor ile 4 maça çıkan genç oyun-
cunun 3 golle katkı vermesi, yaşanan gol 
sorunu açısından adeta ilaç oldu
 n SPOR SERVİSİ

Kocaman, Alper ve Miya’ya şans verdi

Denizlispor ile deplasmanda kar-
şı karşıya gelen İttifak Holding Kon-
yaspor’da ilk 11’de yapılan değişiklikler 
dikkat çekti. Sezonun ilk 3 maçında aynı 
kadro ile sahada yer alan Anadolu Kar-
talı, Ege’de 2 değişiklikle sahaya çıktı. 

İlk değişiklik savunmada gerçekle-
şirken, Ferhat Öztorun’un yerine Alper 
Uludağ sahaya çıkan isim oldu. An-
talyaspor maçının ardından Alper’i ilk 
11 için hazırladığını açıklayan teknik 
direktör Aykut Kocaman, milli aranın 
ardından çıktığı ilk sınavda deneyimli 
savunmacıya şans verdi.

Konyaspor’da yaşanan bir diğer de-

ğişiklik ise hücum hattında yaşandı. İlk 
3 maça 11’de başlayan Makedon golcü 
Erdon Daci’nin yerine yeni transfer Fa-
rouk Miya forma giydi. Etkili performan-
sı ile dikkat çeken Miya, Galatasaray ve 
Antalyaspor maçlarında sonradan oyu-
na dahil olmuştu.

Konyaspor maça Serkan, Skubic, 
Ali Turan, Anicic, Alper, Jens Jonsson, 
Jevtovic, Ömer Ali, Farouk Miya, Milo-
sevic ve Bajic 11’i ile çıktı.

Dah sonra oyuna Amir Hadziahme-
tovic, Volkan Fındıklı ve Levan Shenge-
lia dahil oldu.
 n SPOR SERVİSİ


